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Predslov

Thorbjørn Jagland

generálny tajomník Rady Európy

Demokratické zákony a inštitúcie môžu účinne fungovať len vtedy, ak sa opie-
rajú o kultúru demokracie. Kľúčom na jej dosiahnutie je vzdelanie. Uvádza sa 
to v záveroch Tretieho samitu hláv štátov a premiérov Rady Európy, ktorý sa 

konal vo Varšave v roku 2005. Na ich základe dostala naša organizácia úlohu 
„presadzovať demokratickú kultúru medzi našimi občanmi“. Zásadnou výzvou je 
zabezpečiť, aby mladí ľudia nadobudli vedomosti, hodnoty a schopnosť stať sa zod-
povednými občanmi v moderných, kultúrne rôznorodých, demokratických spoloč-
nostiach.

Členské štáty odvtedy podnikli sériu iniciatív v tejto oblasti. Chýba však jasná orien-
tácia a pochopenie spoločných cieľov pri vzdelávaní občanov. Cieľom nášho Refe-
renčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru je vyplniť túto medzeru.

Naliehavosť tejto potreby sa dostala do centra pozornosti po mnohých teroristic-
kých útokoch, ku ktorým došlo v rôznych krajinách Európy v nedávnej minulosti. 
Vzdelávanie predstavuje strednodobú až dlhodobú investíciu s cieľom zabrániť 
násilnému extrémizmu a radikalizácii, práca však musí začať okamžite. Stála Konfe-
rencia ministrov školstva Rady Európy 2016 na svojej 25. schôdzi v Bruseli preto jed-
nomyseľne privítala Model kompetencií (obsahuje ho Zväzok 1 Rámca).

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru je výsledkom konzultácií a 
testovania v členských štátoch Rady Európy i v ďalších krajinách. Je založený na prin-
cípoch, ktoré sú spoločné pre naše demokratické spoločnosti. Uvádza nástroje kritic-
kého porozumenia, prostredníctvom ktorých by učiaci sa na všetkých úrovniach 
vzdelávania mali nadobudnúť pocit spolupatričnosti a pozitívne prispieť k rozvoju 
demokratických spoločností, v ktorých žijeme. Za predpokladu rešpektovania rôz-
norodosti pedagogických prístupov ponúka systémom vzdelávania spoločné kroky.

Cieľom Rámca je prostredníctvom vzdelávania podporiť členské štáty v rozvíjaní 
otvorených, tolerantných a rôznorodých spoločností. Dúfam, že tento nástroj prijmú 
a budú z neho profitovať.
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V akej spoločnosti budú žiť zajtra naše deti? Významná časť odpovede na túto 
otázku spočíva vo vzdelaní, ktoré im dnes poskytneme. Vzdelanie zohráva 
zásadnú úlohu z hľadiska budúcnosti a odzrkadľuje svet, aký chceme pripra-

viť pre generácie, ktoré prídu po nás.

Demokracia je jedným z troch pilierov Rady Európy a naše členské štáty by nemali 
vôbec pochybovať o tom, že by mala zostať kľúčovým základom pre našu budúc-
nosť. Skutočne demokraticky budú členské štáty fungovať iba vtedy, keď si naši obča-
nia nebudú uvedomovať iba svoje volebné právo, ale i hodnoty, ktoré občianske spo-
ločnosti stelesňujú. Vzdelávacie systémy a školy musia pripraviť mladých ľudí na to, 
aby sa stali aktívnymi, participatívnymi a zodpovednými jednotlivcami. V opačnom 
prípade nebudú môcť dobre fungovať komplexné, multikultúrne a rýchlo sa rozvíja-
júce spoločnosti, v ktorých žijeme. S nástupom nových technológií je o to dôležitej-
šie, aby naše deti boli vybavené hodnotami, postojmi, zručnosťami a kritickým 
myslením, ktoré im umožnia prijímať zodpovedné rozhodnutia o svojej budúcnosti.

Východiskom pre vypracovanie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú 
kultúru Rady Európy bolo presvedčenie, že systémy vzdelávania, školy a univerzity 
by mali vnímať prípravu na demokratické občianstvo ako jedno zo svojich kľúčových 
poslaní. To znamená, že je potrebné zabezpečiť, aby žiaci a študenti poznali a chápali 
výzvy, ktorým čelia, ako i dôsledky svojich rozhodnutí, a aby vedeli, čo sú schopní 
urobiť a čo by robiť nemali. Na dosiahnutie nepotrebujú iba vedomosti, ale i prísluš-
né kompetencie. Cieľom Rámca je zadefinovať tieto kompetencie.

Rámec sa skladá z troch zväzkov.

Prvý zväzok tvorí Model kompetencií, ktorý určil multidisciplinárny tím medzinárod-
ných expertov na základe rozsiahleho výskumu a konzultácií. Obsahuje 20 kompe-
tencií spolu s informáciami o vypracovaní modelu a jeho používaní rozdelených do 
štyroch oblastí – Hodnoty, Postoje, Schopnosti a Poznanie a kritické porozumenie.

Druhý zväzok pozostáva z výrokov – deskriptorov, ktoré definujú ciele učenia sa a 
výkony pre jednotlivé kompetencie. Deskriptory majú pomôcť pedagógom vytvoriť 
situácie, ktoré im umožnia pozorovať správanie učiaceho sa vo vzťahu k danej kom-
petencii. Dobrovoľne ich otestovali školy a učitelia v 16 členských štátoch.

Tretí zväzok ponúka usmernenie, akým spôsobom by sa mohol Model kompetencií 
používať v šiestich kontextoch vzdelávania. Ďalšie kapitoly sa doplnia v blízkej 
budúcnosti.
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Snežana Samardžić-Marković

Rada Európy
generálna tajomníčka pre demokraciu

 súlade so spoločným cieľom je zámerom Rámca poskytnúť učiteľom inšpirá-Vciu vo výučbe kompetencií pre demokratickú kultúru. Všetky zväzky Rámca 
nie je povinné používať uvedeným spôsobom. Predstavujú však koherentný 

celok, a preto odporúčame učiteľom oboznámiť sa s celým Rámcom skôr, než sa ho 
rozhodnú uplatňovať.

Som hrdá na to, že môžem predstaviť Referenčný rámec kompetencií pre demokra-
tickú kultúru našim členským štátom. Dielo je výsledkom spoločnej práce a príkla-
dom nadšenia a otvorenej komunikácie.

Dúfam, že ho mnohí z vás uplatnia v snahe urobiť našu budúcu spoločnosť takou, 
v ktorej budeme šťastní my i naše deti.
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Príspevky   

Projekt spracovania Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru 
získal aktívnu a finančnú podporu z ministerstiev školstva Andorry, Belgicka, Cypru, 
Českej republiky, Gruzínska, Grécka a Nórska.

Odbor vzdelávania by chcel zároveň poďakovať Európskemu Wergeland Centru 
a Interkultúrnemu inštitútu v Timişoara za ich významnú pomoc pri vzdelávaní 
a pilotnom testovaní.

Odbor vzdelávania Rady Európy vyjadruje mimoriadnu vďaku týmto odborníkom za 
ich cennú spätnú väzbu a príspevky počas procesu tvorby Európskeho referenčného 
rámca kompetencií pre demokratickú kultúru:

Erik Amnå, Mattia Baiutti, Léonce Bekemans, Cezar Bîrzea, Lavinia Bracci, 
Fabiana Cardetti, Marisa Cavalli, Aidan Clifford, Daniel Coste, Que Anh Dang, 
Leah Davcheva, Darla Deardorff, Miguel Angel García López, Ralf Gauweiler, 
Rolf Gollob, Fernanda González-Dreher, Richard Harris, PrueHolmes, Bryony 
Hoskins, Caroline Howarth, Ted Huddleston, Elene Jibladze, Andreas Körber, 
Ildikó Lázár, Rachel Lindner, Petr Macek, Julia Marlier, Guillaume Marx, David 
Muller, Natia Natsvlishvili, Oana Nestian Sandu, Reinhild Otte, Stavroula Phi-
lippou, Alison Phipps, Agostino Portera, Marzena Rafalska, Monique Roiné, 
Roberto Ruffino, Florin Alin Sava, Hugh Starkey, Olena Styslavska, Angela 
Tesileanu, Felisa Tibbitts, Judith Torney-Purta, Angelos Vallianatos, Manuela 
Wagner, Charlotte Wieslander, Robin Wilson, Ulrike Wolff-Jontofsohn, Fatmi-
roshe Xhemalaj.

V neposlednom rade patrí srdečné poďakovanie mnohým učiteľom, pedagógom 
a riaditeľom škôl, ktorí sa venovali pilotnému testovaniu deskriptorov, za ich úsilie 
a spoluprácu.
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1. 

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej „Rámec”) je 
určený na používanie pre pedagógov na všetkých stupňoch vzdelávacích 
systémov od predškolského vzdelávania, cez primárne a sekundárne vzdelá-

vanie až po vyššie vzdelávanie vrátane vzdelávania dospelých a odborného vzdelá-
vania. Rámec ponúka systematický prístup k plánovaniu výučby, učenia sa a hodno-
tenia kompetencií pre demokratickú kultúru (KDK) a ich zavádzanie do vzdelávacích 
systémov koherentným, komplexným a transparentným spôsobom pre všetkých 
účastníkov vzdelávacieho procesu.

Centrom Rámca je model kompetencií, ktoré si učiaci sa potrebujú osvojiť, ak majú 
účinne participovať na demokratickej kultúre a žiť v pokoji s druhými ľuďmi v kultúr-
ne rôznorodých demokratických spoločnostiach. Rámec zároveň obsahuje deskrip-
tory pre všetky kompetencie v modeli.

1Publikácie k Rámcu pozostávajú z troch zväzkov.  Prvý zväzok popisuje základné 
informácie k Rámcu a predchádzajúce činnosti Rady Európy k tejto téme, ďalej pred-
kladá dôležité usmernenia týkajúce sa používania Rámca. Nasledujúce časti 
vysvetľujú koncepty a teoretické východiská týkajúce sa  Rámca. Po týchto vysvetle-
niach nasleduje popis modelu kompetencií, po ktorom prichádza úvod k úlohe 
deskriptorov v Rámci. Záver prvého zväzku zahŕňa glosár kľúčových termínov a 
zoznam odporúčanej literatúry.

Okrem toho existuje už dokument, ktorý popisuje, ako sa vypracoval model Rámca. Je určený 
čitateľom, ktorí chcú porozumieť procesu vývoja, princípom a špecifickým podrobnostiam mode-
lu. Pozri: Rada Európy (2016), Competences for democratic culture: living together as equals in 
culturally diverse democratic societies, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 
www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture.
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Druhý zväzok sa zameriava podrobnejšie na deskriptory. Popisuje, ako sa spracovali 
a uvádza kompletný zoznam všetkých deskriptorov.

Tretí zväzok ponúka usmernenia, akým spôsobom sa dá Rámec zaviesť do vzdeláva-
cích systémov. Začína s tromi kapitolami, v ktorých sa hovorí o modeli a deskripto-
roch v troch stupňoch plánovania vzdelávania, v poradí, v akom by sa mali prijať: plá-
novanie, vypracovanie a hodnotenie kurikúl. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú spôsobmi, 
akými sa dá Rámec využiť pri vzdelávaní učiteľov, ako ho implementovať uplatnením 
„celoškolského” prístupu a jeho relevantnosťou z hľadiska riešenia naliehavého so-
ciálneho a politického problému, konkrétne budovania odolnosti voči radikalizácii 
vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu.

Model v Rámci popisuje podrobne kompetencie, pričom deskriptory poskytujú 
nástroj, ako využiť kompetencie v praxi zo strany pedagógov. Model nepredstavuje 
ideál ako celok, ale koncepčnú štruktúru kompetencií, ktorú môžu užívatelia Rámca 
využiť ako odporúčanie. Užívatelia sami rozhodnú o tom, ako ho prispôsobiť a imple-
mentovať  vo svojich vlastných kontextoch pre svoje vlastné potreby. Rámec 
v treťom zväzku  v inštruktážnych kapitolách popisuje možnosti jeho použitia. Užíva-
telia Rámca musia tak prijať vlastné rozhodnutia o tom, ktoré varianty sú vhodné 
v danom kontexte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kapitola 1 

Základné informácie 
k Rámcu

Hodnoty a vzdelanie   

Počas posledných rokov sa téma vzdelania postupne dostala čoraz viac do pozornos-
ti činnosti Rady Európy ako centrálny prvok pri presadzovaní a ochrane ľudských 
práv, demokracie a právneho štátu. I keď tieto princípy sú základnými stavebnými 
kameňmi európskych spoločností už celé desaťročia, je potrebné ich neustále udr-
žiavať a posilňovať. V období hospodárskej a politickej krízy je dokonca viac zrejmé, 
že občania by mali mať možnosť a schopnosť sa aktívne zapájať do ochrany týchto 
hodnôt a princípov. Nadobudnutie aktívnej participácie v demokratických proce-
soch začína v rannom detstve a pokračuje v priebehu života. Proces nadobúdania 
týchto kompetencií je dynamický a nikdy nie je ukončený. Okolnosti sa menia a ľudia 
potrebujú rozvíjať existujúce kompetencie a nadobúdať nové v reakcii na zmeny 
v prostredí, v ktorom žijú.

Vzdelávacie inštitúcie zohrávajú významnú rolu v tomto celoživotnom procese. Väč-
šina detí sa prvý raz ocitá vo verejnom priestore v školách, a práve školy by mali byť 
miestami, na ktorých začína demokratické vzdelávanie. Ďalšie vzdelávacie inštitúcie 
vrátane inštitúcií ďalšieho a vyššieho vzdelávania by mali tiež prevziať túto rolu spô-
sobmi zohľadňujúce vek a vyspelosť študentov.

Základné informácie k ámcu ►  13R Strana
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Demokratické vzdelávanie by malo byť súčasťou komplexnej a ucelenej vízie vzdelá-
vania človeka. Rada Európy v Odporúčaní č. CM/Rec(2007)6 popisuje víziu vzdeláva-
nia so štyrmi hlavnými cieľmi:

► príprava pre trh práce;

► príprava na život ako aktívni občania v demokratických 
   spoločnostiach;

► osobný rozvoj;

► rozvíjanie a udržiavanie širokej a hlbokej bázy vedomostí.

Všetky štyri ciele sú potrebné preto, aby umožnili jednotlivcom žiť samostatné životy 
a participovať ako aktívni občania vo všetkých oblastiach moderných, rýchlo sa 
meniacich spoločností. Sú rovnako dôležité a vzájomne sa dopĺňajú. Napríklad mno-
hé kompetencie potrebné pre zamestnanie, ako sú analytické zručnosti, komunikač-
né zručnosti a schopnosť pracovať v skupine, sú dôležité pre aktívnych občanov 
v demokratických spoločnostiach a sú zásadné z hľadiska ich osobného rozvoja.

Keďže kultúrne, technologické a demografické zmeny si neustále vyžadujú priprave-
nosť učiť sa, reflektovať a konať na základe nových výziev a možností v práci, 
v súkromnom a verejnom živote, je dôležité napĺňať všetky štyri ciele jednotlivcami 
v ich živote. Verejné orgány majú zodpovednosť im v tom pomáhať prostredníctvom 
poskytovania adekvátneho systému celoživotného vzdelávania.

Za účelom podpory vzdelávacích inštitúcií pri plnení tejto zodpovednosti vypraco-
vala Rada Európy prístupy a materiály a podporila ich implementáciu v členských 
štátoch. Charta Rady Európy vo vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským 
právam (VDO/VĽP) definuje hlavné koncepty, ciele a oblasti implementácie 
VDO/VĽP. Charta definuje vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako:

vzdelávanie, školenie, šírenie povedomia, informovanie, praktiky a činnosti, 
ktoré študujúcim poskytnú vedomosti, schopnosti a porozumenie a rozvíja-
jú ich postoje a správanie tak, aby boli schopní uplatňovať a obhajovať svoje 
demokratické práva a zodpovednosti v spoločnosti, ctiť si rozmanitosť 
a zohrávať aktívnu úlohu  v demokratickom živote s cieľom presadzovania 
a ochrany demokracie a právneho štátu. (ods. 2. a)

Charta zároveň definuje vzdelávanie k ľudským právam ako:

vzdelávanie, školenie, šírenie povedomia, informovanie, praktiky a činnosti, 
ktoré učiacim sa poskytujú vedomosti, schopnosti a porozumenie a rozvíja-
jú ich postoje a správanie tak, aby boli schopní prispievať k budovaniu 
a obrane všeobecnej kultúry ľudských práv v spoločnosti s ohľadom na pre-
sadzovanie a ochranu ľudských práv a základných slobôd.(ods. 2. b)

V rámci týchto definícií Charta poukazuje na kompetencie (ako vedomosti, porozu-
menie a postoje), ktoré učiaci sa potrebujú rozvinúť, aby mali schopnosť konať ako 
aktívni občania. Charta uvádza komplexný zoznam cieľov vzdelávania, princípov 
a politík, ktoré sú vyžadované pre posilnenie schopností učiacich sa.
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Posilnenie schopností a európska tradícia vzdelávania  

KDK a kontext vzdelávacích inštitúcií

Charta VDO/VĽP uvádza, že:

Vyučovanie a vzdelávacia prax sa majú riadiť demokratickými a ľudskoprávnymi hod-
notami a zásadami. (ods. 5. e)

Činnosť Rady Európy v oblasti vzdelávania odzrkadľuje tento princíp a tradície 
európskych vzdelávacích procesov. Zodpovedajúca pedagogika neslúži iba ako 
nástroj, ale zároveň vzdeláva. Odzrkadľuje dlhú tradíciu vo vzdelávaní založenú na 
humanistických ideách, odzrkadlenú v koncepte Bildung: celoživotný proces umož-
ňujúci ľuďom robiť nezávislé rozhodnutia vo svojich životoch, uznávať druhých ako 
rovnoprávnych a komunikovať s nimi zmysluplnými spôsobmi. To značí, že učiaci sa 
majú byť zodpovední za vlastné učenie sa a nebyť len príjemcom vedomostí alebo 
objektami prenosu hodnôt. Vzdelávacie systémy a inštitúcie, ako i pedagógovia 
majú dať učiacich sa do centra vlastných procesov učenia a podporiť ich pri rozvíjaní 
samostatného myslenia a úsudku.

Tento druh vzdelávania je explicitne spojený s ideálmi demokracie a odzrkadľuje 
princípy ľudských práv. Tieto princípy majú osobitný význam v súvislosti s rozvojom 
kompetencií pre aktívnu participáciu v demokracii. To znamená, že vzdelávanie by sa 
nemalo upriamiť iba na odovzdávanie vedomostí. Malo by sa zameriavať i na vytvá-
ranie zmysluplných podmienok, v ktorých učiaci sa dokážu rozvinúť svoj plný poten-
ciál primeraným spôsobom a tempom.

Učenie nie je iba otázkou kognitívnych procesov. Učenie si vyžaduje procesy, ktoré 
zapájajú celú osobu učiaceho sa: intelekt, emócie a zážitky. Zážitkové a aktívne uče-
nie je osobitne dôležité vzhľadom ku kompetenciám potrebným pre aktívnu demo-
kratickú participáciu. Schopnosť spolupravovať v skupinách sa dá rozvíjať v rôznych 
vytvorených situáciách v rámci vzdelávania. Kritické myslenie sa obohacuje skúse-
nosťami a povzbudením, ako sa zapojiť do rôznych aspektov predmetu a rozličných 
interpretácií. Najlepší spôsob, ako pochopiť význam rešpektovania práv druhých, je 
ponoriť sa do vzdelávacieho prostredia, v ktorom sa rešpektujú práva a zodpoved-
nosť všetkých, dospelých i mladých, ako základ pre vytváranie úsudkov a konania.

Tento Rámec pomôže pri tvorbe takého vzdelávacieho procesu, ktorý zabezpečí 
rozvoj humanity, ochranu práv jednotlivca a vyjadrenie demokratických hodnôt cez 
verejné inštitúcie a ďalšie organizácie, ktoré ovplyvňujú občanov. Kompetencie urče-
né Rámcom definujú schopnosti vytvoriť alebo transformovať inštitúcie či procesy 
mierovým manévrom s cieľom vytvárať a posilňovať demokratické spoločnosti. To 
značí, že občania majú napĺňať existujúcu prax a aktívne sa zapájať do takých praktík, 
ktoré sú považované za potrebné pre zmenu.

Charta VDO/VĽP ďalej uvádza, že:

vedenie vzdelávacích inštitúcií vrátane škôl by mali reflektovať a presadzovať hodno-
ty ľudských práv a podporovať zapojenie a aktívnu účasť učiacich sa, pedagogických 
pracovníkov a ďalších zainteresovaných osôb vrátane rodičov. (ods. 5. e)
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Posilnenie schopností a európska tradícia vzdelávania  

KDK a kontext vzdelávacích inštitúcií
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2. 

Vzdelávacie inštitúcie dokážu implementovať tento princíp a posilňovať „učiacu sa 
demokraciu“ nasledovne:

► spôsobmi, akými sa organizujú a komunikujú rozhodovacie procesy;

► príležitosťami pre diskusiu a aktívnu participáciu v živote inštitúcie;

► tým, do akej miery sú postavené vzťahy medzi učiteľmi, učiacimi sa a rodič-
mi na základe vzájomnej úcty a dôvery.

Vhodná kombinácia demokratických kontextov, pedagogík a metodík vo vzdeláva-
cích inštitúciách je predpokladom pre rozvoj demokratických kompetencií. V kon-
texte týchto postupov sa podporujú tri druhy učenia. V prvom rade ide o sebaúčin-
nosť (self-efficacy), ktorá sa rozvíja, keď učiaci sa dostanú príležitosti riešiť úlohy. Sú 
povzbudzovaní k vytrvalosti a dostanú uznanie i pri menšom úspechu. Tento zážitko-
vý a afektívny rozmer procesu učenia značí „učenie sa cez” demokraciu. Po druhé, 
nadobudnutie poznania a kritického porozumenia je „učením sa o” demokracii. Po 
tretie, schopnosť používať vlastné spôsobilosti v danom kontexte či situácii je 

2„učením sa pre“ demokraciu.  Všetky tri druhy učenia sa sú potrebné pre napĺňanie 
všeobecného cieľa vzdelávania, a to pripraviť a posilniť schopnosti učiacich sa pre 
život ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach. 

Odporúčanie Rady Európy CM/Rec(2012)13 o zabezpečení kvalitného vzdelávania 
podčiarkuje princípy Charty VDO/VĽP, v ktorej sa uvádza:

„kvalitné vzdelanie” sa chápe ako vzdelanie, ktoré …

d. presadzuje demokraciu, rešpektovanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti vo 
vzdelávacom prostredí, ktoré uznáva vzdelávacie a sociálne potreby všetkých;

e. umožňuje žiakom a študentom rozvíjať primerané kompetencie, sebadôveru 
a kritické myslenie s cieľom pomôcť im stať sa zodpovednými občanmi.

Rámec so svojím modelom kompetencií a deskriptorov poskytuje nástroj na realizá-
ciu princípov Charty VDO/VĽP a na naplnenie výzvy Rady Európy pre kvalitné vzdela-
nie. Ponúka komplexný, koherentný a transparentný popis kompetencií požadova-
ných pre aktívnu demokratickú participáciu.

Jazyk a učenie sa

Odporúčanie Rady Európy CM/Rec(2014)5 zdôrazňuje význam vyučovania jazy-
ka/jazykov. Uvádza (odsek 6b), že:

od samotného začiatku vyučovania je potrebné venovať osobitnú pozornosť osvoje-
niu si vyučovacieho jazyka, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri poskytnutí prístupu 
k vedomostiam a kognitívnemu rozvoju ako osobitný predmet v škole a zároveň i ako 
nástroj vyučovania v rámci iných predmetov.

Učiaci sa, ktorí majú problémy s jazykom, majú zároveň ťažkosti s učením a úspeš-
ným napredovaním vo vzdelávaní.

Vo všetkých disciplínach obsahujúce jazykové kompetencie zahŕňajú:

► čítanie a porozumenie vysvetľujúcim textom, ktoré sa často líšia v štruktúre 
v závislosti od kontextu danej disciplíny;

Tieto osobitosti sa vzťahujú na rozdiely medzi učením sa o, cez a pre ľudské práva v Deklarácii OSN 
o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení. Pozn: www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pa-
ges/UNDHREducationTraining.aspx.
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3. 

► počúvanie vysvetlení komplexných tém učiteľom;
 zodpovedanie otázok v ústnej i písomnej podobe;►

 prezentovanie výsledkov skúmania a štúdie;►

 participácia na tematických diskusiách.►

Jazykové učenie je vždy súčasťou predmetového učenia a osvojenie si jazykovo špe-
cifických vedomostí nie je možné bez jazykového sprostredkovania. Jazyková kom-
petencia je integrálnou súčasťou predmetovej kompetencie. Bez adekvátnej jazyko-
vej kompetencie nedokáže učiaci sa primerane sledovať obsah, ktorý sa vyučuje, 
a ani komunikovať o ňom s druhými. Rada Európy vykonala analýzu a vypracovala 
materiály s cieľom pomôcť pedagógom v tom, aby jazykové kompetencie učiacich 
sa boli primerané pre úspešné vzdelávanie na svojej platforme Zdroje a referencie 

3pre plurilingválne a interkultúrne vzdelávanie.

Osvojenie si KDK závisí i od jazykových kompetencií. Môže byť ako osobitná časť kuri-
kula,alebo prebiehať prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie, aby sa povzbudila par-
ticipácia učiacich sa. V ktoromkoľvek prípade je jazyková kompetencia kľúčová a 
musí byť predmetom pozornosti učiteľa. Učiaci sa si zároveň čoraz viac uvedomujú 
jazyk a význam svojich jazykových kompetencií pri vykonávaní svojich demokratic-
kých a interkultúrnych kompetencií.

Pozn. :www.coe.int/EN/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/.
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Kapitola 2 

Rámec – čím je 
a čím nie je

 

4. 
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Rámec je referenčný dokument založený na hodnotách Rady Európy, ktorými 
sú: ľudské práva, demokracia a právny štát. Cieľom Rámca je poskytnúť kom-
plexný zdroj pre plánovanie a realizáciu vyučovania, učenia sa a hodnotenia 

KDK a interkultúrneho dialógu, aby sa dosiahla transparentnosť a súdržnosť pre všet-
ky zainteresované strany.

Rámec používa spoločný jazyk vrátane spoločnej terminológie, ktorá umožňuje pre 
všetkých komplexnú výučbu, učenie sa či hodnotenie, to značí naplno si uvedomiť 
rôzne druhy kompetencií – hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a kritické porozu-
menie a vzťahy medzi nimi. Transparentnosť sa presadzuje prostredníctvom podrob-
ných výrokov a popisov kompetencií a tým, ako sa takéto popisy používajú pri vyučo-
vaní, učení a hodnotení. Súdržnosť značí, že je potrebné zabezpečiť, aby neexistovali 
rozpory medzi nasledujúcimi tromi prvkami: vyučovanie, učenie sa a hodnotenie. 
Komplexnosť, transparentnosť a súdržnosť uľahčujú vzájomné porozumenie 
v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a medzi vzdelávací-

4mi systémami členských štátov.

„Formálne vzdelávanie” je štruktúrovaný systém vzdelávania a školení, ktorý prebieha od pred-
školskej výchovy cez základnú, strednú školu až po vysokú školu; spravidla prebieha na všeobec-
novzdelávacích alebo odborných vzdelávacích inštitúciách a vedie k vydaniu osvedčenia o ukon-
čenom vzdelaní. „Neformálne vzdelávanie“ je akýkoľvek naplánovaný vzdelávací program s cie-
ľom zlepšiť rôzne zručnosti a kompetencie mimo formálneho vzdelávacieho prostredia. 
„Informálne vzdelávanie” je celoživotný proces, počas ktorého každý jednotlivec nadobúda 
postoje, hodnoty, schopnosti, vedomosti zo vzdelávacích vplyvov a zdrojov vo svojom vlastnom 
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práca, hra, atď.).Tieto definície sú prevzaté z Charty VDO/VĽP.
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 Strana 20 ►REFERENČNÝ RÁMEC KOMPETENCIÍ PRE DEMOKRATICKÚ KULTÚRU - Zväzok 1

Rámec nepredstavuje predpísané a dokonca ani odporúčané európske kurikulum. 
Nenavrhuje exkluzívnu pedagogiku či metodiku vyučovania alebo spôsob hodnote-
nia. Ukazuje však, ako sa KDK dajú zakomponovať do celej škály pedagogík, metodík 
a hodnotení, ktoré sú v súlade s hodnotami Rady Európy. Zároveň identifikuje, ktoré 
sú vhodnejšie pre vyučovanie, učenie sa a/alebo hodnotenie kompetencií, aby uží-
vatelia Rámca mohli zhodnotiť svoje vlastné prístupy alebo rozhodnúť, či ďalšie 
prístupy sú vhodné a možné vo svojom vlastnom kontexte.

Rámec je preto nástrojom na použitie pri navrhovaní a vypracovaní kurikúl, pedago-
gík a hodnotení vhodných pre rôzne kontexty a systémy vzdelávania, ako to určili 
zodpovedné osoby ako napr. učiaci sa, tvorcovia kurikúl, učitelia, skúšajúci, školitelia 
učiteľov a ďalší sociálni aktéri. Hlavným cieľom tohto Rámca je posilnenie ich schop-
ností.

Za účelom posilnenia schopností týchto aktérov poskytuje Rámec nástroje na kon-
ceptualizáciu a popis kompetencií potrebných pre to, aby sa aktívny člen akejkoľvek 
sociálnej skupiny napr. vo vzdelávacej inštitúcii, na pracovisku, v politickom systéme 
(miestny, národný, medzinárodný), voľnočasovej organizácii alebo mimovládnej 
organizácii stal súčasťou demokratickej kultúry.

Okrem toho, úlohou Rámca je posilniť schopnosti a nie znevýhodniť jednotlivca, 
a preto by nemal slúžiť ako nástroj na vylučovanie ľudí zo sociálnych skupín akého-
koľvek druhu vrátane občianstva štátu. Používať Rámec na vytvorenie bariéry voči 
inklúzii znamená zneužitie Rámca a jeho cieľov. Kľúčovým princípom Rámca je sku-
točnosť, že jeho uplatnenie by nemalo ublížiť žiadnemu jednotlivcovi ani skupine.

Osvojenie si KDK neznamená lineárnu postupnosť smerom k čoraz viac rastúcej kom-
petencii v interkultúrnom dialógu alebo demokratických procesoch. Kompetencia 
v jednej situácii sa dá previesť i na iné, ale neplatí to vždy, a preto je nadobudnutie 
KDK celoživotný proces. To znamená, že vyučovanie a učenie sa musia zohľadniť kon-
tex a hodnotenie musí zahŕňať spôsob uznania všetkých druhov kompetencie. Žia-
den stupeň kompetencie sa nepovažuje za neadekvátny a všetky kompetencie pred-
stavujú potenciálny rast.

Rámec neurčuje o aké kompetencie a/alebo úrovne spôsobilosti sa jednotlivec môže 
usilovať prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Neurčuje napríklad, ktoré kom-
petencie a úrovne môžu byť vyžadované pri udelení občianstva. Použitie Rámca 
a stratégia jeho implementácie vo vzdelávaní sa bude musieť prispôsobiť špecific-
kým miestnym, národným a kultúrnym kontextom, v ktorých sa používajú, ale záro-
veň ponúka nástroje na zabezpečenie komplexnosti, transparentnosti a súdržnosti 
v akomkoľvek kontexte.

Adaptácia je nevyhnutnou zodpovednosťou tvorcov politík a ľudí z praxe, ktorí majú 
podrobné znalosti a porozumenie špecifickým kontextom a tomu, ako sa líšia v jem-
ných a dôležitých spôsoboch, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú vzdelávacie procesy. 
Okrem toho, tieto okolnosti neustále reagujú na historické, ekonomické, technolo-
gické a kultúrne zmeny spôsobmi, ktoré sa nedajú predvídať a užívatelia Rámca 
budú musieť prehodnotiť svoju prax pri vyučovaní, učení sa a hodnotení pri prichá-
dzajúcich zmenách.  

Rámec – čím je a čím nie je   ►  21Strana

Rozhodovanie založené na Rámci musí byť čo najbližšie k úrovni implementácie ako 
národné, regionálne či vzdelávacie inštitúcie, učiteľ alebo učiaci sa (ako sa uvádza  
v inštruktážnej kapitole vo Zväzku 3 o kurikule).

Osvojenie si KDK je celoživotný proces, pričom jednotlivci neustále zažívajú nové 
a rozličné kontexty, analyzujú ich a realizujú plány. Rámec a model kompetencií, kto-
rý je jeho súčasťou, má potenciál napomôcť jednotlivcom v tomto procese vo všet-
kých druhoch a stupňoch vzdelávania – formálneho, informálneho a neformálneho.
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Demokracia sa zvyčajne charakterizuje ako forma vládnutia v záujme ľudí. 
Hlavnou črtou takejto formy vládnutia je napĺňať požiadavky väčšiny. Preto 
demokracia nemôže fungovať pri absencii inštitúcií, ktoré zabezpečia aktív-

ne uplatnenie volebného práva dospelých občanov, zorganizujú regulárne, slobod-
né  a férové voľby, vládu väčšiny a vládnu zodpovednosť.

Avšak zatiaľ čo demokracia nedokáže fungovať bez demokratických inštitúcií a záko-
nov, tieto inštitúcie samotné nemôžu fungovať, pokiaľ nebudú občania uplatňovať 
demokratickú kultúru a zastávať demokratické hodnoty a postoje. Okrem iných sú to 
nasledujúce:

► záväzok sledovať verejné dianie;

►vôľa vyjadriť vlastné názory a načúvať názorom druhých;

►presvedčenie, že rôzne názory a konflikty je potrebné riešiť v pokoji;

► záväzok voči rozhodnutiam prijatým väčšinami;

► záväzok chrániť menšiny a ich práva;

► uznanie toho, že vláda väčšiny nemôže zrušiť práva menšiny;

► záväzok voči právnemu štátu.
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5. 

 

Demokracia si zároveň vyžaduje záväzok občanov participovať aktívne vo verejnom 
priestore. Pokiaľ nebudú občania oddaní týmto hodnotám, postojom a tejto praxi, 
tak demokratické inštitúcie nebudú schopné fungovať.

