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POVZETEK 

 

Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni 

šoli 

 

Evropske družbe so se začele v drugi polovici 20. stoletja soočati z večkulturnostjo in 

večjezičnostjo tako znotraj celine kot znotraj posameznih držav, in to sprejemati kot del 

evropske identitete in tradicije. V vzgojno-izobraževalnem procesu, ki je del širše družbene 

ureditve, se je kot posledica priseljevanja, slabše učne uspešnosti otrok priseljencev v 

primerjavi z večinskim prebivalstvom in prepoznavanja nepravičnosti v šolskem sistemu 

začel razvijati model medkulturne vzgoje in izobraževanja. Predstavljamo ga z nekaterimi 

evropskimi izkušnjami ter z raziskavami in s primeri dobrih praks iz slovenskega prostora.  

Asimilacijsko in večkulturalistično politiko vključevanja je konec 20. stoletja začela 

zamenjevati politika integracije/vključevanja, razumljena kot dvosmeren proces, znotraj 

katerega se prilagajajo in enakopravno sodelujejo vsi, tako večinska skupnost kot priseljenske 

in manjšinske skupnosti. Leta 2008 je bilo v Evropi razglašeno za leto medkulturnega 

dialoga, kritiki pa opozarjajo, da je resnični medkulturni dialog mogoč samo med dvema 

enakovrednima partnerjema. Koliko so politike integracije dejansko vključevalne, preverja 

MIPEX (indeks politik vključevanja priseljencev), ki je leta 2007 in 2011 uvrstil Slovenijo na 

18. mesto med 31 sodelujočimi državami. Med sedmimi kriteriji je bilo v Sloveniji najslabše 

ocenjeno ravno izobraževanje. Na podlagi teh spoznanj, izkušenj večkulturne vzgoje in 

izobraževanja ter lastnih izkušenj smo razvili svoj model medkulturne vzgoje in 

izobraževanja. Za učinkovit in uspešno delujoč model medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

katerega cilj je uspešno vključevanje otrok priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli, predlagamo: 1. razumevanje medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela; 2. 

razvoj sistemske podpore za uspešno vključevanje otrok priseljencev; 3. učitelje z razvijajočo 

se medkulturno zmožnostjo; 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih 

predmetih; 5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli; 6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 7. 

sodelovanje z lokalno skupnostjo. Razvili smo tudi predlog za spremembo učnega načrta za 

slovenščino pri pouku književnosti. Predlagamo, da enokulturni učni načrt spremenimo v 

večkulturnega, kakršna je slovenska družba, in z njim spodbujamo medkulturni dialog. 
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V doktorski disertaciji smo se osredotočili na otroke priseljence prve generacije, ki 

niso rojeni v Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenščina, in so po priselitvi v Slovenijo 

vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Model medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, ki smo ga razvili, smo uporabili za analizo zakonodaje in smernic za 

vključevanje otrok priseljencev. Kvalitativna raziskava v empiričnem delu predstavlja izzive 

in rešitve s področja vključevanja otrok priseljencev v treh slovenskih osnovnošolskih okoljih 

konec prvega desetletja 21. stoletja. Z učitelji (razredne učiteljice, vodje šole, svetovalne 

delavke, knjižničarke, učiteljice slovenščine kot drugega jezika), z otroki in s starši priseljenci 

(iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, s Hrvaške, iz Makedonije, s Kosova, iz 

Ukrajine, Združenih držav Amerike) smo opravili polstrukturirane intervjuje. Z vsemi učenci 

iz treh razredov, sodelujočih v raziskavi, smo izvedli razredne delavnice; njihovi starši so 

odgovarjali na vprašanja v vprašalnikih; analizirali smo poustvarjalna besedila učencev po 

branju književnega besedila. Uporaba različnih tehnik raziskovanja nam je ponudila različne 

perspektive in odgovore na vprašanja, katere vrste podpore so deležni otroci priseljenci med 

procesom vključevanja in kako poteka medkulturni dialog na ravni celotne šole ter pri učnem 

predmetu slovenščina pri pouku književnosti. Njihove rešitve in pomanjkljivosti smo 

analizirali na podlagi razvitega modela medkulturne vzgoje in izobraževanja. Dve sodelujoči 

šoli sta primera dobre prakse, na katerih sta medkulturna vzgoja in izobraževanje že zelo 

razviti; šola B je na začetku poti, podobno, kot je stanje na marsikateri drugi šoli. 

Ugotavljamo, da šole, ki spodbujajo medkulturno vzgojo in izobraževanje, razvijajo številne 

oblike podpore za otroke in starše priseljence ter za učitelje, spodbujajo sodelovanje s starši in 

z lokalnimi organizacijami, izmenjujejo svoje izkušnje z drugimi šolami, sodelujejo pri 

številnih projektih in iščejo inovativne rešitve. Učitelji, ki nudijo otrokom priseljencem 

podporo za uspešno vključevanje in spodbujajo medkulturni dialog, razvijajo medkulturno 

zmožnost pri sebi, učencih in starših ter se vseživljenjsko izobražujejo. 

 

Ključne besede: vključevanje, otroci priseljenci prve generacije, novopriseljeni otroci, 

integracija, inkluzija, medkulturna vzgoja in izobraževanje, medkulturni dialog, medkulturna 

zmožnost, slovenščina kot drugi jezik/jezik okolja, materni jezik in kultura otrok priseljencev, 

imagologija, večkulturni učni načrt za pouk književnosti 
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SUMMARY 

 

Intercultural Dialogue and the Inclusion of First-Generation Immigrant Children in Slovenian 

Primary Schools 

 

In the second half of the twentieth century, European communities began to deal with 

multiculturalism and multilingualism. To this day, the European continent, and individual 

European countries are still trying to accept diversity as a part of their identity and tradition, 

as well as within the educational system, which is an important part of society. The lower 

performance of immigrant children and the recognition of inequity in the school system are 

just two reasons for the development of intercultural education. Drawing on specific 

European experiences, research studies, and best practices from Slovenia, we will introduce 

this pedagogical concept.  

 At the end of the twentieth century, assimilation and multiculturalism as the general 

approach to immigrants were replaced with integration. Integration is understood as a two-

way process, which requires both adjustments and equity of rights for members of all 

communities: majority, minority, and immigrant communities. We celebrated the year of 

intercultural dialogue in 2008, but a truly intercultural dialogue is only possible among equal 

partners. MIPEX (the Migrant Integration Policy Index) can help us to measure if a specific 

immigration policy has a tendency to integrate or assimilate immigrants. Slovenia ranked 

eighteenth among the thirty-one participating countries in 2007 and 2011. Among the main 

seven criteria, the Slovenian education system was rated the worst. On the basis of these 

results, as well as on reported experiences of multicultural education and personal 

experiences, we developed our own model of intercultural education. For successful and 

effective intercultural education that contributes to the inclusion of immigrant children and 

intercultural dialogue, it is necessary to do the following: 1. understand interculturality as a 

basic pedagogical principle; 2. develop systematic support for the inclusion of immigrant 

children; 3. hire teachers with developed intercultural competence; 4. be aware of 

multicultural society and develop this awareness in all school subjects; 5. develop 

intercultural dialogue in school; 6. cooperate with (immigrant) parents, and; 7. cooperate with 

the local community. We also generated suggestions for changes in the Slovenian language 

curriculum, particularly literature classes. We recommend that we change our monocultural 
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curriculum into a multicultural one, in accordance with Slovenian multicultural society, and 

encourage intercultural dialogue during literature classes. 

 In this doctoral dissertation, we focus on newcomers that are first-generation 

immigrants who are not born in Slovenia. Their mother tongue is not Slovenian, but after 

moving to Slovenia they are included in the Slovenian school system. We used our model of 

intercultural education to analyze the possibilities under current law and European guidelines 

for the increased integration of immigrant children. Qualitative research presents challenges 

to and solutions for the integration of immigrant children in three Slovenian school 

environments at the end of the first decade of twenty-first century. We conducted semi-

structured interviews with educational professionals (principals, primary school teachers of 

the lower grades, teachers of Slovenian as a second language, school librarians, and school 

counsellors) as well as with immigrant children and their parents (from Bulgaria, Bosnia and 

Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, Ukraine, and the United States). We organized 

workshops in the context of school classes, and analyzed parent’s responses to questionnaires 

(both immigrants and non-immigrants) and to creative texts that were written after reading a 

literary text about including an immigrant child into a Slovenian class. This material offered 

us a variety of perspectives on and solutions to the following subjects: what kind of support 

do immigrant children receive after being included in the Slovenian school system, how 

intercultural dialogue is developed at school and in Slovenian language and literature classes. 

Solutions and their deficiencies were analyzed using our model of intercultural education. We 

discovered that only two schools offer good examples of best practices and one school (like 

many other primary schools) is just starting to develop intercultural education. We established 

that schools that encourage intercultural education also tend to develop other kinds of support 

for children, their parents and teachers, to encourage cooperation between parents and local 

organizations, to share their experiences with other schools, and to collaborate on a variety of 

projects and the ongoing search for innovative solutions. Teachers that support immigrant 

children through inclusion and the development of intercultural dialogue, tend to develop 

their own intercultural competence, as well as that of their student and parents, and take part 

in life-long vocational education. 

 

Key words: integration, inclusion, first generation immigrant children, newcomers, 

intercultural education, intercultural dialogue, intercultural competence, Slovenian as a 

second language, mother tongue and culture of immigrant children, imagology, multicultural 

curriculum for literary classes 
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I Teoretični del 

1 UVOD 

 

V slovenski vzgojno-izobraževalni proces se po priselitvi v Slovenijo vključujejo tudi 

otroci priseljenci prve generacije oz. novopriseljeni otroci, katerih materni jezik ni 

slovenščina in niso bili rojeni v Sloveniji. Učitelji se soočajo z izzivi poučevanja otrok, ki po 

vpisu v slovensko šolo ne znajo slovensko, medtem ko učni proces večinoma poteka v 

slovenskem jeziku. Povečan vpis otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 

ki ga je zaznalo veliko število slovenskih šol, je posledica družbeno-političnih razmer v 

državi, konkretno povečanega števila priseljencev na podlagi izdanih delovnih dovoljenj za 

prosta delovna mesta, in posledica združevanja družin. Med leti 2000–2009 je število otrok 

priseljencev naraščalo; po letu 2010 otroci priseljenci še vedno prihajajo, a v zmanjšanem 

številu.  

Teoretični del je sestavljen iz šestih poglavij, ki pojasnjujejo zapletenost procesa 

vključevanja otrok priseljencev in soodvisnost vzgojno-izobraževalnega sistema od družbenih 

razmer. Zakonodajna ureditev vključevanja staršev in pomen strokovnih izrazov vplivata tudi 

na vključevanje otrok priseljencev ter na uresničevanje oblik podpore, ki so je priseljenci 

deležni. V večini današnjih priseljenskih držav soobstajajo konec 20. in na začetku 21. 

stoletja mešanice različnih tipov priseljenskih politik (Castles, Miller 2009; Bela knjiga Sveta 

Evrope o medkulturnem dialogu 2009; Bešter 2007b). V drugem poglavju predstavljamo 

integracijo, ki je nadomestila asimilacionizem in večkulturalizem, in sicer integracijo kot 

politiko in koncept vključevanja priseljencev. Ključna značilnost integracijskega modela je, 

da izhaja iz opredelitve integracije kot dvo- oziroma večsmernega procesa: programi in 

ukrepi integracijske politike naslavljajo tako priseljence kot večinsko družbo ter spodbujajo 

njihovo medsebojno prilagajanje. Ob zagotovljenih možnostih za ohranjanje, razvijanje in 

izražanje različnih kulturnih in etničnih identitet ter običajev so ukrepi integracijske politike 

usmerjeni predvsem v spodbujanje medkulturnega dialoga in interakcij, medsebojnega 

spoznavanja, prilagajanja in sodelovanja med različnimi etničnimi/kulturnimi skupinami. 

Integracijska politika temelji tudi na zagotavljanju enakih individualnih človekovih pravic ter 

na aktivnem preprečevanju in odpravljanju diskriminacije, hkrati pa zagotavlja določene 

skupinsko specifične pravice na področjih, ki so pomembna za zagotavljanje dejanske 

enakopravnosti manjšinskih skupin v družbi in ohranjanje njihovih kulturnih značilnosti. 
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Integracijski model teži k integraciji priseljencev na vseh področjih oz. v vseh sferah 

družbenega življenja (Bešter 2007b). Indeks politik integracije migrantov oz. indeks politik 

vključevanja priseljencev (MIPEX: Migrant Integration Policy Index) ocenjuje in primerja 

politike za vključevanje priseljencev med 31 državami (Huddleston idr. 2011); Slovenija je na 

18. mestu, med sedmimi kriteriji pa je najslabše ocenjeno ravno področje izobraževanja. 

V tretjem poglavju smo predstavili: evropske smernice pri razvoju medkulturnega 

dialoga, medkulturne zmožnosti, integracijskega modela za vključevanja priseljencev ter 

slovenskih raziskav s tega področja (Niessen 2007; Vrečer 2007, 2009, 2011a; Bela knjiga 

Sveta Evrope o medkulturnem dialogu 2009; Knežević Hočevar, Cukut, Černič Istenič 2009; 

Vidmar Horvat 2009a, 2009b; Huddleston 2011; Living together 2011; Huber 2012); ključne 

poudarke pri razumevanju termina medkulturen in pri uvajanju termina medkulturna vzgoja 

in izobraževanje (Rey-von Allmen 2011; Portera 2011); slovenske raziskave na področju 

vključevanja otrok priseljencev prve generacije z različnih strokovnih področij 

(meddisciplinarni pristop: predvsem migracijske študije, slovenščina kot drugi jezik, 

pedagogika), predlagane ukrepe za sistemsko uresničevanje medkulturnosti kot pedagoškega 

načela in predlagane spremembe za učinkovitejše ter uspešnejše vključevanje otrok 

priseljencev (Lukšič Hacin 1999, 2011a; Peček 2005; Peček, Lesar 2006; Peček, Lukšič 

Hacin 2006; Milharčič Hladnik 2006, 2011a, 2012; Skubic Ermenc 2007a, 2007b, 2010; 

Knez 2008, 2009; Pirih Svetina 2009; Gaber, Marjanovič Umek 2009; Knaflič 2010; Medica 

2010; Zudič Antonič 2010; Bergoč 2011, Vrečer 2011b, 2012 idr.); primere dobrih praks s 

posameznih slovenskih šol (Baloh 2010; Jelen Madruša 2010a, 2010b; Hanuš 2010c; Gombač 

idr. 2011); rezultate izbranih slovenskih razpisov in projektov (Javni razpis za sofinanciranje 

projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 

izobraževanje za obdobje 2008; Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 

izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo 2010); slovensko 

osnovnošolsko zakonodajo (Zakon o osnovni šoli 1996–2011; Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008), strategijo in smernice 

(Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 

v Republiki Sloveniji 2007; Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

2011),  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011); spoznanja 

večkulturne vzgoje in izobraževanja (Nieto, Bode 2008; Bennett 2011); lastne izkušnje s 

področja vključevanja otrok priseljencev (Vižintin 2009, 2010). Številni učitelji ne poznajo 

najnovejših teoretičnih in praktičnih spoznanj, zato smo se odločili, da jih povzamemo na 

enem mestu.  
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Na podlagi teh spoznanj in lastnih izkušenj smo v četrtem poglavju oblikovali svoj 

model medkulturne vzgoje in izobraževanja, z namenom, da bo uporaben za analizo stanja na 

posameznih šolah ter v podporo pri razvijanju vključevanja, ki bo za otroke priseljence res 

uspešno in ki bo na šoli razvijalo medkulturni dialog. Model medkulturne vzgoje in 

izobraževanja je sestavljen iz sedmih postavk: 1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično 

načelo; 2. sistemska podpora za uspešno vključevanje otrok priseljencev; 3. učitelji z 

razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh 

učnih predmetih; 5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli; 6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo. Na podlagi tega modela smo v 5. poglavju analizirali 

zakonodajo, ki vpliva na vključevanje otrok priseljencev, smernice in nekatere druge 

dokumente (Zakon o osnovni šoli 2011; Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli 2008; Smernice za vključevanje otrok priseljencev v 

vrtce in šole 2011; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenija 2011 in 

osnutek novega Nacionalnega programa za jezikovno politiko: 2012–2016). 

Raziskave, ki so analizirale slovenske učne načrte z vidika več- in medkulturnosti, 

dokazujejo, da so slovenski učni načrti večinoma enokulturni in enoperspektivni. V šestem 

poglavju smo predstavili najprej možnosti, ki so jih doslej razvijali, da bi tudi pouk 

književnosti pri slovenščini kot maternem jeziku spodbujal razvoj medkulturne zmožnosti 

(Grosman 2004a; Jazbec 2006; Kondrič Horvat 2006; Wintersteiner 2006a, 2006b; Šlibar 

2006; Blažić 2006a; 2011). Na podlagi predstavljenega razumevanja integracije in 

medkulturnega dialoga ter lastnega razvitega modela medkulturne vzgoje in izobraževanja 

smo predlagali prenovo učnega načrta za pouk književnosti, tako da bo izražal slovensko 

večkulturnost (Žitnik Serafin 2008) in spodbujal medkulturni dialog, in sicer v sodelovanju s 

priseljenskimi skupnostmi in drugimi ustavno zaščitenimi manjšinami. Učiteljem predlagamo 

nekaj mladinskih književnih besedil (Cave 2001; Fries 2002; Koren 2009; Makarovič 1975, 

1995, 2002; Neuendorf 2000; Pikalo 2005; Velthius 1997, 2005), v katerih lahko z bralci 

opazujejo stereotipe in predsodke večine do novopriseljenih prebivalcev. Učiteljem 

svetujemo uporabo imagologije (Pageaux 2005; Smolej 2005a), s pomočjo katere lahko v 

književnih besedilih opazujemo razmerja med večinskimi in manjšinskimi/priseljenskimi 

skupnostmi. Na koncu predstavljamo še izbor slikanic, ki s prevodi posredno pričajo o že 

obstoječi slovenski večjezični in večkulturni družbi (Hudorovac idr. 2009; Hanuš 2009, 2011; 

Hanuš 2010a, 2010b). 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate kvalitativne terenske raziskave na treh 

slovenskih šolah, na katerih smo analizirali stanje glede vključevanja otrok priseljencev, 
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razvoja medkulturnega dialoga in medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti. Zanimalo 

nas je, katere oblike podpore so razvile šole, ki se že več let soočajo z vpisi novih otrok 

priseljencev do leta 2012. S tem želimo posredovati primere dobrih praks šolam, ki še niso 

razvile ustreznih oblik podpore, da bi dejansko prispevale k uspešnejšemu vključevanju otrok 

priseljencev. Sočasno smo želeli identificirati izzive, s katerimi se navkljub mnogim 

izkušnjam na področju vključevanja še vedno soočajo tudi uspešne šole. V ta namen smo k 

sodelovanju v anonimni raziskavi povabili tri šole iz različnih delov Slovenije (južni, 

osrednji, severni del). Raziskave smo opravili v enem od 4./5. razredov, v katere so vključeni 

otroci priseljenci. Da bi pridobili čim več informacij, smo opravili polstrukturirane intervjuje 

s starši in z otroki priseljenci ter z njihovimi učitelji; s sošolci smo izvedli razredne delavnice, 

na katere so bili razvrščeni naključno, njihove starše pa smo prosili, da nam izpolnijo 

vprašalnike. Otroci priseljenci, s katerimi smo opravili intervjuje, so bili iz razredov, v katerih 

smo opravili delavnice. 

 Rezultatov raziskave, ki smo jih analizirali na podlagi modela medkulturne vzgoje in 

izobraževanja in predloga za spremembo učnega načrta za poučevanje književnosti pri pouku 

književnosti, ne moremo posploševati na splošno stanje v Sloveniji, a lahko kljub temu 

pridemo do nekaterih ugotovitev. Dve šoli od sodelujočih v raziskavi sta, kot bomo videli v 

nadaljevanju, primera dobrih praks, ena šola pa zrcali začetno stanje na marsikateri slovenski 

šoli (šola B). Šoli A in C sta soočeni z vključevanjem otrok priseljencev že 10 let, učitelji so 

se izobraževali, se povezovali, iskali inovativne rešitve, sodelovali s starši in z lokalnimi 

organizacijami – vse to je spodbudno vplivalo na razvoj uspešnega vključevanja otrok 

priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga na teh šolah. Da bi lažje analizirali področje 

vključevanja otrok priseljencev in razvoja medkulturnega dialoga, smo si postavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 1. Kakšna je etnična in jezikovna podoba slovenskih razredov? 2. 

Kako poteka vpis otrok priseljencev in njihova vključitev v razred? 3. Kako poteka 

poučevanje slovenščine kot jezika okolja? 4. Katere prilagoditve pri ocenjevanju in podporo v 

razširjenem programu ponujajo šole otrokom priseljencem in njihovim staršem? 5. Kako šola 

sodeluje s starši, z okoljem in kako se izobražujejo učitelji? 6. Kako poteka na šoli 

medkulturni dialog? 7. Katera književna besedila s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev 

poznajo sodelujoči? 8. Katere so možnosti za medkulturni dialog pri pouku književnosti pri 

slovenščini? Kako se šole soočajo z vključevanjem otrok priseljencev, v kolikšni meri so 

seznanjene z najnovejšimi strokovnimi spoznanji s tega področja, kako razvijajo medkulturno 

zmožnost pri pouku književnosti, če jo, smo analizirali s pomočjo razvitega modela 

medkulturne vzgoje in izobraževanja.  
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Na koncu Uvoda želim pojasniti, zakaj sem se odločila za to temo in iz katerih 

izkušenj izhajam. Šest let sem bila zaposlena na osnovni šoli Dragomirja Benčiča Brkina 

Hrpelje, Kozina kot šolska knjižničarka in učiteljica slovenščine (2003–2009). Na podeželsko 

šolo so začeli prihajati otroci priseljenci. Velik poudarek je bil na začetku na poučevanju 

slovenščine kot drugega jezika, vendar nismo vedeli, kako poučevati, zato smo iskali ustrezno 

učno gradivo, metodologijo, izkušnje z drugih šol, se izobraževali. Leto 2008 je bilo v 

Evropski uniji razglašeno za leto medkulturnega dialoga; številne javne prireditve v Sloveniji 

in v drugih evropskih državah ter izobraževanja so vplivala na naše delo. Omogočili smo 

poučevanje maternega jezika in kulture otrok priseljencev ter razvili sodelovanje z učiteljema 

maternih jezikov. Raziskovali smo zakonodajne možnosti: poleg tečaja slovenščine in pouka 

maternega jezika ter kulture, od 1. 9. 2008 naprej še možnost dveletnega prilagojenega 

ocenjevanja; prebrali smo analizo stanja v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) in predloge za 

uspešno vključevanje v Smernicah za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). Na 

šoli smo sodelovali s starši priseljenci (velikokrat s pomočjo učiteljev maternega jezika in 

kulture otrok priseljencev), razvijali mrežo prostovoljne pomoči med otroki (starejši otroci so 

nudili pomoč mlajšim; otroci priseljenci, ki so prišli prej, so nudili pomoč novopriseljenim 

otrokom). Z učiteljema maternih jezikov in kulture smo razvijali medkulturno zmožnost vseh 

prebivalcev, in sicer na urah medkulturnega dialoga znotraj pouka (slovensko-makedonske in 

slovensko-albanske šolske ure), na večjezični šolski prireditvi za vse starše, s poročili v 

lokalnem časopisju in na televiziji, sodelovali smo z lokalno splošno knjižnico in Društvom 

prijateljev mladine (Vižintin 2009, 2010). Te izkušnje so postale izhodišče za doktorski študij 

in raziskovanje ter vplivale na nadaljnje zaposlitve (Pedagoška fakulteta Univerze v 

Ljubljani, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU).  

Učitelji imajo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa veliko možnosti, da pozitivno 

in spodbudno vplivajo na vključevanje otrok priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga, 

pri čemer se lahko učijo od tistih, ki so del poti že prehodili. Želimo si, da bi bila ta doktorska 

disertacija v podporo učiteljem, ki se želijo izobraževati in nuditi otrokom priseljencem 

podporo pri vključevanju, izobraževanju in doseganju njihovih ciljev, da bi pripomogla k 

razumevanju procesov vključevanja otrok priseljencev, k razvoju medkulturnega dialoga ter k 

uresničevanju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja – in da s skupnimi močmi 

spreminjamo večkulturno družbo v medkulturno družbo.  
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2 INTEGRACIJA KOT POLITIKA VKLJUČEVANJA PRISELJENCEV  

 

Slovenske prebivalce in slovenski kulturni prostor so v 20. stoletju zaznamovali 

različni družbenopolitični okviri. Po razpadu večetnične Avstro-Ogrske po prvi svetovni vojni 

je bil v letih 1918–1991 večji del slovenskega etničnega prostora vključen v večetnično (in 

večversko) skupnost Jugoslavija. Pred razpadom leta 1991 je bila to zveza šestih 

socialističnih federativnih republik in dveh (avtonomnih) pokrajin: Slovenija, Hrvaška, 

Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, Kosovo, Vojvodina – kar je treba 

upoštevati, saj večina priseljencev prihaja v Slovenijo ravno iz republik nekdanje skupne 

države Socialistične federativne republike Jugoslavije (1963–1992, v nadaljevanju SFR 

Jugoslavija). Samostojnost je Republika Slovenija (v nadaljevanju: Slovenija) razglasila 25. 

junija 1991, v naslednjem letu jo je priznala večina držav. Slovenija je postala polnopravna 

članica Združenih narodov leta 1992, Evropske unije pa leta 2004. Na začetku leta 2007 je 

Slovenija vpeljala denarno valuto evro in v prvi polovici leta 2008 prvič predsedovala 

Evropski uniji. Ta je ob izteku 20. in na začetku 21. stoletja za Slovenijo najodločilnejši 

družbenopolitični okvir, znotraj katerega v letu 2013 (so)deluje 28 polnopravnih članic. 

Slovenski jezik je od leta 2004 eden od 23 uradnih jezikov Evropske unije. 

Evropa se sooča z nizko rodnostjo in starajočo se družbo. Repertoar strahov se 

»razteza od morebitnega medgeneracijskega konflikta zaradi staranja prebivalstva, 

ksenofobih izbruhov v primeru nadomestnih migracij, izginotja naroda pa do globalno 

slabšega položaja Evrope v svetu« (Kneževič Hočevar 2007: 47). Ena od možnih rešitev za 

evropsko preživetje, razvoj in konkurenčnost na hitro spreminjajočem se svetovnem 

gospodarskem trgu so priseljenci – ki večinoma ostajajo v družbi, v katero so se priselili, in 

lahko bistveno pripomorejo h kreativnosti (Living together in diversity 2011: 7, 8; v 

nadaljevanju Living together 2011). Priseljenci »imajo pogosto inovativni potencial in so na 

splošno bolj podjetniško aktivni kot domače prebivalstvo države priselitve. Med 

pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na njihovo podjetniško aktivnost, je pripravljenost 

sprejema podjetniškega tveganja« (Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 

2020, 2010: 27). 

Sprašujemo se, ali bo Evropska unija zaradi naraščajoče gospodarske krize, 

naraščajoče ksenofobije ter morebitnega propada evra razpadla, kot sta pred njo že Avstro-

Ogrska in Socialistična federativna republika Jugoslavija, slovenska družbenopolitična okvira 

v 20. stoletju. Druga možnost je, da zaživimo skupaj v »enakopravnosti in dostojanstvu« ter 
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»raznolikosti in svobodi« kot nam v podnaslovih predlagajo dokumenti Sveta Evrope (Living 

together 2011; Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu 2009, v nadaljevanju Bela 

knjiga 2009). Ti nam na začetku 21. stoletja za sobivanje v raznolikosti namesto 

asimilacije/prilagajanja in multikulturalizma/večkulturalizma ponujajo 

integracijo/vključevanje in medkulturni dialog, od nas pa je odvisno, kako bomo to 

uresničevali v vsakdanjem življenju.  

 

2.1 Politike vključevanja    

 

Pristopi do vključevanja priseljencev v novo okolje se med seboj razlikujejo glede na 

stopnjo vključevanja v novo družbeno okolje oziroma izključevanja iz njega in na stopnjo 

ohranjanja izvorne kulture priseljencev. Politiko, s katero država ureja odnose med večinsko 

družbo in priseljenci, ki so naseljeni na njenem ozemlju, postavlja okvire za vključevanje 

priseljencev ter usmerja prilagajanje večinske družbe, imenujemo imigrantska/imigracijska/ 

priseljenska politika (Bešter 2007b: 117–118; Castles, Miller 2009: 250) oz. politika 

integracije migrantov/politika vključevanja priseljencev (Niessen idr. 2007: 2; Huddleston 

idr. 2011).
1
 Govorimo lahko o različnih tipih, oblikah ali modelih imigrantskih/priseljenskih 

politik (Bešter 2007b: 117–118), med katerimi so precejšnje razlike: od izključevalnih 

pristopov, pri katerih so priseljenci ločeni od preostalega prebivalstva, do asimilacijskih, ki 

ponujajo polno vključenost, a za ceno odpovedi prvotnemu jeziku in kulturi priseljencev, in 

večkulturnih pristopov, ki ponujajo oboje: polno vključenost in priznavanje kulturne razlike 

(Castles, Miller 2009: 309).  

V Zahodni Evropi, ki se je z večjim priseljevanjem soočala po drugi svetovni vojni, so 

bile priseljenske politike prvotno usmerjene predvsem na vključevanje priseljencev na trg 

dela in v sistem države blaginje. V omenjenem času so bile migracije v glavnem ekonomske 

narave. Države sprejemnice so sprejemale priseljence, saj so potrebovale dodatno delovno 

silo. Priseljeni delavci so v Zahodno Evropo najpogosteje prihajali iz nekdanjih kolonij ter iz 

držav Južne in Vzhodne Evrope, s katerimi so zahodnoevropske države sklepale posebne 

sporazume (sistem gostujočih delavcev). Izhodišče omenjenih politik je bilo, da so priseljenci 

                                                 

1
 MIPEX II in III: Migrant Integration Policy Index (Niessen idr. 2007, Huddleston 2011 idr.) lahko 

prevedemo na več načinov, npr. indeks politik integracij emigrantov ali indeks 

integracijskih/vključevalnih politik za priseljence.  
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zgolj začasna delovna sila in da se bodo po preteku delovnih obveznosti vrnili v svoja izvorna 

okolja.
2
 Šele pozneje – predvsem ko je postalo jasno, da imigracija ni zgolj začasen pojav in 

da bodo priseljenci ostali v državah priselitve (Baubock 1994: 14) – so posamezne države 

začele vključevanje priseljencev obravnavati bolj celostno in so v svoje priseljenske politike 

vključevale tudi ukrepe na kulturnem, političnem, izobraževalnem in drugih področjih (Bešter 

2007b: 117). Stephen Castles in Mark J. Miller (2009: 247–250) opisujeta tristopenjski 

model: 

 Model diferenciranega izključevanja: za ta model je značilno, da so priseljenci vključeni v 

določene sfere družbenega življenja (predvsem na trg dela), nimajo pa dostopa do 

nekaterih drugih sfer (socialni sistem, državljanstvo, politična participacija). Izključenost 

je lahko posledica pravnih mehanizmov (omejevanje naturalizacije ali pa ostro ločevanje 

med pravicami državljanov in nedržavljanov) ali pa neuradnih praks (rasizem in 

diskriminacija). Za priseljenske manjšine je pogosto značilen slabši socialno-ekonomski 

položaj. Izključevalen pristop do priseljencev običajno izvira iz prepričanja, da je 

naselitev priseljencev zgolj začasna. Na njihovo trajno naselitev se gleda kot na pojav, ki 

bi ogrozil sprejemno družbo z ekonomskega, s socialnega, kulturnega in političnega 

vidika. Ta model naj bi najbolj ustrezal zahodnoevropskim državam, ki so v preteklosti 

najemale t. i. gostujoče delavce (gastarbajterji), kot na primer Nemčija, Švica, Avstrija in 

Belgija. Stephen Castles in Mark J. Miller (2009) v ta model uvrščata tudi Zalivske 

države, Japonsko in nekatere novejše imigracijske države Jugovzhodne Evrope.  

