
С. Јелачић: ИНТеРКуЛТуРАЛНО ОБРАЗОВАње у САВРеМеНИМ ДРуШТВИМА

САВРЕМЕНА ОСНОВНА ШКОЛА

СНЕжАНА јЕЛАЧИЋ
Педагошки факултет у Сомбору
Сомбор

ПРЕГЛЕдНИ ЧЛАНАК
rEVIEW
UDK:  37.01:316.7
BIBLID: 0353-7129,16(2011)1,p.9-20

СПЕЦИфИЧНОСТИ И ЗНАЧАј ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ОБРАЗОВАњА 
У САВРЕМЕНИМ дРУШТВИМА

Резиме: у раду су презентовани аспекти који се тичу примене концепта интеркултурализма 
на област образовања. Захтев који се у савременим друштвима сам намеће је истраживање 
могућности образовања и васпитања за интеркултурализам у постојећој мултикултуралној 
клими. То подразумава мењање образовне политике од монокултуралне, која је преферирала 
само једну културу сматрајући је једином исправном и тежећи асимилацији других и дру-
гачијих, преко мултикултуралне која се залаже за признавање различитости, до интеркул-
туралне чији је циљ динамички дијалог између различитости и проналажење нове синтезе. 
Интеркултурални концепт у образовању представља нову методологију која подразумава не 
само промену наставних програма, већ и редефинисање многих традиционалних образаца 
као што су организациаја наставе и улога наставника.
Кључне речи: мултикултурализам, интеркултурализам, образовање, криза

Увод

Савремена друштва се налазе у противречном односу између глобали-
зације и мултикултурализма. С једне стране, на делу је јасан процес свеопш-
те економске и политичке хомогенизације, док са друге расте свест о етничкој 
разноврсности и посебности који су у периоду формирања националних држава 
били потиснути. Последица глобализације модерности огледа се у планетарном 
уједначавању свакодневне егзистенције, која је израсла на темељима европског 
просветитељства, а те темеље чине демократија, тржишна економија, као и раз-
вијена наука и технологија. Међутим, ово уједначавање праћено је све већом 
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приврженошћу сопственој култури и заштити њених вредности. (Месић, 2006) 
Долази до тријумфалног повратка регионализма и јачања колективних идентите-
та. Свет је у исто време и глобалан и локалан, за шта урлих Бек користи кованицу 
„глокализација“ како би описао овај парадоксалан процес истовремене хомоге-
низације и фрагментације. Док економија, финансије, информацијаске и кому-
никацијске технологије постају глобалне, култура поприма обележја заједница 
и постаје све парохијалнија. То је процес који може покренути нежељене појаве 
изолације, дискриминације и нетолеранције. (Perotti, 1995) На делу је свеопшта 
криза модернитета која је пре свега културна. (Липовецки, 1987) Самим тим за-
оштрава се и криза образовања као једног од „најважнијих елемента културне 
трансмисије.“ (Коковић, 1994:49) Савремена криза образовања произилази и из 
високих циљева које оно пред собом има. Образовање мора да одговори на пот-
ребу друштва да ствара климу у којој ће чланови различитих група имати осећај 
припадности заједници у којој живе, али на тај начин да се у том процесу не иде 
правцем игнорисања различитости и асимилације. (Ђуришић-Бојановић, 2006) 
у том смислу потребна је промена или редефинисање традиционалних образаца. 

ИнтеркУлтУрално образовање:  
развојне перспектИве

Свеопшта криза идентитета за своју последицу има појаву „да су људи 
склони форсирати идентитете заједнице утемељене на етничкој скупини, нацији, 
вери или територији, а који засењују темељна права појединаца, слободу савес-
ти, разборитост и привлачност универзалног.“ (Perotti, 1995:13) Дакле, „често је 
на делу феномен који је још Фројд назвао нарцизмом малих разлика који делује 
у супротном правцу наглашавајући културну различитост на рачун сличности 
суседних култура“ (Стојковић, 2002:86), односно негује се начело различитос-
ти ради саме различитости. Како већина критичара сматра, једна од највећих 
слабости свих политика мултикултурализма је наглашавање разлика. Тако и у 
образовању, концепт мултикултуралног образовања је често усмерен на разлике, 
док је концепт интеркултурализма и интеркултуралног образовања усмерен на 
комуникацију и проналажење нове синтезе. Мултикултурално образовање је ви-
ше окренуто ка посебним потребама једне категорије, а интеркултурално на при-
лагођавање система новим захтевима које је поставио постојећи мултикултурал-
ни контекст друштва. Интеркултурални концепт образовања полази од културне 
разноликости и проширује је на комплементарност универзалног и сингуларног 
како би дијалог био отворенији, динамичнији и флексибилнији.

