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Svet, Európa, aj Slovensko sa globalizuje.
Charakteristickým prvkom je migrácia,
mobilita, pohyb.
Dochádza k prepájaniu krajín vo všetkých
oblastiach života ľudí - ekonomickej,
sociálnej, kultúrnej, politickej, ekologickej...
Globalizácia rozdeľuje, ale aj zjednocuje
ľudí.





Žijeme obdobie nestability, straty identity,
veľkej neistoty a prázdnoty. Život človeka je
naplnený hľadaním vlastnej identity,
strachom, obavou z budúcnosti, ale i z
druhých ľudí.
Utečenci, migranti, cudzinci predstavujú
aktuálny fenoménom rôznorodosti sveta.












Riešiť problémy nárastu obyvateľstva
žijúceho v chudobe,
porušovania ľudských práv a práv detí,
nerovného prístupu ku vzdelaniu,
rôznych foriem diskriminácie,
vojnových konfliktov a terorizmu,
utečencov a migrácie,
stretu rôznych kultúr,
náboženskej neznášanlivosti,
radikalizmu a extrémizmu.

Migračná a azylová politika Slovenskej republiky v číslach
ROK

Počet žiadostí o
udelenie azylu

Udelený azyl

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Spolu

96
140
359
415
645
506
1320
1556
8151
9743
10358
11395
3549
2849
2642
909
822
541
491
732
441
331
330
146
116
58 583

41
58
80
72
69
53
26
11
18
20
11
15
25
8
14
22
14
15
12
32
15
14
8
167
18
838

Poskytnutá/nepo
skytnutá
Neudelený azyl
doplnková
ochrana
20
32
57
62
84
36
176
123
130
309
531
1592
827
861
1177
82/646
416
66/273
330
98/165
180
57/101
186
91/47
334
104/153
124
34/49
197
99/41
124
41/24
82
12/13
61
20/13
8 051
704/1 525

Zastavené
konania

Udelené štátne
občianstvo

25
65
190
193
539
224
1034
1366
6154
8053
10656
11782
2930
1940
1693
457
460
361
270
383
352
163
148
35
55
49 528

0
0
0
4
14
22
2
0
11
59
42
20
2
5
18
4
1
3
7
0
7
12
5
3
2
243

•

•

•

Najčastejšie obavy slovenskej verejnosti z migrácie sú, že
migranti stoja náš štát veľa finančných prostriedkov, že berú
pracovné príležitosti, sú hrozbou pre národnú identitu, že
vyznávajú iné náboženstvo, majú značný podiel na raste
kriminality, sú hrozbou teroristických útokov, sú hrozbou šírenia
nákazlivých chorôb a pod.
Negatívne postoje, etnocentrizmus, nacionalizmus a predsudky
predstavujú prekážky na ceste k zbližovaniu väčšinového
obyvateľstva s minoritami v spoločnosti, na ceste k tolerancii a
akceptácii inakosti.
Najväčšie problémy sú v oblasti integrácie utečencov do „novej“
spoločnosti a vo výhradách a postojoch verejnosti voči
utečencom. Štatistiky ukazujú, že pokiaľ koncom 90-tych rokov
až 74,9% respondentov sa vyjadrilo, že by sme mali pomáhať
utečencom, ak ich k úteku viedli vážne dôvody, začiatkom 21.
storočia ich bolo už len 66,3% (Olomouc, Letní škola výchovy k
občanství a evropanství, 2016).



Sartori, v kontexte imigračnej a integračnej politiky, podrobuje
multikulturalizmus kritike. Podľa neho multikulturalizmus
zdôrazňuje kultúrne rozdiely na úkor podobností a zabúda na
kritérium vzájomnosti. Uznať cudziu kultúru je problematické,
pokiaľ nie je toto uznanie vzájomné. Je zástanca myšlienky
pluralizmu. Zdôrazňuje, že pluralizmus rešpektuje odlišnosti, ale
na rozdiel od multikulturalizmu nepredstavujú prioritnú
hodnotu. Podľa neho pluralizmus uznáva kultúrnu rôznorodosť,
ale nemusí ju vytvárať. Usiluje sa niektoré odlišnosti asimilovať,
nie však absolútne, iba do takej miery aká je nevyhnutná pre
zachovanie integrácie minority. „Pluralizmus predstavuje
spoločný život v odlišnostiach a s odlišnosťami, ale len vtedy
(...), pokiaľ je opätovaný“, hovorí Sartori (2005, s. 36). Cituje
anglické príslovie: „nikde nie je obed zadarmo“. V polemike s Ch.
Taylorom kritizuje jeho politiku uznania najmä preto, že
v konečnom dôsledku vedie ku kultúrnej segmentácii,
k homogenizácii a uzavretosti minority a „umožňuje premenu
menšinových síl v silu väčšinovú“ (2005, s. 45).