 Asimilacijski model: ta model predvideva vključitev priseljencev v večinsko družbo tako, 

da se priseljenci odpovedujejo svojim jezikovnim, kulturnim in družbenim značilnostim 

in se zlijejo z večinsko družbo. Vloga države v asimilacijskem procesu je v tem, da 

zagotavlja ugodne pogoje za čim hitrejšo individualno prilagoditev in prevzem večinske 

kulture in vrednot. Ta model je bil prevladujoč v ZDA na začetku 20. stoletja, uporabljale 

pa so ga tudi druge ciljne priseljenske države, kot so Velika Britanija, Kanada in 

                                                 

2
 Pri kriteriju trajnosti naselitve ločimo dva modela vključevanja priseljencev: model gostujočih 

delavcev na eni in model trajnih priseljencev na drugi strani. Model gostujočih delavcev imigracijo 

razume kot začasen pojav, ki naj bi pomagal zapolniti trenutne potrebe po delovni sili. Ko te ni več, 

naj bi se priseljenci (gostujoči delavci) vrnili v svoje izvorne države. Ta model posveča nekaj 

pozornosti zgolj (omejeni) integraciji priseljencev na trg dela in zagotavljanju (omejenih) socialnih 

pravic priseljenskim delavcem, vprašanja širše integracije, večkulturnosti in enakih možnosti pa niso 

deležna velike (če sploh kakšne) pozornosti. Model trajnih priseljencev, nasprotno, priznava ali celo 

spodbuja trajnost naselitve priseljencev in predvideva tak ali drugačen način njihovega vključevanja v 

širšo družbo. 
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Avstralija. Države so postopno opustile odkrite asimilacijske politike in jih nadomestile z 

integracijskimi politikami. Ta sprememba naj bi nastopila kot posledica spoznanja, da se 

priseljenci v praksi ne asimilirajo kot posamezniki, temveč oblikujejo različna družbena, 

kulturna in politična združenja ter ohranjajo svoje materne jezike. Poleg tega je postala 

očitna koncentracija priseljencev v določenih poklicih in določenih stanovanjskih naseljih 

ter posledična povezanost med etničnim (priseljenskim) izvorom in socialno-ekonomskim 

statusom. Danes se modelu asimilacije najbolj približuje Francija. 

 Pluralistični model: v tem modelu so priseljenske populacije sprejete kot etnične 

manjšine, ki se razlikujejo od dominantnega prebivalstva in skozi več generacij ohranjajo 

svoj jezik, kulturo, načine družbenega obnašanja in organiziranja. Priseljencem naj bi bile 

zagotovljene enake pravice kot državljanom na vseh področjih družbenega življenja, ne 

da bi se od njih zahtevalo, da se odpovedujejo svoji drugačnosti – izjema je običajno le 

zahteva po sprejetju določenih ključnih vrednot sprejemne družbe (Castles, Miller 2009: 

247–248). Pluralistični model vsebuje dva podtipa:  

o kulturna raznolikost in obstoj etničnih skupnosti sta uradno sprejeta, vendar država 

ne podpira ohranjanja etničnih kultur ali družbene pravičnosti s posebnimi ukrepi; 

primer takšnega pristopa so ZDA;  

o večkulturalizem kot državna politika: večinska družba sprejema kulturno 

raznolikost in državne ukrepe, s katerimi zavaruje enakopravne pravice manjšin. 

Večkulturalizem, ki se je razvil v Kanadi, se je razširil v različnih oblikah med 

sedemdeseti in devetdeseti leti 20. stoletja v Avstralijo, Združeno kraljestvo, na 

Nizozemsko in Švedsko, na specifičnih področjih (npr. v izobraževanju) pa 

najdemo večkulturne politike tudi v nekaterih drugih državah. 

V večini današnjih priseljenskih držav najdemo mešanico različnih tipov priseljenskih politik; 

v nobeni državi danes ne uporablja ali samo politika asimilacije ali samo politika 

večkulturalizma. Asimilacijske politike na določenih področjih, npr. v izobraževanju, lahko 

soobstajajo s politikami diferenciranega izključevanja ali pa s politikami pluralizma na drugih 

področjih, npr. na kulturnem področju ali pa področju državljanstva (Castles, Miller 2009; 

Bela knjiga 2009: 10; Bešter 2007b: 128).  

Priseljenske politike vplivajo tako na sprejemno družbo kot na priseljence. Politike, ki 

gledajo na priseljence kot na začasne prebivalce, bodo verjetno diskriminatorne. Še več, 

uradna ideologija o začasnih selitvah (ali krožnih migracijah) ustvarja pričakovanje v 

sprejemni družbi: če se začasno bivanje spremeni v naselitev, potem so za vse težave 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

10 

odgovorni priseljenci. Vsak, ki zgleda drugače, postane sumljiv. V državah, kjer je stalno 

priseljevanje sprejeto in v katerih imajo naseljenci zagotovljen status za prebivanje in 

človekove pravice, je možna dolgoročna perspektiva. Kjer je vzdrževan mit o kratkotrajnem 

začasnem bivanju, je priseljenska perspektiva neizogibno nasprotna. Vrnitev v domovino je 

lahko nemogoča, toda tudi stalno prebivanje v deželi sprejema je vprašljivo. Tovrstni 

priseljenci se naselijo in oblikujejo etnične skupine, toda ne morejo načrtovati prihodnosti. 

Rezultat je izolacija, separatizem in poudarek na razlikah. Tovrstne diskriminatorne politike 

ne morejo ustaviti selitvenih procesov, lahko pa so prvi korak k marginalizaciji prihodnosti 

priseljencev (Castles, Miller 2009: 252). 

Od sedemdesetih let 20. stoletja dalje so Avstralija, Kanada, Združeno kraljestvo, 

Švedska in Nizozemska tudi uradno imenovale svoje socialne politike, nanašajoče se na 

priseljence in manjšine, kot večkulturne. Združeno kraljestvo je govorilo tudi o »rasni 

politiki«, Švedska o »priseljenski politiki«, Nizozemska o »manjšinski politiki«. V vseh teh 

državah so bile v zadnjih letih politike večkulturalizma kritizirane (Entzinger 2003: 59; 

Castels in Miller 2009: 262). V nekaterih primerih so bila poimenovanja politike 

večkulturalizma nadomeščene z besedami »integracija«, »socialna kohezija«, »skupne 

državljanske vrednote«, toda Castels in Miller (2009: 262) menita, da so se mnoge socialne 

politike ohranile – samo pod novimi oznakami.  

Christian Joppke in Ewa Morawska (2003: 12–15) kot razlog za uspeh politike 

večkulturalizma v Kanadi in Avstraliji navajata, da je naslovljena na vse, ne samo na 

priseljence, medtem ko naj bi bila v Evropi politika večkulturalizma namenjena samo 

priseljencem, pri čemer se trudi priseljence spremeniti v etnične manjšine. Švedska je začela z 

uradno politiko večkulturalizma leta 1975, v devetdesetih letih 20. stoletja pa se je 

večkulturna politika preimenovala v integracijsko (tudi minister za priseljevanje je postal 

minister za integracijo). Prejšnje zavzemanje za kulturni pluralizem je spregledalo 

(ignoriralo) družbenoekonomsko razpoko med priseljenci in domačim prebivalstvom. Politika 

večkulturalizma se je premaknila na obvezno integracijsko politiko, ki temelji na 

razumevanju večkulturalizma kot družbenega dejstva, ni pa več cilj, ki se ga poskuša doseči z 

državno politiko.  

Podobno se večkulturalizmu kot politiki vključevanja priseljencev odpovedujeta 

dokumenta Evropskega sveta Bela knjiga (2009) in Living together (2011). »Čeprav 

multikulturalizem ni izšel iz škodljivih namenov, danes mnogi menijo, da je spodbujal 

segregacijo družbe in vzajemno nerazumevanje ter prispeval k spodkopavanju pravic 

posameznikov in zlasti žensk v manjšinskih skupnostih, ki so jih obravnavali kot kolektivne 
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subjekte. Kulturno raznolikost sodobnih družb je treba priznati kot empirično dejstvo. Vendar 

pa se je med posvetovanji večkrat pokazalo, da anketiranci multikulturalizma ne dojemajo 

več kot ustrezno politiko« [!] (Bela knjiga 2009: 18). O neuspehu večkulturalizma razmišljajo 

tudi številni vidni evropski politiki v Nemčiji, Veliki Britaniji in Franciji.
3
 Kot razlog 

navajajo nerazumevanje termina večkulturalizem, ki se uporablja na veliko različnih načinov 

in ima različne pomene za različne ljudi v različnih državah:
 4

 ker ne vemo, ali gre za 

ideologijo, politiko ali družbeno realnost, to povzroča več zmede, kot ponuja razlag. Zato so 

se v Svetu Evrope odločili, da se izognejo uporabi tega termina in da se bodo raje 

osredotočile na identifikacijo politik in pristopov, ki bodo evropskim družbam omogočili 

kombinacijo raznolikosti in svobode (Living together 2011: 10).  

»Multikulturalizem je danes moden pojem in se uporablja v vse več različnih 

situacijah in kontekstih. Mnoštvo rab in razumevanj je pripeljalo do tega, da je pojem izgubil 

svoj pomen, ali če točneje rečemo, danes multikulturalizem lahko pomeni vse in torej ne pove 

skoraj nič« (Lukšič Hacin 2011b: 147–148). Še več, multikulturalizem se lahko uporabi kot 

»potrošniški izdelek«: »Dolžnost kultur oziroma etničnih manjšin naj bi bila narediti svoje 

kulture `tržno zanimive´, jih znati banalizirati, prilagoditi standardom zahodnega 

potrošniškega sveta, opozoriti na njihove posebnosti, vendar mimo njihove temeljne 

konfliktnosti. Vse to nima nobene zveze z dejanskimi problemi in strukturo manjšinsko-

večinskih odnosov v družbi. Logika globalnega kapitalizma želi pogosto najrazličnejše 

manjšine spremeniti v potrošniški izdelek. Z drugimi besedami, večkulturalizem s tega vidika 

pomeni manjšinski kulturi ali etniji z njeno vključitvijo v komercialni red odvzeti vsakršno 

neobvladljivo politično moč« (Medica 2010: 298–299).  

O politiki in teorijah večkulturalizma je bilo napisanega že veliko teoretičnih razprav 

(Taylor 1994; Lukšič Hacin 1999, 2011b; Entzinger 2003; Mesić 2006; Parekh 2006; 

                                                 

3
 Angela Merkel, govor članom Mlade unije, Potsdam, 16. 10. 2010; David Cameron, govor na 

konferenci v Munchnu (Munich Security Conference), 5. 2. 2011; Nicolas Sarkozy, intervju za Paroles 

de Français (TF1), 11. 2. 2011 (Living together 2011: 10). Toda: »Neupravičenost izjave nemške 

političarke, ki temelji na prepričanju, da je bila nemška država do tujcev premalo zahtevna v smislu 

njihove uspešnosti (kulturne) integracije, lahko med drugim argumentiramo s (samo)kritiko nemškega 

večkulturalizma, kot ga poda kanclerkin sodržavljan Frank-Olaf Radtke. Radtke (1997) namreč označi 

večkulturno politiko sodobne Nemčije kot v osnovi diskriminatorno, etnocentrično in segregacijsko« 

(Sedmak, Ženko 2010: 5). 
4
 Termin večkulturalizem se uporablja »za pojasnitev različnih fenomenov, od integracije migrantskih 

delavcev, pokolonialnih priseljencev v evropske nacionalne države do na primer zahtev frankofonske 

skupnosti v Quebecu, da se potrdi njena kulturna, lingvistična in politična zasebnost, pa tudi v debatah 

o izobraževalnih zahodnih `kanonih´v filozofiji, literaturi in umetnosti nasploh. Zaradi konfuzne 

uporabe v vseh teh primerih je termin izgubil praktičen pomen« (Benhabib v Medica 2010: 298). 
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Shiffman 2005; Modood 2007 idr.), mi pa se v nadaljevanju osredotočamo na razumevanje 

termina integracija/vključevanje, ki se uporablja v zakonodaji kot ključna beseda pri 

vključevanju priseljencev v Sloveniji. 

 

2.2 Integracija/vključevanje 

 

Koncept integracije se »nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja 

priseljencev v sociokulturni sistem države, v katero so se priselili, na način, da priseljenci 

lahko prakticirajo kulturo države v javni sferi. Poudarjena je dvosmernost procesa, saj 

integracija pomeni, da se ne prilagajajo državi sprejema samo priseljenci, temveč da so 

nosilci kultur znotraj države sprejema pripravljeni sprejeti na novo prispele priseljence in se 

od njih učiti« (Vrečer 2007: 35). »Integracija je v Evropi trenutno prevladujoč termin, s 

katerim se označuje procese (in njihove posledice) vključevanja priseljencev v novo družbeno 

okolje« (Bešter 2007a: 106). Integracija je termin, ki se uporablja za vključevanje 

priseljencev v slovenski zakonodaji, resolucijah, strategijah (npr. Zakon o tujcih 2009; 

Resolucija o (i)migracijski politiki RS 1999, 2002; Strategija ekonomskih migracij za 

obdobje od 2010 do 2020, 2010: 43), v evropskih dokumentih, resolucijah, priporočilih, 

raziskavah (npr. White paper on intercultural dialogue 2008; Living together in diversity 

2011) in kot nadpomenka za politike vključevanja priseljencev (Niessen idr. 2007: Indeks 

politik integracije migrantov: Slovenija; Priročnik o integraciji za oblikovalce politik in 

strokovne delavce 2010). 

 Problematika uporabe termina integracija je povezana s kompleksnostjo koncepta 

integracije in poenostavljeno uporabo pojma kot splošnega označevanja procesov 

vključevanja,
5
 meni Romana Bešter (2007a: 107) in navaja, da naj bi integracija predstavljala 

                                                 

5
 Težave s kompleksnostjo razumevanja pojma integracija/vključevanje spominjajo na težave pri 

razumevanju pojma multi-/večkulturalizem. Marina Lukšič Hacin (1999, 2011b: 148–149) navaja, da 

je večkulturalizem posledica boja proti monokulturalizmu oziroma evropocentrizmu. V izhodiščih je 

povezan z diferencialnim konceptom kulture, s kulturnim relativizmom in z bojem za priznanje 

človekovih pravic. Neusklajenost med omenjenimi izhodiščnimi koncepti pripelje do nekaterih težav 

in do t. i. paradoksa v teoriji večkulturalizma. Za lažje razumevanje je treba rabe pojma 

večkulturalizem razdeliti in razumeti na vsaj treh pomembno različnih ravneh realnosti: 1. na ravni 

konkretne kulturne/družbene prakse v pomenu raznolikosti (večkulturna družba); 2. na ravni politike 

(večkulturalizem) in 3. na ravni teorije (večkulturalizem). Teorije multikulturalizma razvršča Marina 

Lukšič Hacin (2011b: 151–155) glede na ključna razhajanja v štiri skupine: 1. korporativni, 
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vmesno možnost med (prisilno) asimilacijo in ekstremnim večkulturalizmom, pri čemer vodi 

prisilna asimilacija v kulturni monizem, ekstremni večkulturalizem pa lahko pripelje do 

(prostovoljnega) zapiranja pripadnikov posameznih etničnih/kulturnih skupin v samozadostne 

skupnosti, povsem ločene od preostalega prebivalstva.  

Poleg težav z definicijami in njihovim razumevanjem izpostavljam še prevajanje v 

slovenščino. Sposojenka integracija je v (novejših) besedilih ponekod zamenjana s 

slovenskim prevodom vključevanje
6
 ali pa se sposojenka ohrani.

7
 Nedoslednost pri prevajanju 

v slovenščino ali vztrajanje pri sposojenki povzroča še dodatne težave pri razumevanju 

termina integracija. 

 

2.2.1 Večpomenskost integracije 

 

Romana Bešter (2007a: 108–109) ločuje tri različne, a med seboj povezane pomene 

strokovnega izraza integracija, nanašajoč se na opredelitev procesa, lastnost družbe in 

opredelitev odnosov: 

1. »Z integracijo opisujemo proces vključevanja in sprejemanja priseljencev v novo družbeno 

okolje ter prilagajanja obstoječih družbenih struktur novim situacijam, ki so posledica 

imigracije. Integracija je večsmeren proces, ki zahteva medsebojno prilagajanje priseljencev 

in sprejemne družbe. Priseljenci v tem procesu sprejmejo nekatere norme in pravila, ki veljajo 

v novi družbi, večinska družba pa mora odpreti svoje institucije, jih prilagoditi novi situaciji 

in zagotoviti priseljencem enake možnosti za sodelovanje v njih, kot jih imajo preostali 

prebivalci. Proces integracije naj bi privedel do tega, da bi družbeni sistem (tudi) po vključitvi 

posameznikov ali skupin deloval kot povezan in notranje koheziven sistem, ki pa je v 

                                                                                                                                                        

konservativni ali neokonservativni multikulturalizem; 2. liberalni; 3. levoliberalni in 4. skrajni levi, 

kritični, uporniški ali radikalni multikulturalizem. 
6
 Poslovenjenje (že pri prvem prevodu ali v kasnejših izdajah): angleško: »integration (social 

integration, inclusion)« (White paper on intercultural dialogue: living together as equals in dignity 

2008: 10) – slovensko: »vključevanje (socialno vključevanje, vključenost, participacija)« (Bela knjiga 

2009: 11); Zakon o tujcih (2009), X. poglavje: Integracija priseljencev – Zakon o tujcih (2011), X. 

poglavje: Vključevanje priseljencev. 
7
 Ohranjanje sposojenke: Uredba o integraciji tujcev (2008), Uredba o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o integraciji tujcev (2010); Migrant Integration Policy Index III (Huddleston idr. 2011) – 

Indeks politik integracije migrantov: Slovenija (Niessen idr. 2007); Handbook on integration for 

policy-makers and practitioners (2010) – Priročnik o integraciji za oblikovalce politik in strokovne 

delavce (2010). 
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kulturnem pogledu heterogen in v katerem imajo posamezniki in skupine enake možnosti ne 

glede na svojo etnično ali kulturno pripadnost« Bešter (2007a: 108). 

2. Z integracijo opisujemo tudi lastnost oz. značilnost družbenega sistema. O integraciji kot o 

lastnosti ali stanju družbe govorimo, ko njeni sestavni deli, vključno z novimi populacijami 

priseljencev, delujejo med seboj povezano, kohezivno, soodvisno, komplementarno, 

solidarno. Bolj kot je družba integrirana, tesneje so njeni sestavni deli, pa naj gre za 

posameznike ali skupine, povezani med seboj (Entzinger in Biezevald v Bešter 2007a). Za 

integrirano družbo je značilna družbena kohezija, ki jo Svet Evrope opredeljuje kot 

sposobnost družbe, da zagotavlja blaginjo vsem svojim članom, da minimizira neenakosti in 

se izogiba polarizaciji. Pomembna značilnost integrirane družbe, ki jo sestavljajo kulturno 

raznolike skupine, je sprejemanje različnosti: upoštevanje, priznavanje, enako obravnavanje, 

strpnost (toleranca), pozitivni odnos do različnih etničnih, verskih in kulturnih identitet. 

Nasprotje in ovire integraciji so pojavi diskriminacije, socialne izključenosti, marginalizacije, 

segregacije ipd. 

3. Z integracijo opisujemo tudi kakovost in način povezanosti novih populacij z obstoječim 

sistemom družbenoekonomskih, pravnih in kulturnih odnosov. Ta povezanost naj bi temeljila 

na aktivni in enakopravni udeležbi (participaciji) novih populacij v javni sferi družbenega 

sistema, pri čemer je vsakomur zagotovljena možnost izražanja in ohranjanja njegove lastne 

kulture. O integraciji običajno govorimo, ko priseljenci dosegajo primerljive položaje v 

družbi kot večinsko prebivalstvo z enakimi značilnostmi (izobrazba, poklicne kvalifikacije, 

starost, spol), pri čemer je treba upoštevati, da vsako odstopanje še ne pomeni neuspešne 

integracije. »Pomembno je, da razlike niso posledica strukturnih ovir ali diskriminacije 

posameznikov oziroma posameznih skupin« (Bešter 2007a: 109). 

Do dodatnih težav pri razumevanju in uporabi termina integracija prihaja, ker ima isti 

pojem lahko čisto drug pomen ali pa je isti proces označen z različnimi pojmi (Bešter 2007a: 

106–107; Lukšič Hacin 2011b; Favell 2005); nekateri teoretiki zagovarjajo stališče, da je 

integracija le šibkejša oblika asimilacije, katere končni cilj je popolna absorpcija priseljencev 

v večinsko in prevladujočo kulturo. Adrian Favell (2005) in Romana Bešter (2007a: 106) 

navajata, da je v ZDA asimilacija tisti pojem, ki označuje procese vključevanja priseljencev v 

družbo, v katero so se priselili. Po Miltonu M. Gordonu (1966) je asimilacija uporabljena v 

širšem smislu za označevanje vseh procesov, v katerih določena populacija postaja podobna 

neki drugi populaciji. Ne gre samo za kulturno asimilacijo, ampak je asimilacija možna na 

socialnem, političnem, ekonomskem, pravnem področju ipd. »Ker je v preteklosti prevladalo 

razumevanje asimilacije kot normativnega koncepta, ki zagovarja popolno (tudi kulturno) 
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absorpcijo v novo družbo, je termin dobil zelo negativno konotacijo in številni avtorji so se 

izogibali njegovi uporabi tudi v analitične namene« (Bešter 2007a: 106).
8
 Klinar (v Lukšič 

Hacin 1995: 82) opredeli asimilacijo »kot nasilje večinske skupnosti nad manjšinsko. 

Asimilacijski procesi potekajo preko raznovrstnih pritiskov na tujce, ki se utopijo v novi 

kulturi«, opustijo svoj jezik in kulturo ter se popolnoma zlijejo z večinskim prebivalstvom. 

Asimilacijski model od priseljencev pričakuje, da opustijo svojo lastno kulturo in prevzamejo 

večinsko, priznavanje kulturne ali verske raznolikosti v javni sferi ni dopustno, ampak se 

zahteva popolno utopitev priseljencev v novo okolje ter stapljanje z večinsko družbo preko 

prevzemanja značilnosti in lastnosti večinske družbe. Integracija pa zahteva medsebojno 

prilagajanje (na jezikovnem, kulturnem, socialnem, političnem, ekonomskem, pravnem 

področju idr.) priseljencev in sprejemne družbe. 

 

2.2.2 Področja integracije 

 

Ostro in celovito ločnico med integracijskim modelom in drugimi modeli priseljenskih 

politik je težko potegniti. Obstoječe tipologije ne vsebujejo vedno dovolj natančnih kriterijev 

klasifikacije niti vseh relevantnih komponent priseljenskih politik. Na podlagi upoštevanja 

kriterijev različnih obravnavanih klasifikacij pa vseeno lahko poudarimo glavne značilnosti 

modela integracijske politike. Prva in verjetno ključna značilnost integracijskega modela je, 

da izhaja iz opredelitve integracije kot dvo- oziroma večsmernega procesa. To pomeni, da 

morajo programi in ukrepi integracijske politike naslavljati tako priseljence kot večinsko 

družbo ter spodbujati njihovo medsebojno prilagajanje. Druga ključna značilnost 

integracijskega modela je utemeljenost na principih medkulturalizma. Iz tega izhaja, da so ob 

zagotovljenih možnostih za ohranjanje, razvijanje in izražanje različnih kulturnih in etničnih 

identitet in običajev ukrepi integracijske politike usmerjeni predvsem v spodbujanje 

medkulturnega dialoga in interakcij, medsebojnega spoznavanja, prilagajanja in sodelovanja 

                                                 

8
 Adrian Favell (2005) sicer meni, da je Gordonova nevtralna tipologija razumljena napačno in 

izenačena s konzervativnim mnenjem, v skladu s katerim se morajo novi priseljenci podrediti normam 

in vrednotam dominantne bele večine, da bi bili sprejeti. Ideja o uspešni asimilaciji priseljencev je 

danes še vedno močan del mita o ameriških sanjah. Toda asimilacijska predvidevanja o delovanju 

ameriške družbe so bila deležna številnih kritik in predlogov za bolj diferenciran in večkulturni pogled 

na družbo, v kateri so številne manjšine in zapostavljene skupine zahtevale svojo kulturno avtonomijo 

in položaj v ameriški družbi. To je postal pomemben argument v večkulturnih debatah, ki so se 

razširile v ZDA po uspehu gibanj za človekove pravice v 60. in 70. letih 20. stoletja. 
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med različnimi etničnimi/kulturnimi skupinami. Naslednja značilnost integracijskega modela 

je v kombiniranju individualnega in skupinskega pristopa – integracijska politika temelji na 

zagotavljanju enakih individualnih človekovih pravic ter aktivnem preprečevanju in 

odpravljanju diskriminacije, hkrati pa zagotavlja tudi določene skupinsko specifične pravice 

na področjih, ki so pomembna za zagotavljanje dejanske enakopravnosti manjšinskih skupin 

v družbi in ohranjanje njihovih kulturnih značilnosti. Integracijski model teži k integraciji 

priseljencev na vseh področjih oziroma sferah družbenega življenja (Bešter 2007b: 134–135). 

Pri integraciji gre za dvosmeren proces prilagajanja tako priseljencev kot večinske 

družbe, treba pa je upoštevati, da položaj priseljencev in večinske družbe večinoma ni 

uravnotežen: običajno ima večinska družba s svojo institucionalno strukturo in odnosom do 

priseljencev odločilnejši vpliv na potek in končni rezultat procesa. Seveda ne moremo 

govoriti o eni sami točki prehoda, ampak gre za različne točke, skozi katere procesi 

integracije ne napredujejo z enako hitrostjo in enako intenzivnostjo, pa tudi ne vedno po enaki 

poti ali na enak način. Podlaga za integracijo na vseh drugih področjih je običajno pravna 

integracija (Bešter 2007b: 128).
9
  

                                                 

9
 Rainer Bauböck loči (1994: 33, 34) tri modele pravne integracije: 1. Socialna 

vključenost/državljanska izključenost: omenjeni model so sprejele predvsem države s tradicionalno 

kulturno ali etnično definicijo naroda (nacionalnosti), ki niso bile deležne imigracij iz nekdanjih 

kolonij in ki so po drugi svetovni vojni vodile politiko rekrutacije začasnih gostujočih delavcev 

(Nemčija, Švica in Avstrija). Države so priseljencem postopoma podeljevale vse več socialnih in 

državljanskih pravic, oteževale pa so dostop do naturalizacije. Iz kroga upravičencev za pridobitev 

državljanstva so bili zaradi upoštevanja načela ius sanguinis pri izvornem pridobivanju državljanstva 

pogosto izključeni tudi potomci priseljencev. Na priseljevanje se v tem modelu gleda kot na začasen 

pojav, ki naj bi se običajno končal z vrnitvijo priseljencev v njihovo izvorno državo. 2. Pravna 

integracija preko naturalizacije: pričujoči model, v nasprotju s prvim, spodbuja naturalizacijo 

priseljencev. Priseljencem lahko dovoljuje, da ostanejo v državi kot tujci (nedržavljani) neomejeno, 

vendar pa velik delež stalno naseljenega prebivalstva brez državljanstva dojema kot demokratično 

anomalijo. Z dokaj kratkimi roki zahtevanega prebivanja v državi in z relativno nizkimi stroški 

spodbuja priseljence, da se odločijo za naturalizacijo. Otroci priseljencev, ki so rojeni v državi 

imigracije, dobijo državljanstvo te države ob rojstvu ali ob polnoletnosti. V tem modelu je 

naturalizacija glavni mehanizem za pravno integracijo. Približevanje pravnega položaja 

nenaturaliziranih stalnih prebivalcev položaju državljanov (na primer s podeljevanjem volilne pravice 

tujcem za volitve na lokalni ravni) se v tem modelu običajno zavrača kot kontraproduktivna strategija, 

ker znižuje željo priseljencev po naturalizaciji. V model integracije preko naturalizacije bi lahko 

uvrstili Francijo, ZDA, Kanado in Avstralijo, delno tudi Veliko Britanijo. 3. V tretjem pristopu k 

državljanski integraciji se pravna integracija meri v smislu državljanskih pravic in ne v smislu 

formalnega državljanskega statusa. Naturalizacija je za priseljence pomemben način pridobivanja 

pravic, ni pa edini. Povečevanje pravic stalnih prebivalcev države, ki niso njeni državljani, je 

naturalizaciji komplementarna politika. Čeprav lahko zmanjšuje stopnjo naturalizacije, pa po drugi 

strani povečuje pravno integracijo. Model ne obravnava politične skupnosti kot skupnosti, ki je 

popolnoma skladna s skupnostjo državljanov, pač pa se ta skupnost razširja tako preko meja 

formalnega članstva kot tudi preko meja državnega teritorija. Naselitev v eni državi ter ohranjanje 
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V Nemčiji, Franciji in Združenem kraljestvu so razprave o priseljevanju in integraciji 

postale razprave o državljanstvu (Hansen 2003). Nemčija je postala v drugi polovici 20. 

stoletja izrazito priseljenska država, čeprav je uradno trdila, da to ni (Castles, Miller 2009: 

263). Zaradi restriktivne politike državljanstva in nizke naturalizacije je postajala država z 

vedno manj in manj Nemci. Izkazalo se je, da so imeli nedržavljani večjo stopnjo 

brezposelnosti, nižjo stopnjo izobrazbe in pomanjkljive jezikovne zmožnosti v nemščini, zato 

se je Nemčija v 90. letih 20. stoletja odločila, da potrebuje aktivno integracijsko politiko, 

temelječo na inkluzivni državljanski politiki, katere pomemben del je pridobitev državljanstva 

(Hansen 2003).
10

 Ta sicer pomeni izenačitev pravic priseljencev z drugimi polnopravnimi 

člani skupnosti, toda še ne pomeni nujno sprejetosti: »Tudi podelitev državljanstva in proces 

naturalizacije, ki se s tem začne, nista zagotovilo za odpravo stigme in prodor iz 

marginalnosti. Stigma je odnos, ki ga na osnovi principa diskriminacije in močnih stereotipov 

vzpostavi večinska družba do drugačnosti, ki presega družbeno definiran tolerančni prag. Ta 

odnos je značilen predvsem za etnično stratificirane družbe, pri čemer danes ni družbe, ki ne 

bi poznala diskriminacije. Razlike so le v njeni intenzivnosti« (Lukšič Hacin 1995: 191).  

Integracija, ki se nanaša na različna področja, je človekova pravica, meni Natalija 

Vrečer (2007), ki je štirinajst let spremljala dejavnosti RS po naselitvi prisilno priseljenih iz 

Bosne in Hercegovine po letu 1991. »Vsi informatorji so bili naši državi za to nastanitev zelo 

hvaležni. Manj pa so bili zadovoljni z možnostjo svojega integriranja v slovensko družbo, saj 

jim naša država deset let ni omogočala pravice do dela […] Pri tem je država poskrbela samo 

za primarne potrebe prisilno priseljenih, kakor so nastanitev, hrana, voda in obleka. Vendar 

pa ljudje ne morejo živeti dostojanstveno, če imajo dolgo zagotovljene samo primarne 

potrebe. […] Če bi imeli zagotovljeno pravico do dela, se ne bi iz Slovenije izseljevali 

prisilno priseljeni intelektualci. Država bi tako pridobila pomemben socialni kapital. […] Ker 

                                                                                                                                                        

socialnih in drugih vezi z drugo državo se v tem modelu medsebojno ne izključujeta. V njem naj bi 

bilo lažje dostopno tudi dvojno državljanstvo. 
10

 Pri kriterijih za pridobitev državljanstva ločimo dva modela: prvi je ius soli (primer Združeno 

kraljestvo), drugi ius sanguinis (primer Nemčije pred reformami sredi 90. let 20. stoletja). Po sistemu 

ius soli se izvorno državljanstvo pridobi z rojstvom na ozemlju države, ne glede na izvor oziroma 

državljanstvo staršev. Naturalizacija je priseljencem po določenem obdobju bivanja v državi relativno 

lahko dosegljiva, s čimer pridobijo priseljenci možnost, da se po določenem obdobju v pravicah (in 

dolžnostih) izenačijo z državljani. V sistemu ius sanguinis pa se državljanstvo (in s tem povezane 

pravice) prenaša iz generacije v generacijo po krvni liniji. Državljanstvo se pridobi z rojstvom glede 

na državljanstvo staršev in ne glede na kraj oziroma državo rojstva. V tem sistemu priseljenci in 

njihovi potomci ne morejo pridobiti oziroma težko pridobijo državljanstvo države, v kateri živijo, zato 

se pravice državljanov in priseljencev tudi na dolgi rok lahko precej razlikujejo (Bešter 2007b: 119, 

Hansen 2003). 
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deset let niso imeli stalnega bivanja v Sloveniji (leta 2002 so ga na srečo dobili tudi za 

pretekla leta bivanja v Sloveniji), niso smeli zaprositi za državljanstvo. Vemo pa, da samo 

državljanstvo omogoča tudi politično integracijo, čeprav na žalost tudi to ne reši vseh 

integracijskih problemov« kritično ocenjuje prvo preskušnjo  integracije v samostojni 

Sloveniji Natalija Vrečer (2007: 133) in dodaja: »Slovenija je preprosto pozabila, da je 

integracija pravzaprav dvosmeren proces in da lahko prisilno priseljeni državi sprejema tudi 

veliko prispevajo«.  