V kultúrne rôznorodých spoločnostiach si demokratické procesy a inštitúcie vyžadu-
jú interkultúrny dialóg. Zásadný princíp demokracie spočíva v tom, že ľudia, ktorých 
ovplyvnia politické rozhodnutia, majú možnosť vyjadriť svoje názory pri prijímaní 
týchto rozhodnutí a tí, ktorí ich prijímajú, budú venovať pozornosť ich názorom. 
Interkultúrny dialóg je prvý a najdôležitejší nástroj, v ktorom môžu občania vyjadriť 
svoje názory občanom pochádzajúcim z rôznych kultúr. Po druhé, je to nástroj 
prostredníctvom ktorého prijímatelia rozhodnutí dokážu pochopiť názory všetkých 
občanov pri zohľadnení rôznych kultúrnych príslušností, ku ktorým sa hlásia. V kul-
túrne rôznorodých spoločnostiach je interkultúrny dialóg kľúčový, s cieľom, aby moh-
li všetci občania rovnako participovať na verejnej diskusii a rozhodovaní. V kultúrne 
rôznorodých spoločnostiach sa demokracia a interkultúrny dialóg navzájom dopĺ-
ňajú.

Interkultúrny dialóg si vyžaduje rešpekt voči partnerovi v komunikácii. Bez tohto dia-
lógu sa komunikácia s druhými ľuďmi vedie buď nepriateľským, alebo vynucujúcim 
spôsobom. V nepriateľskej komunikácii je cieľom „poraziť” druhého snahou preuká-
zať „nadradenosť” vlastných názorov nad názormi druhých. Pri vynucujúcej komuni-
kácii je cieľom vnútiť, donútiť či vytvárať tlak na druhú osobu, aby sa zriekla svojej 
pozície a namiesto nej prijala postoj druhého. V žiadnom z týchto prípadov nie je ten 
druhý rešpektovaný a neprichádza ku snahe o skutočný dialóg s druhými. Inými slo-
vami, pokiaľ chýba rešpekt, dialóg stráca svoju kľúčovú charakteristiku ako otvorená 
výmena názorov, prostredníctvom ktorej jednotlivci pochádzajúci z rozličných kul-
túrnych prostredí môžu pochopiť pohľady tých druhých, ich záujmy i potreby.

Samotný rešpekt je založený na úsudku podľa ktorého má druhý človek prirodzenú 
dôležitosť a hodnotu a zaslúži si pozornosť a záujem. Znamená uznanie dôstojnosti 
druhého človeka a potvrdenie práv druhých zvoliť si a zasadzovať sa za svoje vlastné 
názory a spôsob života. Jednoducho vyjadrené, interkultúrny dialóg si vyžaduje 
rešpektovanie dôstojnosti, rovnosti a ľudských práv druhých. Zároveň si vyžaduje 
kritickú reflexiu nad vzťahom medzi kultúrnymi skupinami, ku ktorým patria tí, čo sú 
zapojení do interkultúrneho dialógu a rešpektovanie kultúrnych príslušností dru-
hých. Aby mohli občania participovať na interkultúrnom dialógu, je potrebné, aby 
ovládali interkultúrnu kompetenciu a rešpekt je zásadným prvkom tejto kompeten-
cie.

Napokon demokracia vyžaduje od inštitúcií presadzovanie ľudských práv a základ-
ných slobôd pre všetkých občanov. Tí, ktorí zastávajú menšinové názory, musia byť 
chránení pred krokmi väčšiny, ktorá môže ohroziť ich ľudské práva alebo slobody. 
Menšinové pohľady dokážu obohatiť diskusiu a nemali by byť nikdy marginalizova-
né či vylúčené. To značí, že v demokracii musia inštitúcie stanoviť obmedzenia 
v súvislosti s krokmi, ktoré môže prijať väčšina. Takéto obmedzenia je možné vykonať 
prostredníctvom ústavy alebo legislatívy, ktorá uvádza a chráni ľudské práva a slobo-
dy všetkých občanov, väčšiny i menšiny.

Na záver môžeme povedať, že v kultúrne rozmanitých spoločnostiach si rozvoj demo-
kracie vyžaduje vládu a inštitúcie, ktoré reagujú a napĺňajú požiadavky väčšiny, pri-
čom uznávajú a chránia práva menšiny, kultúru demokracie, interkultúrny dialóg, 
rešpektujú dôstojnosť a práva druhých a inštitúcií chrániacich ľudské práva a slobody 
všetkých občanov. Rámec bol vypracovaný za účelom pomáhať pedagógom v tom, 
aby prispeli k cieľu dosiahnuť a upevniť tri z týchto piatich podmienok: kultúru demo-
kracie, interkultúrny dialóg a rešpektovanie dôstojnosti a práv druhých.

5Biela kniha Rady Európy o interkultúrnom dialógu (2008)  poukazuje na skutočnosť, 
že demokratické a interkultúrne kompetencie sa nenadobúdajú automaticky, ale je 
potrebné si ich osvojiť a uplatňovať v praxi. Vzdelávanie má jedinečnú úlohu usmer-
ňovať a podporovať učiacich sa, a tým posilniť ich schopnosť v tejto oblasti. Nado-
budnú schopnosti, ktoré potrebujú, aby sa stali aktívnymi a autonómnymi účastník-
mi v demokracii, interkultúrnom dialógu a v spoločnosti vo všeobecnosti. Dá im to 
schopnosť zvoliť si a napĺňať svoje vlastné ciele pri rešpektovaní ľudských práv, dôs-
tojnosti druhých a demokratických procesov.

Tento Rámec pomáha pri plánovaní vzdelávacieho procesu naplniť cieľ posilniť 
schopnosti učiacich sa, aby sa stali autonómnymi a rešpektujúcimi demokratickými 
občanmi tým, že ich vybaví kompetenciami potrebnými pre demokraciu a interkul-
túrny dialóg.

Rada Európy (2008), Biela kniha o interkultúrnom dialógu „Living together as equals indignity”, 
Výbor ministrov, Rada Európy, Štrasburg, 
www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf.
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Kapitola 4  

Význam inštitucionálnych 
štruktúr  

Je nevyhnuté vybaviť učiacich sa kompetenciami potrebnými pre participáciu 
na demokratickej kultúre, to samotné však nestačí na to, aby demokracia dobre 
fungovala. Dôvody sú nasledovné.

V prvom rade potrebuje demokracia okrem demokraticky a interkultúrne kompe-
tentných občanov aj demokratické politické a ústavné inštitúcie. Takéto inštitúcie 
musia poskytovať občanom príležitosti na aktívne zapojenie. Inštitúcie, ktoré odmie-
tajú poskytnúť takéto príležitosti, nie sú demokratické. Napríklad občanom sú upie-
rané možnosti realizovať demokratické aktivity a participovať na nich, pokiaľ neexis-
tujú inštitucionálne konzultačné orgány prostredníctvom ktorých môžu občania 
komunikovať svoje názory politikom. Pokiaľ nastane takáto situácia, občania musia 
použiť alternatívne formy demokratických aktivít ak chcú, aby ich hlasy boli vypoču-
té. Podobne platí, že ak neexistujú inštitucionálne štruktúry na podporu interkultúr-
neho dialógu, občania sa budú zrejme menej zapájať do takéhoto dialógu. Ak však 
vlády poskytnú primerané miesta a priestory (napr. kultúrne a spoločenské centrá, 
mládežnícke kluby, vzdelávacie centrá, ďalšie voľnočasové zariadenia či virtuálny 
priestor) a propagujú využívanie týchto zariadení pre interkultúrne aktivity, potom je 
vyššia pravdepodobnosť, že sa občania zapoja do interkultúrneho dialógu.

Inými slovami môžeme povedať, že zatiaľ čo demokratické inštitúcie nie sú udržateľ-
né bez existujúcej demokratickej kultúry, zároveň platí, že demokratická kultúra 
a interkultúrny dialóg nie sú udržateľné, pokiaľ neexistujú správne nastavené inštitú-
cie. Inštitúcie a kompetencie občanov a ich aktivity sú navzájom prepojené.

Okrem toho existujú systematické vzorce znevýhodňovania a diskriminácie a tam, 
kde existujú rozdiely pri prideľovaní zdrojov v rámci spoločností, môžu ľudia stratiť 
možnosť participácie na rovnoprávnom základe. Napr. pokiaľ občania nemajú dosta-
točné materiálne či finančné zdroje pre prístup k informáciám o spoločenských ale-
bo politických otázkach, budú znevýhodnení oproti druhým, ktorí takéto zdroje 
majú. V tomto prípade sú ich kompetencie pre účasť irelevantné, keďže neexistuje 
príležitosť, ako by ich využili.
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Kapitola 5 

Koncepčné 
základy 
Rámca

  
 

Koncepty „identity”, „kultúry”, „interkultúrneho” 
a  „interkultúrneho dialógu” 

Tieto nerovnosti a nevýhody sa často prehlbujú zaujatosťou inštitúcií a moci, čo 
vedie k tomu, že demokratické a interkultúrne nastavenia a príležitosti ovládajú tí, 
ktorí zastávajú privilegované pozície. Znevýhodnení občania môžu byť vylúčení z 
participácie ako rovnoprávni občania kvôli jazyku a krokom privilegovaných skupín, 
napr. vysokou úrovňou vzdelania, vysokým postavením vďaka svojej práci či sieti 
silných kontaktov. Existuje nebezpečenstvo, že ľudia, ktorí sú marginalizovaní či vylú-
čení z demokratických procesov a interkultúrnych dialógov, budú odpojení z občian-
skeho života a odtrhnutí od participácie a diskusie.

Preto je potrebné prijať osobitné opatrenia, aby členovia znevýhodnených skupín 
mali skutočne rovnaké príležitosti, ako sa zapojiť do demokratických procesov. 
Nestačí vybaviť občanov kompetenciami, ktoré sú uvádzané v Rámci. Je zároveň 
potrebné zmeniť štrukturálne nerovnosti a nevýhody.

Rámec vychádza z predpokladu, že demokratické a interkultúrne kompetencie sú 
nevyhnutné pre účasť na demokratických procesoch a interkultúrnom dialógu, ale 
nie sú dostatočné pre takú participáciu. Potrebné sú i vhodné inštitucionálne štruk-
túry, aby bolo možné vykonať príslušné opatrenia v prípadoch, v ktorých existujú 
nerovnosti a znevýhodnenia.

Strana 28 ►REFERENČNÝ RÁMEC KOMPETENCIÍ PRE DEMOKRATICKÚ KULTÚRU - Zväzok 1

Rámec vychádza z viacerých konceptov vrátane „identity”, „kultúry”, „interkultúr-
neho” a „interkultúrneho dialógu” a každý z nich je vysvetlený a zadefinovaný z hľa-
diska použitia v Rámci.

Výraz „identita” označuje sebauvedomenie človeka, kým je a vlastný popis toho, 
čomu pripisuje význam a hodnotu. Väčšina ľudí používa rôzne identity, ktorými sa 
popisujú, vrátane osobných i sociálnych identít. Osobné identity sú identity založené 
na osobných atribútoch (napr. starostlivý, tolerantný, extrovertný), interpersonál-
nych vzťahoch a rolách (napr. mama, priateľ, kolega) a autobiografických naratívoch  
(napr. narodený v robotníckej rodine, vzdelanie v štátnej škole). Sociálne identity sú 
zase založené na členstve v sociálnych skupinách (napr. národ, etnická skupina, nábo-
ženská skupina, rodová skupina, veková alebo generačná skupina, profesijná skupi-
na, vzdelávacia skupina, voľnočasový klub, športový tím, virtuálne sociálne skupiny) 
a kultúrne identity (identity, ktoré si ľudia vytvoria na základe svojho členstva v kul-
túrnych skupinách) sú osobitným druhom sociálnej identity a majú zásadný význam 
z pohľadu Rámca.
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personálna situácia potenciálne predstavuje interkultúrnu situáciu. Často sa stáva, 
že ak stretneme druhých ľudí, reagujeme na nich ako na jednotlivcov, ktorí majú širo-
kú škálu fyzických, sociálnych a psychologických atribútov, ktoré slúžia na to, aby ich 
odlíšili a identifikovali ako jedinečných. Avšak niekedy reagujeme na druhých z hľa-
diska ich kultúrnej príslušnosti a pokiaľ to nastane, dáme ich do skupiny s ďalšími, 
ktorí zdieľajú túto príslušnosť. Existuje niekoľko faktorov, ktoré nás podnecujú 
k tomu, aby sme presunuli náš referenčný rámec od jednotlivca a interpersonálneho 
k interkultúrnemu. To zahŕňa okrem iného prítomnosť viditeľného kultúrneho sym-
bolu, alebo praktík, ktoré odvodzujú, resp. vyvolávajú kultúrnu kategóriu v mysli vní-
majúceho, časté používanie kultúrnych kategórií ako myslieť o druhých, aby sa tieto 
kategórie dali jednoduchšie zistiť a dostať sa k nim pri interakcii s druhými, ako i uži-
točnosť kultúrnej kategórie v tom, že pomôže pochopiť, prečo sa druhá osoba správa 
istým spôsobom.

Interkultúrne situácie preto vznikajú, ak jednotlivec vníma inú osobu (alebo skupinu 
ľudí) ako kultúrne odlišnú od seba. Keď iní ľudia sú vnímaní skôr ako členovia sociál-
nej skupiny a jej kultúry než jednotlivci, potom sa vlastná osoba zvyčajne kategorizu-
je a môže sa prezentovať skôr ako člen kultúrnej skupiny než len jednotlivec na zákla-
de individuálnych kritérií. Interkultúrne situácie identifikované týmto spôsobom 
môžu zahŕňať ľudí z rozličných krajín, ľudí z rôznych regionálnych, jazykových, etnic-
kých či náboženských skupín alebo ľudí, ktorí sa odlišujú navzájom z dôvodu svojho 
životného štýlu, rodu, veku alebo generácie, sociálnej triedy, vzdelania, povolania, 
praktizovania náboženstva, sexuálnej orientácie atď. Z tohto pohľadu sa dá 
„interkultúrny dialóg” definovať ako otvorená výmena názorov na základe vlastného 
porozumenia a rešpektu medzi jednotlivcami alebo skupinami, ktoré sa vnímajú ako 
odlišné z hľadiska príslušnosti ku kultúre.

Interkultúrny dialóg posilňuje konštruktívne zapojenie ľudí naprieč rôznymi kultúra-
mi, znižuje mieru netolerancie, predsudkov a stereotypov, zlepšuje súdržnosť demo-
kratických spoločností a pomáha vyriešiť konflikty. Zároveň však môže byť interkul-
túrny dialóg náročným procesom. Stáva sa to najmä v prípade, keď sa účastníci vní-
majú ako zástupcovia kultúr, ktoré majú nepriateľský vzťah medzi sebou (napr. ako 
dôsledok minulého alebo súčasného ozbrojeného konfliktu), alebo ak je účastník 
presvedčený o tom, že jeho vlastná kultúrna skupina bola silne poškodená (napr. 
očividná diskriminácia, závažné zneužívanie či genocída) zo strany druhej skupiny, 
ku ktorej zaraďujú svojho partnera v komunikácii. Za takýchto okolností môže byť 
interkultúrny dialóg mimoriadne náročný, vyžaduje si vysokú mieru interkultúrnej 
kompetencie a značnú emocionálnu a sociálnu citlivosť, záväzok, vytrvalosť a odva-
hu.

Záverom treba povedať, že Rámec vychádza z predpokladu, že kultúry sú heterogén-
ne,  dynamické a neustále sa menia a jednotlivci majú komplexné príslušnosti k roz-
ličným kultúram. Rámec zároveň predpokladá, že interkultúrne situácie vznikajú 
z dôvodu vnímania, že existujú kultúrne rozdiely medzi ľuďmi. Z tohto dôvodu 
model kompetencií v Rámci často uvádza „ľudí, ktorí sú vnímaní, že patria k inej kultú-
re ako jednotlivec” (a nie napr. „ľudí z iných kultúr”). Interkultúrny dialóg sa tvorí ako 
otvorená výmena názorov medzi jednotlivcami alebo skupinami, podľa ktorých vní-
mania majú príslušnosť k rôznym kultúram.

 

„Kultúra” sa nedá zadefinovať jednoduchým spôsobom, najmä z toho dôvodu, že 
kultúrne skupiny sú vždy vnútorne heterogénne a zahŕňajú škálu rôznych praktík a 
noriem, ktoré sú často predmetom sporu, časom sa menia a uplatňujú jednotlivcami 
personalizovaným spôsobom. Vzhľadom na tieto skutočnosti kultúru zvyčajne tvo-
ria nasledujúce hlavné aspekty: materiálne zdroje, ktoré používajú členovia skupiny 
(napr. nástroje, potraviny, oblečenie), sociálne zdieľané zdroje skupiny (napr. jazyk, 
náboženstvo, pravidlá sociálneho správania) a subjektívne zdroje, ktoré používajú 
jednotliví členovia skupiny (napr. hodnoty, postoje, presvedčenia a praktiky, ktoré 
členovia skupiny zvyčajne používajú ako referenčný rámec vo vzťahu k svetu). Kultú-
ra skupiny je kombináciou všetkých troch aspektov – pozostáva zo siete materiál-
nych, sociálnych a subjektívnych zdrojov. Celý súbor zdrojov je distribuovaný 
naprieč celou skupinou, ale každý jednotlivý člen skupiny si privlastňuje a používa 
len podskupinu z celej skupiny kultúrnych zdrojov, ktoré má potenciálne k dispozícii.

Definícia „kultúry” v tomto zmysle znamená, že skupiny akejkoľvek veľkosti môžu 
mať svoje vlastné špecifické kultúry. To zahŕňa národy, etnické skupiny, náboženské 
skupiny, mestá, mestské štvrte, pracovné organizácie, profesijné  skupiny, skupiny so 
sexuálnou orientáciou, skupiny ľudí trpiacich postihnutím, generačné skupiny, rodi-
ny atď. Preto patria všetci ľudia naraz do viacerých skupín a identifikujú sa s rozličný-
mi skupinami a ich príslušnými kultúrami.

V rámci kultúrnych skupín existuje zvyčajne značná variabilita, keďže zdroje, ktoré sú 
považované za zdroje súvisiace s členstvom v skupine sú často popierané, spochyb-
ňované a odmietané rôznymi jednotlivcami a podskupinami v rámci danej kultúrnej 
skupiny. Okrem toho dokonca i hranice v rámci skupiny samotnej a to, kto je vníma-
ný, že je súčasť skupiny alebo je mimo skupiny, môžu rôzni členovia skupiny spo-
chybňovať – hranice kultúrnych skupín sú často nejasné. 

Táto interná variabilita a spory kultúr sú čiastočne dôsledkom skutočnosti, že všetci 
ľudia sú súčasťou rozličných skupín a ich kultúr, ale participujú v rôznych konšteláci-
ách kultúr, a tak spôsoby, akými sa vzťahujú na akékoľvek iné kultúry závisí, minimál-
ne čiastočne, od pohľadov, ktoré sú prítomné v iných kultúrach, v ktorých tiež partici-
pujú. Inými slovami, príslušnosti ku kultúre sa stretávajú v bode, v ktorom každá oso-
ba zaujíma jedinečné kultúrne postavenie. Okrem toho významy a pocity, ktoré ľudia 
pripisujú konkrétnym kultúram, sú personalizované a sú dôsledkom ich vlastných 
životných príbehov, skúseností a osobností.

Kultúrne príslušnosti sú premenlivé a dynamické, so subjektívnou charakteristikou 
sociálnych a kultúrnych identít, ktoré sa menia pri rozličných situáciách, ktoré jed-
notlivec zažíva. Vychádzajú na povrch pri rôznych príslušnostiach, alebo rôznych sku-
pinách stretávajúcich sa príslušností –  v závislosti od osobitného sociálneho kon-
textu. Nestálosť pri charakteristike kultúrnych príslušností a identít je spojená i so 
záujmami, potrebami, cieľmi a očakávaniami ľudí, ktoré sa menia v rôznych situáciách 
a v rôznom čase. Naviac, všetky skupiny a ich kultúry sú dynamické a časom sa menia 
ako výsledok politických, ekonomických a historických udalostí a vývoja, ako i výsle-
dok interakcií a vplyvov z iných kultúr a skupín. Zároveň sa menia časom z dôvodu 
interných sporov členov o význame, normách, hodnotách a praktikách skupiny.

Tento základný koncept kultúry sa použil pre vypracovanie Rámca a má dôsledky 
z hľadiska významu konceptu „interkultúrny”. Ak všetci pôsobíme v rámci viacerých 
kultúr, ale každý sa zúčastňuje na jedinečnej konštelácii kultúr, potom každá inter-
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personálna situácia potenciálne predstavuje interkultúrnu situáciu. Často sa stáva, 
že ak stretneme druhých ľudí, reagujeme na nich ako na jednotlivcov, ktorí majú širo-
kú škálu fyzických, sociálnych a psychologických atribútov, ktoré slúžia na to, aby ich 
odlíšili a identifikovali ako jedinečných. Avšak niekedy reagujeme na druhých z hľa-
diska ich kultúrnej príslušnosti a pokiaľ to nastane, dáme ich do skupiny s ďalšími, 
ktorí zdieľajú túto príslušnosť. Existuje niekoľko faktorov, ktoré nás podnecujú 
k tomu, aby sme presunuli náš referenčný rámec od jednotlivca a interpersonálneho 
k interkultúrnemu. To zahŕňa okrem iného prítomnosť viditeľného kultúrneho sym-
bolu, alebo praktík, ktoré odvodzujú, resp. vyvolávajú kultúrnu kategóriu v mysli vní-
majúceho, časté používanie kultúrnych kategórií ako myslieť o druhých, aby sa tieto 
kategórie dali jednoduchšie zistiť a dostať sa k nim pri interakcii s druhými, ako i uži-
točnosť kultúrnej kategórie v tom, že pomôže pochopiť, prečo sa druhá osoba správa 
istým spôsobom.

Interkultúrne situácie preto vznikajú, ak jednotlivec vníma inú osobu (alebo skupinu 
ľudí) ako kultúrne odlišnú od seba. Keď iní ľudia sú vnímaní skôr ako členovia sociál-
nej skupiny a jej kultúry než jednotlivci, potom sa vlastná osoba zvyčajne kategorizu-
je a môže sa prezentovať skôr ako člen kultúrnej skupiny než len jednotlivec na zákla-
de individuálnych kritérií. Interkultúrne situácie identifikované týmto spôsobom 
môžu zahŕňať ľudí z rozličných krajín, ľudí z rôznych regionálnych, jazykových, etnic-
kých či náboženských skupín alebo ľudí, ktorí sa odlišujú navzájom z dôvodu svojho 
životného štýlu, rodu, veku alebo generácie, sociálnej triedy, vzdelania, povolania, 
praktizovania náboženstva, sexuálnej orientácie atď. Z tohto pohľadu sa dá 
„interkultúrny dialóg” definovať ako otvorená výmena názorov na základe vlastného 
porozumenia a rešpektu medzi jednotlivcami alebo skupinami, ktoré sa vnímajú ako 
odlišné z hľadiska príslušnosti ku kultúre.

Interkultúrny dialóg posilňuje konštruktívne zapojenie ľudí naprieč rôznymi kultúra-
mi, znižuje mieru netolerancie, predsudkov a stereotypov, zlepšuje súdržnosť demo-
kratických spoločností a pomáha vyriešiť konflikty. Zároveň však môže byť interkul-
túrny dialóg náročným procesom. Stáva sa to najmä v prípade, keď sa účastníci vní-
majú ako zástupcovia kultúr, ktoré majú nepriateľský vzťah medzi sebou (napr. ako 
dôsledok minulého alebo súčasného ozbrojeného konfliktu), alebo ak je účastník 
presvedčený o tom, že jeho vlastná kultúrna skupina bola silne poškodená (napr. 
očividná diskriminácia, závažné zneužívanie či genocída) zo strany druhej skupiny, 
ku ktorej zaraďujú svojho partnera v komunikácii. Za takýchto okolností môže byť 
interkultúrny dialóg mimoriadne náročný, vyžaduje si vysokú mieru interkultúrnej 
kompetencie a značnú emocionálnu a sociálnu citlivosť, záväzok, vytrvalosť a odva-
hu.

Záverom treba povedať, že Rámec vychádza z predpokladu, že kultúry sú heterogén-
ne,  dynamické a neustále sa menia a jednotlivci majú komplexné príslušnosti k roz-
ličným kultúram. Rámec zároveň predpokladá, že interkultúrne situácie vznikajú 
z dôvodu vnímania, že existujú kultúrne rozdiely medzi ľuďmi. Z tohto dôvodu 
model kompetencií v Rámci často uvádza „ľudí, ktorí sú vnímaní, že patria k inej kultú-
re ako jednotlivec” (a nie napr. „ľudí z iných kultúr”). Interkultúrny dialóg sa tvorí ako 
otvorená výmena názorov medzi jednotlivcami alebo skupinami, podľa ktorých vní-
mania majú príslušnosť k rôznym kultúram.

 

„Kultúra” sa nedá zadefinovať jednoduchým spôsobom, najmä z toho dôvodu, že 
kultúrne skupiny sú vždy vnútorne heterogénne a zahŕňajú škálu rôznych praktík a 
noriem, ktoré sú často predmetom sporu, časom sa menia a uplatňujú jednotlivcami 
personalizovaným spôsobom. Vzhľadom na tieto skutočnosti kultúru zvyčajne tvo-
ria nasledujúce hlavné aspekty: materiálne zdroje, ktoré používajú členovia skupiny 
(napr. nástroje, potraviny, oblečenie), sociálne zdieľané zdroje skupiny (napr. jazyk, 
náboženstvo, pravidlá sociálneho správania) a subjektívne zdroje, ktoré používajú 
jednotliví členovia skupiny (napr. hodnoty, postoje, presvedčenia a praktiky, ktoré 
členovia skupiny zvyčajne používajú ako referenčný rámec vo vzťahu k svetu). Kultú-
ra skupiny je kombináciou všetkých troch aspektov – pozostáva zo siete materiál-
nych, sociálnych a subjektívnych zdrojov. Celý súbor zdrojov je distribuovaný 
naprieč celou skupinou, ale každý jednotlivý člen skupiny si privlastňuje a používa 
len podskupinu z celej skupiny kultúrnych zdrojov, ktoré má potenciálne k dispozícii.

Definícia „kultúry” v tomto zmysle znamená, že skupiny akejkoľvek veľkosti môžu 
mať svoje vlastné špecifické kultúry. To zahŕňa národy, etnické skupiny, náboženské 
skupiny, mestá, mestské štvrte, pracovné organizácie, profesijné  skupiny, skupiny so 
sexuálnou orientáciou, skupiny ľudí trpiacich postihnutím, generačné skupiny, rodi-
ny atď. Preto patria všetci ľudia naraz do viacerých skupín a identifikujú sa s rozličný-
mi skupinami a ich príslušnými kultúrami.

V rámci kultúrnych skupín existuje zvyčajne značná variabilita, keďže zdroje, ktoré sú 
považované za zdroje súvisiace s členstvom v skupine sú často popierané, spochyb-
ňované a odmietané rôznymi jednotlivcami a podskupinami v rámci danej kultúrnej 
skupiny. Okrem toho dokonca i hranice v rámci skupiny samotnej a to, kto je vníma-
ný, že je súčasť skupiny alebo je mimo skupiny, môžu rôzni členovia skupiny spo-
chybňovať – hranice kultúrnych skupín sú často nejasné. 

Táto interná variabilita a spory kultúr sú čiastočne dôsledkom skutočnosti, že všetci 
ľudia sú súčasťou rozličných skupín a ich kultúr, ale participujú v rôznych konšteláci-
ách kultúr, a tak spôsoby, akými sa vzťahujú na akékoľvek iné kultúry závisí, minimál-
ne čiastočne, od pohľadov, ktoré sú prítomné v iných kultúrach, v ktorých tiež partici-
pujú. Inými slovami, príslušnosti ku kultúre sa stretávajú v bode, v ktorom každá oso-
ba zaujíma jedinečné kultúrne postavenie. Okrem toho významy a pocity, ktoré ľudia 
pripisujú konkrétnym kultúram, sú personalizované a sú dôsledkom ich vlastných 
životných príbehov, skúseností a osobností.

Kultúrne príslušnosti sú premenlivé a dynamické, so subjektívnou charakteristikou 
sociálnych a kultúrnych identít, ktoré sa menia pri rozličných situáciách, ktoré jed-
notlivec zažíva. Vychádzajú na povrch pri rôznych príslušnostiach, alebo rôznych sku-
pinách stretávajúcich sa príslušností –  v závislosti od osobitného sociálneho kon-
textu. Nestálosť pri charakteristike kultúrnych príslušností a identít je spojená i so 
záujmami, potrebami, cieľmi a očakávaniami ľudí, ktoré sa menia v rôznych situáciách 
a v rôznom čase. Naviac, všetky skupiny a ich kultúry sú dynamické a časom sa menia 
ako výsledok politických, ekonomických a historických udalostí a vývoja, ako i výsle-
dok interakcií a vplyvov z iných kultúr a skupín. Zároveň sa menia časom z dôvodu 
interných sporov členov o význame, normách, hodnotách a praktikách skupiny.

Tento základný koncept kultúry sa použil pre vypracovanie Rámca a má dôsledky 
z hľadiska významu konceptu „interkultúrny”. Ak všetci pôsobíme v rámci viacerých 
kultúr, ale každý sa zúčastňuje na jedinečnej konštelácii kultúr, potom každá inter-
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Situácia 1: Interakcia počas interkultúrneho stretnutia 

Ďalší dôležitý koncept, ktorý má pre Rámec zásadný význam, je kompetencia. Pojem 
„kompetencia” sa dá použiť rôznymi spôsobmi. Prvý význam je bežné hovorové pou-
žívanie slova ako synonymum pre „schopnosť”, po druhé ide o špecifickejšie použitie 
v rámci odborného vzdelávania a prípravy a po tretie ide o použitie označujúce 
schopnosť splniť komplexné požiadavky v rámci daného kontextu. Pre účely Rámca 
sa termín „kompetencia” definuje ako schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevant-
né hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a/alebo porozumenie s cieľom primerane 
a účinne reagovať na požiadavky, výzvy a príležitosti, ktoré vyplývajú z daného kon-
textu.

Demokratické situácie sú jedným druhom takéhoto kontextu. „Demokratická kom-
petencia” je teda schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevantné psychologické zdro-
je (konkrétne hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a/alebo porozumenie) s cieľom 
primerane a účinne reagovať na požiadavky, výzvy a príležitosti prezentované demo-
kratickými inštitúciami. Podobne pojem „interkultúrna kompetencia” je schopnosť 
mobilizovať a uplatňovať relevantné psychologické zdroje s cieľom reagovať prime-
rane a efektívne na požiadavky, výzvy a príležitosti vyplývajúce z interkultúrnych 
situácií. V prípade občanov, ktorí žijú v rámci kultúrne rôznorodých spoločností, 
interkultúrna kompetencia je interpretovaná Rámcom ako integrálny prvok demo-
kratickej kompetencie.

Je dôležité uviesť, že demokratické a interkultúrne situácie nastávajú nielen vo fyzic-
kom svete, ale i v digitálnom online svete. Inými slovami, demokratické diskusie 
a debaty a interkultúrne diskusie a interakcie neprebiehajú iba cez osobné rozhovo-
ry, tradičné médiá, printové, rozhlasové a televízne médiá, listy, žiadosti atď., ale záro-
veň cez počítačom sprostredkovanú komunikáciu, napr. cez sociálne siete, fóra, blo-
gy, e-petície a emaily. Preto je tento Rámec relevantný nielen vo vzťahu ku vzdeláva-
niu k demokratickému občianstvu, ľudským právam a interkultúrnemu vzdelávaniu, 
ale zároveň i k vzdelávaniu k digitálnemu občianstvu.

Rámec považuje kompetencie za dynamický proces. Dôvodom je skutočnosť, že 
kompetencia zahŕňa výber, aktivovanie, organizáciu a koordináciu relevantných psy-
chologických zdrojov, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom správania tak, že jednotli-
vec sa primerane a efektívne adaptuje na danú situáciu. Primeraná a efektívna adap-
tácia zahŕňa neustály vlastný monitoring výsledkov správania a situácie. Môže záro-
veň obsahovať zmenu správania (uplatnenie ďalších psychologických zdrojov podľa 
možností) pre naplnenie meniacich sa požiadaviek danej situácie. Inými slovami, 
kompetentný jednotlivec zmobilizuje a uplatní psychologické zdroje dynamickým 
spôsobom podľa situácie.

Okrem tohto globálneho a holistického použitia termínu „kompetencia” (v singulári), 
výraz „kompetencie”(v pluráli) sa používa v Rámci, aby poukázal na špecifické a psy-
chologické zdroje (špecifické hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a porozume-
nie), ktoré sa mobilizujú a uplatnia pri vyjadrení kompetentného správania.
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Čiže v tomto zmysle  pojem „kompetencia” značí holistický termín pozostávajúci z 
výberu, aktivácie a organizácie „kompetencií” a uplatňovanie týchto kompetencií je 
koordinované, adaptívne a dynamické vzhľadom ku konkrétnym situáciám.

Je potrebné uviesť, že podľa Rámca kompetencie nezahŕňajú iba zručnosti, vedo-
mosti a porozumenie, ale i hodnoty a postoje. Hodnoty a postoje sa považujú za 
zásadné pre primerané a efektívne správanie v demokratických a interkultúrnych 
situáciách. Rovnako ako zručnosti, vedomosti a porozumenie i hodnoty a postoje sú 
psychologickými zdrojmi, ktoré je možné aktivovať, organizovať a uplatňovať 
prostredníctvom správania s cieľom reagovať primerane a efektívne v demokratic-
kých a interkultúrnych situáciách. Hodnoty a postoje ako také sú považované za kom-
petencie, z ktorých môžu jednotlivci čerpať rovnako ako pri zručnostiach, vedomos-
tiach a porozumení.

Dispozície sú však vylúčené zo skupiny kompetencií definovaných Rámcom. Dispo-
zície sa považujú implicitne za súčasť kompetencie, ktorá je oporou celého Rámca, 
t. j. kompetencia ako mobilizácia a uplatnenie kompetencií prostredníctvom správa-
nia. Pokiaľ sa kompetencie nezmobilizujú a neuplatnia (ak neexistuje dispozícia pre 
ich uplatnenie v správaní), potom nie je možné považovať danú osobu za kompe-
tentnú. Inými slovami, dispozícia uplatniť danú kompetenciu v správaní je podstatná 
a prirodzená súčasť samotného pojmu kompetencia – neexistuje kompetencia bez 
tejto dispozície.

