
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezová téma 

Multikultúrna výchova 

 
ISCED 1 

ISCED 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciele 

 
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti 

ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. 

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr          na Slovensku, je 

migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.  

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom 

slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú 

v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie.  

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote 

vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu 

s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli 

schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. 

Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa 

naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. 

Pri realizácii multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať také didaktické postupy a metódy, 

ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať 

ľudské práva. 

 

Cieľom tejto prierezovej témy v stupni vzdelania ISCED 1je prispieť k tomu, aby žiak: 

 

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

- spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

 

V stupni vzdelania ISCED 2 učíme žiakov: 

- poznávať rôzne etnické a kultúrne skupiny, ktoré žijú na Slovensku a v Európe (aj v širšom 

svete, podľa záujmu žiakov);  



- rozumieť a charakterizovať základné pojmy multikulturalizmu – kultúra, kultúrna pluralita, 

etnikum, národnosť, identita, diskriminácia, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus;  

- poznávať dokumenty v oblasti ľudských práv a ďalšie, ktoré legislatívne zakotvujú práva a 

slobody etnických skupín na Slovensku a v EÚ, vedieť, čo je majorita a minorita a mať 

informácie o postavení menšín na Slovensku;  

- poznať zákonné možnosti, ako vyjadriť vlastný názor v oblasti multikulturalizmu;  

- poznať symboly národnej identity, poznať zásady ich používania a význam používania 

symbolov rôznych sociokultúrnych skupín;  

- schopnosť rozpoznať prejavy a dopady rasovej neznášanlivosti a poznať možnosti prevencie 

vzniku xenofóbie, extrémizmu;  

- rozpoznať a tolerovať odlišnosti iných etnických, náboženských a sociálnych skupín;  

- poznať viaceré príčiny (sociálne, politické, ekonomické, historické) imigrácie, orientovať sa 

v tom, kto je azylant, utečenec;  

- vedieť, ktoré inštitúcie a organizácie možno žiadať o pomoc pri riešení problémov 

multikultúrneho charakteru a poznať organizácie na podporu multikulturality – UNICEF, 

Amnesty International a ďalšie.  

 

- komunikovať a cíţiť  s príslušníkmi iných sociokultúrnych skupín, vedieť o svojich právach, 

rešpektovať práva iných (pozitívna asertivita);  

- chápať, že všetci ľudia majú právo spoločne ţiť a spolupracovať;  

- uvedomovať si a vedieť prejaviť vlastnú identitu (kto som), vedieť o vlastnom kultúrnom 

zázemí (odkiaľ prichádzam);  

- ovplyvňovať hodnotový systém s dosahom aj na zmeny správania žiakov, tým, že ich učí, 

ako ovplyvňujú predsudky a stereotypy vzťahy majority a minorít aj k cudzincom.  

 

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s 

pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe 

materinského a cudzích jazykov. 

 

 

Multikultúrna výchova (MV) vo vyučovaní jednotlivých predmetov 
 

Multikultúrna výchova ako povinná prierezová téma sa realizuje ako integrálna súčasť obsahu 

viacerých vzdelávacích oblastí - jazyk a komunikácia, umenie a kultúra, človek a hodnoty, 

človek a spoločnosť.  

Obsah  MV je zapracovaný do učebných osnov a TVVP jednotlivých predmetov 

vyučovaných v základnej škole a realizuje sa v rámci vyučovacích hodín v školskej 

i mimoškolskej činnosti.  

Všetky všeobecnovzdelávacie predmety i predmety výchovného charakteru  vo svojich 

cieľoch  implementujú ciele MV a používanými metódami a formami vyučovania napĺňajú 

obsah tejto prierezovej témy.  

Uskutočňuje sa  formou projektov, kurzov, besied a iných školských aktivít. 

 

Ťažisko je na predmetoch : 

- občianskej náuke 

- dejepise  

- náboženskej výchove.  



Časť cieľov multikultúrnej výchovy plníme v:  

- hodobnej výchove,  

- výtvarnej výchove  

- geografii  

 

V našej škole je koordinátorkou multikultúrnej  výchovy koordinátorka  Výchovy 

k ľudským právam Mgr. Anna Dargajová. 