Nedostatok imigračnej a azylovej politiky,
podľa Sartoriho, spočíva v tom, že ku
všetkým imigrantom a utečencom sa
pristupuje rovnako, bez ohľadu na ich pôvod,
kultúru, náboženskú identitu. Úspešnosť
integrácie vidí v nastolení a riešení otázok:
koho integrovať a s kým, ako integrovať
a prečo integrovať.

•

Migrácia, utečenectvo, cestovanie, sťahovanie sa
z krajiny do krajiny, zmiešané rodiny,
nadnárodné koncerny a vôbec celý globalizovaný
svet sú dnes už realitou. Preto musíme hľadať
nové spôsoby a formy multikultúrneho spolužitia
a uznať skutočnosť, že stretávanie sa s
jedincami z iného kultúrneho prostredia prináša
zmeny na obidvoch stranách. Ochota vzájomne
uznať a prijať prvky cudzej kultúry je prínosom
tak pre integráciu minoritných skupín do „novej“
spoločnosti, ako aj pre zmenu postojov a
odbúranie predsudkov majoritnej skupiny voči
minoritám.







Inkluzívna spoločnosť – jej budovanie.

Inkluzívne prostredie školy – jeho
formovanie.

Inkluzívne kurikulum – jeho vytvorenie.

Cudzincami sa rozumejú deti:
• osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej
príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej
republiky,
• žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky
podľa osobitného predpisu,
• Slovákov žijúcich v zahraničí,
• ako žiadatelia o azyl alebo o doplnkovú ochranu podľa
osobitného predpisu,
• ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej
republiky bez sprievodu zákonného zástupcu.
Vzdelávanie detí cudzincov upravuje Zákon č. 245/2008 Z.z.
(školský zákon) a konkrétne paragraf 146.
•

1.5.4.5
Cudzinci
1. Vzdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne
zabezpečené podľa §146 školského zákona za rovnakých
podmienok ako vlastným štátnym príslušníkom.
2. Pri vzdelávaní detí cudzincov sa odporúča školám postupovať
podľa experimentálne overenej a schválenej pedagogickej
dokumentácie zverejnenej na www.statpedu.sk , kde je aj
aktualizácia Metodických odporúčaní na vyučovanie slovenského
jazyka a kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v SR v
rámci regionálneho školstva, konkrétne:
Jazykový kurz a metodické odporúčania pre deti cudzincov v SR.
Jazykové kurzy pre deti cudzincov zabezpečujú organizačne a
finančne okresné úrady v sídle kraja.
3. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho
vzdelávania so zameraním na deti cudzincov a azylantov a prispieť k
skvalitneniu procesu ich integrácie do spoločnosti.
4.
V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami
realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané
na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.

1.

2.

Názory učiteľov na otázku integrácie detí
cudzincov z pohľadu kultúrnej odlišnosti a
odlišného spôsobu života:
Deti cudzincov by sa mali (v záujme ich „lepšej“
integrácie) podmienkam školy prispôsobiť, mali
by sa snažiť preberať vzory, prvky kultúry
krajiny, v ktorej budú žiť.
Deti cudzincov vstupujú do procesu integrácie s
kultúrou, ktorú si prinášajú z krajiny svojho
pôvodu. Treba rešpektovať odlišnosti a kultúrnu
rozmanitosť, prípadne s ňou citlivo pracovať









Odborne, organizačne, didakticky, metodicky
a finančne ju zabezpečuje MŠVVaŠ SR
(Metodicko-pedagogické centrum).
Vzdelávanie detí v azylových zariadeniach
zabezpečuje MV SR.
Pedagogické fakulty vysokých škôl.
Spolupráca s MVO – vzdelávania, metodické
materiály.

Poskytnúť súbežne odbornú, pedagogickú a
didaktickú prípravu spojenú s pedagogickou
praxou práce s deťmi cudzincov.
 Rozvíjať pedagogické kompetencie
a špecifické spôsobilosti učiteľov v troch
dimenziách:

smerom k žiakovi,

smerom k edukačnému procesu,

smerom k sebarozvoju.