Могли бисмо закључити да, док је мултикултурално образовање производ 
америчког друштва, дотле је концепт интеркултуралног образовања европског 
порекла. Антонио Пероти наводи  неколико смерница до којих је дошло европ-
ско веће за културну сарадњу, а које имају за циљ да исправе поједина погрешна 
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тумачења. Наиме, мултикултурална друштва у европи не могу се дефинисати ни 
као коегзистенција различитости, ни у виду дихотомија, ни као топионица наро-
да. Ако мултикултурализам дефинишемо као коегзистанцију, односно као мо-
заик у коме различите групе живе једна поред друге, добићемо статичну визију 
културе, а оно што је потребно узети у обзир је интеракција међу појединцима, 
заједницама и групама. Даље, ни дихотомије већина/мањина или староседеоци/
досељеници нису плодотворне, већ се треба усмерити на проучавање елемената 
који их уједињују или повезују. И последње, европска мултикултурална друштва 
се не могу изједначити са концепцијом лонца за топљење или топионице народа 
(melting pot) јер се сматра да сваки појединац остаје везан за своју изворну култу-
ру, без обзира колико елемената из друге културе прихвати. Овде се не може пре-
видети разлика између мултикултуралних друштава као што су САД, Канада или 
Аустралија са једне стране и мултикултурализма у европи са друге стране. „Те су 
земље, строго говорећи, земље досељеника и они и њихова деца су судјеловали 
у изградњи нације“ (Perotti, 1995:55), док досељеници у европским државама, 
иако су доприносили култури и економији, нису учествовали процесу изградње 
нације. На крају, како наводи Пероти, Веће за културну сарадњу Савета европе 
одређује „мултикултурално друштво као политичко друштво које претпоставља 
прихваћање заједничких правила комуникације. То претпоставља један или ви-
ше службених језика, заједнички правни сустав, демократско правило друштве-
не сугласности, поштовање људских права, те слободу појединца од притиска 
заједнице“ (Perotti, 1995:65)

Интеркултурално образовање усмерено је на подизање свести о култур-
ном плурализму савремених друштава. Оно  „треба да допринесе испуњавању 
следећих циљева:

 � превазилажење социјалне неједнакости и неједнакости у образовању,
 � развијање поштовања и толеранције према културним разликама међу 

људима,
 � помагање ученицима да усвоје знање о међуетничким односима и ос-

новама на којима почивају различите културе, а не да се учење заснива 
на емоционалним и класним претпоставкама“ (Петровић & Јањетовић 
2002:43).

Интеркултурално образовање нема за циљ само да подучава о различитим 
културама. Информативно знање о различитостима је неопходно, али није до-
вољно. То је само основа од које се креће, а наставља се корак даље, у откривању 
односа. успостављање односа између носилаца различитих култура је сушти-
на интеркултуралне педагошке активности. Знање се мора допунити искуством 
које обухвата покушаје и погрешке у успостављању контаката у интеркултурал-
ним околностима јер свакодневно искуство показује да у контактима култура не 
долази увек до међусобног разумевања. у тој области од посебног су значаја 
„Огледи о интеркултурној комуникацији“, италијанског етнолога и политичког 
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антрополога Кристијана Ђордана. његова специфичност огледа се у томе што 
неспоразуме који настају из културних контаката не посматра као својеврсна па-
толошка стања, односно као дисфункционалне феномене, већ их одређује као 
основу интеркултурне комуникације. Овај процес је дефинисан као контактна, 
интерактивна ситуација у којој по правилу долази до неспоразума из разлога што 
те две културе које су у додиру не деле истоветан, по Веберовој терминологији, 
„субјективно схваћени смисао“. (Ђордано, 2001:14) 

