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Циљ предмета
Интеркултурално образовање је курс  који оспособљава студенте  да разумеју важност интеркултуралне
осетљивости и компетентности за успешну комуникацију са појединицима и групама у различитим културним
контекстима.
Исход предмета
По завршеном курсу студенти ће (1) разумети основне појмове и тенденције у области интеркултуралног
образовања (значај перспективе за реформисање курикулума и образовног система и обезбеђивање једнаких
образовних могућности за ученике из различитих културних група)  ; (2) стећи основних знања о култури и
различитим димензијама културних разлика; (3) повећати осетљивост за културне разлике и уважавање разлика;
(4)  стећи основне вештине за креирање курикулума и окружења за учење које уважава разлике.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Интеркултурално образовање и изазови савременог мултикултуралног друштва;  2. Различита значења и
одређења културе; 3. Димензије културних разлика – први део; 4. Димензије културних разлика – други део;  5.
Интеркултуруално (не) разумевање; 6. Успешност у интеркултуралној интеракцији; 7. Модели интеркултуралног
развоја; 7. Развијање интеркултуралних компетенција.  Интеркултрално и мултикултурално образвање –
концептуалне сличности и разлике; 6. Интеркултуралног  образовања и развијање комептен
7. Интеркултурална трансформација школе;   8. Развој интеркултуралних компетенција и образовање наставника.

Практична настава
1. Баријере у интеркултуралној интеракцији; 2. Стереотипи, предрасуде и дискриминација; 3. Дизајнирање
пројекта који има за циљ подстицање интеркултуралног учења и разумевања;  4. Дизајнирање часова/курсева
којима се подстиче развој интеркултуралне осетљивости; 5. Школско развојно планирање и интеркултурална
трансформација школе; 6. Програми за подстицање уважавања разлика и интекултуралног разумевања.
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
Методе извођења наставе
(1) Предавања; (2) Дискусија одабраних тема и текстова; (3) Самостално и критичко проучавање литературе, (4)
интерактивне наставне методе (играње улога и симулације) (4) акционо планирање, (5) тимски и индивидуални
рад, (6) групне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања писмени испит 60
практична настава 40 усмени испт
колоквијум-и ..........
семинар-и