V reálnych situáciách v živote sa kompetencie len zriedka mobilizujú a uplatňujú indi-
viduálne. Namiesto toho kompetentné správanie zahŕňa aktiváciu a aplikáciu celej 
skupiny kompetencií. V závislosti od situácie a špecifických požiadaviek, výziev 
a príležitostí, ktoré daná situácia prináša, ako i špecifických potrieb a cieľov jednotliv-
ca v danej situácii, bude potrebné aktivovať a uplatniť rôzne podskupiny kompeten-
cií. Nasleduje päť príkladov situácií, ktoré si vyžadujú mobilizáciu a uplatnenie celej 
skupiny kompetencií dynamickým a adaptívnym spôsobom, ako je to uvedené 
v príkladoch 1 až 5.

Na multikultúrnom podujatí stoja vedľa seba dvaja ľudia rôzneho etnického pôvodu. 
Začnú sa rozprávať o svojej etnickej a náboženskej praxi. Ich rozhovor si na začiatku 
vyžaduje, aby jeden voči druhému pristupovali s postojom otvorenosti. Môže to od 
nich zároveň vyžadovať schopnosť ovládať svoje emócie, aby prekonali obavy a neis-
totu, ktoré v nich môže vzbudzovať stretnutie a interakcia s niekým, kto pochádza z 
inej kultúry. Keď dialóg začne, je potrebné, aby zmobilizovali a uplatnili schopnosť 
pozorne načúvať, ako i jazykové a komunikačné zručnosti, aby nenastali nedorozu-
menia a aby obsah rozhovorov zostal citlivý vzhľadom ku komunikačným potrebám 
a kultúrnym normám druhej osoby. Empatia sa tiež vyžaduje spolu so schopnosťou 
analyticky myslieť pre zlepšenie porozumenia postoja druhej osoby, najmä pokiaľ 
nie je  bezprostredne zrejmý z toho, čo hovorí. V priebehu rozhovoru sa môže ukázať, 
že medzi ich postojmi existujú neprekonateľné rozdiely. V takom prípade je nevy-
hnutné uplatniť rešpektovanie rozdielov a toleranciu mnohoznačnosti a akceptovať 
nejestvujúce jednoznačné vyriešenie.
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Situácia 1: Interakcia počas interkultúrneho stretnutia 

Ďalší dôležitý koncept, ktorý má pre Rámec zásadný význam, je kompetencia. Pojem 
„kompetencia” sa dá použiť rôznymi spôsobmi. Prvý význam je bežné hovorové pou-
žívanie slova ako synonymum pre „schopnosť”, po druhé ide o špecifickejšie použitie 
v rámci odborného vzdelávania a prípravy a po tretie ide o použitie označujúce 
schopnosť splniť komplexné požiadavky v rámci daného kontextu. Pre účely Rámca 
sa termín „kompetencia” definuje ako schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevant-
né hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a/alebo porozumenie s cieľom primerane 
a účinne reagovať na požiadavky, výzvy a príležitosti, ktoré vyplývajú z daného kon-
textu.

Demokratické situácie sú jedným druhom takéhoto kontextu. „Demokratická kom-
petencia” je teda schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevantné psychologické zdro-
je (konkrétne hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a/alebo porozumenie) s cieľom 
primerane a účinne reagovať na požiadavky, výzvy a príležitosti prezentované demo-
kratickými inštitúciami. Podobne pojem „interkultúrna kompetencia” je schopnosť 
mobilizovať a uplatňovať relevantné psychologické zdroje s cieľom reagovať prime-
rane a efektívne na požiadavky, výzvy a príležitosti vyplývajúce z interkultúrnych 
situácií. V prípade občanov, ktorí žijú v rámci kultúrne rôznorodých spoločností, 
interkultúrna kompetencia je interpretovaná Rámcom ako integrálny prvok demo-
kratickej kompetencie.

Je dôležité uviesť, že demokratické a interkultúrne situácie nastávajú nielen vo fyzic-
kom svete, ale i v digitálnom online svete. Inými slovami, demokratické diskusie 
a debaty a interkultúrne diskusie a interakcie neprebiehajú iba cez osobné rozhovo-
ry, tradičné médiá, printové, rozhlasové a televízne médiá, listy, žiadosti atď., ale záro-
veň cez počítačom sprostredkovanú komunikáciu, napr. cez sociálne siete, fóra, blo-
gy, e-petície a emaily. Preto je tento Rámec relevantný nielen vo vzťahu ku vzdeláva-
niu k demokratickému občianstvu, ľudským právam a interkultúrnemu vzdelávaniu, 
ale zároveň i k vzdelávaniu k digitálnemu občianstvu.

Rámec považuje kompetencie za dynamický proces. Dôvodom je skutočnosť, že 
kompetencia zahŕňa výber, aktivovanie, organizáciu a koordináciu relevantných psy-
chologických zdrojov, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom správania tak, že jednotli-
vec sa primerane a efektívne adaptuje na danú situáciu. Primeraná a efektívna adap-
tácia zahŕňa neustály vlastný monitoring výsledkov správania a situácie. Môže záro-
veň obsahovať zmenu správania (uplatnenie ďalších psychologických zdrojov podľa 
možností) pre naplnenie meniacich sa požiadaviek danej situácie. Inými slovami, 
kompetentný jednotlivec zmobilizuje a uplatní psychologické zdroje dynamickým 
spôsobom podľa situácie.

Okrem tohto globálneho a holistického použitia termínu „kompetencia” (v singulári), 
výraz „kompetencie”(v pluráli) sa používa v Rámci, aby poukázal na špecifické a psy-
chologické zdroje (špecifické hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a porozume-
nie), ktoré sa mobilizujú a uplatnia pri vyjadrení kompetentného správania.
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a kultúrnym normám druhej osoby. Empatia sa tiež vyžaduje spolu so schopnosťou 
analyticky myslieť pre zlepšenie porozumenia postoja druhej osoby, najmä pokiaľ 
nie je  bezprostredne zrejmý z toho, čo hovorí. V priebehu rozhovoru sa môže ukázať, 
že medzi ich postojmi existujú neprekonateľné rozdiely. V takom prípade je nevy-
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Situácia 2: Postaviť sa proti nenávistnému prejavu 

Situácia 3: Účasť v politickej diskusii a podpora vlastnej politickej 
pozície 

Situácia 4: Čeliť propagande presadzujúcej násilný extrémistický cieľ 
na internete 

 

Situácia 5: Zmierenie po konflikte 

 

Občan sa rozhodne zaujať principiálny postoj voči nenávistnému prejavu, ktorý je na 
internete namierený proti utečencom a migrantom. Takýto postoj je zrejme aktivo-
vaný ľudskou dôstojnosťou ako základnou hodnotou a udržaný aktiváciou postoja 
občianskej uvedomelosti a zmyslu pre zodpovednosť. Pre spochybnenie obsahu 
nenávistného prejavu je potrebné uplatniť  analytické zručnosti a schopnosť kriticky 
myslieť. Okrem toho formulovanie primeranej odpovede si vyžaduje poznanie ľud-
ských práv, ako i jazykové a komunikačné zručnosti s cieľom zabezpečiť, aby bol daný 
postoj vyjadrený primerane a efektívne pre cieľové publikum. Okrem toho je potreb-
né uplatniť poznanie a porozumenie digitálnych médií, aby bola reakcia vyjadrená 
primeraným spôsobom a mala maximálny dosah.

Pre efektívne fungovanie v rámci politickej diskusie a argumentáciu v prospech 
vlastnej politickej pozície je potrebná dobrá znalosť a porozumenie politických tém, 
ktoré sú predmetom diskusie. Okrem toho sa musí vlastná komunikácia prispôsobiť 
nástroju vyjadrenia (napr. ústny, písomný prejav) a cieľovému obecenstvu. Okrem 
toho potrebuje človek pochopiť slobodu prejavu a jej limity a v prípadoch, v ktorých 
komunikácia zahŕňa ľudí pochádzajúcich z iných kultúr, ako je tá vlastná, je potrebné 
chápať kultúrnu primeranosť. Politická diskusia si zároveň vyžaduje schopnosť posú-
diť názory druhých a zhodnotiť argumenty, ktoré uvedú v priebehu diskusie. Politic-
ká diskusia a podpora vlastnej politickej pozície si preto vyžaduje všetky nasledujúce 
kompetencie: poznanie a kritické porozumenie politiky, jazykové a komunikačné 
zručnosti, poznanie a porozumenie komunikácie, poznanie a porozumenie kultúr-
nych noriem, schopnosť analyticky a kriticky myslieť a schopnosť prispôsobiť prime-
raným spôsobom vlastné argumenty v priebehu diskusie.

Pri surfovaní na internete môže človek naraziť na propagandu, ktorá sa usiluje získať 
čitateľov pre svoj násilný extrémistický cieľ. Po vzhliadnutí takéhoto obsahu je 
potrebné zmobilizovať schopnosti analyticky a kriticky myslieť. Tieto schopnosti 
umožňujú jednotlivcovi nielen porozumieť presne obsahu, ale zároveň odhaliť jeho 
propagandistický charakter, ako i základné motívy a zámer autorov daného materiá-
lu. Dodatočnou mobilizáciou poznania a kritického porozumenia médií sa dá spozo-
rovať a odhaliť spôsob, akým sa zámerne vybrali a editovali obrazy a správy v propa-
gande, s cieľom dosiahnuť zamýšľaný efekt na čitateľa. Keďže obsah navádza na poru-
šovanie ľudských práv druhých osôb za účelom presadzovania extrémistického cie-
ľa, je potrebné aktivovať hodnotu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, spolu s rešpek-
tovaním mierových demokratických riešení sociálnych a politických konfliktov. 
Okrem toho, ak príde k aktivácii občianskej uvedomelosti, tak táto osoba nahlási onli-
ne obsah príslušným orgánom. Odolnosť a kroky voči násilnej extrémistickej propa-
gande sa preto dosiahnu uplatnením veľkého počtu kompetencií vrátane hodnôt, 
postojov, schopností, poznania a kritického porozumenia.

Po vážnom konflikte medzi dvomi skupinami človek, ktorý zažil násilie či nespravod-
livosť v priebehu trvania konfliktu, sa možno nikdy nebude usilovať o zmierenie 
s ľuďmi z druhej skupiny. Uznanie toho, že všetky ľudské bytosti majú rovnakú dôs-
tojnosť a hodnotu, odhliadnuc od konkrétnej skupiny, ku ktorej patria, môže slúžiť 
ako motivácia v snahe o zmierenie. Na druhej strane snaha o dosiahnutie zmierenia 
môže byť motivovaná poznaním histórie konfliktov medzi skupinami a pochopením 
toho, že snaha o pomstu či odplatu za minulé skutky povedie iba k ďalším konfliktom 
a cyklu násilia a spôsobí ďalšie straty na ľudských životoch a zármutok. Zásadnú úlo-
hu zohráva schopnosť ovládať vlastné emócie, najmä pokiaľ existovali v minulosti 
negatívne pocity voči protivníkovi. Osoba, ktorá si stanovila za cieľ zmierenie, potre-
buje mobilizovať postoj otvorenosti voči bývalému nepriateľovi a vôľu dozvedieť sa 
viac, prípadne sa stretnúť s členmi druhej skupiny. Je nevyhnutné mobilizovať 
schopnosti empatie, ako i jazykové a komunikačné schopnosti a schopnosť načúvať, 
pokiaľ sa uskutoční stretnutie. Tieto zručnosti zrejme povedú k pochopeniu toho, 
ako členovia nepriateľskej skupiny vnímajú daný konflikt. Empatia môže zároveň 
viesť k porozumeniu toho, že členovia nepriateľskej skupiny majú rovnaké základné 
psychologické potreby ako členovia vlastnej skupiny, ako je oslobodenie sa od hro-
zieb a bezpečnosť pre členov vlastnej skupiny, že konflikt viedol k bolestivým a škod-
livým následkom pre obe skupiny, čo mohlo spôsobiť utrpenie na oboch stranách. 
Schopnosti analyticky a kriticky myslieť sa musia tiež uplatniť na posúdenie toho, ako 
bol konflikt prezentovaný na oboch stranách s negatívnymi obrazmi, stereotypmi, 
propagandou, ktorá slúžila na predlžovanie konfliktu. Pokiaľ sa uplatní s odhodlaním 
a horlivosťou táto veľká skupina kompetencií, môže sa v konečnom dôsledku objaviť 
odpustenie, zmierenie a nádej pre budúce vzťahy s druhou skupinou.

Týchto päť príkladov situácií ukazuje, že vo všetkých piatich prípadoch si adaptívne 
správanie vyžaduje mobilizáciu, prípravu a citlivé uplatnenie širokej skupiny kompe-
tencií, ktorá je primeraná vzhľadom k danej situácii. Navyše, tieto kompetencie majú 
širokú škálu a zahŕňajú hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a porozumenie. Tento 
pojem kompetencií, ktorý sa uplatňuje skôr dynamicky v celých skupinách než indi-
viduálne s cieľom splniť potreby a príležitosti špecifických demokratických 
a interkultúrnych situácií pri ich vzniku, má dopad na dizajn kurikula a pre vyučova-
nie a učenie sa kompetencií, ako i pre ich hodnotenie.

Záverom môžeme povedať, že demokratické a interkultúrne kompetentné správa-
nie vzniká na základe Rámca z dynamického a adaptívneho procesu, v ktorom jed-
notlivec reaguje primerane a účinne na neustále sa meniace požiadavky, výzvy a prí-
ležitosti, ktoré prinášajú demokratické a interkultúrne situácie. Dosahuje sa to flexi-
bilnou mobilizáciou, prípravou a uplatnením rozličných skupín psychologických 
zdrojov čerpaných selektívne z repertoára hodnôt, postojov, zručností, poznania 
a porozumenia daného jednotlivca.
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postoj vyjadrený primerane a efektívne pre cieľové publikum. Okrem toho je potreb-
né uplatniť poznanie a porozumenie digitálnych médií, aby bola reakcia vyjadrená 
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nych noriem, schopnosť analyticky a kriticky myslieť a schopnosť prispôsobiť prime-
raným spôsobom vlastné argumenty v priebehu diskusie.

Pri surfovaní na internete môže človek naraziť na propagandu, ktorá sa usiluje získať 
čitateľov pre svoj násilný extrémistický cieľ. Po vzhliadnutí takéhoto obsahu je 
potrebné zmobilizovať schopnosti analyticky a kriticky myslieť. Tieto schopnosti 
umožňujú jednotlivcovi nielen porozumieť presne obsahu, ale zároveň odhaliť jeho 
propagandistický charakter, ako i základné motívy a zámer autorov daného materiá-
lu. Dodatočnou mobilizáciou poznania a kritického porozumenia médií sa dá spozo-
rovať a odhaliť spôsob, akým sa zámerne vybrali a editovali obrazy a správy v propa-
gande, s cieľom dosiahnuť zamýšľaný efekt na čitateľa. Keďže obsah navádza na poru-
šovanie ľudských práv druhých osôb za účelom presadzovania extrémistického cie-
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Po vážnom konflikte medzi dvomi skupinami človek, ktorý zažil násilie či nespravod-
livosť v priebehu trvania konfliktu, sa možno nikdy nebude usilovať o zmierenie 
s ľuďmi z druhej skupiny. Uznanie toho, že všetky ľudské bytosti majú rovnakú dôs-
tojnosť a hodnotu, odhliadnuc od konkrétnej skupiny, ku ktorej patria, môže slúžiť 
ako motivácia v snahe o zmierenie. Na druhej strane snaha o dosiahnutie zmierenia 
môže byť motivovaná poznaním histórie konfliktov medzi skupinami a pochopením 
toho, že snaha o pomstu či odplatu za minulé skutky povedie iba k ďalším konfliktom 
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hu zohráva schopnosť ovládať vlastné emócie, najmä pokiaľ existovali v minulosti 
negatívne pocity voči protivníkovi. Osoba, ktorá si stanovila za cieľ zmierenie, potre-
buje mobilizovať postoj otvorenosti voči bývalému nepriateľovi a vôľu dozvedieť sa 
viac, prípadne sa stretnúť s členmi druhej skupiny. Je nevyhnutné mobilizovať 
schopnosti empatie, ako i jazykové a komunikačné schopnosti a schopnosť načúvať, 
pokiaľ sa uskutoční stretnutie. Tieto zručnosti zrejme povedú k pochopeniu toho, 
ako členovia nepriateľskej skupiny vnímajú daný konflikt. Empatia môže zároveň 
viesť k porozumeniu toho, že členovia nepriateľskej skupiny majú rovnaké základné 
psychologické potreby ako členovia vlastnej skupiny, ako je oslobodenie sa od hro-
zieb a bezpečnosť pre členov vlastnej skupiny, že konflikt viedol k bolestivým a škod-
livým následkom pre obe skupiny, čo mohlo spôsobiť utrpenie na oboch stranách. 
Schopnosti analyticky a kriticky myslieť sa musia tiež uplatniť na posúdenie toho, ako 
bol konflikt prezentovaný na oboch stranách s negatívnymi obrazmi, stereotypmi, 
propagandou, ktorá slúžila na predlžovanie konfliktu. Pokiaľ sa uplatní s odhodlaním 
a horlivosťou táto veľká skupina kompetencií, môže sa v konečnom dôsledku objaviť 
odpustenie, zmierenie a nádej pre budúce vzťahy s druhou skupinou.

Týchto päť príkladov situácií ukazuje, že vo všetkých piatich prípadoch si adaptívne 
správanie vyžaduje mobilizáciu, prípravu a citlivé uplatnenie širokej skupiny kompe-
tencií, ktorá je primeraná vzhľadom k danej situácii. Navyše, tieto kompetencie majú 
širokú škálu a zahŕňajú hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a porozumenie. Tento 
pojem kompetencií, ktorý sa uplatňuje skôr dynamicky v celých skupinách než indi-
viduálne s cieľom splniť potreby a príležitosti špecifických demokratických 
a interkultúrnych situácií pri ich vzniku, má dopad na dizajn kurikula a pre vyučova-
nie a učenie sa kompetencií, ako i pre ich hodnotenie.

Záverom môžeme povedať, že demokratické a interkultúrne kompetentné správa-
nie vzniká na základe Rámca z dynamického a adaptívneho procesu, v ktorom jed-
notlivec reaguje primerane a účinne na neustále sa meniace požiadavky, výzvy a prí-
ležitosti, ktoré prinášajú demokratické a interkultúrne situácie. Dosahuje sa to flexi-
bilnou mobilizáciou, prípravou a uplatnením rozličných skupín psychologických 
zdrojov čerpaných selektívne z repertoára hodnôt, postojov, zručností, poznania 
a porozumenia daného jednotlivca.
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Na základe týchto hlavných konceptov ponúka Rámec komplexný, koncepč-
ný model kompetencií, ktoré potrebujú jednotlivci, aby mohli fungovať ako 
demokratickí a interkultúrne kompetentní občania. Sú to teda kompetencie, 

na ktoré sa majú pedagógovia zamerať, s cieľom posilniť schopnosti učiacich sa 
konať ako kompetentní a efektívni demokratickí občania.
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Vážiť si ľudskú dôstojnosť a ľudské práva  

Kompetencia

Model obsahuje spolu 20 kompetencií. Tieto kompetencie sú rozdelené do hodnôt, 
postojov, schopností a poznania a kritického porozumenia. Sumár 20 kompetencií sa 

6nachádza v diagrame na obr. č. 1.

Obr. 1:  Model kompetencií obsahuje 20 kompetencií 

Hodnoty
– Rešpektovať ľudskú dôstojnosť 

a ľudské práva
– Rešpektovať kultúrnu rôznorodosť 
– Rešpektovať demokraciu, spravodlivosť, 

čestnosť, rovnoprávnosť 
a zákon

Postoje
– Otvorenosť ku kultúrnej inakosti, odliš-

ným presvedčeniam, názorom na svet 
a praktikám 

– Rešpekt
– Občianske povedomie 
– Zodpovednosť
– Osobná angažovanosť
– Tolerancia mnohoznačnosti

– Schopnosť samostatne sa učiť
– Schopnosť analyticky a kriticky myslieť 
– Schopnosť počúvať a pozorovať 
– Empatia
– Flexibilita a adaptabilita
– Jazykové, komunikačné a plurilingválne 

schopnosti 
– Schopnosť spolupracovať 
– Schopnosť riešiť konflikty 

Schopnosti

– Poznanie seba samého/samej a sebakritika
– Znalosť a porozumenie jazyka a komuniká-

cie 
– Poznanie a kritické porozumenie sveta: 

politiky, práva, ľudských práv, kultúry, 
rôznych kultúr, náboženstiev, histórie, 
médií, ekonomík, životného prostre-
dia,udržateľného rozvoja 

Poznanie a kritické 
porozumenie

Model navrhuje, aby sa v kontexte demokratickej kultúry a interkultúrneho dialógu 
človek považoval za kompetentného, ak spĺňa požiadavky, výzvy a príležitosti, ktoré 
predstavujú demokratické a interkultúrne situácie primeranou a účinnou mobilizá-
ciou niektorých z týchto 20 kompetencií. V nasledujúcej časti sú podrobne popísané 
tieto štyri skupiny kompetencií, ako i jednotlivé kompetencie v každej skupine.

Hodnoty sú všeobecné presvedčenia, ktoré majú ľudia o želateľných cieľoch, o ktoré 
by sa mali v živote usilovať. Motivujú ich k akcii a zároveň slúžia ako usmerňujúce prin-
cípy pri rozhodovaní, ako konať. Hodnoty presahujú konkrétne skutky a okolnosti 
a majú normatívnu preskriptívnu kvalitu, pokiaľ ide o to, čo by sa malo urobiť, alebo 
ako by sa malo myslieť naprieč rôznymi situáciami. Hodnoty ponúkajú štandardy 
alebo kritériá pre hodnotenie skutkov vlastných i druhých ľudí, zdôvodnenie názo-
rov, postojov a správania, rozhodovanie medzi alternatívami, plánovanie konania 
a snahu ovplyvňovať druhých.

Podrobný popis princípov modelu kompetencií a procesu identifikácie konkrétnych kompetencií 
sa nachádza v publikácii Rada Európy (2016), Competences for democratic culture: living together 
as equals in culturally diverse democratic societies, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 
www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture.
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Čitatelia oboznámení s existujúcimi schémami kompetencií môžu byť prekvapení 
objavením sa hodnôt ako osobitného typu kompetencie v súčasnom modeli. Je však 
dôležité mať na pamäti, že termín „kompetencia” sa nepoužíva vo svojom bežnom 
význame ako synonymum „schopnosti ”, ale v špecifickejšom význame vo vzťahu 
k psychologickým zdrojom (ako sú postoje, schopnosti a poznanie), ktoré je potreb-
né zmobilizovať pre naplnenie požiadaviek a výziev vyplývajúcich z demokratických 
a interkultúrnych inštitúcií. Hodnoty sú jedným takým typom zdroja. V podstate ďal-
šie schémy kompetencií často zahŕňajú hodnoty, ale nedarí sa im ich identifikovať 
a miesto toho sa spájajú s postojmi. Naopak, súčasný model jasne rozlišuje koncepč-
ne medzi hodnotami a postojmi, pričom hodnoty sú charakterizované normatívnou 
preskriptívnou kvalitou.

Hodnoty sú zásadné v kontexte konceptualizácie kompetencií, ktoré umožňujú par-
ticipáciu na demokratickej kultúre. Dôvod je ten, že bez špecifikácie konkrétnych 
hodnôt, ktoré sú základom týchto kompetencií, by to neboli demokratické kompe-
tencie, ale miesto toho všeobecnejšie politické kompetencie, ktoré by sa dali použiť 
v službách rôznych druhov politických poriadkov, vrátane nedemokratických systé-
mov. Napr. človek by mohol byť zodpovedný, angažovaný a politicky dobre informo-
vaný občan v rámci totalitnej diktatúry, ak by sa uplatnil iný súbor hodnôt ako základ 
pre vlastné úsudky, rozhodnutia a kroky. A tak hodnoty, ktoré model Rámca obsahu-
je, sú centrom demokratickej kompetencie a sú zásadné pre charakteristiku danej 
kompetencie.

Existujú tri skupiny hodnôt, ktoré sú kľúčové pre participáciu na demokratickej kultú-
re.

Táto prvá skupina hodnôt je založená na všeobecnom presvedčení, že každá indivi-
duálna ľudská bytosť má rovnakú hodnotu, rovnakú dôstojnosť, má právo na rovna-
ký rešpekt a rovnaké ľudské práva a základné slobody, a tak je s ňou potrebné zaob-
chádzať. Toto presvedčenie je založené na predpoklade, že ľudské práva sú univer-
zálne, neodňateľné a nedeliteľné a vzťahujú sa na všetkých bez rozdielu; ľudské prá-
va poskytujú minimálnu ochranu, ktorá je potrebná preto, aby ľudské bytosti mohli 
žiť dôstojný život. Ľudské práva zároveň poskytujú základ pre slobodu, rovnosť, spra-
vodlivosť a mier vo svete. Táto skupina hodnôt zahŕňa:

1. Uznanie, že všetci ľudia zdieľajú spoločne ľudskú prirodzenosť a majú rovnakú 
dôstojnosť bez ohľadu na ich kultúrny pôvod, status, schopnosti, či okolnosti.

2. Uznanie univerzálneho, neodňateľného a nedeliteľného charakteru ľudských 
práv.

3. Uznanie, že ľudské práva by sa mali neustále presadzovať, rešpektovať a chrániť.

4. Uznanie, že základné slobody by sa mali vždy obhajovať, pokiaľ neporušujú ľud-
ské práva druhých osôb.

5. Uznanie, že ľudské práva predstavujú základ pre spolužitie rovnoprávnych osôb 
v spoločnosti, ako i základ pre slobodu, spravodlivosť a mier vo svete.
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žiť dôstojný život. Ľudské práva zároveň poskytujú základ pre slobodu, rovnosť, spra-
vodlivosť a mier vo svete. Táto skupina hodnôt zahŕňa:

1. Uznanie, že všetci ľudia zdieľajú spoločne ľudskú prirodzenosť a majú rovnakú 
dôstojnosť bez ohľadu na ich kultúrny pôvod, status, schopnosti, či okolnosti.

2. Uznanie univerzálneho, neodňateľného a nedeliteľného charakteru ľudských 
práv.

3. Uznanie, že ľudské práva by sa mali neustále presadzovať, rešpektovať a chrániť.

4. Uznanie, že základné slobody by sa mali vždy obhajovať, pokiaľ neporušujú ľud-
ské práva druhých osôb.

5. Uznanie, že ľudské práva predstavujú základ pre spolužitie rovnoprávnych osôb 
v spoločnosti, ako i základ pre slobodu, spravodlivosť a mier vo svete.
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 Otvorenosť voči kultúrnej inakosti a iným presvedčeniam, 
pohľadom na svet a praktikám 

POSTOJE  

Druhá skupina hodnôt je založená na všeobecnom presvedčení, že príslušnosť ku 
kultúre, kultúrnu rôznorodosť a rozmanitosť, pluralizmus pohľadov, názorov a prak-
tík je potrebné vnímať pozitívne, vážiť si ich a ctiť. Toto presvedčenie sa zakladá na 
predpoklade, že kultúrna rôznorodosť je prínosom pre spoločnosť; ľudia sa môžu 
učiť a môžu profitovať z rôznych pohľadov druhých; kultúrna rôznorodosť by sa mala 
presadzovať a chrániť; bolo by dobré povzbudzovať ľudí, aby komunikovali medzi 
sebou odhliadnuc od vnímaných kultúrnych rozdielov a interkultúrny dialóg by sa 
mal využívať pre rozvoj demokratickej kultúry spolužitia rovnoprávnych ľudí v spo-
ločnosti.

Je potrebné uviesť, že existuje potenciálne napätie medzi rešpektovaním ľudských 
práv a rešpektovaním kultúrnej rôznorodosti. V spoločnosti, ktorá prijala ľudské prá-
va ako svoj primárny hodnotový základ, rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti bude 
mať isté obmedzenia. Tieto obmedzenia sú vedené potrebou presadzovať, rešpekto-
vať a chrániť ľudské práva a slobody druhých. Preto sa predpokladá, že kultúrnu rôz-
norodosť je vždy potrebné rešpektovať, pokiaľ nenarúša ľudské práva a slobody dru-
hých.

Táto druhá skupina hodnôt zahŕňa:

1. Uznanie, že kultúrna rôznorodosť a pluralita názorov, pohľadov na svet a prak-
tík je prínosom pre spoločnosť a poskytuje príležitosť obohatiť všetkých členov 
spoločnosti.

2. Uznanie, že všetci ľudia majú právo byť rôzni a majú právo zvoliť si vlastnú per-
spektívu, vlastné pohľady, presvedčenia a názory.

3. Uznanie, že ľudia by mali rešpektovať perspektívu, pohľady, presvedčenia 
a názory druhých, pokiaľ nie sú namierené na porušovanie ľudských práv a slo-
bôd druhých.

4. Uznanie, že ľudia by mali vždy rešpektovať životný štýl a prax druhých ľudí, 
pokiaľ nezasahujú alebo nenarušujú práva a slobody druhých.

5. Uznanie, že ľudia by mali načúvať a angažovať sa v dialógu s tými, ktorí sú vní-
maní ako odlišní.

Tretia skupina hodnôt sa opiera o skupinu presvedčení o tom, ako by spoločnosti 
mali fungovať a ako by mali byť spravované vrátane nasledujúcich presvedčení: 
všetci občania by mali mať možnosť rovnako participovať (priamo, alebo nepriamo 
prostredníctvom zástupcov) na postupoch, ktorými sa formulujú a uplatňujú zákony 
regulujúce spoločnosť. Všetci občania by sa mali zapájať aktívne do demokratických 
postupov, ktoré fungujú v rámci spoločnosti (umožniť, že to môže znamenať neza-
pojiť sa z dôvodu svedomia či okolností); zatiaľ čo rozhodnutia by mali robiť väčši-
ny, je potrebné zabezpečiť spravodlivé a férové zaobchádzanie s menšinami rôzneho 
druhu; sociálna spravodlivosť, férovosť a rovnosť by mali fungovať na všetkých úrov-
niach spoločnosti a právny štát má fungovať tak, aby sa s každým v spoločnosti zaob-
chádzalo spravodlivo, férovo, nestranne a rovnoprávne v súlade so zákonmi, ktoré 
platia pre všetkých. Táto skupina hodnôt preto zahŕňa:
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1. Podporu demokratických procesov a postupov (pri uznaní skutočnosti, že exis-
tujúce demokratické postupy možno nie sú optimálne a niekedy môže existo-
vať potreba ich zmeniť či zlepšiť demokratickými prostriedkami).

2. Uznanie významu aktívneho občianstva (pri uznaní toho, že neúčasť môže byť 
niekedy zdôvodnená svedomím či okolnosťami).

3. Uznanie významu občianskej angažovanosti pri politickom rozhodovaní.

4. Uznanie potreby chrániť občianske slobody vrátane občianskych slobôd ľudí, 
ktorí majú menšinové názory.

5. Podpora pokojného riešenia konfliktov a sporov.

6. Zmysel pre sociálnu spravodlivosť a sociálnu zodpovednosť za spravodlivé 
a férové zaobchádzanie so všetkými členmi spoločnosti vrátane rovnakých prí-
ležitostí pre všetkých, odhliadnuc od národnosti, etnického pôvodu, rasy, nábo-
ženstva, jazyka, veku, pohlavia, rodu, politického názoru, narodenia, sociálneho 
pôvodu, majetku, postihnutia, sexuálnej orientácie či ďalšieho postavenia.

7. Podpora právneho štátu a rovnakého a nestranného zaobchádzania so všetký-
mi občanmi podľa práva ako nástroj pre zabezpečenie spravodlivosti.

Postoj znamená celkovú duševnú orientáciu, ktorú jednotlivec zaujme voči niekomu 
alebo niečomu (napr. osobe, skupine, inštitúcii, téme, udalosti, symbolu). Postoje 
zvyčajne pozostávajú zo štyroch prvkov: presvedčenie alebo názor o objekte posto-
ja, emócia alebo pocit voči objektu, hodnotenie (či už pozitívne, alebo negatívne) 
objektu, tendencia správať sa istým spôsobom voči objektu.

Nasleduje šesť postojov, ktoré sú dôležité pre demokratickú kultúru.

Otvorenosť je postoj voči ľuďom, ktorí sú buď vnímaní ako ľudia patriaci k inej kultú-
re, alebo voči pohľadom na svet, presvedčeniam, hodnotám a praktikám, ktoré sa 
líšia od vlastných. Je potrebné rozlišovať medzi postojom otvorenosti voči kultúrnej 
inakosti a postojom záujmu o zbieranie zážitkov „exotiky”, ktorý slúži iba pre vlastné 
potešenie či prospech. Oproti tomu otvorenosť znamená:

1. Citlivosť voči kultúrnej rôznorodosti a pohľadom na svet, presvedčeniam, hod-
notám a praktikám, ktoré sa líšia od tých vlastných.

2. Zvedavosť a záujem objaviť a dozvedieť sa viac o inej kultúrnej orientácii a prí-
slušnosti a iných pohľadoch na svet, presvedčeniach, hodnotách a praktikách.

3. Vôľa prestať s posudzovaním a nedôverou voči iným pohľadom na svet, pre-
svedčeniam, hodnotám a praktikám druhých a vôľa spochybňovať 
„prirodzenosť” vlastného pohľadu na svet, vlastných presvedčení, hodnôt 
a praktík.
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 Otvorenosť voči kultúrnej inakosti a iným presvedčeniam, 
pohľadom na svet a praktikám 
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Je potrebné uviesť, že existuje potenciálne napätie medzi rešpektovaním ľudských 
práv a rešpektovaním kultúrnej rôznorodosti. V spoločnosti, ktorá prijala ľudské prá-
va ako svoj primárny hodnotový základ, rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti bude 
mať isté obmedzenia. Tieto obmedzenia sú vedené potrebou presadzovať, rešpekto-
vať a chrániť ľudské práva a slobody druhých. Preto sa predpokladá, že kultúrnu rôz-
norodosť je vždy potrebné rešpektovať, pokiaľ nenarúša ľudské práva a slobody dru-
hých.

Táto druhá skupina hodnôt zahŕňa:

1. Uznanie, že kultúrna rôznorodosť a pluralita názorov, pohľadov na svet a prak-
tík je prínosom pre spoločnosť a poskytuje príležitosť obohatiť všetkých členov 
spoločnosti.

2. Uznanie, že všetci ľudia majú právo byť rôzni a majú právo zvoliť si vlastnú per-
spektívu, vlastné pohľady, presvedčenia a názory.

