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POVZETEK 

Število priseljencev in učencev priseljencev tako v evropskih državah kot v Sloveniji se 

povečuje, strategije vključevanja teh učencev ter usposabljanja celotne šolske populacije za 

življenje v multikulturni družbi pa očitno še niso dodobra izdelane. Obstajajo sicer številna 

priporočila in smernice, ki pa se v praksi slabo izvajajo in so slabo finančno podprti. V 

srednjih šolah je tečaj slovenskega jezika edina sistematično organizirana pomoč, ki je na 

voljo dijakom priseljencem. Ostale oblike podpore in prilagoditev so odvisne od posluha in 

iznajdljivosti profesorjev. Učenje maternih jezikov ni na voljo, vzgoja za strpnost pa – glede 

na to, da dijaki poročajo o nesprejemanju in nestrpnosti s strani ostalih – očitno ne dosega 

svojih ciljev. Z namenom na situacijo pogledati skozi oči tistih, ki jih tema najbolj zadeva, so 

v empiričnem delu diplomske naloge predstavljene izkušnje dijakinj in dijakov priseljencev, 

ki obiskujejo srednje šole Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Poročajo predvsem o 

težavah, povezanih s slabim znanjem jezika novega okolja, z navezovanjem stikov in z 

določenimi predmeti v šoli. Boljše znanje jezika in socialne mreže po drugi strani navajajo 

tudi kot glavna dejavnika boljše integriranosti v novo okolje v primerjavi z začetkom. 

Izobraževanje priseljencev in interkulturna vzgoja torej puščata veliko možnosti izboljšav, kot 

izhodišče teh pa lahko vzamemo prav izkušnje in potrebe posameznikov, udeleženih v tem 

procesu.  

 

Ključne besede: priseljenci, srednja šola, integracija, interkulturna pedagogika 
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SUMMARY 

The number of immigrants and students with a migrant background in European countries as 

well as in Slovenia is increasing. However, neither the strategies for integrating immigrant 

students into schools nor those for preparing of the entire pupil and student population to live 

in a multicultural society are satisfying. The existing recommendations and guidelines are 

underfunded and poorly implemented in practice. In Slovene high schools, language course is 

the only systematically implemented support for immigrants. Other forms of support depend 

on teachers' sensibility and inventiveness. Mother tongue tuition is not available and 

considering that students report on intolerance in the school environment, tolerance education 

is not achieving its goals. In order to look at the situation through the eyes of those most 

concerned by the issue, experiences of immigrant students who attend secondary schools of 

Tehniški šolski center Nova Gorica will be presented in the empirical part of the thesis. They 

report mainly on problems related to Slovene language skills, establishing social networks and 

certain school subjects. On the other hand, better language skills and social networks are also 

a major factor facilitating integration into the receiving society. To sum up, education for 

immigrant students and intercultural education may be improved; experiences and needs of 

those involved in the process of education may be taken as a starting point of the 

improvement.  

 

Keywords: immigrants, secondary school education, integration, intercultural education 
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1 UVOD 

Za sodobne postmoderne družbe je po eni strani značilen pojav globalizacijskih procesov, po 

drugi strani pa ohranjanje oziroma celo zaostrovanje neenakih razporeditev ekonomskega 

kapitala. Ni torej presenetljivo, da so »razvite« zahodne države v upanju na boljše življenje 

postale ne le privlačen cilj migracij državljanov ekonomsko in politično manj stabilnih držav, 

temveč pogosto predstavljajo edino možnost preživetja. Slovenija pri tem ni nobena izjema. 

Podatki raziskav za leta 2002 do 2006 kažejo, da se je priseljevanje v zadnjih letih izrazito 

povečalo in po številu preseglo priseljevanja v prejšnjih obdobjih, pri čemer še vedno 

prevladujejo priseljenci iz držav članic nekdanje Jugoslavije (Dolenc, 2007). Oblikovalcem 

politik, priseljenim posameznikom, pa tudi širši družbi so s tem naloženi izzivi integracije in 

oblikovanja multikulturne družbe, ki temelji na načelih enakih možnosti, participacije, 

strpnosti in spoštovanja različnosti.  

Skladno z večanjem števila priseljencev se v evropskih izobraževalnih institucijah povečuje 

tudi število učencev priseljencev in učencev, katerih starši so priseljenci. Po statističnih 

podatkih raziskave PISA 2006 je med 15-letniki, vključenimi v slovenski šolski sistem, okrog 

10% priseljenih iz drugih držav ali pa so priseljeni njihovi starši. Podatki raziskave PISA iz 

let 2000, 2003 in 2006 ter podobne raziskave pa žal kažejo tudi, da učenci prve in druge 

generacije priseljencev v večini držav še vedno dosegajo nižje rezultate od njihovih vrstnikov 

pripadnikov večinske kulture, in sicer na različnih področjih izobraževanja, so podpovprečno 

zastopani na univerzah in ostalih visokih šolah ter pogosteje zgodaj opustijo šolanje (OECD, 

2007b; Repež in Štraus, 2008; Rudiger in Spencer, 2003; Zelena knjiga, 2008). Zdi se, da za 

kvalitetno in celostno integracijo otrok priseljencev v izobraževalni sistem tudi pri nas še ni 

izdelanih zadovoljivih strategij in ukrepov. Obenem se vzgoji in izobraževanju pripisuje velik 

pomen za zmanjševanje socialnih neenakosti in za integracijo v družbo, saj v veliki meri 

vpliva na kasnejše vključevanje na trg dela, pomaga pri premagovanju jezikovnih ovir in 

osvajanju medkulturnih vrednot (OECD, 2007a). Na podlagi napisanega ni presenetljivo, da 

se temam interkulturne vzgoje in vključevanja priseljencev v izobraževalni sistem namenja 

vse več pozornosti, tako v strokovnih krogih kot med oblikovalci politik.  

Teme interkulturne vzgoje, možnosti vključevanja in strategije podpore, ki so na voljo 

dijakinjam in dijakom priseljencem v slovenskih srednjih šolah, bodo v okviru diplomske 

naloge zanimale tudi mene. V teoretičnem delu bom predstavila nekaj ugotovitev iz literature 
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ter slovenske in mednarodne dokumente, ki urejajo področje izobraževanja priseljenih otrok 

in mladostnikov. Teme, ki jih bom vključila, lahko razdelim v tri tematske sklope: prvi sklop 

zajema teme, povezane z etničnostjo in nacionalnostjo, medkulturnostjo in integracijo; drugi 

vključuje temi mladostništva in družbenih sprememb v postmoderni; tretji pa bo posvečen 

šolskemu oz. izobraževalnemu aparatu. 

Najprej bom predstavila termine etnije, naroda in nacije. Pokazati želim, da so nacije in 

nacionalne države nastale v določenih zgodovinskih okoliščinah in opravljajo ideološko 

funkcijo legitimacije družbene ureditve in povezovanja posameznikov znotraj nacije. Za svoj 

obstoj torej potrebujejo druge nacije, od katerih se razlikujejo, konflikti z njimi pa služijo za 

krepitev patriotskih čustev.  

Mladostnike, s katerimi sem opravila pogovore, po eni strani zaznamuje izkušnja selitve in s 

tem sprememba življenjskega okolja, po drugi strani pa so, tako kot njihovi sovrstniki, vpeti v 

širše družbene trende, značilne za postmoderno; glavne značilnosti slednje so razpad in 

osvobajanje od tradicionalnih družbenih oblik. Tradicije zamenjajo individualnost, 

fleksibilnost in destandardizacija življenjskih potekov, s tem pa se pojavijo nova tveganja in 

negotovost. Posamezniki so sami odgovorni za oblikovanje življenja in za posledice svojih 

odločitev. Izobrazba postaja vedno bolj nujna in vedno manj zadostna, zaposlitve pa 

fleksibilne in negotove. Kljub individualizaciji in domnevni svobodi, ki je na voljo 

posameznikom, postmoderne biografije ostajajo odvisne od strukturnih omejitev.  

Na mezo ravni so dijakinje in dijaki vključeni v različne institucije. Mene bo zanimala 

predvsem institucija šole oz. izobraževalnega sistema. Podobno kot pri naciji želim razbiti mit 

o večnosti šole in pokazati, da šolski sistem služi reprodukciji vladajoče ideologije in 

kapitalističnih razmerij izkoriščanja, ohranjanju socialnih neenakosti ter legitimaciji obstoječe 

družbene ureditve. Nadalje bom v kontekstu izobraževalnega sistema ugotavljala, kaj pomeni 

pravičnost in kako se koncept pravičnosti uresničuje v praksi.     

Za tem se bom posvetila procesu vključevanja priseljenih posameznikov v novo socialno 

okolje. Predstavila bom koncepte asimilacije, akulturacije in integracije. Največ pozornosti 

bom namenila konceptu integracije, ki je trenutno v evropskem prostoru najbolj uveljavljen. 

Gre za dvosmeren proces prilagajanja manjšinske etnične skupine in širše družbe, pri čemer je 

posameznikom omogočeno ohranjanje in izražanje lastne etnične identitete in kulturne 
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zapuščine. Predstavila bom različne dimenzije integracije, splošne značilnosti integracijskih 

politik in slovensko integracijsko politiko.   

V zadnjem poglavju bom združila temi integracije in šolskega sistema. Predstavila bom 

koncept interkulturne pedagogike in strategije vključevanja priseljenih dijakinj in dijakov v 

slovenskem izobraževalnem sistemu. Zanimalo me bo, kakšna so načela vzgoje in 

izobraževanja v Sloveniji, kateri ukrepi in oblike pomoči za delo z dijakinjami in dijaki 

priseljenci so na voljo ter kako se uresničujejo v praksi.  

V empiričnem delu bom predstavila rezultate pogovorov z dijakinjami in dijaki srednjih šol 

Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Zanimale so me njihove osebne izkušnje, povezane 

s selitvijo: kako se soočajo s spremembo okolja in integracijo v šoli in lokalni skupnosti, na 

katere težave in prepreke so naleteli, kako jih rešujejo ter kakšnih oblik podpore so bili pri 

tem deležni.  

Za konec bom oblikovala predloge za oblike podpore in pomoči za učence in dijake 

priseljence v okviru izobraževalnega sistema in jih povezala s praktičnimi primeri iz različnih 

evropskih držav. 
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TEORETIČNI DEL 

2 NAROD, NACIJA, ETNIJA 

2.1 Etnija oz. etnična skupnost 

Etnična skupnost označuje skupino ljudi, ki se med seboj identificirajo na podlagi skupne 

dediščine – skupnega jezika, kulture, pogosto pa tudi skupne religije in skupnih prednikov. 

Tako za oblikovanje naroda kot tudi etnične skupnosti je nujno razlikovanje od preostalih 

nacionalnih oz. etničnih skupnosti, se pravi prepoznavanje razlik in določanje meje med 

»nami« in »drugimi« (Močnik, 1999; Toplak, 2011); vendar za razliko od naroda pri etniji še 

niso prisotne močne politične in ideološke razčlenitve (Lukšič-Hacin, 1999).  

2.2 Narod, nacija in nacionalna država 

Toplak (2011) narod definira kot skupino ljudi s skupnim jezikom, kulturo, vero in tradicijo, 

ki si pogosto prizadeva za vsaj delno politično avtonomijo ali pa si jo je že pridobila. Loči 

med narodom in nacijo in slednjo opredeli kot »narod, ki si je pridobil politično suverenost na 

določenem ozemlju, ki je s tem postalo nacionalna država« (Toplak, 2011, str. 19). Anderson 

(1998, str. 14) v antropološkem duhu predlaga definicijo naroda kot zamišljene politične 

skupnosti, pri čemer je zamišljena skupnost »rezultat procesa zamišljanja, predstavljanja 

tistih, ki se imajo za njene člane« ter vključuje tako afektivno kot imaginarno komponento. 

Zamišljen je zato, ker pripadniki določenega naroda nikdar ne spoznajo vseh svojih 

sonarodnjakov, pa vendar gojijo predstavo o povezanosti v skupnost. Podobno je o narodu kot 

rezultatu zamišljanja njegovih članov razmišljal Renan, po katerem naj bi narod »povezovala 

predvsem zavestna, nenehno potrjujoča se odločitev posameznikov, da mu pripadajo (t.i. 

vsakodnevni plebiscit) in skupna volja realizirati prihodnje projekte« (Toplak, 2011, str. 17). 

Tudi Schulze kot temelj za obstoj naroda opredeli odločitev oz. dogovor posameznikov: 

»narod je potemtakem velika solidarnostna skupnost, ki temelji na občutku žrtev, ki so bile 

potrebne, in tistih, ki še bodo, in je nanje pripravljena. Prvi pogoj naroda je njegova 

preteklost, a ga kljub temu v sedanjosti ohranja oprijemljivo dejstvo, namreč dogovor, ki 

jasno izraža željo po nadaljevanju skupnega življenja.« (Schulze, 2003; povzeto po: 

Razpotnik, 2004, str. 33). Razpotnik (2004, str. 33) pravi, da je ta definicija veljavna še danes. 

Narodi temeljijo na narodni zavesti, torej obstajajo zato, ker »živijo v glavah in srcih ljudi« in 
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»razpadejo, kakor hitro izginejo iz misli in volje ljudi«. Pri ohranjanju narodov in reprodukciji 

nacionalnih identitet igrajo pomembno vlogo bolj ali manj opazni simboli in rituali (npr. 

izobešene zastave in prazniki), t.i. vsakdanji nacionalizem o katerem piše Billig (1999). 

Narod je zamišljen kot omejen (kot smo že ugotovili in še bomo, je za njegov obstoj nujen 

obstoj drugih narodov)  in suveren, hkrati pa si ga predstavljamo kot skupnost, »saj se ne 

glede na neenakost in izkoriščanje, ki nemara vladata v njem, vedno poraja kot globoko, 

horizontalno tovarištvo« (Anderson, 1998, str. 16). Za narod je, kot ugotavlja tudi Schulze, 

izrednega pomena njegova zgodovina. Pri tem ne igra ključne vloge zgolj spominjanje, 

temveč tudi kolektivno pozabljanje, tj. pozabljanje zgodovinske nedavnosti naroda (Billig, 

1999). Pri vseh narodih se namreč pojavlja mit o narodu kot večni skupnosti, ki je – vsaj tako 

se zdi – podoben mitu o večnosti šole, o katerem piše Laporte (1992). Številni avtorji se 

strinjajo, da so narodi in nacionalne države pojavi moderne Evrope (Razpotnik, 2004; Toplak, 

2011), po drugi strani pa so v očeh pripadnikov naroda »že od pradavnine, in – kar je še 

pomembneje – postopno prehajajo v prihodnost brez meja« (Anderson, 1998, str. 20). 

Anderson (1998, str. 13) pravi, da gre za paradoks objektivne sodobnosti narodov »v očeh 

zgodovinarjev proti subjektivni starodavnosti teh narodov v očeh nacionalistov«. Ta občutek 

starodavnosti, pravi Anderson (1998, str. 54), »je ključni del subjektivne predstave o narodu« 

in ga prikazuje kot podobnega naravnemu svetu (Billig, 1999).  

Pojem »narod« ima dolgo zgodovino, vendar se je njegov pomen skozi čas spreminjal. Kot 

smo že ugotovili, gre v današnjem pomenu, ki je močno vezan na državo, za relativno mlad 

pojem (Razpotnik, 2004). Termin izhaja iz latinskega izraza natio, ki se je prvotno nanašal na 

rojstno skupnost. Skozi zgodovino so se pomen in skupine, na katere se je nanašal, 

spreminjali. V poznem srednjem veku je bil vezan na vladajoči sloj – šlo je torej za »plemiški 

narod« - ali pa na jezik, ki ga je posameznik govoril. Pripadnost isti jezikovni skupini se je 

izkazala za pomembno šele v tujini, ob srečanju s »tujci«. Ti stiki med različnimi ljudstvi, 

križarske vojne in skupinska romanja so ustvarjala predsodke do drugih, predstave o lastni 

identiteti in o identiteti drugih, ki je bila vezana na določene stereotipe (Schulze, 2003; 

povzeto po: Razpotnik, 2004). Prav »negativne lastnosti drugega naroda so posameznemu 

narodu potrjevale lastno nacionalno identiteto« (Razpotnik, 2004, str. 35).  

Po francoski revoluciji se namesto izraza ljudstvo začne uporabljati politični narod oz. nacija 

kot nosilec suverenosti v državi. Pojavijo se osvobodilna gibanja, ki temeljijo na kolektivni 

nacionalistični ideologiji, usmerjeni v preteklost, »h koreninam« (Toplak, 2011). 
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Dodeljevanje pravic na podlagi pripadnosti sorodstvenim, krajevnim, spolnim in drugim 

skupinam postopoma zamenjajo državljanske pravice in obveznosti, ki so dodeljene vsem 

pripadnikom določenega naroda in samo njim (Razpotnik, 2004). Kot pravi Močnik (1999), 

pripadanje naciji ni posredovano z določenim statusom ali pripadnostjo določenim 

institucijam, temveč ji posamezniki pripadajo neposredno, kot posamezniki, nacionalna 

pripadnost pa ima zaradi tega ideološki videz naravnosti, »prirojenosti«, brezpogojnosti. 

Podobno kot Laporte (1992) zavrne iskanje izvora šole in obravnavanje vseh oblik vzgoje in 

izobraževanja kot zametkov sodobne šole, moramo zgoraj navedeno spreminjanje pomena 

termina natio skozi zgodovino razumeti v etimološkem smislu in ne v smislu postopnega 

oblikovanja narodov, kot jih razumemo danes. Laporte (1992) predlaga raziskovanje začetkov 

šole z vidika vpetosti v druge prakse in ideološke aparate in menim, da lahko v Laportovem 

duhu razumemo ugotovitev, da se sodobno družboslovje vse manj ukvarja z zgodovinskim 

izvorom naroda in vse bolj s procesi, ki so bili odločilni za njegovo formacijo (Toplak, 2011).  

O funcijah nacije kot institucije Močnik (1999, str. 92) piše, da »nacija s svojo quasi 

naravnostjo neki posebni vrsti zgodovinskih družb omogoča, da obstajajo«. Podobno kot 

Levi-Straussova »ničta institucija« tudi nacija rešuje problem komunikacije, le da gre pri 

slednji za možnost sporazumevanja med svobodnimi, enakimi in »abstraktnimi« posamezniki 

individualističnih družb. Pravi, da je problem sporazumevanja in »sožitja« v individualističnih 

družbah še bolj pereč, saj se posamezniki doživljajo kot svobodni, osvobojeni razrednih in 

drugih vezi in določitev. Tukaj igra nacija vlogo »povezovalca« med individualiziranimi 

posamezniki: »Če je za individualistično družbo značilno, da v njej obstaja množica 

ideoloških ʻshemʼ (ali ʻprogramovʼ) brez neposredno razvidnih ʻdružbenih sidriščʼ, tedaj je 

nacionalna ničta institucija matrica medsebojne razumljivosti vseh možnih ideoloških shem« 

(Močnik, 1999, str. 96). V tem smislu lahko razumemo Andersonovo (1998, str. 45) trditev, 

da si je bilo narode moč zamišljati šele tedaj, ko so začele izgubljati moč in »oblast nad 

človekovim duhom« tri takrat temeljne ideje: religijske skupnosti, dinastično kraljestvo z 

monarhično organizacijo vladanja in umevanje časa. Z upadanjem teh treh prepričanj se je 

začelo iskanje »novega načina, ki bi smiselno povezal bratstvo, moč in čas« (Anderson, 1998, 

str. 46). Na oblikovanje te nove oblike zamišljene skupnosti je pomembno vplival razvoj 

tiskarskega kapitalizma, ki je po eni strani prispeval k sodobnemu načinu dojemanja časa 

(koledarski čas) ter omogočil, da se je veliko število ljudi povezalo med seboj, v Evropi pa 

poleg tiska še različnost in številnost jezikov. Anderson (1998) pravi, da je bila pred pojavom 

tiska raznoličnost govorjenih jezikov tako velika, da se tisk ni mogel posvetiti trgu vsakega 
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posameznega jezika. Tiskani jeziki so tako »združili« sorodne jezike, s tem pa ustvarili polja 

komunikacije, ki so bila večja od posameznih govorjenih jezikov ter manjša od latinščine in 

so na ta način povezala bralce določenega tiskanega jezika. Na podlagi oblikovanja tiskanih 

jezikov in jezikov oblasti so se sprva pojavili ljudski jezikovni nacionalizmi, kot odgovor 

vladajočih skupin na grožnjo izobčenja iz ljudskih zamišljenih skupnosti pa še »uradni 

nacionalizmi« (Anderson, 1998). Vladajoče elite so nacionalistično ideologijo izrabile za 

»reševanje nastajajočih težav legitimnosti« (Tambini, 2001; povzeto po: Razpotnik, 2004, str. 

36) in »redefinicijo teritorialnih meja svojih interesov« (Toplak, 2011, str. 17); »v malone 

vseh primerih je uradni nacionalizem prikrival neskladja med nacijo in dinastičnim 

kraljestvom« (Anderson, 1998, str. 125). Nacionalna država je lahko nastala zato, ker je bila 

ugodna za posameznike in za že vzpostavljene družbene moči in interese (Tambini, 2001; 

povzeto po: Razpotnik, 2004).  

Ko je bila enkrat vzpostavljena, nacionalna država ni oblikovala le političnega, temveč tudi 

diskurzivno polje, predvsem koncepte kot so etnija, narod, identiteta, kultura, družba 

(Tambini, 2001; povzeto po: Razpotnik, 2004). K temu bi lahko dodali še koncepta 

nacionalizem in patriotizem. Billig (1999) piše, da je nacionalizem navadno predstavljen kot 

nevarno iracionalen, fanatičen in tuj in se kot tak veže na pripadnike drugih narodov. Za lastni 

nacionalizem se uporabi novo oznako, tj. patriotizem, in je, nasprotno, predstavljen kot 

koristen in nujen. Ključni problemi nacionalnih držav so torej zahteve po odcepitvi in 

sobivanje z manjšinskimi skupnostmi predstavnikov drugih narodov, katerih »nacionalizmi« 

ogrožajo »patriotizem« večinske družbe (Billig, 1999; Toplak, 2011). Ti posamezniki so v 

političnem pomenu pogosto »enakopravni državljani, v kulturnem pa so ʻdrugiʼ, ki jih 

večinski narod potrebuje za lastno identifikacijo, obenem pa njihova drugačnost poraja 

napetosti in konflikte« (Toplak, 2011, str. 20).  

Bourdieu (2003) pravi, da določene skupine začnejo obstajati šele, ko jih po določenem 

načelu ločimo od ostalih skupin in določimo predstavnika oz. pooblaščenca. Šele takrat se 

člani skupine začnejo čutiti pripadniki te skupine. Nacija se torej definira v relaciji z drugimi 

nacijami, zlasti sosednjimi (Močnik, 1999), s katerimi je v »dovolj močnem realnem, lahko pa 

tudi imaginarno posredovanem stiku« (Razpotnik, 2004, str. 35). Razpotnik (2004) ugotavlja, 

da so bili stiki, pa tudi napetosti med različnimi skupinami že v srednjem veku odločilnega 

pomena za oblikovanje narodne zavesti in identitete. Temu služijo tudi vojne, ki spodbujajo 

ločevanje od sosedov, sovraštvo in boj in so, kot pravi Razpotnik (2004), katalizator naroda. 

Na ta način nacija navznoter enoti družbeno skupnost, navzven pa deluje ekskluzivno – 
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izključuje druge nacije – in s tem določa svojo mejo (Močnik, 1999). Namreč, »celo najbolj 

mesijanski med nacionalisti ne sanjajo o dnevu, ko bodo vsi pripadniki človeške rase 

pristopili k njihovemu narodu« (Anderson, 1998, str. 16).  

Etnični vidik nacionalnih držav tako postaja v sodobnih globaliziranih družbah, v katerih so 

migracije običajen pojav, vse večji problem (Toplak, 2011). Tambini (2001; povzeto po: 

Razpotnik, 2004) navaja štiri vzroke za slabitev nacionalnih držav. To so ekonomska 

globalizacija, pri čemer gre za izgubo nadzora nacionalne države nad ekonomijo ter ločitev 

države in kapitalistov; kulturna denacionalizacija, ki pomeni zmanjšanje možnosti za 

monokulturalizem in asimilacijo pripadnikov drugih kultur; migracije, katerih posledica je 

večja kulturna raznolikost in kompleksnost politik; ter transnacionalne institucije, to so 

globalne institucije in diskurzi, kot na primer človekove pravice ali mednarodne pravne 

institucije. Globalizacijski procesi torej nacionalnim državam jemljejo določene pristojnosti, 

ki so bile včasih v njihovi domeni, in brišejo meje med državami, vendar Giddens (2000) 

poudarja, da to ne pomeni izginjanja ali odpravljanja nacionalnih držav. Nasprotno, v 

nekaterih primerih jih celo krepi (Giddens, 2000). Nacionalne države in politike bodo torej 

morale sprejeti izzive globalizacijskih in migracijskih procesov postmoderne družbe ter se 

nanje ustrezno odzvati. Menim, da je eden izmed takih izzivov ustvarjanje demokratične, 

participativne in multikulturno naravnane družbe.  
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3 MLADOSTNIŠTVO IN SODOBNE DRUŽBENE 

SPREMEMBE 

Gillis (1999), ki raziskuje zgodovino mladine, pravi, da družbene situacije pomembno 

vplivajo na socialne, kulturne in ekonomske strategije, ki jih razvijejo mladi. Povedano z 

drugimi besedami, »mladost ima svoj pomen samo v odnosu do družbenih in kulturnih 

okoliščin, v katerih se dogaja« (Ule, 2008, str. 123). Posameznika ne oblikujejo le 

individualne značilnosti in razvojno psihološke zakonitosti, temveč nanj v veliki meri vpliva 

socialno okolje, v katerem živi, torej trenutne družbene razmere in pogoji. Tudi Ule in Kuhar 

(2002) pravita, da sodobni razvoj mladosti lahko razumemo le v okviru modernizacije in 

družbenih sprememb.  

3.1 Družbena konstrukcija mladosti 

Naj začnem pri samem pojmu mladosti in njenem oblikovanju kot (relativno) samostojnega 

življenjskega obdobja. 

Bourdieu (2003) pravi, da so mentalne strukture, s katerimi zaznavamo svet, pravzaprav 

ponotranjene družbene strukture, zato se nam družbeni svet in njegova ureditev zdita 

samoumevna. Z drugimi besedami, zaradi tako imenovanega »učinka naturalizacije«, pri 

katerem se družbene strukture počasi spreminjajo v mentalne, družbeno realnost zaznavamo 

kot naravni svet. Posledično številne družbene konstrukte dojemamo kot naravna dejstva. 

Tako kot otrok in otroštvo nista »od nekdaj dana biološka realnost«, temveč proizvoda 

šolskega sistema (Laporte, 1992, str. 96), tudi mladostništvo ni nič bolj naravna danost, 

temveč konstrukt moderne.  

Mladost se v moderni družbi najprej pojavi v obliki prehodnega obdobja med otroško 

odvisnostjo in odraslo popolno neodvisnostjo (Gillis, 1999; Ule, 1995). Sprva sta bili mladost 

in adolescenca rezervirani predvsem za srednji razred, v prvi polovici dvajsetega stoletja pa z 

razširitvijo srednješolskega izobraževanja, obšolskih dejavnosti in uvedbo posebnih družbenih 

institucij za mlade (kot so zapori, sodišča in socialne službe) pojem mladostništva postopoma 

preide tudi na druge socialne razrede (Gillis, 1999).  

Pod vplivom modernizacije družbe in diverzifikacije izobraževalnih poti se v postindustrijskih 

družbah postopoma razvije mladost kot izobraževalni moratorij. Medtem ko moderno 
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pojmovanje mladosti predstavlja »vstopno fazo« v svet odraslih, je za postmoderno značilen 

poseben življenjski stil, pri katerem mladost »pomeni prednostno življenjsko nalogo« (Ule, 

1995, str. 22). Izobraževalna revolucija, kot jo poimenuje Gillis (1999), sovpada z vzponom 

meritokracije, ki razširi možnosti šolanja, »neodvisno« od družbenega in rasnega porekla ali 

spola. Avtonomnost mladosti narašča, interes mladih za svet odraslih pa upada. Izobraževalni 

moratorij mladim nudi čas za oblikovanje lastnih življenjskih potekov. Svoje osebnosti, 

interesov in potreb ne oblikujejo le znotraj izobraževalnega sistema, temveč tudi preko 

izvenšolskih prostočasnih dejavnosti. Osnovne socializacijske institucije v tem moratoriju so 

šola, mladinski trg in množični mediji, ki zmanjšujejo pomen socialnih razredov. Ne zajame 

le privilegiranih slojev mladih, temveč v manjšem obsegu in do določene mere tudi mlade iz 

nižjih socialnih slojev (Ule, 1995; 2008). Pojavljajo se težnje po spreminjanju mladosti »iz 

moratorija pred vstopom v odraslost v generator trajnih in individualnih življenjskih stilov« in 

nadomeščanja tradicionalne odraslosti z novimi, fleksibilnimi oblikami zaposlitev in 

družinskih skupnosti (Ule, 1995, str. 24). Na eni strani je značilna vse večja avtonomija oz. 

zrelost mladih na različnih življenjskih področjih, kot so družbena, politična in intimna sfera, 

organizacija prostega časa in vsakdanjega življenja, kultura ipd., ter pozno doseganje 

ekonomske avtonomije na drugi strani (Gillis, 1999; Ule, 1995; 2008).  

3.2 Individualizacija   

Odkritje mladosti je potekalo vzporedno z vzponom moderne, razmahom individualizacije in 

razgradnjo tradicij (Ule, 1995). Za postmoderno oz. »tekočo moderno« je značilno taljenje 

spon zgodovine, njenih trdnih teles, torej tistega, kar »vztraja v času«, kar omejuje 

posameznikovo svobodo izbire in delovanja. Industrijska družbena struktura (družbeni 

razredi, spolne vloge, družinske strukture, poklic) in samoumevnosti, ki jih je vsebovala, se 

zrahljajo in pretopijo. Gre torej za osvobajanje od zgodovinsko podedovanih tradicij in 

družbenih oblik (Bauman, 2002; Beck, 2001). Vendar pa to razbitje z namenom osvobajanja, 

paradoksno, ni prineslo večje svobode; nasprotno, moderne družbe so postale toge in svobodo 

spremlja nezmožnost (Bauman, 2002). Tako tudi povečana vloga posameznika v procesu 

odraščanja, ki sovpada z individualizmom, ne pomeni odprave podvrženosti družbenim in 

ideološkim predstavam ter avtoritetam, temveč se, nasprotno, pritisk družbe na proces 

odraščanja še okrepi.  

Utekočinjevalne sile postmoderne so se z makro ravni spustile na mirko raven, na raven 

vsakdanjega življenja posameznikov (Bauman, 2002). Kot pravi Ule (1995), je v 
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tradicionalnih družbah posameznik »zgolj« sprejemal s spolom, starostjo, socialno in kulturno 

pripadnostjo povezane družbene vloge in ideološke predstave avtoritet, v moderni pa je jih je 

dolžan tudi reflektirati, ovrednotiti in upravičiti, se torej aktivno odločati in jih zavestno 

ponotranjiti. Postmoderne biografije so fleksibilne, individualizirane, destandardizirane in 

diverzificirane; so osvobojene vnaprej danih fiksacij in odvisne od posameznikovih odločitev 

–  mladi morajo sami najti svojo pot. Ne preseneča torej dejstvo, da oblikovanje mladosti kot 

samostojnega življenjskega obdobja sovpada z razvojem individualizacije. Mladost, kot jo 

poznamo danes, namreč predstavlja osrednjo in strateško fazo v življenju, saj ponuja 

priložnost odkrivanja in preizkušanja različnih možnosti za oblikovanje individualnih 

biografij. Težnja po individualnosti se kaže preko težnje po originalnosti, iskanja identitete in 

prizadevanja po življenjski karieri. Bistvo individualnosti je originalnost in moderna 

informacijska družba od posameznikov zahteva iniciativnost, fleksibilnost, kreativnost, 

avtonomnost. Tako je posameznik, če želi ostati konkurenčen, prisiljen k individualnemu stilu 

življenja in nenehnemu potrjevanju svoje izvirnosti (Ule, 1995; 2000; 2002; 2008; Ule in 

Kuhar, 2002). 

V moderni se torej poveča število življenjskih alternativ in možnosti za vse (Ule, 2000). 

Življenjski stili in poteki so vedno manj standardizirani in posameznikom je vedno bolj 

prepuščeno, da sami določajo glavne življenjske smernice. Pri tem odločilne vloge ne igrajo 

več demografske značilnosti posameznikov, kot so spol, starost, kultura ali družbeni razred, 

temveč njihove individualne značilnosti in sposobnosti (Ule, 1995; 2000; 2002; 2008). 

Posamezniki so osvobojeni razrednih vezi in spolnih položajev in postanejo akterji 

načrtovanja svoje biografije (Beck, 2001). Vedno manj je določeno, kakšno družbeno pozicijo 

bo zasedel posameznik glede na socialni izvor in vedno večjega pomena so posameznikove 

sposobnosti doseči in izkoristiti omejene vire ter pridobljeni socialni in kulturni kapital (Ule, 

1995; 2000; 2002). »Tveganja padca in možnosti uspeha so ʻna razpolagoʼ (skoraj) vsem« 

(Ule, 1995, str. 53). Posledično se je spremenilo zaznavanje lastnega življenja – ni več vezano 

na kraj bivanja, navade, pravila. Je priložnost, ki jo je treba izkoristiti (Ule, 2000).  

Vendar večje možnosti vzpona po družbeni lestvici, za katere se kot glavno sredstvo navadno 

pojmuje izobrazba, ne pomenijo, da se ukinjajo ali drastično preurejajo socialne razlike med 

posamezniki ali da je socialni izvor izgubil pomen. Podaljšano izobraževanje in značilnosti 

postmoderne mladine, ki izhajajo iz njega, še vedno pripadajo predvsem mladim iz srednjega 

razreda (Gillis, 1999), ki z dobro podporo družine lažje dosegajo boljše družbene položaje 

(Ule, 1995). »Stare determinante življenjskih možnosti še vedno vplivajo na življenjski potek, 
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vendar v množici individualnih konfiguracij« (Ule in Kuhar, 2002, str. 39). Čeprav so 

življenjski poteki individualizirani, so še vedno odvisni od strukturnih omejitev (Ule in 

Kuhar, 2002), ki se kažejo predvsem v tem, kakšne izbire in možnosti za uresničitev ima kdo 

na voljo (Ule, 2008). Oziroma, kot pravi Beck (2001), postmoderna družba odpravi socialne 

razrede, ne pa tudi neenakosti.  

Sama bi pod vprašaj postavila tudi načela meritokracije, po katerih je uspeh domnevno 

dostopen »vsem«, ne glede na izvor, vendar prav zato teža neuspeha pade na posameznika. Na 

tem mestu ne bom problematizirala dejanske enakosti možnosti in pravičnosti meritokracije. 

Za trenutno razpravo se mi zdi pomembna predvsem ugotovitev, da se ne individualizirajo le 

življenjski poteki, temveč tudi odgovornosti za njihov uspeh ali neuspeh.  

Posamezniki se kljub težnji po načrtovanju in obvladovanju prihodnosti soočajo z 

negotovostjo. Kot poudari Ule (1995; 2000), individualizacija življenjskih potekov in 

alternative, ki jih prinaša, ne pomenijo zgolj emancipacije mladih in osvoboditve od 

nevarnosti, ki so včasih bremenile posameznike, temveč prinašajo tudi nepovratne izgube in 

nova tveganja. Eden izmed temeljnih izzivov in tveganj individualizacije je po njenem 

mnenju odgovornost posameznika za psihosocialno integracijo v družbo, ki je bila prej vsaj 

delno naloga institucij družine, dela in raznih referenčnih skupin. Oblikovanje življenjskega 

poteka, ki je prej sledil nekim univerzalnim smernicam, je postala odgovornost in naloga 

vsakega posameznika, pri tem pa se začetek načrtovanja pomika v vse bolj zgodnja leta 

življenja. Tudi izgradnja socialnih mrež, ki so bile včasih vsaj do neke mere določene z 

razredno pripadnostjo in krajem bivanja, je prešla na pleča posameznika. Tako posamezniki 

po eni strani doživljajo stres zaradi negotovosti, odgovornosti in dolgoročnosti odločitev, 

poleg tega pa se z razpadom tradicionalnih socialnih mrež izgubijo tudi socialni blažilci stresa 

(Ule, 1995; 2000; 2002).  

Domnevne osvobajajoče značilnosti individualizma se tako zlahka spremenijo v obvezujočo 

prisilo – individualizacija namreč ni izbira, temveč usoda. Posameznike obvezuje k 

samoidentifikaciji (Bauman, 2002), od njih zahteva aktivno sodelovanje pri oblikovanju svoje 

biografije in sposobnost hitrega prilagajanja na spremenljive socialne razmere. S tveganji, ki 

so bila prej do določene mere regulirana s strani različnih institucij, morajo mladi upravljati 

sami (Ule, 2008). Biografije niso več standardne, vnaprej dane, temveč so postale izbirne, 

»refleksivne« ali »zbrkljane«. Vsak mora sam sestaviti svojo biografijo, pri tem pa upoštevati 

pogoje in omejitve okolja (Ule, 2000; Ule in Kuhar, 2002). V postmoderni so možnosti 
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neskončne in malokaj je vnaprej določeno. Vendar je hrbtna stran te medalje negotovost in 

sum, da nič ni trajno, nič ni varno pred propadom (Bauman, 2002); in načelo »vsakdo je lahko 

zmagovalec, če se le dovolj potrudi« s sabo nosi temno plat – vsakdo je lahko poraženec, če 

sprejme napačno odločitev. Postmoderne biografije so zato tvegane, »mejne biografije«, 

vedno na meji med uspehom in prepadom (Ule, 2000).  

Izbire potekajo v določenih dimenzijah in vsaka odločitev prinaša nove odvisnosti. Izbira 

drugačnosti tako ni nujno želena izbira, temveč edina možna. Tudi individualizacijo biografij 

lahko razumemo kot odgovor na vedno bolj negotove in vedno manjše zaposlitvene možnosti, 

ki ima za posledico močno odvisnost posameznika od države in institucij: trga (delovne sile), 

sistema socialnega zavarovanja in skrbstva, izobraževalnega in zdravstvenega sistema, 

pravnih uredb itd., ki stopijo na mesto tradicionalnih družbenih oblik. Individualizacija ne 

prinaša večje avtonomije, temveč predvsem spremembe v načinu družbenega nadzora (Beck, 

2001; Ule, 2000; 2008). Paradoks pri tem je očiten – moderna družba, ki ruši tradicije in 

osvobaja posameznike, proizvaja druge, manj vidne in bolj subtilne oblike odvisnosti od 

družbenih institucij in struktur, ki so izven posameznikovega vpliva. Kot pravi Bauman 

(2002, str. 46), »v okusni juhi svobode, skuhani v kotlu individualizacije, plava ostudna muha 

nezmožnosti; ta nezmožnost je videti še bolj nadležna, neprijetna in razburljiva spričo 

krepitve moči, ki naj bi jih prinesla svoboda«.   

