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Uvod

„Izmenjava Culture Shakes: Priročnik za učitelje za večjezične in transkulturne 
šolske izmenjave“, je namenjena učiteljem, ki pripravljajo šolsko izmenjavo s pou-
darkom na učnih ciljih kulture in jezikovnega učenja za učne skupine z različnimi 
maternimi jeziki. Priročnik je pripravljen za uporabo in je opremljen s teoretično vo-
denimi nalogami, ki se lahko takoj uporabijo za večjezično in transkulturno šolsko 
izmenjavo. Kako je lahko migrant s kulturo in maternim jezikom, ki se razlikuje od 
nacionalne kulture in uradnega jezika, sestavni del šolske izmenjave in ni izključen?



Točka odhoda

Študentske izmenjave so opredeljene kot bivanja v tujini v času enega do 
dveh tednov. Cilji so pridobiti jezik in olajšati medkulturno učenje in razume-
vanje med narodi. Proces bi moral spodbujati rast medkulturnih, socialnih in 
osebnih kompetenc.
Osrednji elementi izmenjave študentov: 

• Bivanje v gostiteljski družini, da bi spoznali državo in ljudi ter osvojili nji-
hov jezik 

• Obisk šole, da se seznanimo z vsakodnevnimi praksami šole v tuji državi in 
izboljšamo znanje jezikov 

• Udeležba na izletih, da bi si ogledali znamenitosti in se zavedali kulture 
države 

• Aktivnosti, značilne za obiskano državo
• Skupni sprejem v mestnem svetu za krepitev aktivnega razumevanja med 

narodi 

V klasičnem pomenu dve šoli v dveh različnih državah binarno upravljata in 
organizirata izmenjavo. 



Didaktični pristopi

Programska binacionalnost in izvajanje študentskih izmenjav, ki sledita njenim 
načelom, postavlja vprašanje, ali je ta vrsta koncepta še vedno primerna ali usmer-
jena v prihodnost v globaliziranem svetu in v družbi migrantov. 
Naslednji miselni modeli in teorije so osnova za nov koncept šolske izmenjave.  

• Transdisciplinarna  didaktika
• CLIL (Integrated Learning in Language Integrated Learning)
• Lokalna kultura
• Gledališka didaktika v Boalovem gledališču zatiranih
• Večjezična didaktika
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