у том контексту интеркултуралност представља лично и културно саз-
равање појединца кроз прилику да упоређује своју културу са културама дру-
гих. Интеркултурално образовање има за циљ да ученике научи комуникацији 
и припреми их за конфликтне ситуације у којима односи нису нити могу бити 
аутоматски. На тај начин се омогућује сналажење у односима са другим људима, 
проширивање распона сопствених референција и доживљај другачијих култур-
них обележја у окружењу. (Нинчевић, 2009) Да би се ти односи развијали мора се 
имати у виду да идентитети нису унапред дати већ да се они граде, надограђују 
и мењају, а то је својевстан процес. Идентитет није наметнут споља и није огра-
ничена категорија.

у расправи о интеркултуралној комуникацији и интеркултуралном обра-
зовању не може се изоставити појам интеркултуралне компетентности. Овим 
питањем бави се Мајкл Бајрам који дефинише интеркултуралну компетенцију 
као вештину стварне интеракције са људима који потичу из различитих култура. 
(Вучо, 2010) Према томе, интеркултурално компетентна особа је она која је може 
да спозна однос између две или више различитих култура. Она поседује способ-
ност медијације и интерпретације, као и критичког и аналитичког разумевања 
своје културе и културе другог. 

Димензије интеркултуралне компетенције су: когнитивна, емоционална 
и бихејвиорална. Дакле, она се манифестује кроз одређене сазнајне активнос-
ти, кроз емпатију и мотивацију за прилагођавањем, као и кроз комуникацију и 
флексибилно понашање према другачијем виђењу стварности. То подразумева 
да се вредности, веровања и понашања карактеристични за сопствену културу не 
претпостављају као једини могући и природно исправни, како то претпостављају 
културни монисти, већ се ти исти елементи посматрају и из друге из друге перс-
пективе, односно негује се децентрализован поглед на свет. (Byram, 2002) 

Оваквим односима међу културама бави се и Парех. Он сматра да, уко-
лико бисмо неку културу хтели да оценимо споља, ми је прво морамо упознати 
и разумети изнутра, и не бисмо требали да очекујемо од других култура да за-
довољавају наше властите стандарде о добром и лошем. Међутим, и концепт и 
културног релативизма, који подразумева да је свака култура самодовољна це-
лина са себи својственим вредностима и да се оне међусобно не могу поредити 
је, по мишљењу Пареха, некохерентна докрина. Према томе, поређење култура 
је могуће уколико постоје неке минималне универзалне вредности. „Но, иако не 
можемо успоређивати цијеле културе, можемо то чинити са њиховим специфич-
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ним аспектима. Тако можемо доказивати да је литература неке културе богатија 
или да је њезина духовност дубља“. (Месић, 2006:103) Када је у питању пошто-
вање различитих култура, ту постоје две димензије. Прва подразумева да је свака 
култура једна одређена заједница и да припадници те заједнице имају једнако 
право као и сви остали да негују своју културу и у том смислу завређују пошто-
вање. Друга димензија се односи на садржај и карактер културе. Садржај културе 
нисмо дужни да ценимо и слободни смо да га критикујемо уколико смо дату кул-
туру добро проучили изнутра и уколико смо закључили да она својим члановима 
не пружа онај квалитет живота који сматрамо да је потребан. (Месић, 2006)