Vse večje posredovanje države na področju zasebne sfere in odvisnost posameznika od 

družbenih institucij imata za posledico institucionalizacijo in standardizacijo življenjskih 

potekov. Namesto razredno, spolno in poklicno so življenjske faze določene institucionalno – 

določajo jih vstopi in izstopi iz izobraževalnega sistema, določena starost upokojitve, 

birokratsko določena priznavanja družbenih statusov ipd. To omogoča politično oblikovanje 

življenj posameznikov, ki poteka neopazno in ima videz stranskega učinka odločitev (Beck, 

2001; Ule, 2008). Še več, ti prehodi oz. bolje rečeno zaporedja prehodov in določbe niso 

vedno praktično utemeljeni, temveč se uvedejo zaradi ideoloških interesov (Berger in 

Luckmann, 1988).   

3.3 Negotovost in tveganja postmoderne 

Beck (2001) za postmoderno družbo uvede termin »družba tveganja«, ki naj bi zamenjala 

industrijsko razredno družbo; stisko zamenja strah, na mesto pomanjkanja stopijo tveganja in 

sanje o enakosti nadomestijo sanje o varnosti. Če je bila za razredno družbo značilna vidnost 
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in očitnost nasprotja stiske in bogastva, to za tveganja postmoderne ne velja več. Zanje je 

značilna vsesplošnost, daljnosežnost in težke, nepovratne posledice. Tveganja kot so atomska 

bomba, jedrska energija, onesnaženost ipd. niso več omejena na določene posameznike ali 

določena območja, temveč zajamejo vse družbene razrede (oz. bolje rečeno vse oblike 

življenja na zemlji) in presežejo nacionalne meje. Nevidnost in nezaznavnost tveganj jih 

delata odvisne od tujega védenja (torej od definicij raznih strokovnjakov) in omogočata 

njihovo ignoriranje, ne pa tudi zmanjševanja njihovih učinkov. Nasprotno, na podlagi 

zanikanja in z opravičilom preseganja stiske tveganja uspevajo in se širijo. In čeprav se v 

mnogih primerih posameznika dotikajo le posredno, vplivajo na njegove življenjske možnosti 

(Beck, 2001; Ule, 2000).  

Moderna v svojem razvoju tako postaja vse bolj večpomenska in negotova (Ule, 2000). Vse 

težje je določiti vzroke tveganj in vse težje je vplivati na zapleteno mrežo lokalnih in 

globalnih okoliščin. Paradoksno se tveganja in neenakosti dojemajo individualno, kot 

posledica nezmožnosti obvladovanja okoliščin in ne kot učinek neugodnega socialnega izvora 

in družbenih procesov, na katere posameznik nima vpliva (Ule, 2002; 2008; Ule in Kuhar, 

2002). Gre za »preoblikovanje zunanjih vzrokov v lastno krivdo, sistemskih problemov v 

osebni poraz« (Beck, 2001, str. 137). Na ta način povečana individualna odgovornost ter 

zmanjšan vpliv socialnih blažilcev in podpor posameznika silijo k ukrepanju, saj v 

nasprotnem primeru teža odgovornosti in posledic pade nanj (Ule, 2002; Ule in Kuhar, 2002) 

– aktivnejša vloga posameznika pri oblikovanju življenja namreč predvideva tudi aktivnejše 

prevzemanje odgovornosti za posledice odločitev (Giddens, 2000). V postmoderni tako 

delovanje in ravnanja v sedanjosti bolj kot preteklost določa prihodnost – posamezniki 

delujejo preventivno, da bi preprečili ali omilili prihodnje krize (Beck, 2001).  

3.4 Izobraževanje in zaposlitve v postmoderni  

V postmoderni niso fleksibilni le življenjski poteki posameznikov, temveč tudi zaposlitve. 

Bolj kot se družba odmika od klasičnega industrijskega dela, manj je možnosti za trajno 

zaposlitev in več je prehajanj med obdobji občasne zaposlitve in nezaposlenostjo. Posledično 

vse večje število posameznikov živi »na robu trajne nezaposlenosti« (Ule, 2000, str. 47). Priča 

smo pojavu množične brezposelnosti, njena grožnja pa visi tudi nad poklici, ki so nekdaj 

prinašali jamstvo za zaposlitev (npr. tehnični in zdravstveni poklici). Poklicna usmerjenost 

izobraževanja z vse bolj negotovo poklicno prihodnostjo in nespremenjenimi učnimi 

vsebinami s tem izgublja svoj smisel (Beck, 2001).  
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Podaljševanje izobraževanja tako ne pomeni nujno širjenja izobraževalnih možnosti, ampak 

odgovor na slabe možnosti vstopa na trg dela (Ule, 2008). Ta proces v sebi nosi paradoks, na 

katerega opozarja Beck (2001) – mladi vse dlje ostajajo v izobraževanju, ki naj bi bilo v 

osnovi poklicno usmerjeno, v resnici pa postaja vedno bolj podobno »čakalnici«. Izobrazba 

postaja vedno bolj nujna, hkrati pa vedno manj zadostna. Situacijo ponazori s primerom 

železniške postaje, na kateri mladi od izobraževalnih uslužbencev kupujejo vozovnice, ki ne 

dajejo nikakršnega zagotovila, da se bodo uspeli povzpeti na prenatrpan vlak, hkrati pa vedo, 

da jim to brez vozovnice nikoli ne bo uspelo. Razvoj informacijske tehnologije je spremenil 

proizvodne procese in zmanjšal povpraševanje po nekvalificirani delovni sili (Giddens, 2000). 

Izobrazba tako v določenih primerih postaja celo kriterij izključevanja, npr. »zgolj« 

zaključena osnovna šola, ki vse bolj dobiva status »neizobrazbe« in pomeni odsotnost 

poklicnih možnosti (Beck, 2001).   

Prehodi iz izobraževalnega sistema na trg dela so torej vse bolj negotovi in labilni. Izobrazba 

sama po sebi ne nudi več gotovosti za doseganje delovnih mest, za to so vse bolj potrebne 

zveze, nastop, dodatne kvalifikacije. Spremenil se je tudi koncept učenja, ki ni več vezan le na 

izobraževalne institucije in otroštvo, temveč se vse bolj širi tudi v sfero prostega časa in 

podaljšuje na kasnejša življenjska obdobja (Beck, 2001; Ule, 2000; 2002). To so med načela 

delovanja in izobraževanja sprejele tudi javne izobraževalne institucije in zavodi. Eden izmed 

ciljev vzgoje, navedenih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (v 

nadaljevanju Bela knjiga), je »razvijanje možnosti za vseživljenjsko učenje« (Krek in Metljak, 

2011, str. 16), pojem kariere pa je definiran kot »vseživljenjski napredek posameznika v 

učenju in delu« (Krek in Metljak, 2011, str. 45). Koncept vseživljenjskega učenja odseva dve 

značilnosti postmoderne: negotovost glede tega, katera znanja in veščine so ključni in 

potrebni, ter posameznikovo odgovornost za načrtovanje učenja.  

Čeprav za tveganja v postmoderni velja, da so vsesplošna, se do določene mere še vedno 

razporejajo hierarhično – »obstaja sistematična ʻprivlačna silaʼ med skrajno revščino in 

skrajnimi tveganji« (Beck, 2001, str. 50). Kriteriji selekcije, ki naj bi jih ekspanzija 

izobraževanja premostila, dobivajo nov pomen; »v izbiri med formalno enako kvalificiranimi 

ljudmi ponovno pridejo v veljavo kriteriji, ki ležijo onstran certifikatov o izobrazbi in se 

izmikajo prisilam utemeljevanja« (Beck, 2001, str. 227). Tveganje brezposelnosti je večje pri 

skupinah, ki se že tako bolj izpostavljene (slabo kvalificirani delavci, ženske, tujci ipd.) 

(Beck, 2001). In če za zaposlene rečemo, da živijo tvegano, nezaposleni živijo nevarno. Ne 

gre več za izbiro med uspehom in neuspehom, temveč za izbiro med različnimi nevarnostmi 
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(Ule, 2000). Realističnost izbir namreč ni odvisna od njihovega števila, temveč od količine 

resursov, s katerimi razpolaga posameznik (Bauman, 2002). Višji sloji imajo več možnosti in 

sposobnosti za ravnanje s tveganji, pri nižjih pa se pomanjkanju preskrbe in virov priključita 

še pomanjkanje varnosti in preobilje tveganj (Beck, 2001). Tako se ustvari začaran krog 

revščine in socialne izključenosti, ki ga je težko identificirati. Brezposelni niso izključeni le iz 

sveta dela, temveč jim grozi tudi izključenost iz drugih družbenih sistemov (Ule, 2008). 

Ekonomsko ogroženost pogosto spremljajo tudi fizična (kraj bivanja), kulturna (npr. 

izobraževalne možnosti) in socialna (tako na medosebni ravni kot v odnosih z institucijami) 

(Giddens, 2000; Ule, 2000). Na socialno izključenost poleg nezaposlenosti in pomanjkanja 

socialnih mrež vplivajo še izključenost iz izobraževalnega sistema, izkušnja dezorganizacije 

družine in pomanjkanje družinskih podpor (Ule, 2000; 2002). Vzporedno s tem poteka proces 

individualizacije odgovornosti za socialno izključenost, kar posameznikom odvzame, poleg 

ekonomskega, socialnega in kulturnega kapitala, tudi psihološke zmožnosti za spopadanje s 

situacijo in poveča občutek nemoči. Posameznik je tako »vse bolj globalno izključen« (Ule, 

2000, str. 48).  

3.5 Kako se z negotovostmi in tveganji postmoderne spopadajo mladi?  

Rezultati raziskave, izvedene med mladimi v Sloveniji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, 

kažejo, da se ti pri oblikovanju življenja poslužujejo treh strategij: individualizacije (vsak sam 

išče svojo pot), gradnje odnosov in umika v zasebnost (Ule in Kuhar, 2002). Posamezniki v 

individualizirani postmoderni čutijo potrebo po tkanju mrež, ki pa so, v nasprotju s 

skupnostmi, krhke in kratkotrajne. Posameznike povezujejo skupne intimnosti, vendar je vsak 

zase osamljen (Bauman, 2002). Značilen je tudi razvoj zasebne sfere (industrija kulture in 

prostega časa) ter umik v zasebni svet, kjer jim starši in družina nudijo podporo. To pomeni 

umik pred zahtevami negotovega, nepreglednega in neobvladljivega sveta v zasebno sfero in 

družino, individualno potrošnjo in izgradnjo osebne kariere (Ule, 2002; 2008). V področje 

zasebnosti se umika tudi revščina, ki postane skrita (Beck, 2001). Poleg tega je med mladimi 

zaznati težnjo po »normalnosti« – »normalnem življenju, normalni službi« – ki si jo lahko 

razlagamo kot nekakšno zaščito in vzpostavitev navidezno jasnega položaja (Ule in Kuhar, 

2002).  
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4 ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT DRŽAVE 

Althusser (1980, str. 52, 59) ideološke aparate države, med katerimi ima po njegovem mnenju 

vodilno vlogo prav šola, opredeli kot institucije, ki »delujejo v največji meri in pretežno z 

ideologijo, šele drugotno delujejo z represijo« in prispevajo »k reprodukciji produkcijskih 

razmerij, tj., kapitalističnih razmerij eksploatacije«.  

4.1 Socialna konstrukcija realnosti 

Družbeni red je socialno proizveden in objektivnost institucionaliziranega sveta je človeško 

zgrajena objektivnost. Pojmovni mehanizmi vzdrževanja tega sveta so prav tako proizvod 

družbene dejavnosti, njihova uspešnost pa je »povezana z močjo tistih, ki z njimi upravljajo« 

(Berger in Luckmann, 1988, str. 102). Povedano drugače, socialna realnost se konstruira 

preko simbolnih bojev, ki potekajo neprenehoma in ki pomembno vplivajo ne le na razmerja 

moči, temveč določajo legitimne vizije sveta (ideologije). Imetniki velikega simbolnega 

kapitala – torej tisti, ki so znani in pripoznani – lahko vsilijo svojo vizijo sveta – tisto, ki je 

zanje najbolj ugodna. Imajo namreč monopol nad institucijami (npr. šolski sistem), ki uradno 

določajo range. Ravno te institucije pa na drugi strani z uradnim imenovanjem podeljujejo 

naslove oz. kvalifikacije, ki niso nič drugega kot univerzalno priznan simbolni kapital 

(Bourdieu, 2003). Oblast in vednost tako producirata druga drugo; »ni oblastnega razmerja, ne 

da bi se korelativno vzpostavilo neko polje vednosti, in ne vednosti, ki ne bi hkrati zahtevala 

in vzpostavljala oblastnih razmerij« (Foucault, 1984, str. 35).  

Pri poskusu vsaj delne analize možnosti znotraj izobraževalnega sistema se mi zato zdi nujno 

razumeti mehanizme socialne konstrukcije in reprodukcije, ki pomembno določajo razmerja 

in ideologije. Kot piše Mencin Čeplak (2002), so spoznanja o odvisnosti vednosti od struktur 

in razmerij prispevala – oziroma prispevajo – k razumevanju, kako lahko odpor podrejenih 

skupin slednje razbremeni oznake manjvrednosti in poglobi demokracijo.   

4.2 Šola ni od vselej 

Laporte (1992) se v članku O zgodovini šolanja loti dekonstrukcije nekaterih mitov, ki jih goji 

šola. Prvi je mit o univerzalnosti in večnosti šole, ki slednjo prikazuje kot naravno stvarnost 

brez zgodovine, kot nekaj, kar je od vselej obstajalo in zato tudi vselej bo. Šola mora 

legitimirati samo sebe in ta mit služi za njen nadaljnji obstanek in reprodukcijo (Apple, 1992; 
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Laporte, 1992). Laporte (1992) namesto iskanja izvora šole in »retrospektivnih iluzij«, ki vse 

oblike vzgoje in izobraževanja vidijo kot posebne oblike šolanja oz. kot zametke sodobne 

šole, predlaga raziskovanje njenih začetkov z vidika vpetosti v druge prakse in ideološke 

aparate. Loči tri oblike šolanja: predpotopne oblike v antičnem in fevdalnem produkcijskem 

načinu; primitivne oblike, ki so se razvile znotraj institucije Cerkve in družine; ter razvite 

oblike, ki so se razvile v kapitalističnem produkcijskem načinu. Laporte (1992) piše, da je za 

začetke mehanizacije značilno delo otrok, ki onemogoča šolanje proletariata. Šola v 

kapitalističnem sistemu je tako »razredna šola«, šola za določen razred – buržoazijo. 

Ustanovitev posvetne, brezplačne in obvezne šole je posledica bojev proletariata za skrajšanje 

delavnika in omejitev dela otrok ter bojev za samoizobraževanje, nasprotno buržoaznim 

šolskim projektom. Razširitev šolanja z vladajočih tudi na vladane razrede je odgovor 

buržoazije na te zahteve; »če pod vplivom teh bojev postane posplošeno šolanje možno, 

postane možno za ceno neizogibne nujnosti, da kapitalistična buržoazija vsili šolsko obliko, ki 

v tendenci izključuje poskuse samovzgoje proletariata, oziroma jih vsaj prehiti in prevlada« 

(Laporte, 1992, str. 102). S tem je zatrla zanjo nevarne pobude proletariata in »vsilila šolsko 

obliko, ki je postala potrebna za reprodukcijo kapitalističnih produkcijskih razmerij« 

(Laporte, 1992, str. 103). Kapitalistični šolski sistem namreč skrbi za reprodukcijo delovne 

sile, ki ne pomeni zgolj reprodukcije usposobljenosti za določeno delovno mesto, temveč tudi 

»reprodukcijo njenega podrejanja pravilom veljavnega reda« – pravilom »pokorščine 

družbenoetični delitvi dela in [...] ureditve, ki jo vzdržuje razredno gospostvo« (Althusser, 

1980, str. 43).  

4.3 Reprodukcija v šolskem sistemu 

Znanje je kapital, saj ima kot simbolični produkt socialnih polj več kot le simbolne posledice: 

kupuje prestiž, moč ter posledično ekonomsko pozicijo. Z večanjem ali pretvarjanjem kapitala 

iz ene oblike v drugo pomaga izobraževanje ohranjati in izboljševati pozicije posameznikov v 

družbenem prostoru. Pri tem igra pomembno vlogo priznavanje (recognition). Znanje namreč 

lahko pridobi vrednost in moč samo tako, da ga polje oz. skupina, ki ji posameznik pripada, 

priznava kot legitimno. Prav to priznavanje pa ohranja in reproducira hierarhijo med tistimi na 

ugodnejših in tistimi na manj ugodnih položajih (Grenfell in James, 1998).  

Neenake porazdelitve kapitala v družbenem prostoru omogočajo »prilaščanje profitov in moči 

za vsiljevanje zakonov funkcioniranja polja, ki je najbolj naklonjeno kapitalu in njegovi 

reprodukciji« (Bourdieu, 2004, str. 315). Država s šolsko politiko »uravnava trg delovne sile 
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oziroma reprodukcijo vladajočih elit« (Zadnikar, 2003, str. 35). Zadnikar (2003, str. 35) piše, 

da je sistem ocenjevanja in selekcije v slovenskem izobraževalnem sistemu »le podsistem trga 

delovne sile« in kot tak »v funkciji reprodukcije razrednega gospostva« (Zadnikar, 2003, str. 

32). Šola je sicer poklicno usmerjena – njen namen je usposabljanje delovne sile – vendar na 

način, ki reproducira vladajočo ideologijo in ohranja vzpostavljene družbene položaje. Če to 

povemo z Althusserjevimi besedami, šola sicer »uči ʻspretnostiʼ, toda v oblikah, ki 

zagotavljajo podrejanje vladajoči ideologiji ali pa obvladovanje njene ʻprakseʼ« (Althusser, 

1980, str. 43). Freire (2007) izobraževanje, ki učence postavi v položaj objektov, katerih 

vloga je omejena na pasivno sprejemanja znanja, ki jim ga posreduje učitelj, imenuje 

bančniški koncept izobraževanja. Bolj kot učenci delajo na pasivnem shranjevanju 

posredovanih informacij, t.i. depozitov, v manjši meri razvijejo kritično zavest, ki bi lahko 

vodila k transformaciji družbene ureditve. To služi interesom opresorjev, ki seveda ne želijo 

niti razkritja niti transformacije sveta. V njihovem interesu ni spreminjanje situacije, ki zatira, 

temveč spreminjanje zavesti zatiranih (Simone de Beauvoir, 1963; povzeto po: Freire, 2007). 

Če se spomnimo razprave o začetkih šole, je bil sam vzrok za posplošitev šolanja na vse 

razrede uvajanje novih načinov »predstavljanja razmerja, ki ga imajo vladani razredi do svojih 

realnih eksistenčnih pogojev« (Laporte, 1992, str. 102). Green (1990; povzeto po: Lukšič-

Hacin in Milharčič Hladnik, 2011) pravi, da je nastanek javnega šolstva poleg tega povezan s 

procesom oblikovanja nacionalnih držav. K posredovanju ideologije vladajočega razreda tako 

dodaja še odgovornost šolstva za moralni, kulturni in politični razvoj naroda.  

Šolski sistem torej služi za akumulacijo kapitala, legitimacijo obstoječih razmerij in institucij 

ter produkcijo določenih skupin znanja in s tem določene kulture in ideologije. S pomočjo 

naturalizacije – katere učinek je zaznavanje družbene realnosti kot naravne in samoumevne – 

se socialne klasifikacije pretvorijo v akademske in tako prikrijejo sistem reprodukcije 

socialnih razlik (Grenfell in James, 1998) ter ustvarjajo na videz pravično in demokratično 

šolo. Pri tem je treba poudariti, da opisani procesi sicer predstavljajo strukturni pritisk na šole 

za opravljanje teh funkcij, ni pa nujno, da jih šole v realnosti tudi uspejo uresničevati. Vse tri 

funkcije namreč lahko delujejo protislovno (Apple, 1992). Prav tako se ideologije znotraj šole 

ne uveljavljajo brez boja in pogajanj, kjer bi bili izidi v prid vladajoče ideologije vnaprej 

določeni (Mencin Čeplak, 2002). Prav šola in ostali ideološki aparati države namreč 

predstavljajo prostor, kjer si zatirani razredi lahko poiščejo sredstva in priložnosti za odpor 

(Althusser, 1980).  
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4.4 Enake možnosti in pravičnost 

Kakovost izobraževalnih sistemov se že vrsto let ne meri le po njihovi učinkovitosti, temveč 

tudi po njihovi pravičnosti (Krek in Metljak, 2011). Tudi izsledki raziskav PISA 2006 

(OECD, 2007a) dokazujejo, da kvaliteta in enakost nista dva različna pojma, temveč gresta z 

roko v roki. Države, ki jim je uspelo zmanjšati razlike v uspešnosti učencev iz različnih 

socialno-ekonomskih okolij, v povprečju dosegajo boljše rezultate.  

Izraz »enake možnosti« je pogosto interpretiran v luči meritokracije, ki v tem primeru pomeni 

enako dostopnost, pač glede na individualne sposobnosti. Ta koncept spregleda pomen 

strukturnih možnosti in omejitev, ki so za različne posameznike različne. Princip nagrajevanja 

najboljših tako ne odpravlja neenakosti, temveč jih kvečjemu zapakira v ovoj individualne 

odgovornosti in krivde.  

Konceptu enakih možnosti se tako pridruži koncept enakosti izhodiščnih možnosti – kajti 

»enak dostop vseh do nečesa na podlagi zaslug je nekaj povsem drugega kot zagotavljanje 

enakih izhodiščnih pogojev, ki nudijo vsem enake začetne možnosti« (Kodelja, 2006, str. 30) 

– oz. »načelo poštene enakosti možnosti«, po katerem možnosti uspeha niso na voljo le 

formalnem smislu (Rawls, 1999; povzeto po: Peček in Lesar, 2006). V šolskem kontekstu to 

pomeni oblikovanje kompenzacijskih programov za izravnavanje izhodiščnih razlik, ki so 

posledica okoliščin, v katere je bil posameznik postavljen (Peček in Lesar, 2006). Same 

okoliščine oz. deprivilegiranost namreč niso niti pravične niti krivične. Pravični ali krivični so 

lahko zgolj načini obravnavanja izhodiščnih razlik s strani institucij: »...če imajo nekateri 

velike sposobnosti, je to dobro za vse, pod pogojem, da so te izhodiščne razlike uporabljene v 

korist defavoriziranih« (Rawls, 1999; povzeto po: Peček in Lesar, 2006, str. 13). Rawls (1999; 

povzeto po: Peček in Lesar, 2006, str. 11) h konceptu pravičnosti dodaja še »načelo 

diference«, ki »legitimira neenako obravnavo v primeru, da je to v prid deprivilegiranim«. V 

šolskem okolju je za njegovo uresničevanje odgovoren vsak posamezen učitelj, saj gre za 

individualizirano, učencu prilagojeno obravnavanje, katerega postopkov ni moč vnaprej 

določiti (Peček in Lesar, 2006). Šola naj bi bila torej na formalni ravni utemeljena na načelu 

pravičnosti, za uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev pa Peček in Lesar (2006, str. 15) 

predlagata še vpeljavo koncepta etike skrbi, pri kateri gre za »izpostavljanje primarnosti 

odnosa, odgovornosti do sebe in drugih« ter vprašanje, »kako živeti moralno v konkretnih 

odnosih, kar zajema dolžnosti do sebe, moje družine in ljudi nasploh«. 
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S predlaganjem dodatnih ukrepov in pomoči za določene skupine otrok Bela knjiga naredi 

korak k uresničevanju načela pravičnosti. Glede enakih možnosti je zapisano, da je »vsakdo 

obravnavan v skladu s klasičnim pravilom pravičnosti (enake je treba obravnavati enako in 

neenake skladno z njihovo različnostjo)« (Krek in Metljak, 2011, str. 14). Poleg tega ne 

izključuje možnosti pozitivne diskriminacije ter predvideva npr. nudenje ustrezne pomoči in 

spodbud priseljencem ter uvajanje ukrepov za »povečanje enakih izobraževalnih možnosti za 

otroke iz socialno in kulturno deprivilegiranih okolij« (Krek in Metljak, 2011, str. 48).  

Kljub temu, da so zasnove pravičnosti v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja očitno 

zastavljene, različni avtorji (Medvešek in Bešter, 2010; Peček in Lesar, 2006) poročajo, da se 

načelo poštene enakosti možnosti in načela interkulturne pedagogike v praksi ne upoštevajo. 

Slovenske šole namreč ne zagotavljajo programov za kompenzacijo razlik za učence 

pripadnike manjšinskih etničnih skupin in ne omogočajo ohranjanja izvorne kulture in jezika 

(Peček in Lesar, 2006). Številne raziskave še vedno ugotavljajo obstoj razlik v doseganju 

rezultatov učencev glede na socialno-ekonomski status in kulturno pripadnost, seveda v prid 

učencev z višjim socialno-ekonomskim statusom in tistih, katerih izvorna kultura je kultura 

večinske družbe (Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2009; Peček, Čuk in Lesar, 

2006; OECD, 2007a; 2007b; Repež in Štraus, 2008; Rudiger in Spencer, 2003).  

Če hočemo različne posameznike postaviti v enak izhodiščni položaj, je nujno privilegirati 

deprivilegirane in deprivilegirati privilegirane. Otroci iz socialno manj ugodnih socialnih 

okolij morajo biti torej deležni več pomoči, skrbi, spodbud itd. kot enako nadarjeni otroci iz 

ugodnejših socialnih okolij (Kodelja, 2006). V realnosti pa to pomeni, da se morajo na papirju 

napisana načela na ustrezen način prenesti tudi v prakso.  

Naj na tem mestu povzamem še nekaj ugotovitev iz zgornjih poglavij. Ugotovili smo, da šola 

producira določeno vednost, legitimira in reproducira socialne strukture in odnose moči, 

obenem pa jih prikriva – bodisi z naturalizacijo ali pa pod pretvezo enakosti, demokracije in 

meritokracije, ki naj bi vodila k splošni socialni in ekonomski pravičnosti (Apple, 1992; 

Grenfell in James, 1998). Če se v razpravi o pravičnosti šole navežem na ugotovitve o 

vpetosti šole v gosposka razmerja, se upravičeno zastavlja vprašanje, ali v kontekstu šole 

sploh lahko govorimo o pravičnosti in enakih možnostih. Zadnikar (2003) pravi, da moramo 

šolo razumeti znotraj trga delovne sile, v kontekstu neoliberalizma, globalizma in ekonomske 

logike, pravičnost v šoli pa posledično kot »usposabljanje za transgresijo in transformacijo«, 

za sooblikovanje »drugačnega, a možnega sveta« (Zadnikar, 2003, str. 44). 
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5 INTEGRACIJA, ASIMILACIJA IN AKULTURACIJA  

V strokovni literaturi se pojavljajo različno termini, ki opredeljujejo proces vključevanja 

priseljencev v novo socialno okolje: integracija, adaptacija, akulturacija, asimilacija itd. 

(Bešter, 2007).  

Sprva se je v sociološki literaturi, pa tudi v praksi, uveljavil koncept asimilacije, pri katerem 

gre za prisilen proces prilagajanja priseljencev na novo okolje, katerega cilj je homogenizacija 

in zmanjšanje družbene raznolikosti (Lukšič-Hacin, 1999; Skubic Ermenc, 2003; Žagar, 

2008). Slovar tujk (2005) asimilacijo opredeli kot »prilagajanje, vključevanje v določeno 

okolje« ali »stapljanje enega naroda z drugim«; Slovar slovenskega knjižnega jezika (1998) 

pa kot »vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti«. Gre torej za 

enosmeren proces prilagajanja in stapljanja priseljencev z že obstoječim socialnim redom, 

homogeno kulturo in vrednotnim sistemom novega okolja (Rudiger in Spencer, 2003). 

Zahteva po spremembi in prilagajanju se nanaša izključno na priseljence, ki so, če želijo 

sprejeti značilnosti novega okolja, prisiljeni opustiti nekatere značilnosti izvorne kulture.  

Termin akulturacija izhaja iz antropoloških teorij (Lukšič-Hacin, 1999) in označuje proces 

spreminjanja vedenj, stališč in vrednot, ki se začne, ko posameznik pride v stik z novo kulturo 

(Razpotnik, 2004). Različni avtorji si to razlagajo različno. Vrečer (2007) piše, da se termin 

nanaša na »enosmeren proces učenja nove kulture«, medtem ko gre po Phinney (1990; 

povzeto po: Razpotnik, 2004) in Berry-ju (2001) za dvodimenzionalen in dvosmeren proces 

ohranjanja lastne kulture in prilagajanja gostujoči družbi, pri katerem sodelujejo tako 

priseljeni posamezniki kot posamezniki iz gostujoče družbe. Berry (2001) opiše štiri 

akulturacijske strategije, ki se jih lahko poslužijo posamezniki iz etničnih manjšin: integracijo, 

asimilacijo, separacijo in marginalizacijo. Integracija pomeni, da je tako priseljeni kot 

gostujoči skupini pomembno ohranjanje lastne kulture na eni ter interakcija s pripadniki 

drugih kultur na drugi strani; asimilacija pomeni, da se posameznik identificira z novo 

kulturo, ne ohranja pa izvorne; pri separaciji ima, ravno obratno, močno željo po ohranjanju 

izvorne kulture, ne pa tudi po stikih s pripadniki drugih kultur; o marginalizaciji pa govorimo 

takrat, ko posameznik nima možnosti ali interesa niti za ohranjanje izvorne kulture niti za 

stike z drugimi. Katere izmed strategij se bo posameznik poslužil ni odvisno le od njegove 

izbire, temveč tudi od strukturnih možnosti in akulturacijskih strategij gostujoče družbe. Tako 

je na primer uresničevanje integracije možno le v družbi, ki podpira kulturni pluralizem in 
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multikulturalizem. Preostale tri akulturacijske strategije širše družbe so: »talilni lonec«, 

segregacija in izključitev (Berry, 2001). Proces akulturacije lahko torej poteka na različne 

načine, obe dimenziji pa se med seboj ne izključujeta – posamezniki lahko hkrati razvijajo 

izvorno kulturo in sprejemajo novo (Razpotnik, 2004). Družbe naj bi si prizadevale za iskanje 

ravnotežja med obema, pri čemer naj bi v prvi vrsti upoštevale želje priseljencev in jim 

omogočile, da se odločajo, v kolikšni meri bodo ohranili svojo etnično identiteto in v kolikšni 

meri bodo sprejeli novo kulturo (Phinney, 2001; povzeto po: Razpotnik, 2004).   

V Evropi je trenutno najbolj uveljavljen termin integracija (Bešter, 2007), ki se je razvil kot 

alternativa segregacijskim politikam in asimilacijskemu modelu vključevanja (Lukšič-Hacin, 

1999; Vršnik, 2003; Žagar, 2008). Njegov razvoj sovpada z uveljavljanjem človekovih pravic 

po drugi svetovni vojni (Žagar, 2008). V nasprotju z asimilacijo integracija ne predstavlja 

nasilja večinske skupnosti nad manjšinsko (Klinar; povzeto po: Lukšič-Hacin, 1999) – temelji 

na prepoznavanju in spoštovanju raznolikosti, na načelu enakopravnosti in človekovih 

pravicah ter predstavlja osnovo za prostovoljno in enakopravno sobivanje in sodelovanje vseh 

posameznikov v pluralnem okolju (Žagar, 2008).  

Kljub splošni uveljavljenosti, številni avtorji opozarjajo na problematičnost koncepta 

integracije, ki izhaja predvsem iz njegove kompleksnosti. Opredelitve integracije so raznolike 

in odvisne od nacionalnega konteksta. Segajo od asimilacijskih praks do različnih oblik 

kulturnega pluralizma (Bešter, 2007; Rudiger in Spencer, 2003). Tudi po Vršnik (2003) lahko 

integracijo razumemo na tri načine: kot asimilacijo (gre torej za prilagajanje manjšinske 

skupine večinski), akomodacijo (prilagajanje večinske skupine) ali adaptacijo (gre za 

vzajemno prilagajanje).  

Bešter (2007) nadaljuje, da se integracijo večinoma pojmuje kot vmesno možnost med 

asimilacijo, ki vodi v kulturni monizem, in ekstremnim multikulturalizmom, ki lahko vodi do 

zapiranja in izolacije pripadnikov posameznih kulturnih skupin v med seboj ločene in 

samozadostne skupnosti. Pravi, da večina opredelitev sledi definiciji Ekonomskega in 

socialnega sveta Organizacije združenih narodov, po kateri je integracija »postopen proces, v 

katerem novi naseljenci postanejo aktivni udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, 

kulturnih in duhovnih zadevah nove domovine. Gre za dinamičen proces, v katerem se 

vrednote oplajajo z medsebojnim spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem. V tem 

procesu najdejo tako priseljenci kot domačini priložnost za svoj lasten poseben prispevek.« 

(Bešter, 2007, str. 107-108).  
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V smislu vzajemnega spoznavanja in prilagajanja različnih etničnih skupin s ciljem aktive 

participacije in ustvarjanja skupnega družbenega prostora integracijo opredelijo tudi drugi 

avtorji. Žagar (2008) razvije definicijo, po kateri je integracija kontinuiran proces 

prostovoljnega, enakopravnega in polnega vključevanja vseh, še posebno marginaliziranih 

posameznikov v družbo, v kateri živijo. Po Medvešek (2006, str. 131) integracija pomeni 

»vključevanje (pogosto vseživljenjsko) ter emancipacijo priseljencev in njihovih potomcev v 

slovensko družbo pod enakimi pogoji in z enakimi (socialnimi, političnimi in kulturnimi) 

pravicami, kot jih ima večinsko prebivalstvo«. Ni enostranski, ampak dvostranski proces 

medsebojnega prilagajanja, ki zahteva interakcijo in sodelovanje manjšinske in večinske 

etnične skupnosti – priseljenci sprejmejo nekatere norme in pravila večinske družbe, slednja 

pa prilagodi svoje institucije tako, da ustrezajo novi situaciji in potrebam priseljencev ter 

zagotavljajo enake možnosti za participacijo. Povedano drugače, čeprav je aktivna vloga 

priseljencev v procesu integracije ključnega pomena, je to možno le v primeru, ko obstoječe 

strukture niso tako rigidne, da bi to aktivnost zavirale (Berry, 2001; Bešter, 2007; Rudiger in 

Spencer, 2003). Vrečer (2007) k temu dodaja še pripravljenost države sprejema za učenje od 

priseljencev.  

Nadalje integracija ne pomeni zlitja manjšinske kulture z večinsko, temveč omogoča 

ohranjanje, izražanje in razvoj prvin posameznikove izvorne oz. podedovane etnične 

identitete in njegove nacionalne, verske in jezikovne pripadnosti v javni sferi (Medvešek, 

2006; Skubic Ermenc, 2003; Vrečer, 2007). Predpogoj za uresničevanje integracije je torej 

multikulturna naravnanost družbe, ki predvideva prepoznavanje vrednosti, ki jo družbi prinaša 

kulturni pluralizem, nizko stopnjo predsodkov in diskriminacije v družbi, pozitivno 

medsebojno naravnanost med različnimi etničnimi skupinami ter identifikacijo vseh 

posameznikov in skupin s širšo družbo (Kalin in Berry, 1995; povzeto po: Berry, 2001).  

Proces integracije poteka postopoma in lahko traja več let ali celo generacij. Stopnje 

integracije Vrečer (2007) opredeli kot sprejem, vključevanje in stalno bivanje ali 

državljanstvo. Bešter (2007) začetno fazo integracije poimenuje faza adaptacije in 

aklimatizacije. V tej fazi si priseljenci najdejo stanovanje, delo, se začnejo učiti jezika in 

osnovnih principov delovanja družbe, v katero so se priselili. To je osnova za nadaljnjo 

postopno integracijo, katere glavni cilj je (socialna) vključenost vseh posameznikov v 

demokratično družbo, ki prepoznava in spoštuje raznolikost (Žagar, 2008). Končni rezultat 

procesa integracije je družba, ki spoštuje kulturni pluralizem in v kateri imajo posamezniki 

enakopraven položaj ne glede na etnično pripadnost (Bešter, 2007).  
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Družbeni sistem naj bi deloval kot kulturno heterogen, vendar koherenten sistem, v katerem 

imajo vsi posamezniki enake možnosti (Bešter, 2007). Integracija je torej tudi lastnost oz. 

značilnost družbenega sistema, v katerem posamezni deli delujejo povezano, soodvisno in 

komplementarno ob hkratnem spoštovanju različnosti (Entzinger in Biezeveld, 2003; povzeto 

po: Bešter, 2007). Kohezija predvideva socialno interakcijo in sodelovanje med posameznimi 

skupnostmi, na podlagi katere se oblikujejo nove skupne vrednote in prakse. Da bi do te 

interakcije lahko prišlo, morajo biti pripadniki etničnih manjšin deležni enakih pravic, ki jim 

omogočajo polno in enakopravno soudeleženost na vseh področjih družbenega življenja, 

dostop in participacijo v družbenih institucijah in udeleženost v procesih oblikovanja družbe 

(Bešter, 2007; Rudiger in Spencer, 2003).  

Integracija torej predvideva socialni red in kohezijo, kar lahko po drugi strani ovira 

prepoznavanje in sprejemanje raznolikosti. Integracijske politike se pogosto zadovoljijo s 

stanjem, ko integracija v družbi doseže raven enakopravnega dostopanja do javnih služb in 

institucij. S tem se na eni strani spregleda specifične značilnosti in razlike manjšinskih skupin, 

na drugi pa dejstvo, da so značilnosti in prakse javnega sektorja bolj prilagojeni določenim 

skupinam posameznikov (Rudiger in Spencer, 2003). To vodi do še enega pomembnega 

vidika integracije, to je stanja, ko priseljenci v družbi dosegajo primerljive položaje kot 

»avtohtono« prebivalstvo (Doomernik, 1998; povzeto po: Bešter, 2007). Da bi bil ta cilj 

dosežen, integracija ne sme zagotavljati le enakopravnega vključevanja v družbo, temveč tudi 

– na podlagi prepoznavanja različnih izhodiščnih pozicij in specifičnih interesov – enake 

izhodiščne možnosti (Žagar, 2008).  

Bešter (2007) navaja več dimenzij integracije:  

1. Pravna integracija pomeni postopno izenačevanje pravnega statusa priseljencev s 

statusom državljanov, katere končna faza je pridobitev državljanstva (Bešter, 2007). 

Slednje predvideva pridobitev vseh civilnih in političnih pravic, zato ga Rudiger in 

Spencer (2003) smatrata kot predpogoj za polno integracijo v javno življenje. Seveda 

je pridobitev državljanstva najvišja faza pravne dimenzije integracije in lahko 

pomembno vpliva na politično integracijo, ne pomeni pa, da so s tem uresničeni tudi 

drugi vidiki integracije (Lukšič-Hacin, 1999).  

