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Abstrakt 
 

Multikulturalizmus možno definovať ako nositeľa myšlienky miešania rôznych kultúr, 
rás a etník. Multikultúrna výchova je prostriedkom šírenia multikultúrnych ideálov. Rozvoj 
multikultúrnej vzdelanosti študentov umožňujú aj študijné pobyty v zahraničí. Tie poskytujú 
významné možnosti dosiahnutia ich osobného kultúrneho uvedomenia, no sú prínosné ako pre 
jeho domácu školu, tak i pre prijímajúcu školu v zahraničí. Významný podiel na rozvoji 
multikultúrneho postoja študenta má aj sám pedagóg, ktorý disponuje nástrojmi na riadenie 
prakticky zameraných aktivít a osvojenie kultúrnych zručností. Zahraniční študenti majú  
významnú úlohu v prezentácii kultúrnych diferencií a špecifík a rozširovania kultúrneho 
povedomia domácich študentov školy.  
 
Kľúčové slová: multikultúrna výchova, študent, učiteľ, skúsenostné učenie 
 
Abstract 
 

Multikulturalism can be defined as a holder of the idea of cultural and ethnic mixing. 
Multicultural education is mean of spreading multicultural ideals. Development of 
mutlicultural education of students is enabled also through study stays abroad. They provide 
a significant possibilities for reaching student´s personal cultural awarness, but they are also 
useful for his home institution and receving insitution abroad. Considerable influence on 
development of student´s multicultural attitute can be also seen on the side of teacher  who 
disposes with tools for managing skill-oriented activities and acquiring cultural abilities. 
International students play important role in presentation of cultural differences and 
particularities and spreading of cultural awarness of home students 
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1. ÚVOD 
 

Vplyvom neustále narastajúcej migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu 
príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a zosilňovaniu tlaku na ich nutné akceptovanie 
a spoluprácu. Multikulturalizmus ako nositeľ základnej myšlienky miešania rôznych kultúr, 
národov, etník a rás,  podporuje taký spôsob komunikácie a správania, ktorý na jednej strane 
umožňuje uplatnenie vlastných práv a záujmov, no zároveň podporuje rešpektovanie 
individuality, hodnoty a potrieb jednotlivca alebo komunity iného kultúrneho celku bez toho, 
aby jeden kultúrny celok prevyšoval druhý. Cieľom nie je trieštenie kultúrnych celkov do 
menších subkultúr, ale o pochopenie a udržanie vnútornej členitosti kultúry, keďže práve táto 
členitosť obohacuje všetky zúčastnené zložky.  
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Prvky multikulturalizmu sa snaží presadiť multikultúrna výchova a to pomocou 
vzdelávacieho procesu žiakov a študentov.  

Multikultúrna výchova sa zaoberá v prvom rade kultúrami a kultúrnymi odlišnosťami. 
Neobmedzuje sa však len na vzdelávanie, ani jej nestačí, ak žiakom sprostredkuje informácie 
o odlišných kultúrach. Jej výchovno-vzdelávacie pôsobenie je širšie, preto kombinuje 
informácie s rozvojom zručností, schopností a postojov žiakov. (Mistrík a kol., 2008)  
Preto v tejto súvislosti hovoríme o zážitkovom alebo skúsenostnom vzdelávaní. Jedným 
z príkladov multikultúrneho skúsenostného vzdelávania sú študijné pobyty vysokoškolských 
študentov v zahraničí, ktoré si priblížime z pohľadu vycestovaných i prijatých zahraničných 
študentov. 
 

2. SKÚSENOSTNÉ UČENIE PROSTREDNÍCTVOM POBYTOV V 
ZAHRANIČÍ 

 
Študijné pobyty v zahraničí sú neoceniteľnouu súčasťou multikultúrnej výchovy. 