Интеркултурални приступ у образовању не представља нов предмет већ 
нову методологију која покушава да у тражењу истине обухватити социолош-
ке, психолошке, историјске, политичке, културне и економске чиниоце у сваком 
појединачном наставном предмету. (Perotti, 1995) Иако треба да обухвати све 
предмете, Пероти ипак сматра да настава историје пружа највише простора за 
примену интеркултурализма. Студије о школским ужбеницима из историје по-
казале су присуство високог степена етноцентризма. Градиво у уџбеницима је 
често монокултурално, што подразумава глорификацију властите и оспоравање 
других култура. Оно што се даље примећује је еуроцентична визија света, а то 
као последицу има да ученицима није ни пружена прилика да се упознају са кул-
турним достигнућима из, на пример, индијске или арапске културе. Градиво из 
историје филозофије, книжевности или уметности не узима у обзир стварлачка 
достигнућа других цивилизација. Пероти критикује ово селективно памћење код 
европљана и сматра да они хитно морају сетити плурализма својих култура. Он 
такође наводи и недовољно обраћање пажње на феномен религије. Те празнине 
отежавају комуникацију за грађане који су у свакодневном додиру са хришћанс-
твом, јудаизмом, хиндуизмом, исламом или атеизмом. Ако изостаје знање о томе, 
тешко може доћи до дијалога и разумевања. уколико се усвоји став да је као 
полазна тачка потребна добра информисаност о различитим  културама, није мо-
гуће заобићи религијске елементе који су имали или још увек имају важну улогу 
у формирању система вредности датих култура. Образовање у условима верског 
плурализма је интегралан део интеркултуралног образовања и подразумева два 
аспекта: однос појединца према религији и однос између људи који припадају 
различитим религијама. Феномен религије треба тумачити са становишта ис-
торије, социологије и географије и сместити је у контекст модерног друштва. 
Такође, у изучавању различитих религијских традиција треба да буде заступљен 
компаративан приступ.

Још један предмет у коме би могло да се направи помак од традициол-
налног ка интеркултуралном приступу је географија јер се она бави чиниоцима 
који су посебно битни за искуство мултикултурализма, а то су територијалност, 
идентитет и разноликост. Настава географије треба да буде повезана са исто-
ријом, социологијом и антропологијом, односно треба да обухвати учење како о 
посебним идентитетима тако и о заједничким проблемима и заједничким циље-
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вима у друштву. Посебну пажњу ваља посветити феномену миграција које пред-
стављају једну од основних околности мултикултурализма. Када су у питању 
школски атласи упутно је користити разноврсне тематске мапе које просторно 
приказују демографске податке о механичким кретањима становништва, употре-
бу језика, верску припадност или распрострањеност еколошких проблема.

Интеркултурални приступ је лако остварити у области уметности. Позна-
вање уметности одређене културе умногоме приближава ту културу. уметност је 
средство комуникације и може послужити у приказивању и прихватању културне 
разноликости. На пример, познавање музике одређене културе може мотивисати 
људе да почну да уче неки страни језик, а музика се може користити и као метод 
који ће им помоћи да савладају језик који већ уче. 

Иначе се у настави страних језика сматра веома битним познавање култу-
ре другог будући да се подразумева да су теме и области културе оквир и садржај 
комуникације. Циљеви комуникативне наставе у учењу страних језика су, поред 
усвајања знања, и развијање вештина за остваривање интеракције са говорници-
ма других језика, и то на равноправној основи, где се подједнако уважава како 
сопствени идентитет, тако и идентитет саговорника. Теоријске поставке пот-
крепљене резултатима истраживања, као и сама наставна пракса потврђују да 
ученицима нису довољна само знања о језику већ и она која ће им омогућити да 
језик употребљавају на друштвено адекватан и културолошки прикладан начин. 
(Вучо, 2010)

Иако су сви наставни предмети погодни за примену интеркултуралног 
концепта, а показано је колико је то потребно и корисно, ипак се један пред-
мет изваја. То је грађанско васпитање. Док остали школски предмети имају 
сваки своје одређене циљеве у које треба проткати интеркултурални приступ, 
у грађанском васпитању развијање интеркултуралног концепта је циљ по себи. 
Овај предмет је усмерен на образовање за демократско друштво које подразумева 
подизање свести о плурализму друштвене стварности и могућностима за живот 
у мултикултуралној клими. „Стога би грађанско васпитање могло помоћи млади-
ма да развију боље и реалније разумевање данашњег света, да постану активни 
учесници у процесима доношења одлука, одговорни и информисани грађани у 
складу са основним принципима демократије и отвореног и динамичког грађан-
ског друштва“ (Будић, 2009:1340) Основу грађанског васпитања као наставног 
предмета чини учење о људским правима.