2. Poselitvena in bivanjska integracija pomeni možnost selitve in naselitve v kateremkoli 

delu naselja ali države pod enakimi pogoji kot ostali prebivalci. Pomeni tudi, da 
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priseljenci živijo v primerljivih pogojih kot ostali prebivalci s podobnim ekonomskim 

statusom. Velika koncentracija priseljencev na enem mestu se smatra kot znak slabe 

integracije in jo je treba preprečevati (Bešter, 2007). Pri tem si niso vsi avtorji 

enotnega mnenja. Bauböck (1994; povzeto po: Bešter, 2007) navaja, da priseljenci 

prav tako koncentracijo ocenjujejo pomembno za integracijo. Tudi Verlič Christensen 

(2002) kritizira usmerjenost integracijskih politik v prostorsko razpršenost imigrantov, 

katere učinka sta po njenem mnenju predvsem osamitev in nadzor. Po drugi strani pa 

so zaskrbljujoči izsledki raziskav, ki jih navajata Rudiger in Spencer (2003) in ki 

kažejo, da priseljenci pogosteje živijo v revnejših urbanih četrtih s slabšim dostopom 

do javnih uslug in z višjo stopnjo imigrantske populacije. Kar se zdi pri teh izsledkih 

zaskrbljujoče, ni samo dejstvo koncentriranja imigrantske populacije na določenih 

področjih, temveč značilnost teh področij – povezava koncentracije posameznikov iz 

drugih kulturnih okolij s koncentracijo revščine. Po Bourdieuju (2003) se 

posameznikov položaj v družbenem prostoru izraža v njegovi umestitvi v fizičnem 

prostoru – tako nastajajo prostori koncentracije imetnikov velikih količin kapitala na 

eni in prikrajšanih na drugi strani. V duhu te ugotovitve se vprašamo, v kolikšni meri 

so lahko učinkovite politike razpršenega naseljevanja imigrantov, če zanemarijo vidik 

socialnega statusa. Ta dvom podpirajo ugotovitve Rudiger in Spencer (2003), ki 

pravita, da so številne politike naseljevanja priseljencev dosegle zgolj premestitev 

imigrantskih skupin z ene neugodne lokacije na drugo. Sprašujem se torej, ali 

izpostavljanje etničnega vidika ne služi prikrivanju dejanskega problema – 

koncentracije posameznikov glede na družbeni položaj in količino kapitala, ki ga 

posedujejo. Če sledimo Bourdieujevim razmišljanjem, etnična razpršenost še ne 

odpravi priklenjenosti na en kraj (tako fizični kot družbeni) in »vlečenja navzdol«, ki 

sta značilna za stigmatizirano četrt, temveč ju kvečjemu prikriva. Integracija bi v tem 

smislu pomenila sobivanje posameznikov, ki zasedajo različne družbene pozicije ne 

glede na etnično pripadnost, in možnost gibanja v prostoru. Verlič Christensen (2002) 

pravi, da je za integracijo imigrantov pomembna možnost življenja in dela v etnično 

organiziranem okolju, poleg tega pa je bistvenega pomena možnost to okolje zapustiti, 

ko in če se posameznik za to odloči. To pa predvideva tolerantno družbo, v kateri so 

posameznikom na voljo možnosti za izobraževanje, delo, pridobitev stanovanja ipd.  

3. Socialnoekonomska integracija se nanaša na položaj priseljencev na trgu dela in v 

sistemu države blaginje – pomeni enake možnosti in doseganje primerljivih rezultatov 
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pri zaposlovanju, dohodku, socialnoekonomskem statusu, koriščenju socialnih storitev 

(Bešter, 2007). Rudiger in Spencer (2003) k temu dodajata še izobraževanje, 

zdravstvene storitve in nastanitev. Po njunem mnenju je socialni in ekonomski status 

priseljencev glavni indikator tako njihove vključenosti v družbo kot stopnje 

enakopravnosti in kohezije v tej družbi. Žal pa nadaljujeta, da podatki za Evropo 

kažejo, da enakopravno vključevanje priseljencev na teh področjih še ni doseženo. 

Pravita, da se priseljenci in etnične manjšine soočajo z nizko stopnjo zaposlenosti, 

koncentracijo na določenih področjih zaposlovanja, nizkim plačilom, slabimi 

delovnimi pogoji in redkeje zasedajo višje položaje na delovnem mestu (Rudiger in 

Spencer, 2003). 

4. Integracija na področju izobraževanja. Uspešna integracija pomeni, da imajo 

priseljenci in njihovi potomci »enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako 

uspešno končujejo posamezne stopnje šolanja, imajo enake možnosti za nadaljnje 

izobraževanje in kot skupina dosegajo izobrazbeno strukturo, ki je primerljiva z 

izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov med večinskim prebivalstvom. Na področju 

izobraževanja je za integracijo pomembno tudi, da se priseljenci lahko učijo svoj 

materni jezik in da je v izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah prisoten medkulturni 

pristop k izobraževanju« (Bešter, 2007, str. 110). V nadaljevanju diplomske naloge 

bom večjo pozornost posvetila prav tej dimenziji integracije, pri čemer se bom 

ukvarjala tudi z medkulturnim oz. interkulturnim izobraževanjem in možnostjo učenja 

maternih jezikov.  

5. Kulturna integracija pokriva široko področje jezika, vere, vrednot do pluralne kulture 

in vsakdanjih življenjskih praks. Je dvosmeren proces spreminjanja – spoznavanja in 

sprejemanja kulturnih vzorcev drugih etničnih skupin – tako manjšinske kot večinske 

skupine (Bešter, 2007).  

6. Politična integracija pomeni tako možnost kot dejansko politično participacijo 

priseljencev ter možnost vplivanja na odločitve (Bešter, 2007). En izmed 

pomembnejših, vendar ne tudi zadostnih pogojev za politično integracijo je volilna 

pravica. Najpomembnejši indikator inkluzivne demokracije, ki temelji na pravici do 

kandidature, pa je enakovredna zastopanost pripadnikov etničnih manjšin na glavnih 

političnih področjih. Ker številni priseljenci nimajo državljanskih pravic, je 

pomembno, da država razvija tudi druge oblike vključevanja v procese odločanja. Ena 
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izmed takih oblik so civilne organizacije, predvsem organizacije priseljencev, ki 

pomagajo graditi mreže pomoči znotraj skupnosti, podelijo glas marginaliziranim 

skupinam in naslavljajo tiste potrebe teh skupin, ki so drugje spregledane. Na ta način 

lahko igrajo vlogo posrednika med pripadniki skupnosti in širšo družbo ter oblikovalci 

politik (Rudiger in Spencer, 2003).  

7. Družbena integracija se nanaša na prostovoljne neformalne socialne stike posameznika 

v njegovem življenjskem okolju. Z vidika dobre socialne integracije ti ne smejo biti 

omejeni le na eno etnično skupino (Bešter, 2007). Vendar se, podobno kot pri 

poselitveni integraciji, tudi v tem primeru pojavljajo nestrinjanja med avtorji. Rudiger 

in Spencer (2003) tako pravita, da lahko integracija predvideva različne načine 

interakcij v novem okolju – nekateri priseljenci svoje socialne mreže gradijo med 

večinsko populacijo, medtem ko se drugi pri iskanju stabilnosti in ustvarjanju korenin 

v novem okolju opirajo predvsem na vezi s posamezniki iz svoje etnične skupine. 

Menita, da lahko oba načina pomenita uspešno integracijo.   

8. Identifikacijska integracija pomeni občutek pripadnosti družbi, v katero se je 

posameznik priselil, ne izključuje pa občutka pripadnosti tudi drugim skupnostim 

(Bešter, 2007). Razpotnik (2004) govori o etnični in državljanski oz. nacionalni 

identiteti, pri čemer prva pomeni identifikacijo z izvorno etnično-kulturno zapuščino, 

druga pa s kulturo večinske družbe (Berry, 2001; povzeto po: Razpotnik, 2004). Za 

razvoj državljanske identitete je bistvenega pomena omogočanje integracije s strani 

države sprejema (Vrečer, 2007). Pri tem avtorji poudarjajo, da obe identiteti nista med 

seboj negativno povezani (Berry, 2001; povzeto po: Razpotnik, 2004; Bešter, 2007; 

Vrečer, 2007). Nasprotno, dvokulturna in integrirana identiteta naj bi vodila k 

najboljši adaptaciji in priseljencem prinašala največ koristi (Razpotnik, 2004).  

Rudiger in Spencer (2003) opozarjata, da lahko posamezne dimenzije integracije potekajo 

različno in med seboj neodvisno – socialnoekonomska integracija na primer še ne pomeni 

nujno tudi možnosti politične participacije. V drugih primerih pa se različne dimenzije 

medsebojno povezujejo in vplivajo ena na drugo. Tak primer je na primer enakopraven dostop 

do zaposlovanja in možnosti socialne mobilnosti, ki vplivajo na nastanitev, s tem pa na 

socialne stike (socialni kapital) in dostop do izobraževanja (kulturni kapital) (Rudiger in 

Spencer, 2003). Velja dodati še, da izobraževalne možnosti postavijo temelje za kasnejšo 
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(ne)enakost na trgu dela, saj slabša kvalificiranost pomeni slabše možnosti izboljšanja 

ekonomskega in socialnega položaja in obratno.  

Pomembno je, da se oblikovalci politik zavedajo vseh dimenzij integracije in njihovih 

značilnosti v odnosu do drugih dimenzij in z upoštevanjem tega oblikujejo politike, ki 

omogočajo polno integracijo priseljencev v družbo, enakopravno vključevanje in 

soudeleženost na vseh področjih družbenega življenja ter so usmerjene v strategije 

izenačevanja izhodiščnih možnosti, ki omogočajo doseganje položajev, primerljivih s položaji 

ostalih družbenih skupin. Oziroma, kot pravita Rudiger in Spencer (2003), politike, ki 

uresničujejo vse zgoraj navedene značilnosti integracije na vseh dimenzijah, spodbujajo 

kontinuiran razvoj družbe in njeno kulturno bogastvo ter pomagajo presegati delitve in 

segregacijo. Žagar (2008) dodaja še, da bi morale biti integracijske politike kontinuiran 

demokratičen proces, ki v vseh fazah predvideva aktivno participacijo vseh družbenih skupin. 

Da bi bile učinkovite in adekvatne, jih je potrebno neprestano vrednotiti in razvijati skladno s 

spreminjanem okoliščin in interesi različnih skupin.    

Na proces integracije vplivajo različni dejavniki – tako individualne značilnosti 

posameznikov, značilnosti posameznih etničnih skupin, kot migracijske politike na nacionalni 

in mednarodni ravni (Bešter, 2007).  

5.1 Integracijske politike 

V širšem smislu integracijska politika pomeni vse politike in ukrepe v neki družbi, ki 

neposredno ali posredno pripomorejo k integraciji priseljencev, tudi npr. izobraževalna, 

socialna itd. politika. Z vidika integracije priseljencev je pomembno, da so ti v posamezne 

politike vključeni enakopravno oziroma da so njihovi interesi enakopravno zastopani. V 

ožjem smislu pa so to tiste politike in ukrepi, ki se nanašajo izrecno na integracijo 

priseljencev in ustvarjanje pogojev zanjo. Prve so ključnega pomena za dolgoročno uspešno 

integracijo, druge pa za hitrejšo izenačitev izhodiščnih možnosti (Bešter, 2007).  

Integracijska politika naj bi združevala individualni in skupinski pristop. Pri individualnem 

pristopu je v ospredju integracija priseljencev kot posameznikov. Politike, ki temeljijo na 

individualnem pristopu, so usmerjene predvsem v zagotavljanje enakih možnosti, 

izboljševanje izhodiščnega položaja in formalno enakopravnost (Bešter, 2007). Vendar 

Entzinger (2000; povzeto po: Bešter, 2007) opozarja, da formalna enakopravnost še ne 

pomeni dejanske enakopravnosti in enakih možnosti. Upoštevanje zgolj individualističnega 
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pristopa lahko vodi v asimilacijo, zato je nujno upoštevati tudi skupinski pristop. Slednji 

kulturnim manjšinam zagotavlja specifične pravice, ki so usmerjene v zagotavljanje 

enakopravnost in spodbujanje kulturnega pluralizma (Bešter, 2007). 

5.2 Slovenska integracijska politika 

Za področje integracijske politike v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) sta pomembna 

predvsem dva pravna dokumenta: Resolucija o imigracijski politiki, sprejeta leta 1999, in 

Resolucija o migracijski politiki, sprejeta leta 2002. 

V Resoluciji o imigrantski politiki je zapisano, da bo Slovenija zakonitim tujim priseljencem 

omogočila vključitev v slovensko družbo, poleg tega pa se zavezuje, da bo vsem tujcem 

zagotavljala varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Integracijska politika, kot jo 

opredeljuje resolucija, združuje tako individualni kot skupinski pristop in temelji na načelih 

kulturnega pluralizma in enakih možnosti: »Upoštevajoč družbeno večkulturnost, s 

spoštovanjem bogastva različnosti, mirnega sožitja, družbene stabilnosti in kohezivnosti bo 

RS vodila integracijsko politiko, katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah 

enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja.« To pomeni zagotavljanje enakih 

socialnih, ekonomskih in civilnih pravic, pravico do izražanja in gojenja lastne kulture, 

zagotavljanje spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega posameznika ter pravico do 

udejstvovanja in odgovornosti vseh v procesu ustvarjanja skupne družbe. Integracijska 

politika naj bi tako spodbujala integracijo priseljencev v slovensko družbo ter preprečevala 

diskriminacijo in družbeno marginalizacijo.  

Resolucija o migracijski politiki povzame določila iz Resolucije o imigracijski politiki in doda 

še aktivno preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma.   

Področja integracije se dotikata tudi Zakon o tujcih in Uredba o integraciji tujcev. Zakon o 

tujcih kot tujca ali tujko opredeli vsakogar, ki nima slovenskega državljanstva. Vključevanju 

tujcev je posvečeno deseto poglavje tega zakona, ki med splošnimi določili navaja, da RS  

»zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v RS dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o 

prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS«. Za uresničevanje cilja 

vključevanja zakon nadalje opredeli programe pomoči, in sicer programe učenja slovenskega 

jezika in spoznavanja slovenske družbe, programe medsebojnega poznavanja in razumevanja 

s slovenskimi državljani ter informiranje v zvezi z vključevanjem v slovensko družbo. Te 

ukrepe podrobneje opredeljuje Uredba o integraciji tujcev, ki k že omenjenim programom 
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dodaja še upravičenost tujcev do vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev 

javnoveljavne izobrazbe. Leta 2009 je bil sprejet Pravilnik o programih za integracijo tujcev, 

ki dodatno opredeli programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko 

zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Tečaj slovenščine se, glede na vrsto dovoljenja za 

prebivanje in predhodno znanje jezika, izvaja v obsegu največ 180 in najmanj 60 ur, program 

spoznavanja slovenske družbe pa v obsegu 30 ur. Pravilnik podrobneje določi izvajalce 

programov, dokumentacijo o izvajanju programov in potrdilo o opravljenem preizkusu 

znanja. Vsebino programov določi minister za šolstvo.  

Med splošnimi določili o vključevanju tujcev Zakon o tujcih navaja še, da morajo državni in 

drugi organi, organizacije in združenja zagotavljati »zaščito pred kakršno koli diskriminacijo 

na podlagi  rasnega, verskega, nacionalnega, etničnega ali drugega razlikovanja tujcev«. 

Kar se tiče pravne integracije, Bešter (2007) pravi, da je Slovenija ena izmed evropskih držav 

z najstrožjimi pogoji za pridobitev določenih pravic, na primer pravice do dovoljenja za stalno 

prebivanje, pravice do osebnega delovnega dovoljenja ali pravice zaprositi za slovensko 

državljanstvo. Kot sem že omenila zgoraj, naturalizacija lahko pomembno vpliva na nekatere 

druge dimenzije integracije, ne pomeni pa, da se s tem proces integracije konča. Glede ostalih 

področij integracije priseljencev Bešter (2007) nadaljuje, da se tudi tam kažejo potrebe po 

vpeljavi določenih ukrepov, ki bi priseljencem zagotavljali bolj enakopravno vključevanje v 

slovensko družbo.  

Poleg omenjenih aktov se na tujce in integracijo nanašajo še Zakon o azilu, Zakon o začasnem 

zatočišču, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev in Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb. 

Specifična področja integracije priseljencev obravnavajo tudi drugi zakoni, npr. za področje 

šolstva so to Zakon o osnovni šoli, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja itd.  

Kot članico Evropske Unije in drugih mednarodnih organizacij in združenj Slovenijo 

zavezujejo tudi različni mednarodni dokumenti, ki urejajo področje integracije priseljencev. 

Nekatere med njimi, ki urejajo področje integracije v vzgojno-izobraževalnem sistemu, bom 

omenila v nadaljevanju. 
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6 INTEGRACIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

6.1 Interkulturna pedagogika 

Interkulturna  pedagogika je koncept, ki se vse pogosteje pojavlja v pravnih aktih in 

strategijah oblikovanja politik na področju vzgoje in izobraževanja, tako na nacionalni kot 

evropski ravni. Omenja jo Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011), interkulturno usmerjenost je 

moč zaslediti tudi med cilji vzgoje in izobraževanja, ki jih navajajo Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli ter Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju. Med mednarodnimi dokumenti, ki so relevantni za Slovenijo in 

posvečajo pozornost interkulturni pedagogiki, velja omeniti Zeleno knjigo in Priročnik o 

integraciji za oblikovalce politik in strokovne delavce. UNESCO je poleg tega razvil smernice 

(guidelines) za interkulturno pedagogiko.  

Na različnih mestih se pojavljajo različna poimenovanja vzgoje oz. pedagogike v 

medkulturnem okolju: interkulturna, medkulturna oz. večkulturna pedagogika, vzgoja oz. 

izobraževanje, v Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011) celo globalna vzgoja. Čeprav 

Mujkanović (2010) opozarja na razlike med njimi, pa uporabljeni viri večinoma združujejo 

tako značilnosti medkulturne kot interkulturne pedagogike, ki jih navaja omenjena avtorica, 

ne glede na poimenovanje. Da bi se izognila zmedi številnih poimenovanj, bom v 

nadaljevanju uporabljala izraz interkulturna pedagogika, ki je po Mujkanović (2010) in 

UNESCO-u (2006) širše zastavljen in dopolnjuje koncept medkulturne pedagogike, saj poleg 

spoznavanja svoje in drugih kultur ter učenja strpnosti poudarja tudi pomen socialne 

interakcije. Poleg tega pa je trenutno v evropskem kontekstu uveljavljen kot najprimernejši 

(Skubic Ermenc, 2003).  

Pri integraciji na področju izobraževanja ne gre le za pridobivanje tehničnih znanj in 

spretnosti, temveč integracijske politike na izobraževanje apelirajo tudi v smislu premoščanja 

kulturnih razlik in vrzeli (Rudiger in Spencer, 2003). Interkulturna pedagogika ima dva cilja: 

uresničevanje enakih možnosti v izobraževanju za pripadnike manjšinskih etnij oz. kultur – 

socialna integracija – in na drugi strani usposabljanje celotne šolske populacije za življenje v 

multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, razumevanja in ustvarjalnega 

sodelovanja – socialna kohezija (Skubic Ermenc, 2003). Z uresničevanjem obeh ciljev 

interkulturna pedagogika preseže enosmeren proces asimilacije, saj ne predvideva le 

spreminjanja ene družbene skupine, temveč vzajemno prilagajanje večinske in manjšinske 



33 
 

skupnosti ter sledi načelom integracije, ki sem jih predstavila v prejšnjem poglavju. V 

nadaljevanju se bom osredotočila na drugi cilj, prvega pa bom predstavila v kontekstu 

strategij vključevanja učencev priseljencev v slovenski šolski sistem. Seveda se cilja med 

seboj prepletata in ju je treba razumeti v medsebojni odvisnosti. Drugi cilj vidim kot podlago 

za uspešno uresničevanje prvega, brez prvega pa bi drugi pomenil le hipokritsko 

sprenevedanje na načelni ravni.  

Interkulturna pedagogika temelji na vrednotah enakopravnosti, tolerance in sožitja (Resman, 

2003). Z vidika drugega cilja pomeni učenje o lastni in spoznavanje drugih kultur ter 

prepoznavanje razlik in podobnosti med njimi. Namen je boljše razumevanje različnih kultur 

in preprečevanje usmerjenosti v lastno, preseganje predsodkov, etničnih stereotipov in 

diskriminacije, pozitivno vrednotenje razlik ter razvijanje strpnosti in vzajemnega spoštovanja 

(Barle-Lakota et al., 2007; Krek in Metljak, 2011; Mujkanović, 2010; UNESCO, 2006; 

Zelena knjiga, 2008). Mujkanović (2010) dodaja še, da s spoznavanjem manjšinske kulture 

priznamo vrednost in enakopravnost le-te.  

Ker pa medkulturno okolje predvideva sobivanje posameznikov iz različnih kulturnih okolij, 

zgolj učenje na teoretski ravni in pasivne oblike sobivanja še ne uresničujejo ciljev 

interkulturne pedagogike. Ta naj bi utrjevala vse štiri stebre znanja: učiti se, da bi vedeli; učiti 

se, da bi znali delati; učiti se, da bi znali živeti skupaj; učiti se biti (Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole (v nadaljevanju Smernice), 2011; UNESCO, 2006). Za 

uresničevanje načel interkulturne pedagogike je potrebna aktivna strpnost, spoštovanje 

različnih vrednot, mnenj in stališč, enakopravni odnosi, razvijanje pozitivnega odnosa do 

drugih kultur (Barle-Lakota et al., 2007), znanja in veščine medsebojnega komuniciranja in 

interakcije s pripadniki drugih etničnih skupin ter možnost participacije (Medvešek, 2006; 

Resman, 2003). Cilj je naučiti se živeti in delovati v kulturni raznolikosti (Skubic Ermenc, 

2003) preko razumevanja, spoštovanja in dialoga med različnimi kulturnimi skupinami 

(UNESCO, 2006). Vse to je možno le preko interakcije in komunikacije med pripadniki 

različnih kultur.   

Globalna vzgoja, o kateri govori Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011, str. 44), gre še korak 

dlje. Pomeni razvijanje etike, osebne in globalne odgovornosti, medkulturni dialog, 

medsebojno učenje in bogatenje, poleg tega pa vključuje tudi ekološki in gospodarski vidik, 

predvideva kritično presojanje »različnih vplivov, ki jih prinaša sodobni družbeni razvoj« in 

posameznike spodbuja k dejavnemu vključevanju k izgradnji »boljšega sveta«. Podobno 
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razmišlja tudi Resman (2003, str. 65), ki pravi, da interkulturna vzgoja pomeni razvoj 

osebnostnih lastnosti in kompetenc; te posamezniku omogočajo preseganje svojih kulturnih in 

vrednotnih okvirov ter participacijo pri oblikovanju kulture, »v kateri bi pripadniki različnih 

kulturnih skupin iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki omogoča enakopravno 

sodelovanje ljudi«. 

UNESCO (2006) navaja tri načela interkulturne pedagogike in priporočila za njihovo 

uresničevanje:  

1. Interkulturna pedagogika spoštuje kulturno identiteto učenca na podlagi zagotavljanja 

kulturno ustrezne kakovostne izobrazbe za vse. 

2. Interkulturna pedagogika vsakega učenca opremi s kulturnim znanjem, vedenjem in 

veščinami, potrebnimi za polno in aktivno participacijo v družbi.  

3. Interkulturna pedagogika vsakega učenca opremi s kulturnim znanjem, vedenjem in 

veščinami za spoštovanje, razumevanje in solidarnost med posamezniki ter etničnimi, 

socialnimi, kulturnimi in verskimi skupinami.  

Interkulturna pedagogika tako ne sme biti le dodatek k šolskemu kurikulumu, temveč mora 

zadevati različne dimenzije izobraževalnega procesa in prežemati celotno šolsko okolje 

(UNESCO, 2006): uresničevala naj bi se preko vsebin pouka, učnih pripomočkov, šolske 

klime, drže učiteljev, odnosov itd. (Resman, 2003). Šola mora kulturno raznolikost sprejeti 

kot nekaj običajnega in pozitivnega, kot učno sredstvo in dragocen vir znanja (Bešter, 2009; 

Smernice, 2011; Zelena knjiga, 2008). Odražala naj bi se pri poučevanju vseh predmetov, kar 

predvideva spremembe prevladujočega razumevanja zgodovine, politike, umetnosti itd. 

(Rudiger in Spencer, 2003). Šole naj bi organizirale mednarodne dejavnosti in izmenjave, 

učni programi naj bi vključevali spoznavanje literature, kulture, zgodovine, geografije drugih 

narodov, velikega pomena je tudi učenje tujih jezikov (Krek in Metljak, 2011). Pri 

poučevanju je nujno upoštevati materni jezik učencev, v kolikor se razlikuje od jezika 

poučevanja, ter vse ostale jezike, ki jih učenec obvlada (Smernice, 2011). V tem kontekstu k 

interkulturni pedagogiki spadajo tudi dejavnosti, ki pomagajo ohranjati kulturo in jezik otrok 

iz različnih kulturnih okolij in osvajanje jezika šolskega in socialnega okolja do te mere, da bo 

mogoča komunikacija in participacija (Barle-Lakota et al., 2007; Resman, 2003).  
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Interkulturna pedagogika se v praksi srečuje s številnimi ovirami, kot so: konfliktnost s 

poslanstvom šole, po katerem naj bi ta oblikovala državljane, sposobne ohranjati nacionalno 

državo in njene vrednote, ter pomanjkljivo znanje in veščine učiteljev in oblikovalcev šolskih 

gradiv. Poleg tega zgolj znanje o kulturni raznolikosti še ne pomeni tudi večje ozaveščenosti 

glede diskriminacijskih struktur v širšem okolju (Rudiger in Spencer, 2003).  

Za uspešno uresničevanje interkulturnih načel vzgoje niso dovolj zgolj ukrepi na formalnem 

nivoju in oblikovanje kompenzacijskih programov (Peček in Lesar, 2006). Potrebno je 

prepoznavanje vpliva skritega kurikuluma, prepoznavanje in izločanje etnocentrizma, 

senzibilnost za kulturne razlike in razumevanje, kako na njih temeljijo predznanje in 

komunikacijski vzorci učencev iz drugih kulturnih okolij. Šolski delavci morajo prepoznati in 

premagati tudi lastne predsodke in stereotipe in pridobiti veščine medkulturne komunikacije 

(Resman, 2003; Skubic Ermenc, 2003). Resman (2003) poudarja še pomen sodelovanja s 

starši, ustvarjanje zaupanja in omogočanje njihove participacije.   

6.2 Strategije vključevanja dijakinj in dijakov priseljencev v slovenski šolski 

sistem 

Skubic Ermenc (2003) pravi, da učencev, ki pripadajo manjšinskim kulturam, ne moremo 

obravnavati kot učence s posebnimi potrebami in jih potemtakem prepustiti stroki specialne 

pedagogike, temveč je treba delo z njimi utemeljiti na socioloških, pedagoških in 

družbenokritičnih pristopih. Ne sme ga zaznamovati trganje iz lastne kulture, temveč 

razumevanje in upoštevanje razlik. Pomoč mora temeljiti na predpostavki, da so vse kulture 

enakovredne, in torej ne sme biti paternalistična in stigmatizirajoča, temveč mora voditi k 

uspehu (Resman, 2003; Skubic Ermenc, 2003). Vzgoja mora biti zasnovana tako, da ohranja 

in razvija posameznikovo identiteto glede na njegov izvor, hkrati pa mora pri posamezniku 

razvijati tudi tiste kompetence, veščine in znanja, ki mu bodo omogočili enakopravno 

vključevanje v obstoječi sistem socialnih institucij (Resman, 2003).   

Opredelitev dijakinj in dijakov priseljencev 

V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Strategija) (Barle-Lakota et al., 2007) in 

Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) so priseljenci oz. migranti 

opredeljeni kot: 
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1. osebe z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v RS, ki nimajo slovenskega 

državljanstva; 

2. prisilni migranti, to so osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci; 

3. državljani držav članic Evropske unije; 

4. otroci slovenskih izseljencev, ki so se vrnili v domovino. 

Strategija (Barle-Lakota et al., 2007) navaja še peto skupino, to so osebe, ki imajo slovensko 

državljanstvo in niso bile rojene v RS ali pa predstavljajo drugo oz. tretjo generacijo 

priseljencev. 

Splošna načela in cilji vzgoje in izobraževanja v RS 

Po 7. členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko tuji državljani 

poklicno oz. strokovno izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani RS, kadar se 

izobražujejo po načelu vzajemnosti. Število prostih mest za vsako šolsko leto določi minister 

v skladu z mednarodnimi pogodbami. 

Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011) med splošnimi načeli vzgoje in izobraževanja navaja, da 

temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja temeljijo na človekovih pravicah in dolžnostih ter 

načelih pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne države. To vključuje 

spoštovanje pluralnosti kultur, nediskriminiranja otrok iz manj ugodnih okolij in priseljencev 

ter načelo enakih možnosti, ne izključuje pa pozitivne diskriminacije. Vzgojno-izobraževalni 

sistem mora biti kakovosten in vrednotno nevtralen, slediti ciljem integracije in inkluzije ter 

stremeti k oblikovanju avtonomnih posameznikov.  

Splošna načela vključevanja dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja so načelo 

najboljše koristi, nediskriminatornosti, pravice do sodelovanja otrok pri sprejemanju 

odločitev, spoštovanja kulturne identitete (ohranjanje jezika, kulture in veroizpovedi otroka), 

popolne informiranosti in dostopa do informacij, usposabljanja in izobraževanja strokovnih 

delavcev, trajnosti (upoštevanje dolgoročnih koristi in blaginje otroka) ter časovne 

primernosti (odločitve morajo biti sprejete v primernem času) (Barle-Lakota et al., 2007; 

Smernice, 2011).  
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Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja naj navedem le tiste, ki se neposredno dotikajo 

učencev in dijakov priseljencev. Eden izmed ciljev, ki ga navaja Bela knjiga (Krek in Metljak, 

2011, str. 16-17), je zagotavljanje »enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje« ter »nudenje 

ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oz. skupinam« priseljencev, tistim, »ki prihajajo 

iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja« ter posameznikom »s posebnimi potrebami, 

ki imajo odločbo o usmeritvi«.  

Predlagani ukrepi za delo z dijakinjami in dijaki priseljenci 

V nadaljevanju želim predstaviti konkretne ukrepe, ki so vzgojno-izobraževalnim institucijam 

predlagani za boljše vključevanje otrok iz drugih kulturnih okolij in delo z njimi, ter možnosti 

za njihovo uresničevanje v praksi. Za okvir moje diplomske naloge so relevantni predvsem 

ukrepi, ki se nanašajo na srednje šole, tako da se bom osredotočila na to področje.  

Sodelovanje in svetovanje dijaku in staršem, usklajevanje sodelovanja z učitelji ter uvajanje 

dijaka v socialna omrežja je naloga šolske svetovalne službe (Barle-Lakota et al., 2007; 

Kresal Sterniša, 2011). Poleg tega šola imenuje strokovnega delavca za koordinacijo dela, ki 

mu dijak in starši zaupajo in se nanj obračajo po informacije (Smernice, 2011). Učiteljem, ki 

poučujejo dijake priseljence, pa naj bi šola zagotovila večje število ur za mentorsko delo z 

dijaki (Barle-Lakota et al., 2007).  

Dijakinjam oz. dijakom priseljencem se omogoči ustrezno obdobje prilagajanja glede na 

njihove učne in druge potrebe. To obdobje traja največ dve leti (Smernice, 2011), ni pa jasno 

določen status, ki ga ima dijakinja oz. dijak v tem obdobju (Barle-Lakota et al., 2007). 

Ob vpisu morajo biti starši in dijak oz. dijakinja seznanjeni s svojimi pravicami in dolžnostmi, 

značilnostmi slovenskega šolskega sistema in pričakovanji šole. Smernice (2011) določajo, da 

jim šola nudi pomoč pri izpolnjevanju vpisnih dokumentov, po potrebi s pomočjo prevajalca. 

Pri tem v Strategiji (Barle-lakota et al., 2007) beremo, da ni ustrezne finančne podpore za 

pomoč pri sporazumevanju s starši in da je eden od ključnih problemov uresničevanja 

kakovostnega vključevanja dijakinj in dijakov priseljencev pomanjkanje finančnih sredstev za 

prevajalca. Tujci sicer lahko zaprosijo za tolmača, vendar morajo zanj plačati sami. V praksi 

šole zato pri sporazumevanju s priseljenimi družinami za pomoč zaprosijo dvojezične starše 

ali dijake (Kresal Sterniša, 2011). Očitno je torej neskladje med predlaganimi ukrepi in 

možnostmi njihovega izvajanja v praksi zaradi finančnega (ne)podpiranja le-teh.  
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Za boljšo integracijo in napredovanje dijakinje oz. dijaka je v prvi fazi pomembno, da se 

ustrezno oceni njegovo predznanje in stopnjo šolanja v izvorni državi, na podlagi česar se ga 

lahko vključi v ustrezni letnik izobraževalnega programa (Niessen in Huddleston, 2010; 

Skubic Ermenc, 2003; Smernice, 2011). V Sloveniji si šole pri tem pomagajo z Zakonom o 

priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Smernice, 2011).  

Vsaka vzgojno-izobraževalna institucija, ki ima vključene dijakinje in dijake priseljence, 

mora v letnem delovnem načrtu navesti konkretne ukrepe, s pomočjo katerih bodo ti dosegli 

pričakovane cilje in s katerimi jim bo zagotovljena pravica do ohranjanja lastne kulturne 

identitete (Barle-Lakota et al., 2007; Smernice, 2011). Za vsakega se oblikuje tudi 

individualni program, pri čemer se upošteva dijakove učne in druge potrebe ter specifike. V 

individualnem programu so opredeljeni cilji, potrebne prilagoditve, morebitni dodatni ukrepi 

za izravnavo razlik v znanju, dopolnilni in dodatni pouk, način spremljanja uresničevanja 

programa ter vloge in odgovornosti vseh udeleženih (Smernice, 2011). Pri njegovi pripravi 

naj bi sodeloval tim, ki ga sestavljajo dijakinja oz. dijak, starši, razrednik v šoli, ravnatelj in 

svetovalna služba (Barle-Lakota et al., 2007). Z izjemo teh splošnih smernic sta oblikovanje 

in izvedba individualnih načrtov slabo opredeljena in prepuščena presojam šolskih delavcev 

(Medvešek in Bešter, 2010).  

Dijakinje in dijaki priseljenci naj bi bili deležni prilagojenega izvajanja pouka in ocenjevanja 

znanja, pri čemer naj bi se upoštevala njihova raven komunikacijskih zmožnosti v slovenščini 

(Smernice, 2011). Tako učenje kot ocenjevanje lahko potekata ob pomoči jezika, ki ga dijak 

bolje obvlada, v vsakem primeru pa naj dijakovo znanje slovenščine ne bi vplivalo na oceno 

znanja (Barle-Lakota et al., 2007; Smernice, 2011). Gre za precej splošna in nejasna 

priporočila, konkretnejši cilji programa in načini ocenjevanja pa niso izdelani. Zaenkrat so 

očitno prepuščeni razlagi in odločitvi posameznega učitelja oz. vodstva šole. Pravzaprav za 

učiteljski zbor (razen v primeru pouka slovenščine kot drugega jezika) niso izdelane nobene 

konkretne strategije in navodila za delo z dijaki priseljenci (Barle-Lakota et al., 2007).  

Nadalje je v Strategiji (Barle-Lakota et al., 2007) predlagano prilagajanje urnika, kar pomeni, 

da je lahko v začetni fazi več ur namenjenih učenju slovenščine kot drugega jezika in manj 

drugim predmetom. Poleg tega predlaga, da se naredi izbor relevantnih predmetov oz. 

dejavnosti, v katere se lahko dijakinja oz. dijak vključi brez večjih težav. 
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Na področju socialnega vključevanja Smernice (2011) predlagajo, da se dijakinjo oz. dijaka 

priseljenca starosti primerno predstavi v razredu, da se spodbuja medvrstniška pomoč pri 

učenju in socialni integraciji ter da se dijakinja oz. dijak vključi v različne šolske in obšolske 

dejavnosti ter dejavnosti na lokalni ravni.  

Slovenščina kot drugi jezik 

Poleg vseh že naštetih ukrepov in prilagoditev se dijakinji oz. dijaku priseljencu zagotovi 

učenje oz. izpopolnjevanje znanja slovenščine, ki je eno od temeljnih sredstev vključevanja 

dijakov in dijakinj priseljenk v šolsko okolje (Heckmann, 2008); »integracija otrok migrantov 

v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem poteka predvsem v obliki dodatnega pouka 

slovenščine« (Barle-Lakota et al., 2007, str. 4). Pomanjkljivo znanje slovenskega jezika je 

eden izmed ključnih problemov oz. ovir pri integraciji v šolsko in širše okolje (Barle-Lakota 

et al., 2007; Medvešek in Bešter, 2010). Znanje jezika šolskega okolja vpliva na sposobnost 

sledenja pouku in posledično na šolsko uspešnost in motivacijo ter na socialne odnose in 

vključevanje v družbeno okolje na sploh (Medvešek in Bešter, 2010; Resman, 2003); »brez 

dobro usvojenega jezika ni mogoče vzpostaviti sporazumevanja, brez tega pa ni možna niti 

participacija« (Resman, 2003, str. 66).    

Pred ali najkasneje ob vključitvi v šolo se dijakinji oz. dijaku priseljencu omogoči različne 

oblike učenja ali poglabljanja znanja slovenščine, po potrebi pa se izpopolnjevanje jezikovnih 

spretnosti izvaja tudi v nadaljevanju izobraževanja (Smernice, 2011). Dijakinja oz. dijak naj 

bi dosegel tako raven znanje slovenščine, ki bi zagotavljala uspešno vključevanje v šolski 

sistem, kar vključuje razvijanje jezikovne, socialne in spoznavne zmožnosti. Cilji učenja so 

torej, da dijaki osvojijo dovolj obširno besedišče za sporazumevanje v šolskem okolju in za 

izražanje mnenj, želja in namer, da se naučijo prilagajanja novim življenjskim okoliščinam in 

govornim situacijam ter da širijo svoj pojmovni svet (Barle-Lakota et al., 2007).  

Poučevanje slovenščine naj bi potekalo na način, ki omogoča učinkovito osvajanje jezika ter 

ne marginalizira učenk in učencev (Krek in Metljak, 2011). Poteka lahko individualno ali 

skupinsko, v okviru dopolnilnega pouka, pri obveznih izbirnih vsebinah, interesnih 

dejavnostih ali v drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela. Stopnjo in obseg učenja se 

prilagodi dijakovim jezikovnim zmožnostim in potrebam (Smernice, 2011). Za kvalitetno 

izvajanje poučevanja je treba zagotoviti ustrezno oceno o potrebah in napredovanju učenca; 

oblikovanje skupin po predznanju in starosti; učitelje, usposobljene za poučevanje slovenščine 
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kot drugega jezika; ustrezne učne načrte in gradiva ter sodelovanje staršev. Predlagano je tudi 

povečanje števila ur na do 240 in strnjena oblika tečaja na začetku (Krek in Metljak, 2011).  