Nadobudnutím reálnej skúsenosti a získaním zážitkov pri stretnutí s inými kultúrami sa 
napĺňa praktický obsah multikultúrnej výchovy. Len skutočný zážitok ukáže študentovi, či je 
schopný pochopiť a akceptovať inú kultúru a čo všetko musí urobiť preto, aby akceptoval inú 
kultúru, nenadraďoval sa nad ňu a pokúšal sa porozumieť jej nositeľom. Až pri zhodnotení 
reálnych zážitkov študenta učiteľ vidí, či jeho pôsobenie bolo efektívne, a či študenta 
priviedol ku skutočnému medzikultúrnemu pochopeniu. (Mistrík, 2000) 
Študijný pobyt v zahraničí je jedným z nástrojov internacionalizácie vysokej školy, ktorý 
podporuje transfer poznatkov a inovácií medzi školami a študentmi, posilňuje multikultúrnu 
diverzitu medzi krajinami, poskytuje študentovi priestor na spoznanie iných kultúr, ale aj 
iných systémov vzdelávania, podnecuje rozvoj jeho jazykových zručností a vytvára príležitosť 
na jeho osobný rozvoj. 

Kultúrny prínos študenta pri študijnom pobyte v zahraničí možno badať v troch 
smeroch: 

a) v osobnom kultúrnom obohatení sa 
Študent sa počas pobytu stretáva s množstvom rôznych ľudí, ktorí sa líšia vekom, 

farbou pleti, národnosťou, jazykom, vierovyznaním atď. a všetci títo ľudia mu v kontakte 
s ním rozšíria obzor jeho kultúrneho povedomia zanechajúc svoju stopu malého, či väčšieho 
vplyvu. Veľkosť tohto vplyvu je veľmi badateľná po návrate študenta z pobytu, kedy podáva 
domácej škole formálnu i neformálnu správu o kvalite vyučovacieho procesu, prístupe ľudí 
(učiteľov, spolužiakov, spolubývajúcich, verejnosti), ich živote (bývaní, jazyku, myslení 
a postojoch, obliekaní, náboženstve...) dojmoch z pobytu a pozitívach/negatívach svojho 
pobytu. Študent je jazykovo zdatnejší, nezávislejší a samostatnejší, s množstvom 
novozískaných priateľov a s presnejšou predstavou toho, ako to vonku „chodí“. To znamená, 
že priama skúsenosť študenta s inou/ými kultúrou/ami mu umožňuje pozrieť sa na svet 
objektívnejšie, získať pochopenie pre „inakosť“, znižovať predsudky a rasovú a etnickú 
neznášanlivosti.    

b) v prínose pre svoju domácu školu 
Veľmi často sa stáva, že práve tí študenti, ktorí už pobyt v zahraničí absolvovali, by sa 

naň prihlásili znova. Entuziazmus, aktivita a motivácia týchto študentov je po absolvovaní 
pobytu v zahraničí veľmi vysoká, čo môže jeho domáca škola využiť v prospech propagácie 
pobytov a samotnej potreby multikultúrneho uvedomenia ďalším študentom. Často sa takíto 
študenti po návrate radi ujmú prijatých zahraničných študentov a to z dôvodu udržiavania 
jazykovej zdatnosti, no i z dôvodu udržiavania kontaktov so zahraničím v akejkoľvek 
prijateľnej forme a získaniu tak nových priateľov (často inej národnosti, či etnika).  
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c) pre prijímajúcu školu v zahraničí 
Prijímajúca vysoká škola v zahraničí sa vždy snaží  o čo najintenzívnejšie zapojenie 