3. Uznanie, že ľudia by mali rešpektovať perspektívu, pohľady, presvedčenia 
a názory druhých, pokiaľ nie sú namierené na porušovanie ľudských práv a slo-
bôd druhých.

4. Uznanie, že ľudia by mali vždy rešpektovať životný štýl a prax druhých ľudí, 
pokiaľ nezasahujú alebo nenarušujú práva a slobody druhých.

5. Uznanie, že ľudia by mali načúvať a angažovať sa v dialógu s tými, ktorí sú vní-
maní ako odlišní.

Tretia skupina hodnôt sa opiera o skupinu presvedčení o tom, ako by spoločnosti 
mali fungovať a ako by mali byť spravované vrátane nasledujúcich presvedčení: 
všetci občania by mali mať možnosť rovnako participovať (priamo, alebo nepriamo 
prostredníctvom zástupcov) na postupoch, ktorými sa formulujú a uplatňujú zákony 
regulujúce spoločnosť. Všetci občania by sa mali zapájať aktívne do demokratických 
postupov, ktoré fungujú v rámci spoločnosti (umožniť, že to môže znamenať neza-
pojiť sa z dôvodu svedomia či okolností); zatiaľ čo rozhodnutia by mali robiť väčši-
ny, je potrebné zabezpečiť spravodlivé a férové zaobchádzanie s menšinami rôzneho 
druhu; sociálna spravodlivosť, férovosť a rovnosť by mali fungovať na všetkých úrov-
niach spoločnosti a právny štát má fungovať tak, aby sa s každým v spoločnosti zaob-
chádzalo spravodlivo, férovo, nestranne a rovnoprávne v súlade so zákonmi, ktoré 
platia pre všetkých. Táto skupina hodnôt preto zahŕňa:
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1. Podporu demokratických procesov a postupov (pri uznaní skutočnosti, že exis-
tujúce demokratické postupy možno nie sú optimálne a niekedy môže existo-
vať potreba ich zmeniť či zlepšiť demokratickými prostriedkami).

2. Uznanie významu aktívneho občianstva (pri uznaní toho, že neúčasť môže byť 
niekedy zdôvodnená svedomím či okolnosťami).

3. Uznanie významu občianskej angažovanosti pri politickom rozhodovaní.

4. Uznanie potreby chrániť občianske slobody vrátane občianskych slobôd ľudí, 
ktorí majú menšinové názory.
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a férové zaobchádzanie so všetkými členmi spoločnosti vrátane rovnakých prí-
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zvyčajne pozostávajú zo štyroch prvkov: presvedčenie alebo názor o objekte posto-
ja, emócia alebo pocit voči objektu, hodnotenie (či už pozitívne, alebo negatívne) 
objektu, tendencia správať sa istým spôsobom voči objektu.

Nasleduje šesť postojov, ktoré sú dôležité pre demokratickú kultúru.

Otvorenosť je postoj voči ľuďom, ktorí sú buď vnímaní ako ľudia patriaci k inej kultú-
re, alebo voči pohľadom na svet, presvedčeniam, hodnotám a praktikám, ktoré sa 
líšia od vlastných. Je potrebné rozlišovať medzi postojom otvorenosti voči kultúrnej 
inakosti a postojom záujmu o zbieranie zážitkov „exotiky”, ktorý slúži iba pre vlastné 
potešenie či prospech. Oproti tomu otvorenosť znamená:

1. Citlivosť voči kultúrnej rôznorodosti a pohľadom na svet, presvedčeniam, hod-
notám a praktikám, ktoré sa líšia od tých vlastných.

2. Zvedavosť a záujem objaviť a dozvedieť sa viac o inej kultúrnej orientácii a prí-
slušnosti a iných pohľadoch na svet, presvedčeniach, hodnotách a praktikách.

3. Vôľa prestať s posudzovaním a nedôverou voči iným pohľadom na svet, pre-
svedčeniam, hodnotám a praktikám druhých a vôľa spochybňovať 
„prirodzenosť” vlastného pohľadu na svet, vlastných presvedčení, hodnôt 
a praktík.
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Rešpekt 

 

7. 

8. 

 

Občianska uvedomelosť

4. Emocionálna pripravenosť nájsť si vzťah k druhým, ktorí sú vnímaní ako odlišní.

5. Vôľa vyhľadávať alebo využívať príležitosti, ako sa zapojiť, spolupracovať a komu-
nikovať s ľuďmi, ktorí sú vnímaní, že patria k inej kultúre, ktorá je odlišná, v rovno-
právnom vzťahu.

Rešpekt je postoj voči niekomu alebo niečomu (napr. osobe, presvedčeniu, symbolu, 
princípu, praktike), pri ktorom je objekt tohto postoja považovaný za takého, ktorý 

7má istú dôležitosť, význam, hodnotu, ktoré si zaslúžia pozitívny prejav a úctu.  V 
závislosti od charakteru objektu, ktorý je rešpektovaný, môže rešpekt nadobudnúť 
veľmi rôzne formy (rešpekt voči škole/inštitúcii verzus rešpekt voči múdrosti starších 
verzus rešpekt voči prírode).

Jeden druh rešpektu je osobitne dôležitý v kontexte kultúry demokracie, a to je 
rešpekt voči ľuďom, ktorí sú považovaní za príslušníkov iných kultúr či majú iné pre-
svedčenia, názory, praktiky. Takýto rešpekt predpokladá prirodzenú dôstojnosť 
a rovnosť všetkých ľudských bytostí a ich neodňateľné ľudské práva zvoliť si vlastnú 
príslušnosť, presvedčenia, názory alebo praktiky. Je dôležité, že tento rešpekt si nevy-
žaduje minimalizáciu alebo ignorovanie skutočných rozdielov, ktoré môžu existovať 
medzi jednotlivcom a druhými, ktoré môžu byť niekedy značné a hlboké, ani nevyža-
duje súhlas či premenu voči tomu, čo je rešpektované. Je to naopak postoj, ktorý zahŕ-
ňa pozitívne ocenenie dôstojnosti a právo druhej osoby mať túto príslušnosť, zastá-
vať tieto presvedčenia, názory či praktiky, pričom je potrebné identifikovať a uznať 
rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivcom a tým druhým. Postoj rešpektu je potreb-
ný pre uľahčenie demokratickej interakcie a interkultúrneho dialógu s druhými. Je 
však potrebné uviesť, že rešpekt má svoje limity, napr. rešpekt nie je možné vyjadriť 
voči obsahu presvedčení a názorov či životnému štýlu a praktikám, ktoré potláčajú či 

8porušujú dôstojnosť, ľudské práva alebo slobody druhých.

Koncept rešpektu odzrkadľuje lepšie než koncept tolerancie postoj, ktorý je vyžado-
vaný pre kultúru demokracie. Tolerancia môže v niektorých kontextoch naznačovať, 
že treba jednoducho strpieť alebo tolerovať rozdiely a blahosklonným postojom tole-
rovať to, čo by radšej človek nezniesol. Tolerancia sa niekedy môže interpretovať aj 
ako akt moci, ktorý umožňuje existenciu rozdielnosti tým, že to toleruje a týmto 
aktom tolerancie posilňuje moc a autoritu tolerujúceho jednotlivca. Rešpekt je 
menej dvojznačný koncept než tolerancia, je založený na uznaní dôstojnosti, práv 
a slobôd druhých a vzťahu rovnosti medzi sebou a druhým.

Všimnite si, že rešpekt je úzko spojený s hodnotami dvomi spôsobmi: hodnota môže byť objektom 
rešpektu (napr. hodnota môže byť rešpektovaná) a môže zároveň fungovať ako základ pre rešpekt 
(napr. je možné niekoho alebo niečo rešpektovať, pretože stelesňuje alebo uplatňuje v praxi istú 
hodnotu).

Z pohľadu ľudských práv je potrebné, aby právo na slobodu presvedčenia druhej osoby bolo vždy 
rešpektované, ale rešpekt nemôže byť vyjadrený voči obsahu presvedčení, ktoré sa usilujú oslabiť 
či porušiť dôstojnosť, ľudské práva a základné hodnoty druhých. V prípade presvedčení, pri kto-
rých nie je možné rešpektovať ich obsah, sa neobmedzí právo zastávať dané presvedčenia, ale 
sloboda prejavovať takéto presvedčenia, pokiaľ si takéto obmedzenia vyžaduje verejná bezpeč-
nosť, ochrana verejného poriadku, ochrana práv a slobôd druhých (pozri čl. 9 Európskeho dohovo-
ru o ľudských právach: .). www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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Rešpekt preto zahŕňa:

1. Pozitívny pohľad a úctu voči druhému na základe úsudku, že má prirodzenú dôle-
žitosť, význam alebo hodnotu. 

2. Pozitívny pohľad a úctu voči ľuďom ako rovnoprávnym ľudským bytostiam, kto-
ré zdieľajú spoločnú dôstojnosť a majú rovnaké ľudské práva a slobody, odhliad-
nuc od ich kultúrnej príslušnosti, presvedčení, názorov, životných štýlov alebo 
praktík.

3. Pozitívny pohľad a úctu voči presvedčeniam, názorom, životným štýlom a prakti-
kám prijatým inými ľuďmi, pokiaľ neoslabujú alebo neporušujú dôstojnosť, ľud-
ské práva alebo slobody druhých.

Občianska uvedomelosť je postoj voči komunite alebo sociálnej skupine. Výraz 
„komunita” sa v tomto prípade používa na označenie sociálnej alebo kultúrnej skupi-
ny, ktorá je väčšia než bezprostredný okruh priateľov a rodiny a voči ktorej človek 
pociťuje príslušnosť. Existujú rôzne druhy skupín, ktoré môžu byť relevantné, v tom-
to prípade napr. ľudia žijúci v rámci danej geografickej oblasti (ako je mestská štvrť, 
obec, mesto, krajina, skupina krajín kontinentu ako Európa či Afrika alebo dokonca 
svet v prípade „globálnej komunity”), viac geograficky rozptýlená skupina (ako je 
etnická skupina, náboženská skupina, voľnočasová skupina, skupina s istou sexuál-
nou orientáciou) alebo akýkoľvek iný druh sociálnej či kultúrnej skupiny, ku ktorej 
človek pocíťuje príslušnosť. Každý jednotlivec patrí do rôznych skupín a postoj 
občianskej uvedomelosti môže zaujímať voči akémukoľvek počtu. Občianska uve-
domelosť zahŕňa:

1. Pocit príslušnosti a identifikáciu s danou komunitou.

2. Uvedomenie si druhých ľudí v komunite, prepojenie medzi týmito ľuďmi 
a dopad krokov jednotlivca na týchto ľudí.

3. Zmysel pre solidaritu s druhými ľuďmi v komunite vrátane vôle spolupracovať  
a pracovať s nimi, pocitov obáv a dbanie o ich práva a blahobyt a vôle postaviť sa 
za tých, ktorí môžu byť v rámci komunity oslabení a znevýhodnení.

4. Záujem a pozornosť k záležitostiam a obavám komunity.

5. Zmysel pre občiansku povinnosť, vôľu aktívne prispieť ku komunitnému životu, 
vôľu participovať na rozhodnutiach týkajúcich sa záležitostí, obáv a spoločného 
dobra komunity a vôľu zapojiť sa do dialógu s ďalšími členmi komunity odhliad-
nuc od ich kultúrneho pôvodu.

6. Záväzok napĺňať podľa najlepších schopností, zodpovednosti a povinnosti spo-
jené s rolami alebo pozíciami, ktoré človek má v komunite.

7. Zmysel pre zodpovednosť voči druhým ľuďom v rámci komunity a akceptovanie 
toho, že človek zodpovedá voči druhým za svoje rozhodnutia a kroky.
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Rešpekt 

 

7. 

8. 

 

Občianska uvedomelosť

4. Emocionálna pripravenosť nájsť si vzťah k druhým, ktorí sú vnímaní ako odlišní.

5. Vôľa vyhľadávať alebo využívať príležitosti, ako sa zapojiť, spolupracovať a komu-
nikovať s ľuďmi, ktorí sú vnímaní, že patria k inej kultúre, ktorá je odlišná, v rovno-
právnom vzťahu.

Rešpekt je postoj voči niekomu alebo niečomu (napr. osobe, presvedčeniu, symbolu, 
princípu, praktike), pri ktorom je objekt tohto postoja považovaný za takého, ktorý 

7má istú dôležitosť, význam, hodnotu, ktoré si zaslúžia pozitívny prejav a úctu.  V 
závislosti od charakteru objektu, ktorý je rešpektovaný, môže rešpekt nadobudnúť 
veľmi rôzne formy (rešpekt voči škole/inštitúcii verzus rešpekt voči múdrosti starších 
verzus rešpekt voči prírode).

Jeden druh rešpektu je osobitne dôležitý v kontexte kultúry demokracie, a to je 
rešpekt voči ľuďom, ktorí sú považovaní za príslušníkov iných kultúr či majú iné pre-
svedčenia, názory, praktiky. Takýto rešpekt predpokladá prirodzenú dôstojnosť 
a rovnosť všetkých ľudských bytostí a ich neodňateľné ľudské práva zvoliť si vlastnú 
príslušnosť, presvedčenia, názory alebo praktiky. Je dôležité, že tento rešpekt si nevy-
žaduje minimalizáciu alebo ignorovanie skutočných rozdielov, ktoré môžu existovať 
medzi jednotlivcom a druhými, ktoré môžu byť niekedy značné a hlboké, ani nevyža-
duje súhlas či premenu voči tomu, čo je rešpektované. Je to naopak postoj, ktorý zahŕ-
ňa pozitívne ocenenie dôstojnosti a právo druhej osoby mať túto príslušnosť, zastá-
vať tieto presvedčenia, názory či praktiky, pričom je potrebné identifikovať a uznať 
rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivcom a tým druhým. Postoj rešpektu je potreb-
ný pre uľahčenie demokratickej interakcie a interkultúrneho dialógu s druhými. Je 
však potrebné uviesť, že rešpekt má svoje limity, napr. rešpekt nie je možné vyjadriť 
voči obsahu presvedčení a názorov či životnému štýlu a praktikám, ktoré potláčajú či 

8porušujú dôstojnosť, ľudské práva alebo slobody druhých.

Koncept rešpektu odzrkadľuje lepšie než koncept tolerancie postoj, ktorý je vyžado-
vaný pre kultúru demokracie. Tolerancia môže v niektorých kontextoch naznačovať, 
že treba jednoducho strpieť alebo tolerovať rozdiely a blahosklonným postojom tole-
rovať to, čo by radšej človek nezniesol. Tolerancia sa niekedy môže interpretovať aj 
ako akt moci, ktorý umožňuje existenciu rozdielnosti tým, že to toleruje a týmto 
aktom tolerancie posilňuje moc a autoritu tolerujúceho jednotlivca. Rešpekt je 
menej dvojznačný koncept než tolerancia, je založený na uznaní dôstojnosti, práv 
a slobôd druhých a vzťahu rovnosti medzi sebou a druhým.

Všimnite si, že rešpekt je úzko spojený s hodnotami dvomi spôsobmi: hodnota môže byť objektom 
rešpektu (napr. hodnota môže byť rešpektovaná) a môže zároveň fungovať ako základ pre rešpekt 
(napr. je možné niekoho alebo niečo rešpektovať, pretože stelesňuje alebo uplatňuje v praxi istú 
hodnotu).

Z pohľadu ľudských práv je potrebné, aby právo na slobodu presvedčenia druhej osoby bolo vždy 
rešpektované, ale rešpekt nemôže byť vyjadrený voči obsahu presvedčení, ktoré sa usilujú oslabiť 
či porušiť dôstojnosť, ľudské práva a základné hodnoty druhých. V prípade presvedčení, pri kto-
rých nie je možné rešpektovať ich obsah, sa neobmedzí právo zastávať dané presvedčenia, ale 
sloboda prejavovať takéto presvedčenia, pokiaľ si takéto obmedzenia vyžaduje verejná bezpeč-
nosť, ochrana verejného poriadku, ochrana práv a slobôd druhých (pozri čl. 9 Európskeho dohovo-
ru o ľudských právach: .). www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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Rešpekt preto zahŕňa:

1. Pozitívny pohľad a úctu voči druhému na základe úsudku, že má prirodzenú dôle-
žitosť, význam alebo hodnotu. 

2. Pozitívny pohľad a úctu voči ľuďom ako rovnoprávnym ľudským bytostiam, kto-
ré zdieľajú spoločnú dôstojnosť a majú rovnaké ľudské práva a slobody, odhliad-
nuc od ich kultúrnej príslušnosti, presvedčení, názorov, životných štýlov alebo 
praktík.

3. Pozitívny pohľad a úctu voči presvedčeniam, názorom, životným štýlom a prakti-
kám prijatým inými ľuďmi, pokiaľ neoslabujú alebo neporušujú dôstojnosť, ľud-
ské práva alebo slobody druhých.

Občianska uvedomelosť je postoj voči komunite alebo sociálnej skupine. Výraz 
„komunita” sa v tomto prípade používa na označenie sociálnej alebo kultúrnej skupi-
ny, ktorá je väčšia než bezprostredný okruh priateľov a rodiny a voči ktorej človek 
pociťuje príslušnosť. Existujú rôzne druhy skupín, ktoré môžu byť relevantné, v tom-
to prípade napr. ľudia žijúci v rámci danej geografickej oblasti (ako je mestská štvrť, 
obec, mesto, krajina, skupina krajín kontinentu ako Európa či Afrika alebo dokonca 
svet v prípade „globálnej komunity”), viac geograficky rozptýlená skupina (ako je 
etnická skupina, náboženská skupina, voľnočasová skupina, skupina s istou sexuál-
nou orientáciou) alebo akýkoľvek iný druh sociálnej či kultúrnej skupiny, ku ktorej 
človek pocíťuje príslušnosť. Každý jednotlivec patrí do rôznych skupín a postoj 
občianskej uvedomelosti môže zaujímať voči akémukoľvek počtu. Občianska uve-
domelosť zahŕňa:

1. Pocit príslušnosti a identifikáciu s danou komunitou.

2. Uvedomenie si druhých ľudí v komunite, prepojenie medzi týmito ľuďmi 
a dopad krokov jednotlivca na týchto ľudí.

3. Zmysel pre solidaritu s druhými ľuďmi v komunite vrátane vôle spolupracovať  
a pracovať s nimi, pocitov obáv a dbanie o ich práva a blahobyt a vôle postaviť sa 
za tých, ktorí môžu byť v rámci komunity oslabení a znevýhodnení.

4. Záujem a pozornosť k záležitostiam a obavám komunity.

5. Zmysel pre občiansku povinnosť, vôľu aktívne prispieť ku komunitnému životu, 
vôľu participovať na rozhodnutiach týkajúcich sa záležitostí, obáv a spoločného 
dobra komunity a vôľu zapojiť sa do dialógu s ďalšími členmi komunity odhliad-
nuc od ich kultúrneho pôvodu.

6. Záväzok napĺňať podľa najlepších schopností, zodpovednosti a povinnosti spo-
jené s rolami alebo pozíciami, ktoré človek má v komunite.

7. Zmysel pre zodpovednosť voči druhým ľuďom v rámci komunity a akceptovanie 
toho, že človek zodpovedá voči druhým za svoje rozhodnutia a kroky.
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Zodpovednosť  

Sebaúčinnosť
 

 

9. 

 

 Tolerancia mnohoznačnosti 
 

Slovo „zodpovednosť” ma veľa významov. Dva významy, ktoré sú osobitne relevant-
né z hľadiska kultúry demokracie, sú zodpovednosť za úlohu a morálna zodpoved-
nosť. Tá prvá je aspektom občianskej uvedomelosti (pozri vyššie, bod 6); v tejto časti 
sa budeme zaoberať tou druhou. Morálna zodpovednosť je postoj voči vlastným 
skutkom. Vzniká, keď má človek povinnosť konať istým spôsobom a zaslúži si chválu 
alebo vinu buď za vykonanie daného skutku, alebo za to, že tak nekonal. Nevyhnutné 
podmienky pre jednotlivcov, aby sa dalo zhodnotiť, či ich za svoje správanie treba 
pochváliť alebo viniť sú také, že sú schopní reflektovať svoje vlastné skutky, sú schop-
ní formovať zámery, ako budú konať a budú schopní vykonať zvolené skutky (ak chý-
bajúce zdroje alebo štrukturálne podmienky neumožňujú ľuďom konať, je nevhod-
né im pripisovať či už chválu alebo vinu). Zodpovednosť môže vyžadovať odvahu 
pokiaľ zaujatie principiálneho stanoviska môže znamenať konať na vlastnú päsť, pod-
nikať kroky voči normám komunity alebo spochybňovať kolektívne rozhodnutie, 
ktoré človek považuje za chybné. Preto môže niekedy existovať napätie medzi 
občianskou uvedomelosťou (chápanou ako solidarita a lojalita voči druhým ľuďom) 
a morálnou zodpovednosťou. Postoj zodpovednosti za vlastné konanie preto zahŕ-
ňa:

1. Prijatie uvážlivého a premysleného prístupu k vlastným skutkom a možným 
dôsledkom vlastných skutkov.

2. Identifikáciu vlastných povinností a spôsobu konania vo vzťahu ku konkrétnej 
9situácii na základe hodnoty resp. súboru hodnôt.

3. Rozhodovanie sa o skutkoch, ktoré treba urobiť (čo by v istých prípadoch mohlo 
znamenať nekonanie) vzhľadom k okolnostiam, ktoré nastanú.

4. Podniknutie krokov (alebo vyhnutie sa) podľa situácie ako autonómny aktér.

5. Vôľu prevziať na seba zodpovednosť za charakter alebo dôsledky vlastných roz-
hodnutí a skutkov.

6. Vôľu chváliť a posudzovať seba.

7. Vôľu konať s odvahou, pokiaľ to považuje za potrebné.

Sebaúčinnosť je postoj voči sebe. Zahŕňa pozitívnu vieru vo svoju vlastnú schopnosť 
podnikať kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie istého cieľa. Táto viera zvyčajne 
obsahuje presvedčenie o tom, že človek chápe, čo sa od neho požaduje, dokáže robiť 
primerané úsudky, dokáže vyberať vhodné metódy pre splnenie úloh, dokáže úspeš-
ne zvládať prekážky, ovplyvňovať, čo sa deje a urobiť rozdiel pri udalostiach, ktoré 
ovplyvňujú vlastný život i životy druhých. A preto je sebaúčinnosť spojená s pocitmi 
sebavedomia vo svoje vlastné schopnosti.   

Uplatnenie postoja zodpovednosti v demokratických a interkultúrnych situáciách si vyžaduje 
uplatniť jednu alebo viac hodnôt z troch skupín hodnôt uvedených v súčasnom modeli (napr. 
vážiť si ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, vážiť si kultúrnu rôznorodosť alebo vážiť si demokraciu, 
spravodlivosť, férovosť/čestnosť, rovnosť a právny štát/zákon, rovnosť a právny štát ). Pri absencii 
paralelného uplatnenia jednej alebo viac skupín týchto hodnôt, zodpovednosť by nebola demo-
kratickou kompetenciou, ale všeobecnejšou politickou kompetenciou (pre porovnanie vyššie 
uvedený úvodný text o hodnotách).
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Nízka sebaúčinnosť môže odradiť od demokratického a interkultúrneho správania, 
dokonca i keď existuje vysoká miera schopnosti, zatiaľ čo nereálne vysoká sebaúčin-
nosť môže viesť k frustrácii a sklamaniu. Optimálny postoj je relatívne vysoká sebaú-
činnosť spojená s realisticky odhadovanou vysokou úrovňou schopnosti, ktorá 
povzbudzuje jednotlivcov k tomu, aby sa chopili nových výziev a umožňuje im pod-
niknúť kroky pri otázkach vzbudzujúcich obavy. Sebaúčinnosť teda zahŕňa:

1. Vieru vo vlastnú schopnosť pochopiť problémy, urobiť úsudok a vybrať vhodné 
metódy pre splnenie úloh.

2. Vieru vo vlastnú schopnosť organizovať a vykonávať plánované aktivity potreb-
né pre dosiahnutie konkrétnych cieľov zvládať prekážky, ktoré sa môžu vyskyt-
núť.

3. Pocit dôvery vo zvládnutie nových výziev.

4. Pocit dôvery pokiaľ ide o demokratické zapojenie a podniknutie krokov považo-
vaných za potrebné pre dosiahnutie demokratických cieľov (vrátane vyvodzova-
nia zodpovednosti voči tým, čo sú v pozícii moci a autority, pokiaľ sú ich rozhod-
nutia považované za neférové či nespravodlivé).

5. Pocit dôvery pri zapájaní sa do interkultúrneho dialógu s druhými, ktorí patria 
k inej kultúre.

Tolerancia mnohoznačnosti je postoj voči objektom, udalostiam a situáciám, ktoré 
sú vnímané ako neisté a sú predmetom rôznych rozporuplných a nesúladných inter-
pretácií. Ľudia, ktorí majú vysokú mieru tolerancie mnohoznačnosti, hodnotia takéto 
objekty, udalosti a situácie pozitívne, prijímajú s ochotou ich prirodzene chýbajúcu 
jasnosť, sú ochotní priznať, že pohľady iných ľudí môžu byť tak primerané ako ich 
vlastné a s mnohoznačnosťou zaobchádzajú konštruktívne. A tak slovo „tolerancia” 
by sa malo v tomto kontexte vnímať v pozitívnom zmysle ako akceptácia a prijatie 
mnohoznačnosti (a nie v negatívnom zmysle ako strpieť a vysporiadať sa s mno-
hoznačnosťou). Ľudia, ktorí majú nízku mieru tolerancie mnohoznačnosti miesto 
toho prijímajú jednoduchý pohľad na nejasné situácie a problémy, zastávajú uzavre-
tý postoj voči neznámym situáciám a témam a používajú pevné a neflexibilné kate-
górie pri uvažovaní o svete. A tak v súčasnom kontexte tolerancia mnohoznačnosti 
zahŕňa:

1. Uznanie a prijatie skutočnosti, že môžu existovať rôzne pohľady a interpretácie 
danej situácie alebo daného problému.

2. Uznanie a prijatie skutočnosti, že vlastný pohľad na situáciu nemusí byť lepší než 
pohľad druhých.

3. Prijatie komplexnosti, rozporov a nedostatku jasnosti.

4. Vôľu podniknúť kroky, keď sú k dispozícii iba nekompletné resp. čiastočné infor-
mácie.

5.  Vôľu tolerovať neistotu a zaobchádzať s ňou konštruktívne.
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Zodpovednosť  

Sebaúčinnosť
 

 

9. 

 

 Tolerancia mnohoznačnosti 
 

Slovo „zodpovednosť” ma veľa významov. Dva významy, ktoré sú osobitne relevant-
né z hľadiska kultúry demokracie, sú zodpovednosť za úlohu a morálna zodpoved-
nosť. Tá prvá je aspektom občianskej uvedomelosti (pozri vyššie, bod 6); v tejto časti 
sa budeme zaoberať tou druhou. Morálna zodpovednosť je postoj voči vlastným 
skutkom. Vzniká, keď má človek povinnosť konať istým spôsobom a zaslúži si chválu 
alebo vinu buď za vykonanie daného skutku, alebo za to, že tak nekonal. Nevyhnutné 
podmienky pre jednotlivcov, aby sa dalo zhodnotiť, či ich za svoje správanie treba 
pochváliť alebo viniť sú také, že sú schopní reflektovať svoje vlastné skutky, sú schop-
ní formovať zámery, ako budú konať a budú schopní vykonať zvolené skutky (ak chý-
bajúce zdroje alebo štrukturálne podmienky neumožňujú ľuďom konať, je nevhod-
né im pripisovať či už chválu alebo vinu). Zodpovednosť môže vyžadovať odvahu 
pokiaľ zaujatie principiálneho stanoviska môže znamenať konať na vlastnú päsť, pod-
nikať kroky voči normám komunity alebo spochybňovať kolektívne rozhodnutie, 
ktoré človek považuje za chybné. Preto môže niekedy existovať napätie medzi 
občianskou uvedomelosťou (chápanou ako solidarita a lojalita voči druhým ľuďom) 
a morálnou zodpovednosťou. Postoj zodpovednosti za vlastné konanie preto zahŕ-
ňa:

1. Prijatie uvážlivého a premysleného prístupu k vlastným skutkom a možným 
dôsledkom vlastných skutkov.

2. Identifikáciu vlastných povinností a spôsobu konania vo vzťahu ku konkrétnej 
9situácii na základe hodnoty resp. súboru hodnôt.

3. Rozhodovanie sa o skutkoch, ktoré treba urobiť (čo by v istých prípadoch mohlo 
znamenať nekonanie) vzhľadom k okolnostiam, ktoré nastanú.

4. Podniknutie krokov (alebo vyhnutie sa) podľa situácie ako autonómny aktér.

5. Vôľu prevziať na seba zodpovednosť za charakter alebo dôsledky vlastných roz-
hodnutí a skutkov.

6. Vôľu chváliť a posudzovať seba.

7. Vôľu konať s odvahou, pokiaľ to považuje za potrebné.

Sebaúčinnosť je postoj voči sebe. Zahŕňa pozitívnu vieru vo svoju vlastnú schopnosť 
podnikať kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie istého cieľa. Táto viera zvyčajne 
obsahuje presvedčenie o tom, že človek chápe, čo sa od neho požaduje, dokáže robiť 
primerané úsudky, dokáže vyberať vhodné metódy pre splnenie úloh, dokáže úspeš-
ne zvládať prekážky, ovplyvňovať, čo sa deje a urobiť rozdiel pri udalostiach, ktoré 
ovplyvňujú vlastný život i životy druhých. A preto je sebaúčinnosť spojená s pocitmi 
sebavedomia vo svoje vlastné schopnosti.   

Uplatnenie postoja zodpovednosti v demokratických a interkultúrnych situáciách si vyžaduje 
uplatniť jednu alebo viac hodnôt z troch skupín hodnôt uvedených v súčasnom modeli (napr. 
vážiť si ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, vážiť si kultúrnu rôznorodosť alebo vážiť si demokraciu, 
spravodlivosť, férovosť/čestnosť, rovnosť a právny štát/zákon, rovnosť a právny štát ). Pri absencii 
paralelného uplatnenia jednej alebo viac skupín týchto hodnôt, zodpovednosť by nebola demo-
kratickou kompetenciou, ale všeobecnejšou politickou kompetenciou (pre porovnanie vyššie 
uvedený úvodný text o hodnotách).
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Nízka sebaúčinnosť môže odradiť od demokratického a interkultúrneho správania, 
dokonca i keď existuje vysoká miera schopnosti, zatiaľ čo nereálne vysoká sebaúčin-
nosť môže viesť k frustrácii a sklamaniu. Optimálny postoj je relatívne vysoká sebaú-
činnosť spojená s realisticky odhadovanou vysokou úrovňou schopnosti, ktorá 
povzbudzuje jednotlivcov k tomu, aby sa chopili nových výziev a umožňuje im pod-
niknúť kroky pri otázkach vzbudzujúcich obavy. Sebaúčinnosť teda zahŕňa:

1. Vieru vo vlastnú schopnosť pochopiť problémy, urobiť úsudok a vybrať vhodné 
metódy pre splnenie úloh.

2. Vieru vo vlastnú schopnosť organizovať a vykonávať plánované aktivity potreb-
né pre dosiahnutie konkrétnych cieľov zvládať prekážky, ktoré sa môžu vyskyt-
núť.

3. Pocit dôvery vo zvládnutie nových výziev.

4. Pocit dôvery pokiaľ ide o demokratické zapojenie a podniknutie krokov považo-
vaných za potrebné pre dosiahnutie demokratických cieľov (vrátane vyvodzova-
nia zodpovednosti voči tým, čo sú v pozícii moci a autority, pokiaľ sú ich rozhod-
nutia považované za neférové či nespravodlivé).

5. Pocit dôvery pri zapájaní sa do interkultúrneho dialógu s druhými, ktorí patria 
k inej kultúre.

Tolerancia mnohoznačnosti je postoj voči objektom, udalostiam a situáciám, ktoré 
sú vnímané ako neisté a sú predmetom rôznych rozporuplných a nesúladných inter-
pretácií. Ľudia, ktorí majú vysokú mieru tolerancie mnohoznačnosti, hodnotia takéto 
objekty, udalosti a situácie pozitívne, prijímajú s ochotou ich prirodzene chýbajúcu 
jasnosť, sú ochotní priznať, že pohľady iných ľudí môžu byť tak primerané ako ich 
vlastné a s mnohoznačnosťou zaobchádzajú konštruktívne. A tak slovo „tolerancia” 
by sa malo v tomto kontexte vnímať v pozitívnom zmysle ako akceptácia a prijatie 
mnohoznačnosti (a nie v negatívnom zmysle ako strpieť a vysporiadať sa s mno-
hoznačnosťou). Ľudia, ktorí majú nízku mieru tolerancie mnohoznačnosti miesto 
toho prijímajú jednoduchý pohľad na nejasné situácie a problémy, zastávajú uzavre-
tý postoj voči neznámym situáciám a témam a používajú pevné a neflexibilné kate-
górie pri uvažovaní o svete. A tak v súčasnom kontexte tolerancia mnohoznačnosti 
zahŕňa:

1. Uznanie a prijatie skutočnosti, že môžu existovať rôzne pohľady a interpretácie 
danej situácie alebo daného problému.

2. Uznanie a prijatie skutočnosti, že vlastný pohľad na situáciu nemusí byť lepší než 
pohľad druhých.

3. Prijatie komplexnosti, rozporov a nedostatku jasnosti.

4. Vôľu podniknúť kroky, keď sú k dispozícii iba nekompletné resp. čiastočné infor-
mácie.

5.  Vôľu tolerovať neistotu a zaobchádzať s ňou konštruktívne.
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Schopnosť samostatne sa učiť 

 

Schopnosť analyticky a kriticky myslieť 

Schopnos�

 

Schopnosť je kapacita realizovať komplexné, dobre organizované vzorce myslenia 
alebo správania adaptívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť istý konkrétny účel alebo 
cieľ. 

Pre demokratickú kultúru je potrebný súbor nasledujúcich ôsmich schopností.