Пероти указује на још једну празнину у европском образовању, а то је да 
се у школским уџбеницима уопште не спомиње ромска заједница. уколико се не 
преноси знање и не размењују информације о одређеној културној заједници, 
није за очекивати ни да ће се та култура моћи укључити у друштво и успос-
тавити однос са другим културама. Бављење ромском заједницом подразумава 
уважавање њене специфичности, а то је да она представља културу без матичне 
земље, односно да је то једна од савремених култура свакоднавице. Према резул-
татима истраживања које наводи, предрасуде према Ромима су и даље снажно 
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присутне и нихова инклузија у друштво је отежана. у европској историји ово 
је једна од најпрогоњенијих мањина. Ромски становници су и данас на маргини 
друштва и обезбеђивање услова за њихово школовање је један од основних зада-
така европског образовања, који не би требало резултирати ни одбацивањем ни 
присилном асимилацијом како је то најчешће случај. Није реткост ни да се ром-
ска деца смештају у школе за децу ометену у развоју. у неким земљама постоје 
социјалне политике које су усмерене на решавање овог проблема али оне још 
нису дале значајније резултате. у школама где се редовно школују ромска деца 
често постоји оштра сегрегација од неромске деце. Пример у једној Мађарској 
школи добро осликава овај проблем. Наиме, у тој школи је донета одлука да се 
матурска свечаност за ромску децу организује посебно и одвојено од свечаности 
за осталу децу. Разлог је био што је велики проценат ромских ђака био инфи-
циран разним прелазним болестима. (Биро, 2002) Одвојена матурска свечаност 
јесте спречила даље ширење болести, али основни проблем – лоше здравствено 
стање ромске деце које је резултат субстандардних социјалних и хигијенских 
услова живота, остао је нерешен. Описани догађај показује да се проблеми не 
би смели решавати  једноставном изолацијом, без бављења кореном и целином 
проблема, односно не треба санирати само последицу него и узрок. Такође је 
показатељ колико је примена политике интеркултурализма повезана и зависна од 
ширих економских аспеката.

Обзиром на снажан утицај који нове информационе и комуникационе тех-
нологије имају на културне промене, у смислу све веће међузависности, повеза-
ности и све бржем протоку информција, образовање о медијима важан је део ин-
теркултуралног образовања. Потребно је направити разлику између образовања 
путем медија и медијског образовања. Први појам се односи на инкорпорирање 
најновијих средстава комуникације у наставну праксу у циљу олакшавања про-
цеса учења као и у циљу подизања нивоа медијске писмености. Школа више не 
може да држи медије на дистанци већ их мора искористити као корисно наставно 
средство. Други појам, односно медијско образовање „подразумава стицање спо-
собности за критичко ишчитавање медија“. (Коковић, 2009:264) ученици треба 
да науче да усвајају мноштво информација, али још важније, да науче да распо-
лажу тим информацијама, да знају да уоче битно од небитног и да не прихватају 
знања као готове производе већ да их критички преиспитују. услед хиперпродук-
ције информација, образован човек није онај који све зна, већ онај који зна како 
да се служи тим информацијама, да врши њихову селекцију и сортирање, који 
зна како да пронађе и научи оно што не зна, а шта му је потребно. Образовање се 
мења у смеру развијања способности учења и усвајању методологије изучавања 
и истраживања. Када је у питању однос према медијима, приметно је да се њи-
ховим рапидним развојем и све већом улогом коју имају у савременим демократ-
ским друштвима, јављају нове неједнакости које подразумавају јаз између оних 
који имају лак приступ медијима и онима који га немају. „Та неравноправност 
особито вреди за мањинске заједнице, медијски сиромашне, које су гурнуте на 
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маргину информацијске и комуникацијске мреже.“ (Perotti, 1995:96) увођењем 
образовања путем медија и медијског образовања могуће је смањити тај раскорак 
јер ће нај начин информације бити доступније ученицима који припадају овим 
групама.