 

Preglednica 1: Področja integracije 

Vir: povzeto po Bešter 2007a: 109–113 

 

Področje 

integracije 

Značilnosti posameznega področja integracije 

Pravna  Izenačevanje pravnega statusa priseljencev s statusom državljanov. Ena 

ključnih dimenzij integracije, temeljno izhodišče za enake možnosti. 

Pridobivanje običajno poteka postopno: od pravice do prebivanja (od 

začasnega do stalnega) in dela ter s tem povezanih pravic do socialnih 

storitev, do pridobitve političnih pravic oz. popolne izenačitve pravic in 

dolžnosti priseljencev z drugimi prebivalci (državljani). Polna pravna 

integracija je običajno dosežena s pridobitvijo državljanstva. 

Poselitvena in 

bivanjska 

Priseljenci imajo možnost naselitve kjer koli v državi oz. v katerem 

koli delu mesta ali naselja pod enakimi pogoji kot ostali prebivalci. 

Živijo v enakih oz. primerljivih pogojih kot ostali prebivalci s 

primerljivim ekonomskim položajem, imajo možnost selitve. 

Nadpovprečna koncentracija prebivalstva določene etnične pripadnosti 

v enem delu mesta ni priporočljiva, če želimo, da se bodo priseljenci 

integrirali v novo družbo.
11

 

Socialno-

ekonomska 

Gre za položaj priseljencev predvsem na trgu dela in v sistemu države 

blaginje, stanje, v katerem imajo primerljive skupine prebivalstva – ne 

glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost – enake možnosti in 

dosegajo primerljive rezultate glede zaposlitve, dohodkov, socialno-

ekonomskega statusa, koriščenja socialnih storitev in drugih socialno-

ekonomskih kazalcev. 

Izobraževalna O uspešni integraciji na področju izobraževanja govorimo, kadar 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 njihovih vrstnikov med večinskim 

prebivalstvom. Na področju izobraževanja je za integracijo pomembno, 

                                                 

11
 Baubock (1994) opozarja, da so nekatere sociološke raziskave pokazale tudi nasprotno: priseljenci 

koncentracijo priseljenske skupnosti ocenjujejo kot pomembno za svojo integracijo. 
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da se priseljenci učijo svoj materni jezik in da je v izobraževalnem 

sistemu na vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraževanju. 

Kulturna Pokriva zelo heterogeno področje, od jezika, vere, vrednot do 

popularne kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Integracija na eni 

strani predstavlja spoznavanje drugih kultur in sprejemanje 

(priznavanje) kulturnih vzorcev drugih etničnih skupin, na drugi strani 

pa spremembe oz. ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih 

vzorcev. Kulturna integracija je interaktiven, dvosmeren proces, ki 

spreminja tudi večinsko družbo. Ko se dve kulturi srečata oz. prideta v 

stik druga z drugo, posameznik še naprej ohrani in razvija svojo izvirno 

kulturo, hkrati pa absorbira tudi elemente nove kulture. Cilj kulturne 

integracije ni asimilacija, ki bi od priseljencev zahtevala prilagoditev 

oz. prevzem večinske kulture in odpoved lastni kulturi, ampak je cilj 

kulturni pluralizem. Kulturno integracijo razumemo tudi kot proces, v 

katerem priseljenci pridobijo določene posebne kulturne in/ali verske 

pravice, ki jim omogočajo ohranjati svojo kulturo in živeti v skladu s 

svojimi verskimi prepričanji. 

Politična Priseljenci so vključeni v procese političnega odločanja v državi, da 

lahko aktivno sodelujejo v teh procesih in vplivajo na odločitev. Zelo 

pomembna za politično integracijo je volilna pravica. Volilno pravico 

za parlamentarne ali druge volitve na državni ravni dobijo priseljenci 

običajno šele z državljanstvom, na nižjih ravneh (lokalne in regionalne 

volitve) pa za pridobitev volilne pravice pogosto zadostuje že določeno 

obdobje zakonitega prebivanja v državi. Politična integracija pomeni, 

da lahko priseljenci sodelujejo v političnih procesih preko volitev, 

političnih strank,
12

 posebnih oblik manjšinskega predstavništva ipd.  

Družbena V družbeno integracijo sodijo prostovoljni socialni stiki, ki jih ima 

posameznik s svojo okolico: druženje z drugimi posamezniki v šoli, 

službi, prostem času, sklepanje prijateljstev in intimnih zvez, članstvo v 

društvih. Če so ti stiki omejeni na eno etnično skupino, z vidika celotne 

družbe ne moremo govoriti o (dobri) družbeni integraciji.
13

  

Identifikacijska Nanaša se na posameznikove subjektivne občutke pripadnosti določeni 

(etnični, nacionalni ali drugi) skupnosti. O identifikacijski pripadnosti 

bi lahko govorili, kadar priseljenci razvijajo občutek pripadnosti družbi 

(državi), v katero se priselijo. To ne izključuje občutkov pripadnosti 

tudi drugi(m) skupnosti(m). Identifikacijska integracija se lahko 

izkazuje preko identifikacije z državo, s krajem prebivanja, z 

določenimi (državnimi, lokalnimi) simboli (vključno z jezikom) 

sprejemne družbe, z določenimi (pomembnimi) dogodki v zgodovini 

sprejemne družbe ipd. 

                                                 

12
 Priseljenci brez slovenskega državljanstva v Sloveniji nimajo pravice do članstva v političnih 

strankah (Zakon o političnih strankah 2005, 5. člen). Izjema: »Tujec oziroma tujka ne more postati 

članica oziroma član stranke, lahko pa postane, če tako določa statut stranke, častni član stranke« 

(Zakon o političnih strankah 2005, 6. člen). Do spremembe na tem področju ni prišlo niti v Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (2007).  
13

 V razmislek: če ima Slovenec, v Sloveniji pripadnik večinske etnične skupnosti, stike samo s 

pripadniki iz slovenske etnične skupnosti – s stališča integracije kot dvosmernega procesa – torej ni 

družbeno integriran.  
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Natalija Vrečer (2007: 135) ločuje ekonomsko, pravno in politično integracijo, 

sociokulturno (izobraževanje, zdravstvo, verska integracija) in psihološko integracijo; 

Romana Bešter (2007a: 109–113) pa pravno, poselitveno in bivanjsko, ekonomsko, 

izobraževalno, kulturno, politično, družbeno in identifikacijsko integracijo. Med številnimi 

dejavniki, ki spodbujajo ali zavirajo integracijske procese, so pomembni: pogoji v državi 

izvora; pogoji ob sprejemu; osebnostne lastnosti priseljencev in njihove sposobnosti 

upravljanja stresa in prilagajanje na spremembe; obstoj socialnih mrež v državi sprejema in 

možnost ohranjanja stikov s tistimi sorodniki in prijatelji, ki so ostali v domovini; možnost 

dolgoročne namestitve; obstoj ksenofobije in rasizma v državi sprejema; možnost 

prakticiranja kulture države izvora v javni sferi države sprejema.
14

  

Med kazalniki učinkovite integracije so pomembni občutki informatorjev o tem, kako 

so integrirani v državo sprejema, poleg kvalitativnih ocen pa lahko učinkovitost integracije 

spremljajmo pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni sistem, na trg delovne sile, v javni 

zdravstveni sistem, volilni sistem idr. (Vrečer 2007: 43).  

Potreben je celosten pristop k oblikovanju in izvajanju integracijske politike – celosten 

v smislu upoštevanja širokega spektra relevantnih komponent (procesa) integracijske politike 

(od opredelitve ciljev in načel do pravnega in institucionalnega okvira ter različnih ciljnih 

skupin in področij integracije), da bi integracijski model priseljenske politike zaživel tudi v 

praksi. Tako priseljenci kot pripadniki večinske družbe naj ne bi bili samo ciljne skupine »od 

zgoraj« delegiranih ukrepov integracijske politike, temveč naj bodo aktivno vključeni že v 

proces njenega oblikovanja, kajti proces integracije priseljencev se začne takoj po priselitvi v 

novo okolje, traja pa lahko več let, desetletij ali celo generacij. V začetni fazi integracijskega 

procesa je pomembno, da si priseljenci najdejo stanovanje, delo, da se začnejo učiti jezik 

                                                 

14
 Janja Žitnik Serafin (2008: 33–35) zavrača uporabo ne primernega izraza »država gostiteljica«. 

Uporablja termine država sprejema, država priseljevanja, večinska družba – in zavrača uporabo 

»povsem neustrezne in tudi skrajno zavajajoče rabe besednih zvez gostiteljska družba/država 

gostiteljica. […] Takšna uporaba tega termina dejansko implicira stališče, da so etnični Slovenci kot 

ekskluzivni domačini z ekskluzivno domovinsko pravico gostitelji, kot njihove goste pa obravnava 

priseljence, katerih (do popisa 2002) dve tretjini je prišlo v Slovenijo pred koncem sedemdesetih let 

(in tudi če ne bi bilo tako), ki v veliki večini kot slovenski državljani plačujejo vse davke in pristojbine 

enako kot 'njihovi gostitelji', prispevajo v sklade za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vseh 

državljanov, z dohodninskimi in drugimi davki in dajatvami sofinancirajo državno in lokalno upravo 

ter vse tiste dejavnosti v kateremkoli sektorju (gospodarskem, finančnem, socialnem, zdravstvenem, 

šolskem, znanstvenem, kulturnem, informativnem itd.), ki so sofinancirane iz postavk državnega 

proračuna. […] Priseljenci namreč nikakor niso gostje v Sloveniji. Slovenija lahko gosti begunce, 

gostujoče profesorje, tuje svetovalce, politične in druge delegacije, nikakor pa ne more gostiti svojih 

delavcev, od katerih je neposredno odvisno slovensko gospodarstvo.« 
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sprejemne družbe (če ga ne obvladajo že od prej) in da spoznajo temeljne principe delovanja 

družbe, v katero so se priselili. To začetno fazo bi lahko imenovali faza aklimatizacije in 

adaptacije in je temelj, na katerem priseljenci postopno gradijo tesnejše in kompleksnejše vezi 

z večinsko družbo. Integracija je sestavljena iz številnih faz, na določenem področju lahko 

uspešno napreduje, medtem ko na drugih zaostaja. Končna faza integracijskega procesa bi 

pomenila, da so priseljenci postali enakopravni soudeleženci na vseh področjih družbenega 

življenja (Bešter 2007a: 112, 2007c: 135).  

 

2.2.3 Slovenska integracijska politika  

 

Pravni temelji za slovensko integracijsko politiko so postavljeni v Resoluciji o 

(i)migracijski politiki RS (1999, 2002), v kateri je integracijska politika opredeljena kot eden 

od štirih elementov imigracijske politike.
15

 Nanaša se na ukrepe države in družbe, ki 

zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja priseljenih, spodbujajo integracijo in 

omogočajo, da priseljenci postajajo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije. 

Resolucija o migracijski politiki RS (2002) poudarja aktivno preprečevanje diskriminacije, 

ksenofobije in rasizma. Na načelni ravni določa gospodarske, socialne in druge ukrepe ter 

dejavnosti, ki jih mora država sprejeti na področju migracijske politike, vendar pa ne 

predvideva konkretnih dejavnosti (Bešter 2007b: 118–126; Medica 2010: 305; Strategija 

ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020, 2011: 44).  

Med temeljnimi načeli, na katerih so utemeljeni cilji slovenske integracijske politike, 

Resolucija o migracijski politiki RS (2002) v sedmem poglavju omenja enakopravnost, 

svobodo in vzajemno sodelovanje ter pojasnjuje:  

 enakopravnost: zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic,  

 svoboda: svoboda pravice do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja 

integritete in dostojanstva vsakega posameznika in ohranjanja lastne kulture v skladi z 

zakoni in temeljnimi vrednotami RS, 

                                                 

15
 Poleg integracijske politike resolucija med sestavne dele imigracijske politike prišteva še 

imigracijsko politiko v ožjem smislu (priselitveno politiko, ki se nanaša na regulacijo priseljevanja, 

torej na načela, pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop, zaposlitev in/ali bivanje ter stalno 

naselitev) in azilno politiko. V drugi resoluciji (Resolucija o migracijski politiki RS 2002) je 

omenjenim trem dodan še četrti element, tj. politika upravljanja migracijskih tokov, ki se še posebej 

nanaša na preprečevanje nezakonitih imigracij in boj proti tihotapljenju migrantov in trgovanju z 

ljudmi ob hkratni zaščiti žrtev (Bešter 2007: 118). 
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 vzajemno sodelovanje: pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v 

neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne države. 

Od sprejetja Resolucije o imigracijski politiki RS (1999) so bili v Sloveniji sprejeti trije 

zakoni, ki vsebujejo eksplicitna določila o integraciji priseljencev in tujcev v Republiki 

Sloveniji: Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (2005), Zakon o azilu (2006) in Zakon o 

tujcih (2009, 2011). 

Resolucija je začrtala pluralistični (večkulturni) model slovenske integracijske 

politike, ki priseljencem omogoča enakopravno vključitev v slovensko družbo ob hkratnem 

ohranjanju njihove kulturne identitete ter njeno svobodno izražanje. Pluralistični model sledi 

tudi duhu Ustave RS, ki v 61. členu določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno izraža 

pripadnost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja 

svoj jezik in pisavo (Ustava 2006; Bešter 2007b: 118–126; Medica 2010: 305; Strategija 

ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020, 2011: 44).  

S spremembami v Zakonu o tujcih (2005) se je obdobje bivanja v Sloveniji (kot pogoj 

za pridobitev dovoljenja za stalno prebivališče) skrajšalo z osem na pet let.
16

 Glede možnosti 

za pridobitev slovenskega državljanstva se Slovenija še vedno uvršča med države, ki 

zahtevajo najdaljše obdobje predhodnega bivanja v državi kot pogoj za naturalizacijo: za 

slovensko državljanstvo lahko priseljenec zaprosi po desetih letih bivanja v Sloveniji – pri 

čemer mora predložiti odpust iz dosedanjega državljanstva (Zakon o državljanstvu 2007; 

Bešter 2007a; Medved 2007).
17

  

Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključevanje tujcev, ki imajo v Republiki 

Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in 

družbeno življenje RS. Tujci, ki niso državljani Evropske unije, so upravičeni do programov, 

ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS, in 

sicer do:  

                                                 

16
 Z uveljavitvijo evropske direktive 2003/109/ES. 

17
 Milejši pogoji za pridobitev državljanstva veljajo za: slovenske izseljence in njihove potomce do 

četrtega kolena v ravni vrsti (po enem letu bivanja v Sloveniji, ni jim treba predložiti odpusta iz 

dosedanjega državljanstva); osebe, ki so najmanj tri leta poročene s slovenskim državljanom (če 

dejansko živijo v Slovenijo vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje, predložiti morajo odpust iz 

dosedanjega državljanstva); polnoletne osebe, pri katerih je pridobljeno državljanstvo z naturalizacijo 

v korist državi (znanstveni, gospodarski, kulturni, nacionalni ipd. razlogi) (Zakon o državljanstvu 

2007, Bešter 2007a, Medved 2007). 
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 brezplačnih programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko 

zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo do 180 ur
18

 

 programov medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani,  

 informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.  

Ministrstvo za zunanje zadeve in MIZKŠ zagotavljata sredstva in izvajanje programov učenja 

slovenskega jezika, spoznavanja slovenske družbe in informiranja tujcev, ki niso državljani 

Evropske unije, ter programe za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja 

(Zakon o tujcih 2011, člen 105–108, 10. poglavje: vključevanje).  

Uredba o integraciji tujcev (2008), ki je podzakonski akt Zakona o tujcih (2011), 

opredeljuje pomoč pri vključevanju tujcev, pristojnost za določitev obsega, vsebine in trajanja 

programov slovenskega jezika in programov seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in 

ustavno ureditvijo, kategorije tujcev, ki so upravičene do brezplačne udeležbe v programih 

učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev, 

postopek za odobritev udeležbe v programih, izbor izvajalcev programov, vključevanje v 

izobraževalni sistem za pridobitev javno veljavne izobrazbe, ukrepe za spodbujanje 

medsebojnega poznavanja in razumevanja, zagotavljanje informacij, potrebnih za 

vključevanje v slovensko družbo, in medsebojno sodelovanje pristojnih organov ter 

sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami. [… ] Medtem ko MNZ različne programe 

medkulturnega dialoga ter študije, ki primerjalno analizirajo integracijske potrebe v Republiki 

Sloveniji, skupaj z Evropskim skladom za vključevanje državljanov tretjih držav, financira že 

od leta 2008, pa so se programi učenja slovenskega jezika in programi seznanjanja s 

slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo začeli jeseni 2009. Tečaji se izvajajo v 

osmih slovenskih mestih, kjer prebiva največ tujcev, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, 

Kranju, Kopru, Velenju, Novi Gorici in v Novem mestu (Strategija ekonomskih migracij za 

obdobje od 2010 do 2020, 2010: 45). 

Tečaji slovenskega jezika v obliki programa do 180 ur so namenjeni državljanom 

tretjih držav, ki: imajo dovoljenje za stalno prebivanje; v Republiki Sloveniji zadnje leto 

prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno 

prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta; njihovim družinskim članom z 

                                                 

18
 Možnost tečaja in/ali opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni je dana na številnih ljudskih 

univerzah in drugih organizacijah po Sloveniji. Slabost sistema je, da se morajo organizacije vsako 

leto prijavljati na razpis Ministrstva za notranje zadeve RS. Informacije o izbranih izvajalcih za 

posamezno leto so dostopne na spletni strani http://www.infotujci.si/ (Informacije za tujce 2012). 

http://www.infotujci.si/


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

24 

dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine in državljanom tretjih držav, 

ki so družinski člani državljanov RS ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in v 

Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana. 

Če obiskuje oseba tečaj najmanj 80 odstotkov ur, je po zaključenem tečaju jezika 

upravičena do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. Če 

se je oseba kot tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje že udeležila 60-urnega programa 

učenja slovenskega jezika in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo 

najmanj enega leta ali je pridobila dovoljenje za stalno prebivanje, je upravičena do ponovne 

udeležbe v programu v obsegu 120 ur programa. Programi v obsegu 60 ur pa so namenjeni 

državljanom tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno 

prebivanje in imajo dovoljenje, izdano z veljavnostjo enega leta. Tako 60- kot 180-urni 

programi učenja slovenskega jezika so brezplačni, sami pa udeleženci krijejo potne stroške ter 

stroške učnih pripomočkov in gradiv (Informacije za tujce 2010, Tečaji slovenskega jezika). 

Leta 2010 je MNZ vzpostavilo spletno stran http://www.infotujci.si/, na kateri si lahko 

priseljenci v sedmih jezikih (poleg slovenščine so na voljo še angleški, francoski, španski, 

ruski, bošnjaški in albanski jezik) preberejo pomembne informacije o vstopu in bivanju, 

šolanju, socialnem in zdravstvenem varstvu in nekaj drugih osnovnih informacij o Sloveniji 

(Informacije za tujce 2010). Prav tako je MNZ RS »začelo kampanjo, s katero želijo čim več 

tujcev tretjih držav spodbuditi, da bi se udeležili brezplačnih tečajev slovenskega jezika« 

(Mušič 2010) ter izdalo publikacijo z osnovnimi informacijami Vključevanje v slovensko 

družbo: informacije za tujce (2009). Publikacija je dostopna v desetih jezikih (albanski, 

angleški, bosanski, francoski, hrvaški, kitajski, makedonski, ruski, slovenski, srbski) 

brezplačno na upravnih enotah po Sloveniji in na: http://www.infotujci.si/publikacije.php. 

Za vključevanje odraslih priseljencev je pomembna tudi Strategija ekonomskih 

migracij za obdobje od 2010 do 2020 (2010). Dokument pojasnjuje namen strategije, 

kontekste ekonomskih migracij, smernice
19

 in akcijski načrt zanje ter definira pojem 

priseljenec oz. priseljenka: »Za priseljenca ali priseljenko se šteje vsak tujec, ki v Sloveniji 

                                                 

19
 Strategije ekonomskih migracij vsebujejo 10 smernic: 1. spodbujanje priseljevanja za namene 

zaposlitve in dela, zmanjševanje neskladij na trgu dela in krepitev človeških virov; 2. promoviranje 

podjetništva priseljencev; 3. priznavanje in vrednotenje v tujini pridobljenega izobraževanja, 

spretnosti in znanj; 4. spodbujanje mobilnosti in priseljevanja raziskovalcev in študentov; 5. 

zmanjševanje tveganja bega možganov; 6. spodbujanje vračanja slovenskih izseljencev iz tujine in 

pridobivanje njihovih delovnih izkušenj; 7. promocija Slovenije kot privlačnega dejavnika za 

ekonomske migracije; 8. zagotavljanje pravic in integracija migrantov; 9. izboljšanje učinkovitosti 

upravljanja ekonomskih migracij; 10. izboljšanje integriranega sistema upravljanja migracij. 
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namerava ali dejansko prebiva vsaj eno leto« (Strategija ekonomskih migracij … 2010: 1). 

Pomembno je zavedanje, »da priseljevanje lahko reši določene probleme našega 

gospodarstva, pomanjkanje delovne sile in nekaterih poklicev, vendar migranti niso samo 

instrument za reševanje kratkoročnih ali dolgoročnejših težav, ampak postanejo del 

razvijajoče se družbe. Zato mora imeti aktivni pristop k imigraciji za ekonomske namene tudi 

močno integracijsko komponento« (Strategija ekonomskih migracij … 2010: 27). Pozitivno je 

izhodišče, da imajo priseljenci »pogosto inovativni potencial in so na splošno bolj podjetniško 

aktivni kot domače prebivalstvo države priselitve. Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo 

na njihovo podjetniško aktivnost, je pripravljenost sprejema podjetniškega tveganja. […] 

Pomembno je, da priseljenci in potencialni priseljenci ne naletijo na podjetniško okolje, ki jim 

preprečuje njihove podjetniške načrte (Strategija ekonomskih migracij … 2010: 27).  

Kot tujci so v Sloveniji najpogosteje prepoznani priseljenci iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik. Večina gleda nanje predvsem kot na izvajalce del, ki jih domače 

prebivalstvo ne želi opravljati, ne zavedajo pa se koristi, ki jih ima skupnost na podlagi dela 

priseljencev in njihovega plačevanja prispevkov, davkov za socialno varnost. V prisotnosti 

tujcev ne vidijo priložnosti za spoznavanje njihovih kultur, ampak od tujcev pričakujejo, da 

sprejmejo pravila in navade novega okolja (Knežević Hočevar, Cukut, Černič Istenič 2009: 

48). Tudi Karmen Medica (2010: 306) kritično ocenjuje: »O rezultatih integracijske politike v 

Sloveniji še ne moremo govoriti, saj je v glavnem še vedno samo zapisana na papirju, v 

praksi se v glavnem ne izvaja ali pa izredno parcialno.«  

Janja Žitnik Serafin (2010: 67) meni, da je v zadnjih letih prišlo »do nekaterih 

pozitivnih premikov glede vsestranske integracije priseljencev in pripadnikov t. i. 

`novih´manjšinskih skupnosti v Sloveniji,« kar potrjuje tudi Strategija ekonomskih migracij 

… 2010: 44): »Do leta 2008 je Republika Slovenija izvajala integracijske ukrepe predvsem za 

osebe z začasnim zatočiščem in za osebe z mednarodno zaščito, leta 2008 pa je sistemsko 

pristopila k integraciji tudi vseh ostalih tujcev, ki zakonito prebivajo v Sloveniji. V skladu z 

82. členom Zakona o tujcih Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo 

dovoljenje za prebivanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS. Pri tem zlasti 

organizira tečaje slovenskega jezika, tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in 

poklicno izpopolnjevanje tujcev, zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo 

vključitev v slovensko družbo, programe seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo 

in ustavno ureditvijo ter organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani za spodbujanje 

medsebojnega spoznavanja in razumevanja.«  
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Vendar je pred nami še dolga pot: »Vse bolj kritično in militantno odpiramo vedno 

nove projekte in nove strategije, predvsem izključevanja v imenu vključevanja, asimilacije v 

imenu integracije, nepripadnosti v imenu pripadnosti. Ob socialni, ekonomski, ekološki, pa 

tudi idejni negotovosti časa, v katerem živimo, je pričakovati, da se bodo razprave okrog 

pričujoče problematike poglabljale še naprej« (Medica, Lukič 2011: 113).  

 

2.2.4 MIPEX – indeks politik vključevanja priseljencev   

 

Eden od možnih kriterijev za ocenjevanje slovenske integracijske politike za 

priseljence je evropska raziskava MIPEX. Indeks politik integracije migrantov oz. indeks 

politik vključevanja priseljencev (MIPEX: migrant integration policy index) ocenjuje in 

primerja politike za vključevanje priseljencev. MIPEX III (Huddleston idr. 2011) meri 

politiko vključevanja v 31 evropskih državah in Severni Ameriki.
20

 Z uporabo 148 

indikatorjev politik ocenjuje politične in pravne okvire, ki jih ustvarjajo vlade za sodelovanje 

priseljencev v družbah in možnosti za pridobivanje državljanstva. Z ocenjevanjem politik in 

njihove implementacije MIPEX razkriva, ali imajo res vsi prebivalci zagotovljene 

enakopravne pravice, odgovornosti in možnosti (Huddleston idr. 2011: 6, Niessen idr. 2007: 

2). Prvič je bilo poročilo MIPEX izdano leta 2004 (sodelovalo je 15 držav Evropske unije), 

drugič 2007 (Niessen idr.: MIPEX II), tretjič 2011 (Huddleston idr.: MIPEX III).  

Namen MIPEX-a je »izboljšava politik integracije migrantov v Evropi z 

zagotavljanjem objektivnih, dostopnih in primerljivih podatkov za proučevanja in razprave. 

Imigracija je vsakdanje dejstvo v vseh državah Evropske unije. Vsi prebivalci Evrope bodo 

uživali koristi povezanih in odprtih družb, v katerih bodo imeli tako migranti kot državljani 

možnost sodelovanja in prispevanja« (Niessen idr. 2007: 2). Raziskavo MIPEX vodita British 

Council in Migration Policy Group v sodelovanju s 37 organizacijami (nacionalnimi, 

nevladnimi organizacijami, fundacijami, univerzami, raziskovalnimi inštituti) po Evropi, v 

Kanadi in v Združenih državah Amerike. Pri vrednotenju politik vključevanja se upoštevajo 

                                                 

20
 V drugi raziskavi (Niessen idr. 2007, MIPEX II) je sodelovalo 28 držav (25 držav Evropske unije in 

tri nečlanice: Norveška, Švica, Kanada). Leta 2011 so bile v vključene Bolgarija, Romunija, Združene 

države Amerike, skupno 31 držav; dodano je bilo sedmo področje ocenjevanja (izobraževanje). Leta 

2010 sta se MIPEX-u pridružili Avstralija in Japonska, tako da je v raziskavo integracijskih politik do 

aprila 2012 vključenih že 33 držav (vendar podatki o teh dveh državah v tretje poročilo (Huddleston 

idr. 2011, MIPEX III) še niso vključeni, http://www.mipex.eu/countries, 18. 4. 2012). 

http://www.mipex.eu/countries
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najvišji evropski ali mednarodni standardi (Konvencije Sveta Evrope, direktive Evropske 

unije, priporočila za politike). MIPEX III (Huddleston idr. 2011) pokriva sedem področij 

politike vključevanja: dostop do trga dela, združitev družine, izobraževanje, politično 

udejstvovanje, prebivanje za daljši čas, dostop do državljanstva, nediskriminacija. 

Raziskava MIPEX kaže, kako lahko države izboljšajo pravne pogoje, v katerih bodo 

priseljenci lahko prispevali k blaginji države, imeli enakovreden dostop do zaposlovanja in 

izobraževanja, živeli varno s svojimi družinami, postali aktivni državljani in bili zaščiteni 

pred diskriminacijo (Huddleston idr. 2011: 7). MIPEX se lahko uporabi kot izhodišče za 

evalvacijo politike vključevanja posamezne države, za izboljšanje integracije v praksi ali kot 

orodje za primerjalno preverjanje držav, saj se za vse države uporabljajo ista merila. Rezultati 

raziskave so prikazani na več načinov: splošnim ključnim ugotovitvam sledijo opisi 

posameznih področij z najboljšim in najslabšim resničnim primerom med državami, opis 

povprečnih možnosti ter kakšne so spremembe in trendi v primerjavi med letoma 2007 in 

2011. Ocene analiziranih sedmih področij, ključne ugotovitve in statistični podatki so na 

voljo za vsako državo posebej (Huddleston idr. 2011, http://www.mipex.eu/countries).  

Med splošnimi ugotovitvami, ki veljajo za 31 držav, MIPEX III (Huddleston idr. 

2011: 10–11) ugotavlja, da politike vključevanja dosegajo najboljšo prakso le v polovični 

meri in da politike ustvarjajo tako možnosti kot ovire za priseljence, da bi ti postali 

enakopravni člani družbe. Politike vključevanja se spreminjajo počasi, toda z velikim 

vplivom na življenja ljudi. Večina držav, ki se je odrezala slabše na posameznem področju, je 

na nekem drugem področju uspešna. Priseljenske družine se lažje združijo in sodelujejo v 

državah, ki pomagajo prišlekom pri iskanju ustrezne zaposlitve. V državah, v katerih imajo 

odrasli priseljenci možnost za izboljšanje kariere, veščin in kvalifikacij, so ti kot starši bolj 

sposobni videti in prepoznati otrokove specifične potrebe in možnosti. Države večinoma 

podpirajo zaščito in enakopravne pravice družinam in prebivalcem za stalno bivanje.  

Pet držav z najbolje razvito integracijsko politiko za priseljence v letu 2011 so 

Švedska (83 %), Portugalska, Kanada, Finska in Nizozemska; Slovenija je na 18. mestu (48 

%), na najvišjem mestu med srednjeevropskimi državami; med pet najslabše uvrščenih (40 % 

in manj) pa sodijo Litva, Malta, Slovaška, Ciper in Latvija (31 %). Za boljše razumevanje 

ponazarjamo splošne ugotovitve za Švedsko in Slovenijo, podrobneje pa predstavljamo 

http://www.mipex.eu/countries
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področje izobraževanja.
21

 Natalija Vrečer (2011b: 25) opozarja: »Večkulturno izobraževanje 

se ne more razviti v državah, za katere so značilne asimilacijske strategije, razvije se lahko le 

tam, kjer so strategije integracijske, kjer se priseljenci učijo od prevladujoče kulture in kjer se 

tudi člani prevladujoče kulture učijo od priseljencev in tako nastajajo učeče kulture.« 

 

 

Slika 1: Primerjava med državami MIPEX III (2011) in MIPEX II (2007) 

Vir: Huddleston idr. 2011: 11 

                                                 

21
 Indikatorji za izobraževanje so razdeljeni v štiri skupine: 3.1 dostop (dostop do predšolskega 

izobraževanja, obvezno šolanje kot zakonska pravica, dostop do predpriprave, podpora za dostop do 

srednješolskega, poklicnega in visokošolskega izobraževanja, svetovanje in vodstvo); 3.2 potrebe 

ciljne skupine (uvajalni programi, podpora pri jeziku (jezikih) poučevanja, spremljanje učencev, 

razmere za izobraževanje otrok priseljencev, usposabljanje za učitelje); 3.3 nove možnosti (možnost 

za učenje jezika priseljencev, kultura priseljencev, promocija integracije in spremljanje segregacije, 

ukrepi za podporo staršem in skupnosti) in 3.4 medkulturno izobraževanje za vse (vključitev v učne 

načrte, državna podpora pri informacijah in spodbudah, spremljanje učnih načrtov, ali odražajo 

raznolikost, prilagoditve v vsakdanjem življenju, zaposlovanje priseljencev, izobraževanje za učitelje). 
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Švedska je vodilna država pri zagotavljanju mednarodne zaščite. Leta 2009 je sicer 

sprejela novo omejitev za priseljence, ki ne prihajajo iz Evropske unije. Prikazati morajo 

minimalni družinski prihodek, vendar Švedska zagotavlja, da bo upoštevala pravice otrok in 

mednarodno zaščito. Švedska integracijska strategija 2008–2010 se osredotoča na sedem 

področij po MIPEX-ovih standardih. 