 

 

Hlavné metódy a formy práce: 

- tvorba školského časopisu 

- prispievanie do regionálnych tlačovín 

- práca s internetom, tvorba webovej stránky školy 

- nástenky a výstavky 

- rozhovory, besedy, koncerty,  

- akcie organizované školou, akadémie a kultúrne programy 

 

Školské aktivity, v ktorých sú začlenené témy MV  

 

 
Školský časopis 

 
Cieľ: 

          

- Rozvíjať kritické myslenie.  

- Formovať samostatné názory na vzťah človeka k životnému prostrediu, 

k životnému štýlu a ľudskej osobnosti  

- Formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 

- Motivovať k úcte voči ľudskej činnosti.  

- Rozvíjať schopnosti žiakov pre variabilné vyjadrovanie svojich pocitov a 

myšlienok.  

- Rozvíjať u žiakov schopnosti pre adekvátne vyjadrenie obsahov svojej mysle.  

- Dodržiavať etické normy 

- Neustále rozširovať odborné vedomosti žiakov, využíva rôzne informačné zdroje.  

 

Aktivita: 

 

- stretnutie so žiakmi organizácia a práca v záujmovom útvare  

- vlastná tvorba literárnych textov, básní, príspevkov do časopisu 

- vydávanie školského časopisu (4 čísla – Jesenník, Zimník, Jarník, Letník) 

v printovej podobe 

- uverejňovanie pdf verzie časopisu na školskom webe: 

https://zskamenicanadcir.edupage.org 

 

Termín:  september - jún 

 



Webová stránka školy 

 
Cieľ:  

- Využívať rôzne komunikačné stratégie pri komunikácii v spoločnosti.  

- Preukazovať záujem o primerané formy medzikultúrnej komunikácie.  

- Aktívne vyhľadáva informácie a poznatky 

- Pomenúvať lokálne aj globálne environmentálne súvislosti a hľadať ich riešenie 

na lokálnej úrovni.  

 

Aktivita:  

- tvorba a spravovanie webovej stránky školy:  www.zskamenicanadcir.edupage.org  

Priestor pre ňu sme získali prostredníctvom aSc agendy. O stránku sa stará zástupkyňa školy 

Ing. Bernardína Suchárová.  

- Tvorba a aktualizácia príspevkov z aktivít školy na webovú stránku 

- Prezentácia školy na verejnosti 

- Vedenie internetovej žiackej knižky, komunikácia s rodičmi žiakov 

 

Termín:  september - jún 

 

 
Rozhlasové okienka, nástenné panely 

 

 
Cieľ:  

-  vytvárať zdravé vzťahy v škole, medzi žiakmi z rôznych rodín, dedín, etnických 

skupín  

- kriticky posudzovať kvalitu obsahovej zložky a vyberať si tie, ktoré pozitívne 

ovplyvňujú jeho osobnosť  

- pripomínať žiakom pamätné dni a poskytnúť žiakom informácie o zdravom 

životnom štýle a spôsobe života 

- Vážiť si a nepoškodzovať kultúrne dedičstvo iných kultúr.  

- Rozoznávať kultúrne symboly a vyjadrovacie prostriedky svojej a iných blízkych 

kultúr a porovnávať ich.   

 

Aktivita: 

- príprava  veku primeranej relácie do školského rozhlasu a tematicky zameraných  

nástenných  panelov:  

- koniec II. svetovej vojny  

  Deň holokaustu  

- relácia o boji proti intolerancii  

- relácia o rasizme  

- Deň učiteľov, Deň matiek, Deň detí  

- Deň narcisov  

- Deň Európy  

- Deň Zeme, Deň vody 

-  Deň boja proti AIDS 

 

Termín: september - jún   

 



 

Výchovné koncerty a divadelné predstavenia 

 
Cieľ:  

 rozvíjať záujem žiakov  o nové veci, poznatky, ľudí, situácie, prostredie.  

 Naučiť žiakov vážiť  si a nepoškodzovať kultúrne dedičstvo iných kultúr.  

 Hodnotiť a primeranej úrovni si uvedomovať rovnováhu svojich práv, 

povinností a zodpovednosti. Rešpektovať práva druhých ľudí vo svojom okolí. 

Pomenúvať spoločný právny rámec platný pre všetkých.  

 Ukázať žiakom možnosti využívania rôznych komunikačných stratégie pri 

komunikácii v spoločnosti.  

