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Uvod 

 

- druţbe so večkulturne 

 

- po 2. svetovni vojni več migracij – prevoz cenejši – tudi 

več turizma – tehnološki napredek 

 

- demografske spremembe - vedno več migracij 

 

- vedno več kultur v interakciji – večajo se kulturne 

razlike, ki jih prinašajo stiki različnih kultur 

 

- kulture so bile vedno heterogene, za vsako kulturo 

značilne kulturne razlike 

 

-Da bi se naučili uspešno upravljati s kulturnimi razlikami, 

potrebujemo  medkulturne kompetence. 

 

-Medkulturne kompetence kot predpogoj za uspešen 

medkulturni dialog – srednji je predpogoj za trajni mir v 

svetu 

 

 



Definicija:  

-Medkulturne kompetence so zmožnost ustreznega in učinkovitega 

komuniciranja z ljudmi iz drugih kultur. 

 

- medkulturne kompetence pomembne za večinsko preb. in priseljence 

 

- medkulturne izkušnje ne zadoščajo (Deardorff 2009), potrebno 

poučevanje medkulturnih kompetenc na sistematičen način 

 

-osvajanje medkulturnih kompetenc proces vseţivljenjskega učenja 

 

-potrebe po medkulturnih kompetencah naraščajo, Deardorff (2009):  

 medkulturne kompetence ena izmed ključnih tem v 21. stoletju 

 

Svet Evrope (2008) Bela knjiga o medkulturnem dialogu: pomembno je, 

da učitelji in javni usluţbenci pridobijo medkulturne kompetence 

 

 

 

 



Kompetenca  (competence) – kombinacija znanja, spretnosti in odnosov,  

ki ustrezajo okoliščinam (Evropski parlament, Evropski svet, 2006) 

 

≠ zmožnost (capability, faculty) – širši koncept kot kompetenca –  

 

„Šele, ko posameznik svoje zmoţnosti (kombinacijo znanja, sposobnosti in 

 motivov) uspešno uporabi v določeni situaciji, lahko govorimo o kompetencah” 

(Kohont, v Štefanc, 2006). 

 

Pylyshyn (1973) – kompetenco vzpostavi šele posredovano znanje 

 

Kompetenca – utilitaristični koncept (Štefanc, 2006), ki vstopa v pedagogiko 

zadnji dve desetletji – kompetence kot cilj pouka – pod vplivom neoliberalne 

ekonomske in politične ideologije – človek kot človeški kapital, ki mora poskrbeti 

za svojo konkurenčnost na trgu dela: kritika (Laval, 2005): vzgoja in 

izobraţevanje se ne bi smela podrejati vladavini trga 

 

Štefanc (2006) in Kodelja (2005): spreminjanje izobrazbe kot temeljne človekove 

pravice v trţno blago    

 

 

 

 

 

 

 



Kodelja (2005) – kritizira utlilitaristično pojmovanje znanja, če naj bo legitimno, mora 

biti najprej koristno – to ni sprejemljivo – splošna izobrazba mora biti vrednota sama 

po sebi 

 

Štefanc (2006) – problem je v redukciji kompetenc na spretnosti – vsebinsko, 

konceptualno znanje ima zgolj instrumentalno vrednost – zaţeleno je toliko, kolikor je 

pripoznano kot neposredno funkcionalno v procesu realizacije konkretnih nalog na 

delovnem mestu 

 

- veščine (angleško: skills) se nanašajo na sposobnost izvajanja nalog in reševanja 

problemov (Cedefop 2008) 

 

-kompetenca – kontekst – kompetenca proizvod interakcije značilnosti posameznikov  

s kontekstom (okoljem) 

 

Evropska komisija (2005) – opredelitev 8 ključnih kompetenc – pomembne za vse 

posameznike – med seboj so povezane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (Evropska komisija, 2005) 

 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujem jeziku  

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

4. IKT kompetenca (digitalna kompetenca) 

5. učenje učenja 

6. socialne in drţavljanske kompetence (vključno z medkulturnimi kompetencami) 

7. podjetništvo in 

8. kulturno izraţanje 



-Ključne kompetence številne – Weinert (2001, v Rychen 2003) 650 k.k. 

 

-transverzalne – relevantne za različna področja druţbe 

 

Ali so ključne kompetence univerzalne?  

 

-ključne kompetence v različnih zgodovinskih obdobjih in kulturah različne 

(npr. digitalna kompetenca) 

 

Univerzalna k.k.: - sposobnost učinkovitega delovanja v druţbenih skupinah  

 

-ključne kompetence veljajo za industrijske druţbe 



MEDKULTURNE KOMPETENCE: (Radu Szekely, Andrea Farcasiu, Marianne 

                                                        Raeymaeckers, Hilde van Eyken, Ingrid 

                                                        Wagenhofer, 2005) 

 

1. Znanje 

2. Tolerantnost do nejasnih situacij, nepredvidljivh situacij 

3. Prilagodljivost 

4.  Zavedanje lastne kulturne identitete 

5.  Odprtost za nove izkušnje 

6.  Spoštovanje različnih mnenj 

7. Sposobnost se prilagajati vrednotam drugih 

8. Potrpeţljivost 

9. Interpersonalne veščine 

10. Občutek za humor 

11. Zmoţnost odpravljanja stereotipov in predsodkov 

12. Empatija 

 