Vsi prebivalci Švedske imajo zakonsko pravico do nediskriminacije, do življenja s 

svojo družino in varnosti do prebivanja in državljanstva. Znotraj švedskega družbenega 

modela je vsak zakonsko upravičen do podpore pri posebnih potrebah (npr. seznanjenje s 

trgom dela, uvajalni programi, tečaji švedščine in maternih jezikov). Vsi švedski prebivalci so 

deležni veliko enakopravnih pravic in odgovornosti. Leta 2009 je sprejela 

protidiskriminacijski zakon. Ta vsebuje stroge zakone in politiko, ki ščiti žrtve.  

Švedske šole so najbolje pripravljene za raznolike razrede. Večino študentov 

spodbujajo, da delajo po svojih najboljših močeh v raznolikih šolah in družbi. Vsak učenec je 

zakonsko upravičen do splošne in specifične podpore, ki se nanaša na posameznikove potrebe 

in nove možnosti: od razlagalca, ki sprejme novo družino, do učnih načrtov z enakopravnim 

spoštovanjem in toleranco, pravico do poučevanja švedščine kot drugega jezika in 

materinščine na visokem standardu. Kako so otroci priseljenci in njihovi starši vključeni v 

šolski vsakdanjik, je prepuščeno občinam neenakomerno po državi. Nekateri lahko obiskujejo 

večkulturno predšolsko izobraževanje, izobraževanje o raznolikosti za učitelje in sodelujejo 

pri državnih projektih (Huddleston idr. 2011: 188–193).  

 

 

Slika 2: Švedska 2011, MIPEX III 

Vir: Huddleston idr. 2011: 188 

 

Slovenija je bila ocenjena z 48 % tako leta 2007 kot 2011. Z 18. mestom se uvršča nad 

vse ostale države Srednje Evrope. Med ugodnejša področja slovenske integracijske politike 
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sodijo združevanje družine (75 %), prebivanje za daljši čas (69 %) in nediskriminacija (66 

%). Na polovici poti do najboljše prakse je dostop do trga dela (44 %), na katerega pa 

negativno vpliva ekonomska kriza. Če priseljenci izgubijo službo, imajo manj možnosti, da 

dobijo novo, so pa priseljenci bolje obveščeni o svojih pravicah, kot so bili pred leti. Med 

šibka področja, tako kot v drugih srednjeevropskih državah, sodijo pridobivanje državljanstva 

(33 %) in politično udejstvovanje (28 %); Slovenija še vedno ne omogoča dvojnega 

državljanstva in pridobivanja državljanstva po načelu ius soli (pridobitev državljanstva z 

rojstvom na ozemlju države, ne glede na izvor oziroma državljanstvo staršev).  

Najslabše je ocenjeno področje izobraževanja (24 %), na katerem se sicer pojavljajo 

integracijske politike, vendar niso sistematične in priseljenci nimajo enakovrednega dostopa 

do predšolskega in neobveznega izobraževanja. Podpira se poučevanje maternega jezika in 

slovenščine, učitelji imajo nekaj možnosti za izobraževanje o potrebah otrok priseljencev. V 

šolah bi bil potreben sistematičen razvoj politik za sodelovanje s starši, tako da bi pozitivno 

dogajanje v šolah preseglo šolske razrede. Obstaja nekaj možnosti za priredbo šolskih učnih 

načrtov, vendar za implementacijo medkulturnega izobraževanja, npr. za vključevanje 

priseljenih učiteljev ni nobenih konkretnih meril (Huddleston 2011: 11, 176–181).  

 

 

Slika 3: Slovenija 2011, MIPEX III 

Vir: Huddleston idr. 2011: 176 

 

Upoštevajoč rezultate raziskave MIPEX III (Huddleston idr. 2011), ki meri politike za 

vključevanje priseljencev v državah članicah Evropske unije in nekaterih nečlanicah na 

sedmih področjih ter »predstavlja `ogledalo´, ki ga lahko pridržimo državam članicam EU, da 

so same priča temu, kako uspešne so pri izvajanju politik integracije migrantov« (Niessen idr. 

2007: 2), lahko sklepamo, da je (bila) politika večkulturalizma ena uspešnejših integracijskih 
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politik za priseljence: na prvem mestu je bila leta 2011 Švedska, na drugem Portugalska, na 

tretjem Kanada (Huddleston idr. 2011: 11) – Švedska in Kanada pa sta med najbolj znanimi 

državami z večkulturalizmom kot uradno politiko pri vključevanju priseljencev. Na drugi 

strani se Francija kot evropska priseljenska država z najizrazitejšo asimilacijsko politiko 

(Castles, Miller 2009: 247, 256, 257) po merilih MIPEX-a III (Huddleston idr. 2011: 80–85) 

uvršča na 15. mesto (51 %). Kaj to pove o Sloveniji, ki zaseda 18. mesto? Je tako kot v 

Franciji tudi v Sloveniji integracija le »počasna in nežnejša oblika asimilacije« (Castles, 

Miller 2009: 247)?  

 

2.2.5 Otroci priseljenci prve generacije v vrtincu slovenskih selitvenih procesov 

 

»Človeška vrsta je že (od) nekdaj tudi selitvena vrsta, homo sapiens je tudi (od) nekdaj 

homo migrans« (Mlekuž 2001: 28). Izseljevanje je zelo star fenomen. Ni izjema, ampak je 

pravilo. Najverjetnejši scenarij v zgodovini človeštva je stalno mreženje, kulturna in genska 

izmenjava med ljudmi, začenši s preseljevanjem homo sapiensa iz vzhodne Afrike – a 

vprašanje miroljubnega sobivanja še vedno ostaja nerazrešeno (Portera 2011: 14, 15).
22

 

Ista država/pokrajina je lahko v nekem obdobju dežela priseljevanja, v drugem dežela 

izseljevanja, lahko je oboje hkrati ali pa samo prehodna dežela. Čeprav lahko na splošno 

rečemo, da selitveni procesi potekajo večinoma od juga proti severu in od vzhoda proti 

zahodu ter iz vasi v mesta, številne teorije o selitvenih procesih potrjujejo dejstvo, da je 

vprašanje izseljevanja in priseljevanja zapleteno (več o tem glej Lukšič Hacin 1995: 52–56, 

Josipovič 2006; Vrečer 2007). Selitve potekajo zaradi različnih vzrokov: ekonomskih 

(revščina, želja po (boljši) zaposlitvi, višjem standardu), političnih in vojaških (vojne, 

politična, verska, rasna ali druga diskriminacija) ter osebnih in družinskih (izobraževanje, 

poroka, študij, želja po spoznavanju novega). Ljudje so v prvotnem okolju 

izseljenci/emigranti, v novem okolju pa priseljenci/imigranti.
23

   

Slovenija je tako dežela izseljevanja kot dežela priseljevanja. »Slovensko ozemlje se 

glede na obseg in trajanje izseljevanja lahko šteje med izrazitejša tovrstna območja v Evropi. 

                                                 

22
 »Konec koncev smo današnji Evropejci (Slovani, Germani in še številni, številni drugi) prišli na 

staro celino pred približno 40.000 leti na zelo dolgi poti iz Afrike, zibelke človeštva. Pa tudi evropski 

»staroselci« neandertalci, ki naj bi jih novi prišleki asimilirali ali povsem iztrebili, niso v Evropi od 

vekomaj. V neki davni preteklosti, pred okroglimi milijoni let, so počasi pricapljali iz danes 

(pre)pogoste pozabljene črne celine« (Mlekuž 2011: 40).  
23

 Nadpomenka za izseljence/emigante in priseljence/imigrante je migrant – »kdor spreminja stalno ali 

začasno bivališče, zlasti iz gospodarskih razlogov« (Veliki slovar tujk 2006). 
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Zunaj meja slovenskega etničnega ozemlja živi več kot 350.000 izseljencev in njihovih 

potomcev, po ocenah skupaj z zdomci okrog 500.000 oz. več kot 20 % Slovencev. 

Upoštevani so izseljenci, ki se še zavedajo etničnega izvora« (Ilustrirana zgodovina 

Slovencev 2003: 252). V šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je potekalo na 

eni strani ekonomsko izseljevanje iz Slovenije (oz. Jugoslavije) v Evropo na podlagi 

meddržavnih sporazumov o zaposlovanju (predvsem v Nemčijo, Avstrijo, Francijo, Švico, 

Švedsko),
24

 na drugi strani pa ekonomsko priseljevanje v Slovenijo iz drugih republik takrat 

skupne države Jugoslavije (SFR Jugoslavije).
25

 »Do leta 1980, ko se je priselila večina 

priseljencev, je Slovenija potrebovala delovno silo, prostih delovnih mest za 'priseljenske 

poklice' je bilo dovolj, tedanja stanovanjska politika pa jim je – povsem drugače kot danes – 

omogočala reševanje stanovanjske problematike. Zato so se do konca sedemdesetih v 

Slovenijo priseljevali zlasti mladi ljudje, ki so svoje prvo (v ekonomskem smislu) pasivno 

življenjsko obdobje zaključili v rojstni republiki, se tam izšolali in nato svoje znanje, veščine 

in sposobnosti vlagali v slovensko gospodarstvo in druge dejavnosti. S svojim vložkom v 

Sloveniji po končanem šolanju v rojstni deželi so več kot enakovredno prispevali h 

gospodarskemu razvoju Slovenije, ki je tej deželi olajšal osamosvojitev. Skupaj z drugimi 

prebivalci Slovenije so ustanovili suvereno slovensko državo« (Žitnik Serafin 2008: 34).  

Po letu 1991 so v Slovenijo iz razpadajoče in v vojno ujete SFR Jugoslavije pribežali 

mnogi begunci. Novi val priseljencev je zajel Slovenijo konec devetdesetih let dvajsetega 

stoletja in na začetku enaindvajsetega stoletja, ponovno iz nekdanjih republik bivše SFR 

Jugoslavije. »Širše območje nekdanjih jugoslovanskih republik še vedno ostaja 

najpomembnejši rezervoar tuje delovne sile, ki se na različne načine zaposluje v Sloveniji. 

Danes največ delavcev prihaja iz Bosne in Hercegovine, kjer je največja stopnja 

nezaposlenosti. V bistveno manjši meri so prisotni delavci iz novih držav članic EU 

                                                 

24
 Izseljevali se niso samo nižje kvalificirani delavke in delavci, ampak tudi izobraženci. Selitve je 

podpirala uradna jugoslovanska politika, ki je v izseljevanju videla način za zniževanje stopnje 

brezposelnosti. Največ delavcev je bilo na začasnem delu v tujini leta 1973 (okoli 1,4 milijona), nato 

je njihovo število zaradi oteženih pogojev dela in bivanja začelo upadati. Do leta 1979 se j v 

Jugoslavijo vrnilo okoli 400.000 delavcev. Leta 1981 je bilo na začasnem delu v tujini okoli 875.000 

Jugoslovanov, od tega 24 % Hrvatov, 23,2 % iz ožje Srbije, 20,9 % iz Bosne in Hercegovine, 6,1 % iz 

Slovenije in 2,2 % iz Črne gore (Klemenčič v Medica, Lukič 2011: 31–32). Leta 1985 je bilo v 

Nemčiji več kot 600.000 prebivalcev nekdanje Jugoslavije, od tega polovica delavcev in delavk, 

polovica pa njihovih družinskih članov (združitev družin) (Pavlica v Medica, Lukič 2011: 33).  
25

 »Veliko bolj množične kot selitve na začasno delo v tujino pa so bile selitve znotraj nekdanje 

Jugoslavije. Te naj bi do leta 1981 zajele skoraj 2 milijona oseb ali skoraj 9 odstotkov vsega v 

Jugoslaviji rojenega prebivalstva. Vse do 80-ih let 20. stoletja je šlo v glavnem za ekonomske selitve, 

ki so močno spremenile nacionalno strukturo Jugoslavije« (Medica, Lukič 2011: 32). 
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(Romunija, Bolgarija) in še manj iz ostalih 'tretjih držav', v glavnem Afrike in Azije« (Medica 

v Medica, Lukič 2011: 70).
26

  

Število priseljencev je v letih 2000–2006 naraščalo (od 6185 do 15.041),
27

 med leti 

2007 in 2009 se je ustalilo okoli 30.000. Leta 2009 se je v Slovenijo priselilo 30.296 

prebivalcev, med njimi 27.393 tujcev in 2.903 državljanov Slovenije.
 
V letih 2010, 2011 se je 

število priseljencev prepolovilo, »kar je posledica tako spremenjene definicije prebivalstva in 

s tem mednarodnih migracij kakor tudi vse bolj zaostrene gospodarske krize« (Medica, Lukič 

2011: 36). 

 

Preglednica 2: Število priseljenih v Slovenijo (2000–2011)  

Vir: Statistični urad RS 2012 

 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Priseljeni 

(skupaj) 

6185 7803 9134 9279 10.171 15.041 20.016 29.193 30.693 30.296 15.416 14.083 

Priseljeni 

Slovenci 

935 1030 1432 1268 1574 1747 1765 1689 2631 2903 2711 3318 

 

Otroci priseljenci ne »padejo z neba«, ampak so posledica družbeno-političnih razmer 

v državi, konkretno povečanega števila priseljencev na podlagi izdanih delovnih dovoljenj za 

prosta delovna mesta, in posledica združevanja družin. To je razlog, da je med letom 2000 in 

2009 število otrok priseljencev naraščalo. Po letu 2010 se je začel drugačen proces: od takrat 

naprej otroci priseljenci še vedno prihajajo, a v zmanjšanem številu. Poleg tega se je povečalo 

število otrok priseljencev, ki se za nekaj tednov ali mesecev vpišejo v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem, a se kmalu izpišejo. Nekateri se vrnejo v izvorno državo, večinoma pa 

se s starši preselijo v drug kraj, kjer starši (ali eden od njih) dobijo zaposlitev ali so stroški 

                                                 

26
 Za ponazoritev zgornje trditve navajam podatke o priseljenih v Slovenijo po državah za leto 2009 

(Statistični urad RS 2012). V Slovenijo se je priselilo 30.296 ljudi, od tega jih je bilo 29.396 iz Evrope 

(12.910 iz Bosne in Hercegovine, 3576 s Kosova, 2987 iz Makedonije, 2907 iz Srbije, 1442 s 

Hrvaške, 539 z Bolgarije, 354 iz Ukrajine, 271 iz Italije, 183 iz Nemčije, 165 iz Ruske federacije, 117 

iz Združenega kraljestva, 113 iz Črne gore, 107 iz Avstrije itd.; 2903 je bilo slovenskih državljanov), 

55 iz Afrike, 564 iz Azije, 45 iz Južne Amerike, 191 iz Severne in Srednje Amerike, 23 iz Avstralije 

in Oceanije, 22 iz neznane države. 
27

 »Med deseterico držav, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004, so le tri države, ki so v zadnjih 

štirih desetletjih več ali manj konstantno beležile večje število priseljenih kot odseljenih iz države. To 

so: Slovenija, Češka republika in Malta. […] Od 21 držav EU-25, za katere so bile za leto 2006 na 

voljo podatki, je imelo pozitiven selitveni prirast 17 držav, od teh je bila Slovenija na 8. mestu (s 3,1 

na 1000 prebivalcev)« (Prebivalstvo Slovenije 2006: 39).  
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bivanja cenejši ali okolje spodbudnejše za vključevanje. Vse to je odraz družbeno-političnih 

razmer v državi (ekonomske in socialne krize) ter osebnih odločitev priseljencev.  

Pri vključevanju (otrok) priseljencev pogosto pozabljamo, da so njihove izkušnje zelo 

raznolike. Različna so njihova izhodišča in pogoji, v katerih so živeli v državi, iz katere so se 

priselili. Različni so vzroki (ali kombinacija vzrokov), zaradi katerih je prišlo do selitve. 

Različno je življenje otrok pred selitvijo in po njej: družinski člani se lahko preselijo vsi 

hkrati ali postopoma, otroci živijo pogosto določen čas ločeno od staršev ali od enega od 

staršev, otroci se lahko preselijo sami. Nekateri živijo (pred preselitvijo in) po preselitvi v 

novo državo v nespodbudnem in ekonomsko šibkem okolju – zanje ima spodbuden in 

pravičen vzgojno-izobraževalni sistem še posebej pomembno vlogo. Drugi živijo v 

spodbudnem okolju, starši so izobraženi, dobro vključeni v slovensko okolje in nudijo 

otrokom podporo pri izobraževanju, vključevanju in pri drugih (prostočasnih) dejavnostih. 

Njihovo domače okolje je zavestno večjezično in večkulturno, zavedajoč se, da je identiteta 

sestavljena in spreminjajoča se kategorija (Hladnik 2010, Hladnik 2011b).  

Kolikšno je število otrok priseljencev prve generacije, vpisanih v slovenski 

osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem, lahko sklepamo posredno, saj »centralne 

evidence števila otrok, govorcev slovenščine kot drugega jezika, ni« (Strategija 2007: 4). S 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je pripravil in izvedel Zavod RS za šolstvo leta 2006,
28

 

so ugotovili, da je v 30 vrtcih, 138 osnovnih šolah in 29 srednjih šolah trenutno vključenih 

993 otrok, ki so se priselili v Slovenijo, in 1.977 otrok, ki so se rodili v Sloveniji in jim je 

slovenščina drugi jezik (Strategija 2007: 37).  

Ena od možnosti za pridobitev števila otrok priseljencev so tudi prošnje, ki jih 

osnovne šole pošljejo na MIZŠ za dodatno strokovno pomoč za SDJ. V šolskem letu 2007/08 

so 203 osnovne šole poslale tovrstno prošnjo za 730 otrok priseljencev (od tega se jih je 

priselilo 592 s področja nekdanje Jugoslavije, 138 iz drugih držav). V prvih treh mesecih 

šolskega leta 2008/09 je 195 osnovnih šol zaprosilo MŠŠ za dodatno strokovno pomoč za 

SDJ za 885 otrok priseljencev (od tega se jih je priselilo 772 s področja nekdanje Jugoslavije, 

113 iz drugih držav). Septembra in oktobra 2009, torej v prvih dveh mesecih šolskega leta 

                                                 

28
 Anketni vprašalnik je Zavod RS za šolstvo leta 2006 poslal vsem vrtcem, osnovnim in srednjim 

šolam. Vprašalnike je vrnilo 111 osnovnih šol, naknadno še 27 (slednji neobdelani), 26 srednjih šol, 

naknadno pa še 3 šole in 30 vrtcev. 30 vrtcev predstavlja 10,27 % vseh vrtcev; 138 osnovnih šolah 

predstavlja 31,5 % vseh OŠ; 29 srednjih šolah predstavlja 11,74 % vseh SŠ (Strategija 2007: 4, 37). 

Za primerjavo: v Sloveniji je skupaj vrtcev 389 (brez varuhov predšolskih otrok na domu), osnovnih 

šol 450, javnih srednjih šol 180 (Delovna področja 2013). 
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2009/10 je MŠŠ za dodatno strokovno pomoč za SDJ zaprosilo 190 šol za 541 otrok 

priseljencev (od tega se jih je priselilo 487 s področja nekdanje Jugoslavije, 54 iz drugih 

držav) (Vižintin 2010: 108). Podatki so nepopolni in težko dostopni,
29

 pričajo pa o tem, da 

prihaja večina otrok priseljencev prve generacije v Slovenijo na začetku novega šolskega leta 

ter da sta gospodarska in socialna kriza, ki sta v letu 2010 prepolovili število priseljenih v 

Slovenijo, pustili posledice tudi pri vpisu otrok priseljencev prve generacije v slovenski 

osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem.  

V zaključku 2. poglavju želimo pojasniti še pomen nekaterih strokovnih izrazov, ki jih 

uporabljamo: 

 večinsko prebivalstvo: Slovenci 

 ustavno priznane manjšine: italijanska, madžarska in romska manjšina 

 različne kulturne, etnične, jezikovne, verske skupnosti: večinsko prebivalstvo, 

ustavno priznane manjšine, priseljenci in njihove skupnosti ne glede na jezikovno, 

etnično, kulturno, versko ali drugo identiteto  

Pri poimenovanju (otrok) priseljencev se uporabljajo različna terminologija, kar vnaša 

dodatno zmedo: priseljenci, migranti, tujci, prišleki, (etnične) manjšine, za otroke pa: otroci 

tujcev, otroci tujci, otroci priseljenci, otroci priseljencev,
30

 otroci z migrantskim ozadjem, 

otroci s priseljenskim ozadjem, otroci (etničnih) manjšin, učenci tujci. Pogosto se govori in 

piše o priseljencih prve, druge, včasih tudi tretje in četrte generacije priseljencev. Veliko 

raziskav se je v Sloveniji že ukvarjalo z vprašanjem vključenosti in uspešnosti t. i. 

»priseljencev druge generacije«, torej otrok, katerih starši so se priselili v Slovenijo, sami pa 

so rojeni v Sloveniji (npr. Kobolt 2002; Dekleva, Razpotnik 2002; Komac 2007 idr.). Pa so 

ljudje, rojeni v Sloveniji (ali v kateri koli drugi državi, kamor so se priselili starši, otroci pa so 

se rodili v državi priselitve), res priseljenci? 

                                                 

29
 Da bi pridobili podatke o šolah z največ otroki priseljenci, smo se obrnili na MŠŠ RS na Bronko 

Štraus (tako za Vižintin 2010 kot za potrebe te doktorske disertacije; več o slednjem glej empirični 

del). 
30

 Nekateri ločujejo med pojmoma otroci priseljenci/otroci tujci (t. i. novopriseljeni otroci oz. otroci 

priseljenci prve generacije) in otroci priseljencev/otroci tujcev (t. i. druga generacija priseljencev, torej 

otroci, katerih starši so se priselili v Slovenijo, sami pa so rojeni v Sloveniji) – drugi teh dveh 

poimenovanj ne ločujejo in uporabljajo obe možnosti kot sopomenki, s čimer se ne strinjamo. Otroci 

priseljenci prve generacije, torej otroci, ki niso rojeni v Sloveniji, so otroci priseljenci, saj so se 

dejansko priselili v Slovenijo. Otroci priseljencev pa so otroci, katerih starši so se priselili v Slovenijo, 

sami pa so rojeni v Sloveniji; priseljenci so njihovi starši, zato so otroci priseljencev.  
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V naslovu te doktorske disertacije je uporabljen termin »otroci priseljenci prve 

generacije«, lahko bi jim rekli tudi novopriseljeni otroci.
31

 V tej doktorski disertaciji so s tem 

strokovnim izrazom mišljeni otroci, ki so se rodili v drugih državah in so se priselili v 

Slovenijo večinoma na podlagi združitve družine,
32

 pogosto po večletnem ločenem življenju 

(vsaj) od enega od staršev. Slovenski jezik so se začeli učiti večinoma po prihodu v Slovenijo. 

Mnogi otroci priseljenci (v pomenu otroci priseljenci prve generacije, če ni drugače 

navedeno) so začeli obiskovati predšolski ali osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem že 

v svoji izvorni državi, po priselitvi v Slovenijo pa so se vključili v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem.  

  

2.3 Sklep 

 

V večini današnjih priseljenskih držav soobstajajo konec 20. in na začetku 21. stoletja 

mešanice različnih tipov priseljenskih politik, v nobeni državi se ne uporablja samo politika 

asimilacije ali samo politika večkulturalizma (Castles, Miller 2009; Bela knjiga 2009; Bešter 

2007b). Priseljenske politike vplivajo tako na sprejemno družbo kot na priseljence. Politike, 

ki gledajo na priseljence kot na začasne prebivalce, bodo verjetno diskriminatorne, politike, ki 

gledajo na priseljence kot na aktivne prebivalce, ki lahko s svojim delom in znanjem 

prispevajo k razvoju družbe, bodo vključevalne, a ostro in celovito ločnico med 

integracijskim modelom in drugimi modeli priseljenskih politik je težko potegniti. Politiko 

                                                 

31
 Termin (novo)priseljeni otroci oz. učenci za otroke priseljence prve generacije uporabljajo npr. 

Lesar, Čančar, Jug Došler (2012). 
32

 Združitev družine: Za svoje družinske člane lahko pridobite dovoljenje za začasno prebivanje, če 

imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje, 

razen v primeru, če vam je dovoljenje za začasno prebivanje izdano zaradi opravljanja sezonskega 

dela./Prošnjo lahko vložite bodisi pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini ali pa pri 

upravni enoti, na območju katere prebivate oziroma nameravate prebivati./Poleg osnovnih pogojev za 

pridobitev dovoljenja za prebivanje za vaše družinske člane morate dokazati obstoj sorodstvenega 

razmerja (original izpiski o sklenjeni zakonski zvezi ali rojstvu otroka, izpisani na mednarodnih 

obrazcih ali obrazcih matične države ter prevedeni v slovenski jezik in overjeni).// Pogoji. Imeti 

morate: 1. veljavni potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega 

prebivanja v Republiki Sloveniji); 2. ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne 

zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; 3. zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v 

višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji; 4. potrdilo o nekaznovanju iz 

matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in 

overjeno; 5. fotografijo, ki kaže pravo podobo tujca, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu 

RS v tujini pa mora družinski član podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem (Informacije 

za tujce 2010, 23. 11. 2012).  
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večkulturalizma, najperspektivnejšo politiko vključevanja (Švedska, Kanada), na začetku 21. 

stoletja postopoma nadomešča politika integracije. Integracija je v Evropi trenutno 

prevladujoč termin, s katerim se označuje procese (in njihove posledice) vključevanja 

priseljencev v novo družbeno okolje. Prva in verjetno ključna značilnost integracijskega 

modela je, da izhaja iz opredelitve integracije kot dvo- oziroma večsmernega procesa. To 

pomeni, da morajo programi in ukrepi integracijske politike naslavljati tako priseljence kot 

večinsko družbo ter spodbujati njihovo medsebojno prilagajanje. Druga ključna značilnost 

integracijskega modela je utemeljenost na principih medkulturalizma. Iz tega izhaja, da so ob 

zagotovljenih možnostih za ohranjanje, razvijanje in izražanje različnih kulturnih in etničnih 

identitet in običajev ukrepi integracijske politike usmerjeni predvsem v spodbujanje 

medkulturnega dialoga in interakcij, medsebojnega spoznavanja, prilagajanja in sodelovanja 

med različnimi etničnimi/kulturnimi skupinami. Naslednja značilnost integracijskega modela 

je v kombiniranju individualnega in skupinskega pristopa – integracijska politika temelji na 

zagotavljanju enakih individualnih človekovih pravic ter aktivnem preprečevanju in 

odpravljanju diskriminacije, hkrati pa zagotavlja tudi določene skupinsko specifične pravice 

na področjih, ki so pomembna za zagotavljanje dejanske enakopravnosti manjšinskih skupin 

v družbi in ohranjanje njihovih kulturnih značilnosti. Integracijski model teži k integraciji 

priseljencev na vseh področjih oziroma sferah družbenega življenja (Bešter 2007b: 134–135). 

Natalija Vrečer (2007: 135) ločuje ekonomsko, pravno in politično integracijo, 

sociokulturno (izobraževanje, zdravstvo, verska integracija) in psihološko integracijo; 

Romana Bešter (2007a: 109–113) pa pravno, poselitveno in bivanjsko, ekonomsko, 

izobraževalno, kulturno, politično, družbeno in identifikacijsko integracijo. O uspešni 

integraciji na področju izobraževanja govorimo, kadar 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 njihovih vrstnikov med večinskim prebivalstvom. Na področju 

izobraževanja je za integracijo pomembno, da se priseljenci učijo svoj materni jezik in da je v 

izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraževanju. 

O slovenski integracijski politiki Karmen Medica (2010) meni, da je v glavnem še 

vedno samo zapisana na papirju, v praksi se v glavnem ne izvaja ali pa se izvaja izredno 

parcialno. Janja Žitnik Serafin (2010) meni, da je v zadnjih letih prišlo do nekaterih 

pozitivnih premikov glede vsestranske integracije priseljencev in pripadnikov t. i. »novih« 

manjšinskih skupnosti v Sloveniji. S spremembami v Zakonu o tujcih (2005) se je obdobje 

bivanja v Sloveniji (kot pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivališče) skrajšalo z 
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osem na pet let. Glede možnosti za pridobitev slovenskega državljanstva se Slovenija še 

vedno uvršča med države, ki zahtevajo najdaljše obdobje predhodnega bivanja v državi kot 

pogoj za naturalizacijo: za slovensko državljanstvo lahko priseljenec zaprosi po desetih letih 

bivanja v Sloveniji – pri čemer mora predložiti odpust iz dosedanjega državljanstva (Zakon o 

državljanstvu 2007; Bešter 2007a; Medved 2007). Leta 2010 je MNZ vzpostavilo spletno 

stran http://www.infotujci.si/, na kateri si lahko priseljenci v sedmih jezikih (poleg 

slovenščine so na voljo še angleški, francoski, španski, ruski, bošnjaški in albanski jezik) 

preberejo pomembne informacije o vstopu in bivanju, šolanju, socialnem in zdravstvenem 

varstvu in nekaj drugih osnovnih informacij o Sloveniji (Informacije za tujce 2010). 

Priseljenci iz tretjih držav se lahko udeležijo 180-urnih brezplačnih tečajev SDJ. 

Indeks politik integracije migrantov oz. indeks politik vključevanja priseljencev 

(MIPEX: migrant integration policy index) ocenjuje in primerja politike za vključevanje 

priseljencev med 31 državami (Huddleston idr. 2011). Pet držav z najbolje razvito 

integracijsko politiko za priseljence v letu 2011 so Švedska (83 %), Portugalska, Kanada, 

Finska in Nizozemska; Slovenija je na 18. mestu (48 %), na najvišjem mestu med 

srednjeevropskimi državami. Med ugodnejša področja slovenske integracijske politike sodijo 

združevanje družine (75 %), prebivanje za daljši čas (69 %) in nediskriminacija (66 %). Na 

polovici poti do najboljše prakse je dostop do trga dela (44 %). Med šibka področja sodijo 

pridobivanje državljanstva (33 %) in politično udejstvovanje (28 %): Slovenija še vedno ne 

omogoča dvojnega državljanstva in pridobivanja državljanstva po načelu ius soli (pridobitev 

državljanstva z rojstvom na ozemlju države, ne glede na izvor oziroma državljanstvo staršev). 

Izobraževanje (24 %) je ocenjeno najslabše.   