Podrobnejša predstavitev tečaja slovenščine za dijakinje in dijake priseljence je podana v 

Učnem načrtu tečaja slovenščine za dijake tujce (v nadaljevanju Učni načrt) (Knez, Klemen, 

Kralj in Kren, 2010). Tečaj je zasnovan kot samostojen predmet in je namenjen »dijakom 

tujcem, katerih materni jezik ni slovenščina in ki slovenščine še ne znajo, se pa vključujejo v 

slovenski srednješolski sistem vzgoje in izobraževanja« (Knez et al., 2010, str. 5). Je 

prostovoljen, obsega 70 ur in se lahko izvaja v strnjeni ali nestrnjeni obliki. Njegov namen je 

dijakinjam in dijakom priseljencem omogočiti čim zgodnejši dostop do učnih vsebin ter 

aktivno vključevanje v pouk, šolsko in obšolsko socialno življenje. Zasnovan je na dveh 

ravneh, prva je namenjena dijakom, katerih materni jezik je od slovenščine bolj oddaljen, 

druga pa tistim, katerih materni jezik je »bližnji« slovanski jezik (predvsem hrvaščina, 

srbščina, bosanščina) ali pa so že seznanjeni  z osnovami slovenskega jezika (Knez et al., 

2010).  

Glavni cilj tečaja je dijake čim prej usposobiti za začetno sporazumevanje v slovenščini. 

Dijaki razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: branje, poslušanje, govorjenje in pisanje, 

poleg tega pa še sporazumevalno in medkulturno zmožnost ter zmožnost samostojnega 

učenja. Prva obsega jezikovno (spoznavanje slovničnih zakonitosti in besedišča, razumevanje 

in tvorjenje besedil), sociolingvistično (ustrezni načini jezikovnega vedenja glede na namen in 

okoliščine), diskurzno (razumevanje in tvorjenje besedil, sodelovanje v pogovoru) in strateško 

zmožnost (načrtovanje diskurza, strategije za reševanje nesporazumov zaradi pomanjkljivega 

jezikovnega znanja). Medkulturna zmožnost pomeni spoznavanje značilnosti slovenske 

družbe in kulture ter primerjanje s svojo kulturo, spoznavanje slovenske stvarnosti v povezavi 

s šolo in najstniškim življenjem ter učenje premagovanja težav, nastalih zaradi kulturno 

različnih vzorcev obnašanja. Zadnja, tj. zmožnost samostojnega učenja, pa predvideva 

spoznavanje in izbiranje strategij samostojnega učenja, samo-opazovanje pri učenju, samo-

popravljanje in primerjanje slovenščine s svojim maternim jezikom (Knez et al., 2010). 

Vsebina tečaja zajema osem tematskih sklopov, povezanih z jezikovnimi in socialnimi 

potrebami dijakinj in dijakov: identiteta in družina, šola in izobraževanje, vsakdan, prosti čas, 

dom, mesto, okolje, zdravje, higiena. Obseg in hitrost obravnave tem učitelj prilagaja 

zmožnostim dijakov ter vsebine posamezne teme postopoma dopolnjuje. Lahko dodaja tudi 

vsebine po lastni presoji in željah in potrebah dijakov, poleg tega pa je priporočljivo tudi 
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postopno seznanjanje z osnovnim in pogostim strokovnim besediščem, ki ustreza poklicni 

usmeritvi in letniku šolanja. Vzporedno z obravnavanjem tem poteka postopno osvajanje 

slovničnih vzorcev (Knez et al., 2010).  

Dijaki naj bi bili pri pouku čim bolj aktivni, zato so priporočene manjše in po znanju čim bolj 

homogene skupine. Priporočeno je izvajanje tečaja v dopoldanskem času in v strnjeni obliki 

takoj ob vključitvi dijaka v šolo. Poudarjeno je tudi, da se mora učitelj na pouk dobro 

pripraviti, vključevati različne oblike dela in s tem vplivati na motivacijo dijakov za učenje 

(Knez et al., 2010). Učitelj, ki izvaja tečaj, mora biti usposobljen za poučevanje slovenščine 

kot drugega jezika (Smernice, 2011). Na koncu Učnega načrta (Knez et al., 2010) so 

navedena še druga didaktična priporočila in navodila za preverjanje znanja, ki lahko poteka 

pred (z namenom oblikovanja skupin), med in po opravljenem tečaju.   

Ocenjujem, da učni načrt tečaja slovenščine pozitivno prispeva k uresničevanju kakovostnega 

izvajana pouka slovenščine za dijake priseljence ter s tem k njihovemu vključevanju v šolsko 

okolje. Zapolni številne vrzeli na področju poučevanja slovenščine kot drugega jezika, ki jih 

omenjajo Barle-Lakota et al. (2007). Na primer, določi cilje, vsebine in metode poučevanja, 

profil učitelja, ki je zadolžen za izvajanje pouka, in predvidi število ur, namenjenih tečaju. Na 

spletni strani http://www.e-slovenscina.si/login_snd.asp je poleg tega dostopen tečaj 

slovenščine na daljavo, ki je brezplačen. Kljub temu, da žal ni omenjen v nobenem od prej 

navedenih dokumentov in se zato sprašujem v kolikšni meri ga učitelji poznajo, je lahko 

dobrodošel didaktični pripomoček pri učenju jezika, tako v sklopu pouka kot izven njega. 

Čeprav so premiki v smeri vključevanja dijakov priseljencev preko učenja slovenščine 

pozitivni, se mi ne zdijo zadostni. Če se omejim na sam tečaj, se mi zdi število ur, namenjenih 

učenju jezika, odločno prenizko. Avtorji Bele knjige (Krek in Metljak, 2011) na primer 

predlagajo povečanje števila ur, namenjenih učenju slovenščine, na 240. To pomeni, da se 

trenutno v srednjih šolah izvaja manj kot tretjina priporočenega števila ur. Nekateri avtorji 

(Barle-Lakota et al., 2007; Medvešek in Bešter, 2010) omenjajo tudi pomanjkanje primernih 

učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih didaktičnih pripomočkov za učenje slovenskega 

jezika.  

Poučevanje drugih maternih jezikov in spodbujanje ohranjanja kulturne identitete 

Učenje maternega jezika ne pomeni le pravice otrok priseljencev do ohranjanja lastne 

kulturne identitete, temveč je tudi pogoj za šolski uspeh (Skubic Ermenc, 2003). Po nekaterih 
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teorijah olajša učenje slovenščine in drugih jezikov, vsekakor pa vpliva na samozavest in 

občutek sprejetosti, je pomembno za oblikovanje identitete, povečuje kulturni in socialni 

kapital ter zaposljivost v prihodnosti (Bešter, 2009; Kresal Sterniša, 2011; Medvešek in 

Bešter, 2010; Zelena knjiga, 2008). Pa ne le za (otroke) priseljence, znanje maternih jezikov 

etničnih manjšin ima prednosti za širšo družbo: prispeva k ohranjanju in razvoju pluralne 

družbe, zagotavlja uresničevanje pravice do ohranjanja kulturne identitete ter ima v vse bolj 

odprtih in globaliziranih družbah tudi ekonomske prednosti (Vermuelen, 1997; povzeto po: 

Medvešek in Bešter, 2010). Željo po učenju maternih jezikov izražajo tudi sami pripadniki 

manjšinskih kulturnih skupnosti v Sloveniji (Roter, 2005). Žal pa se spoznanje, da 

večkulturnost in večjezičnost družbe ne slabi, temveč nasprotno, bogati, uveljavlja počasi in s 

težavami (Medvešek, 2006).  

Poučevanje maternega jezika in kulture učencev priseljencev spodbujajo tako številni 

evropski (Zelena knjiga, 2008) kot slovenski dokumenti. Po Beli knjigi (Krek in Metljak, 

2011) se učenje maternih jezikov, ki niso slovenščina, italijanščina, madžarščina ali romščina, 

v skladu z organizacijskimi pogoji ponudi kot izbirni predmet, Strategija (Barle-Lakota et al., 

2007) pa poleg tega kot možno obliko učenja predlaga še tečaje in dopolnilni pouk. Tudi v 

Smernicah (2011) je določeno, da naj bi šole iskale različne možnosti in načine, s pomočjo 

katerih bi dijak oz. dijakinja priseljenka lahko ohranjala stik z maternim jezikom in kulturo. 

Poleg tečajev jezika so omenjena še sodelovanja z društvi in skupinami pripadnikov 

narodnostne skupnosti, ki ji pripada dijak, projekti, kulturne prireditve, predstavitve, 

izmenjave ipd.  

Poučevanje maternih jezikov dijakov priseljencev predvideva tudi slovenska zakonodaja. 

Tako 81. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da se 

»sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje«, zagotavljajo iz državnega proračuna. Slovenija ima poleg tega 

z Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Srbijo in Črno Goro podpisane bilateralne 

sporazume, ki omogočajo organiziranje pouka maternih jezikov priseljencev iz omenjenih 

držav (Medvešek in Bešter, 2010).  

V praksi se učenje maternih jezikov in kulture ponekod izvaja v obliki dopolnilnega pouka. 

Na nekaterih osnovnih šolah je učenje možno tudi v okviru izbirnih predmetov, in sicer kot 

drugi tuji jezik (Grobelšek, 2010; Medvešek in Bešter, 2010), če je število zainteresiranih 

dovolj veliko. V teh oblikah se na nekaterih šolah izvaja pouk albanskega, hrvaškega, 
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makedonskega, srbskega, ruskega, nemškega, španskega, francoskega, italijanskega in 

angleškega jezika (Kresal Sterniša, 2011; Medvešek in Bešter, 2010).  

Tako na zakonski kot praktični ravni torej obstajajo nastavki za poučevanje maternih jezikov. 

V osnovnih šolah se to uresničuje v omejenem obsegu v obliki izbirnih predmetov in 

dopolnilnega pouka, sprašujem pa se v kolikšni meri, če sploh, je pouk maternih jezikov 

dostopen dijakom srednjih šol. Te zasnove vsekakor predstavljajo pozitiven in spodbuden 

začetek, ne moremo pa se (še) zadovoljiti z njimi, saj je pouk maternih jezikov še vedno bolj 

priporočilo kot obveza, se ne izvaja dosledno in sistematično in ima marginalen status 

dopolnilnega ali izbirnega predmeta.  

Poleg učenja maternega jezika so v Smernicah (2011) in Strategiji (Barle-Lakota et al., 2007) 

navedene še druge strategije ohranjanja stika z izvorno kulturo. Predlagajo povezovanje s 

šolami iz krajev, od koder dijakinja oz. dijak prihaja, tudi s pomočjo spletnega komuniciranja. 

V okviru možnosti šola omogoči pridobivanje literature in gradiv v dijakovem maternem 

jeziku, ga spodbuja k branju in uporabi virov za učenje v maternem jeziku ter spodbuja 

uporabo maternih jezikov dijakov na javnih mestih v okviru šole (oglasna deska, spletna stran, 

šolsko glasilo ipd.).  

Čeprav morajo šole dijakom priseljencem in njihovim staršem omogočati sporazumevanje v 

njihovem jeziku, občutek sprejetosti in uveljavljanje enakih možnosti (Barle-Lakota et al., 

2007), kljub načelu dostopa do informacij ter ob vseh ukrepih, ki so predlagani za ohranjanje 

jezika in kulture dijakov priseljencev (vključno s pridobivanjem literature v maternem jeziku 

dijakov), je kar presenetljivo, da ni na voljo nobenih pisnih informacij o slovenskem šolskem 

sistemu v maternih jezikih priseljencev (razen v primeru prosilcev za azil, za kar poskrbijo 

nevladne organizacije) (Kresal Sterniša, 2011). V letu 2010  je bilo sicer vzpostavljeno 

spletno mesto z informacijami za tujce (www.infotujci.si), kjer so med drugim dostopne tudi 

informacije o šolanju, in sicer v slovenskem, angleškem, francoskem, španskem, ruskem, 

hrvaškem oz. srbskem in albanskem jeziku. Vključujejo informacije o tečajih jezika in drugih 

programih za izobraževanje odraslih ter zelo kratko in splošno predstavitev osnovnošolskega 

in srednješolskega izobraževanja. Uporabniki strani lahko več informacij pridobijo na spletni 

povezavi Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa je žal na voljo le v slovenskem in angleškem 

jeziku.  
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Sodelovanje s starši 

Tako kot številni avtorji in evropski dokumenti (Kresal Sterniša, 2011; Medvešek, 2006; 

Niessen in Huddleston, 2010; Resman, 2003) tudi Smernice (2011) in Strategija (Barle-

Lakota et al., 2007) poudarjajo pomen sodelovanja s starši. Strategije in oblike le-tega morajo 

biti vključene v program dela šole in so ena izmed nalog svetovalne službe (Barle-Lakota et 

al., 2007). Šola mora staršem omogočiti vključevanje v življenje in delo šole. Z namenom 

povezovanja staršev organizira različne oblike dela z njimi (Smernice, 2011), z namenom 

razvijanja njihovih jezikovnih spretnosti pa jim ponudi možnost učenja slovenskega jezika 

(Barle-Lakota et al., 2007; Smernice, 2011). Kljub temu, da je sodelovanje s starši velikega 

pomena, podane smernice in priporočila niso konkretna in so za šole prej izbirna kot obvezna. 

Da za delo s starši migranti ni ustreznih priporočil, smernic, izobraževanj in gradiv, 

ugotavljajo tudi Barle-Lakota et al. (2007). Poleg tega med ovirami za učinkovito sodelovanje 

s starši navajajo še preskromno poznavanje jezika in kulture migrantov ter preskromno znanje 

in spretnosti pedagoških delavcev za spodbujanje medkulturne komunikacije med starši 

slovenskih otrok in starši migranti (Barle-Lakota et al., 2007). 

Usposabljanje šolskih strokovnih delavcev 

Za kvalitetno uresničevanje načel interkulturne pedagogike in opisanih strategij vključevanja 

dijakinj in dijakov priseljencev je pomembno, da izobraževalne institucije skrbijo za ustrezno 

usposobljenost osebja. Šole morajo zagotoviti stalno izobraževanje strokovnih delavcev, kar 

vključuje jezikovno in didaktično znanje ter veščine za medkulturno delovanje (Barle-Lakota 

et al., 2007; Smernice, 2011). Priporočila za ustrezno usposabljanje učiteljev podaja tudi 

UNESCO (2006).  

Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 (2010) poroča, da sta Zavod RS 

za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport za strokovne delavce organizirala več strokovnih 

posvetov o medkulturnem dialogu in vključevanju otrok z migrantskim poreklom v šolsko 

okolje. Na strani Zavoda RS za šolstvo pa lahko najdemo seznam seminarjev in konferenc na 

temo medkulturnosti, razpisanih za šolsko leto 2011/12, ki so namenjeni usposabljanju 

strokovnih delavcev osnovnih šol.  
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Kako je torej z uresničevanjem načel interkulturne pedagogike in vključevanja dijakinj 

in dijakov priseljencev v slovenski šolski praksi?  

Tako kot Grobelšek (2010) in Bešter (2009) sem tudi sama mnenja, da slovensko šolstvo na 

načelni ravni podpira interkulturnost in da so izhodišča za vključevanje dijakinj in dijakov 

priseljencev zastavljena. Kljub temu menim, da so zakonske določbe na nekaterih mestih še 

vedno pomanjkljive, vprašljivo pa je tudi  njihovo izvajanje v praksi (Bešter, 2009; 

Grobelšek, 2010; Medvešek in Bešter, 2010; Peček in Lesar, 2006). Peček in Lesar (2006, str. 

95) sta mnenja, da je slovenska šolska zakonodaja protislovna, saj »z vidika splošnih načel 

sicer govori o pravičnosti šole, načelu enakih možnosti s pravico posameznika do drugačnosti, 

vendar to v konkretnih izvedbah povsem zanemari«. V praksi šole nimajo posluha za etnične 

in kulturne posebnosti učencev, delo z njimi pogosto zaznavajo z vidika problemov in 

primanjkljajev, med učitelji pa ni zaznati pripravljenosti za kritično refleksijo lastne prakse in 

soočanje z lastnimi stereotipi in predsodki (Skubic Ermenc, 2003; povzeto po: Grobelšek, 

2010). Tudi rezultati raziskav (Dekleva in Razpotnik, 2002; Medvešek in Bešter, 2010) 

kažejo, da so učenci iz drugih kulturnih okolij v šoli pogosto obravnavani diskriminatorno, so 

slabše integrirani in dosegajo manjšo uspešnost. Po drugi strani, paradoksno, strokovni 

delavci ne izražajo potrebe po intenziviranju dela s to populacijo, saj menijo, da jim za to 

primanjkuje »znanja, sredstev in (politične) volje (namreč jasne odločitve vodstva in 

kolektiva)« (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 262). Grobelšek (2010) in Bešter (2009) 

dodajata še, da učitelji pogosto nimajo ustreznega znanja in niso ustrezno usposobljeni, se 

srečujejo z organizacijskimi ovirami in so slabo informirani o možnostih. Da je izvajanje 

interkulturne pedagogike v praksi nezadostno, očitno meni tudi javnost, saj je večina 

anketiranih v raziskavi Inštituta za narodnostna vprašanja mnenja, da se otroci v šoli premalo 

seznanjajo s kulturo, zgodovino in jezikom drugih etničnih skupnosti, ki živijo v Sloveniji 

(Medvešek in Vrečer, 2005). 

Kot umestno pripomnita Medvešek in Bešter (2010, str. 104), »zgolj zapisovanje dobrih 

namenov in želja v zakonodajna določila v praksi nima zadostnih učinkov«. Potrebno bi bilo 

posodobiti vsebine poučevanja tako, da bi bolj ustrezale obstoječemu večkulturnemu 

družbenemu kontekstu: predlagata, da bi se predvsem v okviru družboslovnih predmetov v 

večji meri vključevalo učenje o drugih kulturnih, etničnih in religioznih skupnostih, prisotnih 

v Sloveniji; poleg tega poudarita tudi pomen izobraževanja učiteljskega kadra (Medvešek, 

2006; Medvešek in Bešter, 2010). Nadalje bi morala šola skrbeti za zagotavljanje enakih 

možnosti, si prizadevati za izboljšanje odnosov med različnimi kulturnimi in jezikovnimi 
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skupnostmi ter potomcem priseljencev omogočiti dodatno učenje slovenskega in maternega 

jezika in spoznavanje kulture države izvora (Medvešek, 2006).  

Tako kot je eno izmed meril splošne integracije priseljencev v gostujočo družbo doseganje 

primerljivih rezultatov s pripadniki dominantne kulturne skupine, tudi integracija na področju 

izobraževanja predvideva enakovredne možnosti participacije učencev in učiteljev 

pripadnikov etničnih manjšin v izobraževalnem procesu in doseganje primerljivih 

izobraževalnih dosežkov (Rudiger in Spencer, 2003).   

Sama menim, da so za kvalitetno izvajanje načel interkulturnosti in enakopravnega 

vključevanja dijakinj in dijakov priseljencev potrebne podrobnejše opredelitve, jasnejša 

določila, finančno podprtje in dosledno izvajanje ukrepov. Kljub številnim priporočilom, ki 

jih podajajo Smernice (2011) in Strategija (Barle-Lakota et al., 2007), sta bolj sistematično 

urejeni in podprti le pravici do učenja slovenskega in maternega jezika (in tudi slednja le na 

stopnji osnovnošolskega izobraževanja). Vključevanje dijakov priseljencev in izbira 

interkulturnih pristopov v poučevanju sta tako odvisna predvsem od posluha in pripravljenosti 

učiteljev in vodstva (Bešter, 2009; Medvešek in Bešter 2010).  



47 
 

EMPIRIČNI DEL 

7 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen raziskave je bil dobiti vpogled v obstoječe strategije in ukrepe, ki podpirajo 

integracijo dijakinj in dijakov priseljencev v programe nižjega in srednjega poklicnega ter 

srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja na Tehniškem šolskem centru Nova 

Gorica, ter njihove vrzeli s perspektive dijakinj in dijakov. Zanimalo me je, kako dijakinje in 

dijaki doživljajo in vrednotijo obstoječe oblike pomoči, kakšne so njihove izkušnje in potrebe, 

povezane z integracijo, in s katerimi težavami se pri tem srečujejo.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi ciljev sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Katerih oblik pomoči pri integraciji v šolsko okolje so deležni dijakinje in dijaki? 

- Kako jih doživljajo in ocenjujejo? V kolikšni meri srečujejo njihove potrebe? 

- S kakšnimi težavami se soočajo pri integraciji? 

- Katerih potreb in težav ponujene pomoči ne pokrivajo oz. odpravljajo? 

- Kakšne oblike pomoči menijo, da bi še potrebovali? 

- Kateri dejavniki po njihovem mnenju pozitivno vplivajo na njihovo integracijo in 

kateri negativno? 
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9 RAZISKOVALNA METODA 

9.1 Vzorec 

V raziskavo sem zajela dijakinje in dijake poklicnih in strokovnih šol Tehniškega šolskega 

centra Nova Gorica, ki so osnovnošolsko izobraževanje zaključili v matični domovini in se v 

Sloveniji vključujejo v srednješolsko izobraževanje.  

Na podlagi pregledane literature in pogovorov s svetovalnimi delavkami šol sem ugotovila, da 

so strategije vključevanja dijakinj in dijakov priseljencev v srednje šole slabo definirane in se 

v praksi izvajajo skoraj izključno v obliki jezikovnega izpopolnjevanja, tj. tečaja slovenščine. 

Zakonska določila za osnovnošolsko izobraževanje se nekoliko razlikujejo od tistih za 

srednješolsko. Da bi dobila boljši vpogled prav v proces integracije dijakinj in dijakov 

priseljencev v srednješolske programe izobraževanja, sem se odločila v raziskavo vključiti 

tiste dijakinje in dijake, ki se v osnovnošolsko izobraževanje niso vključevali v Sloveniji. 

Pogovore sem izvedla s šestimi dijaki in petimi dijakinjami iz Makedonije, Bosne in 

Hercegovine ter s Kosova. Zaradi obsežnosti pridobljenih informacij bom v nadaljevanju 

podrobneje predstavila izkušnje štirih dijakinj in štirih dijakov.  

9.2 Postopek zbiranja podatkov 

V decembru 2011 in januarju 2012 sem navezala stik s svetovalnimi delavkami treh srednjih 

šol Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Svetovalne delavke so pripravile seznam 

dijakinj in dijakov, ki so ustrezali kriterijem, ki sem jih zastavila, ter organizirale skupinsko 

spoznavno srečanje z dijaki. Na srečanju sem dijakinjam in dijakom predstavila diplomsko 

nalogo, namen in potek raziskave ter jih povabila k sodelovanju. S tistimi, ki so se odločili za 

sodelovanje, sem se dogovorila za individualna srečanja, na katerih so potekali intervjuji. Po 

dogovoru z dijakinjami in dijaki sem intervjuje zvočno posnela s pomočjo diktafona in zvočne 

posnetke kasneje prepisala.  

Kot sem že omenila, sem intervjuje izvedla z enajstimi dijakinjami in dijaki, v nadaljevanju 

pa jih bom podrobneje predstavila osem. Glavni kriterij pri izboru je bila bogatost 

pridobljenih informacij. Pri enem izmed intervjujev, ki ga ne bom vključila v analizo in 

interpretacijo, je prišlo do tehničnih težav, tako da ni bil posnet celoten pogovor. Poleg tega 



50 
 

sem bila pri izboru pozorna tudi na uravnoteženo zastopanost obeh spolov, državo izvora ter 

šolo in program, ki ju dijakinje in dijaki obiskujejo.      

Imena dijakinj in dijakov, predstavljena v diplomski nalogi, so fiktivna. Nekateri so si 

vzdevek nadeli sami. Drugim sem ga zaradi varstva podatkov kasneje nadela jaz, kljub temu, 

da so se strinjali, da objavim njihova prava imena.  

Prva dva intervjuja sem izvedla na Elektrotehniški in računalniški šoli. Prvi je bil z Edvinom 

12. 3. 2012, drugi pa z Ismailom 19. 3. 2012. Oba intervjuja sta trajala približno štirideset 

minut.  

Tretji intervju sem izvedla z Mino 20. 3. 2012 na Biotehniški šoli. Trajal je približno 

petintrideset minut.  

Četrti in peti intervju sta potekala 22. 3. 2012 na Strojni, prometni in lesarski šoli, oba 

približno petinštirideset minut. Prvi je bil z Daro, drugi pa z Adom.  

Šesti intervju je bil z Adilom 26. 3. 2012, prav tako na Strojni, prometni in lesarski šoli. Trajal 

je približno petintrideset minut.  

Zadnja dva intervjuja sem izvedla v aprilu na Biotehniški šoli; prvega s Fetije 2. 4. 2012, ki je 

trajal približno štirideset minut, drugega pa s Fahiro 16. 4. 2012, ki je trajal približno 

petintrideset minut.  

Z dijakinjami in dijaki sem izvedla polstrukturirane individualne intervjuje. Vnaprej sem 

pripravila teme in okvirna vprašanja, pri čemer sem izhajala iz raziskovalnih vprašanj in 

literature.  

Na začetku intervjuja sem sogovornike navadno vprašala po osnovnih podatkih: koliko so 

stari, kdaj so se preselili v Slovenijo in od kod, kateri izobraževalni program in letnik 

obiskujejo. 

Sledila so vprašanja, ki so se nanašala na selitev (kako je potekala selitev; kaj je bil vzrok 

zanjo; kako jo je dijakinja/dijak doživljal; kako se je počutil/a po prihodu v Slovenijo ipd.), 

šolanje (šolanje pred in po prihodu v Slovenijo; zakaj je izbral/a ta program; kje je dobil/a 

informacije v zvezi s šolo in programom; kako je potekal vpis; kdo ji/mu je pri tem pomagal), 

privajanje na šolo in okolje (kako se je počutil/a v šoli na začetku in kako se počuti sedaj; kaj 
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ji/mu je povzročalo največ težav; kako se je soočil/a z njimi; na kakšen način jih je rešil/a oz. 

jih rešuje; kako ji/mu pri tem pomagajo šola, učitelji, svetovalna delavka; kakšnih 

prilagoditev in pomoči je deležen/a v šoli in pri pouku; kaj ji/mu je pomagalo pri privajanju in 

vključevanju v novo okolje; ali ima kakšen predlog, kako bi lahko šola pomagala dijakom, ki 

se priselijo iz tujine, da bi se lažje vključili), učenje jezika (kako se je naučil/a slovensko; kaj 

ji/mu je pri tem pomagalo; ali je obiskoval/a oz. obiskuje tečaj slovenskega jezika v šoli; kako 

ji/mu tečaj pomaga), socialne stike (kako je navezal/a stike in spoznal/a nove prijatelje; s kom 

se največ druži), možnosti ohranjanja in izražanja izvorne kulture v šoli (ali je imel/a 

priložnost svojo prejšnjo domovino, kraj, jezik, kulturo predstaviti v šoli in na kakšen način; 

ali ji/mu je bila izkušnja všeč; bi si tega želel/a oz. bi si želel/a še kakšne podobne priložnosti; 

ali ima možnost učenja maternega jezika v okviru šole), vključevanje staršev v šolo (ali se 

ji/mu zdi, da je staršem njeno/njegovo šolsko delo pomembno; ali se vključujejo v šolske 

aktivnosti in v katere) ter načrte za prihodnost (kakšne želje oz. načrte ima za prihodnost; kaj 

si želi po zaključeni šoli; kakšne možnosti vidi; ali se želi vrniti v domovino ali ostati tukaj 

itd.).  

9.3 Postopek obdelave podatkov 

Za obdelavo zbranih podatkov sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo. Zvočno gradivo 

sem najprej dobesedno prepisala. Z večkratnim prebiranjem, razčlenitvijo in abstrakcijo 

gradiva sem posameznim delom besedila dodelila oznake ter na ta način za vsak intervju 

posebej oblikovala kode prvega reda – deskriptivne kode. S pomočjo primerjanja in 

povezovanja sem kode prvega reda iz različnih intervjujev združila v kategorije na višji ravni 

abstrakcije – v kode drugega reda. Pri določanju kod sem uporabila kombinacijo induktivnega 

in deduktivnega pristopa. Kode prvega reda sem oblikovala induktivno. Pri oblikovanju kod 

drugega reda sem si v nekaterih primerih pomagala z vnaprej določenimi temami oz. 

kategorijami, v drugih primerih pa sem oblikovala nove kategorije.      

Tekom celotnega procesa kodiranja intervjujev sem zapisovala opažanja in ideje, ki so se mi 

porodila ob kodiranju, primerjanju kod ali povezovanju slednjih z ugotovitvami iz literature. 
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10 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

10.1 Predstavitev sogovornikov 

Adil je star 16 let in obiskuje prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja na Strojni, 

prometni in lesarski šoli, program oblikovalec kovin. V Slovenijo se je priselil iz Bosne pred 

slabima dvema letoma. Oče je že prej delal v Sloveniji, mama pa se je v Slovenijo preselila 

eno leto pred Adilom. Po zaključeni osnovni šoli se jima je pridružil še Adil in se tu vpisal v 

srednjo šolo. Prvo leto je obiskoval program instalater strojnih instalacij. Letnika ni uspešno 

opravil in ker v letošnjem šolskem letu instalater ni bil razpisan, je moral zamenjati program. 

Pravi, da ga program, ki ga obiskuje letos, ne zanima in mu nikakor ni všeč. Ne vidi možnosti 

za poklicno prihodnost – edina možnost, ki jo vidi, je delo v Iskri, kar pa ga ne veseli. Po 

zaključeni šoli želi iti v Avstrijo ali Nemčijo, ker ima tam sestri, ki ju pogreša. Poleg tega se 

mu zdi, da bi bilo tam boljše. Po drugi strani se mu zdi, da bi bila selitev težka in jezik še težji 

kot tukaj.  

Poleg predstavljenih tem sva se v intervjuju pogovarjala še o učenju slovenščine, težavah, s 

katerimi se je ali pa se še srečuje, načinih reševanja teh težav, pomoči, ki je je (bil) deležen v 

šoli, o prijateljih in predstavitvi izvorne kulture v šoli, dotaknila pa sva se tudi tem nestrpnosti 

in domotožja. 

Ado je star 18 let in obiskuje tretji letnik srednjega strokovnega izobraževanja na Strojni, 

prometni in lesarski šoli, program tehnik mehatronike. Tako kot Adil se je v Slovenijo priselil 

iz Bosne pred slabima dvema letoma. Pravi, da očeta praktično celo življenje ni bilo doma. Z 

mamo sta se poročila v Sloveniji, nato so se preselili v Nemčijo in se po štirih letih vrnili v 

Bosno. Po pol leta skupnega življenja v Bosni se je oče spet preselil v Slovenijo, saj je tu 

dobil delo. Mama, brat in on so bili tako zadnjih enajst ali dvanajst let sami v Bosni. Sem so 

se priselili zato, da bi bili z očetom, pa tudi zato, ker je v Bosni težko dobiti delo. Ado je v 

Bosni obiskoval srednjo šolo, smer mehatronika in zaključil dva letnika. Po prihodu v 

Slovenijo se je odločil nadaljevati v istem programu. Ponovno se je vpisal v drugi letnik, saj 

bi moral sicer opravljati razliko predmetov. Letnik je uspešno zaključil in sedaj obiskuje 

tretjega. V prihodnosti bi se rad vrnil v Bosno, vendar se mu to zdi težko izvedljivo. Pravi, da 

v Bosni ni dela, poleg tega se oče z njegovo vrnitvijo ne bi strinjal. 
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Pogovor z Adom je bil dolg in izčrpen. Obdelala sva zelo različne teme: od družine, selitve, 

učenja slovenščine, težav, s katerimi se srečuje, in načinov, kako jih rešuje, pomoči, ki jo dobi 

v šoli, socialnih mrež, počutja v šoli, do razlik med Bosno in Slovenijo. Skozi celoten intervju 

se, kot samostojne teme ali pa prepletene z drugimi, pojavljajo teme nestrpnosti, osamljenosti 

in domotožja. Celoten pogovor je zaznamovalo nekakšno občutje otožnosti.  

Dara je stara 16 let. Obiskuje prvi letnik srednjega strokovnega izobraževanja na Strojni, 

prometni in lesarski šoli, program logistični tehnik. V Slovenijo se je priselila pred petimi 

meseci iz Makedonije. Mama in oče živita v Sloveniji že sedem let, brat pa je sem prišel eno 

leto pred njo. V Makedoniji je obiskovala srednjo šolo iste smeri in zaključila prvi letnik. Tu 

se je zaradi jezika ponovno vpisala v prvi letnik. Pravi, da je želela srednjo šolo sprva končati 

v matični domovini, vendar je pretehtala možnosti in se odločila priti v Slovenijo. S tukaj 

opravljeno šolo bo imela namreč v Makedoniji boljše možnosti. Upa, da se bo lahko po 

zaključeni srednji šoli vrnila nazaj v domovino.  

Pogovor z Daro je bil najdaljši izmed vseh. Govorili sva o privajanju na novo okolje, učenju 

slovenščine, težavah, s katerimi se srečuje, načinih reševanja težav, pomoči, ki jo dobi v šoli, 

nepravičnosti in neposluhu za njene težave s strani profesorjev, o prijateljih, prostem času, o 

razlikah med srednjo šolo v Makedoniji in Sloveniji ter o makedonski folklorni skupini. 

Podobno kot pri Adu je bil celoten pogovor prežet s temama osamljenosti in domotožja ter 

nekakšno otožnostjo, ki pa sta jo spremljali želja po vključitvi v okolje in odločnost. Večkrat 

je ponovila, da ji je zelo težko.  

Edvin je star 19 let. Obiskuje prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja na 

Elektrotehniški in računalniški šoli, program računalnikar. V Slovenijo se je priselil s Kosova 

pred približno tremi leti in pol. Oče je že delal tukaj in po zaključeni osnovni šoli je na 

njegovo željo prišel še Edvin. Z očetom živita v manjšem kraju, približno štirideset 

kilometrov oddaljenem od Nove Gorice. Prvo leto je obiskoval srednjo ekonomsko šolo, ki je 

zaradi težav z jezikom ni končal. Prepisal se je na gostinsko šolo, ki jo je opravljal po izpitih. 

Tudi te ni končal, saj je istočasno obiskoval še frizerski tečaj. Slednjega je uspešno zaključil. 

V letošnjem šolskem letu je začel obiskovati računalniško šolo. Na Kosovu je že končal tečaj 

računalništva, ki pa mu ga v Sloveniji niso priznali. V prihodnosti si želi najprej končati 

srednjo šolo, nato pa se zaposliti na področju računalništva ali frizerstva. Sem je prišel »za 

boljše življenje«, tako da si želi ostati v Sloveniji, na Kosovo pa bi se vrnil na počitnice.  
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Pogovor z Edvinom je bil prvi, ki sem ga opravila. Pogovarjala sva se o šolanju, o privajanju 

na novo okolje in razlikah med Kosovom in Slovenijo, o težavah, s katerimi se je soočal po 

selitvi, in kako jih je premagal, o pomoči, ki jo dobi v šoli, o učenju slovenščine, preživljanju 

prostega časa, prijateljih, o ohranjanju kulture in jezika s Kosova in predstavitvi Kosova v 

šoli. 

Fahira je stara 17 let. Obiskuje drugi letnik srednjega poklicnega izobraževanja na 

Biotehniški šoli, program slaščičar. V Slovenijo se je priselila iz Bosne pred manj kot letom 

dni. Tukaj živi s teto, ki je v Sloveniji že skoraj trideset let. Pravi, da si je že dolgo želela 

živeti z njo. V Bosni je obiskovala štiriletno srednjo šolo smeri živilski tehnik in zaključila 

dva letnika. Ker v Novi Gorici ta program ni razpisan, se je odločila za program slaščičar, ki 

se ji je zdel najbolj zanimiv. Zaradi jezika se je morala ponovno vpisati v drugi letnik. Poleg 

rednih predmetov za drugi letnik opravlja še diferencialne predmete za prvega. Pravi, da s 

strani šole razume odločitev glede ponovnega vpisa v drugi letnik, vendar je s tem izgubila 

eno leto, kar se ji zdi preveč. Po drugi strani se ji zdi, da bi bilo pretežko, če bi se vpisala v 

tretji letnik in bi tako morala opravljati še diferencialne predmete za drugega. Po zaključenih 

treh letih bo nadaljevala šolanje v programu »plus dva« živilsko prehranski tehnik ter na ta 

način pridobila enako izobrazbo, kot bi jo s programom, ki ga je obiskovala v Bosni. Po 

zaključeni srednji šoli si želi iti študirat na univerzo. 

S Fahiro sva se pogovarjali predvsem o učenju slovenščine in navezovanju stikov, pa tudi o 

ostalih težavah, s katerimi se srečuje, o šoli, o rabi bosanščine in slovenščine ter o predstavitvi 

kulture iz Bosne sošolcem in sošolkam.  

Fetije je stara 18 let. Obiskuje prvi letnik nižjega poklicnega izobraževanja, program 

pomočnik v biotehniki in oskrbi. V Slovenijo se je priselila s Kosova pred približno sedmimi 

meseci. Z mamo in očetom živi v majhnem kraju, približno petdeset kilometrov oddaljenem 

od Nove Gorice. Ima dva brata; en živi na Kosovu, drugi pa v Nemčiji. V Slovenijo je prišla 

zaradi očeta, ki tu dela že pet let. Na Kosovu je obiskovala srednjo šolo na Biotehniški šoli in 

do zaključka ji je manjkalo eno leto.  

Pogovor s Fetije je bil poseben. Lahko bi rekla, da je bil z vidika komunikacije najbolj 

celosten od vseh, saj se nisva le pogovarjali, temveč sva uporabljali številne kretnje, 

pantomimo, osvajali nove slovenske in albanske besede ipd. Zelo cenim trud in potrpežljivost, 

ki ju je Fetije vložila v to, da sva se sporazumeli. Največ sva se pogovarjali o šoli in učenju 
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slovenščine, pa tudi o predstavitvi kulture s Kosova sošolcem, o razlikah med Kosovom in 

Slovenijo in se dotaknili teme domotožja.  

Ismail je star 17 let. Obiskuje drugi letnik srednjega poklicnega izobraževanja na 

Elektrotehniški in računalniški šoli, program elektrikar. V Slovenijo se je iz Makedonije 

priselil pred približno dvema letoma in pol. Oče in brat sta že živela tukaj in ko je Ismail 

končal osnovno šolo v Makedoniji, ga je brat v Sloveniji vpisal v srednjo šolo. Živijo v 

manjšem kraju, približno štirideset kilometrov oddaljenem od Nove Gorice. Sem je prišel 

zato, da bi bila družina skupaj. Mama zaenkrat še nima vize, zato prihaja v Slovenijo samo za 

tri mesece. Sam je želel priti v Slovenijo po zaključeni srednji šoli, saj je vedel, da bo s 

selitvijo »izgubil« eno leto, vendar ga je brat prepričal, da bo imel s tu opravljeno šolo boljše 

možnosti, saj je priznana »v celi Evropi«. Glede prihodnosti pravi, da bo morda nadaljeval 

šolanje v programu »plus dva« - če uspešno zaključi triletni program, ki ga obiskuje. Če mu to 

ne uspe, bo šel delat v Švico. Pravi, da je tam boljša prihodnost in boljše življenje. Vendar se 

mu zdi, da bi bila selitev v Švico še težja od selitve v Slovenijo. 