•

•

•

•

•

•

Rozvíjať tieto kompetencie prostredníctvom inovácie obsahovej
a štrukturálnej transformácie vysokoškolského vzdelávania.
Implementovať do obsahu vzdelávania všetkých budúcich učiteľov
kurzy vo VUZ s najnovšími didaktickými a metodickými trendami vo
vyučovaní – napr. výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka,
cudzie jazyky, história, výchova k ľudským právam a právam dieťaťa,
globálne vzdelávanie, multikultúrna výchova, výchova k tolerancii...
Klásť dôraz na profesionálny a osobnostný rast študentov v ich
príprave pre budúce povolanie učiteľa.
Vytvárať príležitosti, ktoré by študentov podnecovali k sebareflexii,
kritickému mysleniu, dialógu, tvorivosti, empatii, tolerancii,
spolupráce a zodpovednosti.
Posilniť praxe na školách od 1. ročníka VŠ, nie až v magisterskom
štúdiu.
Pripraviť ich pre prax školy osvojovaním si základných kognitívnych
poznatkov a životných zručností prostredníctvom tvorby praktických
metodických námetov/inšpirácií (zážitkové vyučovanie) v kurzoch
odborových didaktík.



Uvedieme príklady dvoch učebných štýlov,
ktoré sú založené na skúsenostnom,
zážitkovom učení sa:



Skúsenostné učenie podľa D. A. Kolba.



Učenie k prosociálnosti podľa R. R. Olivara.

4-fázový cyklus aktívneho učenia:

1.
2.
3.
4.

Konkrétna skúsenosť (niečo sa stalo?).
Reflexia (Čo sa stalo?).
Abstrakcia (Ako využiť danú skúsenosť?).
Aktívne skúšanie (Ako budem konať?)

4-fázový model vyučovacej hodiny:

1. Emocionálna a kognitívna senzibilizácia.
2. Nácvik zodpovedajúceho správania (rolové
hry, dramatizácia, scénky, interview...)
3. Hodnotová reflexia.
4. Zovšeobecnenie a transfer – reálna skúsenosť.
VNÍMAŤ – REFLEKTOVAŤ – KONAŤ - ZOVŠEOBECNIŤ



Učiteľ ich môže využiť prierezovo vo väčšine
vyučovacích predmetov. Ide o aktivity, ktoré
sa týkajú tém migrácie, utečenectva, identity,
predsudkov, stereotypov, xenofóbie,
extrémizmu, bezpečného prostredia školy,
riešenia konfliktov a pod.







Je jedna z možností ako pracovať s vlastnou
skúsenosťou, pretvorením na určitý príbeh.
Cieľom je pozrieť sa na niektoré aspekty
svojho života a hľadať líniu/os určitej témy.
Skúmať, ako sa téma v živote jednotlivcov z
rôzneho kultúrneho prostredia objavuje a
vyvíja.

•
•

Popularita tejto metódy v poslednom období
významne rastie v pedagogickej práci učiteľa.
V integrácii detí cudzincov môže táto metóda
sprostredkovať vzájomné skúsenosti detí, ktoré
pochádzajú z rozdielneho kultúrneho prostredia.
Prostredníctvom metódy Orálnej histórie žiak získava
prvé skúsenosti tohto druhu.

Postup:
Žiaci vedú rozhovor v dvojiciach na určitú tému.
Následne referujú o svojich rozhovoroch, hľadajú
podobné a odlišné zážitky v ich životoch.
Úlohou učiteľa je dobre pripraviť rozhovor po stránke
obsahovej, ako aj vedenia rozhovoru.






Útek za životom
Prostredníctvom dokumentárneho filmu s
príbehmi utečencov a cielenou diskusiou
získavajú žiaci nové informácie a skúsenosti o
príčinách migrácie ľudí z krajín ich pôvodu.
Oboznámenie sa žiakov s príbehmi utečencov
prostredníctvom filmu alebo príležitosť
besedovať priamo s utečencami vytvárajú
predpoklad zaujímať postoje a vlastné názory
na tému migrácie, utečencov a cudzincov.







Je vhodná metóda na sprostredkovanie
odlišných zážitkov, skúseností a predstáv
členov v skupine.
Priebeh aktivity funguje tak, že žiaci
odpovedajú na konkrétne (tematicky
orientované) otázky učiteľa a podľa
odpovede sa v priestore rozmiestňujú na
pomyselných, vopred určených škálach.
Následne sa o svojich odpovediach
porozprávajú.









Sokratovská metóda.
Metóda kladenia otázok.
Písomné práce – eseje.
Prípadová štúdia.
Inscenačná metóda.
E – U – R.
DITOR.

•
•

•
•

•
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Ďakujeme za pozornosť