študenta do svojich vzdelávacích štruktúr. Prínosom pre ňu môže byť jeho prítomnosť 
v zmysle možnosti prezentovať svoju školu pred študentom tak, aby podal na domácej škole 
o nej pozitívne referencie a pritiahol tak ďalších  študentov zo svojej školy. Multikultúrna 
skupina zahraničných študentov podporuje aj lepší imidž prijímajúcej školy – umocňuje 
dojem širokého záberu a zamerania školy, ktoré vyhovuje širokej palete záujemcov rôznej 
kultúrnej príslušnosti. Skupina pozostávajúca zo študentov rôznych kultúrnych spoločenstiev 
vytvára lepšie predpoklady pre ich nutnú vzájomnú komunikáciu (nepoužívanie len svojho 
materinského jazyka, ale donútenie sa hovoriť domácim jazykom krajiny, resp. niektorým zo 
svetových jazykov, ktorému rozumejú aj ostatní) a spoluprácu (bývanie v spoločnej izbe, 
zdieľanie tých istých pracovných pomôcok, spoločná práca na školskom projekte a pod.). 
Takéto „odizolovanie sa“ od svojich stereotypov a úzkoprsosti umožňuje aj lepšiu prácu 
s týmito študentmi, keďže sú voči sebe a ostatným otvorenejší, chápavejší a v konečnom 
dôsledku pociťujú po návrate nielen študijný, ale i kultúrny prínos pobytu. 

 
3. PARTICIPÁCIA UČITEĽOV V MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVE 

 
V súčasnosti stále platia na školách postupy preferujúce prenos poznania pred 

zážitkovým alebo skúsenostným vzdelávaním. Zručnosti a schopnosti žiakov a študentov sú 
niekedy rozvíjané len minimálne, takže nie sú pripravení na každodennú medzikultúrnu 
komunikáciu a riešenie konfliktov. 

Multikultúrna výchova v príprave učiteľov je hlavne výchovou k medzikultúrnemu 
porozumeniu a až druhotne je poznávaním iných kultúr. Preto k jej ťažiskovým metódam 
patria tie, ktoré sú schopné rozvíjať skúsenosť, pocity, emócie, postoje, schopnosti a zručnosti 
študentov. Sú to aktivizujúce metódy, podnecujúce študentov k vlastnej práci,  vlastnému 
aktívnemu prístupu a k samostatnému učeniu. Rozvíjajú aj všeobecné pedagogické 
kompetencie (schopnosti a zručnosti) učiteľa, lebo ho učia pracovať s rôznorodým 
materiálom, s rôznorodými výchovnými postupmi a pri rešpektovaní rôznorodého prostredia 
pre výchovu. Pôsobenie multikultúrnej výchovy preto ďaleko presahuje len úzky rozvoj 
vzájomnej tolerancie a empatie. Ťažiskovým princípom týchto metód je skúsenostné učenie. 
(Mistrík, 2000) 

Mnohokrát sa do študijného programu zahraničného študenta vsunú aj predmety 
praktického zamerania (napr. umelecké remeslá), pri ktorých sa vedia študenti dorozumieť aj 
bez slov a ktoré im umožňujú dozvedieť sa viac o danej krajine a jej zvykoch. Obdobnú 
funkciu plní aj zaradenie predmetov zameraných na kultúrne štúdiá a reálie prijímajúcej 
krajiny.   

Ak má multikultúrna výchova reálne fungovať, nestačí, ak sa bude o nej na hodinách 
hovoriť. Pôsobenie učiteľa na hodine je priame, ale predsa len izolované. Preto ho musia 
dopĺňať aktivity mimo hodín. Sú to významné doplnky formálneho pôsobenia na hodinách. 
(Mistrík a kol., 2008) 

Pre optimálnu úroveň integrácie zahraničného študenta do prostredia školy sa 
využívajú i rôzne mimoškolské aktivity. Bežne využívanými sú rôzne informačné stretnutia, 
spoločné večierky, kurzy, dni národných kultúr, (napríklad prezentácie svojej krajiny 
prostredníctvom národného jedla, kroja, piesní a tancov, symbolov), výlety, odborné exkurzie, 
súťaže, výstavy a pod. Pri týchto aktivitách veľmi ochotne pomáhajú zahraničným študentom 
aj domáci študenti školy. Vždy je nutné poskytnúť zahraničným študentom možnosť 
predstaviť kultúrne diferencie a špecifiká svojej krajiny, ktoré rozšíria kultúrne povedomie 
ostatných študentov školy. Umožnia im nahliadnuť do svojho sveta, ktorý sa tak priblížil bez 
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toho, aby museli domáci študenti vycestovať. Tak sa dozvedia mnoho zaujímavého a majú 
možnosť konfrontovať to so svojimi vžitými predstavami.  