Ismail je bil na začetku bolj zadržan, vendar se je kmalu sprostil in razgovoril. Pogovarjala 

sva se o številnih temah, na primer o težavah, s katerimi se je in se še srečuje, načinih, kako 

jih rešuje, kako mu pri tem pomaga šola, o učenju slovenščine, socialnih mrežah, o razlikah 

med Makedonijo in Slovenijo, o predstavitvi Makedonije v šoli, dotaknila pa sva se tudi teme 

nestrpnosti. 

Mina je stara 19 let. Obiskuje prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja na Biotehniški 

šoli, program gastronom hotelir. V Slovenijo se je priselila iz Makedonije. Oče že vrsto let 

dela tukaj in pred približno dvema letoma in pol so se mu pridružile še ona, mama in sestra. 

Živijo v manjšem kraju, od Nove Gorice oddaljenem približno trideset kilometrov. Mina je v 

Makedoniji zaključila osnovno šolo. Sicer si je želela nadaljevati šolanje, vendar ni vedela, 

katero smer bi vpisala. Do selitve tako ni obiskovala srednje šole. Po prihodu v Slovenijo se je 

najprej želela vpisati na srednjo vzgojiteljsko šolo, vendar je zaradi slabega znanja 

slovenščine niso sprejeli. Predlagali so ji, naj se za učenje slovenščine vpiše v osnovno šolo. 

Tako je prvo leto po selitvi ostala doma in se učila jezik. Lani se je vpisala v program 

gastronom hotelir in zaradi težav z jezikom letos ponavlja prvi letnik. Pravi, da ji je težko, ker 

je stara 19 let in je v prvem letniku, vendar jo ta poklic veseli, tako da bo vztrajala. Zaenkrat 

si želi končati triletni program, o nadaljevanju šolanja še ne razmišlja. Po eni strani zato, ker v 
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družini dela samo oče, po drugi pa zaradi starosti. Če bi se odločila za nadaljevanje, bi 

zagotovo nadaljevala v gostinstvu.  

Mina je bila na začetku malo v skrbeh glede snemanja pogovora in glede jezika, predvsem 

glede tega, da bi naredila veliko slovničnih napak. Ko sem ji razložila potek pogovora, 

uporabe in obdelave zbranega gradiva ter ji zagotovila anonimnost, se je sprostila. Pogovarjali 

sva se o učenju slovenščine, o šoli in o delu, o težavah, s katerimi se je in se srečuje, ter 

načinih, kako jih premaguje, o pomoči, ki jo dobi v šoli, o socialnih mrežah, o predstavitvi 

makedonske kulture v šoli, o uporabi makedonskega jezika in o načrtih za prihodnost. 

Pogovor z Mino je bil edini, pri katerem sva se poleg kulture in jezika dotaknili tudi teme vere 

in stališč do nje. Podobno kot se pri Adu in Dari skozi celoten pogovor pojavljata temi 

domotožja in osamljenosti, se pri Mini pojavljata občutji strahu in nelagodja. Večkrat pove, 

da jo je bilo strah ali ji je bilo »nerodno« glede določene stvari; na primer v povezavi z 

navezovanjem stikov, s šolo, z uporabo makedonščine in slovenščine ali s stvarmi, za katere 

se ji zdi, da jih ne obvlada povsem.  

10.2 Analiza in interpretacija pogovorov 

Selitev 

Dijakinje in dijaki, s katerimi sem se pogovarjala, navajajo različne razloge za selitev. Vsi 

pravijo, da je vsaj en družinski član – večinoma oče – že živel tukaj. Edvin se je k očetu, ki v 

Sloveniji živi že dobrih pet let, priselil sam. V primeru Ada in Mine se je k očetu priselila cela 

družina, torej tudi mama ter bratje in sestre. Mina pravi: »Pač, tata je tle že 20 let, tako da 

smo prišli vsi tlele.« Ismail se je v Sloveniji pridružil očetu in bratu: »… je bil brat tle 2 leti 

pred mano. In so rekli, da so me že vpisali v šolo, [...] so rekli, da bomo prišli tuki 

familiarno.« Prišla naj bi tudi mama, vendar še nima vize: »...mama trenutno še vedno nima 

vize, ne. In prihaja samo 3 mesece...« Fetije se je k očetu, ki v Sloveniji živi že pet let, 

priselila z mamo. En brat živi v Nemčiji, drugi pa na Kosovu: »Samo tukaj imam tata… tata 

in mama… brat je iz Kosova, še en brat imam je iz… Nemčije.« Pri Adilu sta oba starša že 

živela v Sloveniji: »Ja, prvo je tata delal tle… in pole je mama pršla eno leto prej… pred 

mano. Jaz sem bil sam dol v Bosni…« Sestri živita v Avstriji. Tudi Darina družina je že nekaj 

let v Sloveniji: »Moja mama in moj tata so tu že 7 let…«, brat pa je prišel eno leto pred njo. 

Fahira pa se je v Slovenijo priselila k teti, ki tu živi že 30 let: »…sem že dolgo hotla živet s 

teto…« 
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Prvi razlog za selitev, ki ga navajajo intervjuvanci, je torej združitev družine. Ado pravi: 

»…smo hoteli malo živet z očetom in zato, ne… največ zaradi njega smo tu prišli.« Po 

tipologiji vzrokov migracij po Klinarju (1976; povzeto po Lukšič-Hacin, 1995) gre za osebne 

in družinske vzroke selitve. Poleg družinskih in prijateljskih odnosov v to skupino spadajo 

tudi motivi za dosego znanja in izobrazbe, kvalifikacije in ustvarjanje možnosti za 

profesionalno napredovanje, ki jih kot vzrok selitve navajata tudi Dara in Ismail: »…prvič sem 

mislila, da ne pridem tu v Slovenijo, pač da srednjo šolo končam v Makedoniji. In sem dobro 

razmišljala, če bi se šolala tu in se vrnila nazaj v Makedonijo, bi imela več možnosti, ne. In 

zato sem prišla sem…« pravi Dara. Ismail pravi: »In pol moj brat je rekel, da če pridem v 

Slovenijo, ne, je šola bolj priznana in […] da lahko delam kamorkoli. Da je priznana šola v 

celi Evropi.« Za izobraževanje v Sloveniji sta se torej odločila zato, ker bi imela s tukaj 

zaključeno srednjo šolo boljše možnosti – Dara v Makedoniji, Ismail pa v Evropi. »Boljše 

možnosti« in »boljše življenje« kot razlog za selitev navajajo tudi drugi dijaki. Edvin na 

primer pravi: »On [oče] je bil prvi in je hotel za boljšo šolo in take stvari, je rekel, da bom jaz 

prvi prišel v Slovenijo in je čakal, da končam osnovno šolo in ko sem končal, sem prišel v 

Slovenijo. Za boljšo šolo, boljše življenje…« Ado pa poleg združitve družine kot vzrok selitve 

navaja še boljše možnosti za delo: »In tudi v Bosni je malo dela… In zato smo prišli v 

Slovenijo, da bi imeli delo…« Možnost zaposlitve in izboljšanje ekonomskega položaja ter 

dvig življenjskega standarda spadajo med ekonomske vzroke in motive migracij (Klinar, 

1976; povzeto po Lukšič-Hacin, 1995). 

Večina dijakinj in dijakov je selitev pričakovala. Edvin pravi: »...sem vedel, da bom prišel 

enkrat v Slovenijo, samo kdaj pa nisem vedel...« Adil je pričakoval, da se bo staršem pridružil 

v Sloveniji po zaključeni osnovni šoli. Ismail se je na selitev tudi pripravljal: »...brat, ko je 

končal letnik, je prišel v Makedonijo in mi je prinesel en slovar. In sem se malo začel učit, ne, 

osnovne stvari.« Dara poudari, da je bila odločitev za selitev njena: »Jaz sem se pa sama 

odločla, da bi prišla sem.« Pri ostalih dijakinjah in dijakih ni jasno, v kolikšni meri je bila 

selitev posledica prostovoljne odločitve in v kolikšni meri odločitev družine. Trije dijaki 

pravijo, da so se selitve vsaj delno veselili. Ado in Edvin sta se selitve sprva veselila, kasneje 

pa sta bila razočarana. Ismail se je selitve sicer delno veselil, vendar je predvidel njene 

negativne strani: »Neki sem se veselil zaradi drugačne kulture in boljše življenje in tako, ne. 

Neki nisem niti hotel zaradi jezika, sem vedel, da bom prvo leto ponavljal…« Adil je edini, ki 

izrecno reče, da se selitve ni veselil, »ker so prijatli… vsi so dol… sem navajen bil dol…« 
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Šolanje 

Vse dijakinje in dijaki, s katerimi sem opravila intervjuje, so osnovno šolo zaključili v matični 

domovini. Adil, Edvin in Ismail so se v Slovenijo priselili takoj po zaključku osnovne šole in 

se tu vpisali v srednjo šolo. Adil pravi: »Jaz sem bil sam dol v Bosni… končal osnovno in pol 

sem prišel tu v srednjo…« Mina se je preselila nekaj let po zaključeni osnovni šoli, vendar v 

Makedoniji ni obiskovala srednje šole: »Ko sem končala osnovno šolo dol v Makedoniji, ne, 

sem se hotla vpisat za naprej, ma nisem bila gvišna kaj bi [...] in sem bila stara 17 let, ko sem 

prišla tle v Slovenijo.« Ado, Dara, Fahira in Fetije so v državah, od koder so se priselili, 

zaključili enega ali več letnikov srednje šole. Vsi so obiskovali enak ali podoben program, kot 

ga obiskujejo tukaj.  

Informacije o srednjih šolah in vpisu so dijakinje in dijaki dobili od staršev, sorodnikov, 

prijateljev in na šolah. Adila je v šolo vpisal oče, ki je informacije o programih dobil na šoli. 

Daro je vpisala mama, Fahiro pa teta. Fahiri in njeni teti je svetovalna delavka pomagala pri 

izpolnjevanju obrazcev. Ismaila je vpisal njegov brat, ki je že obiskoval to šolo. Mina je imela 

prijateljico, ki je obiskovala biotehniško šolo. Pri vpisu so ji pomagali starši. Pravi, da je vse 

potekalo v slovenščini, vendar jim to ni povzročalo večjih težav: »…razumeli smo skoraj 

vse…« Edvin ni imel informacij glede programov in vpisa. Pri vpisu mu je pomagal oče: 

»…sva šla z očetom, sva se vpisala, tako da jaz nisem niti izbral katero smer […] Pole, čez 

eno leto, pa sem dobil informacijo, da obstajajo tudi ostale šole: za računalništvo, frizerstvo, 

gostinstvo pa to…«  

Od vseh dijakinj in dijakov le dva izrecno omenjata, da jima je šola nudila informacije oz. 

pomoč pri vpisu. Kar nekaj jih kot glavni vir informacij in pomoči navaja družinske člane ali 

znance. Seveda iz tega ne morem sklepati, da ostali s strani šole niso dobili nikakršne pomoči. 

Pomanjkljivo informiranost glede programov in možnosti izobraževanja omenja le Edvin. 

Tudi jezik vpisa komentira le Mina, ki pove, da je ta potekal v slovenščini. Menim torej, da 

informacije, ki sem jih dobila, niso zadostne za oblikovanje zaključkov. Kljub temu bi rada 

poudarila, da dobro informiranje o izobraževalnem sistemu, možnostih, šolah in programih ni 

le izrednega pomena za priseljene družine, temveč pomeni tudi uresničevanje enega izmed 

splošnih načel vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, ki jih 

določajo Smernice (2011) in Strategija (Barle-Lakota et al., 2007). Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) predvidevajo tudi informiranje in pomoč pri 

izpolnjevanju vpisnih dokumentov. Dijaki in dijakinje, s katerimi sem se pogovarjala, so imeli 
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podporo oseb, ki že dlje časa živijo v Sloveniji. Nihče izmed njih tako ne omenja jezikovnih 

ovir pri informiranju ali vpisu. V primeru, da bi naleteli na jezikovne prepreke, tako Smernice 

(2011) kot Strategija (Barle-Lakota et al., 2007) predlagajo pomoč prevajalca, vendar šole 

finančnih sredstev zanj ne dobijo in bi ga morala plačati družina. Sprašujem se torej, kako 

lahko šola uresničuje zastavljena načela dela in sodelovanja s starši, kako lahko »omogoči, da 

se starši otrok priseljencev vključujejo v življenje in delo šole« (Smernice, 2011, str. 16), ko 

pa se zatakne že pri samem sredstvu komunikacije – jeziku. Slovenska izdaja publikacije o 

integraciji otrok priseljencev v šole v Evropi navaja, da slovenske šole ne zagotavljajo 

nobenih pisnih informacij o izobraževanju v maternih jezikih priseljencev (Kresal Sterniša, 

2011). Zagotovitev prevajalca za vsakega dijaka ali dijakinjo posebej bi verjetno predstavljala 

veliko finančno obremenitev za šole. Izdajo knjižic z osnovnimi informacijami o 

izobraževanju v Sloveniji: o šolah in programih, o postopkih vpisa, prepisa, izpisa, o pravicah 

in dolžnostih ipd. v maternih jezikih, ki se med priseljenci pogosteje pojavljajo, tako vidim 

kot finančno ugodnejšo možnost. Tovrsten ukrep bi lahko predstavljal prvi korak k izboljšanju 

informiranosti in komunikacije med šolami in priseljenimi družinami. Informacijske brošure 

in spletne strani o izobraževalnih možnostih, učenju jezika ipd. v maternih jezikih, ki se med 

priseljenci pogosteje pojavljajo, so uveljavljena praksa v številnih evropskih državah (npr. 

Avstrija, Finska, Irska, Luksemburg itd.) (Barle-Lakota et al., 2007; Bešter, 2009; Eurydice, 

2004a; 2004b; 2004c). V nekaterih državah (npr. Španija, Finska, Švedska) šole organizirajo 

informativna srečanja, namenjena staršem priseljencem. Na Švedskem in Finskem se ta 

srečanja tolmačijo in tudi sicer imajo priseljenci v teh dveh državah pravico do tolmača 

(Eurydice, 2004a). Pri nas možnost informiranja glede nekaterih (sicer zelo splošnih) 

informacij zaenkrat ponuja spletna stran infotujci.si.  

Tako avtorji Smernic (2011) kot drugi avtorji (Niessen in Huddleston, 2010; Skubic Ermenc, 

2003) se strinjajo, da je ob vpisu pomembno ustrezno oceni dijakovo predznanje in stopnjo 

šolanja v izvorni državi. Na podlagi tega se dijak vključi v ustrezni letnik izobraževalnega 

programa. Intervjuvanke in intervjuvanci, ki so že obiskovali srednjo šolo, so se v Sloveniji 

ponovno vpisali v isti letnik, ki so ga že zaključili v državi izvora. Izjema je Fetije, ki se je 

ponovno vpisala v prvi letnik. Ado in Dara pravita, da je bila to njuna odločitev. Dari so tako 

svetovali na šoli: »...to mi je predlagala svetovalka.« V Fahirinem primeru odločitev ni bila 

njena. Pravi, da je to standardni postopek na šoli. Kot razloge za vpis v isti letnik dijakinje in 

dijaki navajajo slabo znanje jezika ali opravljanje diferencialnih izpitov. »In ko sem prišla 

sem, zato ker nisem znala slovensko, sem morala spet v 1. letnik,« pravi Dara. Ado pravi: 
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»Sem v Bosni končal drugi letnik in tu sem spet v drugi šel. Ker če bi šel v tretji, bi moral 

razliko predmetov polagat.«   

Dijaki in dijakinja, ki so se v srednjo šolo prvič vpisali v Sloveniji, prvega letnika niso 

uspešno opravili. Edvin je prvo leto obiskoval ekonomsko šolo. Letnika ni uspešno zaključil 

in se je prepisal na drugo šolo. Mina ponavlja prvi letnik na isti smeri, Adil pa se je moral 

prepisati na drugo smer, ker tista, ki jo je obiskoval lani, v letošnjem šolskem letu ni bila 

razpisana. Vsi pravijo, da letnika niso izdelali zaradi težav z jezikom: »…lani sem tudi hodila 

tlele, ma mi ni šlo zaradi jezika, ker nisem znala kej dosti, nisem razumela, tako da zdej 

ponavljam še enkrat zaradi jezika,« pravi Mina. Jezik kot bistveni pogoj za uspeh v šoli ter 

ključni dejavnik doseganja slabših rezultatov navaja tudi Zelena knjiga (2008).  

Mina, Ismail, Fahira in Fetije so v pogovorih izrazili nezadovoljstvo glede ponavljanja 

letnika, saj so s tem »izgubili« eno leto: »Jaz sem zgubila eno leto…« pravi Fahira. Mina se 

počuti neprijetno glede tega, da je »še« v prvem letniku: »…je težko, si star 19 let pa si v 

prvem letniku.« Starost vidi tudi kot oviro za nadaljevanje šolanja: »…zaenkrat ne razmišljam 

kej za naprej… in tudi zaradi starosti, ne… zdej če bi se odločla za naprej, moram delat po 

izpitih…« Ismail sprva ni bil navdušen nad selitvijo, saj je vedel, da bo ponavljal prvi letnik: 

»…sem vedel, da bom prvo leto ponavljal, ne, da bo šlo eno leto za nič…« Če bi Fetije želela 

po zaključenem dvoletnem programu, ki ga obiskuje, opraviti še tri- ali štiriletno srednjo šolo, 

bi šolanje zaključila pri petindvajsetih letih. Poleg tega ne bi rada zapustila razreda, saj se 

dobro razume s sošolci. Če bo ponavljala, bo morala znova navezovati stike in ne ve, ali se bo 

z novimi sošolci ujela tako dobro kot s sedanjimi.  

Fetijino nezadovoljstvo glede ponavljanja in skrb, kako se bo počutila z novimi sošolci, se mi 

zdita popolnoma upravičeni.  Navezovanje stikov in grajenje prijateljstev zahteva veliko truda 

in časa. Ob jezikovnih ovirah, kulturnih razlikah in žal nemalokrat tudi predsodkih je ta 

naloga še veliko težja. Večina dijakov pravi, da je imela (vsaj na začetku) težave z 

navezovanjem stikov, pa naj bo to zaradi jezikovnih in kulturnih preprek, nesprejemanja s 

strani ostalih ali osebnih lastnosti. Seveda je primarna naloga poklicno usmerjenega 

izobraževanja – čeprav Beck (2001) to nalogo postavlja pod vprašaj in jo bom v nadaljevanju 

tudi sama – prenašanje znanja in veščin ter usposabljanje za določeno delovno (in družbeno) 

mesto. Skrb šole za doseganje tega cilja se mi zdi z vidika njene družbene funkcije povsem 

razumljiva. Menim pa, da bi morala, seveda ne nujno na račun kvalitete izobraževalnih ciljev, 

celostni integraciji dijakinj in dijakov priseljencev v šolsko in širše okolje nameniti več 



61 
 

pozornosti. Poleg pomoči na jezikovnem področju se mi zdi nujno podpreti tudi druge 

dimenzije integracije, v tem konkretnem primeru je to pomoč pri izgradnji socialnih mrež.   

Ponavljanje letnika pa se ne zdi sporno le z vidika ponovnega pretrganja socialnih mrež. Že 

sama izkušnja neuspeha ter z njo povezanih nizkih pričakovanj in stigme lahko pomembno 

določa nadaljnje šolanje in uspešnost dijakinj in dijakov (Mencin Čeplak, 2002).  

O Adilovem nezadovoljstvu s programom, ki ga obiskuje, sem pisala že pri predstavitvi 

sogovornikov: »Nikakor mi ni všeč… ne vem, kaj bi delal pole, ko končam to, ker to me ne 

zanima… inštalater je bil dober… tudi praksa je fajn bla…« Edino možnost za delo po 

zaključenem šolanju vidi v Iskri, kar pa ga ne veseli. S končanim programom instalaterja bi 

imel več možnosti za zaposlitev, saj bi se lahko zaposlil kot samostojni podjetnik. Z 

nezanimanjem za program in slabimi možnostmi za poklicno prihodnost je povezana nizka 

motivacija za učenje: »…lani sem poslušal in sem učil, samo jezik nisem dobro razumel […] 

in zdej sem zgubil voljo…« Kljub težavam z jezikom je imel lani boljše ocene in je bil bolj 

motiviran za učenje. Prepis na smer oblikovalec kovin je bila zanj edina možnost, saj so vse 

ostale smeri zahtevnejše. 

Za postmoderno je značilen pojav množične brezposelnosti, pred katero niso varni niti 

poklici, ki so nekdaj prinašali jamstvo za zaposlitev (Beck, 2001). Vztrajanje pri 

izobraževanju kadrov za poklice, katerih možnosti za zaposlitev so slabe oz. jih praktično ni, 

se tako zdi absurdno. Adil v smeri, ki jo obiskuje, in poklicu, ki ga bo pridobil, ne vidi 

prihodnosti in zato tudi ne smisla. Beck piše, da v postmoderni zaradi negotove poklicne 

prihodnosti poklicna usmerjenost izobraževanja izgublja svoj smisel, kar »lahko organizatorji 

in raziskovalci izobraževanja vtaknejo v veliko vrečo ʻdiskrepanc med izobrazbo in 

zaposlitvijoʼ, to lahko spregledajo celo izobraževalci [...], ne pa tudi mladostniki, ki 

najkasneje ob izstopu iz izobraževalnega sistema trčijo ob zaprta vrata sistema zaposlovanja 

in to seveda predvidijo že med izobraževanjem« (Beck, 2001, str. 217).    

Privajanje na šolo in novo okolje 

Weber (1993, str. 136) piše o kulturnem šoku kot o eni izmed faz »dolgotrajnejšega procesa 

prilagoditve«. Pojavi se kot odziv na vstop v tujo kulturo. S primarno socializacijo pridobljeni 

znaki in simboli (besede, geste, norme, navade ipd.) v novi kulturi niso veljavni. Kulturni šok 

je tako »reakcija na okolje, v katerem je zadovoljitev običajnih psiholoških in fizioloških 
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potreb motena, negotova ali težko uresničljiva« (Weber, 1993, str. 136). Po Lukšič-Hacin 

(1995, str. 71) je kulturni šok  »predhodnik asimilacijskih procesov«.  

Oberg (1960; povzeto po: Weber, 1993) navaja šest aspektov kulturnega šoka. Prvi je 

psihološka obremenitev. Dijakinje in dijaki pravijo, da jim je bilo ob selitvi težko. Dara opiše 

svoja občutja: »Prva dva tedna, ko sem bila tu v šoli, sem jokala vsak dan. Je bilo težko. Pol 

sem se navadla. Še zdej mi je težko.« Večina pravi, da je imela oz. ima težave s privajanjem 

na slovensko okolje, ker je »vse drugače«.  

Edvin in Ado sta se selitve sprva veselila, vendar sta bila ob prihodu razočarana. Edvin pravi: 

»…po eni strani, ko sem bil v Kosovu, mislim v Prizrenu, sem se… sem bil ful vesel, da bi se 

preselil v druge države in sem mislil, da bo čist boljše od Prizrena, sam, ko sem prišel tuki, 

sem bil čist razočaran, ker je bilo majhno mesto in itak… čist vse je bilo drugače, no… 

Mislim, jaz sem se navadil drugače, čist druge navade, navast sem se moral  na slovenske 

navade.« Kot glavno razliko med Kosovom in Slovenijo izpostavi socialno življenje – zdi se 

mu, da se ljudje v Sloveniji bolj zadržujejo doma – in razmerje med socialnim življenjem in 

učenjem: »…dol ko sem bil, sem žural, samo ocene sem imel čist odlične…« Tu se mora več 

učiti.  

Ado se še ni privadil na novo okolje. Pravi, da je tu težko, ker je vse drugačno: »…ljudje in 

prijatelji, sošolci, vse je drugače, vse…« Največjo razliko vidi v ljudeh in odnosih: »…malo 

tud jezik, a največ, mislim, ljudje […] malo so drugačni. Al sem se jaz navadil, kako je v 

Bosni, pa ne morem, da se tu priviknem, ne vem…« Pravi, da so bili v Bosni s prijatelji in 

sošolci bolj povezani med sabo in so si pomagali: »Tu nobeden ne pomaga nič, če ga 

vprašaš…« Zdi se mu, da imajo tukaj ljudje malo prijateljev, ki se družijo in si pomagajo 

samo med sabo.   

Kulturni šok spremlja tudi občutek izgube ali deprivacije, vezan na izgubo prijateljstev, 

statusa, posesti ipd. (Oberg, 1960; povzeto po: Weber, 1993). Dijakinje in dijaki boleče 

doživljajo predvsem pretrganje socialnih mrež v izvornem okolju, čeprav Ado omenja tudi 

izgubo svoje posesti in hiše: »…drugače je, če živiš v svoji hiši, drugače je, ko si v stanovanju 

tu, ni tvoje, ne smeš nič razbit al poškodovat… če imaš svojo kakšno njivo blizu hiše in poznaš 

jezik…« Naslednji aspekt kulturnega šoka so »občutki nezmožnosti (nekompetentnosti) zaradi 

težav z obvladovanjem novega okolja« (Oberg, 1960; povzeto po: Weber, 1993, str. 136). Pri 

mojih sogovornicah in sogovornikih so ti občutki vezani predvsem na jezik, pa tudi na šolsko 
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delo, navade in kulturo. Poleg teh so aspekti kulturnega šoka še: zavračanje s strani članov 

druge kulture, o katerem bom več pisala v podpoglavju o nestrpnosti, »zmeda družbenih vlog, 

vrednot in osebne identitete« ter »presenečenje, živčna napetost in odpor« (Oberg, 1960; 

povzeto po: Weber, 1993, str. 136). Dara poroča o živčnosti in težavah s hujšanjem, ki so 

posledica selitve: »…živčna sem bila. Nisem hotla jest… na začetku mi je bilo težko. Ne vem, 

sem se zelo težko… prve tri teden mi je bilo zelo težko in… še vedno ne morem vse uredit, ne. 

In še vedno hujšam.« 

Pri vsem tem je treba poudariti, da kulturni šok ne prinaša le negativnih posledic, temveč 

pomeni tudi »del globoke izkušnje interkulturnega učenja, ki vodi k visoki stopnji 

samozavedanja in osebne rasti« (Kim, 1988; povzeto po: Weber, 1993, str. 138).  

Različni avtorji se strinjajo, da proces integracije in prilagajanja na novo okolje poteka 

postopoma in je dolgotrajen (Bešter, 2007; Vrečer, 2007; Weber, 1993). Dijakinje in dijaki so 

v prejšnji domovini živeli vrsto let in so bili navajeni na tamkajšnje okolje, navade, ljudi. Na 

novo okolje se privajajo počasi in pravijo, da jim je težko: »Novo okolje, vse je novo… novo, 

drugačno je. […] jaz sem bila v Makedoniji 17 let, zdej sem prišla sem, v samo pet mesecih… 

se ne morem tko lahko navadit,« pravi Dara. Adil še vedno pogreša Bosno: »…malo sem se 

navadil, samo… ne dosti… še pogrešam prijatle v Bosni, šolo dol in vse… vse je drugačno…« 

Tudi Fetije je jokala, ker je pogrešala Kosovo. Adov in Darin pogovor sta prepletena z občutji 

domotožja in nostalgije. »Na začetku se mi je zdelo… mislim, rad bi šel v Slovenijo, ma zdej 

pogrešam Bosno,« pravi Ado, »…mislim, tu je vse lepo v Sloveniji, samo… dol sem bil 15 let 

in… tvoje je boljše…«  

Zanimivo je, da Ado ne govori le o svojih občutjih domotožja. Pripoveduje tudi zgodbe o 

prijateljih iz Bosne, ki živijo v Sloveniji in ki prav tako kot on pogrešajo Bosno. Pripoveduje 

o fantu iz Bosne, ki je bil njegov sosed. Pravi, da mu je šlo dobro v šoli, hitro se je naučil 

jezik, vendar se je po enem letu vrnil v Bosno: »Ni mogel zdržat.« Tudi prijateljica, ki se je iz 

Bosne priselila teden pred Adom in ki je prej govorila, da ji je tukaj všeč in da se je dobro 

vklopila, bi se sedaj rada vrnila: »Od začetka ji je bilo dobro, ampak pole, ko malo razmišljaš 

in se spomniš, kaj si dol delal...« Dara govori o domotožju svojega očeta: »Tata je tle v 

Sloveniji že 7 let in še vedno joče, ko se spomni, da so njegovi starši v Makedoniji.« 

Kljub temu dijakinje in dijaki pravijo, da se v primerjavi z začetkom sedaj bolje počutijo tako 

v šoli kot na splošno v Sloveniji. Kot razlog za to navajajo predvsem boljše znanje jezika in 
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socialne mreže. Tudi Mencin Čeplak (2002) ugotavlja, da so vrstniške skupine pomemben vir 

zadovoljstva s šolo. Adil pravi: »Sem se malo navadil jezika in več prijateljev sem spoznal, 

tko da je lažje zdej.« Fahira in Fetije se dobro počutita v šoli in v razredu: razumeta se s 

sošolci in sta si med njimi našli prijatelje. Edvinu in Ismailu so prijatelji pomagali spoznati 

pravila in kulturo: »…to, da sem se naučil jezika, mi je pomagalo, ne, pa mi je pomagalo tud 

novi stiki s Slovenci in nekateri so mi predstavili kulturo, kaj smem in kaj ne smem…« pravi 

Ismail. Oba sta spremenila tudi učne navade – sedaj se učita malo več kot v prejšnji domovini. 

Ismail glede privajanja na šolo pravi: »…zdej je ful drugač, pol je lažje, ker zdej znamo jezika 

pa… smo se prilagodili tud ocenam, ne, da se mormo malo več učit…« Mina je zaradi 

boljšega znanja jezika samozavestnejša: »…lani sem se tudi bala it do trgovine, ne. Zdej pa se 

niti ne, tako da lahko grem kamorkoli…« Poleg boljšega znanja jezika in prijateljev ji pomaga 

tudi to, da vidi napredek: »…recimo to, da imam prijatelje, se čim več pogovarjam z njimi… 

ne vem… recimo, kadar vidim, da gre že vse boljše… imaš bolj pozitivne ocene kot prej, 

napreduješ in te podpirajo vsi…« 

Pri Adilu in Adu se počutje v šoli povezuje s temo nestrpnosti in nesprejemanja s strani 

ostalih sošolcev, ki jo bom v nadaljevanju posebej obravnavala. Ado pravi: »Na začetku je 

bilo še slabše, zdej je malo bolje.«  

Težave, s katerimi so se ali se še soočajo dijakinje in dijaki 

Dijakinje in dijaki so imeli po selitvi največ težav z jezikom, navezovanjem stikov in z 

določenimi predmeti v šoli (med katerimi najpogosteje navajajo slovenščino, angleščino in 

matematiko), poleg tega pa omenjajo še težave zaradi drugačnega sistema učenja in 

poučevanja ter večje zahtevnosti, težave glede tega, da niso poznali mesta, ter težave s slabimi 

ocenami in včasih z nizko motivacijo za učenje. Različne težave se pogosto povezujejo med 

seboj, na primer: slabo znanje jezika vpliva na navezovanje stikov in sklepanje prijateljstev, 

na sposobnost sledenja pouku, učenje in ocene. Na slednje vplivajo tudi drugačen sistem 

učenja in poučevanja ter drugačno predznanje. Vse skupaj pa lahko vpliva na motivacijo in 

počutje v šoli. Po drugi strani lahko prijateljstva in socialne mreže pozitivno vplivajo na 

učenje jezika, spoznavanje kulture in šolsko delo.   

Prilagajanje na jezik novega okolja 

Berger in Luckmann (1988, str. 42) jezik opredelita kot glavno sredstvo objektivizacije 

subjektivnih pomenov v vsakdanjem življenju, »saj je vsakdanje življenje predvsem življenje 
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z jezikom in s pomočjo jezika, ki ga delim z drugimi«. Iz tega sledi, da je razumevanje jezika 

»bistveno za vsako razumevanje realnosti vsakdanjega življenja«.  

Ob prihodu v Slovenijo dijakinje in dijaki niso znali slovensko oz. so znali zelo malo: »Niti 

besede nisem znala, ko sem prišla v Slovenijo,« pravi Dara. Mina je nekaj razumela: »…ko 

sem prišla tlele sem razumela malo, v glavnem osnovne besede…«. Zaradi slabega znanja 

jezika je niso hoteli sprejeti na srednjo šolo, kamor se je želela vpisati prvo leto.  

Dijakinje in dijaki so sprva le s težavo komunicirali z ostalimi – s sošolci, profesorji, na ulici, 

v trgovini, pri prostočasnih aktivnostih itd. Niso razumeli, kaj jim drugi govorijo, in niso znali 

odgovoriti. Dara pravi: »Nisem znala govorit, so me spraševali, nisem vedla kaj odgovorit, kaj 

naj rečem.« Adil problem opiše podobno: »…prvi dan v šoli je res bilo težko, ker neki te 

vpraša in ne veš kaj odgovorit…« Fetije pove zgodbo o tem, kako jo je učiteljica prosila, naj 

zapre okno, vendar je ni razumela. Le Adil pravi, da so nekateri profesorji znali bosansko. 

Ismail na vprašanje, kako se je sporazumeval s profesorji, odgovarja: »…nisem se pogovarjal 

preveč s profesorji…« 

Zaradi slabega znanja jezika so se težje vključevali v prostočasne aktivnosti. Ismail pove: 

»…težko sem se razumel s trenerjem in ostalimi igralci.«  V šoli so težko sledili pouku, niso 

razumeli snovi, pri testih niso razumeli navodil in niso znali pisati v slovenščini. Ismail 

opisuje prve mesece v šoli: »…na začetku nisem znal nič na testu… v zvezku sem pisal v 

cirilici, kot pišemo v Makedoniji. Takoj na začetku, ne… Pol sem se počasi navadil.« 

Slabo znanje slovenščine je eden izmed ključnih problemov oz. ovir pri integraciji v šolsko in 

širše okolje (Barle-Lakota et al., 2007; Lukšič-Hacin, 1995; Medvešek in Bešter, 2010). Jezik 

je namreč bistveni pogoj za uspeh v šoli, komunikacijo in navezovanje stikov (Medvešek in 

Bešter, 2010; Resman, 2003; Zelena knjiga, 2008). Zelena knjiga (2008) med pozitivnimi 

odzivi nekaterih držav na specifičnost situacije učencev priseljencev navaja mentorstvo in 

tutorstvo otrok, ki ga lahko izvajajo študentje. Za posebno uspešno se je izkazalo v primerih, 

ko ga izvajajo posamezniki iste etnične pripadnosti in je vpeto v lokalno skupnost in 

sodelovanje s starši. V nekaterih primerih se imenujejo tudi šolski mediatorji (Zelena knjiga, 

2008). Heckmann (2008) navaja, da lahko različne oblike mentorstva pomembno pripomorejo 

k izboljšanju šolskega uspeha. Tudi sama menim, da bi bila dodelitev tutorja, mentorja oz. 

mediatorja dobrodošla podpora, predvsem na začetku. Ta bi lahko dijakinjam in dijakom 

pomagal pri vključevanju, komunikaciji in privajanju na novo okolje, bi bil na voljo za 
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vprašanja in težave ter jim »podelil glas«. »Prvo leto niti povedat nismo znali, da nam je 

težje…« pravi Ismail.  

Izmed vseh sogovornikov in sogovornic le Ismail pravi, da se je slovenski jezik učil že pred 

selitvijo, vendar še ni znal komunicirati v njem: »…znal sem se predstavit…« Ostali so se 

slovensko začeli učiti po prihodu. Dara in Edvin pravita, da sta se hitro naučila jezik. Edvinu 

je pri učenju pomagalo to, da je znal srbohrvaško. Dijakinje in dijaki se oz. so se slovensko 

učili na tečaju slovenščine za dijake tujce v šoli, na tečajih v drugih ustanovah, s pomočjo 

knjig, televizije in računalnika ter prijateljev in sošolcev.  

Tečaj slovenščine v šoli so obiskovali oz. ga obiskujejo vsi dijaki in dijakinje razen Fetije.  

Adil in Ado obiskujeta nadaljevalni tečaj enkrat na teden. Prve pol ure so vsi skupaj, začetna 

in nadaljevalna stopnja. Profesor prebere besedilo, nato odgovarjajo na vprašanja. Po pol ure 

se razdelijo in rešujejo oz. pripravljajo naloge za predmet slovenski jezik. Obema je tečaj 

pomagal: »Vedno, ko pridem s tečaja, če smo kaj delali za šolo, mi pomaga,« pravi Ado, 

čeprav mu sistem dela ni preveč všeč: »…boljše bi bilo, če bi od začetka delali to za šolo […] 

vedno pol ure porabimo, mislim, brez veze…« Dara se je na tečaj vključila z zamudo, šele 

novembra, vendar zaradi dobrega znanja jezika obiskuje nadaljevalno stopnjo. Edvin in Mina 

sta tečaj obiskovala eno leto dvakrat na teden in oba pravita, da jima je zelo pomagal. Glede 

tega, kaj je dobila na tečaju, Mina odgovori podobno kot Ado: »…če smo imeli kakšen test al 

pa kakšno predstavitev, karkoli, sem lahko vzela s sabo stvari, tako da so mi pomagali za 

naprej… Če ne pa smo se pač sproti učili besede in vse…« Edvin ga ne obiskuje več, ker je v 

Sloveniji že tri leta in zna že dobro slovensko: »Tuki, ko sem prišel, je opazla profesorca, da 

že znam jezik […] je rekla, da ni obvezno, in sem pustil. Grem samo jih obiskat. Kadar imam 

cajt…« Ismail je tečaj obiskoval dve leti in tudi njemu je zelo pomagal. Izpostavi 

medvrstniško pomoč na tečaju: »…ker so bili tudi nekateri iz drugih držav, iz tujine, so znali 

malo več slovenščine in so nam prevajali, kaj to pomeni, kaj govori profesorca…« Fahira 

enkrat na teden obiskuje začetno stopnjo, vendar pravi, da večinoma že zna, kar se učijo, tako 

da ji tečaj ne pomaga veliko: »…ampak vseeno hodim. Samo tak, da pač grem med ljudi, da 

nisem samo doma.« Nadaljevalne stopnje ne obiskuje zato, ker je prvo leto v Sloveniji. 

Profesorica ji tega ni predlagala, sama pa tudi ni povedala, da se ji zdi začetna stopnja 

prelahka. Pravi, da so prej več brali, kar ji je bolj odgovarjalo. Poleg branja in izgovorjave ji 

delajo težave določene besede, ki jih še ne zna pravilno uporabljati. Tega se na tečaju ne 

učijo. Pravi, da se to nauči z branjem in poslušanjem ali pa koga vpraša. Tudi novih prijateljev 
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ni spoznala na tečaju: »…nas ni veliko in tisti, ki hodijo, večinoma zdej ni več toliko Bosancev 

[…] ni punc…« 

Dodatni pouk slovenščine je glavno sredstvo vključevanja dijakinj in dijakov priseljencev v 

šolsko okolje (Heckmann, 2008; Barle-Lakota et al., 2007). Smernice (2011), Strategija 

(Barle-Lakota et al., 2007), Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011) in Učni načrt (Knez et al., 

2010) podajajo razna priporočila in določila glede izvajanja jezikovnega izpopolnjevanja, ki 

sem jih podrobneje opisala v teoretičnem delu diplomske naloge. Na šolah, ki jih obiskujejo 

moje sogovornice in sogovorniki, se dodatni pouk slovenščine izvaja v obliki 70-urnega 

tečaja. Število ur se žal (še) ni povišalo na 240, kot predlaga Bela knjiga (Krek in Metljak, 

2011). Prav tako ni na voljo strnjena oblika tečaja na začetku. Učenje poteka skupinsko, pri 

čemer so dijaki razdeljeni v dve skupini glede na znanje oz. v večini primerov glede na to, 

koliko časa so v Sloveniji. Učni načrt (Knez et al., 2010) sicer predvideva dve ravni učenja, 

od katerih naj bi bila prva namenjena dijakom, katerih materni jezik je od slovenščine bolj 

oddaljen, druga pa tistim, katerih materni jezik je »bližnji« slovanski jezik (predvsem 

hrvaščina, srbščina, bosanščina) in tistim, ki so že seznanjeni  z osnovami slovenskega jezika. 