Slovenija je bila v drugi polovici 20. stoletja tako dežela izseljevanja kot dežela 

priseljevanja. V šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je potekalo na eni strani 

ekonomsko izseljevanje iz Slovenije (oz. Jugoslavije) v Evropo na podlagi meddržavnih 

sporazumov o zaposlovanju (predvsem v Nemčijo, Avstrijo, Francijo, Švico, Švedsko), na 

drugi strani pa ekonomsko priseljevanje v Slovenijo iz drugih republik takrat skupne države 

Jugoslavije (SFR Jugoslavije); večina priseljencev se je priselila do leta 1980. Največ 

priseljencev prihaja v Slovenijo tudi po letu 1991 še vedno s širšega območja nekdanjih 

jugoslovanskih republik. Približno polovico delavcev prihaja iz Bosne in Hercegovine, kjer je 

največja stopnja nezaposlenosti. V letih 2000–2006 je število priseljencev naraščalo (od 6185 

do 15.041), med leti 2007 in 2009 se je ustalilo okoli 30.000. V letih 2010 in 2011 se je 

število priseljencev prepolovilo, kar je posledica tako spremenjene definicije prebivalstva in s 

tem mednarodnih migracij ter vse bolj zaostrene gospodarske krize (Medica, Lukič 2011). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

39 

Povečan vpis otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, ki ga je 

zaznalo veliko število slovenskih šol, je posledica družbeno-političnih razmer v državi, 

konkretno povečanega števila priseljencev na podlagi izdanih delovnih dovoljenj za prosta 

delovna mesta, in posledica združevanja družin. Med leti 2000–2009 je število otrok 

priseljencev naraščalo; po letu 2010 otroci priseljenci še vedno prihajajo, a v zmanjšanem 

številu. V tej doktorski disertaciji uporabljamo termin »otroci priseljenci« v pomenu »otroci 

priseljenci prve generacije«, tudi novopriseljeni otroci (če ni drugače navedeno). To so otroci, 

rojeni v drugih državah, po priselitvi v Slovenijo pa so se vključili v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem.   
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3 VPLIVI PRESELJEVANJA NA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE  

 

Medkulturni pristop je bil v drugi polovici 20. stoletja v Evropi vpeljan predvsem v 

povezavi z razmerami priseljencev v industrijskih državah. Hotel je biti strategija za 

preoblikovanje in spremembe v razmerjih moči, za oblikovanje prostora z enakimi pogoji za 

vse (posameznike in skupine), ki so bili podcenjeni, za razvoj njihovih zmožnosti, kulturnih 

referenc in oblik izražanja. Prepoznaval je neenakopravnost v izobraževalnih možnostih, v 

jezikovni in kulturni izmenjavi. Trud je bil usmerjen v demokratizacijo poučevanja in 

izenačitev izobraževalnih možnosti (Rey-von Allmen 2011: 35–38). Velike skupine 

priseljencev so prihajale v Belgijo, Veliko Britanijo, Francijo, na Nizozemsko in Portugalsko 

predvsem iz nekdanjih kolonij teh držav. V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja so jim v 

Nemčijo, Švico, Avstrijo in Skandinavijo sledili priseljenci iz mediteranskih držav: iz Turčije, 

Grčije, nekdanje Jugoslavije, Italije in Španije. Navkljub prvotnemu pričakovanju, da se bodo 

sčasoma vrnili, od koder so prišli, se je izkazalo, da je njihova naselitev trajna: z/za njimi so 

prišli družinski člani, ki predstavljajo zdaj tretjo in največjo skupino priseljencev v večini 

zahodnoevropskih držav. V sedemdesetih letih 20. stoletja je prizadela vse industrijske države 

naftna kriza, zato so države začele izvajati družbeno politiko, katere cilj je bil omejitev števila 

tujih priseljencev. Izjemi sta bili le Švedska in Nizozemska, kjer je bil razvoj večkulturne 

družbe tudi uradno priznan. Nazadnje je Evropa sprejela veliko število beguncev, najbolj 

raznoliko skupino priseljencev; npr. Nizozemska se zdaj sooča z rastočimi skupnostmi ljudi iz 

Iraka, Afganistana, Irana, Somalije, Vietnama, Nemčija je postala dom relativno visokemu 

številu ljudi iz nekdanje Jugoslavije (Portera 2011: 23, Scheffer 2011: 144–145). 

V nadaljevanju tega poglavja predstavljamo ključne poudarke pri razumevanju 

termina medkulturen in pri uvajanju termina medkulturna vzgoja in izobraževanje (Rey-von 

Allmen 2011; Portera 2011) ter evropske smernice za razvoj uspešnega vključevanja otrok 

priseljencev, medkulturnega dialoga in medkulturne zmožnosti (Heckemann 2008; Vrečer 

2011a; Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu 2009; Knežević Hočevar, Cukut, 

Černič Istenič 2009; Vidmar Horvat 2009a, 2009b; Living together 2011; Eris 2011; Huber 

2012;). Modelu večkulturne vzgoje in izobraževanja (Nieto, Bode 2008; Bennett 2011), ki 

prinaša smernice za uspešno vključevanje otrok priseljencev in njihov uspeh v vzgojno-

izobraževalnem sistemu, sledi pregled slovenskih raziskav na področju vključevanja otrok 

priseljencev prve generacije z različnih strokovnih področij (meddisciplinarni pristop: 

predvsem migracijske študije, slovenščina kot drugi jezik, pedagogika), predlaganih ukrepov 
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za sistemsko uresničevanje medkulturnosti kot pedagoškega načela in predlaganih sprememb 

za učinkovitejše ter uspešnejše vključevanje otrok priseljencev (Lukšič Hacin 1999, 2011a; 

Peček 2005; Peček, Lesar 2006; Peček, Lukšič Hacin 2006; Milharčič Hladnik 2006, 2011a, 

2012; Skubic Ermenc 2007a, 2007b, 2010; Knez 2008, 2009; Pirih Svetina 2009; Gaber, 

Marjanovič Umek 2009; Knaflič 2010; Medica 2010; Zudič Antonič 2010; Bergoč 2011, 

Vrečer 2011b, 2012 idr.). Izpostavljamo tudi pomembne primere dobrih praks s posameznih 

slovenskih šol, ki so v slovenski prostor obogatile z inovativnimi rešitvami (Baloh 2010; 

Jelen Madruša 2010a, 2010b; Hanuš 2010c; Gombač idr. 2011) ter rezultate izbranih 

slovenskih projektov (Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, 

učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008; Strokovne podlage, 

strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno 

državljanstvo 2010). Poglavje zaključujemo z razlago strokovnih izrazov večkulturalizem, 

medkulturalizem, vključevanje ter pojasnimo, zakaj smo se odločili za poslovenjenje 

sposojenk iz tujih jezikov. Pregled omenjenih raziskav, razprav in primerov dobrih praks 

predstavlja pomembno izhodišče za razvoj modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki 

ga predstavljamo v naslednjem poglavju. 

  

3.1 Evropske smernice  

 

V Evropi je bil razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja povezan s priseljevanjem 

v drugi polovici 20. stoletja, ko se je celina izseljevanja prelevila v celino priseljevanja.
33

 

Prve spodbude za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja so prišle iz mednarodnih 

organizacij, predvsem iz Združenih narodov. UNESCO
34

 je vedno podpiral izobraževanje, ki 

upošteva spoštovanje človekovih pravic in temeljnih osebnih svoboščin. V sedemdesetih letih 

20. stoletja je Svet Evrope sprejel prvo resolucijo (št. 35) o izobraževanju za otroke 

priseljence v državah članicah. Njen namen je bil podpora pri šolski integraciji v državi 

                                                 

33
 Paul Scheffer (2011: 141–144) izpostavlja razliko v dojemanju priseljevanja med Združenimi 

državami Amerike in Evrope. Združene države Amerike se definirajo kot narod priseljencev, ki so 

odigrali pomembno vlogo pri oblikovanju držav. Evropo ima priseljevanje za izjemo, priseljevanja ni 

nikoli dojemala kot pomembnega dela svoje zgodovine. Ignorirala je dejstvo, da je tekom leto prišlo v 

evropske države na milijone ljudi izza njenih meja (npr. v šestdesetih letih 20. stoletja se je število 

priseljencev, živečih v Evropski ekonomski skupnosti, podvojilo s 3,3 milijona na 6,6 milijonov) – in 

pozabila, da se je pred prvo svetovno vojno iz Evrope izselilo 45 milijonov ljudi. 
34

 The United Nations Educational, Scentific and Cultural Organization. 
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sprejema, ohranitev jezikovnih in kulturnih vezi z državo izvora in olajšanje njihove 

izobraževalne reintegracije. Na prihodnjih konferencah (Bern 1973, Strasbourg 1974, 

Stockholm 1975, Oslo 1976) so obsežno razpravljali o težavah pri izobraževanju otrok 

priseljencev in jih analizirali. Začetek za medkulturno vzgojo in izobraževanje v Evropi 

najdemo na Unescovi Generalni konferenci v Nairobiju leta 1976, na kateri je bila glavna 

tema pogovora »Izobraževanje za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir« (na podlagi 

spoštovanja vseh kulturnih identitet). Na Generalni konferenci v Parizu je bila leta 1978 

podpisana »Deklaracija o rasah in rasnih predsodkih«, v kateri je zapisano, da: (1) pripadajo 

vsi ljudje isti vrsti in skupini, so vsi enaki, imajo vsi enake pravice in da so enakopraven del 

človeštva; (2) imajo vsi posamezniki in vse skupine pravico biti drugačni, tako čutiti in biti 

kot taki prepoznani (Portera 2011).
35

  

Med leti 1977–1983 je z namenom, da razvije metode in strategije za izobraževanje 

učiteljev v Evropi, delovala skupina Conseil de la Cooperation Culturelle (CDCC), ki jo je 

vodila Micheline Rey-von Allmen. V tem kontekstu so razvili medkulturno izobraževanje (ne 

večkulturno). Na konferenci leta 1983 v Dublinu so evropski ministri za izobraževanje složno 

sprejeli resolucijo za izseljene otroke, v kateri je bila potrjena pomembnost medkulturne 

dimenzije v izobraževanju. V naslednjem letu je Evropa sprejela priporočilo, da mora biti 

izobraževanje učiteljev osnovano na medkulturnem razumevanju. V poznih osemdesetih letih 

je Svet Evrope podpiral poskusna obdobja medkulturnega izobraževanja in vzgoje. V skladu s 

temi politikami so države z velikim migracijskim pritokom (Francija, Nemčija, Anglija, 

Belgija, Nizozemska) imele podoben razvoj. Težave so bile na začetku zreducirane na 

jezikovni vidik; podane so bile spodbude za pouk drugega jezika. Načrtovani so bili 

večkulturni projekti, ki so spodbujali zavedanje o raznolikosti. Medkulturne dejavnosti so bile 

razvite v zgodnjih osemdesetih. V devetdesetih letih 20. stoletja so evropski strokovnjaki za 

izobraževanje omahovali med univerzalnimi rešitvami, ki so raznolikost reducirali, in 

relativnimi rešitvami, ki so raznolikost poudarjali (Rey-von Allmen 2011).  

                                                 

35
 Po nairobski konferenci je bil sprejet »Srednjeročni načrt1977–1982«, katerega namen bilo 

spodbujanje, promocija in spoštovanje vsake kulturne identitete ter promocija odprtega dialoga med 

kulturami. Marca 1990 je bila na Tajskem na Svetovni konferenci o izobraževanju sprejeta »Svetovna 

deklaracija o izobraževanju za vse«. Na naslednji konferenci v Ženevi 1992 je bila izražena potreba po 

medkulturnem izobraževanju, in to z izmenjavo izkušenj in upoštevanjem pomembnih vidikov drugih 

kultur. Za izobraževanje v 21. stoletju je bila pri Unescu sprejeta »Srednjeročna strategija 1996–

2001«, z namenom doseganja in ohranjanja miru, temelječega na enakopravnosti, pravičnosti in 

svobodi (Portera 2011). 
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Leta 1984 je bila ustanovljena Mednarodna organizacija za medkulturno 

izobraževanje (IAIE, International Association for Intercultural Education), ki izdaja tudi 

revijo Intercultural Education.
36

 V poznih devetdesetih letih 20. stoletja in v prvem desetletju 

21. stoletja, po padcu Berlinskega zidu in nastanku številnih novih držav v Vzhodni in Srednji 

Evropi, je Svet Evrope podpiral številne projekte, spodbujal sodelovanje med evropskimi 

državami, izobraževanje o manjšinah, medkulturno izobraževanje, izobraževanje za 

demokratično državljanstvo, človekove pravice, medkulturni in medverski dialog (Rey-von 

Allmen 2011: 39, 43–45). Vsi, ki delajo v izobraževanju, niso enako navdušeni nad idejo o 

medkulturni vzgoji izobraževanju kot ključnem modelu za nadaljnji razvoj vključujoče 

družbe. Toda spremembe v demokratičnih družbah neizogibno zahtevajo dolg in zapleten 

proces, ki vključuje tudi diskusijo in pogajanja o položajih v družbi ter vrednotah, če se 

resnično želimo učiti iz raznolikosti in zaživeti skupaj. Zavedati se moramo, da so mnogi 

učitelji odraščali in se izobraževali v enokulturnem in enojezičnem okolju ter da se jim zdijo 

spremembe, s katerimi se soočajo v njihovem okolju in pri vsakdanjem delu – širitev 

večkulturnih šol in razredov, posledično pa pomanjkanje homogenosti in prevlada 

raznolikosti – moteče ali se jih bojijo. Pogosto se sočasno razvijajo predsodki, izključevanje, 

nasilje, konflikti in zavračanje sodelovanja. Spremembe vplivajo na vsakega učitelja osebno, 

zato morajo učitelji redefinirati svoja stališča in svojo poklicno vlogo. Učitelji imajo ključno 

vlogo pri pripravi mladih generacij za življenje v svetu, ki bo v prihodnosti neizogibno le še 

bolj večkulturen – s spoštljivim sodelovanjem med različnimi kulturami pa tudi medkulturen. 

Micheline Rey-von Allmen (2011: 35–38) izpostavlja ključne poudarke pri 

razumevanju termina medkulturen in pri uvajanju termina medkulturna vzgoja in 

izobraževanje:  

 medkulturna vzgoja in izobraževanje je namenjena vsem prebivalcem 

 medkulturnost se mora razvijati na vseh družbenih področjih (ne samo v 

izobraževanju) 

 pomembno je izobraževanje učiteljev 

 medkulturnost zahteva objektiven in znanstveni opis dinamične in spreminjajoče se 

resničnosti 

                                                 

36
 V francosko govorečih regijah je bil ustanovljen Intercultural Research Association (ARIC), v Švici 

revija InterDIALOGOS (Rey-von Allmen 2011: 44). 
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Medkulturna vzgoja in izobraževanje je koncept, namenjen vsem prebivalcem družbe, 

izpostavlja Micheline Rey-von Allmen (2011: 35–38) in poudarja, da medkulturni odnosi ne 

zadevajo samo tujcev ali katere koli posebne skupine. Medkulturno izobraževanje ni 

izobraževanje za priseljence (t. i. »Ausländer Pädagogik« oz. pedagogika za tujce), kot je bilo 

poimenovano v nemškem jeziku. Biti medkulturen zahteva delo za kvalitetne odnose med 

katero koli skupino ljudi z drugimi. Še več, kvaliteta medsebojnih odnosov pri medkulturni 

perspektivi ne zadeva samo odnosov med posamezniki in skupinami iz različnih kultur, 

ampak tudi odnose med posamezniki in skupinami iz iste kulture. Vendar je bilo medkulturno 

delo v zahodnih industrijskih evropskih državah uvedeno predvsem v povezavi s priseljensko 

izkušnjo – ki je lahko zelo raznolika, kar je premalokrat izpostavljeno. 

Na osnovi opaženih neenakovrednih izobraževalnih možnosti pri otrocih z 

neprivilegiranim družbenim ozadjem so bile šole pozvane, da upoštevajo populacijo 

priseljencev. Bile so kritizirane zaradi svoje nezmožnosti, da niso prepoznale in ovrednotile 

vrednote »drugih«, da bi »druge« usposobile za udeležbo pod bolj enakovrednimi pogoji v 

družbenem delovanju, izobraževalnih ustanovah in kasneje v poklicnem življenju. Priseljeni 

delavci so bili in so še vedno, čeprav so se skupine spremenile, najbolj viden dokaz 

»drugosti« v industrijskih deželah. Nekaterim se zdi enostavneje marginalizirati težave (in 

pripisovati razloge za neuspeh tistim, ki težave razkrivajo: priseljencem, šolam, manjšinskim 

skupinam), namesto da bi se s težavami soočili in iskali celostne rešitve, ki so kompleksne – 

in so stvar vseh, ne samo priseljencev. Ena od zgodnjih kritik medkulturnega izobraževanja je 

bila nevarnost stigmatizacije. Nekateri zmotno mislijo, da zadeva medkulturna perspektiva 

samo izobraževanje. Konceptualno ni bila medkulturnost nikoli omejena samo na 

izobraževanje, res pa je, da se je najprej razvila v izobraževanju in šolanju (zaradi mnogih 

razlogov, med drugim zato, ker je bila za to možnost). Implementacija na drugih področjih je 

samo čakala na družbene predstavnike, ki bi bili pripravljeni začeti z delom. Šole so bile 

soočene z raznolikostjo. Nekateri učitelji so sprejeli izziv, in to navkljub francoskim 

sociologom, ki so kritizirali šolo kot reprodukcijo družbenih razmer ter kot tako nezmožno 

spodbujati spremembe. Položaj učiteljev je zelo kompleksen. Potrebujejo podporo in primere. 

Micheline Rey-von Allmen (2011) opozarja, da je pri uresničevanju medkulturne vzgoje in 

izobraževanja potrebna previdnost ter da so nekateri pristopi za razvoj medkulturne dinamike 

primernejši od drugih. Pri izobraževanju učiteljev in poučevanju otrok je potrebna aktivna 

udeležba. Nujni so skupinski projekti, ki spodbujajo zanimanje in ustvarjalnost udeležencev. 

Te je treba spodbujati, da uporabijo svoje zmožnosti, jih usposobiti za samoizražanje in 

sodelovanje. Učitelji morajo biti taktni; uporabljati je treba različne tehnike in spodbujati 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

45 

medkulturni dialog med učenci tako, da ne povzroča zadrege ali strahu in da ne prihaja do 

stigmatizacije otrok. 

Identiteta in kultura sta dinamična koncepta v stalnem razvoju – ne samo pri 

priseljencih, ampak tudi pri avtohtoni populaciji. Različnost, izseljevanje, življenje v 

kompleksni in večkulturni družbi ne predstavlja več faktorja tveganja ali potencialno 

nevarnega pojava, ampak priložnosti za osebno in skupno obogatitev. Oseba iz druge etnične 

skupine z drugo kulturo sproža pozitivno priložnost, možnost za diskusijo in študij vrednot, 

norm ter načinov vedênja (Portera 2011: 19–20). Medkulturni pristop ima dve dimenziji: 

prvič je izziv za izobraževanje in družbo, drugič je akademski izziv, ki kliče po objektivnem 

in znanstvenem opisu dinamične in spreminjajoče se resničnosti (Rey-von Allmen 2011: 35–

38) in spodbuja k meddisciplinarnemu povezovanju. 

Pomanjkanje jasnih konceptov z definicijami, cilji in pogoji je eden najpogostejših 

očitkov pri vpeljevanju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja ter pri njegovi 

implementaciji, pojasnjuje Agostino Portera (2011: 24–27). Na podlagi evropskih izkušenj 

opozarja na omejitve in pasti pri vpeljevanju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja:  

 Pomanjkanje jasnih konceptov (meta-, trans-, več-, medkulturen)
37

 lahko učiteljem in 

drugim izobraževalcem predstavlja nevarnost do te mere, da pri poskusih definiranja 

razmer, povezanih s priseljenci, pridobi medkulturnost prizvok modne muhe. Sledeč 

nekaterim »strokovnjakom« iz različnih disciplin, ki so uporabljali različne termine za 

iste pomene ali iste termine za različne pomene, je pogosto pripeljalo učitelje do 

slavljenja eksotičnih kultur v razredih in načrtovanja projektov brez kritične analize 

vrednot in potrebnega znanja.  

 Mnogi strokovnjaki in učitelji mislijo, da je medkulturna vzgoja in izobraževanje 

edini ali najboljši možen model. Vendar včasih dialog in medsebojno delovanje nista 

najboljši rešitvi, še posebej če zanju nimamo dovolj znanja o drugi kulturi, 

nepravičnosti in diskriminaciji. Treba je ustvariti določene predpogoje in si pridobiti 

ustrezno znanje.  

                                                 

37
 Predpona inter- nakazuje soodvisnost, interakcijo (medsebojno, vzajemno delovanje, vplivanje), 

izmenjavo (angleško interdependence, interaction, exchange). Predpona multi- v latinščini in poli- v 

grščini pomeni veliko; pluri- pomeni več- v latinščini. Ti termini so primerni za opisovanje razmer, 

npr. vse skupine in družbe so plurikulturne/multikulturne/večkulturne. Termini trans- in cross- 

(slovensko preko-) definirajo preseganje meja; podobno kot predpone pluri- in multi- ne nakazujejo 

vzajemnega delovanja (Rey-von Allmen 2011: 34–35). 
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 Nekateri učitelji poudarjajo samo razlike, s čimer lahko učence stereotipizirajo ali 

marginalizirajo.  

 Obstaja nevarnost, da od otrok pričakujemo, da bodo ambasadorji svojih dežel, pri 

čemer jih lahko silimo v predstavljanje kulture, ki je ne poznajo dobro. Pogosto se 

otroci priseljenci poskušajo osvoboditi kulture države, iz katere prihajajo – ne brez 

težav – in razviti svojo identiteto, pri čemer uporabljajo sintezo kulturnih standardov, 

ki jim odgovarja.  

 Obstaja tudi tveganje za učiteljevo prekomerno poistovetenje z otrokom priseljencem 

(ksenofilija). Ti učitelji razumejo medkulturno izobraževanje tako, da vedno »branijo« 

otroka priseljenca. Opaženo je bilo, da se otroci priseljenci niso želeli (ali se niso 

mogli) odpovedati svojemu privilegiranemu statusu v razredu in so zato potlačili 

precej svojih ponotranjenih kulturnih standardov.  

 Izobraževanje ni panaceja (zdravilo za vse), čeprav lahko reši marsikatero težavo 

priseljenske populacije (npr. revščino, pomanjkanje doma, zaposlitev in 

prehranjevanje, politično in pravno diskriminacijo, psihične motnje ipd.). 

(Medkulturne) izobraževalne strategije bi se morale uresničevati skupaj z ukrepi na 

področjih ekonomije, politike, zakonodaje in družbenega področja. Kompleksne 

težave zahtevajo meddisciplinarne odgovore: potrebno je skupinsko delo in mreženje.  

 Medkulturno izobraževanje se v šolah pogosto uporablja kot izobraževanje samo za 

otroke priseljence. Toda medkulturno izobraževanje je namenjeno vsem prebivalcem, 

ne samo priseljencem, in pridevnik medkulturen pomeni upoštevanje vseh vrst 

raznolikosti (družbeni status, kultura, spol ipd.).  

 Medkulturni pristop zahteva potrebne znanstvene razprave o praktičnih programih, 

skupaj s teoretičnimi temelji in vzajemno epistemologijo za raziskovalce različnih 

narodnosti in jezikov.  

Agostino Portera (2011: 27–28) poudarja, da je pravi cilj preseganje vseh oblik dogmatizma, 

etnocentričnih pogledov in nacionalizmov, ne da bi pri tem padli v past relativizma ali 

spontanosti, v kateri bi mislili, da nam je vse dovoljeno. V izobraževanju vidi orodje za 

oboje: za ohranjanje etnične, jezikovne in kulturne raznolikosti ter doseganje družbene 

vključenosti, enakopravnosti in medkulturnega razumevanja. Najpomembnejši cilj ni obdržati 

pridevnika medkulturen, ampak so nujne in takoj potrebne semantične in konceptualne 

razprave o vzgoji in izobraževanju. Odpraviti je treba jezikovne nesporazume in poiskati 
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skupno terminologijo. Obstaja velika potreba po mednarodnem sporazumu, da lahko začnemo 

z jasnim in odprtim dialogom o vsebini in ciljih.   

Claudia Schanz (2006) opozarja na navidezno večkulturne dogodke, ki se pogosto 

izvajajo na šolah in jih razumemo kot večkulturne stike ali večkulturno izobraževanje, 

dejansko pa prispevajo k stigmatizaciji: od priseljencev pričakujemo, da nam pokažejo svojo 

folkloro in hrano. A če je to edina oblika sodelovanja s pripadniki manjšine, jih takšna oblika 

spoznavanja drugih kulturnih skupnosti samo postavlja v položaj »tujega« in prepogosto 

proizvaja le poudarjanje »drugačne« moči večine.  

Od vsake posamezne šole je odvisno, ali bo prešla od enokulturne in monolitne 

organizacije – brez zunanjih odredb, skupaj z učenci, starši in motiviranimi učitelji – do 

spodbudnega šolskega okolja, v katerem so večkulturni stiki nekaj vsakdanjega. »Namesto 

enkratnih prireditev so nujne spremembe, ki dolgotrajno učinkujejo tam, kjer vsakodnevno 

doživljamo šolo: pri pouku, v ponudbah delovnih skupin in prostočasnih aktivnosti, 

sodelovanju s starši in zunajšolskimi partnerji (Schanz 2006: 27).«
38

   

Samo dobri nameni, kulturno zavedanje in razumevanje razlik niso dovolj za razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja, kritično opozarja Paul C. Gorski (2008). Izpostavlja, da 

sta najprej potrebni pravičnost in enakost, tako v izobraževanju kot v družbi. Če ni družbene 

pravičnosti in enakosti, ne moremo govoriti niti o medkulturni vzgoji in izobraževanju niti o 

medkulturnem dialogu, ampak gre za reprodukcijo nepravičnosti in neenakosti pod pretvezo 

več/- ali medkulturnosti, ki služi le ohranjanju moči vladajočih na račun potlačenih.  

                                                 

38
 Nič ni narobe, če se priseljenci predstavijo s svojimi kulinaričnimi dobrotami – narobe je, če se 

predstavijo samo s svojimi kulinaričnimi dobrotami, ne pogovarjamo pa se o kulturnih, gospodarskih, 

znanstvenih in drugih dosežkih, ki so jih doprinesli k razvoju družbe pripadniki njihove etnične 

skupnosti. Na tem mestu si dovolimo, da se osredotočimo na Rome in izpostavimo tipičen primer 

navideznega več- ali medkulturnega dogodka, ki pripomore k ohranjanju stereotipov in razvoju 

predsodkov: prireditev, na katerih se Romi predstavijo samo s svojo glasbo in plesom, je veliko in 

preveč – namesto da bi skupaj z Romi prebrali njihove knjižne izdaje (npr. Pravopis romskega jezika 

(Horvat Muc, Djurić 2011), Romska skupnost v Sloveniji (Horvat Muc 2011), slikanico Most 

prijateljstva (Hudorovac idr. 2009), Med dvema ognjema (Brush 2007) itd.), obiskali Romski muzej v 

naselju Hudeje ali Evropski muzej romske kulture in zgodovine v Murski Soboti, si ogledali spletno 

stran Zveze Romov Slovenije (Zveza Romov Slovenije 2013) ali sodelovali s katerim od romskih 

društev (Romske organizacije in društva 2013), se udeležili tečaja romskega jezika, prisluhnili oddaji 

So vakeres?/Kaj govoriš?, ki je na sporedu vsak drugi petek popoldan na TV SLO 1, poslušali Radio 

Romic, prebrali novice v romskih časopisih (npr. Romano them,/Romski svet ali Romano 

nevijpe/Romske novice), se udeležili katerega od številnih romskih kulturnih in strokovnih dogodkov, 

npr. romskega festivala Romano Čhon (Romano Čhon 2013) itd. Ne zanikamo težav v izobraževanju 

ali družbeno-ekonomskih nesorazmerij, s katerimi se soočajo v sobivanju (nekateri) Romi in (nekateri) 

Neromi, a izpostavljamo številne dejavnosti, ki pričajo o bogati romski kulturi na slovenskih tleh, na 

podlagi katerih se lahko spoznavamo in skupaj sodelujemo. 
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3.1.1 Ravni vključevanja 

 

Mnoge raziskave ugotavljajo, da so otroci priseljenci v evropskem vzgojno-

izobraževalnem procesu v slabšem položaju in dosegajo nižje rezultate kot večinsko 

prebivalstvo (Heckemann 2008; Luciak, Khan - Svik 2008). Friedrich Heckemann (2008) 

navaja vzroke in možne rešitve za slabosti v evropskem izobraževalnem sistemu pri 

vključevanju otrok priseljencev in njihove (ne)uspešnosti. Otroci priseljenci so v slabšem 

položaju glede izbire šole, časa obiskovanja šole, pri uspešnosti, pri številu tistih, ki šolanja 

ne dokončajo in pri vrstah dokončanih šol. Poročilo navaja razloge za nastali položaj in 

ponuja skupek načrtov, programov in priporočil za izboljšanje položaja. Vključevanje otrok 

priseljencev poteka na treh ravneh:  

 na makroravni (izobraževalni sistem posamezne države),  

 na srednji ravni (razmere na posamezni šoli in pričakovanja učiteljev) in  

 mikroravni (družina in vpliv makro- ter srednje ravni).  

Makroraven določa specifičen izobraževalni sistem posamezne države. Poročilo ugotavlja, da 

so otroci priseljenci uspešnejši v državah, kjer je stopnja ekonomske neenakosti manjša, kjer 

sta dobro razvita sistem predšolskega izobraževanja in skrb za zgodnje izobraževanje otrok. 

Izobraževalni dosežki so boljši v državah, kjer prihaja do pozne selekcije za nadaljnje 

izobraževanje. Pomembno je čimprejšnje učenje jezika države sprejema in ohranjanje 

maternega jezika.  

Odsotnost ali napačne predstave o priseljencih v šolskih učnih načrtih, v učbenikih in 

šolskem življenju škodujejo samopodobi otrok priseljencev in vplivajo negativno na njihovo 

možnost šolskega uspeha. Poročilo poudarja, da je pomembna vsaka šola posebej in podpira 

hipotezo, da so šole, pozitivno naravnane do otrok priseljencev in njihovih izobraževalnih 

zmožnosti, kvalitetne šole. Pomemben je vpliv vrstnikov: če so z uspešnimi vrstniki, od 

katerih se pričakuje visoka izobrazba, to pozitivno vpliva nanje, na drugi strani pa prevelika 

koncentracija otrok priseljencev vpliva negativno. Poročilo opozarja, da je preveč otrok 

priseljencev vključenih v šole za otroke s posebnimi potrebami. Najbolj negativno vpliva na 

dosežke otrok priseljencev diskriminacija; najpogostejša oblika diskriminacije je zavračanje 

podpore otrokom priseljencem v procesu izobraževanja. Okrepitev podpore šolam z veliko 

otroki priseljenci zahteva dodatne finančne vire. Nizka pričakovanja učiteljev do otrok 

priseljencev imajo negativen vpliv na njihove dosežke. Učitelji s priseljenskimi ali 

manjšinskimi izkušnjami imajo pozitiven vpliv na dosežke priseljencev v šolah. Sodelovanje 
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staršev ima pozitiven učinek na uspehe otrok priseljencev, čeprav starši priseljenci po navadi 

ne iščejo stika s šolo. Mentorstvo v različnih oblikah in z različnimi udeleženci lahko zelo 

izboljša šolske dosežke. 

Šibki družinski viri in dejavnosti za socializacijo otrok priseljencev ter nizki družinski 

prihodki se lahko nadomestijo z različnimi oblikami zgodnjih otroških programov, ki 

podpirajo razvoj in učenje jezika države priselitve. Različni nadomestni programi lahko 

pripomorejo k izobraževalnim možnostim otrok priseljencev. Jezikovno vprašanje je jedro 

izobraževalne politike in procesa vključevanja v priseljenski družbi, a treba je ločevati 

priseljenske manjšine v procesu integracije od narodnih in avtohtonih manjšin, ki imajo 

pravico do kulturne avtonomije. Priseljenci, še posebej otroci, potrebujejo navodila za učenje 

jezika države priselitve za vključevanje. Ni nobene prepričljive raziskave, ki bi se nanašala na 

medsebojno odvisnost učenja prvega (maternega) jezika in drugega jezika (države priselitve) 

ter na domnevne negativne ali pozitivne učinke dvojezičnega izobraževanja. Obstaja pa 

dokaz, da je učenje drugega jezika lažje pred puberteto. Fundacije in druge civilne družbe so 

začele s programi za nadarjene otroke priseljence, kar bo pripomoglo k družbeni mobilnosti 

otrok priseljencev, vzpostavitvi modelov in k spremembi podobe priseljencev kot težavne 

skupine. Upoštevati je treba evropske ugotovitve in priporočila pri delu z otroki priseljenci, 

saj lahko zaposleni na posameznih v šolah sami marsikaj storijo. »Vsaka šola je pomembna« 

(Heckemann 2008: 18).  

Novopriseljenim otrokom je treba zagotoviti vključitev v vzgojno-izobraževalni 

sistem ter jim omogočiti razvoj ustrezne jezikovne zmožnosti v predšolskem izobraževanju. 