Schopnosť samostatne sa učiť patrí medzi tie schopnosti, ktoré jednotlivci potrebujú 
pre uskutočňovanie, organizáciu a hodnotenie vlastného učenia sa v súlade so svoji-
mi vlastnými potrebami, samostatným spôsobom bez pobádania zo strany druhých. 
Schopnosť samostatne sa učiť je dôležitá pre demokratickú kultúru, pretože umož-
ňuje jednotlivcovi učiť sa pre seba o tom, ako sa zaoberať politickými, občianskymi 
a kultúrnymi témami pomocou rôznych druhov bližších i vzdialenejších zdrojov na-
miesto  spoliehania sa iba na ľudí v bezprostrednom okolí, ktorí poskytujú informá-
cie k týmto témam. Schopnosť samostatne sa učiť zahŕňa nasledujúce schopnosti 
a zručnosti:

1. Identifikácia vlastných potrieb učenia sa – tieto potreby môžu pochádzať 
z nedostatkov vo vedomostiach alebo porozumení, z nedostatku alebo slabého 
zvládania zručností, alebo z ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku súčasných posto-
jov alebo hodnôt.

2. Identifikácia, lokalizácia a prístup k rozličným zdrojom informácií, rád a usmerne-
ní, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto potrieb – tieto zdroje by mohli zahŕ-
ňať osobné skúsenosti, interakcie a diskusie s druhými, stretnutia s ľuďmi pochá-
dzajúcimi z iných kultúr alebo ľuďmi, ktorí majú iné presvedčenie, názor, sveto-
názor a vizuálne, printové, rozhlasové, televízne a digitálne mediálne zdroje.

3. Posúdenie spoľahlivosti rôznych zdrojov informácií, rád či usmernení, hodnote-
nie ich možného skreslenia alebo prekrútenia a výber najvhodnejších zdrojov 
z dostupného rozsahu. 

4. Získavanie a spracovanie informácií, používanie najvhodnejších stratégií a tech-
ník učenia sa alebo prijatie a dodržiavanie rád či usmernení z najspoľahlivejších 
zdrojov, podľa potreby prispôsobovať existujúci repertoár vedomostí/poznat-
kov, porozumenia, schopností, postojov alebo hodnôt. 

5. Premýšľanie nad nadobudnutými poznatkami, dosiahnutým pokrokom, hodno-
tenie stratégií učenia sa, ktoré sa používali, a vyvodenie záverov o ďalšom vzde-
lávaní/učení sa, ktoré je potrebné, a o nových stratégiách učenia sa, ktoré možno 
bude potrebné si osvojiť. 

Schopnosť analyticky a kriticky myslieť pozostáva z veľkej a komplexnej skupiny 
navzájom prepojených schopností. Schopnosť analyticky myslieť zahŕňa schopnos-
ti, ktoré sú potrebné pre analýzu materiálu akéhokoľvek druhu (napr. texty, argu-
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1. Systematické triedenie analyzovaných materiálov a ich logické usporiadanie.

2. Identifikácia a interpretácia významu jednotlivých prvkov, ak je to možné porov-
nať ich a dať do vzťahu k tomu, čo je už známe a identifikovať podobnosti 
a rozdiely.

3. Preskúmanie prvkov vo vzťahu k sebe navzájom a identifikácia prepojení medzi 
nimi (napr. logické, kauzálne, temporálne).

4. Identifikácia nesúladu, nezrovnalostí alebo odlišností medzi prvkami.

5. Identifikácia alternatívnych možných významov a vzťahov pre jednotlivé prvky, 
vytvorenie nových prvkov, ktoré môžu z celku chýbať, systematická zmena prv-
kov, aby sa definoval vplyv na celok a tvorba nových syntéz z prvkov, ktoré boli 
preskúmané – inými slovami predstava a preskúmanie nových možností a alter-
natív.

6. Vyvodenie výsledkov analýzy spolu s organizovaným a koherentným spôsobom 
pre vytvorenie logických a obhájiteľných záverov o celku.

Schopnosť kriticky myslieť pozostáva zo schopností potrebných pre zhodnotenie a 
posúdenie materiálov akéhokoľvek druhu. Zahŕňa preto nasledujúce schopnosti 
alebo zručnosti:

1. Schopnosť zhodnotiť na základe internej konzistentnosti a na základe kon-
zistentnosti s existujúcimi dôkazmi a skúsenosťami.

2. Schopnosť posúdiť, či sú analyzované materiály platné, presné, akceptovateľné, 
spoľahlivé, užitočné a/alebo presvedčivé.

3. Pochopenie a zhodnotenie predsudkov, predpokladov a textových alebo komu-
nikačných zvyklostí, o ktoré sa opierajú materiály.

4. Zaoberanie sa nielen doslovným významom materiálov, ale aj ich širším rétoric-
kým účelom vrátane základných motívov, zámerov a agend tých, ktorí ich vytvo-
rili (v prípade politických komunikácií to značí schopnosť identifikovať propa-
gandu, odhaliť základné motívy, zámery a ciele autorov propagandy).

5. Situovanie materiálov v rámci historického kontextu, v ktorom vznikli, s cieľom 
pomáhať pri vytváraní hodnotiacich posudkov.

6. Tvorenie a vypracovanie rôznych alternatívnych možností a riešení z toho, čo je 
uvedené v predmetných materiáloch.

7. Posúdenie výhod a nevýhod existujúcich možností – môže to byť analýza nákla-
dov a prínosov (zahŕňajúca krátkodobé i dlhodobé pohľady/perspektívy), analý-
za zdrojov (zhodnotenie, či zdroje požadované pre každú možnosť sú k dispozícii 
v praxi) a analýza rizík (porozumenie a hodnotenie/posudzovanie rizík spoje-
ných s každou alternatívou a spôsob, ako by sa dali riadiť).
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menty, interpretácie, témy, podujatia, zážitky) systematickým a logickým spôsobom. 
Zahŕňajú nasledujúce schopnosti a zručnosti:



 

Schopnosť samostatne sa učiť 

 

Schopnosť analyticky a kriticky myslieť 

Schopnos�

 

Schopnosť je kapacita realizovať komplexné, dobre organizované vzorce myslenia 
alebo správania adaptívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť istý konkrétny účel alebo 
cieľ. 

Pre demokratickú kultúru je potrebný súbor nasledujúcich ôsmich schopností.

Schopnosť samostatne sa učiť patrí medzi tie schopnosti, ktoré jednotlivci potrebujú 
pre uskutočňovanie, organizáciu a hodnotenie vlastného učenia sa v súlade so svoji-
mi vlastnými potrebami, samostatným spôsobom bez pobádania zo strany druhých. 
Schopnosť samostatne sa učiť je dôležitá pre demokratickú kultúru, pretože umož-
ňuje jednotlivcovi učiť sa pre seba o tom, ako sa zaoberať politickými, občianskymi 
a kultúrnymi témami pomocou rôznych druhov bližších i vzdialenejších zdrojov na-
miesto  spoliehania sa iba na ľudí v bezprostrednom okolí, ktorí poskytujú informá-
cie k týmto témam. Schopnosť samostatne sa učiť zahŕňa nasledujúce schopnosti 
a zručnosti:

1. Identifikácia vlastných potrieb učenia sa – tieto potreby môžu pochádzať 
z nedostatkov vo vedomostiach alebo porozumení, z nedostatku alebo slabého 
zvládania zručností, alebo z ťažkostí, ktoré vznikli v dôsledku súčasných posto-
jov alebo hodnôt.

2. Identifikácia, lokalizácia a prístup k rozličným zdrojom informácií, rád a usmerne-
ní, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto potrieb – tieto zdroje by mohli zahŕ-
ňať osobné skúsenosti, interakcie a diskusie s druhými, stretnutia s ľuďmi pochá-
dzajúcimi z iných kultúr alebo ľuďmi, ktorí majú iné presvedčenie, názor, sveto-
názor a vizuálne, printové, rozhlasové, televízne a digitálne mediálne zdroje.

3. Posúdenie spoľahlivosti rôznych zdrojov informácií, rád či usmernení, hodnote-
nie ich možného skreslenia alebo prekrútenia a výber najvhodnejších zdrojov 
z dostupného rozsahu. 

4. Získavanie a spracovanie informácií, používanie najvhodnejších stratégií a tech-
ník učenia sa alebo prijatie a dodržiavanie rád či usmernení z najspoľahlivejších 
zdrojov, podľa potreby prispôsobovať existujúci repertoár vedomostí/poznat-
kov, porozumenia, schopností, postojov alebo hodnôt. 

5. Premýšľanie nad nadobudnutými poznatkami, dosiahnutým pokrokom, hodno-
tenie stratégií učenia sa, ktoré sa používali, a vyvodenie záverov o ďalšom vzde-
lávaní/učení sa, ktoré je potrebné, a o nových stratégiách učenia sa, ktoré možno 
bude potrebné si osvojiť. 

Schopnosť analyticky a kriticky myslieť pozostáva z veľkej a komplexnej skupiny 
navzájom prepojených schopností. Schopnosť analyticky myslieť zahŕňa schopnos-
ti, ktoré sú potrebné pre analýzu materiálu akéhokoľvek druhu (napr. texty, argu-
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1. Systematické triedenie analyzovaných materiálov a ich logické usporiadanie.

2. Identifikácia a interpretácia významu jednotlivých prvkov, ak je to možné porov-
nať ich a dať do vzťahu k tomu, čo je už známe a identifikovať podobnosti 
a rozdiely.

3. Preskúmanie prvkov vo vzťahu k sebe navzájom a identifikácia prepojení medzi 
nimi (napr. logické, kauzálne, temporálne).

4. Identifikácia nesúladu, nezrovnalostí alebo odlišností medzi prvkami.

5. Identifikácia alternatívnych možných významov a vzťahov pre jednotlivé prvky, 
vytvorenie nových prvkov, ktoré môžu z celku chýbať, systematická zmena prv-
kov, aby sa definoval vplyv na celok a tvorba nových syntéz z prvkov, ktoré boli 
preskúmané – inými slovami predstava a preskúmanie nových možností a alter-
natív.

6. Vyvodenie výsledkov analýzy spolu s organizovaným a koherentným spôsobom 
pre vytvorenie logických a obhájiteľných záverov o celku.

Schopnosť kriticky myslieť pozostáva zo schopností potrebných pre zhodnotenie a 
posúdenie materiálov akéhokoľvek druhu. Zahŕňa preto nasledujúce schopnosti 
alebo zručnosti:

1. Schopnosť zhodnotiť na základe internej konzistentnosti a na základe kon-
zistentnosti s existujúcimi dôkazmi a skúsenosťami.

2. Schopnosť posúdiť, či sú analyzované materiály platné, presné, akceptovateľné, 
spoľahlivé, užitočné a/alebo presvedčivé.

3. Pochopenie a zhodnotenie predsudkov, predpokladov a textových alebo komu-
nikačných zvyklostí, o ktoré sa opierajú materiály.

4. Zaoberanie sa nielen doslovným významom materiálov, ale aj ich širším rétoric-
kým účelom vrátane základných motívov, zámerov a agend tých, ktorí ich vytvo-
rili (v prípade politických komunikácií to značí schopnosť identifikovať propa-
gandu, odhaliť základné motívy, zámery a ciele autorov propagandy).

5. Situovanie materiálov v rámci historického kontextu, v ktorom vznikli, s cieľom 
pomáhať pri vytváraní hodnotiacich posudkov.

6. Tvorenie a vypracovanie rôznych alternatívnych možností a riešení z toho, čo je 
uvedené v predmetných materiáloch.

7. Posúdenie výhod a nevýhod existujúcich možností – môže to byť analýza nákla-
dov a prínosov (zahŕňajúca krátkodobé i dlhodobé pohľady/perspektívy), analý-
za zdrojov (zhodnotenie, či zdroje požadované pre každú možnosť sú k dispozícii 
v praxi) a analýza rizík (porozumenie a hodnotenie/posudzovanie rizík spoje-
ných s každou alternatívou a spôsob, ako by sa dali riadiť).
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menty, interpretácie, témy, podujatia, zážitky) systematickým a logickým spôsobom. 
Zahŕňajú nasledujúce schopnosti a zručnosti:



8. Vyvodenie záverov hodnotiaceho procesu spolu s organizovaným a koherent-
ným spôsobom pre vytvorenie logického a obhájiteľného  argumentu pre alebo 
proti konkrétnej interpretácii, záveru alebo priebehu akcie na základe explicit-
ných a špecifikovaných kritérií, princípov alebo hodnôt a/alebo presvedčivých 
dôkazov.

9. Rozpoznanie vlastných predpokladov a predsudkov, ktoré mohli ovplyvniť hod-
notiaci proces, a uznanie toho, že vlastné presvedčenia a úsudky vždy závisia od 
vlastnej kultúrnej príslušnosti a perspektívy.

Efektívne analytické myslenie zahŕňa kritické myslenie (hodnotenie materiálov, kto-
ré sú predmetom analýzy), zatiaľ čo efektívne kritické myslenie zahŕňa analytické 
myslenie (rozlišovanie a vytváranie prepojení). Z tohto dôvodu sú schopnosti analy-
ticky a kriticky myslieť prirodzene navzájom prepojené.

Schopnosť počúvať a pozorovať

Schopnosť počúvať a pozorovať zahŕňa schopnosti, ktoré sú vyžadované pre 
porozumenie toho, čo druhí ľudia hovoria a pochopenie správania druhých. Porozu-
menie tomu, čo hovoria druhí, si vyžaduje aktívne počúvanie – venovať dôkladne 
pozornosť nielen tomu, čo sa hovorí, ale i tomu, ako sa to hovorí použitím tónu, výšky 
hlasu, hlasitosti, rýchlosti, plynulosti hlasu a zároveň venovať osobitnú pozornosť 
reči tela, najmä pohybom očí, výrazu tváre a gestám. Detailné pozorovanie správania 
druhých môže byť dôležitým zdrojom informácií o typoch správania, ktoré je 
najvhodnejšie a najefektívnejšie v rôznych sociálnych prostrediach a kultúrnych kon-
textoch a môže pomôcť učiacemu sa pri zvládnutí tohto správania prostredníctvom 
uchovania týchto informácií a replikovaním správania druhej osoby neskôr v podob-
ných situáciách. A tak  schopnosti počúvať a pozorovať zahŕňajú nasledujúce schop-
nosti alebo zručnosti:

1. Počúvať nielen to, čo sa hovorí, ale tiež ako sa to hovorí a sledovať reč tela rečníka.

2. Venovať pozornosť možným nekonzistentnostiam medzi verbálnymi a never-
bálnymi posolstvami.

3. Venovať pozornosť významovým odtienkom a tomu, čo môže byť vyjadrené iba 
čiastočne, resp. môže zostať zamlčané.

4. Venovať pozornosť vzťahu medzi tým, čo sa hovorí a sociálnym kontextom, 
v ktorom sa to hovorí.

5. Venovať dôkladnú pozornosť správaniu druhých a uchovanie informácie o tom 
správaní, najmä správaní druhých pochádzajúcich z iných kultúr.

6. Venovať dôkladnú pozornosť podobnostiam a rozdielom v tom, ako ľudia reagu-
jú na rovnakú situáciu, najmä ľudia pochádzajúci z inej kultúry ako daný jednotli-
vec.

Strana 48 ►REFERENČNÝ RÁMEC KOMPETENCIÍ PRE DEMOKRATICKÚ KULTÚRU - Zväzok 1 Model kompetencií potrebný pre demokratickú kultúru a interkultúrny dialóg  ►  Strana  49 

Empatia

Empatia je súhrn schopností potrebných pre porozumenie a pochopenie myšlienok, 
presvedčení a pocitov druhých a schopnosť vidieť svet z pohľadu druhých. Empatia 
zahŕňa schopnosť vystúpiť z vlastného psychologického referenčného rámca (odpú-
tať sa od vlastného pohľadu) a schopnosť s predstavivosťou vnímať a chápať psycho-
logický referenčný rámec a pohľad druhej osoby. Táto schopnosť má zásadný 
význam z hľadiska predstavy kultúrnej príslušnosti, svetonázorov, presvedčení, záuj-
mov, emócií, želaní a potrieb druhých ľudí. Existuje niekoľko rozličných foriem empa-
tie vrátane nasledujúcich:

1. Kognitívna perspektíva – schopnosť vnímať a chápať vnemy, myšlienky a pre-
svedčenia druhých ľudí. 

2. Afektívna perspektíva – schopnosť vnímať a chápať emócie, pocity a potreby 
druhých ľudí.

3. Pochopenie nazývané niekedy ako „súcitná empatia” alebo „empatická obava”– 
schopnosť zažiť pocity súcitu a obavy pre druhých ľudí na základe  obavy z ich 
kognitívneho a afektívneho stavu alebo podmienok, alebo ich materiálnej situá-

10cie či okolností.

Flexibilita a adaptabilita 

Flexibilita a adaptabilita sú schopnosti, ktoré sú požadované pre zásadné prispôso-
benie myšlienok, pocitov, správania novým kontextom a situáciám, aby človek doká-
zal reagovať efektívne a primerane vzhľadom na výzvy, požiadavky a príležitosti. Fle-
xibilita a adaptabilita umožňujú jednotlivcom pozitívne sa prispôsobiť novinkám a 
zmeniť sociálne či kultúrne očakávania druhých, komunikačné štýly a správanie. 
Zároveň umožňujú jednotlivcom prispôsobiť svoje schémy myslenia, cítenia alebo 
správania v reakcii na nové neočakávané situácie, zážitky, stretnutia a informácie. 
Flexibilitu a adaptabilitu definovanú týmto spôsobom je potrebné rozlíšiť od nezása-
dového a oportunistického prispôsobovania správania pre osobné výhody či zisky. 

Všimnite si postavenie empatie ako schopnosti v súčasnom modeli. Výraz „empatia” sa samozrej-
me používa rôzne v bežných každodenných rozhovoroch. Napríklad sa niekedy použije, ak človek 
zažije rovnakú emóciu, akú cíti druhá osoba (t. j. fenomén „emočný vplyv”, pri ktorom druhý človek 
„pochytí” a zdieľa radosť, paniku, strach a pod. druhého, niekedy sa hovorí o emocionálnej prepo-
jenosti alebo identifikácii s druhou osobou (napr. „Pociťoval som veľkú empatiu s hlavnou posta-
vou v knihe”) a niekedy sa hovorí o súcite alebo obavách voči druhej osobe vychádzajúcej zo súci-
tu (napr. „Cítim empatiu s tebou v tvojej ťažkej situácii”). Slovo „empatia” sa niekedy používa pri 
väčšej skupine reakcií, ktorú môže človek vyjadriť voči druhej osobe, v ktorej sa spájajú otvorenosť 
voči druhému, rešpekt k druhému, kognitívna a emocionálna angažovanosť voči druhému, ako i 
pocity a emocionálne prepojenie. Súčasný model namiesto toho používa termín „empatia” v 
užšom a špecifickejšom význame na označenie skupiny schopností, ktoré sú požadované pre 
porozumenie a uvedenie do vzťahu s myšlienkami, presvedčeniami a pocitmi druhých, čo je kľú-
čová skupina schopností pre participáciu v kultúre demokracie. Cieľom tejto definície nie je 
vopred zabrániť paralelnej mobilizácii a uplatneniu empatie, otvorenosti, rešpektu atď. ako celej 
skupiny kompetencií či schopností v istých situáciách.

Napríklad by nemalo prísť k akceptácii nútenej asimilácie kultúrnych menšín do väčšinovej kultú-
ry. Všetci ľudia majú základné právo zvoliť si svoju vlastnú príslušnosť ku kultúre, presvedčenie 
a životný štýl (pozri pozn. 8 pod čiarou).

10. 

11. 



8. Vyvodenie záverov hodnotiaceho procesu spolu s organizovaným a koherent-
ným spôsobom pre vytvorenie logického a obhájiteľného  argumentu pre alebo 
proti konkrétnej interpretácii, záveru alebo priebehu akcie na základe explicit-
ných a špecifikovaných kritérií, princípov alebo hodnôt a/alebo presvedčivých 
dôkazov.

9. Rozpoznanie vlastných predpokladov a predsudkov, ktoré mohli ovplyvniť hod-
notiaci proces, a uznanie toho, že vlastné presvedčenia a úsudky vždy závisia od 
vlastnej kultúrnej príslušnosti a perspektívy.

Efektívne analytické myslenie zahŕňa kritické myslenie (hodnotenie materiálov, kto-
ré sú predmetom analýzy), zatiaľ čo efektívne kritické myslenie zahŕňa analytické 
myslenie (rozlišovanie a vytváranie prepojení). Z tohto dôvodu sú schopnosti analy-
ticky a kriticky myslieť prirodzene navzájom prepojené.

Schopnosť počúvať a pozorovať

Schopnosť počúvať a pozorovať zahŕňa schopnosti, ktoré sú vyžadované pre 
porozumenie toho, čo druhí ľudia hovoria a pochopenie správania druhých. Porozu-
menie tomu, čo hovoria druhí, si vyžaduje aktívne počúvanie – venovať dôkladne 
pozornosť nielen tomu, čo sa hovorí, ale i tomu, ako sa to hovorí použitím tónu, výšky 
hlasu, hlasitosti, rýchlosti, plynulosti hlasu a zároveň venovať osobitnú pozornosť 
reči tela, najmä pohybom očí, výrazu tváre a gestám. Detailné pozorovanie správania 
druhých môže byť dôležitým zdrojom informácií o typoch správania, ktoré je 
najvhodnejšie a najefektívnejšie v rôznych sociálnych prostrediach a kultúrnych kon-
textoch a môže pomôcť učiacemu sa pri zvládnutí tohto správania prostredníctvom 
uchovania týchto informácií a replikovaním správania druhej osoby neskôr v podob-
ných situáciách. A tak  schopnosti počúvať a pozorovať zahŕňajú nasledujúce schop-
nosti alebo zručnosti:

1. Počúvať nielen to, čo sa hovorí, ale tiež ako sa to hovorí a sledovať reč tela rečníka.

2. Venovať pozornosť možným nekonzistentnostiam medzi verbálnymi a never-
bálnymi posolstvami.

3. Venovať pozornosť významovým odtienkom a tomu, čo môže byť vyjadrené iba 
čiastočne, resp. môže zostať zamlčané.

4. Venovať pozornosť vzťahu medzi tým, čo sa hovorí a sociálnym kontextom, 
v ktorom sa to hovorí.

5. Venovať dôkladnú pozornosť správaniu druhých a uchovanie informácie o tom 
správaní, najmä správaní druhých pochádzajúcich z iných kultúr.

6. Venovať dôkladnú pozornosť podobnostiam a rozdielom v tom, ako ľudia reagu-
jú na rovnakú situáciu, najmä ľudia pochádzajúci z inej kultúry ako daný jednotli-
vec.
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Empatia
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presvedčení a pocitov druhých a schopnosť vidieť svet z pohľadu druhých. Empatia 
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logický referenčný rámec a pohľad druhej osoby. Táto schopnosť má zásadný 
význam z hľadiska predstavy kultúrnej príslušnosti, svetonázorov, presvedčení, záuj-
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kognitívneho a afektívneho stavu alebo podmienok, alebo ich materiálnej situá-
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me používa rôzne v bežných každodenných rozhovoroch. Napríklad sa niekedy použije, ak človek 
zažije rovnakú emóciu, akú cíti druhá osoba (t. j. fenomén „emočný vplyv”, pri ktorom druhý človek 
„pochytí” a zdieľa radosť, paniku, strach a pod. druhého, niekedy sa hovorí o emocionálnej prepo-
jenosti alebo identifikácii s druhou osobou (napr. „Pociťoval som veľkú empatiu s hlavnou posta-
vou v knihe”) a niekedy sa hovorí o súcite alebo obavách voči druhej osobe vychádzajúcej zo súci-
tu (napr. „Cítim empatiu s tebou v tvojej ťažkej situácii”). Slovo „empatia” sa niekedy používa pri 
väčšej skupine reakcií, ktorú môže človek vyjadriť voči druhej osobe, v ktorej sa spájajú otvorenosť 
voči druhému, rešpekt k druhému, kognitívna a emocionálna angažovanosť voči druhému, ako i 
pocity a emocionálne prepojenie. Súčasný model namiesto toho používa termín „empatia” v 
užšom a špecifickejšom význame na označenie skupiny schopností, ktoré sú požadované pre 
porozumenie a uvedenie do vzťahu s myšlienkami, presvedčeniami a pocitmi druhých, čo je kľú-
čová skupina schopností pre participáciu v kultúre demokracie. Cieľom tejto definície nie je 
vopred zabrániť paralelnej mobilizácii a uplatneniu empatie, otvorenosti, rešpektu atď. ako celej 
skupiny kompetencií či schopností v istých situáciách.
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11 Zároveň ich treba i odlíšiť od adaptácie vynútenej zvonku.  Flexibilita a adaptabilita 
preto zahŕňajú nasledujúce schopnosti a zručnosti:

1. Prispôsobenie zvyčajného spôsobu myslenia z dôvodu meniacich sa okolností či 
dočasného posunu do iného kognitívneho pohľadu v reakcii na kultúrne podne-
ty.

2. Zváženie vlastných názorov vo svetle nových dôkazov a/alebo racionálnych 
argumentov.

3. Ovládanie a regulovanie vlastných emócií a pocitov s cieľom uľahčiť efektívnej-
šiu a primeranejšiu komunikáciu a spoluprácu s druhými.

4. Prekonanie úzkostí, obáv a neistôt zo stretnutí a interakcie s druhými ľuďmi 
pochádzajúcimi z inej kultúry.

5. Ovládanie a znižovanie negatívnych pocitov voči členom inej skupiny, s ktorou 
mala skupina daného jednotlivca v minulosti konflikt.

6. Prispôsobenie vlastného správania sociálne primeraným spôsobom na základe 
prevládajúceho kultúrneho prostredia.

7. Prispôsobenie sa rôznym štýlom komunikácie a typom správania a zmena sme-
rom k primeranému štýlu komunikácie a správaniu, aby človek neporušoval kul-
túrne normy druhých a komunikoval s nimi nástrojmi, ktorým sú schopní 
porozumieť.

12Jazykové, komunikačné a plurilingválne schopnosti 

Jazykové, komunikačné a plurilingválne schopnosti sú schopnosti vyžadované pre 
efektívnu a primeranú komunikáciu s druhými. Zahŕňajú, okrem iných, nasledujúce 

13schopnosti a zručnosti:

1. Schopnosť jasne komunikovať v rozličných situáciách – to značí vyjadriť vlastné 
presvedčenie, názory, záujmy a potreby, vysvetliť a objasniť myšlienky, obhajo-
vať, presadzovať, argumentovať, zdôvodňovať, diskutovať, debatovať, presvied-
čať a vyjednávať.

2. Schopnosť splniť komunikačné požiadavky vyplývajúce z interkultúrnych situá-
cií použitím viac než jedného jazyka alebo jazykovej variácie, alebo použitím 
spoločného jazyka, resp. lingua franca pre porozumenie druhému jazyku.

Výraz „jazyk” používaný v Rámci označuje všetky jazykové systémy, či už sú uznané ako jazyky, 
alebo považované za variety uznaných jazykov odhliadnuc od modality. Zahŕňa hovorený a zna-
kový jazyk a všetky ďalšie varianty nehovoreného jazyka. Slová „verbálna” a „neverbálna” komuni-
kácia v tomto kontexte preto znamenajú: „komunikácia uskutočnená prostriedkom jazyka” 
a „komunikácia uskutočnená inými než jazykovými prostriedkami ”.

Efektívna a primeraná komunikácia si v prvom rade vyžaduje jazykové zručnosti (produkcia a 
porozumenie ústnym a písomným vetám a výrokom), sociolingvistické zručnosti (spracovať prí-
zvuk, dialekt, register a jazykové znaky sociálnych vzťahov medzi hovoriacimi) a diskurzívne zruč-
nosti (tvoriť dlhšie súvislé úseky reči použitím primeraných komunikačných zvyklostí a vyjadriť 
prostredníctvom hovoreného prejavu i písomné texty). Avšak, keďže ide o generické schopnosti 
(ako je základná znalosť aritmetických úkonov a gramotnosť), z modelu Rámca boli vypustené. 
Čitatelia, ktorí sa zaujímajú o podrobnejší popis jazykových, sociolingvistických a diskurzívnych 
schopností, by si mali preštudovať Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

12. 

13. 
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3. Schopnosť vyjadrovať sa so sebadôverou a bez agresie, dokonca i v situáciách, 
v ktorých je človek znevýhodnený z dôvodu nerovnosti moci a vyjadriť zásadný 
nesúhlas s druhou osobou spôsobom, ktorý napriek nesúhlasu rešpektuje dôs-
tojnosť a práva druhej osoby.

4. Schopnosť rozpoznať rozličné formy vyjadrenia a rozličné komunikačné zvyklos-
ti (verbálne i neverbálne) v komunikáciách iných sociálnych skupín a ich kultúr.

5. Schopnosť prispôsobiť a modifikovať svoje komunikačné správanie tak, aby 
človek používal také komunikačné zvyklosti (verbálne i neverbálne), ktoré sú 
primerané pre komunikačného partnera a pre prevažujúce kultúrne prostredie.

6. Schopnosť klásť objasňujúce otázky primeraným a citlivým spôsobom v prípa-
doch, v ktorých význam vyjadrený druhou osobou nie je jasný, resp. sa ukážu 
nezrovnalosti medzi verbálnym a neverbálnym odkazom vyjadreným zo strany 
druhej osoby.

7. Schopnosť zvládnuť zlyhanie/kolaps pri komunikácii, napr. žiadosťou o zopako-
vanie alebo preformulovanie druhými alebo nové vyjadrenie, revíziu či zjedno-
dušenie nepochopenej komunikácie.

8. Schopnosť pôsobiť ako jazykový mediátor v interkultúrnej komunikácii vrátane 
zručností, ako sú preklad, tlmočenie a vysvetlenie a pôsobiť ako interkultúrny 
mediátor pri pomoci druhým pochopiť a oceniť vlastnosti niečoho alebo nieko-
ho vnímaného ako príslušníka inej kultúry.

Schopnosť spolupracovať

Schopnosť spolupracovať zahŕňa schopnosti, ktoré sú vyžadované pre úspešnú par-
ticipáciu s druhými na spoločných aktivitách, úlohách a podujatiach. Zahŕňa nasle-
dujúce schopnosti a zručnosti:

1. Vyjadrenie pohľadov a názorov a povzbudzovanie druhých členov skupiny na 
vyjadrenie ich pohľadov a názorov v danom prostredí.

2. Vytvorenie konsenzu a kompromisu v rámci skupiny.

3. Podniknutie krokov spolu s druhými koordinovane a na základe reciprocity.

4. Identifikácia a stanovenie cieľov skupiny.

5. Uskutočňovanie cieľov skupiny a prispôsobenie vlastného správania za účelom 
dosiahnutia týchto cieľov.

6. Ocenenie talentov a silných stránok všetkých členov skupiny a pomoc druhým 
rozvíjať sa v oblastiach, v ktorých potrebujú a chcú zlepšenie.

7. Povzbudzovanie a motivácia ďalších členov skupiny, aby spolupracovali a pomá-
hali si navzájom za účelom dosiahnutia cieľov skupiny.

8. Pomáhanie druhým s ich prácou tam, kde je to vhodné.

9. Zdieľanie relevantných a užitočných vedomostí, skúseností alebo odborných 
znalostí so skupinou a presvedčenie ďalších členov skupiny, aby rovnako postu-
povali.

10. Identifikovanie/rozpoznanie konfliktu v prostredí skupiny vrátane identifikova-
nia emocionálnych prejavov konfliktu v sebe a v druhých a primerané odpove-
danie použitím mierových nástrojov a dialógu.
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porozumieť.

12Jazykové, komunikačné a plurilingválne schopnosti 

Jazykové, komunikačné a plurilingválne schopnosti sú schopnosti vyžadované pre 
efektívnu a primeranú komunikáciu s druhými. Zahŕňajú, okrem iných, nasledujúce 

13schopnosti a zručnosti:

1. Schopnosť jasne komunikovať v rozličných situáciách – to značí vyjadriť vlastné 
presvedčenie, názory, záujmy a potreby, vysvetliť a objasniť myšlienky, obhajo-
vať, presadzovať, argumentovať, zdôvodňovať, diskutovať, debatovať, presvied-
čať a vyjednávať.

2. Schopnosť splniť komunikačné požiadavky vyplývajúce z interkultúrnych situá-
cií použitím viac než jedného jazyka alebo jazykovej variácie, alebo použitím 
spoločného jazyka, resp. lingua franca pre porozumenie druhému jazyku.

Výraz „jazyk” používaný v Rámci označuje všetky jazykové systémy, či už sú uznané ako jazyky, 
alebo považované za variety uznaných jazykov odhliadnuc od modality. Zahŕňa hovorený a zna-
kový jazyk a všetky ďalšie varianty nehovoreného jazyka. Slová „verbálna” a „neverbálna” komuni-
kácia v tomto kontexte preto znamenajú: „komunikácia uskutočnená prostriedkom jazyka” 
a „komunikácia uskutočnená inými než jazykovými prostriedkami ”.

Efektívna a primeraná komunikácia si v prvom rade vyžaduje jazykové zručnosti (produkcia a 
porozumenie ústnym a písomným vetám a výrokom), sociolingvistické zručnosti (spracovať prí-
zvuk, dialekt, register a jazykové znaky sociálnych vzťahov medzi hovoriacimi) a diskurzívne zruč-
nosti (tvoriť dlhšie súvislé úseky reči použitím primeraných komunikačných zvyklostí a vyjadriť 
prostredníctvom hovoreného prejavu i písomné texty). Avšak, keďže ide o generické schopnosti 
(ako je základná znalosť aritmetických úkonov a gramotnosť), z modelu Rámca boli vypustené. 
Čitatelia, ktorí sa zaujímajú o podrobnejší popis jazykových, sociolingvistických a diskurzívnych 
schopností, by si mali preštudovať Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

12. 

13. 
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3. Schopnosť vyjadrovať sa so sebadôverou a bez agresie, dokonca i v situáciách, 
v ktorých je človek znevýhodnený z dôvodu nerovnosti moci a vyjadriť zásadný 
nesúhlas s druhou osobou spôsobom, ktorý napriek nesúhlasu rešpektuje dôs-
tojnosť a práva druhej osoby.

4. Schopnosť rozpoznať rozličné formy vyjadrenia a rozličné komunikačné zvyklos-
ti (verbálne i neverbálne) v komunikáciách iných sociálnych skupín a ich kultúr.

5. Schopnosť prispôsobiť a modifikovať svoje komunikačné správanie tak, aby 
človek používal také komunikačné zvyklosti (verbálne i neverbálne), ktoré sú 
primerané pre komunikačného partnera a pre prevažujúce kultúrne prostredie.