Интеркултурални концепт не треба да буде ограничен само на формал-
но образовање. Како се образовање више не схвата као затворен сектор, већ као 
процес који је део свакодневице и који се реализује како у школи тако и ван ње, 
неформално образовање све више добија на значају и школа се све више пове-
зује са другим институцијама и организацијама. Савремени образовни систем 
доживљава трансформацију и у његовом центру је појединац који свуда и стално 
учи. „учење за живот једном заувек, на чему је почивало традиционално обра-
зовање са утврђеним блоком школских година, уступа место непрестаном обра-
зовању као целоживотном процесу“ (Ненадић, 1997:47) у том смислу интеркул-
турални приступ треба да постане интегрални део и перманентног образовања.

Основна сврха образовног система је да омогући појединцима да израсту 
у самосталне и одговорне особе. „Од данашњег образовања захтева се да ствара 
разумавање за друге, способност да се прихватају промене и свест о могућнос-
ти човечанства.“ (Гиденс, 1996:74) Пред савременим образовањем постављени 
су високи циљеви. Диркем сматра да је педагошки идеал једне епохе показа-
тељ стања друштва у посматраној епохи. (Диркем, 1981:73) Да би остваривање 
интенција интеркултуралног концепта било могуће потребно је реформисати 
традиционални образац образовања, а то не подразумава само увођење новина 
у наставне планове, већ и промену у самој организацији наставе. Напушта се 
фронтални начин излагања градива и уводе се разноврсни облици и методе које 
форсирају активну партиципацију и тимски рад, чиме се јача групно јединство. 
„Познати педагог Мушински је у четворогодишњем експерименту утврдио да 
програм у школи који је експериментелно садржавао кооперацију међу ученици-
ма, заједничке циљеве, наставникову подршку дечијим ставовима и партнерске 
односе у настави, резултира својствима ученика на основу којих они боље ра-
зумију остале, имају више толеранције према разликама међу људима (нација, 
религија, боја коже) и чини дјецу спремнијом да помогну другима.“ (Сузић, 
2001:155) Такође је потребна и модернизација у управљању образовањем и ње-
гова децентрализација.

И улога наставника у савременим образовним системима трпи велике из-
мене и модернизацију. Дошло је до промене педагошке парадигме која захтева 
развијање истраживачке компетенције, превазилажење дихотомије теорија-прак-
са и неговање иновативног и интерактивног приступа. Од наставника са оче-
кује стално учење, усавршавање, праћење најновијих трендова, добра инфор-
мисаност о актуелним друштвеним збивањима, медијска писменост на високом 
нивоу као и велика флексибилност и спремност на прилагођавање променама. 
Наставник који поседује овакве особине способан је да развије интеркултуралну 
компетенцију и да успешно спроводи политику интеркултуралног образовања 



С. Јелачић: ИНТеРКуЛТуРАЛНО ОБРАЗОВАње у САВРеМеНИМ ДРуШТВИМА

17

имајући стално у виду богатство различитих култура и могућности њихових 
интеракција. Оно што важно нагласити је да константно стручно усавршавање 
треба да обухвати наставнике у целом образовном систему, од предшколског вас-
питача до професора на универзитету, као и цело ваннаставно особље (здравс-
твено, правно итд.). усавршавање за интеркултурални приступ није намењено 
само наставницима који се су се специјализовали да предају деци досељеника, 
или који образују децу етничких мањина на њиховом матерњем језику. „Сигурно 
је да постоје посебне наставне методе примјерене различитим типовима поуча-
вања и различитим предметима. Но интеркултурално образовање, иако то узима 
у обзир, иде даље. у свакодневним ситуацијама сви наставници морају заузети 
интеркултурални приступ“ (Perotti, 1995:101) и он је намењен за све ученике.

Међутим, и поред великих напора у реформисању, криза образовања је и 
даље присутна. И поред обиља лако доступних информација, ученици су ипак 
недовољно информисани, њихова школска постигнућа су слаба, а углед и ауто-
ритет наставника се смањује или потпуно нестаје. Треба, дакле, иновирати по 
сваку цену: уносити што више учествовања и педагошких истраживања, (Ли-
повецки, 1987) али парадокс је у томе да, што школа више прати жеље ученика 
и што их више усмерава на активно учествовање у процесу образовања, то је 
њихова мотивација слабија. Што се права више проширују, то се мање поштују 
одговорности које би требале да иду у корак са тим правима. Што је већа нада да 
образовање представља снагу која може да допринесе прогресивној трансфор-
мацији друштва, то се оно више показује као средство којим се репродукује пос-
тојећа друштвена структура. Колико се ради на остваривању једнаких образов-
них шанси за све, толико се показује да неједнакости остају укорењене. Разлог 
томе је углавном то што се проблеми решавају парцијално а не сагледава се њи-
хова целина. Дакле, потребно је даље реформисање образовања и проналажење 
нових парадигми да би се решили ови проблеми, а интрекултурални концепт 
свакако мора бити укључен. 