Po končanem izobraževanju jih je treba pripraviti na uspešen prehod od izobraževanja do 

zaposlitve. Če živijo v segregiranem ali nespodbudnem okolju, potrebujejo podporo pri 

premagovanju težav. Izobrazba pripomore, da postanejo uspešnejši in aktivnejši udeleženci 

družbe, izpostavlja poročilo Living together (2011: 37). Leta 2011 je poročilo OECD
39

 (Eris 

2011: 7, 17) za slovenske razmere navedlo, da imamo v populaciji od 25 do 64 let enega 

najvišjih deležev ljudi, ki so končali vsaj srednješolsko izobrazbo. Slovenski učenci dosegajo 

na mednarodnih raziskavah relativno visoke rezultate.
40

 Kot v večini držav OECD ima na 

                                                 

39
 The Organisation for Economic Co-operation and Development. 

40
 Vendar v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011: 25) kritično in ambiciozno dodajajo: 

»Slovenski učenci so nekoliko nad povprečjem, nikjer pa niso v samem vrhu. Nadpovprečne rezultate 

dosegajo na področju naravoslovja, sledijo rezultati pri matematiki, v bralni pismenosti slabši rezultat 

prinaša zadnja raziskava. / Če želimo Slovenijo razvijati v družbo znanja, katere ekonomski in 

kulturni razvoj temelji na kakovostnem znanju, se ne moremo zadovoljiti z rezultati, ki so v 
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rezultate učencev vpliv družbenoekonomsko ozadje. Za učence s priseljenskim ozadjem, ki 

predstavljajo okoli 10 odstotkov slovenske populacije pri 15 letih, je ponovno navedeno, da 

še vedno dosegajo nižje rezultate kot učenci z nepriseljenskim ozadjem, poleg tega pa so 

pogosto vključeni v krajše poklicne srednješolske programe. Poročilo OECD priporoča 

spodbujanje vključitve otrok priseljencev v predšolsko izobraževanje (s povečano možnostjo 

dostopa do predšolskega izobraževanja, predvsem s pocenitvijo stroškov),
41

 kar pozitivno 

vpliva na uspešnejše vključevanje v družbo, boljše informiranje staršev o slovenskem 

šolskem sistemu, o pravicah in dolžnostih, ter razvoj gradiv in metod za učinkovitejše 

poučevanje SDJ (Eris 2011: 7, 17).  

 

3.1.2 Medkulturni dialog 

 

Na prvem vrhu voditeljev držav in vlad držav članic Sveta Evrope je bilo leta 1993 

potrjeno, »da je kulturna raznolikost temeljna značilnost bogate evropske dediščine in da je 

strpnost jamstvo za odprto družbo« (Bela knjige 2009: 8). Besedna zveza »medkulturni 

dialog« je bila prvič uporabljena v evropskih dokumentih leta 1995, in sicer v Okvirni 

konvenciji za varstvo narodnih manjšin (1995, 6. člen, 1. točka): »Pogodbenice spodbujajo 

duh strpnosti in medkulturnega dialoga in sprejemajo učinkovite ukrepe za pospeševanje 

medsebojnega spoštovanja in razumevanja ter sodelovanja med vsemi osebami, ki živijo na 

njihovem ozemlju, ne glede na njihovo etnično, kulturno, jezikovno ali versko identiteto, še 

zlasti v izobraževanju, kulturi in javnih občilih.« Leta 1995, petdeset let po koncu druge 

                                                                                                                                                        

mednarodnih raziskavah znanja med razvitimi državami v povprečju. Na ravni države si moramo 

jasno postaviti in začrtati pot k cilju, da se po kakovosti izkazanega znanja slovenski učenci uvrščajo k 

vrhu, to je vsaj v zgornjo tretjino dosežkov učencev razvitih držav.« 
41

 Poročilo ugotavlja, da je v predšolski sistem vključenih 85 % otrok med tretjim in petim letom 

starosti, do tretjega leta starosti pa 50 % otrok, toda priporoča znižanje letnih državnih stroškov. Tako 

visoke stroške kot Slovenija imata za predšolsko izobraževanje samo še Islandija in ZDA. Priporočilo 

tudi navaja pomanjkanje prostora za vse predšolske otroke glede na potrebe (predvsem v Ljubljani), 

zato priporoča možnost državne koncesije (Eris 2011: 17, 18). Poročilo, ki pohvali napredek v 

slovenskem šolskem sistemu in izpostavlja visok delež ljudi s končano srednješolsko izobrazbo, 

obenem kritizira previsoke državne stroške za osnovnošolsko izobraževanje. Kot rešitev predlaga 

povečanje števila otrok v šolskih skupinah in zmanjšanje število zaposlenih – povprečje v državah 

OECD je pet pedagoških delavcev na 1000 otrok, v Sloveniji je to povprečje 9,4 zaposlenih/1000 

otrok (zaposlene imamo svetovalne delavce, knjižničarje, doktorje, medicinske sestre, psihiatre in 

psihologe) (Eris 2011: 15, 16). Dvomim, da bi npr. odpuščanje svetovalnih delavcev ali knjižničarjev 

pripomoglo k uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev. Kot bo pokazala empirična raziskava v 

drugem delu te doktorske disertacije, so pomemben del učiteljskega zbora, ki prispeva k uspešnemu 

vključevanju otrok priseljencev. 
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svetovne vojne, je bila ustanovljena tudi Evropska komisija za boj proti rasizmu in 

nestrpnosti (ECRI), izvajati se je začela Evropska mladinska kampanja proti rasizmu, 

protisemitizmu, ksenofobiji in nestrpnosti (Vsi drugačni – vsi enakopravni 2011).
42

  

Deset let kasneje so voditelji držav in vlad držav članic Sveta Evrope oblikovali 

akcijski načrt, ki je določil glavne naloge Sveta Evrope v prihodnjih letih. V tretji točki 

(izgradnja bolj človeške in vključevalne Evrope) so med drugim zapisali, da sta spoštovanje 

in podpiranje kulturne raznolikosti na podlagi vrednot Sveta Evrope »bistvena pogoja za 

razvoj solidarne družbe« ter izpostavili medkulturni in medverski dialog: »Sistematično bomo 

spodbujali medkulturni in medverski dialog, ki bo temeljil na univerzalnih človekovih 

pravicah ter služil za dvigovanje zavesti, razumevanja, sprave in strpnosti ter preprečeval 

konflikte in zagotavljal družbeno integracijo in kohezijo« (Varšavski vrh: akcijski načrt 

2005). Sledila je t. i. Farska deklaracija o strategiji Sveta Evrope za razvoj medkulturnega 

dialoga, ki je vsebovala predlog za pripravo Bele knjige o medkulturnem dialogu, leta 2006 

pa je odbor ministrov določil, da bo Bela knjiga o medkulturnem dialogu »opredelila način 

spodbujanja pospešenega medkulturnega dialoga v družbi in med družbami v Evropi ter 

dialog med Evropo in sosedstvom« (Bela knjiga 2009: 8). Evropski parlament in Svet 

Evropske unije sta konec leta 2006 sprejela odločbo št. 1983, da se leto 2008 razglasi za leto 

medkulturnega dialoga. 

Raziskave Eurobarometra (Intercultural Dialogue in Europe 2007) so pokazale, da je 

ideja medkulturnega dialoga našla pot v kolektivno zavest Evropejcev in da skoraj tri četrtine 

Evropejcev verjame, da ljudje z različnim ozadjem (etničnim, verskim, nacionalnim) 

»bogatijo kulturno življenje njihovih dežel.«
43

 Intervjuvance so med drugim vprašali, kaj za 

njih pomeni medkulturni dialog: ena tretjina prebivalcev Evropske unije (34 %) ni razumela 

pojma oz. niso vedeli, kaj naj bi besedna zveza `medkulturni dialog´ pomenila. Med odgovori 

na vprašanje, kaj ljudem pomeni medkulturni dialog (Intercultural Dialogue in Europe 2007: 

9−10), najdemo: komunikacija med različnimi skupnostmi; sodelovanje, izmenjava, 

mednarodna izmenjava; skupno življenje, vedenje in razumevanje drugačnih kultur; kulturni 

dogodki in dostop do kulture; sobivanje/sožitje in kulturna raznolikost; skupna evropska 

                                                 

42
 Dejavnost so ponovili leta 2006, kajti »na evropskem nivoju je bila kampanja leta 1995 ena 

najuspešnejših. V desetih letih pa se je veliko spremenilo: Evropa se sooča z novimi izzivi, zato lahko 

celotno novo generacijo spodbudimo k boju za raznolikost, človekove pravice in sodelovanje ter proti 

nestrpnosti in diskriminaciji« (Vsi drugačni – vsi enakopravni 2011).  
43

 Raziskava je bila opravljena v 27 državah članicah Evropske unije od 13. do 17. 11. 2007 med 

ljudmi, starimi nad 15 let. Opravili so okoli 1000 intervjujev v vsaki državi, skupaj okoli 27.000. 
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kultura; ukvarjanje z jezikovno raznolikostjo; toleranca, enake pravice; izobraževanje, 

izmenjava informacij in idej; dialog na političnem in ekonomskem področju; selitveni 

procesi, manjšine; ohranjanje tradicije idr. Z določitvijo pomena so imeli največ težav na 

Cipru, Malti, v Romuniji, Estoniji in na Madžarskem (od 47 do 54 % vprašanih ni vedelo, kaj 

naj bi ta besedna zveza pomenila), najmanj pa v Sloveniji (le 19 % anketiranih je imelo 

težave z odgovorom), v Luksemburgu in na Portugalskem (20 oz. 21 %). 

 

3.1.2.1  Bela knjiga o medkulturnem dialogu 

 

Osnutek Bele knjige Sveta Evrope o medkulturnem dialogu: živeti skupaj v 

enakopravnosti in dostojanstvu (Bela knjiga 2009) je bil predstavljen januarja 2008 v 

Ljubljani, končna različica pa maja 2008 v Strasbourgu na 118. zasedanju Odbora ministrov 

Sveta Evrope. Temeljni dokument Sveta Evrope za medkulturni dialog zagovarja stališče, da 

je demokratično obravnavanje vse bogatejše kulturne raznolikosti Evrope, ukoreninjene v 

zgodovini naše celine, naša prednostna naloga. Dokument skuša zagotoviti vsebinski okvir in 

smernice za oblikovalce politike in strokovnjake s tega področja, pri čemer se zaveda, da »z 

zakonom medkulturnega dialoga ni mogoče predpisati. Ostati mora odprto povabilo k 

izvajanju temeljnih načel, opredeljenih v tem dokumentu, prožni uporabi v njem 

predstavljenih priporočil in prispevku k nenehni razpravi o prihodnji ureditvi družbe. Med 

ključnimi izrazi, ki se uporabljajo v dokumentu, so opredeljeni (Bela knjiga 2009: 11–12, 16, 

18): 

 medkulturni dialog: odprta in spoštljiva izmenjava mnenj med posamezniki, 

skupinami različnega etničnega, kulturnega, verskega in jezikovnega ozadja ter 

dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja; deluje na vseh 

ravneh: v družbah, med evropskimi družbami ter med Evropo in širnim svetom 

 multikulturalizem: (kot asimilacionizem) pomeni poseben politični pristop, medtem 

ko izraza kulturna raznolikost in večkulturnost označujeta empirično dejstvo, da 

obstajajo različne kulture in lahko hkrati delujejo v nekem prostoru in družbeni 

ureditvi 

 socialna kohezija: zmožnost družbe zagotoviti blaginjo vsem njenim članom, s čim 

manjšimi neenakostmi in brez polarizacije; povezovalna (kohezivna) družba je 

skupnost, ki vzajemno spodbuja svobodne posameznike k uresničitvi skupnih ciljev na 

demokratičen način 
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 interesne skupine: vse skupine posameznikov z manjšinskim ali večinskim poreklom, 

ki imajo določeno vlogo v medkulturnem dialogu in interes zanj, vsi najvidnejši 

oblikovalci politik v vladah in parlamentih na vseh ravneh, lokalne in regionalne 

oblasti, organizacije civilne družbe, priseljenske in verske skupnosti, kulturne in 

medijske organizacije, novinarji in socialni partnerji 

 javni organi: nacionalna vlada, politični in upravni organi na centralni, regionalni ali 

lokalni ravni, mestni sveti ali drugi organi lokalnih oblasti, fizične ali pravne osebe v 

okviru zasebnega prava, ki opravljajo javne funkcije ali izvajajo upravno oblast 

 vključevanje: (socialno vključevanje, vključenost, participacija), dvosmerni proces in 

zmožnost ljudi za sožitje ob popolnem spoštovanju dostojanstva vsakega 

posameznika, skupnega dobrega, pluralizma in raznolikosti, nenasilja in solidarnosti 

ter tudi njihova zmožnost sodelovati v socialnem, kulturnem, gospodarskem in 

političnem življenju; zajema vse vidike socialnega razvoja in vse politike; zahteva 

zaščito šibkih, pravico do drugačnosti, ustvarjanja, inovacij; potrebne so učinkovite 

politike vključevanja, da se priseljencem zagotovi popolna udeležba v življenju države 

sprejema; priseljenci morajo tako kot vsi drugi upoštevati zakone in splošne vrednote 

evropskih družb in njihovo kulturno dediščino; strategije vključevanja morajo 

obvezno zajemati vsa družbena področja in vključevati socialni, politični in kulturni 

vidik; spoštovati morajo dostojanstvo in posebno identiteto priseljencev ter ju 

upoštevati pri oblikovanju politik 

 pozitivni ukrepi: želijo z namenom nadomestiti slabosti v zvezi s posameznikovim 

rasnim ali etničnim izvorom, spolom ali drugimi zaščitenimi značilnostmi spodbuditi 

popolno in učinkovito enakopravnost ter tudi enakopravno uživanje ali uveljavljanje 

pravic 

 manjšina: na mednarodni ravni ni nobene dogovorjene pravne definicije za pojem 

manjšina; v Beli knjigi (2009) označuje osebe, ki pripadajo skupinam, po številu 

manjšim od preostalega prebivalstva in z značilno identiteto, zlasti z njihovo 

narodnostjo, kulturo, vero ali jezikom, s priseljenci vred 

Spodbujanje medkulturnega dialoga je bila »ena od prednostnih nalog slovenskega 

predsedovanja Svetu Evropske unije v letu 2008, ki je bilo razglašeno za evropsko leto 

medkulturnega dialoga« (Žbogar 2009: 3), leto 2008 pa za marsikoga prelomnica, da je začel 

razmišljati o medkulturnem dialogu, čeprav kulturna raznolikost v Evropi ni nov pojav. 

»Evropsko sodišče za človekove pravice je priznalo, da je pluralizem zasnovan na `pristnem 
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priznavanju in spoštovanju raznolikosti in dinamike kulturnih tradicij, etničnih in kulturnih 

identitet, verskih prepričanj, umetniških, literarnih in družbeno-ekonomskih idej in pojmov´ 

ter da je `skladna interakcija posameznikov in skupin z različnimi identitetami nujna za 

uresničitev socialne kohezije´. Toda pluralizem, strpnost in odprtost morda niso dovolj: 

potrebna so proaktivna, strukturirana in splošna skupna prizadevanja pri obravnavi kulturne 

raznolikosti. Medkulturni dialog je osrednje sredstvo za dosego tega cilja, brez katerega bo 

težko zaščititi svobodo in blaginjo vseh, ki živijo na naši celini«, obenem pa opozarja na 

negativne posledice morebitnega nedialoga: »Če dialoga ni, obstaja nevarnost pojava 

stereotipnih dojemanj, vzajemnega sumničenja, napetosti in tesnobe, pri čemer se za vse 

krivijo manjšine in na splošno spodbujata nestrpnost in diskriminacija. […] V ločenih in 

medsebojno izključenih skupnostih se ustvarja ozračje, ki je pogosto sovražno do 

posameznikove avtonomnosti in neoviranega uveljavljanja človekovih pravic ter temeljnih 

svoboščin. […] Evropska zgodovina je bila miroljubna in ustvarjalna, vsakokrat ko je 

odločno izbrala dialog s sosedi in se trudila preseči ločnice. Pomanjkanje odprtosti do drugih 

pa je vse prepogosto privedlo do katastrof. Samo dialog omogoča življenje v enotnosti in 

raznolikosti« (Bela knjiga 2009: 14–16).  

 

3.1.2.2  Pojmovni okvir  

 

Medkulturni dialog je opredeljen kot »proces, ki zajema odprto in spoštljivo 

izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z različnim etničnim, kulturnim, verskim in 

jezikovnim poreklom in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 

Zahteva svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi, ter tudi pripravljenost in zmožnost 

poslušati mnenja drugih. Medkulturni dialog prispeva k političnemu, socialnemu, kulturnemu 

in gospodarskemu vključevanju ter k povezovanju družb z različnimi kulturami. Spodbuja 

enakopravnost, človeško dostojanstvo in občutek skupnega cilja. Želi razviti globlje 

razumevanje različnih svetovnih nazorov in praks za večje sodelovanje in udeležbo (ali 

svobodo izbire), da se omogočita osebna rast in preobrazba ter spodbujata strpnost in 

spoštovanje do drugih« (Bela knjiga 2009: 16). Medkulturni dialog je označen za temeljno 

značilnost vključujočih družb, ki ne dopuščajo marginalizacije ali izključevanj posameznikov, 

za sredstvo mediacije in sprave, opozarjajoč, da morajo odprte demokratične družbe nenehno 

ponujati priložnost za dialog. 
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Prvi pogoj za medkulturni dialog je spoštovanje enakosti dostojanstva vseh ljudi, 

človekovih pravic, pravne države in demokratičnih načel, svobode izražanja in drugih 

temeljnih svoboščin. »Kršitev človekovih pravic, kot so prisilne poroke, kazniva dejanja `v 

imenu časti´ ali pohabljanje ženskih spolnih organov, ni mogoče upravičiti nikoli, ne glede na 

kulturno okolje. Prav tako se pravila v resnici ali navidez [!] 'prevladujoče kulture' ne smejo 

izkoriščati za upravičevanje diskriminacije, sovražnega govora ali kakršne koli oblike 

diskriminacije na podlagi vere, rase, etničnega izvora ali druge identitete« (Bela knjiga 2009: 

18–21). Ksenija Vidmar Horvat (2009b: 20) opozarja, da je paradigma medkulturnega dialoga 

»potencialno emancipatorična samo toliko, kolikor se prepozna v konceptualno-pomenski 

odprtosti, v kateri je kultura ime za prostor raznolikih pripadanj in sočasnih lojalnosti 

različnim skupinam.«  

Različne vrste verskih (krščanstvo, judovstvo in islam) in posvetnih (ateizem, 

agnosticizem, skepticizem, neudeleženi) pojmovanj smisla življenja so del evropske kulturne 

dediščine. Svoboda mišljenja, vesti in vere je eden od temeljev demokratične družbe, 

zaščitena z 9. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, država pa mora ohraniti 

svojo nevtralno in nepristransko vlogo pri izražanju različnih ver, verovanj in prepričanj. 

Ljudje z neverskimi svetovnimi nazori skupaj z verskimi predstavniki prispevajo k razpravam 

o moralnih temeljih družbe ter sodelujejo. »Poleg dialoga med javnimi organi in verskimi 

skupnostmi, ki ga je treba spodbujati, je potreben tudi dialog med verskimi skupnostmi 

samimi (medverski dialog)« (Bela knjiga 2009: 22–23), Hans Küng (2008: 21) pa poudarja: 

»Brez miru med religijami ni svetovnega miru. Miru med religijami ni brez dialoga med 

religijami.«
44

  

Medkulturni dialog spodbuja pet ločenih, a med seboj povezanih političnih pristopov  

 demokratično ravnanje s kulturno raznolikostjo: 

o politična kultura, ki ceni raznolikost 

o človekove pravice in temeljne svoboščine 

o od enakih možnosti do enakopravnega uživanja pravic 

 demokratično državljanstvo in udeležba 

 učenje in poučevanje medkulturnih veščin 

o ključna področja znanj: demokratično državljanstvo, jezik, zgodovina 

                                                 

44
 Razprave o medverskem dialogu so (bile) v Sloveniji manj prisotne kot razprave o medkulturnem 

dialogu, a vseeno lahko najdemo nekaj primerov, npr. Küng (2008); Grabus (2011); Grabus, Striković 

(2012); Štrubelj 2012: 43–47. 
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o osnovno- in srednješolsko izobraževanje 

o visokošolsko izobraževanje in raziskave 

o neformalno in informalno (priložnostno) učenje 

o vloga učiteljev 

o družinsko okolje 

 vzpostavitev prostorov za medkulturni dialog ter  

 uporaba načel medkulturnega dialoga v mednarodnih odnosih (Bela knjiga 2009: 

23–36): 

Skupne vrednote demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države, 

pluralizma, strpnosti, nediskriminacije in medsebojnega spoštovanja so temelji politične 

strukture, ki ceni kulturno raznolikost. Ta se lahko razvije le, če demokracija uskladi 

vladavino večine in pravice pripadnikov manjšin. »Razvoj politične strukture, ki podpira 

kulturni pluralizem, je zahtevna naloga. Zajema šolski sistem, ki ustvarja zmožnosti za 

kritično mišljenje in inovacije ter prostore, kjer je ljudem dovoljeno sodelovati in se izražati. 

Organe pregona, politike, učitelje, druge poklicne skupine in voditelje civilne družbe je treba 

usposobiti za delovanje kulturno različnih skupnostih. Kultura mora biti dinamična, 

zaznamovana z eksperimentiranjem. Medije se poziva, da širijo objektivne informacije in 

novo razmišljanje ter izpodbijajo stereotipe. Potrebna je množica pobud in predanih 

interesnih skupin, zlasti z vključitvijo močne civilne družbe« (Bela knjiga 2009: 24).  

Pomembno vlogo imajo lokalne in regionalne oblasti, saj dejavna udeležba vseh 

prebivalcev v življenju lokalne skupnosti prispeva k njeni blaginji in krepi vključevanje. 

Veščine, potrebne za medkulturni dialog, se ne pridobijo samodejno – treba se jih je učiti, jih 

razvijati in ohranjati vse življenje, bistveno je medinstitucionalno sodelovanje. Pomembna 

mesta za pripravo mladih na trg dela, osebni razvoj, zagotavljanje širokega znanja in aktivno 

državljanstvo so osnovne in srednje šole: »Medkulturna razsežnost zajema vse predmete 

znotraj formalnega učnega načrta, še najbolj pa zgodovino, pouk jezikov ter verskih in 

nazorskih dejstev.« Tudi univerza ima »velik potencial pri izoblikovanju `medkulturnih 

intelektualcev´, ki imajo lahko dejavno vlogo v javnem življenju«, to pa je treba dopolniti s 

strokovnimi raziskavami o medkulturnem učenju. Potrebno je usposabljanje učiteljev, ki 

imajo »na vseh ravneh temeljno vlogo pri spodbujanju medkulturnega dialoga in pripravi 

prihodnjih generacij na dialog« (Bela knjiga 2009: 28–31). V okviru neformalnega 

izobraževanja so za razvoj medkulturnega dialoga pomembne mladinske in športne 

organizacije, skupaj z verskimi skupnostmi. Kot vzorniki svojih otrok imajo pomembno 
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vlogo za življenje v kulturno raznoliki družbi starši in širše družbeno okolje, zato je treba 

vzpostaviti izobraževalne programe tudi zanje.  

Medkulturni pristop prepoznava vrednost jezikov manjšinskih skupnosti, poudarjena 

je večjezičnost, vendar je za polnopravno delovanje nujno osvojiti prevladujoči jezik države. 

Prostor za medkulturni dialog je vsepovsod, bistveno »je vzpostaviti prostore za dialog, ki so 

odprti za vse«: urbani prostori (ulice, tržnice, trgovine, hiše), vzgojno-izobraževalne 

ustanove, kulturni in socialni centri, mladinski in športni klubi, verski prostori (cerkve, 

sinagoge, mošeje), delovni prostori, mediji, virtualni in drugi prostori za preživljanje prostega 

časa. Veliko priložnosti za medkulturni dialog ponuja vsakdanje delovanje javnih služb, 

nevladnih organizacij in verskih skupnosti; v pomoč pri odnosih z različnimi uporabniki 

storitev je zaposlovanje »pripadnikov manjšinskih skupnosti z različnim etničnim, verskim, 

kulturnim in jezikovnim poreklom v javnih službah« (Bela knjiga 2009: 32, 34).  

Medkulturni dialog lahko prispeva k preprečevanju in razreševanju konfliktov, 

podpira spravo in ponovno vzpostavitev družbenega zaupanja tudi na mednarodni ravni. Svet 

Evrope vabi k nadaljnjemu delovanju in sodelovanju, »poziva vse druge interesne skupine, da 

nadaljujejo proces, ki je bil ponekod opisan kot `priprava bele knjige´in je organizaciji 

omogočil stik s številnimi partnerji, vse od mednarodnih organizacij pa do akterjev civilne 

družbe. Vse partnerje spodbujamo, da še naprej svetujejo Svetu Evrope glede usmeritve za 

prihodnost, predlagajo programe in projekte ter nas opozarjajo na dogodke, ki utegnejo 

ogroziti medkulturni dialog« (Bela knjiga 2009: 50–51). Ne samo Svet Evrope, tudi drugi 

načrtovalci »širitve evropske skupnosti, se vsaj zadnje desetletje bolj intenzivno ukvarjajo z 

vprašanjem, kako upravljati skupnost posameznikov in skupin z različnim družbeno-

kulturnim ozadjem, da bi pripadnost skupnim evropskim vrednotam postala resničnost. 

Odločili so se, da bodo delovali v smeri razvijanja kohezije med `kulturno´ raznolikimi 

družbami v skupnosti, da ne bi postala Evropa prihodnosti Evropa ločenih skupnosti kultur« 

(Knežević Hočevar, Cukut, Černič Istenič 2009: 48). 

 

3.1.2.3  Kritike medkulturnega dialoga 

 

Svet Evrope se zaveda, da je to »zgolj eden od korakov na dolgi poti« in razporeja 

odgovornost na javne organe na vseh ravneh, civilno družbo in vse druge interesne skupine 

ter predstavlja »to belo knjigo kot prispevek k mednarodni razpravi, ki vztrajno pridobiva 

zagon« (Bela knjiga 2009: 51), a ideja medkulturnega dialoga kot načina sobivanja 
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večkulturne Evrope je deležna veliko kritik. Glavni očitki medkulturnemu dialogu so 

teoretična neopredelitev pojmov kultura, dialog in posledično medkulturni dialog ter 

vprašanje o tem, kaj evropska identiteta, h kateri naj bi medkulturni dialog pomembno 

prispeval, sploh je; pri poskusih uresničevanja medkulturnega dialoga pa evrocentrizem, 

utrjevanje pozicije moči že vladajočih večinskih skupnosti in zloraba medkulturnega dialoga 

kot »blagovne znamke«,
45

 namesto da bi šlo za demokratično načelo pluralizacije identitetne 

politike ter večkulturne pripadnosti v novi Evropi (Delanty 2007; Balibar 2007; Debeljak 

2004; Delanty, Rumford 2008; Vidmar Horvat 2009a, 2009b; Knežević Hočevar, Cukut, 

Černič Istenič 2009 idr.).  

Ksenija Vidmar Horvat (2009a: 57–58) opozarja, da je »že dlje časa mogoče opaziti 

zaostajanje teorije, da bi našla ustrezno metodološko in pojmovno osmislitev `medkulturnega 

dialoga.´« Treba bi bilo zagotoviti ustrezen znanstveno teoretski in konceptualni model, ki 

večetnično in večkulturno skupnostno interakcijo razbremeni utečenih ideologij, predvsem 

etnocentrizma in nazadnjaškega, izključujočega patriotizma«, saj medkulturni dialog ni samo 

ena točka na dnevnem redu evropske politike, ampak »ima ideja medkulturnega dialoga v 

evropskem prostoru temeljne in odločujoče učinke na rekonstituiranje evropske družbe ter 

redefiniranje evropske identitete in državljanstva« (Vidmar Horvat 2009b: 8).  

 Nekritično je prikazano stanje slovenskega medkulturnega dialoga v Nacionalni 

strategiji za izvedbo evropskega leta medkulturnega dialoga (2008), dokumentu, ki ga je 

pripravila slovenska država za izvedbo evropskega leta medkulturnega dialoga. Sodeč po 

zapisih v dokumentu, je medkulturni dialog »sestavni del slovenskih usmeritev na različnih 

področjih, kot so kultura, izobraževanje, zunanja in notranja politika. Vidik spodbujanja 

medkulturnega dialoga je vključen v različne zakone in predpise in prav tako v različne akcije 

na ravni politike ministrstev in na ravni izvajanja notranje zakonodaje in zakonodaje EU, tako 

v njenih zavezujočih kot tudi nezavezujočih vidikih« (Nacionalna strategija 2008: 1), urejeni 

naj bi bili odnosi z italijansko, madžarsko in romsko skupnostjo, osnova za medkulturni 

dialog pa naj bi bila del formalnega in neformalnega izobraževalnega sistema na vseh ravneh.  

                                                 

45
 Ob analizi slovenskih prireditev v prvi polovici leta 2008 Ksenija Vidmar Horvat (2009b) ugotavlja, 

da je bilo slovensko predsedovanje Svetu Evrope npr. za javno radiotelevizijo zamujena priložnost in 

da se je medkulturni dialog izkazal kot projekt elit – za elite: v polletnem obdobju nista oddaji 

Dnevnik in Odmevi k svojemu poročanju povabila predstavnikov etničnih in drugih kulturnih 

manjšin, ki živijo v Sloveniji niti civilne družbe (z eno izjemo), niti kritičnih intelektualcev (z eno 

izjemo). Edina pogovorna oddaja Omizje (9. 4. 2008) s temo medkulturnega dialoga je gostila dva 

filozofa, publicistko in literarno znanstvenico.  
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 Slovenija se je uvrstila med države, katerih prebivalci so pokazali največ zanimanja za 

dogodke ob letu medkulturnega dialoga (78 % skupaj z Luksemburgom, Grčijo in Ciprom, 

največ v Litvi: 80 %). Najmanj zanimanja so pokazali prebivalci Avstrije in Nizozemske (49 

%) (Intercultural Dialogue in Europe 2007), vendar Ksenija Vidmar Horvat (2009b: 10–11) 

komentira, da se evropsko leto medkulturnega dialoga uporablja za »samopromocijsko 

strategijo dokazovanja nacionalne zrelosti v tem vprašanju, manj pa kot način preverjanja te 

zrelosti« in »postane polje za reprezentiranje medkulturnega dialoga kot udejanjene prakse in 

ideala, ne pa kot možnost vzpostavitve kritičnega odnosa do obstoječih praks«.   

  Pomembno vprašanje je, kdo so subjekti in objekti dialoga, kakšno je razmerje moči 

med akterji dialoga, kako se uresničujejo nacionalne in nadnacionalne medkulturne krajine. 

Medkulturni dialog se v Sloveniji uresničuje kot način podrejanja, ko večina zahteva od 

manjšine dialog, zanj pa pogoje in vrednostne okvire postavlja večina. Pod okriljem 

medkulturnega dialoga se še naprej izvaja nasilje politike razlike in drugosti, še meni Ksenija 

Vidmar Horvat (2009b: 21) in opozarja, da »medkulturni dialog ne bi smel biti politika 

kulturnega (po)govora z drugim, temveč etika razmišljanja o tem, kako demokratizirati in 

pluralizirati kulturo prvega«. Duška Knežević Hočevar, Sanja Cukut in Majda Černič Istenič 

(2009) povezujejo integracijo in medkulturni dialog v procesu dvosmerne komunikacije. 

Opozarjajo, da je treba zanjo oblikovati primerne okoliščine za udeležbo vseh akterjev. 

Medkulturni dialog naj bi obravnaval »´kulturno izmenjavo´, ki predpostavlja enakovredne 

udeležence v procesu pogajanja o njenih pomenih, ne pa nosilcev njenih statičnih pomenov« 

(Knežević Hočevar, Cukut, Černič Istenič 2009: 49).  

 

3.1.3 Medkulturna zmožnost in medkulturna občutljivost 

 

Medkulturna zmožnost sodi med socialne in državljanske zmožnosti, ki »vključujejo 

osebne, medosebne in medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike vedenja, ki 

usposabljajo posameznike za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in 

poklicnem življenju in zlasti v vse bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje morebitnih 

sporov« (Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje 2006: 16).
46

 Kot ena od treh prepletajočih se prvin socialne in 

                                                 

46
 Osem ključnih kompetenc/zmožnosti: 1. sporazumevanje v maternem jeziku, 2. sporazumevanje v 

tujem jeziku, 3. matematična kompetenca ter osnovne zmožnosti v znanosti in tehnologiji, 4. digitalna 
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državljanske zmožnosti je medkulturna zmožnost med opisom znanja, spretnosti in odnosov 

omenjena večkrat. Izpostavljeno je zavedanje o raznoliki, večkulturni družbi, potreba po 

medkulturni komunikaciji, strpnosti, spoštovanju in premagovanju predsodkov. Razvite 

ključne zmožnosti potrebuje posameznik za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno 

državljanstvo, družbeno vključenost in zaposlitev (Priporočilo Evropskega parlamenta in 

sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006). Ljudje naj bi razvili ključne 

zmožnosti že v svojem začetnem izobraževanju, vse življenja pa naj bi jih vzdrževali, 

razvijali in posodabljali. Po mnenju Evropske komisije (2005) gre pri kompetenci/zmožnosti 

(angl. competence) za kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam, 

omenjeni odnosi pa vključujejo čustva, vrednote in motivacije. 