 

       

 

       



STEREOTIPI IN PREDSODKI 

-1922 novinar Walter Lippman prvič uporabi besedo stereotip – prvotno: kovinski  

  model za ustvarjanje ponovitev identičnih črk na papirju – konstrukcija podob drugih 

  pod vplivom kulture 

 

-“stereotipi so druţbene reprezentacije značilne za določeno druţbeno in politično 

okolje v danem zgodovinskem trenutku” (Augoustinos in Walker 1996) 

 

- stereotipi uporabni (nekateri kognitivni psihologi: Asch, Sheriff, Schneider, Turner) 

vs. neuporabni (druţbeno kognitivne teorije: Augoustinos in Walker) 

 

- stereotipi so posplošitve na vse člane skupine in so zmotni in škodljivi – 

poenostavitve kompleksne realnosti – rezultat sklepanja na osnovi omejenih 

informacij – proces pripisovanja lastnosti ljudem na osnovi njihove skupinske 

pripadnosti, ne na osnovi individualnih značilnosti in posebnosti (Mirjana Ule 2004) 

 

 

 



-  “stereotipi kot ideološke reprezentacije, ki opravičujejo in legitimirajo obstoječe  

       druţbene odnose in odnose moči v druţbi” (Jost in Baranji 1994)  

 

- predsodki  - “nespoštljiv, netoleranten in prezirljiv odnos do drugih in drugačnih” 

                          Mirjana Ule (2004) 

-     diskriminacija – preprečevanje dostopa ranljivih skupin do občih dobrin: 

neenake moţnosti šolanja, zaposlovanja, bivanja, kratenja drţavljanskih 

svoboščin in pravic (Mirjana Ule 2004) 

 

 

Pomembno: 

 

1. Zavedanje, da so vse skupine heterogene, ljudje se med seboj razlikujejo 

2. Zavedanje, da je človeško vedenje kompleksna zadeva 

3. Zavedati se moramo lastnih stereotipov in predsodkov in jih odpravljati  

 



-Ali so medkulturne kompetence (MK) univerzalne? 

 

-Koncept medkulturnih kompetenc, kot ga razvijajo zahodne druţbe,  

 se razlikuje od tistega v drugih predelih sveta:  

 

Deardorff (2009):  

 

-Arabski svet: poudarek pri MK na odnosih, saj dajejo odnosi smisel, pomen in  

                       smer komunikacije, 

  

-V Afriki identiteto razumejo v odnosu z drugimi, pri komunikaciji z osebo je  

  treba upoštevati njeno/njegovo skupnost in kontekst, 

 

-V Andih – koncept temelji na recipročnih, komplementarnih in kooperativnih  

 odnosih, 

 

-V Vietnamu so medkulturne kompetence pomembne, da se ustvarijo      

 medsebojni odnosi, za katere so značilne tesne dolgotrajne vezi med osebami 

 



-Nekatere medkulturne kompetence so univerzalne 

 

- npr. empatija kot sestavni del ljubezni 

 

Empatija:  čustveni in kognitivni odziv tistega, ki je empatičen, do 

subjekta empatije in konstruiranje perspektive subjekta empatije 

 

-Izkušnje in omejitve empatije se v svetu razlikujejo od kulture do kulture 

 

 - Na procese empatije vplivajo socio-kulturni dejavniki 

- Kulture Pacifika (Hollan in Throop 2011): ni točnega prevoda za besedo 

empatija – vsebina je povezana s termini ljubezen, skrb, sočutje, 

usmiljenje ali s kombinacijami teh besed  

-Večina teh besed zdruţuje misli in čustva 

-Primanjkuje antropoloških raziskav na področju empatije v še večih 

kulturah 

 

- Dosedanje raziskave potrjujejo, da je empatija del vseh preučenih kultur, 

čeprav pogosto v malo drugačni obliki kot na Zahodu  

 

 



 

                                                                                                              

 

                                                                                                                    

Daniel Goleman (1995): opredeli čustveno inteligenco 

 

Brooks Peterson (2004): Kulturna inteligenca je zmoţnost vedenja, za katerega 

                                       so značilne veščine (n.pr. znanje jezika ali  

                                       interpersonalne veščine) in kvalitete ( n.pr. 

                                       tolerantnost do nejasnih situacij, fleksibilnost), ki so 

                                       ustrezne za vrednote v določeni kulturi in za odnose  

                                       z ljudmi, s katerimi je oseba v interakciji.  

KULTURNA INTELIGENCA: – zmes različnih inteligenc: lingvistična                                                                           

                                                                                          prostorska                                                                        

                                                                                          emocionalna  

                                                                                          medosebna  

 

-Raznolikost kot priloţnost in ne breme 

 

-Raznolikost kot vir čustvene in intelektualne rasti 

 

Howard Garner – termin mnogotera inteligenca 
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