закљУчак

Због своје комплексности и противречности, у савременим мултикулту-
ралним друштвима многа питања остају отворена. За разумевање друштвених 
различитости којима је исписана друштвена стварност није могуће пронаћи јед-
ноставне и општеважеће формуле. (Пушић, 2008) Паралелни процеси глобали-
зације и мултикултурализма заоштравају кризу модернитета која је у првом реду 
криза културе, која је опет првенствено криза идентитета. Последице ових појава 
су напетости у односима између припадника различитих група, а решавање тих 
напетости пред културну и образовну политику стављају додатне изазове. 

Мултикултурално образовање јавља се као реакција на асимилационистич-
ки модел који је спровођен у оквиру монокултуралног образовања. Монокултурал-
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но образовање је било етноцентично, преферилало је само једну културу и све је 
људе смештало у исти хомогени калуп у очекивању да ће се прилагодити и да ће 
разлике нестати. Мултикултурално образовање критикује и превазилази овај мо-
дел развијајући сензибилност за културну разноликост. Залаже се за признавање и 
остваривање посебних права мањинским групама којима су иста била ускраћива-
на. Такође се залаже се за промену курикулума који би био инклузиван у смислу 
да би уважавао хетерогеност група и информисао о њиховим специфичностима, 
стваралачким достигнућима, историји и савременом начину живота. Међутим, 
има и оних присталица мултикултурализма који се залажу за посебне програме и 
посебну епистемологију за сваку групу што доприноси сеграгацији и јачању нових 
етноценризама. Критике које се упућују мултикултуралном образовању најчешће 
се односе на статичност и претерану наглашеност културних разлика. 

Концепт интеркултураног образовања продукт је европске друштвене 
теорије и покушај је одговора на ове критике кроз нову, динамичку димензију. 
Интеркултурално образовање има за циљ не само информисаност о различитос-
тима већ довођење тих различитости у однос. Информисаност о историји, до-
стигнућима и начину живота различитих група је полазна основа, али суштина 
интрекултуралног образовања је у следећем кораку – у успостављању интерак-
ције и комуникације између припадника различитих култура и откривању њи-
хових сличности, односно елемената који их повезују. Знање о различитостима 
надограђује се искуством о различитостима кроз потрагу за сличностима. Овај 
приступ није сегегирајући јер није усмерен само на одређене групе и не води 
рачуна о потребама само одређених категорија већ обухвата све. Од припадника 
свих група се очекује да се укључе у дијалог и то на начин који ће омогућити да 
њихова културна посебност буде сачувана, али и који ће отворити могућност за 
проналажење нове културне синтезе. Оваква интеркултурна комуникација може 
довести до неспоразума и конфликата, где се дијалог не одвија по аутоматизму 
и где је тешко дефинисати неке универзалне механизме решавања спора јер је 
он културно условљен. Међутим, уз развијање интеркултуралне компетенције 
као вештине стварне интеракције и критичког и аналитичког промишљања своје 
културе и културе другог, тај ће динамички аспект ипак резултирати бољем разу-
мевању и сарадњи.
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Summary: The paper presents some aspects concerning the intercultural concept in education. The 
request that presents itself is exploring the possibilities for applying an intercultural education in 
existing multicultural clime. That means changing education politics from mono-cultural, where only 
one culture was preferred, trough multicultural that was concerned about recognition of differences, 
to intercultural which goal is to achieve a dynamic dialog between differences and finding a new 
synthesis. Intercultural concept in education is a new methodology which means not only a change of 
curriculum, but also a redefinition of traditional school organization and teaching roll. 
Key words: multiculturalism, interculturalism, education, crisis 