6. Schopnosť klásť objasňujúce otázky primeraným a citlivým spôsobom v prípa-
doch, v ktorých význam vyjadrený druhou osobou nie je jasný, resp. sa ukážu 
nezrovnalosti medzi verbálnym a neverbálnym odkazom vyjadreným zo strany 
druhej osoby.

7. Schopnosť zvládnuť zlyhanie/kolaps pri komunikácii, napr. žiadosťou o zopako-
vanie alebo preformulovanie druhými alebo nové vyjadrenie, revíziu či zjedno-
dušenie nepochopenej komunikácie.

8. Schopnosť pôsobiť ako jazykový mediátor v interkultúrnej komunikácii vrátane 
zručností, ako sú preklad, tlmočenie a vysvetlenie a pôsobiť ako interkultúrny 
mediátor pri pomoci druhým pochopiť a oceniť vlastnosti niečoho alebo nieko-
ho vnímaného ako príslušníka inej kultúry.

Schopnosť spolupracovať

Schopnosť spolupracovať zahŕňa schopnosti, ktoré sú vyžadované pre úspešnú par-
ticipáciu s druhými na spoločných aktivitách, úlohách a podujatiach. Zahŕňa nasle-
dujúce schopnosti a zručnosti:

1. Vyjadrenie pohľadov a názorov a povzbudzovanie druhých členov skupiny na 
vyjadrenie ich pohľadov a názorov v danom prostredí.

2. Vytvorenie konsenzu a kompromisu v rámci skupiny.

3. Podniknutie krokov spolu s druhými koordinovane a na základe reciprocity.

4. Identifikácia a stanovenie cieľov skupiny.

5. Uskutočňovanie cieľov skupiny a prispôsobenie vlastného správania za účelom 
dosiahnutia týchto cieľov.

6. Ocenenie talentov a silných stránok všetkých členov skupiny a pomoc druhým 
rozvíjať sa v oblastiach, v ktorých potrebujú a chcú zlepšenie.

7. Povzbudzovanie a motivácia ďalších členov skupiny, aby spolupracovali a pomá-
hali si navzájom za účelom dosiahnutia cieľov skupiny.

8. Pomáhanie druhým s ich prácou tam, kde je to vhodné.

9. Zdieľanie relevantných a užitočných vedomostí, skúseností alebo odborných 
znalostí so skupinou a presvedčenie ďalších členov skupiny, aby rovnako postu-
povali.

10. Identifikovanie/rozpoznanie konfliktu v prostredí skupiny vrátane identifikova-
nia emocionálnych prejavov konfliktu v sebe a v druhých a primerané odpove-
danie použitím mierových nástrojov a dialógu.
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Schopnosť riešiť konflikty 

Schopnosť riešiť konflikty znamená mať schopnosti, ktoré sú vyžadované pre zvlád-
nutie, manažment a riešenie konfliktov pokojným spôsobom. Zahŕňajú nasledujúce 
schopnosti a zručnosti:

1. Znižovanie alebo zabránenie šíreniu agresivity a negativity a vytvorenie neutrál-
neho prostredia, v ktorom ľudia cítia, že môžu slobodne vyjadrovať svoje rôzne 
názory a obavy bez strachu z represálií.

2. Povzbudzovanie a zlepšovanie vnímavosti, vzájomného porozumenia a dôvery 
medzi stranami konfliktu.

3. Rozpoznanie rozdielov v moci a/alebo postavení strán konfliktu a podniknutie 
krokov na zníženie možných dopadov takýchto rozdielov na komunikáciu 
medzi nimi.

4. Efektívne riadenie a ovládanie emócie – schopnosť interpretovať vlastné základ-
né emocionálne a motivačné stavy, ako i stavy druhých a zaoberať sa emocionál-
nym stresom, úzkosťou a neistotou u seba a u druhých.

5. Počúvanie a chápanie rôznych pohľadov strán zapojených do konfliktu.

6. Vyjadrenie a zhrnutie rôznych postojov, ktoré zastávajú strany konfliktu.

7. Odstránenie alebo zníženie dezinterpretácií vychádzajúcich od strán konfliktu. 

8. Uvedomenie si, že niekedy môže existovať potreba pre obdobie pokoja, príme-
ria alebo obdobie nekonania/nečinnosti, a tak umožniť stranám konfliktu refle-
xiu nad pohľadmi z druhej strany.

9. Identifikácia, analýza, hľadanie vzájomných prepojení a kontextualizácia dôvo-
dov/príčin a ďalších aspektov konfliktu.

10. Identifikácia spoločného základu, na ktorom sa dá postaviť dohoda medzi stra-
nami konfliktu, identifikácia možností riešenia konfliktov a vylepšenie možných 
kompromisov a riešení. 

11. Pomáhanie druhým pri riešení konfliktu zlepšením pochopenia existujúcich 
možností.

12. Pomáhanie a usmerňovanie zaangažovaných strán, aby sa dohodli na prijateľ-
nom riešení konfliktu. 
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POZNANIE A KRITICKÉ POROZUMENIE  

Poznanie je súbor informácií, ktoré vlastní človek, pričom porozumenie značí pocho-
penie a uvedomenie si ich významu. Termín „kritické porozumenie” sa používa na 
zdôraznenie potreby pochopiť a uvedomiť si v kontexte demokratických procesov a 
interkultúrneho dialógu význam zapojenia aktívnej reflexie a kritického hodnotenia 
toho, čo sa chápe a interpretuje (na rozdiel od automatickej, zvykovej a nereflektív-
nej interpretácie).

Rozličné formy poznania a kritického porozumenia, ktoré sú potrebné pre demokra-
tickú kultúru, môžeme rozdeliť do nasledujúcich troch kategórií.

Poznanie a kritické porozumenie seba samého 

Sebauvedomenie a porozumenie seba samého sú zásadné z hľadiska efektívnej a 
primeranej participácie na kultúre demokracie. Poznanie a kritické porozumenie 
seba samého má rôzne aspekty:

1. Poznanie a porozumenie vlastnej kultúrnej príslušnosti.

2. Poznanie a porozumenie vlastnému pohľadu na svet a jeho kognitívnych, emo-
cionálnych a motivačných aspektov a predsudkov.

3. Poznanie a porozumenie predpokladov a predsudkov, ktoré sú základom vlast-
ného pohľadu na svet.

4. Porozumenie toho, ako sú vlastný pohľad na svet a vlastné predpoklady a pred-
sudky podmienené a závislé na príslušnosti ku kultúre a skúsenostiam a ako 
následne ovplyvňujú vlastné vnemy, úsudky a reakcie voči druhým.

5. Uvedomenie si vlastných emócií, pocitov a motivácií najmä v kontexte komuni-
kácie a spolupráce s druhými.

6. Poznanie a pochopenie limitov vlastnej kompetencie a expertízy.

Znalosť a porozumenie jazyka a komunikácie 

Znalosť a kritické porozumenie jazyka a komunikácie majú mnohé rôzne aspekty 
vrátane nasledujúcich:

1. Znalosť zvyklostí vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, ktoré sa používajú 
v jazyku, ktorý človek používa.

2. Pochopenie skutočnosti, že ľudia s rôznymi kultúrnymi príslušnosťami  môžu 
používať rôznu verbálnu a neverbálnu komunikáciu líšiacu sa od vlastnej zmysel 
z ich pohľadu, dokonca i keď používajú rovnaký jazyk ako daný jednotlivec.

3. Pochopenie skutočnosti, že ľudia s rôznou kultúrnou príslušnosťou môžu vnímať 
význam komunikácie rôznym spôsobom.

4. Pochopenie toho, že existujú rôzne spôsoby hovorenia v akomkoľvek jazyku 
a rôzne spôsoby používania toho istého jazyka.

5. Pochopenie toho, ako sa používanie jazyka stane kultúrnou praxou, ktorá fungu-
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Schopnosť riešiť konflikty 
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ria alebo obdobie nekonania/nečinnosti, a tak umožniť stranám konfliktu refle-
xiu nad pohľadmi z druhej strany.

9. Identifikácia, analýza, hľadanie vzájomných prepojení a kontextualizácia dôvo-
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10. Identifikácia spoločného základu, na ktorom sa dá postaviť dohoda medzi stra-
nami konfliktu, identifikácia možností riešenia konfliktov a vylepšenie možných 
kompromisov a riešení. 

11. Pomáhanie druhým pri riešení konfliktu zlepšením pochopenia existujúcich 
možností.

12. Pomáhanie a usmerňovanie zaangažovaných strán, aby sa dohodli na prijateľ-
nom riešení konfliktu. 
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je ako nositeľ informácie, informácií a identít, ktoré prúdia v kultúre, v ktorej je 
jazyk zakorenený.

6. Pochopenie skutočnosti, že jazyk môže vyjadrovať kultúrne zdieľané myšlienky 
jedinečným spôsobom, alebo vyjadrovať jedinečné myšlienky, ku ktorým môže 
byť ťažký prístup prostredníctvom iného jazyka.

7. Pochopenie sociálneho dopadu a vplyvov rôznych štýlov komunikácie na dru-
hých vrátane pochopenia toho, ako rôzne štýly komunikácie môžu na seba nara-
ziť alebo viesť k prerušeniu komunikácie.

8. Pochopenie, ako sa vlastné predpoklady, predsudky, vnemy, presvedčenia 
a úsudky vzťahujú na konkrétny jazyk, ktorým jednotlivec hovorí.

Poznanie a kritické porozumenie sveta (vrátane politiky, práva, 
ľudských práv, kultúry, rôznych kultúr, náboženstiev, histórie, 
médií, ekonomík, životného prostredia a udržateľného rozvoja)

Poznanie a kritické porozumenia sveta obsahuje širokú a rozsiahlu škálu znalostí 
a porozumenia v rozličných oblastiach vrátane nasledujúcich.

a) Poznanie a kritické porozumenie politiky a práva, ktoré zahŕňa:
1. Poznanie a porozumenie politických a právnych konceptov vrátane demokracie, 

slobody, spravodlivosti, rovnosti, občianstva, práv a zodpovedností, potreby 
zákonov a regulácií a právneho štátu.

2. Poznanie a porozumenie demokratických procesov, fungovania demokratic-
kých inštitúcií vrátane úlohy politických strán, volebných procesov a volieb.

3. Poznanie a pochopenie rôznych spôsobov, akými sa občania môžu zúčastňovať 
na verejných rokovaniach a rozhodovacích procesoch a ako môžu ovplyvňovať 
politiku a spoločnosť vrátane chápania role, ktorú môže zohrávať občianska spo-
ločnosť a mimovládne organizácie v tejto súvislosti.

4. Porozumenie mocenským vzťahom, politickým nezhodám a rozporom v názo-
roch v demokratických spoločnostiach a to, ako sa dajú pokojne vyriešiť takéto 
nezhody a konflikty.

5. Poznanie a porozumenie súčasných udalostí, súčasných sociálnych a politických 
problémov a politických názorov druhých.

6. Poznanie a porozumenie súčasných hrozieb demokracie.

b) Poznanie a kritické porozumenie ľudských práv, ktoré zahŕňa:
1. Poznanie a porozumenie skutočnosti, že ľudské práva sú zakorenené v dôstoj-

nosti, ktorá je prirodzená všetkým ľudským bytostiam.

2. Poznanie a porozumenie skutočnosti, že ľudské práva sú univerzálne, neodcu-
dziteľné a nedeliteľné a každý človek má nielen ľudské práva, ale i zodpovednosť 
za rešpektovanie práv druhých odhliadnuc od ich národnosti, etnického 
pôvodu, rasy, náboženstva, jazyka, veku, pohlavia, rodu, politického názoru, 
narodenia, sociálneho pôvodu, majetku, zdravotného postihnutia, sexuálnej 
orientácie a ďalšieho postavenia.

3. Poznanie a porozumenie povinností štátov a vlád vo vzťahu k ľudským právam.

4. Poznanie a porozumenie histórie ľudských práv vrátane Univerzálnej deklarácie 
ľudských práv, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Dohovoru o právach 
dieťaťa OSN.

5. Poznanie a porozumenie vzťahu medzi ľudskými právami, demokraciou, slobo-
dou, spravodlivosťou, mierom a bezpečnosťou.

6. Poznanie a porozumenie toho, že môžu existovať rôzne spôsoby interpretácie 
a uplatňovania ľudských práv v rôznych spoločnostiach a kultúrach, ale i to, že 
možné rozdiely sú vymedzené medzinárodne dohodnutými právnymi nástroj-
mi, ktoré stanovujú minimálne štandardy pre ľudské práva odhliadnuc od kul-
túrneho kontextu.

7. Poznanie a porozumenie toho, ako sa princípy ľudských práv uplatňujú v praxi 
v  konkrétnych situáciách, ako môže prichádzať k porušovaniu ľudských práv, 
ako je možné riešiť porušovania ľudských práv a ako sa dajú vyriešiť možné kon-
flikty medzi ľudskými právami.

8. Poznanie a porozumenie kritických výziev v oblasti ľudských práv v súčasnom 
svete.

c) Poznanie a kritické porozumenie kultúry a kultúr, ktoré zahŕňa:
1. Poznanie a porozumenie toho, ako príslušnosť ku kultúre ovplyvňuje pohľady 

ľudi na svet, ich predsudky, vnímanie, presvedčenia, hodnoty, správanie a in-
terakcie s druhými.

2. Poznanie a porozumenie toho, ako sú všetky kultúrne skupiny vnútorne variabil-
né a heterogénne, ako nemajú pevné prirodzené charakteristiky a ich súčasťou 
sú jednotlivci, ktorí spochybňujú tradičné kultúrne významy, ktoré sa neustále 
vyvíjajú a menia.

3. Poznanie a porozumenie toho, ako fungujú štruktúry moci, diskriminačné prak-
tiky a inštitucionálne bariéry v rámci a medzi rôznymi kultúrnymi skupinami za 
účelom obmedzenia príležitostí a prístupu jednotlivcov k moci.

4. Poznanie a porozumenie špecifických presvedčení, hodnôt, noriem, praktík, 
prejavov a produktov, ktoré môžu používať ľudia, ktorí sú príslušníkmi istých kul-
túr, najmä tie produkty, ktoré používajú ľudia, s ktorými jednotlivec komunikuje 
a vníma ich, že pochádzajú z odlišnej kultúry.

d) Poznanie a kritické porozumenie náboženstiev, ktoré zahŕňa:
1. Poznanie a porozumenie kľúčových aspektov histórie konkrétnych nábožen-

ských tradícií, kľúčových textov a doktrín konkrétnych náboženských tradícií 
a spoločných znakov a rozdielov, ktoré existujú medzi rôznymi náboženskými 
tradíciami.

2. Poznanie a porozumenie náboženských symbolov, rituálov a náboženského 
použitia jazyka.

3. Poznanie a porozumenie kľúčových znakov presvedčení, hodnôt, praktík a skú-
seností jednotlivcov, ktorí praktizujú konkrétne náboženstvá.
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kých inštitúcií vrátane úlohy politických strán, volebných procesov a volieb.
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4. Poznanie a porozumenie vplyvov, ktoré obsah masovokomunikačných médií a 
digitálnych médií môže mať na úsudky a správanie jednotlivcov.

5. Poznanie a porozumenie toho, ako sa tvoria politické posolstvá, propaganda a 
nenávistné prejavy v masovokomunikačných prostriedkoch a digitálnych médi-
ách, ako sa dajú tieto formy komunikácie identifikovať a ako sa jednotlivci doká-
žu chrániť proti vplyvom takejto komunikácie.

g) Poznanie a kritické porozumenie ekonomík, životného prostredia a 
udržateľnosti, ktoré zahŕňa:

1. Poznanie a porozumenie ekonomík a finančných procesov, ktoré ovplyvňujú 
fungovanie spoločnosti vrátane vzťahov medzi zamestnaním, zárobkom, zis-
kom, zdanením a vládnymi výdavkami.

2. Poznanie a porozumenie vzťahov medzi príjmami a výdavkami, charakterom 
a dôsledkami dlhu, reálnymi nákladmi úverov a rizikami úverov pri neschopnosti 
ich splácať.

3. Poznanie a porozumenie ekonomickej vzájomnej závislosti globálneho spolo-
čenstva a dopadu, ktorý môžu mať osobné voľby a vzorce spotreby v ďalších čas-
tiach sveta. 

4. Poznanie a porozumenie prírodného prostredia, faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, 
rizík spojených so znečistením životného prostredia, súčasných environmentál-
nych výziev a potreby zodpovednej spotreby a ochrany životného prostredia 
a udržateľnosti.

5. Poznanie a porozumenie vzťahov medzi ekonomickými, sociálnymi, politickými 
a environmentálnymi procesmi, najmä z hľadiska globálnej perspektívy.

6. Poznanie a porozumenie etických otázok v súvislosti s globalizáciou.

 

 

 

 

4. Porozumenie skutočnosti, že subjektívna skúsenosť a osobné náboženské preja-
vy sa zrejme líšia rôznymi formami od popisu týchto náboženstiev v štandard-
ných učebniciach.

5. Poznanie a porozumenie internej rôznorodosti foriem viery a praxe, ktorá existu-
je v rámci jednotlivých náboženstiev.

6. Poznanie a porozumenie skutočnosti, že všetky náboženské skupiny majú jed-
notlivcov, ktorí spochybňujú tradičné náboženské významy, nemajú pevnú pri-
rodzenú charakteristiku, neustále sa vyvíjajú a menia.

e) Poznanie a kritické porozumenie histórie, ktoré zahŕňa:
1. Poznanie a porozumenie plynúceho charakteru histórie a toho, ako sa interpre-

tácie minulosti menia v čase a naprieč kultúrami.

2. Poznanie a porozumenie konkrétnych rozprávaní z rôznych perspektív o histo-
rických silách a okolnostiach, ktoré formovali súčasný svet.

3. Porozumenie procesov historického skúmania najmä toho, ako sa vyberajú 
a tvoria fakty a ako sa stanú dôkazom pri tvorbe historických príbehov, vysvetle-
ní a argumentov.

4. Porozumenie potreby prístupu k alternatívnym zdrojom informácií, pretože prí-
spevky marginalizovaných skupín (napr. kultúrne menšiny a ženy) sú často vylu-
čované zo štandardných historických príbehov.

5. Poznanie a porozumenie toho, ako sa dejiny často prezentujú a vyučujú z etno-
centrického pohľadu.

6. Poznanie a porozumenie toho, ako sa vyvinuli koncepty demokracie a občian-
stva rôznymi spôsobmi v priebehu času.

7. Poznanie a porozumenie toho, ako uplatňovanie stereotypov predstavuje formu 
diskriminácie, ktorá sa používa pre popieranie individuality, rôznorodosti ľud-
ských bytostí a na porušovanie ľudských práv a v niektorých  prípadoch vedie ku 
zločinom proti ľudskosti.

8. Porozumenie a interpretácia minulosti vo svetle prítomnosti s ohľadom na 
budúcnosť a pochopenie relevantnosti minulosti vzhľadom k obavám a problé-
mom v súčasnom svete.

f) Poznanie a kritické porozumenie médií, ktoré zahŕňa:
1. Poznanie a porozumenie procesov, prostredníctvom ktorých masovokomuni-

kačné médiá vyberajú, interpretujú a editujú informácie prv, než ich vysielajú pre 
verejnosť.

2. Poznanie a porozumenie masovokomunikačných médií ako komodít, ktoré zahŕ-
ňajú producentov a spotrebiteľov a možné motívy, zámery a účely producentov 
obsahu, obrazov, reklám pre masovokomunikačné médiá, ktoré môžu mať.

3. Poznanie a porozumenie digitálnych médií, ako sa tvoria obsahy, obrazy, správy 
a reklamy v digitálnych médiách a rôznych možných motívoch, zámeroch a úče-
loch tých, ktorí ich tvoria alebo reprodukujú.
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Prehodnotenie konceptu skupiny kompetencií

Ako uvádzame vyššie, podľa Rámca sa týchto 20 kompetencií len zriedka mobilizuje 
a uplatňuje individuálne. Naopak, pri kompetentnom správaní s oveľa väčšou prav-
depodobnosťou príde k paralelnej alebo postupnej aktivácii a aplikácii celej skupiny 
kompetencií dynamickým a organizovaných spôsobom, čo umožní jednotlivcovi 
primeranú a efektívnu adaptáciu na špecifické požiadavky a výzvy, ktoré predstavuje 
daná situácia. Kompetencie sa v akejkoľvek skupine čerpajú zo širokej škály hodnôt, 
postojov, schopností, poznania a kritického porozumenia. To značí, že používatelia 
Rámca musia venovať dôkladnú pozornosť všetkým štyrom skupinám kompetencií 
pri plánovaní nového vzdelávacieho kurikula.

Môže nastať situácia, že nie všetkých 20 kompetencií sa bude dať zahrnúť do kuriku-
la. Môže to byť dôsledok obmedzených materiálnych zdrojov, ktoré majú pedagógo-
via k dispozícii v danom čase. Alebo to môže súvisieť s politickými rozhodnutiami, 
ktoré stanovujú, že niektoré kompetencie majú vyššie priority než iné alebo môžu 
existovať širšie politické a kultúrne obavy, z ktorých vyplýva, že nie je prijateľné sa 
zamerať na konkrétnu kompetenciu prostredníctvom vzdelávania.

Pokiaľ sa príjme rozhodnutie vynechať niektoré kompetencie z kurikula, používatelia 
Rámca by mali mať na pamäti dve skutočnosti. Po prvé, keďže kompetentné správa-
nie vyžaduje od jednotlivca čerpať z celej skupiny kompetencií, pokiaľ tento jednotli-
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Prehodnotenie konceptu skupiny kompetencií

Ako uvádzame vyššie, podľa Rámca sa týchto 20 kompetencií len zriedka mobilizuje 
a uplatňuje individuálne. Naopak, pri kompetentnom správaní s oveľa väčšou prav-
depodobnosťou príde k paralelnej alebo postupnej aktivácii a aplikácii celej skupiny 
kompetencií dynamickým a organizovaných spôsobom, čo umožní jednotlivcovi 
primeranú a efektívnu adaptáciu na špecifické požiadavky a výzvy, ktoré predstavuje 
daná situácia. Kompetencie sa v akejkoľvek skupine čerpajú zo širokej škály hodnôt, 
postojov, schopností, poznania a kritického porozumenia. To značí, že používatelia 
Rámca musia venovať dôkladnú pozornosť všetkým štyrom skupinám kompetencií 
pri plánovaní nového vzdelávacieho kurikula.

Môže nastať situácia, že nie všetkých 20 kompetencií sa bude dať zahrnúť do kuriku-
la. Môže to byť dôsledok obmedzených materiálnych zdrojov, ktoré majú pedagógo-
via k dispozícii v danom čase. Alebo to môže súvisieť s politickými rozhodnutiami, 
ktoré stanovujú, že niektoré kompetencie majú vyššie priority než iné alebo môžu 
existovať širšie politické a kultúrne obavy, z ktorých vyplýva, že nie je prijateľné sa 
zamerať na konkrétnu kompetenciu prostredníctvom vzdelávania.

Pokiaľ sa príjme rozhodnutie vynechať niektoré kompetencie z kurikula, používatelia 
Rámca by mali mať na pamäti dve skutočnosti. Po prvé, keďže kompetentné správa-
nie vyžaduje od jednotlivca čerpať z celej skupiny kompetencií, pokiaľ tento jednotli-



 

vec nebol plne vybavený celou škálou kompetencií, nastanú nevyhnutne niektoré 
situácie, v ktorých nebude schopný kompetentne reagovať. Používatelia Rámca 
musia zohľadniť vo svojom rozhodovaní dôsledky vynechania istých kompetencií 
z kurikula.

Po druhé, bolo by potrebné i zvážiť, či vynechanie istých kompetencií nenaruší  cel-
kový účel Rámca, ktorým je presadzovať a chrániť demokraciu, ľudské práva a inter-
kultúrny dialóg. Napríklad vynechanie hodnôt by znamenalo, že učiaci sa nebudú 
vybavení demokratickými kompetenciami, ale všeobecnejšími politickými kompe-
tenciami, ktoré, ako už bolo uvedené, sa dajú použiť v službe pre nedemokratické 
politické režimy (inými slovami, vypustenie hodnôt z kurikula nespôsobí nevyhnut-
ne, že poznanie a schopnosti budú neutrálne). Naopak, pokiaľ sa vyučovanie zameria 
iba na schopnosti, poznatky a kritické porozumenie a vynechajú sa hodnoty a posto-
je, znamenalo by to, že zatiaľ čo učiaci sa môžu byť vybavení relevantnými schopnos-
ťami, znalosťami a kritickým porozumením, nemusia mať ochotu a sklon ich uplatňo-
vať v praxi, pretože sú to práve hodnoty a postoje, ktoré ľudí predurčujú k tomu, aby 
používali svoje schopnosti, znalosti a kritické porozumenie.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že je nutné pristupovať s veľkou mierou opatrnosti k 
vynechaniu konkrétnych kompetencií z učebných osnov. Takéto rozhodnutia by sa 
mali prijať iba na základe dôkladného preskúmania možných dôsledkov vyplývajú-
cich z navrhnutých vypustení.
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Kapitola 7 

Deskriptory 
– ich použitie a ciele

  
   

Potreba deskriptorov kompetencií  

 

Demokratická kultúra sa spolieha na občanov, ktorí majú hodnoty, postoje, schop-
nosti a poznanie a kritické porozumenie popísané v modeli kompetencií. Dva ele-
menty sú zásadné z hľadiska rozvoja KDK u učiacich sa:

1. možnosť prístupu k súčasnej úrovni spôsobilosti učiacich sa ku každej kom-
petencii za účelom identifikácie ich potrieb a oblastí ďalšieho zlepšenia a

2. referencia pre pedagógov, ktorí im môžu pomôcť naplánovať, realizovať 
a zhodnotiť vzdelávacie aktivity vo formálnom i neformálnom prostredí.

Pre naplnenie týchto potrieb uvádza Rámec deskriptory pre každú z týchto 20 kom-
petencií, ktoré sú obsiahnuté v modeli kompetencií. Tieto deskriptory pomáhajú 
sfunkčniť kompetencie a poskytujú dôležité a užitočné nástroje pre plánovanie kuri-
kúl, vyučovanie a učenie sa a hodnotenie. Deskriptory kompetencií sú výroky, ktoré 
popisujú pozorované správanie, ktoré naznačuje, že daná osoba dosiahla istú úroveň 
spôsobilosti v súvislosti s danou kompetenciou. Aby boli dekriptory relevantné z 
hľadiska plánovania kurikula, vyučovania, učenia a hodnotenia, je potrebné ich sfor-
mulovať použitím jazyka výsledkov vzdelávania.
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Ako sa vypracovali deskriptory  

 

14. 

 

 

 

Obr. 6: Kľúčové deskriptory pre schopnosti počúvať a pozorovať 

Obr. 7: Kľúčové dekriptory pre poznanie a kritické porozumenie politiky, 
práva a ľudských práv 
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Pre formuláciu deskriptorov v Rámci sa použili nasledujúce kritériá:

► Znenie: deskriptory bolo potrebné sformulovať použitím jazyka výsledkov vzde-
lávania, na začiatku sa použilo jednoznačné činné sloveso a popis pozorovateľné-
ho správania spojeného s výsledkom vzdelávania.

► Stručnosť: deskriptory museli byť skôr kratšie, v ideálnom prípade maximálne 25 
slov.

► Pozitívnosť: každý deskriptor mal vyjadriť schopnosť na základe pozitívneho výro-
ku (napr. dokáže, vyjadruje, podporuje) a nie negatívneho výroku (napr. nedoká-
že, zlyháva pri, má obmedzené). V ideálnom prípade bolo cieľom, aby každý 
deskriptor umožnil učiteľovi povedať: „Áno, táto osoba to dokáže/má túto/tento 
(hodnotu, postoj, schopnosť, porozumenie)” alebo: „Nie, táto osoba to nedokáže/-
nemá túto/tento (hodnotu, postoj, schopnosť, poznanie, porozumenie)”.

►Jasnosť: každý deskriptor musel byť transparentný a nemal obsahovať žargón 
a mal byť sformulovaný za použitia jednoduchej gramatiky.

►Samostatnosť: každý deskriptor musel byť samostatný od všetkých ďalších 
deskriptorov. Inými slovami, žiaden deskriptor nemohol mať význam iba v nad-
väznosti na iný deskriptor v skupine. Z tohto dôvodu deskriptory neuvádzali rov-
naký výrok viackrát pre vytvorenie skupiny jednoduchým nahradením kvalifikač-
ného slova naprieč výrokmi (napr. slabo/priemerne/dobre, niekoľko/niektoré/ve-
ľa/väčšinou, pomerne široko/veľmi široko), čo by znamenalo, že jednotlivé body 
by neboli nezávislé od seba navzájom.

► Určitosť: každý deskriptor mal zároveň popísať konkrétne správania alebo vý-
sledky, ktoré by ukázali, či príslušná hodnota/ schopnosť/ poznanie/ porozumenie 
boli alebo neboli zvládnuté zo strany jednotlivca.

Na základe týchto kritérií vznikla na úvod skupina 2 085 návrhov deskriptorov pokrý-
vajúcich všetkých 20 kompetencií. Počet týchto deskriptorov sa postupne znížil a ich 
znenie sa dopracovalo použitím rôznych foriem spätnej väzby a hodnotiacich úloh, 
validačných a škálovacích úloh, na ktorých participovalo 3 094 pedagógov z praxe 
z rôznych krajín Európy. Údaje z týchto úloh sa použili pre identifikáciu skupiny 447 
validovaných a vysoko hodnotených deskriptorov a menšieho súboru 135 kľúčo-
vých dekriptorov, ktoré boli posúdené ako mimoriadne užitočné pre zaradenie ku 

1420 kompetenciám obsiahnutým v modeli Rámca.

Údaje získané od pedagógov z praxe sa tiež použili na rozdelenie deskriptorov do 
troch úrovní spôsobilosti: základná, stredne pokročilá a pokročilá úroveň spôsobi-
losti. Zistilo sa, že mnohé z týchto deskriptorov mohli byť jasne spojené len s jednou z 
týchto troch úrovní spôsobilosti. Avšak pri niektorých deskriptoroch sa ukázalo 
postupom škálovania napriek tomu, že boli platné, že spadajú buď na úroveň medzi 
základnú a stredne pokročilú úroveň, alebo medzi stredne pokročilú a pokročilú úro-
veň.

Kompletný popis procesu, akým sa vypracovali deskriptory, sa nachádza vo Zväzku 2 publikácie.

Vďaka tejto rozsiahlej empirickej práci sa zaviedli škálovateľné deskriptory pre každú 
z 20 kompetencií. Tieto deskriptory naznačujú, že osoba prejavujúca dané správanie 
konzistentným spôsobom bude s vyššou pravdepodobnosťou dosahovať zodpove-
dajúcu úroveň spôsobilosti (základná, stredne pokročilá alebo pokročilá) pre zodpo-
vedajúcu kompetenciu. Kompletný zoznam kľúčových deskriptorov a rozsiahlejšia 
databáza validovaných deskriptorov sú uvedené vo Zväzku 2 súčasnej publikácie 
a sú zároveň k dispozícii online na web stránke Rady Európy venovanej Rámcu.

Pre účely ilustrácie uvádzame príklady škálovateľných kľúčových deskriptorov pre 
dve kompetencie na obr. 6 a 7.

– Základná úroveň spôsobilosti 

 -  Pozorne počúva druhých 
 -  Pozorne počúva rozličné názory 

– Stredne pokročilá úroveň spôsobilosti

 -  Dokáže efektívne počúvať, aby rozpoznal/a význam a zámery druhej osoby 
 -  Sleduje gestá a všeobecnú reč tela rečníka, aby zistil význam toho, čo hovorí 

– Pokročilá úroveň spôsobilosti 

 -  Venuje pozornosť tomu, čo druhí ľudia naznačujú, ale nepovedia 
 -  Všíma si, ako ľudia patriaci do inej kultúry reagujú rôznymi spôsobmi na rovnakú 
     situáciu

– Základná úroveň spôsobilosti 

 -  Dokáže vysvetliť zmysel základných politických konceptov vrátane demokracie, slo-
body, občianstva, práv a zodpovedností 

 -  Dokáže vysvetliť, prečo má každý zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv dru-
hých 

– Stredne pokročilá úroveň spôsobilosti 

 -  Dokáže vysvetliť univerzálny, neodňateľný a nedeliteľný charakter ľudských práv

 -  Dokáže kriticky uvažovať o dôvodoch porušovania ľudských práv vrátane roly stereo-
typov a predsudkov v procesoch, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv 

– Pokročilá úroveň spôsobilosti 

 -  Dokáže popísať rôznorodosť, akou občania dokážu ovplyvňovať politiku

 -  Dokáže uvažovať kriticky o vyvíjajúcom sa charaktere rámca ľudských práv a prebie-
hajúcom vývoji ľudských práv v rôznych častiach sveta
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Obr. 6: Kľúčové deskriptory pre schopnosti počúvať a pozorovať 

Obr. 7: Kľúčové dekriptory pre poznanie a kritické porozumenie politiky, 
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Používanie deskriptorov  

 

 

 

Proces vypracovania deskriptorov viedol k dvom skupinám validovaných a škálova-
teľných deskriptorov: celková databáza 447 deskriptorov (s niektorými deskriptormi 
spojenými s tromi úrovňami spôsobilosti a niektorými deskriptormi umiestnenými 
medzi týmito úrovňami) a zredukovanej podskupine 135 kľúčových deskriptorov, 
ktoré sú jasne spojené s každou z troch úrovní spôsobilosti. Základný predpoklad 
(ktorý spočíva na štatistickom postupe použitom pre škálovanie deskriptorov) je ten, 
že ak osoba prejavuje správanie zodpovedajúce deskriptoru na pokročilej úrovni, 
potom je vysoko pravdepodobné, že táto osoba bude tiež schopná prejavovať sprá-
vanie zodpovedajúce deskriptorom na stredne pokročilej a základnej úrovni pre rov-
nakú kompetenciu.

Oba tieto zoznamy deskriptorov sa dajú použiť niekoľkými spôsobmi. Existuje však 
i niekoľko potenciálnych zneužití, ktorým je potrebné zabrániť.

Deskriptory je možné použiť rôznymi spôsobmi v kontexte formálneho i neformál-
neho vzdelávania. Keďže sú formulované vo forme výsledkov vzdelávania, sú priamo 
relevantné ako referencia pre spracovanie kurikula na rôznych úrovniach, od 
celoštátnych kurikúl až po školské kurikulá, ako i pre plánovanie, implementáciu 
a hodnotenie vzdelávacích aktivít.