Izvajalci tečaja na Tehniškem šolskem centru so kriterij očitno prilagodili okoliščinam in 

potrebam, saj je materni jezik večine dijakov, ki obiskujejo tečaj, »bližnji« slovanski jezik. 

Stopnja učenja je na ta način – vsaj do določene mere – prilagojena potrebam in sposobnostim 

dijakinj in dijakov. 

Glede vsebine in metod izvajanja tečaja Učni načrt (Knez et al., 2010) podaja vrsto določil, 

med katerimi ni pomoči za šolsko delo, ki jo dijakinje in dijaki ocenjujejo ravno kot 

najkoristnejši del tečaja. Ponovno prilagajanje izvajanja tečaja potrebam dijakov ocenjujem 

zelo pozitivno, saj ne smemo pozabiti, da je tečaj v prvi in končni fazi namenjen prav njim. 

Dodajanje vsebin po presoji profesorja in potrebah dijakov dopušča tudi Učni načrt (Knez et 

al., 2010).  

Poleg tečaja slovenščine v šoli so nekateri dijaki in dijakinje obiskovali tečaje jezika v drugih 

ustanovah. Zelo spodbudno se mi zdi, da obstajajo tudi možnosti vključevanja v druge 

prostočasne dejavnosti v okviru organizacij, ki niso vezane na šolo. Menim, da to pripomore k 

širjenju socialnih mrež in pozitivno vpliva na vključevanje v lokalno skupnost. Vlogo šole pri 

tem vidim predvsem v informiranju ter vzpostavitvi mrež sodelovanja s tovrstnimi 

organizacijami. Nenazadnje tudi Smernice (2011, str. 12) predlagajo, da šola »vključi otroka 

priseljenca v različne šolske in obšolske dejavnosti, ki prispevajo k njegovi vključitvi v novo 
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okolje in predvsem k razvoju jezikovnih zmožnosti« ter da mu omogoči »vključitev v različne 

dejavnosti na lokalni ravni«. 

Ado in Adil sta obiskovala tečaj v mladinskem centru. Adil ga je obiskoval dvakrat na teden 

in zaključil začetno in nadaljevalno stopnjo. Učili so se osnovne stvari: številke, besede ipd. 

Za tečaj je izvedel od prijatelja, ki ga je prav tako obiskoval. Fahira in Mina sta obiskovali 60-

urni tečaj slovenščine za tujce. Mina ga je obiskovala skupaj z mamo in sestro. Na tečaj se je 

vključila po šestih mesecih bivanja v Sloveniji, Fahira pa takoj, ko je prišla. Slednja o vsebini 

tečaja pove: »…smo učili besede in kak govorit, ne vem, vstavit besedo, smo nekaj brali…« 

Pravi, da ji je pri učenju slovenščine ta tečaj najbolj pomagal. Mina bolj izpostavi pomen 

tečaja jezika v šoli, čeprav se je tudi na prvem nekaj naučila. Med intervjujem večkrat pove, 

da jo je bilo na začetku strah ali ji je bilo »nerodno« govoriti z drugimi, ker ni znala jezika. Na 

tečaju je bilo lažje, ker: »…tam so itak sami tujci, ne, in razumejo…« Fahiri so za tečaj 

povedali na Centru za socialno delo, Mini pa je obiskovanje predlagal oče. Fetije obiskuje 

tečaj slovenščine v javnem zavodu blizu kraja, kjer živi. Osnovni tečaj poteka enkrat na teden 

in obsega 120 ur, dodatni tečaj pa še 50 ur. Pravi, da ob prihodu ni nič razumela slovensko, 

sedaj razume že precej. Učiteljici ne znata albansko, tako da vse poteka v slovenščini. Ostali 

udeleženci prihajajo iz različnih držav. V okviru tečaja so organizirali tudi izlet v Ljubljano.  

Dijakinje in dijaki uporabnost tečajev slovenščine ocenjujejo predvsem s treh vidikov: z 

vidika pomoči pri učenju jezika, z vidika pomoči za šolsko snov in naloge ter s socialnega 

vidika – bodisi navezovanja stikov ali kot prostor, ki zagotavlja varnost in kjer je dovoljeno 

delati napake. Walther, Stauber in Pohl (2005) opisujejo projekta v južni Nemčiji, namenjena 

usposabljanju in opolnomočenju mladih, ki se soočajo s težavami pri tranziciji na trg dela. 

Poleg izobraževalnega vidika imata programa pomembno vlogo za socialno mreženje. 

Delavci na projektih se mladim ponujajo kot »pomembni drugi«, ki odpirajo vrata v skupino 

in širši socialni kontekst. V podobni vlogi vidim učitelje ter ostale strokovne delavce na šolah, 

v katere se vključujejo dijakinje in dijaki priseljenci.  

Kako dijaki in dijakinje ocenjujejo učinkovitost tečaja, je odvisno od ujemanja ravni znanja in 

ravni zahtevnosti. Fahira na primer pravi, da se na tečaju slovenščine v šoli ne nauči veliko, 

ker večinoma že vse zna. Po eni strani torej sklepam, da je – tako kot pri uvrščanju v ustrezni 

letnik izobraževalnega programa – pomembno oceniti dijakovo znanje slovenskega jezika in 

ga na podlagi tega vključiti v ustrezno skupino. Po drugi strani pa se mi zdi zanimiv Ismailov 

komentar, da mu je na tečaju pomagalo prav to, da so ga obiskovali dijaki z različnimi 
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stopnjami znanja jezika, ki so si pomagali med sabo. Profesor lahko torej tudi po znanju 

jezika nehomogeno skupino izkoristi za učenje in napredovanje. Nedvomno lahko 

posamezniki, ki jezik že bolje obvladujejo, rastejo in se učijo preko pomoči sovrstnikom z 

nižjo ravnjo znanja. Drugi pozitiven učinek medvrstniške pomoči je lahko tkanje socialnih 

mrež in prijateljstev.  

Velikega pomena za učenje jezika ima tudi intenzivno učenje takoj po prihodu, ki 

posameznikom olajša komunikacijo in zviša samozaupanje. Kot sem že ugotavljala, je znanje 

jezika povezano s številnimi dimenzijami integracije – ne le s kulturno, temveč tudi socialno 

in izobraževalno, nenazadnje pa je težko verjetno, da bo brez znanja jezika posameznik 

uspešno razvil državljansko oz. nacionalno identiteto. Jezik je torej eden izmed pomembnih 

elementov uspešne integracije v novo okolje.  

Večina dijakinj in dijakov tečaje izpostavi kot najpomembnejše za učenje slovenščine. Poleg 

teh omenjajo še druge oblike in načine učenja jezika. Dara sicer obiskuje tečaj slovenščine v 

šoli, vendar ji je pri učenju jezika pomagala predvsem podpora sošolcev: »Mi pomagajo, mi 

zlo pomagajo. Če ne bi bili oni, ne vem jaz kaj bi nardila. Sigurno ne bi znala niti polovico od 

tega, kar znam zdej.« Tudi Edvin bolj kot tečaj izpostavi pomoč prijatelja: »…na začetku sem 

se družil z enim Bosancem, on pa mi je pomagal čist na začetku, po malo po malo, da pridem 

do slovenskega jezika.« Adu pri učenju jezika pomaga prijateljica: »…ona ima inštrukcije in 

se je dobro navadila in jaz zdej pridem k njej in une teste in to vse dobi papirje in mi 

pomaga… vse kopira in jaz delam.« Zanimivo je, da od treh dijakov, ki izpostavijo pomoč 

prijateljev pri učenju jezika, le Dari pomagajo Slovenci. Adu in Edvinu pomagata oz. sta jima 

pomagala prijatelja, ki sta prav tako priseljena. Kot bom ugotavljala tudi v nadaljevanju, so 

socialne mreže, pa naj bodo sestavljene iz pripadnikov ene ali različnih etničnih skupin, 

pomemben dejavnik podpore in integracije, ne le pri učenju jezika, temveč tudi na številnih 

drugih področjih integracije.   

Pet dijakinj in dijakov pravi, da so se slovensko naučili s pomočjo slovarjev, knjig, televizije 

in računalnika. Ismail se je slovensko učil že pred selitvijo, in sicer s pomočjo slovarjev, ki 

mu jih je prinesel brat. Mina je bila prvo leto po selitvi doma in se je učila jezik: »…in pol 

sem bila doma in sem se učila […] sem si pomagala z računalnikom pa s televizijo, vse, ne… 

slovarji…« Dari in Fahiri je pomagalo branje knjig, Fahiri in Adilu pa tudi gledanje televizije.  
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Vsi govorijo slovensko že veliko bolje kot ob prihodu. Kljub temu večini jezik do določene 

mere še vedno povzroča težave. Adil pri testih še vedno ne razume vsega, Fetije pa jih zaradi 

težav z jezikom piše negativno: »Ja… malo razumem, pišem test… probam […] pa nič 

razumem, samo probam…«  

Težave ter pomoč in prilagoditve v šoli 

Dijakinje in dijaki so se v šolo vključili redno, kot vsi ostali dijaki. Pri tem so se soočali s 

številnimi težavami. Večina pravi, da jim je težave povzročal predmet slovenski jezik oz. jim 

jih še vedno: »…slovenščina je čist malo problem, a ostali predmeti pa niso… so enih malo, 

čist malo, 5%, slovenščina je pa malo bolj, 15, recimo,« pravi Edvin. Drugi predmet, ki 

dijakom in dijakinjam povzroča največ težav, je angleščina. Adilu in Ismailu zato, ker sta se v 

osnovni šoli učila drug tuj jezik: »…v osnovni šoli sem imel nemški in zdaj je težko tle za 

angleščino… ne znam jezika…« pravi Adil. Ismail pove: »…v Makedoniji smo se učili več 

francoščino kot angleščino in angleščina mi je predstavljala težave, tudi zaradi osnovnih 

pojmov in to…« Mina in Edvin sta imela težave tudi pri matematiki; Edvin zato, ker je bil 

vajen drugačnega sistema reševanja nalog, Mina pa je imela na začetku težave, ker nekaj let ni 

obiskovala šole in je veliko pozabila: »…tri leta sem bila doma, nisem hodila nikamor v 

srednjo šolo… je bilo malo težko na začetku, pač niti osnovnih stvari se nisem spomnla kej 

dosti…« Dari poleg slovenščine in angleščine težave povzročata še kemija in fizika. Tudi pri 

njej je problem drugačno predznanje: »Zato ker v periodnem sistemu imajo v Makedoniji 

druge, hm, druga imena imajo elementi…« Fahira omenja težave pri praksi, saj je v Bosni 

obiskovala drugačen program, pri katerem niso imeli praktičnega pouka delanja slaščic. 

Vendar je optimistična in pravi, da se bo počasi že naučila.  

Edina organizirana pomoč, ki jo dijakinje in dijaki dobijo v šoli, je tečaj slovenskega jezika. 

Ostale oblike pomoči in prilagoditve so odvisne od posluha posameznega profesorja. Teste so 

večinoma pisali kot ostali dijaki in dijakinje – v rednih rokih in brez prilagoditev: »…ko sem 

vpisal to šolo, ko sem prišel iz Bosne, so rekli, da bodo lažji testi neki… nič ni blo lažje, vse 

isto kot ostali…« pravi Adil. Dara glede preverjanja znanja pravi: »…sem imela enake teste 

kot vsi, sem pisala enako in vse. Sem bila spraševana isto. Samo en profesor mi je dal 

priložnost, da bi bila zadnja, ki bi me vprašal.« Tudi Adil in Ismail sta imela na začetku 

prilagojeno ustno preverjanje znanja.  
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Ado glede prilagoditev pisnega preverjanja znanja pravi: »…mislil sem na začetku, ko sem 

prišel, da bo malo drugače, ne vem… da mi bodo profesorji dali kakšne druge naloge pred 

testom  ali da test bo malo drugačen kot ostali, pa ni…« Če bi mu za pet odstotkov znižali 

kriterij za pozitivno oceno, bi bilo veliko lažje, pravi. Edini, ki je imel nižji kriterij 

ocenjevanja, je bil Ismail. To je bilo drugo leto pri slovenščini, ker se je zamenjala profesorica 

in ker so že znali povedati, da jim je težko: »Pol je rekla, da bo znižala kriterij na 40, 45, tam 

in da nam bo dala drugačne vaje.«  

Tudi sicer dobijo dijakinje in dijaki največ pomoči in prilagoditev pri slovenščini. Fetije v 

letošnjem šolskem letu predmeta slovenščine še nima na urniku, Fahira pa je lahko med 

prostimi urami obiskovala dodatne ure slovenščine: »…sem hodila pri njej [profesorici] v 

druge razrede, ko sem imela prost čas […] mi je dala kakšne vaje al sem poslušala tisto, kar 

oni učijo… to mi je pomagalo.« Tudi Adilu je profesorica slovenščine pomagala: »Profesorca 

od slovenščine je res bla dobra… vse je pomagala in tud pozitivno sem imel pri njej…« Tudi 

Edvinu profesorji pomagajo, če jih kaj vpraša. Glede pomoči v šoli Adil pravi še, da pred testi 

dobijo poskusni test – vsi dijaki enako. Fetije je sprva obiskovala drug program na isti šoli. 

Ker se ni dobro počutila v razredu, ji je svetovalna delavka omogočila, da zamenja program. 

V tem razredu se počuti dobro in se je dobro ujela s sošolci.  

Adilu, Adu, Dari in Mini na tečaju slovenščine v šoli pomagajo pri učenju in pripravi nalog za 

predmet slovenski jezik. Kljub temu jim slovenščina še vedno povzroča težave: »…je zelo 

težko dobit dva pri slovenščini… ostali predmeti niso tko težki, samo slovenščina imam šest, 

sedem cvekov…« pravi Ado. Pravi, da profesorica preveč zahteva od dijakov in da imajo tudi 

Slovenci težave. Dari je profesorica na tečaju pomagala pripraviti predstavitev knjige. Pri 

pouku je profesorica slovenščine zavrnila predstavitev in ji dala možnost, da jo popravi: »Mi 

je rekla, nisi vzela te rdeče niti, ki jih mi rabimo, lahko greš se usest. In mi je sam to 

povedala, nič drugega.« Pravi, da ni dobila nobenih dodatnih navodil ali pojasnila; »…vse 

sem napisala in mi je rekla, da ni prav. Sem bila malo jezna na njo.« 

Pri ostalih predmetih dijakinje in dijaki ne dobivajo pomoči. Štirje izpostavijo težave pri 

angleščini, vendar nihče od njih ni dobil pomoči ali prilagoditev. Adil ima težave, saj se je v 

osnovni šoli učil nemško. Na vprašanje, kaj mu je glede tega rekel profesor, odgovori: »Ma 

nič, da se moram učit.« Dari dela težave predvsem pisanje in je prosila za prilagoditev testov, 

vendar je ni dobila: »Moji sošolki so dali, ne, ona ima probleme s pisavo, je Slovenka, in so ji 



72 
 

dali teste za obkroževanje. Jaz sem povedala profesorci, je rekla, ti znaš pisat…« Podobno se 

ji je zgodilo pri slovenščini, kjer ji profesorica ni štela točke, ker ni prav napisala besede. 

Edvin pripoveduje o nepripravljenosti profesorja matematike na ekonomski šoli za 

sprejemanje drugačnih postopkov reševanja nalog: »Tuki delajo, mislim, smo delali na drug 

način, samo rezultat še vedno pride enak. In mi ni sprejel, mi je rekel, da moraš po tem 

sistemu... Pa pride rezultat enak! In ne sprejema... moraš tako, kot mi delamo...«    

Bela knjiga predvideva uresničevanje klasičnega pravila pravičnosti – da je treba enake 

obravnavati enako in neenake skladno z njihovo različnostjo – ter »izvajanje politike 

pozitivne diskriminacije za otroke iz socialno in kulturno deprivilegiranih okolij« (Krek in 

Metljak, 2011, str. 14). Tako naj bi bile posameznikom oz. skupinam priseljencev na voljo 

ustrezna pomoč in spodbude (Krek in Metljak, 2011). Strategija (Barle-Lakota et al., 2007) in 

Smernice (2011) predvidevajo vrsto ukrepov in priporočil za vključevanje dijakov 

priseljencev v šole. Žal se v realnosti za dijake priseljence sistematično izvaja le tečaj 

slovenskega jezika. Predvideno je na primer ustrezno obdobje prilagajanja, vendar ni 

opredeljeno, kaj točno to pomeni, in kakšen status naj bi dijak oz. dijakinja imela v tem času 

(Barle-Lakota et al., 2007). Dijakinje in dijaki priseljenci naj bi bili deležni določenih 

prilagoditev izvajanja pouka in ocenjevanja znanja (Smernice, 2011). Moji sogovorniki 

pravijo, da so se v šolo vključili »normalno«, kot vsi ostali. Nekateri so imeli določene 

prilagoditve glede ustnega preverjanja znanja, glede pisnega jih je imel le en dijak. Dari so 

omogočili popravljanje negativnih ocen ob koncu šolskega leta.  

Sprašujem se, v čem je smisel prilagoditi ustno preverjanje znanja, pisnega pa ne. 

Ocenjevanje znanja naj bi bilo prilagojeno v skladu z dijakovo ravnjo komunikacijskih 

zmožnosti v slovenščini (Smernice, 2011). Torej to pomeni, da znajo dijakinje in dijaki bolje 

pisati kot govoriti? V Darinem primeru ni tako: »…pet mesecev samo sem v Sloveniji in ne 

razumejo, ne, se ne morem tak hitro navadit pisat.« Govori tekoče slovensko, pisanje pa ji 

očitno ne gre najbolje. Tudi sicer se mi zdi pisno preverjanje znanja zahtevnejše kot ustno, saj 

slednje dopušča več možnosti za prilagajanje in dodatno razlago. Zakaj se torej problem 

slabega znanja jezika rešuje z ukinjanjem spraševanja? Zato, ker je to lažja in enostavnejša 

rešitev, saj se profesorji na ta način izognejo soočenju z dijakom in njegovimi težavami? Se 

jim tako ni treba – poleg poučevanja svojega predmeta – posvečati še poučevanju 

slovenščine? Mislim, da Ismailova izjava dobro ponazori absurdnost situacije: »Ko smo pisali 

teste, smo pisali enako, kot ostali. Vprašani pa nismo bili, zato ker nismo znali jezika.« Kako 
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so lahko pisali teste, če niso znali jezika? Negativno, seveda. Ismail se je poskušal znajti: 

»…neki, kar sem razumel in kar sem slišal od profesorice, sem neki napisal… neki pa 

preplonku…« 

Nadalje je v Smernicah (2011) zapisano, da lahko učenje in ocenjevanje znanja potekata ob 

pomoči jezika, ki ga dijak bolje obvlada, znanje slovenščine pa naj ne bi vplivalo na oceno. V 

praksi je to seveda težko uresničljivo, saj znanje jezika ne vpliva le na proces ocenjevanja 

znanja, temveč na celoten učni proces – sposobnost sledenja pri pouku, razumevanje snovi, 

izražanje itd. Tudi, ko dijaki že bolj ali manj obvladajo jezik, se morajo bolj truditi. Ado 

pravi: »…najtežje je, ko je kakšen test pa se moraš naučit na slovensko in je dosti težje […] na 

drugi jezik se je težko naučit… moraš se vse na pamet naučit.«  

Čeprav Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011) predvideva ustrezno pomoč in spodbude za 

otroke priseljence, sem pri vprašanju, ali imajo intervjuvanci možnost obiskovati dopolnilni 

pouk iz predmeta, ki jim povzroča težave, oz. so deležni kakšne druge oblike pomoči, naletela 

na nikalen odgovor. Da se pri vključevanju dijakinj in dijakov priseljencev v šole pojavljajo 

neskladnosti med zapisanimi načeli in njihovim uresničevanjem, sem že ugotavljala. Brez 

finančnih sredstev je izvajanje dodatne pomoči seveda težko, se pa toliko bolj pozna 

pripravljenost in iznajdljivost vsakega profesorja. Fahirina profesorica slovenščine se je na 

primer znašla tako, da je Fahiri predlagala obiskovanje ur slovenščine v drugih razredih in ji 

pripravila dodatne naloge.  

Nekatere dijakinje in dijaki govorijo o neposluhu določenih profesorjev za njihove težave, o 

neprepoznavanju specifičnosti njihove situacije in celo nepravičnosti. Dara ima občutek, da 

profesorica ne razume njene situacije: »…sej ve [profesorica], da sem jaz tu v Sloveniji zelo 

malo cajta…« Tudi več drugih dijakinj in dijakov izpostavi določeno težavo in pravi, da se 

profesorji niso zavzeli za njeno reševanje. Ado na primer pravi, da profesorica slovenščine 

preveč zahteva od dijakov, Fahiri je na začetnem tečaju prelahko, Fetije si ne želi ponavljati 

letnika. Po drugi strani pa vsi trije na vprašanje, ali so glede nezadovoljstva govorili s 

profesorjem in ga prosili za pomoč ali prilagoditve, odgovarjajo, da ne. Gre torej v vseh 

primerih za neposluh profesorjev ali zgolj za komunikacijski problem? Možnih hipotez je 

veliko. Dijaki morda ne znajo izraziti problema, pričakujejo, da jim bodo profesorji pomagali 

tudi brez tega, ali pa čakajo, da ga bodo sami opazili. Profesorji pa morda sploh ne vedo, da 

problem obstaja, ali pa čakajo na pobudo s strani dijakov. Morda se problema sicer zavedajo, 
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vendar ne vedo, kakšne rešitve oz. ukrepe bi lahko ponudili, ali pa med ostalimi zadolžitvami 

preprosto ne najdejo časa in volje, da bi se mu posvetili.  

Po drugi strani obstajajo primeri,  ko so dijakinje oz. dijaki govorili s profesorji in dobili 

prilagoditev – na primer Ismail – ali pa so naleteli na neposluh – na primer Dara.  

Diskriminacija je pogosto glavni dejavnik, ki vpliva na dosežke učencev priseljencev. 

Raziskave kažejo, da je najbolj značilna oblika diskriminacije v izobraževanju otrok 

priseljencev prav odrekanje pomoči (Heckmann, 2008). Menim, da bi k reševanju problema 

lahko pripomogle natančnejše določitve pristojnosti posameznih strokovnih delavcev, 

konkretnejša določila glede podpore pri integraciji dijakinj in dijakov priseljencev v šole in 

oblikovanje ustreznih programov pomoči. Poleg tega se mi zdi ključnega pomena 

izobraževanje strokovnih delavcev in seznanjanje s specifičnostjo situacije priseljenih dijakinj 

in dijakov. Peček in Lesar (2006, str. 95) na podlagi raziskave, izvedene med slovenskimi 

učitelji, ugotavljata slabo senzibilnost le-teh za potrebe otrok pripadnikov manjšinskih 

etničnih skupin, prisotnost stališča, da »se mora učenec prilagajati sistemu šolanja in ne 

obratno« ter pogosto odsotnost idej multikulturalizma, pri precejšnjem delu učiteljev pa celo 

odklonilen odnos do priseljencev. Menita, da »pomanjkanje senzibilnosti učiteljev pomeni 

tudi nezmožnost poiskati konstruktivne načine poučevanja« (Peček in Lesar, 2006, str. 94). Pa 

ne zgolj nesenzibilnost, predsodki in stereotipi; tudi nižja pričakovanja učiteljev do otrok 

priseljencev imajo negativen vpliv na šolske dosežke (Heckmann, 2008) in lahko delujejo kot 

samoizpolnjujoča se napoved (Mencin Čeplak, 2002). Poleg večanja senzibilnosti med 

šolskimi delavci se mi zdi pomembno še seznanjanje z možnostmi pomoči in podpore, ki so 

na voljo in ki jih določajo Smernice (2011) in Strategija (Barle-Lakota et al., 2007). Tudi 

dodelitev tutorja oz. mediatorja, o katerem sem pisala zgoraj, bi lahko pripomogla k reševanju 

komunikacijskih težav med dijaki in profesorji. 

Dijakinje in dijaki se morajo pogosto znajti sami. Navadno jim pomagajo prijatelji, sošolci ali 

družinski člani. Nekateri so dobili pomoč v mladinskem centru, drugi se učijo sami. Mini so 

nekaj strategij pomoči svetovali na šoli: »…so mi predlagali, da mi pomaga kakšen sošolc al 

pa da bi bilo kej na mladinskem centru […] Na mladinskem pa ja, sem bila lani, sem dobila 

eno punco, ki mi je pomagala za matematiko…« Pravi, da ji gre letos matematika bolje. Glede 

pomoči sošolcev pravi: »…sama ne morem zahtevat, da bi mi kdo pomagal… zdej če je 

kakšen prostovoljec, lahko, in če ne… poskusim kar sama, kolikor se da.« Dari so pomoč pri 

učenju slovenščine sošolci organizirali sami: »…oni so se sami organizirali, da bi se jaz 
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naučila slovenščino.« Tudi Fetije pri učenju pomagajo sošolci in ji razložijo kakšno stvar. Pri 

prevajanju ji pomaga punca s Kosova, ki obiskuje isto šolo in je že več let v Sloveniji, ona pa 

včasih pomaga sošolcu. Edvin za pomoč prosi prijatelje. Adil pred testom angleščine pokliče 

sestro, ki mu razloži snov. Ismailu pri učenju angleščine pomaga bratranec, pri prevajanju iz 

slovenščine pa mu je na začetku pomagal brat. Za pomoč vpraša tudi sošolce: »Recimo, če mi 

še kej ni jasno, vprašam sošolce, ne, mi razložijo.«  

Sicer se dijakinje in dijaki poskušajo učiti sami: »…kar sama doma poskusim, z računalnikom 

al pa kej…« pravi Mina. Fahira in Dara sami naredita vse za šolo: »Mama in tata delajo vsak 

dan, nimajo cajta, da bi se učili z mano… Jaz sem vse sama,« pravi Dara. Poleg tega pri 

učenju pomaga tudi mlajšemu bratu.   

Dijakinje in dijaki se soočajo z izgubo vrednosti znanja, zlasti znanja maternega jezika 

(Zelena knjiga, 2008). Velika mera težav v šoli izhaja iz razlik v predznanju – ta ne obsega le 

znanja jezika, temveč tudi številna druga znanja in kompetence. V posameznih evropskih 

državah obstajajo programi za zagotavljanje dodatne učne podpore učencem priseljencem. 

Pogosto gre za učna središča, organizirana v sodelovanju z lokalno skupnostjo (Zelena knjiga, 

2008). Moje sogovornice in sogovorniki so v šoli dobili zelo malo dodatne pomoči (npr. 

Fahira pri slovenščini in Mina pri športni vzgoji). Je pa pomoč očitno dostopna preko 

mladinskega centra, kamor se je Mina vključila na predlog šole in kjer so ji pomagali pri 

matematiki. Povezava šole z lokalno skupnostjo, informiranost o možnostih, njihovo 

izkoriščanje in sodelovanje z različnimi ustanovami so lahko še posebno dobrodošli ob slabih 

pogojih za razvoj programov podpore znotraj samih šol.   

Druga možnost podpore je organiziranje medvrstniške pomoči, katere učinek ni le učna 

pomoč, temveč tudi tkanje vezi in socialnih mrež ter razvijanje občutka solidarnosti. 

Spodbujanje medvrstniške pomoči pri učenju in socialni integraciji predlagajo tudi Smernice 

(2011). To določilo je sicer zelo spodbudno, a precej ohlapno. Pod pojmom »spodbujanje« 

namreč lahko razumemo marsikaj. Sama sem mnenja, da bi morala biti medvrstniška pomoč 

dobro organizirana in koordinirana s strani šole. V nasprotnem primeru se zastavlja vprašanje, 

v kolikšni meri gre za dobronameren predlog in v kolikšni meri za prelaganje odgovornosti. 

Samoiniciativne pobude s strani dijakinj ali dijakov se ne zgodijo vedno, tistemu, ki rabi 

pomoč, pa je pogosto težko prositi zanjo – kot na primer Mini. Tudi Ado pravi, da na šoli ni 

organizirane medvrstniške pomoči. Poleg tega pravi, da nima nikogar, ki bi mu pomagal. 

Menim, da mu organizirana pomoč ne bi pomagala le pri izboljšanju znanja, temveč bi ga 
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lahko tudi bolj povezala s sošolci ter morda posledično izboljšala počutje v šoli. Preko vsega 

tega pa izboljšala in pospešila integracijo.    

Dijakinje in dijaki se torej s težavami v šoli srečujejo predvsem zaradi drugačnega predznanja 

in drugačnega sistema učenja in poučevanja. Pravijo, da tukaj profesorji več zahtevajo in se 

morajo zato več učiti: »Če bi znali recimo tolko kot zdej tle, v Sloveniji, če bi znali v 

Makedoniji, bi bli dobri, prav dobri,« pravi Ismail. Edvin na začetku ni vedel, kako se učiti: 

»Na začetku pa nisem vedel kako, kakšen sistem je, kakšne ocene, kako naj pridem do dobre 

ocene.« Oba se tu več učita, Ismail pravi: »…na dan pol ure več cajta se učim.«  

Dara glede razlik med šolami pravi, da so bila šolska pravila v Makedoniji strožja. Tukaj 

zaradi nemira v razredu pogosto težko sledi pouku: »…tle je malo težko se navadit, vsi 

klepetajo pri urah in je težko poslušat profesorja…«  

Mina se pri športni vzgoji počuti nelagodno: »…so določene reči, ki jih vidiš prvič, ne, pa ti je 

nerodno, veš, da ne znaš in ne moreš tega in… ne vem, se počutiš malo drugačnega od 

drugih, od sošolcev, ki že vse vejo, obvladajo…« Med prostimi urami in odmori gre lahko v 

telovadnico ter poskusi določene vaje, profesor pa ji pomaga tudi med urami športne vzgoje.  

Adil, Dara in Ado imajo težave z negativnimi ocenami: »Tri negativne so za popravni… jaz 

imam osem…« pravi Adil. Misli, da bi lahko rešil problem, če bi se več učil: »…če bi se malo 

učil, mogoče bi bilo lažje… sigurno bi bilo…« Dara ima slabe ocene zaradi težav z jezikom in 

zato, ker se je v šolo vključila šele oktobra. Priložnost za izboljševanje ocen bo imela konec 

maja ali junija: »Imam samo neke sklope, ki so negativni in jih ne morem popravljat do konca 

maja. Pol v maju imam še te dodatne teste…« Ada skrbi predvsem slovenščina: »Imam še 

dosti negativnih, samo to bom sigurno popravil do konca, a slovenščino nisem siguren…«  

Šola je pomemben element življenja mladostnic in mladostnikov. Daro in Adila skrbi, kako 

bosta končala šolo, pa tudi sicer načrti dijakinj in dijakov glede prihodnosti praviloma 

vključujejo cilje glede izobraževanja. Ismail pravi, da je v šoli najtežje, po drugi strani pa šola 

za predstavlja pomemben vir socialnih mrež in je pomemben dejavnik integracije v širše 

okolje. Fahira pravi: »…tud na sploh, […] če sem sam hodila v šolo, se pogovarjam s sošolci 

in z vsemi, zelo pomaga, ker komuniciraš in tak…« Šola lahko deluje kot varovalni dejavnik 

in ob nespodbudnem okolju spodbuja realizacijo učenčevih potencialov ali pa po drugi strani 

povečuje oz. celo povzroča poduspešnost (Peček in Razdevšek Pučko, 2003). Pri vključevanju 

dijakinj in dijakov priseljencev v šole se je pomembno tega zavedati ter oblikovati ustrezne 
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programe podpore in pomoči, ki lajšajo integracijo na različnih področjih in povečujejo 

število pozitivnih izkušenj. 

Predlogi dijakinj in dijakov za pomoč v šoli 

Moje sogovornice in sogovornike sem vprašala po predlogih za pomoč za dijake oz. dijakinje 

priseljence. Ismail in Adil predlagata prilagoditve glede preverjanja znanja. Ismail predlaga 

nižji kriterij ocenjevanja: »…znižat kriterij za tiste, ki prihajajo iz tujine, ne. Zaradi jezika 

pa… se težje prilagodijo. Da bi znižali na kakih 40 odstotkov.« Na vprašanje, kako je znižanje 

kriterija pomagalo njemu, odgovarja: »…sem dobil boljše ocene, ne, in pol zaradi boljše 

ocene še boljšo motivacijo in sem se učil.« Adil predlaga lažje teste: »…da so malo lažji 

testi… bolj osnovne stvari, da so… samo na začetku…« Ado za učenje vedno dobi splošna 

navodila. Pravi, da bi mu pomagalo, če bi mu profesorica natančneje povedala, kaj se mora 

učiti: »A če bi rekla, kaj bo 100%, mislim, kaj je najpomembnejšega, se to navadim in še malo 

kej drugega naučim in mogoče, da bi bilo pozitivno…« Tudi Edvin pravi, da na začetku ni 

vedel, kako se mora učiti, ker ni znal izluščiti bistva: »…mi ni nobeden razložil čisto celega 

programa, so mi razložili čisto na kratko, recimo, moraš to, to, to se uči, od te strani do te, 

recimo od desete strani do dvajsete… čisto na kratko.« Če bi dobil natančnejša navodila, bi 

bilo lažje: »Pole bi vedel pač, kaj je bistvo in kaj ne.« 

Mina predlaga, da bi se dijakinjam in dijakom priseljencem pomagalo predvsem pri 

slovenščini: »Recimo pri slovenščini, ne, to, kar obdelujemo zdej snov, da bi čim več delali na 

tem. Da bi bilo lažje tudi za naprej, […] recimo, ko bi šli naprej ta tri plus dva… tako da se 

ne bi bali pri slovenščini, da ne bi šli naprej…« Ismail predlaga še tečaj angleščine, Fahira pa 

meni, da se pomoč od posameznika do posameznika razlikuje: »...odvisno pač kakšen je bil 

njegov jezik materni […] in kolk se zanima on sam, kolk bi rad se naučil… tud to je zelo 

odvisno… če se zanimaš, se bolj hitro naučiš.«  

Znanje jezika pomembno vpliva na uspešnost v šoli in integracijo v okolje, vse troje pa na 

posameznikove možnosti in perspektive. Minin – pa tudi Ismailov – predlog je nadoknaditi 

primanjkljaje na področju znanja (slovenščine) do te mere, da bi se dijaki priseljenci počutili 

dovolj kompetentne in bi se jim odprle možnosti za nadaljevanje šolanja. Predlog za 

oblikovanje programov pomoči in podpore, ki bi zmanjšali izhodiščne neenakosti in izenačili 

(izobraževalne) možnosti, se mi zdi tako v skladu z načelom pravičnosti kot s principi 

integracije. Eno izmed meril uspešne integracije je doseganje primerljivih rezultatov in 
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družbenih položajev priseljencev in večinskega prebivalstva (Doomernik, 1998; povzeto po: 

Bešter, 2007), prav šoli pa se pripisuje velik pomen za zagotavljanje enakih možnosti, 

zmanjševanje socialnih neenakosti in integracijo v družbo (OECD, 2007a; Smernice, 2011). 

Pri tem naj dodam, da se mi zdijo sami programi zmanjševanja izhodiščnih neenakosti 

asimilacijsko naravnani, saj predvidevajo prilagajanje priseljenih posameznikov, ne pa tudi 

družbenih okoliščin. Za uresničevanje načel integracije in interkulturne vzgoje so torej nujni 

tudi drugi ukrepi.  

Fahira je mnenja, da je učenje odvisno od posameznikovega interesa in maternega jezika, 

torej bi moralo biti individualno prilagojeno. Predpostavka o odvisnosti učenja od 

posameznikovega interesa nosi potencialno nevarnost, da postane izgovor za neoblikovanje 

ustreznih podpor ter prelaganje odgovornosti za učenje in (ne)uspeh na posameznika. Nujno 

se je zavedati strukturnih in sistemskih omejitev, znotraj katerih se giblje posameznik, in se z 

ustreznimi podpornimi programi zavzemati za njihovo premagovanje. Z Beckovimi besedami 

bi lahko rekli, da moramo paziti, da se zunanji vzroki ne preoblikujejo v lastno krivdo in 

sistemski problemi v osebni poraz (Beck, 2001).  

Mina pravi, da bi ji pri šolskem delu pomagalo, če bi bila na šoli organizirana medvrstniška 

pomoč: »…meni bi bilo zadosti tudi, če bi bil kakšen sošolc […] da poskrbi profesor, da bi 

izven pouka, ne, vsaj dvakrat na teden, da bi imela kakšne vaje.« Predlaga tudi, da bi se učili o 

slovenski zgodovini: »…kaj se je dogajalo prej, kako je bilo v Sloveniji in kako je zdej za 

razliko od prej, ne, in take reči.« Poleg tega bi jo zanimalo pogovarjati se o muslimanski veri 

in o stališčih do nje: »Tudi mene bi zanimalo koliko je… ljudje, ki so take vere, muslimanske 

vere, v Sloveniji pa, ne vem, kako so jih sprejeli in vse… Pa kako se Slovenci počutijo, kadar 

vidijo muslimanke, ki imajo tisto ruto gor, ne, in take reči… pač kako je s tem […] tko bi vsaj 

vedla približno, kaj si mislijo sošolci. O taki veri, ne.« Dara predlaga predstavitev izvorne 

kulture: »Tu v Sloveniji je zelo težko, da mi ne moremo pokazat svoje kulture, ne. In če bi se 

nekaj nardilo, da bi mi na nek način pokazali svojo kulturo, bi bilo boljše.« Meni, da bi to 

pripomoglo k zmanjšanju nestrpnosti.  

Socialni stiki/mreže 

Večini dijakov in dijakinj je bilo na začetku težko navezati stik in dobiti prijatelje. Ismail 

pravi: »…težko vzpostavimo stike z novimi frendi… zaradi jezika.« Tudi ostali dijaki kot 

glavno oviro pri navezovanju stikov izpostavljajo jezik. Oviro so nekateri rešili tako, da so – 
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vsaj na začetku – navezali stike s tistimi, s katerimi so imeli kakšen skupen jezik, navadno 

materni. Adil pravi: »…nekateri so bli dobri in znajo bosansko in tako in smo se 

sporazumeli… z nekaterimi pač tudi zdej nisem v odnosih dobrih…« Edvin si je pomagal tudi 

z drugimi jeziki: »…sem znal angleško in srbohrvaško, mi je pomagalo dobit nove prijatelje.« 

Ko so se naučili slovensko, so začeli vzpostavljati stike tudi z ostalimi. Ismail pravi: »Najprej 

sem spoznal A [ime], ker je tud on iz Makedonije in smo hitro navezali stik, ne, jezik je isti… 

Pole počasi sem začel z bratom, on mi je predstavil par frendov od njega, ki so bli tudi iz 

Albanije, Makedonije in tako. Pole, ko sem se naučil jezika, sem tud sam vzpostavil stike s 

sošolci…« Tudi Edvin se je sprva družil s sošolcem iz Bosne: »…on mi je pač pomagal 

nekako se do slovenščine prevajat, kaj pomeni to in to in potem sem se začel tudi z ostalimi 

družit.« V nekaterih primerih se je jezikovnim oviram pridružilo tudi nesprejemanje s strani 

sošolcev. Adilu so se na začetku smejali in ga izzivali, ker ni znal slovensko. Z 

nesprejemanjem se soočata tudi Ado in Ismail.  