 

Aktivita: 

- Účasť na divadelných, filmových predstaveniach primeraných veku žiakov (1-2x 

v priebehu šk. roka) 

- Diskusie a besedy o zhliadnutých filmoch, divadelných hrách  

- Organizovanie výchovných koncertov pre žiakov v spolupráci so ZUŠ z regiónu 

s možnosťou účinkovania aj žiakov našej školy 

- Zapájanie žiakov do aktivít prezentujúcich školu na verejnosti 

 

Termín:  september - jún 

 

 

Európsky deň jazykov 
 

Cieľ:  

 

  - dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do 

úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania  

- vytvárať zdravé vzťahy v škole, medzi žiakmi a učiteľmi navzájom, medzi školou a 

rodinou  

- dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do 

úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania  

 

Aktivita: 

 

- Žiaci na hodinách cudzích jazykov spoznávajú kultúru, históriu, regionálne 

zvláštnosti a život v iných krajinách 

- Príprava prezentácií o živote v iných krajinách a prezentácia svojich prác pred 

spolužiakmi 

 

Termín:  september 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočná akadémia 

 
Cieľ:  

- Rozumieť neverbálnej komunikácii svojho okolia a vyhodnocovať jej dôsledky pre 

seba. Neodmietať automaticky odlišné kultúry a ľudí z odlišného sociokultúrneho 

prostredia. Prejavovať snahu reflektovať svoje predsudky.  

- Preukazovať záujem o primerané formy medzikultúrnej komunikácie.  

- celoškolské vystúpenia v predvianočnom období  

- ukázať výsledky krúžkovej činnosti, vyjadrovať svoju kultúrnu identitu, 

rešpektovať identitu druhých ľudí.  

- ukázať a rozvíjať talent a záujmy žiakov  

- rozvíjať tímovú prácu kolektívov tried, podieľať sa na kolektívnej zodpovednosti 

skupiny.  

- prezentovať školu na verejnosti 

 

Aktivita:  

- jednotlivci aj kolektívy žiakov si pripravia spevácke, recitačné, dramatické a 

tanečné vystúpenia  

- pred spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi prezentujú svoje programy  

- príprava vianočných pozdravov pre priateľov v cudzine 

- organizácia vianočnej burzy žiackych výrobkov, charitatívna podpora ľudí v núdzi  

- príprava plagátov a ďalších tlačovín (program,...) propagujúcich akadémiu 

- príprava a tlač vianočných pohľadníc a pozdravov 

 

Termín: december  

 

 

 
Spolupráca medzi žiakmi a pedagógmi  v družobných školách 

 
Cieľ:  

- Rozoznávať kultúrne symboly a vyjadrovacie prostriedky svojej a iných blízkych 

kultúr a porovnávať ich.   

- Vážťi si a nepoškodzovať kultúrne dedičstvo iných kultúr.  

- Prejavovať snahu o toleranciu a empatiu voči iným kultúram.  

- Aktívne vyhľadávať informácie o iných kultúrach. Analyzovať, hodnotiť a inými 

spôsobmi spracúvať tieto informácie.  

- Zaujímať sa o nové veci, poznatky, ľudí, situácie, prostredie.  

- Získané skúsenosti uvedomelo uplatňovať v nových situáciách.  

- Vytvárať zdravé vzťahy v škole, medzi žiakmi a učiteľmi navzájom, medzi 

školami a rodinou žiakov  

- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými ľuďmi 

- Komunikovať na úrovni primeranej svojej kultúrnej gramotnosti.  

 

Aktivita:  

- Výmenné návštevy žiakov a pedagógov v družobných školách  



- Tvorba a verejná prezentácia projektových prác žiakov z dojmov a zážitkov zo 

zahraničnej návštevy a diskusia k prezentovaným témam pred rodičmi 

a verejnosťou . 

- tvorba propagačných materiálov prezentujúcich školu 

- Prezentácia školy formou článkov v regionálnej tlači o uskutočnenej aktivite 

 

Termín: jún (alebo podľa pozvania)   

 

 

 

Ďalšie aktivity školy, ktoré rozvíjajú ciele mediálnej výchovy na našej škole:  

 

Detský čin roka – detská porota a účasť v súťaži  

Deň jazykov – školská rozhlasová súťaž  

Nástenky školy – voľné plochy využívame na informovanosť žiakov  

Účasť v Medzinárodnom projekte "Hodiny čítania - sviatok, ktorý je vždy s tebou"  On-line 

vyučovacie hodiny s Inštitútom A.S.Puškina v Moskve. 