Keďže kompetencie sa zvyčajne mobilizujú v skupinách, pedagógovia môžu naplá-
novať vzdelávacie aktivity, ktoré vytvoria príležitosti pre učiacich sa preukázať a pre-
cvičiť si druhy správania spojené s kombináciou deskriptorov z rôznych kompetencií. 
Tieto aktivity tak prispejú k rozvíjaniu týchto kompetencií. Deskriptory však môžu 
byť i zdrojom inšpirácie pre pedagógov pri plánovaní vzdelávacích aktivít a výsledky 
vzdelávania sa dajú zároveň zadefinovať kombináciou a prispôsobením existujúcich 
deskriptorov.

To zjednoduší úlohu pre pedagógov pri pokrytí čo najväčšieho počtu z 20 kompe-
tencií relevantnými príležitosťami na precvičenie. Nebolo by správne predpokladať, 
že pedagógovia by sa mali usilovať samostatnými vzdelávacími aktivitami pokryť 
každý zo 447 deskriptorov či všetkých 135 kľúčových deskriptorov. V prvom rade je 
databázu deskriptorov potrebné vnímať ako súbor nástrojov, z ktorého sa dajú vybe-
rať a kombinovať čo najrelevantnejšie prvky vzhľadom na úroveň učiacich sa a ich 
špecifického kontextu. Databáza by nemala byť vnímaná ako povinný zoznam („to-
do list”). Po druhé, pri výbere čo najrelevantnejších deskriptorov pre stanovenie oča-
kávaných výsledkov vzdelávania by mali pedagógovia zvážiť skutočnosť, že vzdelá-
vacie aktivity majú poskytnúť zmysluplné príležitosti pre učiacich sa, aby sa posúvali 
na vyššie úrovne spôsobilosti alebo stabilizovali a skonsolidovali vlastné ovládanie 
rozličných kompetencií. Cieľ sa preto nemá stanovovať príliš vysoko zameraním sa 
na deskriptory na úrovni pokročilý, ak veľké množstvo učiacich sa na to nie je pripra-
vené a nemal by sa stanoviť ani príliš nízko voľbou deskriptorov iba na základnej úrov-
ni, ak možnosti učiacich sa sú vyššie.

Tento proces je zároveň spojený s ďalším dôležitým použitím deskritorov, a tým je 
hodnotenie. Keďže ide o výsledky vzdelávania, je vhodné, aby sa deskriptory použili 
ako referencia pre účely hodnotenia. Je však dôležité podčiarknuť, že deskriptory sa 
týkajú spôsobilosti a nie výkonu v jednej špecifickej situácii.

Je preto možné, že učiaci sa náhodou prejavuje isté správanie v špecifickom kontex-
te, napr. v kontexte vzdelávacej aktivity, ale bez toho, že by sa toto správanie ďalej 
prejavovalo v iných prostrediach. Jedno pozorovanie učiaceho sa pri prejavovaní 
správania popísaného deskriptorom pri jednej príležitosti neznamená nevyhnutne, 
že učiaci sa dosiahol úroveň označenú deskriptorom.

Zároveň platí i naopak, že ak učiaci sa neprejavuje vo vzdelávacej situácii správanie 
popísané deskriptorom, nedá sa na tom základe vyvodiť záver, že učiaci sa dosahuje 
nižšiu úroveň spôsobilosti. Môže nastať prípad, že v konkrétnej situácii, v danom oka-
mihu správanie nebolo viditeľné, ale za iných okolností by učiaci sa prejavil relevant-
né správanie.

Okrem toho z dôvodu kumulatívneho charakteru deskriptorov (a validity škálovania 
na základe robustného štatistického postupu) pri realizácii hodnotenia  pedagógo-
via nemusia používať zoznamy deskriptorov ako kontrolné zoznamy, aby sa uistili, že 
všetky boli pokryté. Napríklad ak učiaci sa prejavuje konzistentné správanie, ktoré je 
odzrkadlené v deskriptore na stredne pokročilej úrovni pre danú kompetenciu, nie je 
nevyhnutné preverovať druhy správania u iných deskriptorov na stredne pokročilej 
úrovni pre tú istú kompetenciu alebo pre deskriptory na základnej úrovni, pretože je 
vysoko pravdepodobné, že sú už zvládnuté. Namiesto toho by mal pedagóg preve-
riť, či učiaci sa prejavuje správanie zodpovedajúce deskriptorom pre tú kompetenciu 
na pokročilej úrovni a či také správanie sa nedá pozorovať, a tak môže ďalej nasmero-
vať ďalšie vzdelávacie aktivity.

Keďže sú deskriptory formulované pozitívne, ich použitie umožňuje spoznať, čo učia-
ci sa dokážu a absencia správania by mala sprevádzať budúce aktivity a nemala by sa 
používať na onálepkovanie učiaceho sa negatívnym spôsobom. Ako vidíme pri 
preskúmaní škálovateľných deskriptorov uvedených v obr. 6 a 7, i deskriptory na 
základnej úrovni si vyžadujú významnú mieru spôsobilosti.

Ďalšie riziko zneužitia môže nastať, ak správanie, ktoré je odzrkadlené v deskriptore 
na základnej úrovni, nie je spozorované. Bolo by chybné dospieť k záveru, že učiaci sa 
nemá žiadnu úroveň spôsobilosti. Dokonca i v tomto prípade učiaci sa môže dosaho-
vať istú úroveň spôsobilosti a deskriptory pre základnú úroveň môžu byť budúcim 
cieľom učenia.

Okrem rôznych spôsobov využitia zo strany pedagógov vo formálnom a neformál-
nom vzdelávaní deskriptory môžu byť užitočné pre učiacich sa viacerými spôsobmi.

Keďže Rámec obsahuje schopnosti ako sebaúčinnosť a samostatnosť v učení, učiaci 
sa môžu uvažovať o deskriptoroch pre všetkých 20 kompetencií s cieľom plánovať a 
implementovať svoju vlastnú cestu rozvoja. Zoznam deskriptorov im môže pomôcť 
v orientácii na ciele vzdelávania odstupňovanou a dosiahnuteľnou cestou, čím sa 
zvýši ich šanca na úspech a posilnenie schopností.

Deskriptory sú zároveň relevantné pre vlastné hodnotenie a aj ako pomôcka pre kri-
tickú reflexiu učenia, či už sa koná vo formálnom, neformálnom či informálnom 
prostredí. Učiaci sa môžu používať deskriptory pre zváženie, ako sa správali v špeci-
fických relevantných situáciách v minulosti a čo by mohli robiť v budúcnosti. 
V súvislosti s hodnotami učiaci sa môžu zároveň uvažovať nad tým, čo by nastalo 
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ZÁVER  

v spoločnosti, ak by občania nebrali do úvahy alebo odmietali obsah príslušných 
deskriptorov.

Na záver je potrebné uviesť, že deskriptory predstavujú cenný nástroj pre pedagó-
gov i učiacich sa. Rizikám potenciálneho zneužitia sa dá vyhnúť, ak sa zohľadnia prin-
cípy a návrhy zahrnuté v inštruktážnych kapitolách vo Zväzku 3  súčasnej publikácie 
– osobitne kapitoly o kurikule, pedagogike, hodnotení a celoškolskom prístupe. Uží-
vateľom Rámca odporúčame preštudovať si tieto kapitoly pred použitím deskripto-
rov.
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Ako vyššie uvádzame, model kompetencií popísaný v tomto zväzku obsahuje 
podrobný popis kompetencií, ktoré je potrebné nadobudnúť učiacimi sa, ak 
sa majú stať efektívnymi angažovanými občanmi, ktorí žijú v mieri spolu 

s druhými ako rovnoprávni občania v kultúrne rôznorodých spoločnostiach. Okrem 
toho poskytujú deskriptory nástroj na sfunkčnenie kompetencií pre použitie peda-
gógmi za účelom plánovania, vyučovania a učenia sa, ako i hodnotenia.

Dúfame, že model kompetencií a deskriptorov sa ukáže ako užitočný pre pedagogic-
ké rozhodnutia a plánovanie a pomôže vzdelávacím systémom pripraviť  učiacich sa 
na demokraticky a interkultúrne kompetentných občanov. 

Zároveň dúfame, že Rámec umožní vzdelávacím systémom posilniť schopnosti učia-
cich sa ako samostatných sociálnych činiteľov, ktorí si dokážu zvoliť a napĺňať svoje 
vlastné ciele v živote. Model obsahuje niekoľko kompetencií, ktoré sú obzvlášť rele-
vantné vzhľadom na tento cieľ.

Napríklad, ak sa u učiacich rozvinie postoj otvorenosti voči iným kultúram, presved-
čeniam, svetonázorom a praktikám, budú mať vôľu skúmať a prebádať iné pohľady 
na život a spôsoby života, ktoré idú nad rámec tradičných pohľadov, s ktorými 
vyrastali, čím si rozšíria škálu svojich skúseností a svoje horizonty. Ak si osvoja schop-
nosť samostatne sa učiť, dokážu sa samostatne naučiť vidieť tieto nové perspektívy a 
spôsoby života a nebudú závisieť iba od informácií od druhých vo svojom bez-
prostrednom okolí. A pokiaľ si osvoja schopnosti analyticky a kriticky myslieť, budú 
schopní dôkladne preskúmať alternatívne perspektívy a spôsoby života a nové infor-
mácie a myšlienky a budú schopní zhodnotiť, či sú alebo nie sú prijateľné. Naviac, ak 
sa mladí ľudia naučia vážiť si ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, kultúrnu rôznorodosť 
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sa majú stať efektívnymi angažovanými občanmi, ktorí žijú v mieri spolu 

s druhými ako rovnoprávni občania v kultúrne rôznorodých spoločnostiach. Okrem 
toho poskytujú deskriptory nástroj na sfunkčnenie kompetencií pre použitie peda-
gógmi za účelom plánovania, vyučovania a učenia sa, ako i hodnotenia.

Dúfame, že model kompetencií a deskriptorov sa ukáže ako užitočný pre pedagogic-
ké rozhodnutia a plánovanie a pomôže vzdelávacím systémom pripraviť  učiacich sa 
na demokraticky a interkultúrne kompetentných občanov. 

Zároveň dúfame, že Rámec umožní vzdelávacím systémom posilniť schopnosti učia-
cich sa ako samostatných sociálnych činiteľov, ktorí si dokážu zvoliť a napĺňať svoje 
vlastné ciele v živote. Model obsahuje niekoľko kompetencií, ktoré sú obzvlášť rele-
vantné vzhľadom na tento cieľ.

Napríklad, ak sa u učiacich rozvinie postoj otvorenosti voči iným kultúram, presved-
čeniam, svetonázorom a praktikám, budú mať vôľu skúmať a prebádať iné pohľady 
na život a spôsoby života, ktoré idú nad rámec tradičných pohľadov, s ktorými 
vyrastali, čím si rozšíria škálu svojich skúseností a svoje horizonty. Ak si osvoja schop-
nosť samostatne sa učiť, dokážu sa samostatne naučiť vidieť tieto nové perspektívy a 
spôsoby života a nebudú závisieť iba od informácií od druhých vo svojom bez-
prostrednom okolí. A pokiaľ si osvoja schopnosti analyticky a kriticky myslieť, budú 
schopní dôkladne preskúmať alternatívne perspektívy a spôsoby života a nové infor-
mácie a myšlienky a budú schopní zhodnotiť, či sú alebo nie sú prijateľné. Naviac, ak 
sa mladí ľudia naučia vážiť si ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, kultúrnu rôznorodosť 



 

 
 
 
 
 
 

Glosár kľúčových termínov 

Zoznam v abecednom poradí       

a demokraciu, potom tieto hodnoty použijú ako základ pre ich voľby a skutky a budú 
vedome žiť svoje životy spôsobom rešpektujúcim dôstojnosť a ľudské práva druhých 
a princípy demokracie.

Stručne povedané, vybavenie učiacich sa kompetenciami uvedenými v Rámci je 
zásadný krok, ktorý je potrebný pre posilnenie ich schopností zvoliť si a napĺňať vlast-
né ciele v kontexte rešpektovania ľudských práv a demokratických procesov. Vyba-
venie učiacich sa týmito kompetenciami prostredníctvom vzdelávacieho systému 
spolu s realizáciou krokov pre vyriešenie štrukturálnych nevýhod a nerovností je kľú-
čové pre zabezpečenie budúceho zdravia našich kultúrne rôznorodých spoločností 
a posilnenie a rozvoj schopností všetkých mladých ľudí, ktorí v nich žijú.
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Občianska uvedomelosť 
 

Občan
Občianstvo
Občianska uvedomelosť
Kultúra
Demokracia
Demokratická kultúra
Vzdelávanie k demokratickému občianstvu (VDO)
Empatia
Etnocentrizmus
Vzdelávanie k ľudským právam (VĽP)
Interkultúrna kompetencia
Interkultúrny dialóg 
Multiperspektívnosť
Plurilingvizmus
Rešpekt
Zodpovednosť 
Sebaúčinnosť
Tolerancia
Tolerancia mnohoznačnosti 

Postoj
Kompetencia
Kritické porozumenie
Deskriptor
Dispozícia
Formálne vzdelávanie 
Informálne vzdelávanie
Poznanie
Výsledok učenia 
Neformálne vzdelávanie
Schopnosť
Hodnota

Postoj je všeobecná duševná orientácia, ktorú človek prijíma voči niekomu alebo 
niečomu (napr. osobe, skupine, inštitúcii, téme, udalosti, symbolu). Postoje zvyčajne 
pozostávajú zo štyroch komponentov: presvedčenia alebo názoru na daný objekt 
postoja, emócie alebo pocitu voči objektu, hodnotenia (buď pozitívneho alebo nega-
tívneho) objektu a tendencie správať sa istým spôsobom voči danému objektu.

Postoje sa líšia vo svojej sile, to značí v ich stabilite, trvácnosti a vplyve na správanie. 
Je možné rozlišovať medzi explicitnými a implicitnými postojmi. K explicitným 
postojom je možné vedome pristupovať, riadiť ich a vyjadrovať verbálne. K implicit-
ným postojom nie je možný vedomý prístup ani ovládanie a miesto toho sú vyjadro-
vané jemnejším a podvedomým správaním, ako je výraz tváre, reč tela a doba reak-
cie. Zmeny v explicitnom správaní nemusia byť odzrkadlené zodpovedajúcimi zme-
nami v implicitných postojoch. Je možné mať dva alebo tri rôzne postoje voči rovna-
kému objektu pri rôznych príležitostiach, mať dvojznačné postoje a prejavovať opač-
né pocity a hodnotenia pri explicitných a implicitných postojoch voči tomu istému 
objektu. 

Termín „občan” má dva rôzne významy:

► osoba, ktorá má objektívne právne postavenie občana štátu určené zákonmi 
a predpismi daného štátu; toto postavenie je zároveň potvrdené tým, že daná 
osoba je držiteľom pasu/identifikačnej karty danej krajiny;

► osoba, ktorá je ovplyvnená politickým alebo občianskym rozhodnutím orgánu 
alebo komunity a ktorá je schopná sa angažovať v politických a občianskych 
procesoch istými nástrojmi. Nie všetci tí, ktorí sú občanmi v tomto širšom 
význame, sú zákonní občania (legal citizens). Napr. prvá generácia migrantov 
nemusí mať právne občianstvo krajiny, v ktorej žije. Avšak i napriek tomu, že 
nemôžu voliť v národných voľbách, môžu participovať v politických a občian-
skych procesoch prostredníctvom ďalších iných nástrojov vrátane komunit-
ných organizácií, členstva v odborových zväzoch, členstva v záujmových sku-
pinách, mimovládnych organizáciách (napr. protirasistické, ľudskoprávne ale-
bo environmentálne organizácie).

V kontexte Rámca sa termín “občan” používa na označenie všetkých jednotlivcov, 
ktorých ovplyvňuje demokratické rozhodovanie a ktorí sa môžu zapájať do demo-
kratických procesov a inštitúcií (a nie na označenie osôb, ktoré sú iba držiteľmi práv-
neho občianstva danej krajiny).

Termín „občianstvo” má dva rôzne významy:

► právne postavenie osoby v súvislosti so štátom (čo je preukázané pasom/iden-
tifikačnou kartou);

► uplatňovanie práv a zodpovedností občana v (participatívnej) demokratickej 
spoločnosti.

Osoba môže byť občanom štátu bez angažovania sa vo verejných záležitostiach, 
zatiaľ čo osoba, ktorá nie je občanom (v právnom zmysle), môže prejaviť aktívne 
občianstvo angažovaním sa v rôznych občianskych iniciatívach.

V kontexte Rámca sa termín občianstvo týka aktívneho zapojenia občanov v demo-
kratických procesoch a inštitúciách, uplatňovania svojich práv a zodpovedností.

Občianska uvedomelosť je postoj voči druhým ľuďom nad rámec rodiny a priateľov. 
Zahŕňa zmysel pre príslušnosť k skupine alebo komunite, vedomie druhých ľudí v 
skupine, vedomie vplyvov vlastných skutkov na týchto ľudí, solidaritu s ďalšími člen-
mi skupiny a zmysel pre občiansku povinnosť voči skupine. Skupiny a komunity vo 
vzťahu, v ktorom sa občianska uvedomelosť dá vyjadriť, môžu zahŕňať ľudí žijúcich 
v rámci konkrétnej geografickej oblasti (ako mestská štvrť, obec, mesto, krajina, 
skupina krajín, kontinent ako Európa či Afrika alebo svet v prípade globálnej komuni-
ty), etnické skupiny, náboženské skupiny, voľnočasové skupiny alebo akékoľvek iné 
sociálne či kultúrne skupiny, ku ktorým pociťuje jednotlivec príslušnosť. Každý člo-
vek patrí do viacerých skupín, postoj občianskej uvedomelosti môže pociťovať k aké-
mukoľvek množstvu z nich. 
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Demokratické spoločnosti potrebujú komunitne orientovaných ľudí, ktorí majú záu-
jem o blaho komunity. Vzájomný záujem a dôvera spolu so spoločnými cieľmi a rôz-
nymi zdrojmi vedú k záväzku a angažovanosti. Ak ľudia pociťujú, že ide o niečo dôle-
žité, čo je nad rámec ich individuálneho záujmu, angažujú sa v sociálnom živote. Exis-
tuje rozdiel medzi občianskou uvedomelosťou v modernej demokratickej spoloč-
nosti a „občianskymi povinnosťami” vnucovanými totalitnými režimami (občiansky 
uvedomelí ľudia myslia a konajú na základe vlastného presvedčenia a rozhodnutia) 
alebo záujmu o spoločné dobro v kolektivistických spoločnostiach (občiansky uve-
domelí ľudia sa nezrieknu vlastných záujmov pre záujem komunity, ale konajú spo-
ločne s ďalšími jednotlivcami, aby riešili spoločné a všeobecné záujmy).

Kompetencia

Kompetencia je schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevantné hodnoty, postoje, 
schopnosti, poznanie a/alebo porozumenie s cieľom primerane a efektívne reagovať 
na požiadavky, výzvy a príležitosti, ktoré so sebou prináša daný druh kontextu. To 
značí výber, aktivácia, koordinácia a organizácia relevantnej skupiny hodnôt, posto-
jov, poznania, porozumenia a schopností a ich uplatnenie prostredníctvom správa-
nia, ktoré je primerané pre tieto situácie. Okrem tohto všeobecného a holistického 
používania termínu „kompetencia” sa termín „kompetencie” (v pluráli) používa v Rám-
ci pre označenie špecifických zdrojov (konkrétne špecifických hodnôt, postojov, 
schopností, poznania a porozumenia), ktoré sa zmobilizujú a uplatnia pri prejavení 
kompetentného správania.

Kritické porozumenie

Kritické porozumenie zahŕňa porozumenie a uvedomenie si významov, prináša so 
sebou istý spôsob vzťahu k vedomostiam. Vyžaduje si reflexiu nad vedomosťami, 
kritickú analýzu ich obsahu, ich zdroja, porovnanie rôznych pohľadov na rovnakú 
tému, prepojenie novozískaných vedomostí s vedomosťami získanými v minulosti 
z rozličných zdrojov, zasadenie týchto vedomostí do špecifického sociokultúrneho 
kontextu, relativizáciu jeho významu a hodnotenie rôznych myšlienok a pozícií na 
základe rôznych argumentov. Kritické porozumenie tak zahŕňa aktívnu reflexiu a kri-
tické hodnotenie porozumeného a interpretovaného obsahu (a nie automatickú, 
zvykovú a nereflektujúcu interpretáciu). Kritické porozumenie sa prejavuje schop-
nosťou nielen reprodukovať vedomosti, ale uplatňovať ich aj v nových kontextoch 
a kreatívnym spôsobom.

Kultúra

Kultúra je súbor osobitných duševných, materiálnych, intelektuálnych a emocionál-
nych charakteristík spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorá obsahuje nielen ume-
nie a literatúru, ale i životné štýly, spôsoby spolužitia, hodnotové systémy, tradície a 
presvedčenia. Môžeme rozlišovať medzi materiálnymi (fyzickými výrobkami ako 
potraviny, oblečenie, obydlia, tovary, nástroje, umelecké výrobky atď.), sociálnymi 
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(jazyk, náboženstvo, zákony, pravidlá, rodinná štruktúra, spôsob práce, folklór, kul-
túrne ikony atď.) a subjektívnymi (zdieľané poznanie, presvedčenia, pamäti, identity, 
postoje, hodnoty, a praktiky) aspektmi kultúry. Táto skupina kultúrnych zdrojov je 
rozdelená naprieč celou sociálnou skupinou, pričom každý jednotlivý člen si privlast-
ňuje a využíva iba podskupinu kultúrnych zdrojov, ktoré sú potenciálne k dispozícii. 
To vysvetľuje variabilitu v rámci každej kultúrnej skupiny a môže viesť ku spochybňo-
vaniu alebo zahmlievaniu skupinových hraníc.

Z tohto pohľadu môže mať akákoľvek sociálna skupina kultúru a všetky kultúry sú 
dynamické a neustále sa časom menia v dôsledku interných a externých faktorov. 
Všetci ľudia patria do rôznych skupín a ich kultúr a participujú na rôznych konšteláci-
ách kultúr. Kultúrne príslušnosti sú tiež premenlivé a dynamické so silným subjektív-
nym rozmerom.

Demokracia

Demokracia je vláda v záujme všetkých ľudí, pričom hlavná charakteristika vlády je 
napĺňať požiadavky väčšiny. V demokracii sú nositeľom najvyššej moci ľudia, ktorí  ju 
priamo uplatňujú (priama demokracia), resp. prostredníctvom svojich volených 
zástupcov na základe systému slobodných volieb (reprezentatívna demokracia).

Piliere demokracie sú:

► suverenita ľudu;

► vláda založená na súhlase ľudí, ktorým vládne;

► vláda väčšiny;

► práva menšiny;

► garancia základných ľudských práv;

► slobodné a férové voľby;

► rovnosť pred zákonom;

► náležitý proces práva;

► ústavné obmedzenia vlády;

► sociálny, ekonomický a politický pluralizmus vrátane uznania nezávislých orga-
nizácií občianskej spoločnosti;

► hodnoty spolupráce, férovej súťaže a kompromisu.

Súčasné štandardy demokracie idú nad rámec klasickej zastupiteľskej demokracie, 
v ktorej kľúčová rola občanov je svojím hlasom delegovať svojim zástupcom zodpo-
vednosť za vypracovanie a implementáciu verejných politík. Miesto toho súčasné 
štandardy naberajú formu participatívnej demokracie, v ktorej verejné inštitúcie 
napĺňajú princípy dobrej správy a občania majú legitímnosť angažovať sa vo všet-
kých fázach cyklu verejnej politiky.



 

Demokratické spoločnosti potrebujú komunitne orientovaných ľudí, ktorí majú záu-
jem o blaho komunity. Vzájomný záujem a dôvera spolu so spoločnými cieľmi a rôz-
nymi zdrojmi vedú k záväzku a angažovanosti. Ak ľudia pociťujú, že ide o niečo dôle-
žité, čo je nad rámec ich individuálneho záujmu, angažujú sa v sociálnom živote. Exis-
tuje rozdiel medzi občianskou uvedomelosťou v modernej demokratickej spoloč-
nosti a „občianskymi povinnosťami” vnucovanými totalitnými režimami (občiansky 
uvedomelí ľudia myslia a konajú na základe vlastného presvedčenia a rozhodnutia) 
alebo záujmu o spoločné dobro v kolektivistických spoločnostiach (občiansky uve-
domelí ľudia sa nezrieknu vlastných záujmov pre záujem komunity, ale konajú spo-
ločne s ďalšími jednotlivcami, aby riešili spoločné a všeobecné záujmy).

Kompetencia

Kompetencia je schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevantné hodnoty, postoje, 
schopnosti, poznanie a/alebo porozumenie s cieľom primerane a efektívne reagovať 
na požiadavky, výzvy a príležitosti, ktoré so sebou prináša daný druh kontextu. To 
značí výber, aktivácia, koordinácia a organizácia relevantnej skupiny hodnôt, posto-
jov, poznania, porozumenia a schopností a ich uplatnenie prostredníctvom správa-
nia, ktoré je primerané pre tieto situácie. Okrem tohto všeobecného a holistického 
používania termínu „kompetencia” sa termín „kompetencie” (v pluráli) používa v Rám-
ci pre označenie špecifických zdrojov (konkrétne špecifických hodnôt, postojov, 
schopností, poznania a porozumenia), ktoré sa zmobilizujú a uplatnia pri prejavení 
kompetentného správania.

Kritické porozumenie

Kritické porozumenie zahŕňa porozumenie a uvedomenie si významov, prináša so 
sebou istý spôsob vzťahu k vedomostiam. Vyžaduje si reflexiu nad vedomosťami, 
kritickú analýzu ich obsahu, ich zdroja, porovnanie rôznych pohľadov na rovnakú 
tému, prepojenie novozískaných vedomostí s vedomosťami získanými v minulosti 
z rozličných zdrojov, zasadenie týchto vedomostí do špecifického sociokultúrneho 
kontextu, relativizáciu jeho významu a hodnotenie rôznych myšlienok a pozícií na 
základe rôznych argumentov. Kritické porozumenie tak zahŕňa aktívnu reflexiu a kri-
tické hodnotenie porozumeného a interpretovaného obsahu (a nie automatickú, 
zvykovú a nereflektujúcu interpretáciu). Kritické porozumenie sa prejavuje schop-
nosťou nielen reprodukovať vedomosti, ale uplatňovať ich aj v nových kontextoch 
a kreatívnym spôsobom.

Kultúra

Kultúra je súbor osobitných duševných, materiálnych, intelektuálnych a emocionál-
nych charakteristík spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorá obsahuje nielen ume-
nie a literatúru, ale i životné štýly, spôsoby spolužitia, hodnotové systémy, tradície a 
presvedčenia. Môžeme rozlišovať medzi materiálnymi (fyzickými výrobkami ako 
potraviny, oblečenie, obydlia, tovary, nástroje, umelecké výrobky atď.), sociálnymi 
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(jazyk, náboženstvo, zákony, pravidlá, rodinná štruktúra, spôsob práce, folklór, kul-
túrne ikony atď.) a subjektívnymi (zdieľané poznanie, presvedčenia, pamäti, identity, 
postoje, hodnoty, a praktiky) aspektmi kultúry. Táto skupina kultúrnych zdrojov je 
rozdelená naprieč celou sociálnou skupinou, pričom každý jednotlivý člen si privlast-
ňuje a využíva iba podskupinu kultúrnych zdrojov, ktoré sú potenciálne k dispozícii. 
To vysvetľuje variabilitu v rámci každej kultúrnej skupiny a môže viesť ku spochybňo-
vaniu alebo zahmlievaniu skupinových hraníc.

Z tohto pohľadu môže mať akákoľvek sociálna skupina kultúru a všetky kultúry sú 
dynamické a neustále sa časom menia v dôsledku interných a externých faktorov. 
Všetci ľudia patria do rôznych skupín a ich kultúr a participujú na rôznych konšteláci-
ách kultúr. Kultúrne príslušnosti sú tiež premenlivé a dynamické so silným subjektív-
nym rozmerom.

Demokracia

Demokracia je vláda v záujme všetkých ľudí, pričom hlavná charakteristika vlády je 
napĺňať požiadavky väčšiny. V demokracii sú nositeľom najvyššej moci ľudia, ktorí  ju 
priamo uplatňujú (priama demokracia), resp. prostredníctvom svojich volených 
zástupcov na základe systému slobodných volieb (reprezentatívna demokracia).

Piliere demokracie sú:

► suverenita ľudu;

► vláda založená na súhlase ľudí, ktorým vládne;

► vláda väčšiny;

► práva menšiny;

► garancia základných ľudských práv;

► slobodné a férové voľby;

► rovnosť pred zákonom;

► náležitý proces práva;

► ústavné obmedzenia vlády;

► sociálny, ekonomický a politický pluralizmus vrátane uznania nezávislých orga-
nizácií občianskej spoločnosti;

► hodnoty spolupráce, férovej súťaže a kompromisu.

Súčasné štandardy demokracie idú nad rámec klasickej zastupiteľskej demokracie, 
v ktorej kľúčová rola občanov je svojím hlasom delegovať svojim zástupcom zodpo-
vednosť za vypracovanie a implementáciu verejných politík. Miesto toho súčasné 
štandardy naberajú formu participatívnej demokracie, v ktorej verejné inštitúcie 
napĺňajú princípy dobrej správy a občania majú legitímnosť angažovať sa vo všet-
kých fázach cyklu verejnej politiky.
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Demokratická kultúra

Demokracia je viac ako súčet jej inštitúcií. Zdravá demokracia závisí do veľkej miery 
od rozvoja demokratickej občianskej kultúry.

Termín „demokratická kultúra”  zdôrazňuje skutočnosť, že zatiaľ čo demokracia ne-
môže fungovať bez demokratických inštitúcií a zákonov, takéto inštitúcie a zákony 
nemôžu fungovať v praxi, pokiaľ nie sú zakorenené v kultúre demokracie, t. j. v demo-
kratických hodnotách, postojoch a praktikách zdieľaných občanmi a  inštitúciami. 
Okrem iných, zahŕňajú záväzok voči právnemu štátu a ľudským právam, záväzok voči 
verejnej sfére, presvedčenie, že konflikty sa musia vyriešiť mierovou cestou, uznanie 
a rešpektovanie rôznorodosti, vôľu vyjadriť vlastný názor, vôľu načúvať názorom dru-
hých, záväzok rešpektovať rozhodnutia prijaté väčšinou, záväzok chrániť menšiny 
a ich práva a vôľu zapojiť sa do dialógu naprieč rôznymi kultúrnymi hranicami. Záro-
veň zahŕňa záujem o udržateľné blaho druhých ľudských bytostí, ako i životné 
prostredie, v ktorom žijeme.

Deskriptor

Deskriptor je výrok popisujúci pozorovateľné a hodnotiteľné správanie učiaceho sa, 
ktoré preukazuje dosiahnutie istej úrovne spôsobilosti vo vzťahu k špecifickej kom-
petencii. Deskriptory sú formulované pozitívne a sú nezávislé od seba.

Dispozícia 

Dispozícia je trvalá organizácia interných psychologických faktorov, ktorá je vyjadre-
ná ako stabilná a konzistentná tendencia prejavovať isté vzorce myslenia, cítenia a 
správania v širokej škále okolností bez vonkajšieho nátlaku či vonkajšej odmeny. Je 
potrebné odlišovať dispozície od schopností. Napr. ľudia môžu byť schopní formulo-
vať argumenty, ktoré sú v rozpore s ich vlastným postavením v danej veci, pokiaľ ich 
o to požiadajú (majú tú schopnosť), ale zvyčajne to nerobia (nemajú dispozíciu). 
Podobne môžu mať schopnosti, poznanie a porozumenie, ktoré sa vyžadujú pre pre-
javenie istého správania, ale chýba im dispozícia ich používať. Dispozíciu by sme pre-
to mohli popísať ako skupinu preferencií a zámerov, plus skupinu schopností, ktorá 
umožní, aby sa realizovali istým spôsobom. Dispozície sú vyňaté z Rámca, pretože sú 
implicitne zahrnuté v definícii kompetencie, ktorá je základom celého Rámca – t. j. 
kompetencia ako mobilizácia a uplatnenie kompetencií prostredníctvom správania. 
Ak sa kompetencie nezmobilizujú a neuplatnia (ak neexistuje dispozícia ich používať 
v správaní), potom daný jednotlivec nemôže byť považovaný za kompetentného. 
Inými slovami, mať dispozíciu používať kompetencie pri správaní je prirodzenou 
súčasťou samotného pojmu kompetencia – neexistuje kompetencia bez tejto dispo-
zície.

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu (VDO)

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu je vzdelávanie, školenie, šírenie povedo-
mia, informovanie, praktiky a činnosti, ktoré učiacim sa poskytnú vedomosti, schop-
nosti a porozumenie a rozvíjajú ich postoje a správanie tak, aby boli schopní uplatňo-
vať a obhajovať svoje demokratické práva a povinnosti v spoločnosti, ctiť si rozmani-
tosť a zohrávať aktívnu úlohu v demokratickom živote s cieľom presadzovania a 
ochrany demokracie a právneho štátu.

Keďže demokratické občianstvo nie je limitované na právne postavenie občana a 
právo voliť, ktoré je s tým spojené, vzdelávanie k demokratickému občianstvu zahŕňa 
všetky aspekty života v demokratickej spoločnosti a vzťahuje sa preto na širokú škálu 
tém, ako je trvalo udržateľný rozvoj, participácia hendikepovaných ľudí v spoločnos-
ti, uplatňovanie rodového hľadiska, prevencia terorizmu a mnohé ďalšie.

Empatia

Empatia je skupina schopností potrebná pre porozumenie a pochopenie myšlienok, 
presvedčení a pocitov druhých a schopnosť vidieť svet z pohľadu druhých. Empatia 
zahŕňa schopnosť vystúpiť z vlastného psychologického referenčného rámca (odpú-
tať sa od vlastného pohľadu) a schopnosť s predstavivosťou vnímať a chápať psycho-
logický referenčný rámec a pohľad druhej osoby. Táto schopnosť má zásadný 
význam z hľadiska predstavy kultúrnej príslušnosti, svetonázorov, presvedčení, záuj-
mov, emócií, želaní a potrieb druhých ľudí.