Fahira in Mina sta bili zaradi težav s komunikacijo v slovenščini sprva večinoma sami. Fahira 

pravi: »…lani sem večinoma bila bolj sama… nisem se tak družila, ker nisem tud govorila, 

ker sem se malo bojila, da bom napačno govorila… da ne bom kaj narobe povedala« Tudi 

Mino je bilo sprva tega strah, vendar se je počasi privadila in dobila prijatelje: »…na začetku 

je težko, pol pa počasi razumeš vse bolj, se vklopiš in se navadiš pogovarjat…«.  

Dijakinje in dijaki so prijatelje spoznali v šoli, na tečaju slovenščine, v okviru prostočasnih 

aktivnosti ipd.  

Mina, Fahira, Dara in Fetije se družijo predvsem s sošolkami in sošolci. Fahira pravi: 

»…nimam še prijateljev izven šole…« Tudi Mina je prijatelje dobila šele v šoli: »…dokler 

nisem prišla na tej šoli, sploh nisem nič poznala, nobenega prijatelja, nič…« Prvo leto je bila 

večinoma doma in sama. Sedaj se druži s sošolci, v kraju, kjer živi, pa ima stike predvsem s 

sodelavci: »…ponavadi so recimo punce, ne, čeprav imam tudi prijateljev dosti…« V 

Darinem razredu je malo deklet, ki so med seboj povezana. Glede prijateljic pravi: »…moje 

prijateljice so samo Slovenke.« Dara in Mina sta socialne mreže razširili tudi s pomočjo 

prostočasnih aktivnosti. Dara je vključena v folklorno skupino, Mina pa dela v piceriji: 

»…delam v piceriji, tako da ja… spoznam dosti ljudi.« 

Dekleta se v razredu počutijo dobro in šolo izpostavljajo kot glavni vir socialnih mrež. Da je 

šola središče socialnih odnosov mladih, so ugotovili tudi portugalski raziskovalci (Pais, 2001; 
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povzeto po: Mencin Čeplak, 2002). Z izjemo Dare dijakinje ne izpostavljajo etnične 

pripadnosti prijateljev in prijateljic. Fantje opisujejo tako prijateljske skupine v šoli kot izven 

nje. Tudi zanje je šola pomemben vir socialnih mrež, vendar se zdi, da glavni povezovalec ni 

kraj (šola), temveč etnična ali jezikovna pripadnost. Ismail na vprašanje, s kom se druži v 

kraju, v katerem živi, odgovori: »…najbolj sem vzpostavil stike med Makedonci in Srbov in 

Bosancev in to… Se je lažje sporazumet in to.«  S sošolci in Slovenci je začel vzpostavljati 

stike šele lani: »Predlani nisem mogel, ker jezika nisem znal…« Ado in Adil se v šoli družita 

med sabo ter s fantom iz Bosne. Tudi Edvin se je najprej spoprijateljil s sošolcem iz Bosne.   

Socialne mreže so pomemben dejavnik integracije (Vrečer, 2007), mnenja glede pomena 

etnične pripadnosti posameznikov znotraj njih pa so deljena. Bešter (2007) pravi, da naj 

socialni stiki posameznika ne bi bili omejeni zgolj na eno etnično skupino. Rudiger in Spencer 

(2003) po drugi strani pišeta, da nekateri priseljenci svoje socialne mreže gradijo med 

večinsko populacijo, medtem ko se drugi opirajo predvsem na vezi s posamezniki iz svoje 

etnične skupine. Po njunem mnenju lahko oba načina pripomoreta k uspešni integraciji. Tudi 

drugi avtorji navajajo primere (primer Judov in Japonskih priseljencev v ZDA), pri katerih je 

ohranjanje etnične identitete in solidarnost med člani iste etnične skupine skupaj z delnim 

učenjem nove kulture pripomoglo k družbenemu in ekonomskemu uspehu teh skupin (Vrečer, 

2007). Pri tem mora država z ukrepi, usmerjenimi v integracijo, preprečevati, da bi prišlo do 

pojava segregacije in eksploatacije znotraj teh skupnosti. 

Ado, Edvin in Fahira pravijo, da jim etnična pripadnost ostalih ni pomembna: »Ma, jaz sem z 

vsemi enak. Tako da z vsemi se družim. […] nočem bit, hm… razlike med njimi in ostalimi…« 

pravi Edvin. Ado glede prijateljev pravi: »…tudi ima Hrvatov… meni so dobri vsi…« 

Zanimivo je, da – predvsem Ado – kljub temu omenja etnično pripadnost prijateljev in glede 

na to razlike v sklepanju prijateljstev. Pravi namreč, da se je težko povezati s Slovenci: 

»…jaz, ki jih poznam iz Bosne, vedno se družijo med seboj. Nobenga ne poznam, da je dober, 

uno, da s Slovenci, da se vsak dan druži in to… je težko se… mislim, ni nič narobe z njimi, so 

navajeni tko, mi smo drugače in težko je najdet sredino…« Tudi takrat, ko Ado pripoveduje, 

da mu ni pomembno posameznikovo etnično poreklo, je v opisu čutiti delitev na dve skupini: 

»Ja, meni so vsi isti. Tudi s Slovencima, ja, tudi z njimi igramo fuzbal in… ko pridemo, mi 

igramo in pole pridejo še oni in… napravimo dve, tri ekipe in igramo…« Ado in Ismail sicer 

pravita, da imata stike s Slovenci, vendar se ti v obeh primerih omejujejo na igranje 

nogometa. Zdi se, da gre pri delitvi na Slovence in »ostale« v primeru slednje za oblikovanje 

razširjene etnične skupine, v katero se uvrščajo pripadniki različnih etničnih manjšin. Morda 
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gre bolj kot za etnično ozadje za deljenje podobne izkušnje, pa naj bo to sprememba okolja ob 

selitvi, nepoznavanje kulture in jezika, pretrganje socialnih mrež ali nesprejemanje s strani 

večinskega prebivalstva. Adil pravi, da si prijatelji pomagajo med sabo: »…tudi M [ime] je 

zdej prišel iz Bosne… tudi njemu je bilo težko, ko je prišel tle… sem mu jaz pomagal, ker sem 

vedel, kako je, ko prideš…« Vrečer (2007, str. 123) piše, da je ena od pozitivnih lastnosti 

etničnih skupnosti v tem, »da pogosto priskrbijo na novo prispelim migrantom pomembne 

informacije, ki jih potrebujejo ob prvih učenjih novih kulturnih lastnosti«.   

Za večino dijakinj in dijakov imajo socialni stiki in prijatelji – naj bodo priseljenci ali 

Slovenci – pomembno vlogo pri počutju v šoli ter privajanju in integraciji v slovensko okolje. 

Kot sem že omenila, so Ismailu in Edvinu prijatelji pomagali spoznati pravila in kulturo v 

Sloveniji. Dari so pomagali pri učenju slovenskega jezika in tudi sicer pri vključevanju v 

okolje. Tudi Ado in Adil omenjata medsebojno pomoč med prijatelji.   

Pretrganje socialnih mrež zaradi selitve in pomanjkanje socialnih stikov oz. površinski odnosi 

v novem okolju lahko povzročijo občutke osamljenosti in odtujenosti. Kljub temu, da je Dara 

že prvi dan po prihodu v Slovenijo našla prijatelje, se tukaj počuti osamljeno: »…se počutim 

osamljeno. Sem sama tu. In komaj čakam, da bi šla nazaj v Makedonijo.« Pravi, da pogreša 

družino in prijatelje v Makedoniji, s katerimi je bila zelo povezana. Tudi Ado se počuti 

osamljenega in bi se rad vrnil v Bosno. Pravi, da bi mu pri privajanju in premagovanju težav, 

s katerimi se sooča, najbolj pomagal kakšen prijatelj iz Bosne: »…edino bi mi pomagalo, če bi 

enga prijatla dobil iz Bosne, da gre z mano…« V Sloveniji še vedno nima pravih prijateljev. 

Izven šole ima nekaj prijateljev, s katerimi igra nogomet, vendar si niso zelo blizu: »…imam 

jih [prijatelje], samo uno, ko jih vidim, jih pozdravim, gremo skupaj igrat fuzbal… a zdej da 

[…] provedem z njimi dosti časa, nimam takih…«  

Tako integracija kot grajenje socialnih mrež zahtevata čas, kot ugotavlja tudi Ado: »…rabiš 

dosti let, da se privadiš. Mogoče za tri, štiri leta mi bo tu dobro.« Morda bosta oba dijaka 

sčasoma zgradila trdne socialne vezi v novem okolju, občutja osamljenosti pa bodo 

postopoma izginila. Morda pa so superficialni odnosi in občutja osamljenosti odraz 

postmodernih družbenih sprememb. Ule in Kuhar (2002) ugotavljata, da je ena izmed 

strategij, ki se jih mladi v postmoderni poslužujejo pri oblikovanju življenja, gradnja odnosov. 

Tako kot moji sogovorniki tudi mladi iz raziskave, izvedene v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja, čutijo potrebo po tkanju mrež, ki pa so krhke in kratkotrajne. Posameznike 

povezujejo skupne intimnosti – moje sogovornike in sogovornice npr. povezujejo podobna 
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izkušnja, medsebojna pomoč, skupno preživljanje prostega časa ali šolskih odmorov – vendar 

je vsak zase osamljen (Bauman, 2002).  

Socialne mreže predstavljajo posameznikov socialni kapital. Bourdieu (2003, str. 99) 

slednjega opredeli kot celoto »dejanskih ali potencialnih virov«, povezanih s pripadnostjo 

skupini posameznikov. Skupine združujejo neke stalne in koristne vezi, ki se vzpostavljajo in 

ohranjajo s pomočjo bližine. Znotraj skupin oz. mrež se dogaja menjava, ki jo spremlja 

priznavanje (Bourdieu, 2003). Skupina tako svojim članom zagotavlja podporo, priporočila in 

upravičuje ugled. Obseg socialnega kapitala je odvisen od velikosti posameznikovih mrež ter 

od količine različnih kapitalov, ki jih posedujejo posamezniki v teh mrežah (Bourdieu, 2004). 

Dragoš in Leskošek (2003) pišeta, da lahko vse oblike kapitala zaradi štirih značilnosti 

razumemo kot vire moči. Prvič, ker so dostopni v omejenih količinah; drugič, ker so 

dragoceni; tretjič, ker so predmet tekmovanja med posamezniki in skupinami; in četrtič, ker se 

te količine povečujejo same od sebe. Kot ena izmed oblik kapitala je tudi socialni kapital vir 

moči; ugodno lahko vpliva na ostale oblike kapitala in s tem na socialno promocijo 

posameznika, gotovo pa je – kot je razvidno iz primerov dijakinj in dijakov – tudi pomemben 

dejavnik integracije. Pomembno je torej, da priseljene dijakinje in dijaki v novem okolju 

zgradijo široke, trdne in kakovostne socialne mreže. Z vidika tranzicij na trg dela Walther, 

Stauber in Pohl (2005) kot poglavitno kvaliteto socialnih mrež navajajo njihovo heterogenost. 

Na ta način vezi znotraj mrež posamezniku zagotavljajo raznolikost resursov, izkušenj in 

kvalitet. Posameznikova socialna mreža naj bi tako obsegala široko paleto socialnih odnosov 

in vezi – tako močnih kot šibkih – ter različne skupine posameznikov glede na njihovo 

funkcijo, npr. družinske in prijateljske vezi, ki nudijo čustveno oporo in občutek pripadnosti, 

mladinske kulturne mreže, ki zagotavljajo informacije in praktično podporo, ter zveze z 

drugimi odraslimi, vključno strokovnimi delavci. Mreže naj bi bile tudi prostorsko heterogene 

– tako v smislu fizičnega kot socialnega prostora – in naj bi se raztezale preko konteksta 

posameznikovega življenjskega sveta in socialnega miljeja.   

Za moje sogovornice in sogovornike je bilo (oz. je) navezovanje stikov večinoma težka 

naloga. Kljub temu se zdi, da je zaenkrat predvsem na njihovih ramenih. Fahira na vprašanje, 

ali so ji na šoli kako pomagali, da bi lažje navezala stike, odgovarja: »Ma ne, nič… se pač 

navadiš…« Glede pomoči pravi: »Ne vem… vsak posameznik bi moral sam to… mislim pač, 

če hoče prijatelje in ne vem, koga bi rad za prijatelja…« Walther, Stauber in Pohl (2005) po 

drugi strani ugotavljajo, da je lahko mreženje pomemben pristop v pedagoški praksi, saj 

posameznike opolnomoči. Seveda to še zdaleč ne pomeni prisile v socialne stike, ki 
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posameznikom ne ugajajo oz. ne delujejo kostruktivno, temveč bi moralo biti – kot vse ostale 

oblike pomoči – participativno ter temeljiti na dogovoru in spoštovanju posameznikovih želja 

in potreb.  

Nekaj možnih oblik podpore navajajo Smernice (2011), ki na področju socialnega 

vključevanja predlagajo, da se dijakinjo oz. dijaka priseljenca starosti primerno predstavi v 

razredu, da se spodbuja medvrstniška pomoč pri učenju in socialni integraciji ter da se 

dijakinja oz. dijak vključi v različne šolske in obšolske dejavnosti ter dejavnosti na lokalni 

ravni. 

Tudi same šolske skupine, kot so razred ali tečaj slovenskega jezika, ponujajo možnosti za 

ustvarjanje socialnega kapitala. Ob pozitivnem vzdušju se lahko med člani ustvari občutek 

pripadnosti, zaupanja, medsebojne podpore in opogumljanja; lahko zagotavljajo praktično 

oporo, npr. v obliki medvrstniške pomoči; nenazadnje pa lahko odrasli, torej strokovni delavci 

v skupinah, predstavljajo »pomembne druge« - vire informacij, podpore in razumevanja. Pri 

tem je pomembno, da so socialne mreže zgrajene na zaupanju in da mladi izkusijo avtonomijo 

pri sprejemanju odločitev, podprto s spoštovanjem (Walther, Stauber in Pohl, 2005).  

Sodelovanje staršev in šole 

Vse dijakinje in dijaki pravijo, da je staršem pomembno njihovo šolsko delo in da jih skrbi, 

kako jim gre v šoli. »Tudi za mojega očeta je važno, da končam srednjo šolo,« pravi Edvin. 

Darinim staršem je njeno šolsko delo izredno pomembno: »Mama je v šoli vsake pet dni, da bi 

vidla, kako se odvija.« Tudi večina drugih staršev vsaj občasno prihaja na šolo. Adovi starši 

prihajajo vsak mesec: »…mama, mislim, pride vsak mesec…« Fahirina teta pride občasno: 

»…zdaj vsi starši dobivajo tista sporočila […] tak da, skoraj ji ni treba priti.« Minin oče 

pride na pogovorne ure: »V glavnem pride samo tata, ker mama niti ne razume kej dosti še 

slovensko, tako da ja… tata pa pride.« Adilovi starši pridejo pogledat ocene.  

Ismailov oče redko pride na šolo, ker dela in ker živijo daleč: »…včasih pride tudi v šolo, ko… 

recimo, ko dežuje, ne. Ne more delat in pride v Gorico neki kupit, kar rabi, in pride tudi na 

šolo pogledat, kaj se dogaja.« S šolo je v stiku preko Ismaila ali preko telefona: »…včasih 

doma jaz sam povem, kako gre, ne, včasih pa… tata pokliče preko telefona.« Tudi Edvinov 

oče ne more hoditi na šolo, ker dela, ga pa Edvinovo šolsko delo zanima: »…ga pa zanima 

ful, mislim, ko pridem domov, kaj si delal, kje imaš slabe ocene in to…« 
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Zanimanje in vključenost staršev v otrokovo izobraževanje in šolsko delo je pomemben 

dejavnik šolskega uspeha. Starši priseljenci navadno ne iščejo stika s šolo, kadar stik obstaja, 

pa naletijo na jezikovne in kulturne ovire. Zato je pomembno, da šole sprejmejo ukrepe, ki 

sodelovanje omogočijo oz. olajšajo (Heckmann, 2008; Kresal Sterniša, 2011). Smernice 

(2011) določajo, da mora šola staršem omogočiti vključevanje v šolsko življenje in delo ter 

organizirati različne oblike dela z njimi (Smernice, 2011). Čeprav starši nekaterih dijakinj in 

dijakov pogosto obiskujejo šolo, so ti obiski omenjeni na govorilne ure oz. spremljanje ocen. 

Dijakinje in dijaki pravijo, da se starši drugih aktivnosti v šoli ne udeležujejo, in ne poročajo, 

da bi obstajale dodatne aktivnosti za starše. Mina na primer pravi, da tečaja slovenščine za 

starše priseljence ni. Pozitivnih vidikov sodelovanja staršev in šole je veliko. Dara poda 

primer: »…mama je prišla enkrat tu na šoli in je povedla razredniku, da jaz rabim pomoč pri 

slovenščini. In profesor je šel z mano v drugo učilnico in mi je nekaj razložil.« Pravi, da je bil 

to edini primer, ko je bila v šoli deležna dodatne pomoči.  

Žal se kljub temu, da številni avtorji poudarjajo pomen sodelovanja šole s starši (Barle-Lakota 

et al., 2007; Kresal Sterniša, 2011; Medvešek, 2006; Niessen in Huddleston, 2010; Resman, 

2003), in kljub določitvam v Smernicah (2011) sodelovanje šole in staršev izvaja v zelo 

omejenem obsegu.  

Nestrpnost 

Nestrpnost ni bila ena izmed vnaprej določenih tem, temveč se je med pogovori pojavila 

spontano. V večjem ali manjšem obsegu se pojavlja pri treh dijakih in eni dijakinji. Najbolj je 

izpostavljena pri Adu, kjer se tekom pogovora pojavi večkrat in v povezavi z različnimi 

temami.   

Dijaki in dijakinja govorijo predvsem o nestrpnosti v šolskem okolju. Dijaki občutijo 

nesprejemanje s strani sošolcev, ki je po njihovem mnenju povezano z etnično pripadnostjo: 

»Zato, ker sem iz Bosne… tako mi se zdi,« pravi Adil.  

Nestrpnost in nesprejemanje s strani sošolcev se kažejo kot ignoriranje, zavračanje, 

posmehovanje, izzivanje ali žaljenje. Ismail pripoveduje o izkušnji ignoriranja: »Na začetku 

sem poskušal vzpostavit stik, ne, pa sem čutil, da ignorira [sošolec]…« Adilu so se sošolci ne 

začetku smejali, če je kaj narobe povedal, in ga izzivali. Pravi, da je sedaj dobro, čeprav ga 

nekateri še vedno ne sprejemajo: »…z nekaterimi pač tudi zdej nisem v odnosih dobrih…« 

Adovi sošolci se posmehujejo njegovi kulturi in glasbi: »…karkoli da rečem, se smejejo. Jim 
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je vse smešno, ne vem… ne vem zakaj.« Zanj in za pripadnike njegove in drugih kultur 

uporabljajo žaljive izraze: »…en ima v razredu, ki vedno neki govori, ti južnjaci in to…« Zdi 

se mu, da ne gre zgolj za nesprejemanje njegove kulture, temveč – na podlagi pripadnosti tej 

kulturi – za zavračanje njega kot osebe: »…kot da me sovražijo…«  

Ule (1997) predsodke opredeli kot skupke stališč, prepričanj, čustev in načinov vedenja do 

članov določene socialne skupine. Etnični predsodki predvidevajo občuteno in lahko tudi 

izraženo antipatijo, ki temelji na napačnih in togih posplošitvah in je usmerjena proti skupini 

kot celoti ali proti posamezniku kot pripadniku te skupine (Allport, 1954; povzeto po Ule, 

1997). Antipatijo s strani sošolcev je moč zaznati v pripovedih vseh treh dijakov, pa naj bo 

izražena v obliki ignoriranja, posmehovanja ali zavračanja, ki je pri Adu privedlo celo do 

občutja osovraženosti.  Tudi kadar ne gre za odkrito nestrpnost, kot na primer v Ismailovem 

primeru, se s pasivnim zavračanjem in ignoriranjem ne smemo sprijazniti. Za izražanje 

predsodkov in rasizma v sodobnih družbah je značilen premik od neposrednih k bolj subtilnim 

načinom izražanja (Ule, 2009). Tako se namesto odkritega zavračanja pojavlja pasivno 

odklanjanje oz. ignoriranje, t.i. »odklonilni rasizem« (Brown, 1995; povzeto po Ule, 2009), 

ter izogibanje; »...sodobne predsodke spremljajo šibka čustva, zato pa bolj prevladuje hladno 

nezanimanje in tihi prezir do drugačnosti« (Ule, 2009, str. 228). Ne gre torej za izginjanje ali 

odpravo predsodkov, temveč zgolj za njihovo preobrazbo.  

Dara meni, da je na šoli veliko nestrpnosti. Pripoveduje o prepiru na šoli, v katerega je bila 

vpletena sošolka iz Makedonije: »Sošolci so se kregali zato, ker […] je ona [sošolka] 

govorila makedonsko.« Ado meni, da je na splošno v Sloveniji več nestrpnosti kot v Bosni. 

Glede razlogov za nestrpnost pravi: »…mogoče zato, ker je tu preveč tujcev, pa […] malo jih 

tudi razumem…« Pravi, da so Albanci »malo problematični«. Slišal je, da so pred nekaj leti v 

šolo prinesli svojo zastavo in je prišlo do pretepa: »…tudi oni so krivi, to nima smisla. V 

Sloveniji si in da tko delaš. Ja in največ zarad tega verjetno tisti neki sovražijo nas, ki smo 

prišli tu… zaradi teh vseh…« Meni, da je nekaj posameznikov naredilo slab vtis in da je to 

vzrok nestrpnosti Slovencev do priseljencev. Vendar pravi, da niso vsi taki: »…samo nismo 

vsi isti.«  

Zanimivo je, kako se pri Adu povezujeta temi upravičevanja nestrpnosti s strani Slovencev na 

eni strani in izražanje nestrpnosti do Albancev na drugi. Podobno se zgodi pri Ismailu. Po eni 

strani pravi, da je nestrpnost v Sloveniji odvisna od posameznika in da niso vsi nestrpni, po 

drugi strani pa je z njegove strani zaznati nestrpnost do Albancev: »Kot tam, recimo, vsi 
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Albanci so isti. Tle v Sloveniji pa nekateri lažje sprejemajo tujce, nekateri malo težje, nekateri 

pa sploh nočejo, ne.« Tu je torej bolje, ker vsaj nekateri (lažje ali težje) sprejemajo 

priseljence, medtem ko so Albanci vsi enaki.  

Rezultati raziskav, ki jih navaja Medvešek (2007), so po eni strani pokazali, da priseljenci z 

območja nekdanje Jugoslavije in njihovi potomci zaznavajo nestrpnost s strani večinskega 

prebivalstva, po drugi strani pa izsledki kažejo na prisotnost distance do Albancev med 

anketiranimi. Poleg Albancev se občutki distance pojavljajo še do Romov in Muslimanov, 

manj pa do Slovencev in Hrvatov. Kako bi si lahko razlagali dejstvo, da priseljenci in njihovi 

potomci poročajo o zaznavanju nestrpnosti s strani večinske populacije, sami pa izkazujejo 

nestrpnost – ne do opresivne družbene skupine, temveč do drugih marginaliziranih skupin? In 

da nestrpnost dominantne skupine celo opravičujejo? Ule (1997) piše o dveh fenomenih, ki 

spremljata predsodke. Prvi je, da člane drugih skupin zaznavamo kot med seboj bolj podobne, 

člane lastne skupine pa kot bolj raznolike. To ponazarja izjava »vsi so isti«, ki jo Ismail 

uporabi za Albance in Adova izjava »nismo vsi isti«, ki se nanaša na »nas«, priseljence, in na 

razlikovanje »naše« skupine od albanske. Drugi pojav, ki spremlja predsodke, je »učinek 

temeljne napake pripisovanja«, kar pomeni nagnjenost posameznika za razlaganje vedenja 

članov drugih skupin z internalnimi, članov lastne skupine pa z eksternalnimi, zunanjimi 

dejavniki. Oba pojava sta značilna predvsem za pripadnike dominantnih družbenih skupin. Pri 

pripadnikih diskriminiranih skupin se zaradi ponotranjenja občutkov manjvrednosti lahko 

zgodi, da je napaka pripisovanja enaka kot pri dominantni skupini, se pravi, da vedenje članov 

dominantne skupine razlagajo z eksternalnimi, članov lastne skupine pa z internalnimi vzroki 

(Ule, 1997, str. 171-172). To potrjuje Adova izjava, ki razlog za nestrpnost večinske skupine 

vidi v zunanjih dejavnikih (preveč je tujcev) oz. celo v vedenju članov lastne skupine. Ismail 

kljub temu, da gre za drugo skupino, pripadnike dominantne, slovenske skupine vidi kot med 

seboj raznolike (»…v Sloveniji pa nekateri lažje sprejemajo tujce, nekateri malo težje, 

nekateri pa sploh nočejo…«), medtem ko so Albanci »vsi isti«. En izmed možnih odgovorov 

na zgoraj zastavljeni vprašanji bi torej lahko bil, da so priseljenci in njihovi potomci zaradi 

konstantnih ponižanj s strani dominantne skupine ponotranjili občutke manjvrednosti v 

odnosu do slednje. Nestrpnost do Albancev lahko razložimo s t.i. mehanizmom »biciklistične 

mentalitete«. To pomeni, da s predsodki in nestrpnostjo do stigmatiziranih skupin (v tem 

primeru do Albancev) posameznik »v resnici izraža svojo skrito agresijo in bes zoper tiste, ki 

tlačijo njega samega oziroma so ga tlačili v preteklosti« (Ule, 1997, str. 192).  
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Adil pravi, da glede nestrpnosti in nesprejemanja s strani sošolcev na šoli niso naredili nič: 

»Niso… ne vem, kej bi sploh nardili…« Ismail se na ignoriranje sošolca odziva tako, da se 

tudi on ne zmeni zanj: »…ga odstranim, ne, kot da ni moj sošolec in se ne pogovarjam z njim. 

Enostavno, kot da ga ni.« Ado se v šoli počuti osamljenega. Meni, da bi mu bilo lažje, če bi 

bil v razredu še kakšen dijak iz Bosne oz. iz tujine: »…če bi imel še koga, malo bi bilo 

drugače… da z njim se pogovorim…« Na širši ravni bi k premagovanju nestrpnosti 

pripomoglo to, da bi tujci, ki pridejo v Slovenijo, pustili drugačen vtis: »Na primer, tisti, ki so 

prinesli tu zastavo in to… če bi oni malo bili drugačni, bi drugačen vtis ostavili…« Dara 

predlaga, da bi priseljeni dijaki dobili priložnost predstaviti svojo kulturo: »…če bi se nekaj 

nardilo, da bi mi na nek način pokazali svojo kulturo, bi bilo boljše.« 

Rezultati študij kažejo, da je pozitivna sprememba predsodkov mogoča predvsem takrat, ko se 

diskriminirane skupine začnejo vesti v neskladju s stereotipi in dosežejo kak izrazit uspeh 

(Ule, 2009). To je seveda en izmed načinov odpravljanja predsodkov, ki ga predlaga tudi 

Ado, vendar sama menim, da je tak pogled preveč poenostavljen in zavzemam kritično 

stališče do njega. Ne smemo pozabiti, da so pomemben izvor predsodkov razlike v družbeni 

moči in da imajo predsodki ideološko funkcijo opravičevanja obstoječih družbenih neenakosti 

(Ule, 2009). Kaj hitro se lahko zgodi, da zgoraj omenjena strategija postane priročen izgovor 

tistih, ki si sprememb družbenih moči ne želijo, za neukrepanje ter prelaganje odgovornosti za 

marginaliziranost na pripadnike stigmatiziranih skupin. Stabilnost predsodkov je družbeno-

strukturni učinek in ga je treba obravnavati kot takega. Nemalokrat že sam marginalni položaj 

manjšinskih skupin in njihovo zatiranje s strani dominantne skupine otežujejo oz. 

preprečujejo emancipacijo in velike spremembe v delovanju teh skupin. Predsodki namreč 

delujejo kot samouresničujoča se prerokba, kot neke vrste pričakovanje, ki se izpolni. Žrtve 

predsodkov se tako začnejo vesti v skladu z njimi, s tem pa potrdijo upravičenost za njihov 

obstoj (Ule, 2009). In začaran krog je sklenjen. Ule (2009, str. 229) za preseganje sodobne 

diskriminacije predlaga oblikovanje »pozitivnih norm in zakonov, ki izboljšujejo družbeni 

položaj, izobrazbeno in kulturno raven prizadetih skupin« in pravi, da se spreminjanje 

predsodkov »posreči le, če so poskusi prepričevanja, boljšega informiranja in kontakti s člani 

marginaliziranih manjšin vključeni v obsežnejše in temeljite družbene spremembe ukinjanja 

gospostva in dominacije« (Ule, 2009, str. 218). Gradnja in razgradnja predsodkov sta namreč 

procesa konstrukcije ali dekonstrukcije socialnega sveta (Ule, 2009).  
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Za konec naj navedem opažanje, da kar trije izmed štirih dijakov, pri katerih se pojavlja tema 

nestrpnosti, obiskujejo isto šolo. Morda gre za naključje, lahko pa tudi za odraz splošne šolske 

klime.  

Ohranjanje izvorne kulture in jezika 

Lukšič-Hacin (1995) piše, da je identiteta močno povezana z jezikom. Posameznik lahko 

glede na skupinsko pripadnost razvije različne skupinske identitete, t.i. premikajočo oz. drsno 

identiteto, ki se spreminja glede na situacijo. Skladno z identitetnim se dogaja tudi jezikovni 

preklop. Te ugotovitve nam lahko pomagajo razložiti poročanja dijakinj in dijakov o 

vezanosti jezika na določene socialne in fizične kraje. Fahiri se na primer zdi, da bosanščina 

»ne spada« v šolo. Pravi, da v šoli tudi z dijakinjami in dijaki, ki prihajajo iz Bosne, govori 

slovensko: »…tud v delavnici imamo eno Bosanko, ma… tak, zna slovensko in zastopi, ma ne 

govori tak dobro… pa tud z njo večinoma govorim […] slovensko, ker… ne vem, mi se zdi, da 

ne spada tle tisti jezik…«  

Za večino dijakinj in dijakov dom ter družinske in neformalne mreže predstavljajo prostor 

uporabe maternega jezika, šola pa prostor, kjer uporabljajo slovenščino. Fahira, Fetije in 

Ismail doma govorijo bosansko, albansko oz. makedonsko. Fahira pravi: »…še vedno govorim 

bosansko doma, pa nekaj tudi uporabim kakšno besedo iz slovenščine, ampak ne veliko…« 

Bosansko govori tudi z ostalimi sorodniki ter Bosanci in Srbi, ki jih pozna. Dara govori 

makedonsko v folklorni skupini. Je edina, ki pravi, da doma govori slovensko: »…vse sem 

govorila slovensko, doma tudi sem govorila slovensko…« Meni, da je bil tudi to eden izmed 

razlogov, da se je tako hitro naučila jezik novega okolja.  

Kar štiri dijakinje in dijaki pravijo, da se v šoli izogibajo uporabi maternega jezika. Mina 

meni, da bi se slabše naučila slovensko, če bi v šoli govorila tudi makedonsko: »…če bi se 

pogovarjala zdej v makedonščini tlele… se bojim, da bi pač pole govorila slabše slovensko, 

ne. In zato se rajši izogibam…« Tudi Dara pravi, da so vse njene prijateljice Slovenke. S 

sošolko iz Makedonije se ne želi družiti: »…imamo še novo sošolko iz Makedonije, ki ne 

govori slovensko […] jaz sem se malo oddaljšala od nje in se nisem pač družila z njo.« Edvin 

s sošolcem s Kosova govori albansko le takrat, ko sta sama: »…ko sva z njim [sošolcem] 

sama, govoriva albansko. Ko pa smo v šoli, govorimo slovensko.« Fetije in Ismail po drugi 

strani materni jezik uporabljata tudi v šoli, vendar zgolj v neformalnih situacijah. Fetije se 

albansko pogovarja z dijakinjo in dijakom, ki prav tako prihajata s Kosova, Ismail pa 
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makedonsko s sošolci iz Makedonije. Organizirane možnosti za uporabo in učenje maternih 

jezikov na šolah niso na voljo.   

Pri Dari in Edvinu se poleg teme jezika pojavlja tudi tema ohranjanja izvorne kulture. Edvin 

se udeležuje prireditev, ki jih Kulturno društvo Albancev organizira na dneve kosovskih in 

albanskih praznikov. Dara je vključena v folklorno skupino, ki deluje v sklopu Makedonskega 

kulturnega društva v Novi Gorici. S skupino nastopajo v Sloveniji in tujini. Zaenkrat še niso 

dobili priložnosti za predstavitev na njeni šoli, vendar si tega želi. Skupina za Daro ni 

pomembna le z vidika ohranjanja in predstavitve kulturne zapuščine, temveč tudi za tkanje 

socialnih mrež, saj si je med člani skupine našla prijatelje.  

Dijakinje in dijaki se po eni strani želijo naučiti slovensko, kar navajajo kot enega izmed 

razlogov za to, da v šoli ne govorijo v maternem jeziku. Po drugi strani pa si želijo ohranjati 

materni jezik in izvorno kulturo. Edvin pravi: »Kamorkoli greš, dobro je imet svoj jezik s 

sabo.« Fahirina teta je sprva želela, da bi tudi doma govorili slovensko, vendar Fahiri predlog 

ni bil všeč: »…meni je tak nenavadno, da govorim doma slovensko…« Pravi, da ji je všeč, da 

ima prostor, kjer lahko govori bosansko: »…če ne bi ga pogrešala… verjamem, da bi…« 

Mina lepo ubesedi obe težnji: »…je dobro, da se čim več navadiš slovensko, ne, ni pa dobro, 

da bi pozabla svoj jezik…« Če bi na šoli obstajala organizirana aktivnost za učenje in uporabo 

makedonskega jezika, bi se je udeleževala: »…sigurno bi hodila, če bi blo kej takega…« 

Dijakinje in dijaki, s katerimi sem se pogovarjala, očitno niso osamljen primer, saj tudi 

izsledki raziskave Percepcije slovenske integracijske politike kažejo, da si pripadniki 

manjšinskih kulturnih skupnosti v Sloveniji želijo učenja maternih jezikov (Roter, 2005). 

Številni avtorji se strinjajo, da je izpopolnjevanje maternega jezika in ohranjanje kulture 

učencev priseljencev velikega pomena tako za učence same kot za širšo družbo in je skladno z 

načeli interkulturne pedagogike (Barle-Lakota et al., 2007; Bešter, 2009; Kresal Sterniša, 

2011; Medvešek in Bešter, 2010; Resman, 2003; Skubic Ermenc, 2003). »Možnost 

prakticiranja kulture države izvora v javni sferi« pomembno vpliva tudi na občutek 

integriranja (Vrečer, 2007, str. 43).  

Učenje maternih jezikov spodbujajo oz. določajo tako številni evropski in slovenski 

dokumenti kot slovenska zakonodaja (Barle-Lakota et al., 2007; Krek in Metljak, 2011; 

Smernice, 2011; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; Zelena knjiga, 

2008). Kljub vsemu naštetemu se organizirane oblike učenja maternih jezikov in ohranjanja 

izvorne kulture na srednjih šolah, ki jih obiskujejo dijakinje in dijaki, žal (še) ne izvajajo.  
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Predstavitev izvorne kulture in jezika  

Predstavitev izvorne kulture in jezika drugim dijakinjam in dijakom je lahko sestavni del 

uresničevanja ciljev interkulturne pedagogike. Spodbujanje dijakov priseljencev, da 

predstavijo svoj jezik in kulturo pri različnih dejavnostih, predlagajo tudi Smernice (2011). V 

primeru mojih sogovornic in sogovornikov je to priložnost dobila polovica. Adil je pri 

slovenščini predstavil svoje mesto iz Bosne: »…pri slovenščini smo morali […] o svojem 

mestu neki napisat in slike prinest in vse… jaz sem to naredil, sem pokazal vsem, kakšno je 

moje mesto dol, ko sem bil…« Edvin je pripravil predstavitev države. Sošolec, ki prihaja iz 

istega kraja, je predstavil Kosovo, tako da je Edvin predstavil Albanijo: »Jaz pa sem 

predstavil Albanijo, pač sem povedal o naših navadah, kateri je naši […] prazniki, običaji in 

kateri so najbolj važni kraji. Katere letnice so najbolj važne.« Mina je dobila priložnost 

izmenjati stališča in se učiti o svoji veri: »…smo se pogovarjali, zakaj muslimanke imajo rute 

in to […] smo dobili listke med sabo, ne, je bilo vprašanje, kaj si misliš o tem in tako… pol 

vsak je odgovoril po svoje.« Ismail je pri slovenščini dobil priložnost predstaviti kraj in osebo 

iz Makedonije. Predstavitve se je zelo veselil, vendar je bil kasneje razočaran, saj sošolci niso 

pokazali zanimanja zanjo: »…ko sem prišel na tablo, ko sem začel predstavljat osebo, so kar 

neki drugi začeli se obračat, kričat, govorit med sabo, niso sploh poslušali. In sem dobil obup, 

ne, sem samo povedal profesorci tisto, kar sem napisal…« Profesorica jih je poskušala 

umiriti, vendar ji to ni uspelo in je obupala. 

Ado, Dara, Fahira in Fetije niso imeli priložnosti predstaviti izvorno državo in kulturo v 

okviru pouka. Fahira, Fetije, Mina, Adil in Ismail to počnejo neformalno. Ismail sicer pravi, 

da sošolcev njegova kultura ne zanima  preveč: »…med odmori tistim dijakom, sošolcem, ki 

jih zanima, jim povem.« Mina, nasprotno, pripoveduje, da sošolce zanima, kako je v 

Makedoniji. Predstavi jim veliko stvari, povezanih z njeno kulturo, naučila jih je celo pisavo: 

»…jih zanima, kako je pri nas, v Makedoniji, recimo, tudi vera, ker je malo drugače, so 

določene stvari, ki jih ne smemo, pa kaj smemo pa kaj ne […] jih zanimajo tudi kakšne besede 

v makedonščini, ne, pa jim povem… pa tudi cirilica, nekaj  tudi že uporabljajo, dostikrat jim 

pišem karkoli pa pol poskušajo razumet, za kaj se gre.« Fetije sošolci kaj vprašajo med 

odmori. Pove jim o svojem kraju in o šoli na Kosovu: katere predmete so imeli, kakšne ocene 

je imela ipd. Fahiro sošolci vprašajo, kako se kakšna stvar pove po bosansko. Tudi Adil 

sošolcem razloži, če ga kaj vprašajo. 
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Predstavitev svoje kulture je za dijake in celotno šolsko klimo pomembna z več vidikov. Kot 

je razvidno iz zgoraj opisanih primerov, lahko pomeni učenje in spoznavanje drugih kultur. 