Pôsobenie zahraničných lektorov na prijímajúcej škole tiež posilňuje aspekt ich 
integrácie (študent sa v zahraničí necíti osamelo, pokiaľ na prijímajúcej škole narazí na 
pedagóga zo svojej domácej krajiny). Zapojenie lektorov do aktivít katedry obohacuje 
akademickú činnosť o nové poznatky domácej krajiny lektora z rôznych aspektov.  
Veľmi zaujímavou a prínosnou aktivitou pre študentov môže byť aj výmena jazykových 
znalostí organizáciou kurzov materinských jazykov zahraničných študentov. Tak sa skupina 
zahraničných študentov môže čo-to dozvedieť o základných črtách a stavbe jazyka iného 
študenta, prípadne ho bližšie študovať a postupne začať používať. Takisto kurz jazyka krajiny, 
v ktorej sú študenti na pobyte, formuje bázu pre prispôsobenie sa a porozumenie. Jazyková 
znalosť ľudí neuveriteľne zbližuje, keďže odstraňuje prvotnú prekážku komunikácie 
a výmeny informácií. 

Aspekt rozvíjania kultúry zdôrazňuje aj Európska asociácia pre zabezpečovanie 
kvality vo vysokom školstve ENQA, ktorá stanovila štandardy a metodické pokyny pre 
zabezpečovanie kvality vysokého školstva v Európe, ktoré boli prijaté na konferencii 
ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v Bergene, v máji 2005. ENQA poukázala na to, 
že ‘Inštitúcie  by mali mať koncepciu a asociované procedúry pre zabezpečovanie kvality a 
štandardov svojich programov a ohodnotení. Mali by sa tiež explicitne zapojiť do rozvíjania 
kultúry, ktorá uznáva dôležitosť kvality a zabezpečovania kvality vo svojej práci’. (Eurydice)  
Aj keď sme spomenuli pôsobenie zahraničných lektorov, povinnou súčasťou multikultúrnej 
výchovy musí byť aj jazyková príprava učiteľov. Keď hovoríme o jazykovej kompetencii 
pedagógov, hodnotou pre zahraničného študenta je kvalitná a zrozumiteľná prednáška, 
obohacujúca ho o nové poznatky a pohľady na danú problematiku, umožňujúca medzinárodnú 
výmenu skúseností medzi ním, pedagógom a ostatnými študentmi.  

Európska komisia nedávno schválila dokument o spolupráci európskych škôl, 
v ktorom uznáva kľúčovú pozíciu pedagógov vo zvyšovaní úrovne jazykových 
a interkultúrnych kompetencií. Veľký dôraz sa pritom kladie na podporu možností pedagógov 
absolvovať pobyt v zahraničí s cieľom zlepšiť plynulosť komunikácie v cudzích jazykoch 
a posilniť interkultúrny rozmer výučby (načerpať nové poznatky o didaktických metódach a 
používaných podporných technických zariadeniach). Členské štáty boli vyzvané, aby (okrem 
iného) podporovali mobilitu medzi pedagógmi v snahe zvyšovať ich jazykové a interkultúrne 
kompetencie. (Commision of the European Communities, 2008) 

Na záver už len dve vety. Multikulturalizmus a v rámci neho zachovaná rôznorodosť 
by mala zostať akceptovaná ako podnetná hodnota spoločnosti a nevyhnutná podmienka 
fungovania zdravej spoločnosti. Mulikultúrna výchova ako prostriedkov šírenia 
multikulturalizmu na školách by mala preniknúť celou štruktúrou školy a stať sa jej nutnou 
súčasťou.     
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