V modeli KDK sa preto empatia vníma ako schopnosť, i keď v bežnom či vedeckom 
diskurze existujú i ďalšie významy (napr. „emocionálna ovplyvniteľnosť“, pri ktorej 
človek „pochytí” a zdieľa emócie druhej osoby). Rozlišujeme tri rôzne formy empatie:

► Kognitívna perspektíva – schopnosť vnímať a chápať vnemy, myšlienky a pre-
svedčenia druhých ľudí;

► Afektívna perspektíva – schopnosť vnímať a chápať emócie, pocity a potreby 
druhých ľudí;

► Pochopenie, nazývané niekedy ako „súcitná empatia” alebo „empatický záu-
jem”– schopnosť zažiť pocity súcitu a obavy o druhých ľudí na základe  záuj-
mu o ich kognitívny a afektívny stav alebo podmienky, alebo ich materiálnu 
situáciu či okolnosti.
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Demokratická kultúra

Demokracia je viac ako súčet jej inštitúcií. Zdravá demokracia závisí do veľkej miery 
od rozvoja demokratickej občianskej kultúry.

Termín „demokratická kultúra”  zdôrazňuje skutočnosť, že zatiaľ čo demokracia ne-
môže fungovať bez demokratických inštitúcií a zákonov, takéto inštitúcie a zákony 
nemôžu fungovať v praxi, pokiaľ nie sú zakorenené v kultúre demokracie, t. j. v demo-
kratických hodnotách, postojoch a praktikách zdieľaných občanmi a  inštitúciami. 
Okrem iných, zahŕňajú záväzok voči právnemu štátu a ľudským právam, záväzok voči 
verejnej sfére, presvedčenie, že konflikty sa musia vyriešiť mierovou cestou, uznanie 
a rešpektovanie rôznorodosti, vôľu vyjadriť vlastný názor, vôľu načúvať názorom dru-
hých, záväzok rešpektovať rozhodnutia prijaté väčšinou, záväzok chrániť menšiny 
a ich práva a vôľu zapojiť sa do dialógu naprieč rôznymi kultúrnymi hranicami. Záro-
veň zahŕňa záujem o udržateľné blaho druhých ľudských bytostí, ako i životné 
prostredie, v ktorom žijeme.

Deskriptor

Deskriptor je výrok popisujúci pozorovateľné a hodnotiteľné správanie učiaceho sa, 
ktoré preukazuje dosiahnutie istej úrovne spôsobilosti vo vzťahu k špecifickej kom-
petencii. Deskriptory sú formulované pozitívne a sú nezávislé od seba.

Dispozícia 

Dispozícia je trvalá organizácia interných psychologických faktorov, ktorá je vyjadre-
ná ako stabilná a konzistentná tendencia prejavovať isté vzorce myslenia, cítenia a 
správania v širokej škále okolností bez vonkajšieho nátlaku či vonkajšej odmeny. Je 
potrebné odlišovať dispozície od schopností. Napr. ľudia môžu byť schopní formulo-
vať argumenty, ktoré sú v rozpore s ich vlastným postavením v danej veci, pokiaľ ich 
o to požiadajú (majú tú schopnosť), ale zvyčajne to nerobia (nemajú dispozíciu). 
Podobne môžu mať schopnosti, poznanie a porozumenie, ktoré sa vyžadujú pre pre-
javenie istého správania, ale chýba im dispozícia ich používať. Dispozíciu by sme pre-
to mohli popísať ako skupinu preferencií a zámerov, plus skupinu schopností, ktorá 
umožní, aby sa realizovali istým spôsobom. Dispozície sú vyňaté z Rámca, pretože sú 
implicitne zahrnuté v definícii kompetencie, ktorá je základom celého Rámca – t. j. 
kompetencia ako mobilizácia a uplatnenie kompetencií prostredníctvom správania. 
Ak sa kompetencie nezmobilizujú a neuplatnia (ak neexistuje dispozícia ich používať 
v správaní), potom daný jednotlivec nemôže byť považovaný za kompetentného. 
Inými slovami, mať dispozíciu používať kompetencie pri správaní je prirodzenou 
súčasťou samotného pojmu kompetencia – neexistuje kompetencia bez tejto dispo-
zície.

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu (VDO)

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu je vzdelávanie, školenie, šírenie povedo-
mia, informovanie, praktiky a činnosti, ktoré učiacim sa poskytnú vedomosti, schop-
nosti a porozumenie a rozvíjajú ich postoje a správanie tak, aby boli schopní uplatňo-
vať a obhajovať svoje demokratické práva a povinnosti v spoločnosti, ctiť si rozmani-
tosť a zohrávať aktívnu úlohu v demokratickom živote s cieľom presadzovania a 
ochrany demokracie a právneho štátu.

Keďže demokratické občianstvo nie je limitované na právne postavenie občana a 
právo voliť, ktoré je s tým spojené, vzdelávanie k demokratickému občianstvu zahŕňa 
všetky aspekty života v demokratickej spoločnosti a vzťahuje sa preto na širokú škálu 
tém, ako je trvalo udržateľný rozvoj, participácia hendikepovaných ľudí v spoločnos-
ti, uplatňovanie rodového hľadiska, prevencia terorizmu a mnohé ďalšie.

Empatia

Empatia je skupina schopností potrebná pre porozumenie a pochopenie myšlienok, 
presvedčení a pocitov druhých a schopnosť vidieť svet z pohľadu druhých. Empatia 
zahŕňa schopnosť vystúpiť z vlastného psychologického referenčného rámca (odpú-
tať sa od vlastného pohľadu) a schopnosť s predstavivosťou vnímať a chápať psycho-
logický referenčný rámec a pohľad druhej osoby. Táto schopnosť má zásadný 
význam z hľadiska predstavy kultúrnej príslušnosti, svetonázorov, presvedčení, záuj-
mov, emócií, želaní a potrieb druhých ľudí.

V modeli KDK sa preto empatia vníma ako schopnosť, i keď v bežnom či vedeckom 
diskurze existujú i ďalšie významy (napr. „emocionálna ovplyvniteľnosť“, pri ktorej 
človek „pochytí” a zdieľa emócie druhej osoby). Rozlišujeme tri rôzne formy empatie:

► Kognitívna perspektíva – schopnosť vnímať a chápať vnemy, myšlienky a pre-
svedčenia druhých ľudí;

► Afektívna perspektíva – schopnosť vnímať a chápať emócie, pocity a potreby 
druhých ľudí;

► Pochopenie, nazývané niekedy ako „súcitná empatia” alebo „empatický záu-
jem”– schopnosť zažiť pocity súcitu a obavy o druhých ľudí na základe  záuj-
mu o ich kognitívny a afektívny stav alebo podmienky, alebo ich materiálnu 
situáciu či okolnosti.
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Etnocentrizmus

Etnocentrizmus je pohľad na svet, v ktorom vlastná kultúra človeka je centrom všet-
kého a všetko ostatné sa riadi a hodnotí na jej základe. Etnocentrizmus sa tiež chápe 
ako predsudok vyjadrený tým, že vlastná skupina sa vníma ako nadradená nad ostat-
nými. Môžeme rozlišovať tri formy etnocentrizmu:

► popieranie: neschopnosť alebo odmietanie kognitívne pochopiť kultúrny roz-
diel, čo vedie k nevedomým alebo naivným pozorovaniam o druhých kultú-
rach.

► obrana: uznanie kultúrneho rozdielu v spojení s negatívnym hodnotením 
odlišností od vlastnej kultúry, pričom platí, že čím väčší rozdiel, tým negatív-
nejšie hodnotenie charakterizované dualistickým myslením „my verzus oni ”.

► minimalizácia rozdielov: uznanie a akceptácia umelých kultúrnych rozdielov 
pri uznaní, že všetky ľudské bytosti sú v princípe rovnaké, kladenie dôrazu na 
podobnosť ľudí a spoločné základné hodnoty, ale definovanie základu tohto 
spoločného z etnocentrického pohľadu (každý je v podstate ako „my”).

Formálne vzdelávanie 

Formálne vzdelávanie je štruktúrovaný systém vzdelávania a školení, ktorý prebieha 
od predškolskej výchovy cez základnú, strednú školu až po vysokú školu. Spravidla 
prebieha na všeobecnovzdelávacích alebo odborných vzdelávacích inštitúciách 
a vedie k vydaniu osvedčenia o ukončenom vzdelaní. 

Vzdelávanie k ľudským právam (VĽP)

Vzdelávanie k ľudským právam je vzdelávanie, školenie, šírenie povedomia, informo-
vanie, praktiky a činnosti, ktoré učiacim sa poskytujú vedomosti, schopnosti a po-
rozumenie a rozvíjajú ich postoje a správanie tak, aby boli schopní prispievať k budo-
vaniu a obrane všeobecnej kultúry ľudských práv v spoločnosti s ohľadom na presa-
dzovanie a ochranu ľudských práv a základných slobôd. Vzdelávanie k ľudským prá-
vam zahŕňa tri rozmery:

► vzdelávanie o ľudských právach, vedomosti o ľudských právach, aké sú, ako sa 
zabezpečujú alebo chránia;

► vzdelávanie cez ľudské práva, uvedomenie si toho, že kontext a spôsob, akým 
sa učí o ľudských právach, sa musí organizovať a realizovať v súlade s hodno-
tami ľudských práv (napr. participácia, sloboda myslenia a prejavu) a že vo 
vzdelávaní k ľudským právam je proces vzdelávania rovnako dôležitý ako 
obsah vzdelávania;

► vzdelávanie pre ľudské práva rozvojom schopností, postojov a hodnôt pre 
učiacich sa ako uplatňovať hodnoty ľudských práv vo svojich životoch a ako  
podnikať kroky či už sami, alebo spolu s ďalšími na presadzovanie a obhajobu 
ľudských práv.

Informálne vzdelávanie 

Informálne vzdelávanie je celoživotný proces, počas ktorého každý jednotlivec nado-
búda postoje, hodnoty, schopnosti, poznanie zo vzdelávacích vplyvov a zdrojov vo 
svojom vlastnom prostredí a z každodennej skúsenosti (rodina, rovesníci, blízki, 
stretnutia s ľuďmi, knižnica, médiá, práca, hra atď.)

Interkultúrna kompetencia
Interkultúrna kompetencia je schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevantné psy-
chologické zdroje s cieľom reagovať primerane a efektívne na požiadavky, výzvy a 
príležitosti vyplývajúce z interkultúrnych situácií. Konkrétnejšie zahŕňa kombináciu 
hodnôt, postojov, schopností, poznania a kritického porozumenia uplatňovanú 
konaním, ktoré umožňuje jednotlivcovi:

► porozumieť a rešpektovať ľudí, ktorí sú vnímaní ako príslušníci inej kultúry;

► reagovať pri interakcii a komunikácii s takými ľuďmi primerane, efektívne a s 
rešpektom;

► nadviazať pozitívne a konštruktívne vzťahy s takými ľuďmi.

„Rešpekt” značí pozitívne hľadieť na druhého, oceniť, vážiť si druhého; „primeraný” 
značí, že všetci účastníci v situácii sú rovnako spokojní, že interakcia nastáva v rámci 
predpokladaných kultúrnych noriem; „efektívny” značí, že všetci zaangažovaní sú 
schopní minimálne čiastočne dosiahnuť svoje ciele v interakcii.

Interkultúrny dialóg 

Interkultúrny dialóg môžeme definovať ako otvorenú výmenu názorov na základe 
vlastného porozumenia a rešpektu medzi jednotlivcami alebo skupinami, ktoré sa 
vnímajú ako odlišné z hľadiska príslušnosti ku kultúre. Vyžaduje slobodu a schopnosť 
vyjadriť sa, ako i vôľu a schopnosť počúvať názory druhých. Interkultúrny dialóg 
posilňuje konštruktívne zapojenie ľudí naprieč rôznymi kultúrami, znižuje mieru 
netolerancie, predsudkov a stereotypov a prispieva k politickej, sociálnej, kultúrnej a 
ekonomickej integrácii a súdržnosti kultúrne rôznorodých spoločností. Posilňuje 
rovnosť, ľudskú dôstojnosť a zmysel pre spoločný cieľ. Jeho cieľom je vyvinúť hlbšie 
porozumenie rôznych pohľadov na svet a praktík, zvýšiť spoluprácu a participáciu 
(alebo slobodu rozhodovať), umožniť osobný rast a transformáciu a presadzovať 
vzájomný rešpekt.

Interkultúrny dialóg môže byť náročným procesom. Stáva sa to najmä v prípade, keď 
sa účastníci vnímajú ako zástupcovia kultúr, ktoré majú nepriateľský vzťah medzi 
sebou (napr. ako dôsledok minulého alebo súčasného ozbrojeného konfliktu) alebo 
ak účastník je presvedčený o tom, že jeho/jej vlastná kultúrna skupina bola silne 
poškodená (napr. očividná diskriminácia, závažné zneužívanie či genocída) zo strany 
druhej skupiny, ku ktorej zaraďujú svojho partnera v komunikácii. Za takýchto okol-
ností môže byť interkultúrny dialóg mimoriadne náročný, vyžaduje si vysokú mieru 
interkultúrnej kompetencie a značnú emocionálnu a sociálnu citlivosť, záväzok, vytr-
valosť a odvahu.
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Etnocentrizmus

Etnocentrizmus je pohľad na svet, v ktorom vlastná kultúra človeka je centrom všet-
kého a všetko ostatné sa riadi a hodnotí na jej základe. Etnocentrizmus sa tiež chápe 
ako predsudok vyjadrený tým, že vlastná skupina sa vníma ako nadradená nad ostat-
nými. Môžeme rozlišovať tri formy etnocentrizmu:

► popieranie: neschopnosť alebo odmietanie kognitívne pochopiť kultúrny roz-
diel, čo vedie k nevedomým alebo naivným pozorovaniam o druhých kultú-
rach.

► obrana: uznanie kultúrneho rozdielu v spojení s negatívnym hodnotením 
odlišností od vlastnej kultúry, pričom platí, že čím väčší rozdiel, tým negatív-
nejšie hodnotenie charakterizované dualistickým myslením „my verzus oni ”.

► minimalizácia rozdielov: uznanie a akceptácia umelých kultúrnych rozdielov 
pri uznaní, že všetky ľudské bytosti sú v princípe rovnaké, kladenie dôrazu na 
podobnosť ľudí a spoločné základné hodnoty, ale definovanie základu tohto 
spoločného z etnocentrického pohľadu (každý je v podstate ako „my”).

Formálne vzdelávanie 

Formálne vzdelávanie je štruktúrovaný systém vzdelávania a školení, ktorý prebieha 
od predškolskej výchovy cez základnú, strednú školu až po vysokú školu. Spravidla 
prebieha na všeobecnovzdelávacích alebo odborných vzdelávacích inštitúciách 
a vedie k vydaniu osvedčenia o ukončenom vzdelaní. 

Vzdelávanie k ľudským právam (VĽP)

Vzdelávanie k ľudským právam je vzdelávanie, školenie, šírenie povedomia, informo-
vanie, praktiky a činnosti, ktoré učiacim sa poskytujú vedomosti, schopnosti a po-
rozumenie a rozvíjajú ich postoje a správanie tak, aby boli schopní prispievať k budo-
vaniu a obrane všeobecnej kultúry ľudských práv v spoločnosti s ohľadom na presa-
dzovanie a ochranu ľudských práv a základných slobôd. Vzdelávanie k ľudským prá-
vam zahŕňa tri rozmery:

► vzdelávanie o ľudských právach, vedomosti o ľudských právach, aké sú, ako sa 
zabezpečujú alebo chránia;

► vzdelávanie cez ľudské práva, uvedomenie si toho, že kontext a spôsob, akým 
sa učí o ľudských právach, sa musí organizovať a realizovať v súlade s hodno-
tami ľudských práv (napr. participácia, sloboda myslenia a prejavu) a že vo 
vzdelávaní k ľudským právam je proces vzdelávania rovnako dôležitý ako 
obsah vzdelávania;

► vzdelávanie pre ľudské práva rozvojom schopností, postojov a hodnôt pre 
učiacich sa ako uplatňovať hodnoty ľudských práv vo svojich životoch a ako  
podnikať kroky či už sami, alebo spolu s ďalšími na presadzovanie a obhajobu 
ľudských práv.

Informálne vzdelávanie 

Informálne vzdelávanie je celoživotný proces, počas ktorého každý jednotlivec nado-
búda postoje, hodnoty, schopnosti, poznanie zo vzdelávacích vplyvov a zdrojov vo 
svojom vlastnom prostredí a z každodennej skúsenosti (rodina, rovesníci, blízki, 
stretnutia s ľuďmi, knižnica, médiá, práca, hra atď.)

Interkultúrna kompetencia
Interkultúrna kompetencia je schopnosť mobilizovať a uplatňovať relevantné psy-
chologické zdroje s cieľom reagovať primerane a efektívne na požiadavky, výzvy a 
príležitosti vyplývajúce z interkultúrnych situácií. Konkrétnejšie zahŕňa kombináciu 
hodnôt, postojov, schopností, poznania a kritického porozumenia uplatňovanú 
konaním, ktoré umožňuje jednotlivcovi:

► porozumieť a rešpektovať ľudí, ktorí sú vnímaní ako príslušníci inej kultúry;

► reagovať pri interakcii a komunikácii s takými ľuďmi primerane, efektívne a s 
rešpektom;

► nadviazať pozitívne a konštruktívne vzťahy s takými ľuďmi.

„Rešpekt” značí pozitívne hľadieť na druhého, oceniť, vážiť si druhého; „primeraný” 
značí, že všetci účastníci v situácii sú rovnako spokojní, že interakcia nastáva v rámci 
predpokladaných kultúrnych noriem; „efektívny” značí, že všetci zaangažovaní sú 
schopní minimálne čiastočne dosiahnuť svoje ciele v interakcii.

Interkultúrny dialóg 

Interkultúrny dialóg môžeme definovať ako otvorenú výmenu názorov na základe 
vlastného porozumenia a rešpektu medzi jednotlivcami alebo skupinami, ktoré sa 
vnímajú ako odlišné z hľadiska príslušnosti ku kultúre. Vyžaduje slobodu a schopnosť 
vyjadriť sa, ako i vôľu a schopnosť počúvať názory druhých. Interkultúrny dialóg 
posilňuje konštruktívne zapojenie ľudí naprieč rôznymi kultúrami, znižuje mieru 
netolerancie, predsudkov a stereotypov a prispieva k politickej, sociálnej, kultúrnej a 
ekonomickej integrácii a súdržnosti kultúrne rôznorodých spoločností. Posilňuje 
rovnosť, ľudskú dôstojnosť a zmysel pre spoločný cieľ. Jeho cieľom je vyvinúť hlbšie 
porozumenie rôznych pohľadov na svet a praktík, zvýšiť spoluprácu a participáciu 
(alebo slobodu rozhodovať), umožniť osobný rast a transformáciu a presadzovať 
vzájomný rešpekt.

Interkultúrny dialóg môže byť náročným procesom. Stáva sa to najmä v prípade, keď 
sa účastníci vnímajú ako zástupcovia kultúr, ktoré majú nepriateľský vzťah medzi 
sebou (napr. ako dôsledok minulého alebo súčasného ozbrojeného konfliktu) alebo 
ak účastník je presvedčený o tom, že jeho/jej vlastná kultúrna skupina bola silne 
poškodená (napr. očividná diskriminácia, závažné zneužívanie či genocída) zo strany 
druhej skupiny, ku ktorej zaraďujú svojho partnera v komunikácii. Za takýchto okol-
ností môže byť interkultúrny dialóg mimoriadne náročný, vyžaduje si vysokú mieru 
interkultúrnej kompetencie a značnú emocionálnu a sociálnu citlivosť, záväzok, vytr-
valosť a odvahu.
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Poznanie 

Poznanie je súborom štruktúrovaných a prepojených informácií, ktoré ovláda jed-
notlivec, a sú úzko spojené s pojmom porozumenia. Vo vzdelávaní sa poznanie pova-
žuje za podstatný element učebných osnov, často sa označujú za obsah učebných 
osnov a obsahujú zásadné elementy, ktoré ľudstvo nazhromaždilo v čase a ktoré má 
škola odovzdávať novým generáciám, aby nastal pokrok v porozumení sveta a ľud-
skej spoločnosti.

Výsledok učenia/vzdelávania

Výsledok vzdelávania je výrok o tom, čo učiaci sa má zvládnuť, porozumieť a/alebo 
byť schopný/á preukázať po zavŕšení procesu vzdelávania.

Multiperspektívnosť 

Multiperspektívnosť je analýza a prezentácia situácií, udalostí, praktík, dokumentov, 
mediálnych vstupov, spoločností a kultúr pri zohľadnení rôznych pohľadov okrem 
svojho. Multiperspektívnosť vychádza z nasledujúcuch predpokladov:

► uznania, že každý vrátane seba zastáva čiastočné a predpojaté pohľady, ktoré 
sú determinované kultúrou, vzdelaním a rodinným pôvodom, osobnou his-
tóriou, osobnosťou a kognitívnymi a afektívnymi procesmi;

► uznania, že pohľady druhých môžu byť rovnako platné ako naše vlastné, ak sa 
na ne pozrieme z našich kultúrnych a osobných pozícií;

► vôle a schopnosti prijať psychologicky pohľad druhého v snahe vidieť svet 
ako ho vidia oni (schopnosť „pozrieť sa na vec z inej perspektívy”, čo je aspekt 
empatie).

Neformálne vzdelanie 

Neformálne vzdelanie je akýkoľvek plánovaný vzdelávací program určený na zlepše-
nie škály schopností a kompetencií mimo formálneho vzdelávacieho prostredia.

Plurilingvizmus

Plurilingvizmus je schopnosť jednotlivca používať viaceré jazyky pasívne i aktívne, 
odhliadnuc od úrovne kompetencie, ktorú v každom z nich dosahuje.

Rešpekt

Rešpekt je postoj voči niekomu alebo niečomu (napr. osobe, presvedčeniu, symbolu, 
princípu, praktike), pri ktorom je objekt tohto postoja považovaný za takého, ktorý 
má istú dôležitosť, význam, hodnotu, ktoré si zaslúžia pozitívny prejav a úctu. V 
závislosti od charakteru objektu, ktorý je rešpektovaný, môže rešpekt nadobudnúť 
veľmi rôzne formy (porovnaj rešpekt voči škole/inštitúcii verzus rešpekt voči múdros-
ti starších verzus rešpekt voči prírode). Jeden druh rešpektu je osobitne dôležitý 
v kontexte kultúry demokracie, a to je rešpekt voči ľuďom, ktorí sú považovaní za prí-
slušníkov iných kultúr či majú iné presvedčenia, názory, praktiky. Takýto rešpekt si 
nevyžaduje súhlas či premenu voči tomu, čo je rešpektované. Je to naopak postoj, 
ktorý zahŕňa pozitívne ocenenie dôstojnosti a právo druhej osoby mať túto prísluš-
nosť, zastávať tieto presvedčenia, názory či praktiky, pričom je potrebné identifiko-

vať a uznať rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivcom a tým druhým. Postoj rešpek-
tu je potrebný pre uľahčenie demokratickej interakcie a interkultúrneho dialógu 
s druhými. Je však potrebné uviesť, že rešpekt má svoje limity – napr. rešpekt nie je 
možné vyjadriť voči obsahu presvedčení a názorov či životnému štýlu a praktikám, 
ktoré potláčajú či porušujú dôstojnosť a ľudské práva druhých.

Rešpekt preto zahŕňa:

► Pozitívny pohľad a úctu voči druhému na základe úsudku, že má prirodzenú 
dôležitosť, význam alebo hodnotu;

► Pozitívny pohľad a úctu voči ľuďom ako rovnoprávnym ľudským bytostiam, 
odhliadnuc od ich kultúrnej príslušnosti, presvedčení, názorov, životných štý-
lov alebo praktík;

► Pozitívny pohľad a úctu voči presvedčeniam, názorom, životným štýlom a prak-
tikám prijatých inými ľuďmi, pokiaľ neoslabujú alebo neporušujú dôstojnosť, 
ľudské práva alebo slobody druhých.

Zodpovednosť

Zodpovednosť je postoj voči vlastným skutkom. Zahŕňa uvažovanie nad vlastnými 
skutkami, formovanie zámerov o tom, ako konať morálne primeraným spôsobom, 
vedomým vykonávaním týchto skutkov a prevzatie zodpovednosti za výsledky tých-
to krokov.

Vzniká, keď má človek povinnosť konať istým spôsobom a zaslúži si chválu alebo vinu 
buď za vykonanie daného skutku, alebo za to, že tak nekonal. Zodpovednosť môže 
vyžadovať odvahu, pokiaľ zaujatie principiálneho stanoviska môže znamenať konať 
na vlastnú päsť, podnikať kroky voči normám komunity alebo spochybňovať kolek-
tívne rozhodnutie, ktoré človek považuje za chybné. Preto môže niekedy existovať 
napätie medzi občianskou uvedomelosťou (chápanou ako solidarita a lojalita voči 
druhým ľuďom) a morálnou zodpovednosťou. Postoj zodpovednosti za vlastné skut-
ky preto zahŕňa rozhodovanie o krokoch, ktoré jednotlivec urobí (v niektorých prípa-
doch to môže znamenať nekonanie) vzhľadom na zodpovedajúce okolnosti.

Sebaúčinnosť 

Sebaúčinnosť je postoj voči sebe. Zahŕňa pozitívnu vieru vo svoju vlastnú schopnosť 
podnikať kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie istého cieľa a sebadôveru, že člo-
vek dokáže vyberať vhodné metódy pre splnenie úloh, dokáže úspešne zvládať pre-
kážky a výzvy a ovplyvňovať, čo sa deje a urobiť zmenu vo svete. 

A preto je sebaúčinnosť spojená s pocitmi sebavedomia vo svoje vlastné schopnosti. 
Nízka sebaúčinnosť môže odradiť od demokratického a interkultúrneho správania, 
dokonca i keď existuje vysoká miera schopnosti, zatiaľ čo nereálne vysoká sebaúčin-
nosť môže viesť k frustrácii a sklamaniu. Optimálny postoj je relatívne vysoká sebaú-
činnosť spojená s realisticky odhadovanou vysokou úrovňou schopnosti, ktorá 
povzbudzuje jednotlivcov k tomu, aby sa chopili nových výziev a umožňuje im pod-
niknúť kroky pri otázkach predmetu záujmu. Sebaúčinnosť zahŕňa pocit dôvery, 
pokiaľ ide o demokratické zapojenie a podniknutie krokov, považovaných za potreb-
né pre dosiahnutie demokratických cieľov (vrátane vyvodzovania zodpovednosti 
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nie škály schopností a kompetencií mimo formálneho vzdelávacieho prostredia.
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slušníkov iných kultúr či majú iné presvedčenia, názory, praktiky. Takýto rešpekt si 
nevyžaduje súhlas či premenu voči tomu, čo je rešpektované. Je to naopak postoj, 
ktorý zahŕňa pozitívne ocenenie dôstojnosti a právo druhej osoby mať túto prísluš-
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voči tým, čo sú v pozícii moci a autority, pokiaľ sú ich rozhodnutia považované za nefé-
rové či nespravodlivé) a pocit dôvery pri zapájaní sa do interkultúrneho dialógu s 
druhými, ktorí patria na základe vlastného vnímania k inej kultúre.

 

Schopnosť

V kontexte Rámca schopnosť značí schopnosť vykonávať komplexný, dobre organi-
zovaný vzorec myslenia alebo správania adaptívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť 
istý účel alebo cieľ.

Tolerancia

Tolerancia sa dá chápať ako sociálny jav alebo ako postoj jednotlivcov. Ak sa zameria-
me na toleranciu ako postoj jednotlivca, existujú tri možné interpretácie tolerancie:

► ako opak netolerancie naznačujúci prijatie a otvorenosť bez vnucovania názo-
rov alebo praktík druhým;

► ako povýšenecký postoj v spojení s latinskou etymológiou: tolerancia ako  
„zmieriť sa s” niečím, čo sa nám nepáči či dokonca s tým, čo neznášame. Často 
je spojený so slovesom „tolerovať”, čo naznačuje nevyvážený vzťah medzi nie-
kým, kto toleruje niekoho, kto je tolerovaný;

► ako užitočné pochopenie pri riešení kľúčovej otázky zosúladenia na individu-
álnej úrovni viery v rovnakú hodnotu a dôstojnosť všetkých ľudských bytostí v 
spojení so silným nesúhlasom o hodnotách, presvedčeniach a praxi. Z tohto 
pohľadu sa tolerancia definuje ako objektívny postoj voči názorom a prakti-
kám, ktoré sa odlišujú od vlastných na základe záväzku rešpektovať ľudskú 
dôstojnosť.

Tento tretí pohľad naznačuje, že existujú tri podmienky spoločne nevyhnutné pre 
toleranciu:

►  nevyhnutný predpoklad: situácia pri ktorej prichádza k rozdielnym pohľadom 
alebo konfliktu s druhou osobou;

► postup: záväzok predísť akémukoľvek násiliu, usilovať sa o nenásilné spôsoby, 
ako urovnať nezhody alebo vydržať/strpieť konflikt;

► motivácia: rozhodnutie hľadať nenásilné riešenie alebo sa zmieriť s nedoho-
dou, ktorá sa opiera o rešpektovanie práv druhých a ľudskú dôstojnosť.

Človek by v istých situáciách nemal byť tolerantný – existujú limity. Napríklad, 
nemali by sme tolerovať rasizmus. Tretí vyššie uvedený prístup, založený na 
rešpekte dôstojnosti všetkých ľudských bytostí a základnej rovnosti ľudských 
práv je zahrnutý do definície ako súčasť rešpektu v tomto Rámci.

Tolerancia mnohoznačnosti 

Tolerancia mnohoznačnosti je postoj voči situáciám, ktoré sú neisté a sú predmetom 
rôznych nesúladných interpretácií. Ľudia, ktorí majú vysokú mieru tolerancie mno-
hoznačnosti, hodnotia takéto objekty, udalosti a situácie pozitívne a zaobchádzajú s 
nimi konštruktívne, zatiaľ čo ľudia, ktorí majú nízku mieru tolerancie mnohoznačnos-
ti, prijímajú rigídny, jednoduchý pohľad na nejasné situácie a nie sú flexibilní pri 
uvažovaní o svete.

Hodnota

Hodnota je presvedčenie o želateľnom cieli, ktoré motivuje k akcii a slúži ako usmer-
ňujúci princíp v živote pri rozličných situáciách. Hodnoty majú normatívnu preskrip-
tívnu kvalitu pokiaľ ide o to, čo by sa malo urobiť alebo ako by sa malo myslieť. Hod-
noty ponúkajú štandardy, resp. kritériá pre: hodnotenie, zdôvodnenie názorov, 
postojov a konania, zamýšľané správanie a rozhodovanie medzi alternatívami, sna-
hu ovplyvňovať druhých a prezentovanie seba druhým. Hodnoty sú spojené s emó-
ciami tým, že keď príde k ich aktivácii, naplnia sa pocitom. Zároveň poskytujú štruk-
túry, okolo ktorých sa organizujú konkrétnejšie postoje. Ovplyvňujú postoje a 
odhadnutie hodnôt ľudí môže napomôcť pri predvídaní ich postojov a správania. 
Ľudia si stanovujú hierarchie hodnôt z hľadiska ich relatívnej dôležitosti a relatívna 
dôležitosť hodnôt sa často mení v priebehu života. Na psychologickej úrovni jed-
notlivca sú hodnoty zvnútornené sociálne reprezentácie alebo morálne presvedče-
nia, ku ktorým ľudia vzhliadajú ako ku konečnému princípu pre svoje skutky. Hodno-
ty však nie sú iba individuálne črty, ale sociálne dohody o tom, čo je správne, dobré, 
čo si treba vážiť. Sú to kódexy alebo všeobecné princípy usmerňujúce konanie, nie 
konanie samotné, ani špecifické kontrolné zoznamy o tom, čo robiť a kedy to robiť. 
Hodnoty sú základom pre sankcie pri istých druhoch konania a odmeny pri iných. 
Hodnotový systém prináša to, čo sa očakáva, v čo sa dúfa, čo sa požaduje a čo sa zaka-
zuje.
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a zákon

Postoje
– Otvorenosť ku kultúrnej inakosti, odliš-
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a praktikám 

– Rešpekt
– Občianske povedomie 
– Zodpovednosť
– Osobná angažovanosť
– Tolerancia mnohoznačnosti

– Schopnosť samostatne sa učiť
– Schopnosť analyticky a kriticky myslieť 
– Schopnosť počúvať a pozorovať 
– Empatia
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cie 
– Poznanie a kritické porozumenie sveta: 

politiky, práva, ľudských práv, kultúry, 
rôznych kultúr, náboženstiev, histórie, 
médií, ekonomík, životného prostredia, 
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Zväzok 1 z trojzväzkového diela 
Nepredávať samostatne 

Cieľom Rady Európy je ochrana ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Tieto 
princípy tvoria základné stavebné kamene európskych spoločností a politických sys-
témov už celé desaťročia, avšak naďalej ich treba podporovať a posilňovať najmä v 
časoch ekonomickej a politickej krízy.

Väčšina ľudí by sa zhodla na tom, že demokracia znamená formu vlády v záujme ľudí 
a že nedokáže fungovať bez inštitúcií, ktoré zabezpečia pravidelné, slobodné a spra-
vodlivé voľby, vládu väčšiny a zodpovednosť predstaviteľov vlády. Tieto inštitúcie 
však nedokážu fungovať, pokiaľ nebudú sami občania aktívni pri presadzovaní 
demokratických hodnôt a postojov. Vzdelanie zohráva centrálnu úlohu v tejto oblas-
ti a tento Referenčný rámec podporuje vzdelávacie systémy pri výučbe, učení a hod-
notení kompetencií pre demokratickú kultúru a poskytuje systematickú orientáciu 
na širokú škálu uplatnených postupov.

Prvý zväzok obsahuje model kompetencií pre demokratickú kultúru, ktorý jednomy-
seľne schálili európski ministri školstva na Stálej konferencii v Bruseli v apríli 2016. 
Obsahuje zároveň informácie o vzniku Rámca, ponúka dôležité usmernenia k použí-
vaniu, vysvetľuje úlohu deskriptorov, ktoré sú obsiahnuté v druhom zväzku. Ďalšie 
usmernenie k využitiu Referenčného rámca ponúka tretí zväzok.

Rada Európy je najvýznamnejšou organizáciou 
na ochranu ľudských práv na európskom konti-
nente. Rada Európy má 47 členských štátov, 
vrátane všetkých členských štátov Európskej 
únie. Všetky členské štáty Rady Európy podpísa-
li Európsky dohovor o ľudských právach zame-
raný na ochranu ľudských práv a na podporu 
demokracie a právneho štátu. Európsky súd pre 
ľudské práva dohliada na dodržiavanie doho-
voru v členských štátoch.
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