 Josef Huber (2012: 5–7) označi medkulturno zmožnost kot ključno sestavino 

izobraževanja. Brez ustrezne politike, ki umešča medkulturno zmožnost v središče 

izobraževanja, predvsem pa v vsakdanjo prakso, znotraj katere se razvijajo potrebno vedenje, 

veščine in znanje, ki jih potrebujemo za medsebojno razumevanje, družbena sprememba ni 

možna. Medkulturne zmožnosti ne moremo pridobiti samodejno, treba jo je razvijati, se jo 

učiti in vzdrževati vse življenje, podobno kot druge zmožnosti. Tudi v poročilu Living 

together (2011: 21) je zapisano podobno. Zmožnost za skupno življenje, da bi sobivali kot 

enaki v spoštovanju, da bi živeli skupaj v miru, se ne pridobijo samodejno. Če jo želimo 

razvijati in vzdrževati vse življenje, jo moramo poučevati in izvajati v praksi od 

najzgodnejšega obdobja. Učitelji imajo očitno bistveno vlogo pri razvijanju te zmožnost pri 

otrocih, pomembni pa so tudi neformalna izobrazba, programi vseživljenjskega učenja ter 

podpora odraslim, ki med rednim izobraževanjem niso bili seznanjeni s temi vidiki. 

Na tem mestu pojasnjujemo še termin medkulturna občutljivost, ki je po našem 

mnenju tesno povezan s terminom medkulturna zmožnost. Če razumemo, kako se razvija 

naša medkulturna občutljivost, lažje razvijamo tudi svojo medkulturno zmožnost. Kot temelj 

za razvoj medkulturne občutljivosti postavlja Milton J. Bennett (v Zorec 2009: 66–67) 

razumevanje razlik in vzpostavitev komunikacije med različnimi kulturami. Medkulturna 

občutljivost ni prirojena sposobnost, ampak jo je treba negovati in razvijati, do nje pa se 

prebije posameznik v stiku z drug(ačn)o kulturo. Milton J. Bennett razlikuje šest faz razvoja: 

v prvih treh etnocentričnih fazah je za razumevanje realnosti v središču lastna kultura, 

                                                                                                                                                        

kompetenca, 5. učenje učenja, 6. socialne in državljanske kompetence, 7. samoiniciativnost in 

podjetnost ter 8. kulturna zavest in izražanje (Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006). 
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naslednje tri pa so etnorelativistične oziroma označujejo doživljanje lastne kulture v 

kontekstu obstoja drugih kultur:  

1. Zanikanje kulturnih razlik: skupine so izolirane ali namerno ločene med seboj, lastna 

kultura se doživlja kot edina. Do prepoznavanja izvornih kulturnih razlik ne prihaja, za 

njih niti ni zanimanja.  

2. Odpor/obramba: prepoznavanje kulturnih razlik je izraženo s sramotenjem drugih kultur 

in razumevanjem lastne kulture kot večvredne (ali obratno, poveličevanje druge kulture in 

razvrednotenje lastne). Posamezniki se kulturne različnosti drugih bojijo in jo doživljajo 

kot grožnjo ali ogrožanje lastnih vrednot.  

3. Zmanjševanje: lastna kultura se razlaga kot univerzalna. Druge kulture se razlagajo 

trivialno ali se romantizirajo, odkrivajo se medsebojne podobnosti ali pa se tuje vedenje 

popravlja v želji po ustrezanju lastnim pričakovanjem.  

4. Sprejemanje različnosti: lastna kultura se doživlja kot ena od številnih enakovrednih. 

Osebe se zanimajo za kulturne razlike in jih spoštujejo.  

5. Prilagoditev: pride do komunikacijskih spretnosti, ki omogočajo posamezniku empatijo z 

različnimi kulturnimi stališči. Osebe so sposobne videti svet s stališča druge osebe in 

lahko spreminjajo svoje vedenje, da bi učinkoviteje komunicirale z drugo kulturo.  

6. Vključevanje: usvojena je večkulturna perspektiva, ki uporablja mnoge kulturne okvire. 

Ustvarjena je osebna identiteta, ki ne temelji le na eni kulturi. Osebe so sposobne 

občutljivosti za druge kulture in hkrati distance do katere koli kulture, tako tuje kot svoje, 

so hkrati del kulturnega konteksta in so od njega neodvisne.   

»Kot velja za vsako teorijo stopenj, je mogoče Bennettov model kritizirati na podlagi tega, da 

verjetno vsi posamezniki pač ne gredo skozi vse stopnje težav, s katerimi se ti srečujejo v 

svojem poskusu, da bi zavzeli širšo, neetnocentrično perspektivo« (Vezjak 2008: 84). Kljub 

tej pomanjkljivosti se Bennettov model razvoja medkulturne občutljivosti uporablja v 

programih medkulturnega izobraževanja, »katerega temeljna domneva je, da se 

interkulturalne kompetence povečujejo, ko postanejo izkušnje kulturnih različnosti 

kompleksnejše in bolj sofisticirane oziroma ko so osebe pogosto v neposrednem stiku s 

pripadniki drugih kultur« (Macura - Milovanović 2006: 55). 
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3.2 Preseganje enokulturnosti: razvoj večkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

V Veliki Britaniji večina pedagogov ne uporablja termina medkulturna vzgoja in 

izobraževanje, ampak večkulturna vzgoja in izobraževanje (Portera 2011), prav tako ameriške 

teoretičarke Sonia Nieto in Patty Bode (2008) ter Christine E. Bennett (2011), katerih model 

večkulturne vzgoje in izobraževanja predstavljamo v nadaljevanju.  

V ZDA in Kanadi so postale v sedemdesetih letih 20. stoletja razprave o večkulturni 

vzgoji in izobraževanju osrednja tema pedagoških razprav; prve rešitve na osnovi večkulturne 

vzgoje in izobraževanja so se pojavile tudi v Avstraliji. Zavedanje o resnični etnični in 

kulturni raznolikosti je bilo v tem času na precej nizki ravni, vzpon modela večkulturne 

vzgoje in izobraževanja v ZDA pa je bil posledica (vsaj) treh dejavnosti v šestdesetih letih 20. 

stoletja: gibanja za državljanske pravice, dejavnosti skupnosti pri kritičnem presojanju šolskih 

učnih načrtov in učbenikov, ki vsebujejo predsodke, ter preseganja rasističnih domnev o 

učnih (ne)zmožnostih posameznih etničnih skupnosti. Večkulturno izobraževanje se je razvilo 

kot odgovor na rasizem, etnocentrizem in jezikovno diskriminacijo v izobraževanju. Po 

objavljenih prvih znanstvenih člankih in prispevkih o večkulturnem izobraževanju so začeli 

načela večkulturnega izobraževanja vpeljevati v ZDA v šolstvo v osemdesetih letih 20. 

stoletja, zavedajoč se na eni strani vedno večjega števila temnopoltih učencev v integriranih 

razredih, na drugi strani pa doseganja njihovih nižjih učnih ciljev.
47

 S pomočjo večkulturnega 

izobraževanja so poskušali najti odgovore na sobivanje vedno več različnih etničnih skupnosti 

(Grant, Sleeter 2007: 53–84; Portera 2011: 22, 23; Nieto, Bode 2008: 5; Bennett 2011: 3, 4). 

Večkulturna vzgoja in izobraževanje mora nasprotovati neenakopravnosti in 

razslojevanju v šoli, družbi, vendar pa je izobraževalna filozofija kvalitetna le, če se 

osredotoča na tri osnovne postavke: 

 lotiti se mora reševanja neenakopravnosti in promovirati pravično izobraževanje 

 dvigniti mora dosežke vseh učencev in jim omogočiti nepristransko, 

visokokakovostno izobraževanje 

                                                 

47
  Za družbeno enakopravnost so se poleg Afroameričanov borili Indijanci (domorodci), 

Južnoameričani, mehiški in azijski Američani in druge priseljenske skupnosti, ženske, invalidi, 

istospolno usmerjeni. Nepravičnost, še posebej za Indijance, Južnoameričane in Afroameričane 

obstaja še naprej, dodajata kritično Sonia Nieto in Patty Bode (2008: 5). Čeprav Carl A. Grant in 

Cristine E. Sleeter (2007: 62) opozarjata na »iluzijo o napredku«, pomeni večkulturna vzgoja in 

izobraževanje navkljub pomanjkljivostim nasprotje enokulturni vzgoji in izobraževanju, največkrat 

temelječem na evropsko-ameriški perspektivi (Nieto, Bode 2008: 48–51; Bennett 2011: 121–132). 
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 učencem mora dati možnost, da postanejo kritični in produktivni člani demokratične 

družbe (Nieto, Bode 2008: 10–12) 

Samo pomagati učencem, da se dobro razumejo, spodbujati jih, da se dobro počutijo, da so 

spoštljivi in občutljivi do različnosti – ni dovolj. Na življenja učencev neizprosno vplivajo 

ekonomske, družbene in politične razmere v šolah in družbi – torej družbenopolitične 

razmere, v katerih živijo in se učijo – kar pomeni, da moramo pri konceptualizaciji in 

implementaciji večkulturne vzgoje in izobraževanja te okoliščine upoštevati. Naslednji enako 

pomemben cilj večkulturne vzgoje in izobraževanja je znanje. Če znanje ni bistvo 

večkulturnega izobraževanja, potem tudi razredne delavnice dobrega počutja ne bodo 

omogočile pravičnega šolskega okolja za učence. Upoštevajoč rezultate, ki govorijo o 

podpovprečnih dosežkih v šoli pri učencih z drugačnim ozadjem (učenci iz rasno, kulturno in 

jezikovno marginaliziranih skupin, iz revnih družin), je nujno, da je v centru večkulturne 

vzgoje in izobraževanja znanje in da imajo vsi učenci pravico do visokokakovostnega 

izobraževanja: »Naučiti se pisati teste ali priti na kvalitetno univerzo ne sme biti 

najpomembnejši del odličnega izobraževanja. Tretji in enakovredno odločilen cilj 

večkulturnega izobraževanja je podpirati demokracijo tako, da bodo učenci pripomogli k 

splošnemu dobremu v družbi, ne pa samo skrbeli za svoje potrebe« (Nieto, Bode 2008: 10). 

Christine E. Bennett (2011: 10–12) kot osnovne vrednote, ki predstavljajo temelj večkulturni 

vzgoji in izobraževanju, navaja: sprejemanje in razumevanje kulturne raznolikosti, 

spoštovanje človeškega dostojanstva in človekovih pravic, odgovornost do svetovne 

skupnosti in spoštovanje zemlje.  

Večkulturna vzgoja in izobraževanje, upoštevajoč družbenopolitične razmere, je 

proces obsežne šolske reforme, predvsem pa temeljno izobraževanje za vse učence. Izziva in 

zavrača rasizem ter druge oblike diskriminacije v šoli in družbi. Sprejema in potrjuje 

pluralizem (etnični, rasni, jezikovni, verski, ekonomski, spolni idr.), ki se odraža med učenci, 

njihovo skupnostjo in učitelji. Večkulturno izobraževanje prežema šolske učne načrte, 

vzgojne strategije in vzajemno delovanje med učitelji, učenci in družinami, prav tako pa tudi 

koncepte poučevanja in učenja. Za svojo prednostno filozofijo uporablja kritično pedagogiko. 

Osredotoča se na znanje, razmišljanje in delovanje kot osnovo za družbeno spremembo ter 

podpira demokratične principe družbene pravičnosti (Nieto, Bode 2008: 42).  

Po definiciji Sonie Nieto in Patty Bode (2008) je večkulturna vzgoja in izobraževanje 

sestavljena iz sedmih karakteristik, in sicer je: 
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 protirasistično in protidiskriminatorno 

 temeljno 

 namenjeno vsem učencem 

 prisotno vsepovsod 

 zavzemajoč se za družbeno pravičnost 

 dinamičen in razvijajoč se proces 

 tesno povezan s kritično pedagogiko 

Večkulturna vzgoja in izobraževanje predstavlja ponovni razmislek o šolski reformi. Odziva 

se na mnoge težave, ki privedejo do nižjih dosežkov ali neuspehov v šoli. Če je večkulturno 

izobraževanje vključeno v šolsko reformo vsestransko, lahko preoblikuje in obogati 

izobraževanje vseh mladih ljudi. Kulture, jezike in izkušnje vseh učencev vzame za izhodišče 

izobraževanja ter učencem pomaga, da se razvijejo v poučene, kritično zavedne in 

usposobljene državljane (Nieto, Bode 2008: 59).  

Christine I. Bennett (2011) navaja, da je glavni cilj večkulturne vzgoje in 

izobraževanja razvoj intelektualnih, socialnih in osebnih potencialov vseh učencev do njihove 

najvišje ravni. Poudarja ključno vlogo učiteljev in zagovarja stališče, da učitelji lahko 

pomembno prispevajo k spremembam na lokalni, nacionalni in globalni ravni ter vplivajo na 

prihodnje državljane sveta: ti naj bi razumeli, da brez družbene pravičnosti ne more biti 

trajnega miru. Večkulturno vzgojo in izobraževanje definira kot kompleksen pristop k 

poučevanju in učenju, ki vključuje:   

 pravičnost v šoli in razredu,  

 reformo šolskih učnih načrtov iz enokulturnih v večkulturne in večperspektivne,  

 razvijanje večkulturne zmožnosti in  

 zavezanost k družbeni pravičnosti.  

Za razvoj večkulturnih šol pa so potrebni določeni pogoji:  

 integracija (ne segregacija),  

 pozitivna pričakovanja učiteljev,  

 spodbudno učno okolje (učeče se in spodbujajoč stike),  

 učitelji z razvito večkulturno zmožnostjo,  

 večkulturni učni načrti (Bennett 2011: 3–36). 

Večkulturna vzgoja in izobraževanje je vsaj troje: ideja oz. koncept, gibanje za spremembe v 

izobraževanju in proces. Vključuje idejo, da naj bi imeli vsi učenci – ne glede na skupino, ki 

jih pripadajo (ne glede na spol, družbeni razred, jezik, vero, etnične, rasne ali kulturne 
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značilnosti) – enakopravne možnosti v izobraževanju. Idealizirane cilje, ki jih zagovarja 

večkulturno izobraževanje, npr. enakopravnost v izobraževanju in izkoreninjenje vseh oblik 

diskriminacije ipd., bo v človeški družbi zelo težko doseči, zato je večkulturno izobraževanje 

stalen in nepretrgan proces (Banks 2010: 3, 25). 

Jedro večkulturne vzgoje in izobraževanja je protirasizem in protidiskriminacija. 

»Mnogi ljudje zmotno mislijo, da šolski večkulturni program samodejno poskrbi za rasizem, 

zato poudarjamo, da mora biti večkulturno izobraževanje zavestno protirasistično« (Nieto, 

Bode 2008: 45). Biti protirasističen in protidiskriminatoren pomeni biti pozoren na to, da se 

nekaterim učencem daje prednost v šolski politiki in praksi, v učnih načrtih, izbiri gradiv in 

politik, učiteljevem medsebojnem delovanju, v odnosih z učenci in njihovimi starši. 

Pomembno je izpostavljati tovrstne rasistične in diskriminatorne prakse v učnih načrtih, šolah 

in družbi; poleg lepih in herojskih vidikov zgodovine je treba poučevati tudi o negativnih in 

izključujočih dogodkih, tako preteklih kot sedanjih. Samo pogovor o pravicah otrok ne bo 

naredil nerasističnih in nediskriminatornih učencev, ampak je treba izpostaviti konkretne 

primere neenakopravnosti, se o njih pogovarjati. Rasizem pa je v šolah redko omenjen ali 

izpostavljen, o njem se ne razpravlja, zato se posledično ne odpravlja. Če se bo tovrstna 

praksa nadaljevala, se ne bo spremenilo niti nepravično vedenje posameznikov niti politike 

organizacij niti praksa v šolah. Pričakovati, da je šola oaza občutljivosti in razumevanja sredi 

družbenega rasizma, seksizma, heteroseksizma, antisemitizma, družbenega razslojevanja, 

etnocentrizma ipd., je nerealno. Lahko pa šola oblikuje in spodbuja okolje, v katerem se bo 

dovoljeno pogovarjati o neenakopravnosti, okolje, v katerem bo dovoljen dialog.  

Mnogim ljudem pogovor o rasizmu zamaje njihove globoko zakoreninjene ideale o 

pravičnosti in enakopravnosti. Mnogi učitelji, še posebej če so pripadniki tradicionalno 

privilegiranih skupin, se počutijo ob teh temah nelagodno, zanikajo rasizem in njegove učinke 

v šolah – na drugi strani pa so tisti, ki so postali aktivni v protirasističnem delovanju razširili 

svoje razumevanje in bili sposobno uporabiti svoje nove zmožnosti pri ustvarjanju 

enakopravnega okolja za vse učence. Glavne žrtve rasizma in diskriminacije so najbolj tisti, 

ki čutijo njune neposredne posledice, toda rasizem in diskriminacija sta uničevalna in 

opominjajoča za vse. Vsi izgubimo, če je določena skupina (učencev) vedno vsega kriva. 

Žrtve rasizma in drugih oblik diskriminacije ne smejo biti prepuščene samim sebi, za aktivno 

delovanje za družbeno pravičnost je odgovoren vsak posameznik. »Čeprav ni vsak direktno 

kriv za rasizem in diskriminacijo, smo vsi odgovorni zanju« (Nieto, Bode 2008: 48).  

Večkulturna vzgoja in izobraževanje mora biti razumljeno kot temeljno izobraževanje. 

Za življenje v današnjem svetu je večkulturna pismenost enako pomembno kot bralna, 
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pismena, matematična in računalniška pismenost. Če je večkulturno izobraževanje nekje na 

robu šolskih učnih načrtov, potem je nepomembno in ni osnovno, zato je pomembno, da 

postane temeljno izobraževanje (Nieto, Bode 2008: 48–50). Alternativa večkulturnemu 

izobraževanju je enokulturno izobraževanje, prisotno v večini naših šol. Enokulturno 

izobraževanje odseva eno samo resničnost, temelječo na dominantni kulturi. Kar se učenci 

učijo v šolah, predstavlja le delček dosegljivega znanja, dostopnega na podlagi odločitev 

tistih, ki odločajo o tem, kar naj bi bilo pomembno. Njihove odločitve temeljijo na izbirah, ki 

so pod vplivom omejenega znanja, izobrazbe in izkušenj. Mnenja mnogih drugih so 

izpuščena, zato je enokulturno izobraževanje – v najboljšem primeru – pomanjkljivo. Učence 

prikrajša za raznolikost, ki je del sveta. Umetnostna zgodovina npr. največkrat navaja 

umetnike iz Italije, Francije in Velike Britanije; klasična glasba je največkrat evropska glasba. 

Etnocentrizem je razviden iz zgodovinskih knjig, v katerih so Evropejci in evropski 

Američani prikazani kot glavni akterji zgodovine – kar pomeni, da so učni načrti nerealni in 

nepopolni, saj zgodovina ni nikoli enostranska, kot se zdi v večini šolskih učnih načrtov. Te 

bi morali odpreti različnim perspektivam in izkušnjam tistih, ki so bili izključeni, neopaženi. 

Tisti, ki so bili pomembni in odločilni v razvoju zgodovine, umetnosti, književnosti, znanosti, 

bi morali postati vidni. Kot dober primer vključevanja »več glasov« in perspektiv so 

navedene sodobne književne antologije.  

Nobena šola si ne more predstavljati, da opravlja svoje delo korektno, če njeni učenci 

ne razvijejo večkulturne pismenosti. Najmanj, kar lahko pričakujemo, je, da znajo učenci še 

en jezik poleg svojega, da se zavedajo književnosti in umetnosti iz različnih skupnosti, da si 

pridobijo znanje iz ne samo ameriške zgodovine, geografije, ampak tudi iz afriških, azijskih, 

latinskoameriških in evropskih držav. S pomočjo tovrstnega izobraževanja lahko 

pričakujemo, da bodo učenci razvili svoje družbene in intelektualne sposobnosti, ki jim bodo 

pomagale razumeti in vživeti se v raznolikost ljudi (Nieto, Bode 2008: 48–50).  

Večkulturno izobraževanje je pomembno za vse, ne samo za pripadnike etničnih 

manjšin: »Večkulturno izobraževanje je po definiciji vključevalno. Govori o vseh ljudeh, zato 

je za vse ljudi, ne glede na njihovo etnično pripadnost, sposobnosti, družbeni sloj, jezik, 

spolno usmeritev, vero, spol, raso ali drugo razliko. Prepričljivo se lahko dokaže, da 

potrebujejo študenti iz dominantne kulture več večkulturnega izobraževanja kot drugi, saj so 

običajno pomanjkljivo izobraženi ali neizobraženi o raznolikosti« (Nieto, Bode 2008: 51). Vsi 

izgubimo, če je naše izobraževanje pomanjkljivo, obremenjeno s predsodki ali pristransko. 

Izobraževanje belopoltih učencev ali učencev iz dominantne skupine, ki dobijo vtis, da je 

njihov način življenja normativ in zato najpomembnejši, medtem ko so vsi ostali 
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drugorazredni in manj pomembni, legitimira kulturno slepoto in superiornost. V šolah se npr. 

redko govori o homoseksualcih, nekrščanskih praznikih (npr. vsi otroci imajo počitnice, ko so 

krščanski prazniki, ne glede na veroizpoved), kulturi nedominantnih skupin; učenci ne dobijo 

informacij o enostarševskih, rejniških, starostarševskih ali homoseksualnih družinah, v 

katerih tudi odraščajo otroci – tako dobijo učenci nepopolne, nepravilne informacije o 

kompleksnosti in raznolikosti sveta. Vsi učenci bi pridobili, če bi brali književnost drugih 

kultur, znali še en jezik ali razumeli zgodovino islama (Nieto, Bode 2008: 50–51). 

Večkulturna vzgoja in izobraževanje ni dejavnost za določeno obdobje dneva niti 

poseben šolski predmet, ki bi ga bilo treba uvesti. Večkulturni učitelj ni posameznik, ki hodi 

iz razreda v razred kot učitelj glasbe ali umetnosti. Pravi večkulturni pristop je prisoten 

vsepovsod, prežema vse: šolsko klimo, fizično okolje, šolske učne načrte, odnose med 

učitelji, učenci in skupnostjo. Večkulturno izobraževanje je prisotno pri vsaki šolski uri, v 

vsakem učnem načrtu, enoti, objavi, uradnem pismu, poslanem domov; vidno je pri nabavi 

knjig in avdiovizualnih pripomočkov za šolsko knjižnico, v igrah med odmori, postreženem 

kosilu. »Večkulturno izobraževanje je filozofija, pogled na svet, ne samo program ali učitelj,« 

trdita Sonia Nieto in Patty Bode (2008: 52) ter svoje stališče podkrepita s primeri sprememb v 

šolstvu. Zaposleni bi predstavljali raznolikost ljudi, šolski učni načrti bi vključevali 

zgodovino, stališča in razumevanje različnih ljudi, moških in žensk. V razredih bi se lahko 

govorilo o temah, ki so »nevarne« (rasizem, primeri diskriminacije v šoli in družbi itd.), kar 

bi pri učencih spodbujalo kritično razmišljanje. V učbenikih bi bila vidna pluralna 

perspektiva, družine in druge skupnosti bi bile vidne v šolah, saj lahko ponudijo pomembno 

in koristno stališče. Večkulturna šola bi bila videti neizmerno drugače: v jedilnici bi bili 

ponujeni mednarodni obroki, a ne zaradi eksotičnih užitkov, ampak ker to jedo ljudje iz 

skupnosti v svojem vsakdanjem življenju; igrale bi se lahko igre in športi z vsega sveta in ni 

nujno, da bi bili tekmovalni. Domov bi se iz šole pošiljala pisma v jeziku, ki ga razume 

otrokova družina; otrok se ne bi kaznovalo zaradi uporabe maternega jezika, nasprotno, 

njegovo uporabo bi se spodbujalo in uporabljalo pri navodilih. Šola bi bila učeče se okolje, v 

katerem bi bili učni načrti, pedagogika, dosežki prežeti z večkulturno psihologijo. Sonia Nieto 

in Patty Bode (2008) menita, da mora biti večkulturno izobraževanje prisotno na vseh nivojih.  

Sonia Nieto in Patty Bode (2008: 11–12, 53–54) definirata družbeno pravičnost kot 

filozofijo, stališče in dejavnosti, ki uresničujejo pošteno, spoštljivo, dostojanstveno in 

plemenito ravnanje do vseh ljudi. Večkulturna vzgoja in izobraževanje je izobraževanje za 

družbeno pravičnost. Študente in učitelje vabi, da uporabijo svoje znanje za dejavnosti, ki 

omogočajo družbeno pravičnost. To pomeni razmišljati vključujoče in široko, uresničevati, 
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kar smo se naučili, uporabiti novo znanje v resničnih razmerah. Nujni del večkulturne vzgoje 

in izobraževanja je družbena pravičnost, oboje pa je med seboj tesno povezano. V družbenih 

razmerjih to pomeni, da se vsakemu posamezniku omogoči uresničitev individualnih 

potencialov – ne samo z določili v zakonskih predpisih – ampak z dejanskim dostopom do 

dobrin, podpore, družbenega in kulturnega kapitala družbe, obenem pa zagotavlja izražanje 

kulture in nadarjenosti vsakega posameznika ter skupin/-e, s katero se identificira. Družbena 

pravičnost v izobraževanju je sestavljena iz štirih delov: 

 Izziva napačne koncepte, neresnice in stereotipe, ki bi vodili do strukturne 

neenakopravnosti in diskriminacije, temelječe na rasi, družbenem sloju, spolu, ostalih 

družbenih in človeških razlikah, ter jim nasprotuje. To pomeni, da učitelj z osebno razvito 

perspektivo družbene pravičnosti zavestno vključuje teme o neenakopravnosti v učni 

načrt, pri tem pa spodbuja učence k delovanju za enakopravnost in poštenost v razredu in 

zunaj njega. 

 Za razvoj osebnih potencialov vsem učencem omogoča dostop do vseh virov: materialnih 

(knjige, učni načrti, denarna podpora) in čustvenih (prepričanje, da so vsi učenci enako 

sposobni in vredni truda; da so individualne osebe in učenci, do katerih imamo visoka 

pričakovanja in zahteve; da so vsi potreben družbeni in kulturni kapital za svet).  

 Črpa iz sposobnosti in moči, ki jo učenci prinesejo v izobraževalni proces, vključujoč 

njihov jezik, kulturo in izkušnje. To zahteva zavrnitev deficitne perspektive, ki je 

zaznamovala izobraževanje učencev iz marginaliziranih skupin. Vsi učenci imajo temelje 

za izobraževanje, ne samo tisti s privilegiranim ozadjem.   

 Ustvarja učeče se okolje, ki podpira kritično razmišljanje in delovanje za družbene 

spremembe.  

Christine E. Bennett (2011: 5) navaja, da je pravična pedagogika ena od štirih 

dimenzij večkulturne vzgoje in izobraževanja. Prizadeva si za dosego pravičnih in 

nepristranskih izobraževalnih možnosti za otroke vseh narodnosti, še posebej pa etničnih 

manjšin in otrok, ki prihajajo iz družin z nižjimi prihodki. Preoblikovati poskuša šolsko 

okolje, še posebej skriti kurikul, izražen v pričakovanjih učiteljev glede učenčevega učenja, 

poleg tega pa tudi razvrščanje učencev, učne strategije, šolsko disciplinsko politiko in prakso, 

odnose med šolo in skupnostjo, razredno klimo. Večja nepristranskost bi pripomogla, da bi 

otroci priseljenci in otroci iz družin z nižjimi dohodki dosegli najvišje standarde oz. uresničili 

svoje največje potenciale.  
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V šolah se redko govori o revščini ali neenakopravnosti. Mnogi se ob izpostavljanju 

tem, ki govorijo o razlikah med demokratičnimi ideali in dejansko neenakopravnostjo, 

počutijo nelagodno, vključno z učitelji. Toda za šolski sistem se predvideva, da promovira in 

zagovarja enakopravnost. Razprav o družbeni neenakopravnosti in njenih negativnih učinkih 

(revščina, diskriminacija, vojna, stroški v državnem proračunu ipd.) v razredih ni dovolj samo 

dovoliti, ampak jih je treba načrtovati in izvajati, spodbujati učence h kritičnemu razmisleku 

in dejavnostim za družbeno pravičnost (Nieto, Bode 2008: 53–54). 

Večkulturna vzgoja in izobraževanje je dinamičen proces, ki se nikoli ne konča, saj 

pridobivanje znanja ni nikoli zaključeno. Proces je tudi zato, ker vključuje odnose med 

ljudmi. Dotika se pričakovanj o dosežkih, učnega okolja in drugih kulturnih spremenljivk, 

pomembne, da jih šole razumejo, če hočejo doseči uspehe pri vseh učencih. Na novo je treba 

premisliti vlogo učiteljev: le večkulturno usposobljeni učitelji lahko pomagajo vzpostaviti 

večkulturno učno okolje, v katerem delujejo večkulturno usposobljeni učenci. Razširiti je 

treba vlogo družine, da lahko v šoli odsevajo pogledi in vrednote skupnosti. V izobraževalnih 

programih za bodoče učitelje je treba razviti zavedanje o vplivu kulture in jezika na 

izobraževanje, o trdovratnosti rasizma in diskriminacije v šolah in družbi, o strategijah v 

učnih načrtih in vzgoji, ki spodbujajo izobraževanje med raznolikimi učenci. Zahteva se nič 

manj kot popolna rekonstrukcija učnih načrtov in reorganizacija šolstva. Proces je 

kompleksen, težaven, kontroverzen in dolgotrajen, a edini možen, če želijo šole res postati 

večkulturne (Nieto, Bode 2008: 54–55). 

 Znanje ni niti nevtralno niti apolitično. Vsaka odločitev o izobraževanju na kateri koli 

ravni s strani posameznega učitelja ali šolskega sistema odseva politično ideologijo in pogled 

na svet tistih, ki sprejemajo odločitve. Vse naše odločitve, ki jih sprejmemo kot izobraževalci, 

ne glede na to, kako nevtralne so videti, imajo vpliv na življenja in izkušnje naših učencev. 

To velja za šolske načrte, knjige in ostalo gradivo, ki jim ga posredujemo. Znanje, ki ga 

poučujemo v šoli, je naravnano na najmanjši skupni imenovalec in najmanj polemično (da 

prizadene, užali najmanj ljudi). Učenci lahko v šoli dobijo vtis, da so bili vsi konflikti že 

rešeni, čeprav še vedno potekajo velike razprave, polemike in ideološke bitke – te pa 

velikokrat ostajajo zunaj šolskih prostorov. »Večina književnosti na univerzitetni ravni, na 

primer, je še vedno močno moško usmerjena, evropska in evropsko-ameriška. Pomembnost 

žensk, nebelih ras in tistih, ki pišejo v neangleškem jeziku, je manjša, namerno ali 

nenamerno« (Nieto, Bode 2008: 55). Kritična perspektiva podpira različne poglede in 

odgovore na posamezno vprašanje. Pri večkulturni perspektivi ne gre za zamenjavo ene 

perspektive z drugo, ampak za spoznanje in soočanje različnih perspektiv. Učitelji in učenci 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

70 

morajo spoznati tudi perspektive, s katerimi se mogoče ne strinjajo, da razvijejo kritično 

perspektivo do tega, kar slišijo, berejo, vidijo, zato je večkulturna vzgoja in izobraževanje 

povezano s kritično pedagogiko. Oboje zahteva pogum. Kritična pedagogika »pomaga 

izpostaviti, demistificirati in demitologizirati nekatere resnice, ki jih imamo za samoumevne, 

in jih kritično analizirati. Pravica za vse, enakopravna obravnava pred zakonom, enake 

možnosti za izobraževanje niso vedno resničnost. Težava je v tem, da učence učimo, kot da bi 

bilo vse to vedno resnično, brez izjem. Kritična pedagogika nam dovoli, da verjamemo v te 

ideale, medtem ko se kritično sprašujemo o diskrepanci med ideali in resničnostjo« (Nieto, 

Bode 2008: 58). 