Šola mora kulturno raznolikost sprejeti kot učno sredstvo in dragocen vir znanja (Bešter, 

2009; Smernice, 2011; Zelena knjiga, 2008), ki širi obzorja vednosti vseh udeleženih: »…tudi 

profesor je rekel, da to pa je res… nisem vedel, da tisti dan je, ali pa tistega leta, da je za vas 

važno…« pravi Edvin. Pri tem ne gre zgolj za informiranje. Vključevanje dijakinj in dijakov 

priseljencev v srednje šole pomeni priložnost za učenje aktivne strpnosti, komunikacijskih 

veščin in enakopravnih odnosov v neposredni izkušnji medkulturnega okolja. Za dijaka 

priseljenca predstavitev izvorne kulture pomeni priložnost, da se ostalim predstavi. Po eni 

strani to pomeni, da predstavi pomemben element identifikacije, na katerem je zgrajena 

etnična identiteta (Berry, 2001; povzeto po: Razpotnik, 2004; Lukšič-Hacin, 1999): »…tako 

sem na nek način se malo več predstavla…« pravi Mina. Meni, da je tudi za ustvarjanje 

prijateljstev pomembno, da drugi bolje spoznajo njeno kulturo. Po drugi strani se dijakinja oz. 

dijak predstavi kot ekspert. In dijaki priseljenci so eksperti na področju svoje kulture in jezika. 

S spoznavanjem manjšinske kulture priznamo njeno vrednost in enakopravnost (Mujkanović, 

2010), dijakinji oz. dijaku pa posredujemo občutek sprejemanja. Menim, da je lahko ta 

izkušnja pri izzivih in ovirah, s katerim se ob selitvi soočajo dijaki priseljenci (jezikovne in 

komunikacijske ovire, razvrednotenje znanja, pretrganje socialnih mrež ipd.), velikega 

pomena za krepitev samopodobe. 

Da je predstavitev dobrodošla in – z izjemo Ismaila – pozitivna izkušnja, potrjujejo tudi 

dijakinje in dijaki. Večini je (bilo) v veselje predstaviti svojo domovino. Adil pravi, da je 

vesel, da je lahko predstavil svoje mesto in da je bil odziv sošolcev dober: »… vsem je čudno 

to… ker je tko veliko mesto in je lepo.« Tudi Edvin je dobil pozitiven odziv s strani sošolcev 

in profesorja: »Ja, so sprejeli na dober način.« Večina si želi (ponovno) predstaviti svojo 

kulturo v okviru pouka. Dara si želi nastopiti s folklorno skupino. Tudi njeni sošolci bi radi 

videli nastop: »…ko sem dobila video posnetek, zdej ko sem bila v Ajdovščini, so ga vsi 

gledali: ʻDara, kdaj bomo mi vidli to?ʼ« Fahira, po drugi strani, ne vidi potrebe po 

predstavljanju svoje države in kulture. Ne ve, kaj bi povedala, saj se ji zdi, da ju ostali že 

dobro poznajo: »…sej oni imajo dosti Bosancev in znajo že…« Ismail si sicer želi ponovne 

priložnosti za predstavitev Makedonije, vendar meni, da bi bil odziv sošolcev zopet enak: »Ja, 

bi bilo dobro, samo… če nočejo poslušat… spet bo isto, ne.« Tudi Adu se zdi, da sošolci 

predstavitve ne bi dobro sprejeli, saj se tudi sicer posmehujejo določenim rečem, povezanim z 

njegovo domovino.  
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S stališča, da kar nekaj dijakov in dijakinj pripoveduje o nestrpnosti na šoli, se mi zdi uvajanje 

interkulturne pedagogike v učni kurikulum in celotno šolsko klimo še toliko pomembnejše.  

Seveda pri tem ne gre zgolj za spoznavanje različnih kultur in predstavitev izvorne države s 

strani dijakov priseljencev – to je lahko le delček kompleksnega mozaika učenja o 

medkulturnosti. Kot poudarja UNESCO (2006), interkulturna pedagogika ne sme biti le 

dodatek k šolskemu kurikulumu, temveč mora zadevati različne dimenzije izobraževalnega 

procesa in prežemati celotno šolsko okolje.  

Načrti in želje dijakinj in dijakov glede prihodnosti  

Glede načrtov za prihodnost večina dijakinj in dijakov pravi, da si želi najprej končati šolo, ki 

jo obiskuje.  

Fahira ima glede izobraževanja precej jasne želje in načrte: »…bom šla plus dva in pol na 

univerzo.« Mina in Dara zaenkrat ne razmišljata o nadaljnjem šolanju. Mina pravi: »…zdej 

zaenkrat bi rada samo nardila triletno […] zaenkrat ne razmišljam kej za naprej…« 

Izobrazba predstavlja kulturni kapital, in sicer njegovo institucionalizirano obliko. Za 

pridobitev te oblike kapitala je potrebna določena stopnja ekonomskega kapitala, saj poleg 

materialnih stroškov zahteva tudi vlaganje časa (Bourdieu, 2004). To je razvidno tudi iz 

Mininega primera, ki o razlogih za to, da ne razmišlja o nadaljevanju šolanja, pravi: »Recimo 

zdej od družine doma dela samo tata […] jaz sem v šoli, ne, sestra tud… in zaenkrat imamo 

malo preveč stroškov…« Kljub temu, da se vlaganje splača, saj se kulturni kapital sčasoma 

transformira v ekonomskega – čeprav v kontekstu postmoderne to ni več samo po sebi 

umevno zagotovilo – nemalokrat pa tudi v socialni kapital, si tega nekateri ne morejo 

privoščiti. Mina si ne more privoščiti, da bi še nekaj let delal samo oče. Menim, da bi se 

morale integracijske politike usmerjati tudi v iskanje rešitev za pretrganje začaranega kroga 

pomanjkanja kapitala in »vlečenja navzdol«. Nenazadnje sta stopnja izobrazbe in 

socialnoekonomski status priseljencev pomembna indikatorja integracije – pa tudi stopnje 

enakopravnosti in kohezije v družbi (Rudiger in Spencer, 2003). 

Glede zaposlitve Mina pravi, da ji zaenkrat ustreza delo v piceriji med počitnicami, kasneje pa 

si želi delati v hotelu: »…mogoče bi šla rajši tudi v hotel, kamor se da tudi za pozimi…« 

Glede možnosti za zaposlitev v hotelu je optimistična: »…recimo lani, ko sem delala prakso v 

hotelu, tako da verjetno tudi zdej poleti bom delala tam […] če me rabijo kej, me zmeri 

pokličejo… tako da ja… pomojem, da bi lahko tudi za naprej kej…« Edvin si po zaključenem 
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šolanju želi delati na področju računalništva ali frizerstva. Tudi on vidi dobre možnosti za 

zaposlitev: »Če pa postaneš malo poznan, mislim v zvezi z… če slišijo šefi al pa bilokdo, da si 

priden in da si dober delavec, pa te… mislim, kamor hočeš it, te sprejmejo.« Pri iskanju 

zaposlitve se torej obema zdijo pomembna poznanstva, bodisi v smislu osebnega stika in 

izkušenj, kot v Mininem primeru, ali pa posredna poznanstva, priporočila oz. neke vrste 

»sloves«, o katerem govori Edvin. Tudi Walther, Stauber in Pohl (2005) ugotavljajo, da lahko 

v negotovih okoliščinah postmoderne socialne mreže igrajo pomembno vlogo pri tranzicijah 

na trg dela. Kot sem že omenila, opisujejo dva projekta v južni Nemčiji, namenjena 

usposabljanju in opolnomočenju mladih, ki se soočajo s težavami pri tranziciji na trg dela. 

Prvi vzpostavlja stike s potencialnimi delodajalci. Mreža poznanstev, ki jo ustvarja, na nek 

način nadomesti oz. zapolni vrzeli v socialnem kapitalu mladih, vključenih v projekt. Drugi 

projekt udeležencem nudi podporo v obliki pisnih priporočil. Vzpostavljanje mreže s 

potencialnimi delodajalci ali nudenje podpore v obliki priporočil vidim kot možno obliko 

pomoči za lajšanje prehodov na trg dela tudi v okviru šol.  

Pri načrtih za prihodnost je med dijakinjami in dijaki moč zaznati predvsem dve – včasih med 

seboj nasprotujoči si – težnji: željo po »boljšem življenju« in »boljši prihodnosti« ter željo po 

vrnitvi v domovino. Klinar (1976; povzeto po Dolenc, 2005) subjektivne dejavnike selitve 

deli na racionalne in emocionalne. V skladu s tem bi lahko prvo težnjo opredelili kot 

racionalno, pri drugi pa je prisotna predvsem emocionalna komponenta. Edvin in Ismail se 

nagibata k prvi. »…tu sem prišel za boljše življenje, tako da za vrnitev nazaj, delat, tako… ne 

bi se vrnil,« pravi Edvin. Ismail razmišlja celo o ponovni selitvi: »…načrtujem, če končam 

šolo, ne, tuki, triletno, mogoče bom šel na plus dve. Če mi uspe, dobro, če ne, mislim, da bom 

šel delat v Švico, ne… boljše življenje, boljša prihodnost…« Ado in Dara si želita predvsem 

vrnitve. »…čez nekaj let upam, da bom šla nazaj v Makedonijo,« pravi Dara. Ado si tega sicer 

zelo želi, vendar vidi slabe možnosti za vrnitev: »…rad bi bil v svoji hiši in s svojimi 

prijatelji… samo, če ne bo dela […] sem mislil, da grem nazaj, samo tudi oče se ne bo strinjal 

s tem…« Mina si po eni strani želi vrnitve v domovino, ker ima tam družino, po drugi strani 

pa je tudi tu že spoznala veliko ljudi in prijateljev: »Zaenkrat je boljše, tako da sem rajši 

tlele.« Zdi se ji, da ima zaenkrat v Sloveniji boljše možnosti. Konfliktnost obeh teženj je 

najbolj izražena pri Adilu. Po eni strani bi se rad vrnil v Bosno, ker pogreša prijatelje, po 

drugi strani pa pravi, da bi šel raje v Nemčijo ali Avstrijo, kjer ima sestri, ki ju pogreša. Poleg 

tega je tam boljše: »Rad bi šel… boljše je tam […] tudi delo je bolj plačano in vse…«  
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11 SKLEPI 

Za konec bi rada najprej strnila ugotovitve iz empiričnega dela naloge. Na njihovi podlagi, na 

podlagi ugotovitev iz literature in praktičnih primerov iz različnih evropskih držav bom nato 

oblikovala predloge za oblike pomoči in podpore za učence in dijake priseljence ter za 

oblikovanje pravičnejše in interkulturno naravnane šole.  

Dijakinje in dijaki, s katerimi sem opravila intervjuje, prihajajo iz Makedonije, Bosne in 

Hercegovine ter s Kosova. V času izvajanja intervjujev so v Sloveniji živeli med približno 

petimi meseci in tremi leti in pol. Pred selitvijo je vsaj en družinski član že živel v Sloveniji. 

Kot razloge za selitev tako navajajo združitev družine, pa tudi boljše možnosti zaposlovanja, 

bodisi v Sloveniji ali drugod, ki jim jih nudi tukaj končana srednja šola. Vsi so osnovno šolo 

zaključili v matični domovini, nekateri so tam obiskovali tudi srednjo šolo, vendar je še niso 

zaključili. Slednji so se v Sloveniji ponovno vključili v letnik, ki so ga zadnjega zaključili v 

domovini. Razlog za to je slabo znanje slovenskega jezika in razlike med programi v Sloveniji 

in državi izvora – sicer bi morali opravljati diferencialne izpite. Kar nekaj dijakinj in dijakov, 

večinoma tistih, ki so srednjo šolo prvič obiskovali v Sloveniji, zaradi težav z jezikom prvo 

leto ni izdelalo letnika. Glede ponavljanja in ponovnega vpisa v letnik, ki so ga že zaključili v 

matični domovini, dijakinje in dijaki izražajo nezadovoljstvo, saj so s tem »izgubili« eno leto. 

V primeru ponavljanja letnika so poleg tega pretrgali v razredu ustvarjena prijateljstva, 

dodamo pa lahko še izkušnjo neuspeha.    

Dijakinje in dijaki poročajo, da jim je bilo ob selitvi težko in se počasi privajajo na novo 

okolje. Selitev je predstavljala psihološko obremenitev, pretrganje socialnih mrež v državi 

izvora in pri mnogih izzvala občutke nekompetentnosti. Kljub temu pravijo, da se v 

primerjavi z začetkom sedaj bolje počutijo v novem okolju. Kot razlog za to navajajo 

predvsem boljše znanje jezika in socialne mreže, ki so jih ustvarili v tem času. Ena dijakinija 

omeni tudi pomen pozitivnih izkušenj in napredka, ki ga vidi pri svojem učenju in delu.  

Po prihodu v Slovenijo so imeli največ težav z jezikom, navezovanjem stikov in z določenimi 

predmeti v šoli (med katerimi najpogosteje navajajo slovenščino, angleščino in matematiko). 

Poleg tega omenjajo še težave zaradi drugačnega sistema učenja in poučevanja ter večje 

zahtevnosti, težave glede tega, da niso poznali mesta, ter težave s slabimi ocenami in včasih z 

nizko motivacijo za učenje. Ob prihodu v Slovenijo so znali zelo malo slovensko ali nič, 
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zaradi česar so imeli številne težave, npr. težave s komunikacijo, tako v šoli kot v vsakdanjih 

situacijah (npr. v trgovini), pri navezovanju stikov in sklepanju prijateljstev, težje so se 

vključevali v prostočasne aktivnosti, težko so sledili pouku in dobili slabše ocene.  

Za učenje slovenščine kot najpomembnejše izpostavljajo tečaje slovenščine (v šoli in v drugih 

ustanovah) ter pomoč prijateljev in sošolcev. Poleg tega so si pri učenju pomagali s knjigami, 

televizijo in računalnikom. Uporabnost tečajev ocenjujejo predvsem s treh vidikov: z vidika 

pomoči pri učenju jezika, z vidika pomoči za šolsko snov in naloge ter s socialnega vidika – 

bodisi navezovanja stikov ali kot prostor, ki zagotavlja varnost in kjer je dovoljeno delati 

napake. Dijakinja, ki je imela takoj ob prihodu v Slovenijo možnost obiskovati intenzivni 

tečaj jezika, to izkušnjo ocenjuje kot zelo pozitivno. Kljub temu, da so nekatere dijakinje in 

dijaki v Sloveniji že nekaj let in da govorijo slovensko že veliko bolje kot ob prihodu, se še 

vedno soočajo s težavami glede jezika. Težave v šoli so večinoma povezane prav s slabšim 

znanjem jezika, z drugačnim predznanjem (npr. ker so se v matični domovini učili drug tuj 

jezik, imajo težave z angleščino) in z drugačnim sistemom poučevanja, ki vključuje tudi večjo 

zahtevnost. Kljub številnim težavam poročajo o malo primerih pomoči in prilagoditev. Pri 

reševanju težav se tako poslužujejo predvsem pomoči prijateljev, sošolcev in družinskih 

članov, nekateri pomoč poiščejo v mladinskem centru ali pa se poskušajo učiti sami.  

 Dijakinje in dijaki poročajo, da so na začetku težko navezali stike. Glavna ovira je bilo slabo 

znanje jezika. Nekateri so se tako najprej povezali s tistimi, s katerimi so imeli skupen jezik, 

drugi so bili na začetku bolj osamljeni. Dekleta kot glavni vir socialnih mrež izpostavljajo 

šolo. Tudi pri fantih ima šola velik pomen za izgradnjo socialnih mrež, vendar se zdi, da je 

zanje bolj kot za dekleta pomembna tudi jezikovna ali etnična pripadnost prijateljev. Za obe 

skupini, tako dekleta kot fante, imajo socialne mreže in prijateljstva pomembno vlogo pri 

integraciji v novo okolje.  

Trije dijaki in ena dijakinja pripovedujejo o izkušnji nestrpnosti ali nesprejemanja v šoli, 

povezani z etnično pripadnostjo. Kaže se kot ignoriranje, zavračanje, posmehovanje, 

izzivanje, žaljenje ali prepir. Ne poročajo, da bi šola kako ukrepala glede tega. Dijakinja za 

premagovanje nestrpnosti predlaga, da bi se v šoli organizirale predstavitve izvornih kultur 

dijakinj in dijakov priseljencev. Možnost predstavitve izvorne kulture ali države v šoli oz. pri 

pouku je dobila polovica dijakinj in dijakov. Nekateri to počnejo (tudi) neformalno. Za večino 

je bila predstavitev pozitivna izkušnja. Nekateri izražajo željo po (ponovni) predstavitvi, drugi 

ne vidijo potrebe ali pa menijo, da bi naleteli na negativen odziv s strani ostalih.  
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Organizirane možnosti za uporabo in učenje maternih jezikov na šolah niso na voljo. Za 

večino šola predstavlja prostor uporabe slovenščine, dom, družina in neformalne socialne 

mreže pa prostor uporabe maternega jezika. Nekateri celo pravijo, da se izogibajo uporabi 

maternega jezika v šoli. Sicer izražajo tako željo po učenju slovenščine kot po ohranjanju 

maternega jezika. Za ohranjanje izvorne kulture so lahko pomembne kulturne skupine, ki 

delujejo izven šole. 

Stiki staršev dijakinj in dijakov s šolo so v glavnem omejeni na pogovorne ure in spremljanje 

ocen.  

Glede načrtov za prihodnost večina dijakinj in dijakov pravi, da si želijo končati program, ki 

ga obiskujejo. Nekateri želijo za tem nadaljevati šolanje, drugi pa iskati zaposlitev. Glede 

prihodnosti se med dijakinjami in dijaki pojavljata dve težnji: želja po »boljšem življenju« in 

»boljši prihodnosti« ter želja po vrnitvi v domovino.  

Na podlagi informacij in ugotovitev, pridobljenih s pomočjo intervjujev z dijakinjami in dijaki 

priseljenci, analize slovenskih dokumentov, ki urejajo področje integracije učencev in dijakov 

priseljencev, ter praktičnih primerov iz drugih evropskih držav, lahko oblikujem naslednje 

sklepe in predloge: 

1. Za področje integracije dijakov priseljencev v srednje šole v Sloveniji bi bila potrebna 

jasnejša in konkretnejša določila, podrobnejše opredelitve, natančnejše določitve 

pristojnosti posameznih strokovnih delavcev, finančno podprtje in dosledno izvajanje 

ukrepov.  

2. Dijakinje in dijaki, s katerimi sem opravila intervjuje, predlagajo naslednje oblike 

prilagoditev in pomoči: nižji kriterij ocenjevanja in lažji testi (vsaj na začetku), 

natančnejša navodila glede učenja (izpostavljanje bistvenega), pomoč pri učenju 

slovenščine in učenje o slovenski zgodovini, tečaj angleščine, organizirana 

medvrstniška pomoč in predstavitev oz. pogovor o izvorni kulturi in veri. 

3. Za razvijanje sodelovanja šole in staršev bi bili potrebni ukrepi, ki bi premostili 

jezikovne in kulturne prepreke ter olajšali komunikacijo. Poleg tega se mi zdi nujno 

razvijanje raznolikih aktivnosti sodelovanja, tako da se stiki ne omejijo zgolj na 

pogovorne ure ter informiranje o ocenah in vedenju dijakinje oz. dijaka.  
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4. Na Finskem je organizirana mreža osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki 

pomagajo oz. svetujejo pri zadevah, povezanih z izobraževanjem otrok priseljencev. V 

nekaterih državah (npr. Finska, Irska, Nizozemska, Velika Britanija, Luksemburg, 

Italija) šole imenujejo učitelja koordinatorja oz. svetovalca oz. interkulturnega 

mediatorja za sodelovanje z učencem in starši. Njegova vloga je lahko vezana 

predvsem na premoščanje jezikovnih ovir ali pa je, kot npr. na Portugalskem, 

zastavljena širše in predvideva razvijanje povezav med domom, šolo in širšo 

skupnostjo. Na Finskem nekatere šole razvijajo tudi tutorstvo med učenci (Eurydice, 

2004a; 2004c). Pozitivni vidiki dodelitve mediatorja in tutorja dijakom priseljencem bi 

lahko bili pomoč pri vključevanju, komunikaciji in privajanju na novo okolje, 

izboljšanje komunikacije med dijaki in profesorji, v primeru vrstniškega tutorstva pa 

tudi izboljšanje socialne integracije.  

5. Pred kratkim prispeli učenci priseljenci se lahko v šole vključujejo na dva načina. 

Integracijski model predvideva vključitev v redne oddelke, pri čemer je učencem na 

voljo dodatna individualna pomoč v in/ali izven razreda. V nekaterih državah (npr. 

Finska in Grčija) poleg tega obstaja model ločevanja, pri katerem se oblikujejo 

posebne učne skupine za učence priseljence, v redne oddelke pa so integrirani pri 

predmetih kot so športna, glasbena in likovna vzgoja. Na Finskem je poleg učenja 

finskega oz. švedskega jezika in kulture ter različnih šolskih predmetov predvideno 

tudi učenje maternih jezikov učencev. Ti so v ločene skupine vključeni za krajše 

obdobje, navadno ne daljše od enega leta, v Grčiji največ dve leti. Odločitev za 

vključitev v Grčiji sprejmejo šole v sodelovanju z družino (Eurydice, 2004a; 2004c; 

2004d). V Sloveniji se dijaki priseljenci vključijo v redne oddelke, vendar žal brez 

dodatne individualne pomoči. Večina mojih sogovornikov je obžalovala »izgubo« 

enega leta, povezano s ponovnim vpisom v letnik, ki ga je že opravila v državi izvora, 

oz. s ponavljanjem letnika v Sloveniji. Dodatna individualno prilagojena pomoč ali 

oblikovanje ločenih učnih skupin bi morda lahko preprečila ponavljanje in pospešila 

integracijo.  

6. Dijakinje in dijaki priseljenci naj bi bili deležni določenih prilagoditev izvajanja pouka 

in ocenjevanja znanja (Smernice, 2011), vendar konkretnejši predlogi niso podani, v 

praksi pa so prilagoditve odvisne od posluha profesorjev. Potrebna bi bila torej 

natančnejša in poenotena določila. V evropskem prostoru so lahko glede na potrebe 

učencev priseljencev prilagojene vsebine in metode poučevanja, lahko se zmanjša 
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število učencev v razredu, prilagodi ocenjevanje znanja in organizira dodatno učno 

pomoč. Na Finskem je učenec, katerega znanje finskega oz. švedskega jezika ni na 

ravni njegovega maternega jezika, ocenjen skladno z učnim načrtom finščine oz. 

švedščine kot drugega jezika. V Avstriji pa je učencem priseljencem, ki nemškega 

jezika ne obvladajo dobro, omogočeno, da v obdobju največ dveh let obiskujejo pouk 

skupaj z ostalimi vrstniki, vendar ne opravljajo preverjanj znanja (Eurydice, 2004a; 

2004b; 2004c).   

7. Kot sem že večkrat omenila, je v okviru srednješolskega izobraževanja tečaj 

slovenskega jezika za dijake priseljence edina sistematično izvajana in finančno 

podprta oblika pomoči. Tudi v ostalih evropskih državah je učencem priseljencem na 

voljo dodatna pomoč pri učenju jezika sprejemne države, v manjšem obsegu pa tudi 

pri učenju drugih šolskih predmetov. Šolski asistenti učencem priseljencem nudijo 

pomoč in podporo pri učnem procesu (učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah). V 

Španiji poleg tega obstajajo kompenzacijski programi, ki zajemajo področja učenja 

socialnih veščin, zdravje in higieno, samopodobo in medosebne odnose. Na Finskem 

je dopolnilno učenje različnih predmetov možno tudi v maternih jezikih učencev 

priseljencev in je brezplačno za učence, ki na Finskem živijo manj kot štiri leta 

(Eurydice 2004a; 2004c; 2004d; 2004e). Heckmann (2008) podaja še primer poletnega 

kampa za učenje jezika v Nemčiji.  

Glede izvajanja tečaja slovenskega jezika v šoli pozitivno ocenjujem prilaganje vsebin 

in organizacije tečaja potrebam in željam dijakov. Poleg tega je pomembno ustvariti 

prostor medsebojnega zaupanja in podpore, dobrodošlo pa bi bilo tudi izkoriščanje 

možnosti, ki jih tečaj ponuja za socialno mreženje. Poleg podpore pri učenju 

slovenskega jezika obstaja tudi potreba po zagotavljanju pomoči pri ostalih šolskih 

predmetih.  

8. Šole bi morale več pozornosti nameniti celostni integraciji dijakov priseljencev v 

šolsko in širše družbeno okolje. Poleg pomoči na jezikovnem področju bi bilo nujno 

podpreti tudi druge dimenzije integracije. Šola bi morala tako prevzeti aktivnejšo 

vlogo pri pomoči za izgradnjo socialnih mrež – pasivno vlogo šole kot prostora za 

socialno interakcijo z vrstniki bi bilo potrebno dopolniti z načrtovanimi oblikami 

spodbujanja socialnega mreženja.  
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9. Ena izmed enostavnih in finančno nezahtevnih oblik pomoči je organizirana 

medvrstniška pomoč, ki ima lahko tako pozitivne učne kot tudi socialne učinke.  

10. Povezovanje šole z drugimi institucijami in organizacijami lahko zapolni vrzeli v 

programih podpore in pomoči znotraj šol in pozitivno vpliva na vključevanje v lokalno 

skupnost.   

11. Vzpostavljanje mreže s potencialnimi delodajalci in nudenje podpore v obliki 

priporočil lahko predstavljata pomoč pri prehodih na trg dela. 

12. V okviru izobraževalnega sistema je potrebno oblikovanje ukrepov, usmerjenih v 

premagovanje stereotipov in predsodkov, v ozaveščanje družbeno posredovanih 

predstav, ki so dobile videz naravnosti, razvijanje kritičnosti do obstoječih družbenih 

neenakosti ter nenazadnje uresničevanje načel interkulturne pedagogike in učenje 

medkulturnega dialoga. Načela interkulturne pedagogike se v Grčiji uresničujejo 

preko zmanjšanja etnocentrizma in tradicionalnih stereotipov v šolskem kurikulumu in 

učbenikih ter odpiranja prostora za predstavitev drugih kultur. Pri predmetih kot so 

zgodovina, geografija, književnost in tuji jeziki so uvedli interdisciplinarne metode 

poučevanja. V učnem načrtu je na voljo izbirni prostor (vsaj dve uri na teden) za 

obravnavanje različnih tem kot so evropska identiteta, multikulturnost in globalizacija. 

Vzpostavili so e-mreže s tujimi šolami in organizirajo tekmovanja med učenci, ki so 

povezana s temami medkulturnosti. V drugih državah poleg tega organizirajo šolske 

prireditve na temo kulturne raznolikosti, mednarodne izmenjave učencev ali aktivnosti 

v lokalni skupnosti, npr. srečanje s predstavniki migrantskih skupnosti (Eurydice, 

2004a; 2004d). Sama bi k zmanjševanju etnocentrizma dodala še pomen zmanjševanja 

evrocentrizma, saj menim, da šele slednje pripomore k razbitju nekaterih pomembnih 

stereotipnih predstav ter omogoča kritični premislek.    

13. Za delo z učenci priseljenci in za uvajanje interkulturne pedagogike v šolsko okolje je 

pomembna ustrezna usposobljenost šolskega osebja. Potrebno je usposabljanje 

učiteljev, ki omogoči prepoznavanje in izločanje etnocentrizma, senzibilnost za 

kulturne razlike in razumevanje, kako na njih temeljijo predznanje in komunikacijski 

vzorci učencev iz drugih kulturnih okolij. Strokovni delavci morajo prepoznati in 

premagati lastne stereotipe in predsodke in morajo biti ustrezno usposobljeni za 

izvajanje načel interkulturne vzgoje (Resman, 2003; Skubic Ermenc, 2003). V Grčiji 
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morajo biti učitelji, ki izvajajo podporne ukrepe za učence priseljence, dodatno 

usposobljeni in morajo poznati jezik in kulturo izvorne države učencev. Usposabljanje 

učiteljev v evropskih državah vključuje spoznavanje jezika in kulture držav izvora 

učencev priseljencev, veščine za delo v multikulturnih razredih, znanja in veščine za 

boljšo komunikacijo s starši, znanja za delo z učenci z različnimi sposobnostmi in 

usposabljanje za poučevanje jezika šolskega okolja kot drugega jezika (Eurydice, 

2004a; 2004d). Ponekod si prizadevajo tudi za povečanje števila učiteljev z 

migrantskim poreklom (Zelena knjiga, 2008).  

14. Na šolah, kjer sem opravljala intervjuje, organizirane oblike učenja maternih jezikov 

niso na voljo. Menim, da področje ohranjanja maternega jezika in izvorne kulture 

predstavlja eno večjih vrzeli pri uresničevanju interkulturne pedagogike v slovenskem 

srednješolskem izobraževanju. Na Švedskem imajo vsi učenci priseljenci, ki 

obiskujejo obvezno izobraževanje, možnost učenja maternega jezika, ne glede na 

število učencev in ne glede na to, za kateri jezik gre. Na Finskem se učenci priseljenci 

materni jezik lahko učijo kot prvi jezik znotraj rednega osnovnošolskega kurikuluma, 

čeprav je lahko učenje organizirano tudi na druge načine. V drugih državah učenje 

maternih jezikov navadno poteka v obliki izbirnih predmetov ali prostovoljne obšolske 

dejavnosti (Eurydice, 2004a; 2004c).  

15. V nekaterih evropskih državah šole prilagodijo izvajanje različnih dejavnosti glede na 

kulturne in verske potrebe učencev priseljencev, npr. upravičeno izostajanje od pouka 

zaradi verskih praznikov, lahko se prilagodi izvajanje izobraževalnih aktivnosti (npr. 

športna vzgoja in ure plavanja v skupinah, ločenih po spolu), pravila glede oblačenja, 

prilagoditve obrokov ipd. (Eurydice, 2004a).  

16. Pri oblikovanju politik in ukrepov za izobraževanje otrok priseljencev velja pozornost 

nameniti tudi dejstvu, da se izkušnja migracije oz. pripadnost manjšinski etnični 

skupini in nižji socialno-ekonomski status pogosto povezujeta. To pomeni 

deprivilegiranost otrok iz priseljenih družin z dveh vidikov.  

17. Nenazadnje pa je pri poskusu izboljšanja izobraževanja potrebno upoštevati tudi 

ugotovitev, da šolski sistem služi ohranjanju razrednih gospostev, reprodukciji 

kapitalističnih razmerij izkoriščanja in legitimaciji obstoječih neenakosti (Althusser, 

1980; Apple, 1992; Freire, 2007; Laporte, 1992; Zadnikar, 2003). Freire (2007) 
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predlaga zamenjavo obstoječega »bančniškega izobraževanja« (banking education) z 

izobraževanjem, ki izpostavlja problem (problem-posing education). Prva oblika 

izobraževanja učitelja postavlja v vlogo vsevednega posameznika, ki učence »zapolni« 

z znanjem – depoziti. Učenci prevzamejo pasivno vlogo mehaničnega sprejemanja in 

pomnjenja posredovanih informacij, ne da bi poskušali razumeti njihov pomen oz. 

smisel. Učitelj poučuje, deluje, izbira, disciplinira, učenci so poučevani, sprejemajo, se 

prilagajajo, so disciplinirani. Učitelj je subjekt učnega procesa, učenci so degradirani 

na raven sprejemajočih objektov. Ta koncept izobraževanja nadzira razmišljanje in 

delovanje ter zatira kreativnost. Z mitiziranjem realnosti in ustvarjanjem pasivnih 

posameznikov, ki se prilagodijo svetu takemu, kot je, bančniški koncept izobraževanja 

služi interesom opresorjev. Če to povežemo z interkulturno pedagogiko, bi lahko rekli, 

da se v taki obliki izobraževanja njena načela uresničujejo kot spoznavanje različnosti 

kultur; učitelj torej učence »zapolni« s podatki o značilnostih različnih kulturnih 

skupin. Tovrstno izobraževanje »obljublja emancipacijo, ki je ne omogoča, saj 

zamenjuje psihološko afirmacijo s političnim opolnomočenjem« (Peček in Lesar, 

2006, str. 21).    

Osvobajajoče izobraževanje na drugi strani predvideva odpravo kontradikcije učitelj-

učenec, tako da so vsi udeleženi obenem učitelji in učenci ter soodgovorni za proces, v 

katerem vsi rastejo. To uresničujejo s pomočjo dialoga in komunikacije. Učenci 

namesto pokornih poslušalcev postanejo kritični raziskovalci v dialogu z učiteljem. 

Vloga učitelja je skupaj z učenci ustvariti pogoje, v katerih lahko znanje na ravni doxa 

nadomestijo z znanjem na ravni logos. To pomeni neprestano refleksijo in kritično 

intervencijo v realnosti. Posamezniki sveta ne vidijo več kot statične realnosti, temveč 

kot realnost v procesu transformacije. Fatalistični pogled na svet zamenja zaznavanje 

situacije kot problema in s tem kot izziv. Osvobajajoče izobraževanje ne sprejema 

vnaprej določene prihodnosti in zavrača imobilnost. Izhaja iz posameznikov ter iz 

»tukaj in zdaj« in je usmerjeno v prihodnost (Freire, 2007). V kontekstu interkulturne 

pedagogike bi to pomenilo, da imajo učenci možnost »raziskovanja različnih 

perspektiv kakor tudi refleksije nasprotij, ki jih odkrijejo« (Peček in Lesar, 2006, str. 

22).  

Za konec poudarimo, da je za uvajanje kakršnihkoli resničnih sprememb potrebno zaznavanje 

realnosti kot nespremenljivega in zaprtega sveta, iz katerega ni izhoda, zamenjati s pogledom, 

da trenutne okoliščine sicer omejujejo, vendar so spremembe mogoče. Temu spoznanju mora 
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slediti aktivno zavzemanje za spremembe, ki temelji na refleksiji in delovanju, ki morata biti 

med seboj uravnotežena; v nasprotnem primeru govorimo o verbalizmu – praznih besedah, ki 

so odtujene in odtujujejo – oziroma aktivizmu – delovanju, ki je samo sebi namen in 

onemogoča dialog (Freire, 2007).  
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12 ZAKLJUČEK 

Število priseljencev v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje in posledično postaja družba vse 

bolj kulturno raznolika. To ima posledice tako na politični ravni kot na ravni vsakdanjega 

življenja. Politike in pravne določbe morajo postaviti pravne temelje in možnosti za 

uresničevanje integracije, enakopravne participacije in multikulturne naravnanosti družbe. To 

je nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za oblikovanje vključujoče družbe, ki kulturni pluralizem 

vidi kot priložnost za bogatenje, rast in medsebojno učenje. Pravna določila predstavljajo 

podlago, na kateri je grajenje take družbe mogoče, ne pa tudi samoumevno. Za to so pogosto 

potrebne spremembe nekaterih kolektivnih in »zdravorazumskih« percepcij (npr. stereotipov 

in predsodkov) in odprtost za spremembe v družbeni ureditvi. S tega vidika bi lahko razumeli 

pomen, ki se ga pripisuje šoli za integracijo priseljencev in oblikovanje strpne in vključujoče 

multikulturne družbe. Naloga šole je torej usposabljanje vseh učenk in učencev za življenje v 

kulturno pluralni družbi na eni in ustvarjanje možnosti za enakopravno participacijo in 

vključevanje učenk in učencev priseljencev v širšo družbo na drugi strani.       

Na podlagi ugotovitev iz literature, različnih dokumentov ter intervjujev z dijakinjami in 

dijaki se zdi, da slovenske šole slabo uresničujejo tako prvo kot drugo nalogo. Strategije 

vključevanja učencev in dijakov priseljencev v šole niso dodobra izdelane in puščajo še veliko 

prostora za izboljšave. Poleg podpornih ukrepov za pomoč dijakom priseljencem bi bilo 

potrebno tudi bolj sistematično in celostno uresničevanje načel interkulturne pedagogike v 

slovenskih šolah, nenazadnje pa bi bilo potrebno premisliti možne spremembe v sami 

organizaciji izobraževalnega sistema, ki bi vodile k večji pravičnosti in preseganju 

reprodukcije socialnih razlik. Kot poudarjata Peček in Lesar (2006), uresničevanje načel 

interkulturne pedagogike in integracije na formalni ravni ni zadostno. Raziskave, ki 

ugotavljajo prisotnost predsodkov do priseljenih posameznikov in skupin med slovensko 

populacijo ter diskriminatorno obravnavanje le-teh v šolah, so zaskrbljujoče. K zgoraj 

navedenim predlogom bi bilo tako potrebno dodati ustrezno usposabljanje in večanje 

senzibilnosti tako med šolskimi delavci kot med širšo populacijo.  

Za konec naj izrazim upanje, da bo raziskava, ki sem jo izvedla v okviru diplomske naloge, 

spodbudila nadaljnje raziskovanje in morda prispevala k spoznanjem za oblikovanje novih 

načinov izvajanja interkulturne pedagogike v srednjih šolah. V diplomski nalogi sem 

poskusila zajeti precej obširno in kompleksno temo vključevanja priseljenih otrok in 
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mladostnikov v izobraževalni sistem, pri čemer so me zanimale predvsem izkušnje in pogled 

intervjuvanih dijakinj in dijakov. Menim, da bi bilo po eni strani relevantno raziskavo razširiti 

na širšo populacijo dijakinj in dijakov priseljencev na različnih šolah in v različnih slovenskih 

krajih. Vsekakor bi bilo zanimivo spoznati, kako se njihove izkušnje razlikujejo glede na kraj 

bivanja in šolo, ki jo obiskujejo. Po drugi strani menim, da bi bilo smiselno v raziskavo 

vključiti tudi družine priseljenih dijakinj in dijakov in na ta način dobiti vpogled tudi v 

njihove potrebe in želje. Kot tretjo, vendar zato ne manj pomembno populacijo, ki bi jo bilo 

smiselno vključiti v raziskavo, vidim šolske delavce – tako učitelje kot tudi svetovalno službo 

in ravnatelje. Na ta način razširjena raziskava bi pomagala dobiti bolj celosten vpogled v 

obstoječo situacijo, mnenja, stališča, potrebe, želje in predloge različnih skupin, močna in 

šibka področja obstoječih oblik dela ter možnosti za izboljšave. Nenazadnje naj poudarim, da 

enega od pomembnejših namenov oz. ciljev raziskovanja vidim v spodbujanju pozitivnih 

sprememb v družbeni realnosti. Namen razširjene raziskave torej vidim v prenosu 

pridobljenih spoznanj v polje delovanja. Če bi raziskovanje primerjali z refleksivno 

komponento besede po Freiru, bi lahko rekli, da mu je potrebno dodati še akcijsko 

komponento. Sicer gre za prazno besedičenje, verbalizem oz. od prakse odtujeni »bla«.  
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