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A multikulturális nevelés

(18 dia)
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Előzmények. A téma fontossága

� Népességi adatok, létszámok

� Születés és halálozási arányok

� Reproduktivitás, mutatók

� Bevándorlás

� Korfa
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Demográfiai átmenetek Magyarország példáján

� I. átmenet (1880–1980)

� Gyermekszám 6 → 2

� Élettartam 30 → 70 

� Fiatalok aránya 35% → 20% 

� Idősek aránya 5% → 15%

� Népességszám 5 → 10 millió

II. átmenet (1990–2090?)

Gyermekszám 2 → 1,5?

Élettartam 70 → 100? 

Fiatalok aránya 20% → 10%? 

Idősek aránya 15% → 40%?

Népességszám 10 → 5-10 millió?

Forrás: http://www.hac.hu/downloads/docs/atlantihl.ppt
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A demográfia változások tehetetlensége

� A népesség korösszetétele hosszú távra 
szóló adottság – túlnépesedés (aránytalan)

� A fiatal népesség akkor is növekvő, ha 
csökken a gyermek létszáma és/vagy az 
élettartama

� Az idős népesség akkor is csökkenő, ha 
emelkedik a gyermekszáma és/vagy az 
élettartama

� A nemzetközi vándorlás csak igen nagy 
volumenek esetén és hosszú idő alatt 
módosítja a korösszetételből adódó
meghatározottságokat

(Forrás: http://www.hac.hu/downloads/docs/atlantihl.ppt)
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Gyermekszám, élettartam, 60+ évesek aránya 
néhány országban, 2000

Ensz, 2000

Gyermekszám Élettartam 60+ évesek aránya
1995-2000 1995-2000 2000

World 2,82 65,0 10,0

Afghanistan 6,90 42,5 4,7
China 1,80 69,8 10,1
Hungary 1,37 70,7 19,7
India 3,32 62,3 7,6
Japan 1,41 80,5 23,2
Netherlands 1,54 77,9 18,3
Nigeria 5,92 51,3 4,8
Norway 1,83 78,1 19,6
Poland 1,46 72,8 16,6
Russian Federation 1,23 66,1 18,5
Switzerland 1,47 78,6 21,3
United States of America 2,04 76,5 16,1
Yemen 7,60 59,4 3,6

Országok
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Megoldások – a csökkenő népesség 
problémája (pedagógiai hatások)

� Csökkenő gyermekszületés –
csökkenő iskoláskorú lakosság

� Népesedéspolitika (intézmények és 
intézkedések. Részmunkaidő, 
családok támogatása. Gyermekbarát 
munkahely)

� Bevándorlás (természetes) –
bevándoroltatás (előidézett)
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USA: „Green Card”
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Iskolai hatások - multikulturalitás

� Bevándorlók összetétele (fiatalok v. 
családosok, családot alapítók)

� Akik maguk, v. gyermekeik 
megjelennek az iskolában

� Olasz, francia tapasztalatok

� Idegen nyelven oktatni tudó tanárok 
képzése/alkalmazása

� Kínai közösség
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A fiatal korösszetétel felnövekedése, 
(Kor-Fa)
a magyarországi roma népesség, 2001-2021
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Fogalmi meghatározás

„interkulturális” terminust a kultúrák közötti 
interakció értelmében használjuk, 

„multikulturális” fogalom pedig kölcsönös 
együttélést és megértést jelent egyazon 
társadalomban élő különböző kultúrák között. 
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A multikulturális nevelés tehát arra törekszik, hogy a különféle kultúrákkal és 
kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozó kognitív, verbális és 
nonverbális készségeket fejlesszen ki, a más csoportokkal való kommunikációt 
lehetővé tevő képességekkel együtt. Céljai tehát elsősorban három területet 
fognak át: a viselkedés, a kognitív szféra és az oktatás módszereinek 
megfelelő szempontú átalakítását.
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A multikulturális oktatás és nevelés

� A különféle kultúrák ismeretében és megértésében

� tudatosságot és toleranciát kialakítása,

� Mely tolerancia a kultúrák és saját világuk közötti, 

a látásmódokban, értékrendszerekben, 

hiedelmekben és attitűdökben meglévő

� különbségekre és hasonlóságokra vonatkozik

� A megvalósítás módja lehet: a tananyag ilyen 

tartalommal való kiegészítése
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A lehetséges multikulturális
tartalmak

� Az oktatás hagyományos területeihez a 

multikulturális igények olyan sajátosságokat is 

hozzákapcsolnak, mint 

� bevándorlók/kisebbségek speciális oktatásának

különféle programjai, 

� kultúra,- és népismeret, 

� Nyelvismeret (két nyelvtudás-elmélet/dilemma: 

világnyelvek vagy nemzetiségek nyelvei?)
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Multikulturalitás és nyelv

� A nyelv, mint maga a kultúra (az 
emberi faj mindig meg fogja érteni 
egymást akár nyelv nélkül is, mer 
egyetlen (győztes faj)

� A nyelv mint közvetítő eszköz a 
kultúrák között (kisebbségi nyelven 
oktatás joga, 1993. LXXVII. évi 
törvény a kisebbségekről)



15

Az előítéletesség kialakulása
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A kulturális különbözőségekhez  
viszonyulás (6 fokú skála)

1. A mellőzés (tanárhallgatók előítéletessége)

2. Az elutasítás (előítélet, xenofóbia = idegen-gyűlölet)

3. Hozzávetőleges ismeretek (etnocentrizmus = az a szemlélet, amely szerint 
a saját etnikum vagy etnikai csoport mindennek a középpontja, és minden 
más csoport dolgait, viselkedését, értékeit stb. ehhez viszonyítva becsülik.) 

4. Megbízható, pontos ismeretek, (az ismeretek terjesztésében felelős: pl. 
iskola)

5. Az elfogadás, (USA, feketék/fehérek, de fekete elnök? Női elnök? 
Parlamenti kvóta a nők bekerüléséről, franciao.-i muszlim kendős esetek, az 
angol iskolások egyenruhája)

6. A sokoldalú megközelítés

Ez a modell arra figyelmeztet, hogy a multikulturalizmus alapjaként tekintett elfogadás
szintje után is van még egy olyan szint, amelynek elvárásait az oktatás-nevelés

során teljesíteni kell, mert nélküle nem lehet igazán teljes egyetlen 
multikulturális program sikere sem.
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A multikulturális nevelés során lehetséges tartalmak

� a kulturális különbségek és a társadalomban létező emberi 
viszonyok jellegzetességei

� különféle etnikai és szociális csoportok egyedi tanulmányozása

� A kulturális pluralizmusra és a toleranciára való képességek 
kialakítása

� segíteni kell a tanulókat abban, hogy ne azonosuljanak azzal 
az uralkodó társadalommal, amely állandósítja a 
szociális egyenlőtlenségeket; vagyis e tekintetben a 
multikulturális nevelés bizonyos társadalmi rekonstrukciós 
feladatokat is ellát. 
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A multikulturális képzési folyamatban egymástól 

meglehetősen jól elkülöníthető lépései

� az öntudatosítás, 

� a közösség hatásának felismerése, 

� szembesülés a külső hatásokkal, 

� érzelmi elemek bekapcsolása, 

� és cselekvés. 
� Thank You

� ------------------------------------------------------------------------

---------------
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