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Шта је мултикултурализам, а шта 

интеркултурализам? 

За разлику од термина 

мултикултурализам, који се користи 

да се опише друштво у којем различите 

културе живе једна поред друге без 

много интеракције, термином 

интеркултурализам изражава се 

међусобна интеракција различитих 

култура и веровање да сваки човек 

постаје богатији кроз контакте са 

другим културама. 

 

Шта је интеркултурно образовање? 

Интеркултурно образовање тежи да 

превазиђе пасивну коегзистенцију, и да 

нас научи разумевању, узајамном 

поштовању и дијалогу измеу различитих 

култура. То је процес који траје и ни у 

ком случају не значи да се одрекнемо 

сопствене културе и сопствених 

вредности, нити да нужно прихватимо 

другу културу и туђе вредности. 

Интеркултурализам подразумева да 

прво упознамо сопствену културу и 

дефинишемо наш систем вредности, да 

бисмо били способни да разумемо 

„Другог“, другачијег и различитог. 

Људи пролазе кроз 6 стадијума 

интеркултурне осетљивости у сусрету са 

другим културама и њеним 

вредностима, од крајњег 

етноцентризма и стадијума порицања 

постојања разлика до етнорелативизма 

и интеграције са“ Другим“. (Бенет) 

 

Шта је етноцентризам? 

Етноцентризам је систем ставова, облик 

свести или читава идеологија где се 

прецењује или идеализује сопствена 

нација и апсолутизују сопствене 

вредности, а подцењује друга нација, 

што је изражена карактеристика 

региона југоисточне Европе. 

Етноцентризма има три стадијума: 

 негирање - порицање да постоји 

другачији, а исправан поглед на 

свет од нашег сопственог; 

 одбрана – разлике се опажају, али 

имамо осећај да оне представљају 

опасност по  наш систем 

вредности; 

 минимализација разлике – 

уочавамо разлике, али 

настојимо да их умањимо. 

Шта је етнорелативизам? 

Етнорелативизам је способност да се 

виде многе вредности и понашања у 

другим културама, као и посматрање 

сопствене културе у контексту са другим 

културама. Овде такође постоје три 

стадијума: прихватање, адаптација и 

интеграција. 

Какве ја користи имам од овога? 

 Препознавање сопственог 

културног идентитета, 

 Поштовање и куриозитет према 

другим културама, 

 Лакша комуникација, 

 Лакше успостављање контакта са 

страним пословним партнером, 

 Способност да се ствари сагледају и 

из другог угла, 

 Обогаћивање личног става 

вишекултуралним погледом на 

свет, 

 Изграђен сопствени поглед на свет 

и његове вредности. 