 Christine E. Bennett (2011: 18–21) navaja, da je bila večina segregiranih šol prisiljena 

v desegregacijo (ukinitev rasnega razlikovanja v izobraževanju v ZDA), še preden je bilo 

ugotovljeno, katere so prednosti desegregacije. V zadnjem četrtletju 20. stoletja je v ZDA 

vladalo prepričanje, da so vse desegregirane šole dobre, segregirane pa slabe. Toda domneva, 

da bo samo desegregacija presegla težave – kot so spodbujanje neutemeljenih strahov, 

napačni koncepti, negativni stereotipi med izoliranimi skupinami, nepravične možnosti 

izobraževanja – je napačna. Mnoge desegregirane šole se soočajo z rasno nestrpnostjo, apatijo 

in izostajanjem od pouka. Tako raziskave kot občasna opazovanja v veliki večini 

desegregiranih šol pričajo o obstoju ponovne segregacije (resegregacije), ki se odraža skozi 

uradno (npr. razdeljevanje v skupine, urnik zunajšolskih dejavnosti) in neuradno prakso (npr. 

sedežni red v razredu).  

Številne raziskave potrjujejo, da imajo mnogi belopolti učitelji nižja pričakovanja pri 

doseganju učnih dosežkov do afriških in mehiških Američanov kot do belopoltih 

Američanov, do katerih se vedejo bolj spodbudno (Bennett 2011: 21–21). Enakovredno 

pričakovanje učiteljev pa ima pri doseganju učnih dosežkov do vseh učencev pozitiven vpliv 

na učence: med temnopoltimi in belopoltimi učenci je prišlo do večkratnih povezav in 

prijateljevanja. Nekatere raziskave dokazujejo, da pozitivna razredna klima, v kateri se vsi 

počutijo sprejete, vpliva pozitivno na učne uspehe učencev. »Nižja pričakovanja učiteljev za 

posamezno raso ali etnično skupino so osnovana na negativnih rasnih ali etničnih predsodkih. 

Učitelji, tako kot vsi ljudje, se pogosti ne zavedajo svojih predsodkov, posledično pa se ne 

zavedajo niti svojih nižjih pričakovanj do nekaterih učencev« (Bennett 2011: 22).  

 Spodbudno učno okolje, ki omogoča medsebojne stike med pripadniki različnih 

kultur, pripomore k premagovanju ovir pri komuniciranju ter k preseganju stereotipov in 
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predsodkov. Po Allportovi teoriji stikov
48

 (Allport v Bennett 2011: 23–24) se predsodki 

zmanjšajo, prijateljska stališča pa povečajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

 spodbujanje sodelovanja med večinskimi in manjšinskimi skupinami med različnimi 

dejavnostmi, ki omogočajo spoznavanje in skupno doseganje ciljev;  

 medskupinski stiki morajo trajati dalj časa in ob različnih priložnostih;  

 omogočeno mora biti individualno uresničevanje posameznikov;  

 posamezniki morajo imeti enak socialni položaj;   

 težnja po pozitivnih odnosih med različnimi skupinami mora biti jasno izražena s 

strani priznane avtoritete ali vplivne tretje strani.   

V učne načrte je treba vključiti večetnično in globalno perspektivo, kar od nas zahteva 

ponovni pregled, aktivno poizvedovanje in razvoj novega znanja, razumevanje kulturnih 

razlik in zgodovine – vključno s prispevkom (nedominantnih/manjšinskih) etničnih skupin, 

narodov in različnih civilizacij v preteklosti. Večkulturni učni načrti vsebujejo več razsežnosti 

(Bennett 2011: 6–7):  

 razumevanje različnih zgodovinskih perspektiv, kar bo dopolnilo samo anglo-

zahodnoevropsko perspektivo (soočena bi morala biti perspektiva manjšine in večine),  

 razvoj kulturne zavesti (vedenje, da naši svetovni nazori niso univerzalni, da se 

razlikujejo od drugih),  

 razvoj večkulturne zmožnosti (zavest, da je tudi naša percepcija o vedenju iz drugih 

kultur pogojena z našo lastno kulturo),  

 boj proti rasizmu in diskriminaciji (zmanjšati negativno vedenje, temelječe na spolu, 

rasi, kulturi ipd., če se razlikuje od naše lastne).   

Proces razvijanja večkulturne zmožnosti je pomemben cilj večkulturne vzgoje in 

izobraževanja. Večkulturno zmožnost imajo razvito tisti učitelji, ki so zmožni sodelovati z 

učenci, družinami in ostalimi učitelji drugih ras ali kultur, kot so oni sami. Pomembno je 

razumeti in naučiti se razpravljati o različnosti med narodi, znotraj naroda in znotraj razreda 

(Bennett 2011). Gudykunst in Kim (v Bennett 2011: 8–10) opišeta večkulturno osebo kot 

osebo, ki se zaveda, da je bil njen pogled na svet oblikovan na podlagi prvotne kulture; nudi 

pomoč in podporo pri vzpostavljanju stikov med kulturami; se je zmožna soočiti z izvorom 

svojega etnocentrizma in doseči objektivnost pri presojanju drugih kultur; ki pokaže kulturno 

empatijo, je zmožna razumeti pogled drugih na svet. Poučevanje v smislu družbene 

                                                 

48
 Tudi kontaktna strategija ali hipoteza stika (Mikolič 2004: 62). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

72 

pravičnosti nas zavezuje k boju proti rasizmu, seksizmu, razporejanju po razredih (in vsemu 

ostalemu, kar krši individualne osnovne človekove pravice in dostojanstvo) s pomočjo 

razvoja razumevanja, védenja in razvoja družbenih veščin. Za medsebojno sodelovanje 

potrebujemo ljudi z razvito večkulturno zmožnostjo (Bennett 2011).  

 

3.3 Slovenske raziskave in primeri dobrih praks s področja vključevanja 

 

V Sloveniji so se razprave o medkulturni vzgoji in izobraževanju, medkulturnem 

dialogu, medkulturni zmožnosti in medkulturnosti kot pedagoškem načelu, upoštevajoč 

vključevanje otrok priseljencev, pojavile v strokovni javnosti vidneje v prvem desetletju 21. 

stoletja. Po letu 2000 se je vedno več slovenskih osnovnih šolah soočalo s povečanim vpisom 

otrok priseljencev. Posledično so se učitelji pogosteje obračali na organizacije, od katerih so 

pričakovali podporo, usposabljanje, učno gradivo za poučevanje SDJ (npr. na Zavod za RS za 

šolstvo, MŠŠ, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik). Tematika o vključevanju otrok 

priseljencev je postala ena osrednjih tem v slovenskih strokovnih in znanstvenih razpravah in 

raziskavah na področju pedagogike, migracijskih in etničnih študij, slovenistke idr. V 

nadaljevanju predstavljamo pomembnejše slovenske raziskave, projekte in njihove rezultate 

ter najboljše primere dobrih praks s šol, ki so se v obdobju 2005–2012 intenzivneje soočale z 

vključevanjem otrok priseljencev.  

Prvim teoretičnim razpravam, ki so v odnosu do vključevanja otrok priseljencev 

definirale medkulturno vzgojo (Resman 2003), so sledile raziskave, ki so kritično 

obravnavale enakost in pravičnost v slovenski šoli, stališča učiteljev in njihovih pričakovanj 

do otrok priseljencev ter izražale nujno potrebo po nadaljnjem izobraževanju učiteljev 

(Skubic Ermenc 2003; Peček, Lesar 2006; Kroflič 2006; Milharčič Hladnik 2006). Zahtevam, 

da postane medkulturnost pedagoško načelo, kar pomeni, da postane eden od kriterijev za 

presojanje odločitev na področju šolstva (Skubic Ermenc 2007a), so se pridružile analize 

slovenskih učnih načrtov in zahteve po njihovi večperspektivnosti, vključujoč ne le stališča 

večinske populacije, ampak vseh prebivalcev (Peček, Lesar 2006; Šabec 2006; Skubic 

Ermenc 2007a, 2007b; Štrajn 2008). Po letu 2005 je Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 

organiziral usposabljanja za učitelje, ki poučujejo otroke priseljence SDJ; Zavod RS za 

šolstvo in MŠŠ pa sta soorganizirala usposabljanja učiteljev za razvoj njihove medkulturne 

zmožnosti. Razprave o vključevanju otrok priseljencev niso postale ena osrednjih tem le v 

pedagoški stroki, ampak tudi na področju migracijskih in etničnih študij (Daatland, Mlekuž 
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2005; Milharčič Hladnik 2007b, 2011a; Medvešek, Bešter 2010; Lukšič Hacin 2011a). Na 

področju slovenističnih študij, konkretno na področju poučevanja SDJ (Stabej 2005, 2010; 

Knez 2008, 2009; Pirih Svetina 2009), so bile izpostavljanje predvsem potrebe učiteljev po 

usposabljanju za poučevanje SDJ (metodologija, didaktika, pomanjkanje gradiva za 

poučevanje SDJ za otroke priseljence) ter dileme, kako izvajati tečaj SDJ. V strokovnih 

razpravah so se potrebi po učenju jezika okolja pridružili še pravica do pouka maternega 

jezika in kulture ter potreba po razvoju medkulturnega dialoga in medkulturne zmožnosti 

vseh prebivalcev (Vižintin 2009, 2010; Knaflič 2010; Hanuš 2010c; Vrečer 2011a). Sočasno 

so se naprej razvijale dileme in vprašanja o vlogi učiteljev in njihovem usposabljanju, 

večperspektivnih učnih načrtih, individualnem programu za otroke priseljence, medkulturni 

zmožnosti (Gaber, Marjanovič Umek 2009; Lesar 2009; Skubic Ermenc 2010; Zudič Antonič 

2010; Vrečer 2012; Lesar, Čančar, Jug Došler 2012), razvijale so se spodbude za sodelovanje 

šole z družino, z organizacijami v lokalnem okolju ter poudarki, da je medkulturno 

izobraževanje namenjeno vsem prebivalcem in da se mora medkulturnost razvijati na vseh 

družbenih področjih, ne samo v vzgoji in izobraževanju (Skubic Ermenc 2010, Bergoč 2011).  

Najnovejša strokovna spoznanja in razprave o večkulturni in večjezični družbi (znotraj 

posamezne države, znotraj posameznega lokalnega okolja), spodbude, da bi večkulturna 

družba postala medkulturna, da bi znali sobivati v raznolikosti ter da bi sprejeli sestavljeno 

identiteto posameznikov in družb (Milharčič Hladnik 2007b, 2012; Medica 2010; Lukšič 

Hacin 2011b) so cilji, h katerim nas poleg znanstvenikov spodbuja tudi Evropska unija (Bela 

knjiga 2009; Living together in diversity 2011), konkretno s sofinanciranjem projektov s tega 

področja (npr. Evropski socialni sklad). 

Tudi projekta, ki ju izpostavljamo, sta bila sofinancirana iz finančnih sredstev 

Evropske unije in Republike Slovenije. MŠŠ je razpisalo Javni razpis za sofinanciranje 

projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 

izobraževanje za obdobje 2008–2011 (2008). Projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in 

dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje (2010), v katerem so sodelovali Center za 

slovenščino kot drugi/tuji jezik ter konzorcija osnovnih in srednjih šol (vodilna konzorcijska 

partnerja sta bili OŠ Koper in Srednja ekonomska šola Ljubljana), je spodbudil izmenjavo 

izkušenj, sodelovanje šol, razvoj inovativnih rešitev (individualni program, pripravljalnica, 

tečaj SDJ), razvoj učnega gradiva za SDJ idr. (Baloh 2010; Jelen Madruša 2010a, 2010b; 

Sušec 2010; Projekt Uspešno vključevanje … 2010; Knez idr. 2010a, 2010b). Drugi projekt, 

ki ga izpostavljamo, ker je zajel širši slovenski prostor in ga je prav tako razpisal MŠŠ, je 

izvedel Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v sodelovanju s 
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Pedagoškim inštitutom, je bil projekt Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije 

za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (2010).
49

 Na regijskih 

posvetih je projekt omogočil izmenjavo izkušenj med različnimi akterji v posameznih 

lokalnih okoljih. Izkazalo se je, da obstaja že veliko primerov dobre prakse, ki jih v svojem 

lokalnem okolju izvajajo posamezniki ali organizacije – a ne vedo drug za drugega, se ne 

povezujejo in si ne izmenjujejo izkušenj. Na področju vključevanja otrok priseljencev se 

projekt ni osredotočil samo na primere dobrih praks z osnovnih šol, ampak tudi na 

sodelovanje osnovnih šol s starši priseljenci, z drugimi organizacijami v lokalnem okolju 

(prostovoljne organizacije, splošne knjižnice, ljudske univerze, aktivni posamezniki, 

priseljenci idr.), na izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks, na povezovanje znotraj 

regije in na povezovanje istih organizacij v različnih regijah (Gombač 2011; Milharčič 

Hladnik 2011a). Vse gradivo, razvito med projektom (izšlo je 11 strokovnih in znanstvenih 

publikacij), je prosto dostopno na spletni strani projekta v elektronski obliki (Strokovne 

podlage … 2010). 

Med leti 2000–2012 so se v Sloveniji izvajali številni projekti, dejavnosti, raziskave in 

usposabljanja za spodbujanje aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, razvoj 

medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev, vedno bolj zavedajoč se dejstva, da so za uspešno 

vključevanje otrok (in staršev) priseljencev odgovorne tako šole z učitelji kot širše družbeno 

okolje. Nova spoznanja, nove izkušnje in primere dobrih praks je treba širiti in poskrbeti, da 

bodo v obliki usposabljanj, strokovnih in znanstvenih člankov dosegljivi učiteljem, ki jih 

potrebujejo – tako tistim, ki so že razvili številne oblike podpore pri vključevanju otrok 

priseljencev in želijo posamezna področja izboljšati, kot tistim, ki se prvič soočajo z vpisi 

                                                 

49
 Raziskovalni projekt Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za 

medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (2010) je izhajal iz analize stanja in izzivov, ki so 

povezani s posebnostmi različnih okolij in mest v Sloveniji in je bil usmerjen v iskanje alternativnih 

pristopov, rešitev za posamezna okolja. V prvi fazi projekta so analizirali razmere in že opravljeno 

delo v različnih krajih in območjih Slovenije. V ta namen so organizirali regijske posvete, na katere so 

povabili vse kategorije identificiranih institucij in posameznikov (osnovne šole, srednje šole, univerze, 

knjižnice, enote Zavoda za šolstvo, Ljudske univerze, nevladne organizacije, predstavnike občin, 

družbeno aktivne posameznike). Cilji posvetov: 1. postaviti temelje komunikacijske mreže (registri); 

2. evidentirati aktivnosti za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo, ki so jih omenjeni akterji 

realizirali v preteklosti; 3. izluščiti predloge za primere dobre prakse ob aktivni udeležbi udeležencev 

posveta; 4. narediti seznam predlogov udeležencev posvetov, kako v njihovem okolju v prihodnje 

pristopiti k vzgoji in izobraževanju za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. Pri organizaciji 

regijskih posvetov so pomagali svetovalci, ki v svojih okoljih delujejo na področju vzgoje in 

izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. Udeleženci so na regionalnih posvetih 

predstavili dobre prakse in izpostavili težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju (Strokovne 

podlage 2010). 

http://www.medkulturni-odnosi.si/
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otrok priseljencev ali pa so na tem področju navkljub vpisanim otrokom priseljencem v 

preteklih letih premalo naredili, da bi lahko govorili o spodbudnem in podpornem procesu 

vključevanja otrok priseljencev.  

Rezultate izbranih slovenskih raziskav, projektov in primerov dobrih praks, 

pomembnih za razvoj procesa vključevanja otrok priseljencev v slovenskem prostoru, smo 

razdelili kronološko in tematsko v naslednjem zaporedju: 

 pravičnost v slovenski šoli, stališča in pričakovanja učiteljev 

 medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

 večjezičnost: 

o slovenščina kot drugi jezik/jezik okolja 

o pouk maternega jezika in kulture otrok priseljencev 

 večperspektivni učni načrti in soočanje s predsodki 

 individualni program, pripravljalnica in prilagojeno ocenjevanje  

 razvoj medkulturnega dialoga 

 aktivno državljanstvo in razvoj medkulturne zmožnosti 

 vloga znanosti 

 smernice za nadaljnji razvoj 

Opisane raziskave, projekti in primeri dobrih praks so nastajali vzporedno s smernicami in 

razvojem medkulturne vzgoje in izobraževanja (ponekod tudi večkulturne vzgoje in 

izobraževanja) v drugih evropskih državah, obenem pa analizirali slovensko stanje ter 

prinašali inovativne rešitve v slovenski prostor. 

 

3.3.1 Pravičnost v slovenski šoli, stališča in pričakovanja učiteljev 

 

V slovenski osnovni šoli lahko na načelnem nivoju najdemo vse tri principe 

pravičnosti, izhajajoč iz Rawlsove teorije (načelo enakih možnosti, načelo poštenih enakosti 

možnosti in načelo diference), medtem ko se na formalnem nivoju pri upoštevanju vseh treh 

načel zapleta. Leta 2006 sta Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 193) kritično ocenili, da je 

slovenski šolski sistem pri obravnavi izobraževanja otrok priseljencev šele pri vzpostavljanju 

večkulturnosti, medtem ko so stališča učiteljev pogosto še na stopnji asimilacije. Če 

povzamemo: šolski sistem se je leta 2006 še vedno soočal z dejstvom, da v Sloveniji bivajo 

poleg Slovencev tudi druge etnične skupnosti in da slovenščina ni materni jezik vseh 

prebivalcev Slovenije, učitelji pa so pričakovali, da se morajo priseljenci zliti z večino države 
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sprejema in se odpovedati svojemu maternemu jeziku, kulturi in navadam iz svoje izvorne 

države.  

Rezultati raziskave,
50

 v kateri je bilo osnovno vprašanje raziskovalnega projekta, kaj 

se dogaja v slovenski osnovni šoli z vidika pravičnosti, nam kažejo »prepad med idealom 

pravične šole in dejanskim stanjem. Načelna opredelitev anketiranih se kaže kot spodbudna, 

vendar odgovori glede izpostavljenih skupin učencev prikazujejo precej drugačno sliko. 

Kažejo namreč na nizko stopnjo senzibilnosti precejšnjega dela učiteljev za dokaj očitne 

razlike med učenci (npr. učni uspeh deklet in fantov, jezikovne pregrade, s katerimi se 

srečujejo učenci iz drugih etničnih skupin), poleg tega pa tudi na prepričanje, da je treba 

različnim učencem zagotoviti enake pogoje učenja […]; pri učencih manjšinskih etničnih 

skupin je njihova dvojezičnost prepoznana kot odklon, ki ga morajo čim hitreje prerasti, 

kulturna različnost pa kot hendikep, ki ga je potrebno čim prej homogenizirati« (Peček, Lesar 

2006: 192, 203). 

Mojca Peček in Irena Lesar (2006) sta analizirali stališča učiteljev do otrok 

priseljencev. Med drugim sta ugotovili: 

 delež učiteljev, ki v svoj razred ne bi sprejeli učenca priseljenca oz. delež tistih, ki 

se o tem ne morejo odločiti, je pri nekaterih priseljencih iz nekdanje skupne države 

Jugoslavije (za Albance in Muslimane) več kot 10 odstotkov 

 v učnih vsebinah ni praktično nobenih vsebin, povezanih s priseljenci 

 vprašanje slovenščine kot drugega jezika ni rešeno 

 učitelji pričakujejo čim bolj popolno in hitro asimilacijo od učencev, ki jim 

slovenščina ni materni jezik, v obstoječi sistem šole 

 velik del učiteljev od staršev, katerih materni jezik ni slovenščina, pričakuje, da 

bodo doma z otroki govorili slovensko 

 delo številnih učiteljev ni prilagojeno kulturi in jezikovni drugačnosti otrokom 

priseljencem, kar bi jim omogočalo doseganje boljših učnih rezultatov, ampak 

skušajo nekateri učitelji to doseči z zniževanjem učnih zahtev, namesto da bi se 

poslužili drugačnega pristopa v poučevanju ipd.  

Učitelji pogosto ne prepoznavajo svoje odločilne vloge v procesu vključevanja otrok 

priseljencev, zato ne iščejo konstruktivnih rešitev, ki bi jim omogočale premostitev povsem 

                                                 

50
 V raziskavi Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjalni vidik (2003–2005) so sodelovale 

Mojca Peček, Cvetka Razdevšek Pučko, Marina Lukšič Hacin, Mirjam Milharčič Hladnik (Peček, 

Lesar 2006: 5). 
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objektivnih preprek pri učenju, odgovornost za (ne)uspešno vključevanje pripisujejo otrokom 

in staršem priseljencem: »Med slovenskimi učitelji je pogosto stališče, ki kaže na njihovo 

neprepoznavanje lastne aktivne vloge pri vključevanju 'drugačnega' učenca. Pogosto 

pripisujejo ostalim učencem in njihovim staršem večjo vlogo za vključitev priseljenega 

učenca kot samim sebi. To napeljuje na veliko verjetnost, da učitelji ne prepoznavajo svoje 

vloge pri oblikovanju razreda kot skupnosti med seboj bolj ali manj povezanih posameznikov 

in tako ne uporabijo možne zelo učinkovite poti vzgoje v skupnosti drugačnih učencev« 

(Peček, Lesar 2006: 199). Ravno nasprotno Janez Krek (2000) navaja, da ima ključno vlogo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, ki vsebuje načela medkulturne pedagogike, ravno učitelj. 

Pritrjuje mu tudi France Strmičnik (2003): učitelj je tisti, ki učne cilje, vsebino in tehnologijo 

prilagaja učencem, neposredno odloča o učnem procesu in zanj odgovarja. Znanje iz učnih in 

pedagoških predmetov mora učitelj poglabljati, širiti in dopolnjevati, imeti mora vpogled v 

različne teorije in koncepte pedagoške misli. Pri svojem delu mora biti inovativen, ustvarjalen 

in kritičen, saj je od njega odvisna kakovost pouka. 

Učitelji bi morali imeti enaka pozitivna pričakovanja do vseh učencev, ne glede na 

etnično ozadje; če pa želijo to doseči, morajo razumeti kulturne razlike, ki pogosto obstajajo v 

etnično raznolikih razredih. Na povezavo med pričakovanji učiteljev in dosežki učencev 

priseljencev je opozorila tudi Klara Skubic Ermenc (2007b: 68): »Pričakovanja učiteljev do 

različnih skupin manjšinskih otrok so nizka, zato so takšni tudi dosežki in zato so slaba tudi 

stališča. Eden največjih dejavnikov učnega uspeha je prav pričakovanje, ki ga imajo učitelji 

(tudi učenci in starši) do tega, kakšen največji uspeh učenec lahko doseže. Logika je dokaj 

preprosta: več pričakujemo, več dobimo, manj pričakujemo, manj dobimo. Še tako 

kakovostna vzgoja za sožitje nima smisla, če ni povezana s skrbjo po dvigu učnih rezultatov 

manjšinskih učencev.«  

Robi Kroflič (2006) kritično dodaja, da v procesih izobraževanja učiteljev ni bilo 

vzpostavljenih dovolj učinkovitih modelov za spreminjanje ukoreninjenih navad, stereotipov 

in predsodkov. Tudi Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 203) izpostavljata potrebo po 

dodatnem izobraževanju učiteljev: »Različnost učencev od sodobne šole zahteva visoko 

stopnjo fleksibilnosti, ki je prav gotovo ni mogoče doseči samo z domišljeno formalizacijo 

načel pravičnosti, podprto tudi z znanjem in izkušnjami učiteljev samih, ampak zahteva tudi 

učitelja, ki prepoznava različnost in zna nanjo konstruktivno reagirati. Temu bo pri 

izobraževanju učiteljev treba posvetiti posebno pozornost, in sicer v senzibilizaciji učiteljev 

za problematiko drugačnih učencev, jim zagotoviti pridobitev potrebnih znanj, kako 
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diferencirati in individualizirati pouk, hkrati pa jih ozavestiti, da so prav oni odgovorni ne le 

za učni uspeh učencev, temveč tudi za njihovo počutje in sprejetost v razredu.«   

Če se učitelji vseživljenjsko izobražujejo, se izognejo intelektualnemu razvrednotenju 

učiteljskega dela in pasti, da postajajo »vedno bolj odvisni od strokovnjakov, ker so sami 

vedno manj strokovnjaki« (Milharčič Hladnik 1995: 139). Vendar obstajajo tudi učitelji, ki 

imajo potrebo po dodatnem izobraževanju in se udeležujejo usposabljanj, pridobivajo novo 

znanje in si izmenjujejo izkušnje, o čemer piše učiteljica Mojca Jelen Madruša (2010a: 19):
51

 

»Na mnogih izobraževanjih smo dobili potrditve za dobre načine in oblike dela z učenci 

migranti, ki jih na Osnovni šoli Koper že izvajamo, hkrati pa pridobili še kako potrebna 

znanja, ki so nam v pomoč pri našem delu. / Različna izobraževanja so bila tudi lepa 

priložnost za izmenjavo izkušenj in predstavitev različnih primerov dela z učenci migranti, ki 

jih razvijamo različne šole po Sloveniji.« Tudi naslednji primer priča o učiteljici in šolski 

knjižničarki, ki prepoznava različnost in pomen pravičnosti, tako v odnosu do priseljencev 

kot v odnosu do drugače različnih: »Prav tako kot je pomembno, da stopi v knjižnico učenec, 

ki je prišel iz Bosne, je pomembno tudi, da razumemo stisko slovenskega učenca, ki se težko 

uči. Naš odnos do drugačnosti se kaže tudi ob tem, ko se pogovarjamo z mamo deklice na 

invalidskem vozičku, ki si želi, da bi se deklica všolala v redno osnovno šolo. Ali ji bomo 

zagotovili dostop do knjižnice? Tudi tako pokažemo, da se zavedamo pomena enakih 

možnosti za vse« (Hanuš 2009: 182). 

Pravičnost šolskega sistema se danes presoja predvsem po tem, koliko uspe zmanjšati 

tiste dejavnike šolske uspešnosti, ki niso posledica posameznikove izbire, ampak so posledica 

dejavnikov, ki izhajajo iz ekonomskega, socialnega in kulturnega okolja posameznika (Lesar 

2009: 335), ob tema pa je treba sprejeti dejstvo, da je šola del družbenega sistema in 

posledično ohranjevalka družbene (ne)pravičnosti. »Če bi resnično hoteli kaj spremeniti, bi 

morali najprej upoštevati, da šola družbenih in socialnih neenakosti ne samo, da ne more 

odpraviti ali omiliti, pač pa je njena glavna družbena funkcija njihovo ohranjanje in 

utrjevanje, torej reprodukcija obstoječih razmerij moči in bogastva. Na drugi strani bi morali 

upoštevati tudi to, da ima šola zaradi svoje izobraževalne funkcije kljub vsemu 

                                                 

51
 Učitelji smo videli, da pri delu s to populacijo otrok potrebujemo nekatera specifična znanja, zato 

smo se vključili v različna izobraževanja, med katerimi naj omenim Poučevanje slovenščine kot tujega 

jezika, Slovenščina kot drugi/tuji jezik v jezikovno homogenih in heterogenih razredih, Z igro do 

strpnosti in razumevanja drugačnih, Od kulture k interkulturi, od mene k tebi, Spodbujanje 

medkulturnega dialoga med učenci v sodobni šoli, Strokovni posvet o vključevanju otrok z 

migrantskim ozadjem v slovenski šolski sistem in okolje ter medkulturni dialog s celotno šolsko 

populacijo (Jelen Madruša 2010: 19). 
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emancipatorične učinke in da so lahko v izobraževalnem sistemu uspešni tudi otroci, ki za 

šolski in življenjski uspeh niso predestinirani s svojim družinskim poreklom. Obe funkciji 

šole, emancipatorično izenačevalsko in brezkompromisno segregacijsko, gre razumeti v 

kontekstu paradoksa, ki je bistvo načela enakosti in pravičnosti. Paradoks je sestavni del 

vsake demokratične institucije, tudi šole, in izhaja iz formalne enakosti, ki določa, da smo 

ljudje na določeni ravni enakopravni, hkrati pa preprečuje, da bi bili tudi dejansko ali 

resnično enaki, saj bi s tako imenovano resnično enakostjo tvegali, da izgubimo svobodo« 

(Milharčič Hladnik 2006: 58–59). Vendar doslej še nismo sprejeli dejstva, da je proces 

šolanja družbeno pristranski in da je šola »najpomembnejši ideološki aparat države« 

(Milharčič Hladnik 1995: 90). Učitelji ne verjamemo, da bi lahko sodelovali pri ohranjanju 

socialnih neenakosti v družbi. Ustvarila se je »iluzija o mogoči odpravi družbenih neenakosti. 

Dejansko pa je ostala učinkovitost šole pri odpravi družbenih neenakosti omejena« (Gaber, 

Marjanovič Umek 2009: 30). 

»Kot na številnih področjih sta tudi v polju edukacije analiza in priznanje 

neupravičenih neenakosti prvi korak k njihovemu zmanjševanju in obvladovanju« menita 

Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek (2009: 39). Predlagata ukrepe za zmanjšanje 

vpliva socialnega izvora in reproduktivne vloge šole pri družbenih delitvah na evropski in 

nacionalni ravni ter pri ozaveščanju, vpogledu učiteljstva v delovanje šole in svoje vloge v 

njej: ozaveščanje o pomenu pravičnosti in učinkovitosti šolskih sistemov; spremljanje in 

raziskovanje tega dela izobraževanja; izmenjava in podpora za razvoj in diseminacijo dobrih 

praks pravičnih in učinkovitih političnih in strokovnih ukrepov; dodatno je treba investirati v 

predšolsko vzgojo; finančna podpora dijakom, ki prihajajo iz socialno manj spodbudnih 

razmer, v srednji šoli; srednje, višje in visoko šolstvo mora ostati brez šolnin; podaljšanje 

skupne šole v Evropi; negovanje pedagogike jasnih standardov,
52

 ki omogoča razumevanje, 

kaj šola od otrok zahteva; več skupinsko in individualne obravnave učnih potreb otrok. S 

tovrstnimi ukrepi bi zmanjšali pristranskost, ki koristi otrokom srednjega razreda, otrokom iz 

                                                 

52
 Standarde, ki jih je treba doseči na določeni ravni izobraževanja, je treba jasno opredeliti, ne pa jih 

zniževati. Obenem je treba zmanjšati količino snovi v kurikulu, da bi delali manj, a bolje (Bourdieu v 

Gaber, Marjanovič Umek 2009: 42). Zniževanje standardov v izobraževanju je vključujoče le na videz 

bolj, v resnici pa je razredno pristransko in razvrednoti ravni edukacije ter zmanjša možnosti za 

vertikalno mobilnost. Ne potrebujemo pokroviteljske skrbi za 'manj sposobne', ampak jasne standarde 

zahtevanega znanja, povečanje vložka javnih finančnih sredstev za pomoč pri zmanjševanju zaostanka 

v posesti kulturnega kapitala, nadomestiti pasivno učenje z aktivnim, sprotno spremljanje dosežene 

ravni znanja, usposabljanje učencev in učenk za kritično mišljenje, opravljanje poskusov in 

kontekstualizacijo znanja (Gaber, Marjanovič Umek 2009: 39–42). 
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socialno šibkejših okolij pa bi omogočili vpis v prestižnejše programe in nadaljevanje 

študija.
53

   

Mirjam Milharčič Hladnik (2006) se sprašuje, kaj konkretno pomeni enakost 

izobraževalnih možnosti in (posledično) pravičnost: enakost, morda brezplačnost dostopa do 

vseh stopenj izobraževanja; enak ali morda diferenciran in otrokom z različnimi 

sposobnostmi prilagojen kurikulum; enakost v opremljenosti šol, usposobljenosti in plači 

učiteljev ali v raznovrstni ponudbi obšolskih dejavnosti: enakost ali morda različnost v 

pripravljenosti na šolo in izenačevanje predhodnega znanja in usposobljenosti za vstop v šolo; 

enakost rezultatov, morda enakost testov, torej meril znanja; pravično, torej enakopravno 

obravnavanje, ali pa morda tudi pravično in različno obravnavanje učencev; »velja pomisliti, 

da je enakost praktično načelo, povezano s pravično razdelitvijo družbenih dobrin. Med 

družbenimi dobrinami pa zavzema privilegirano mesto prav izobrazba« (Milharčič Hladnik 

2006: 60).
54

 Učitelji se morajo zavedati in znati utemeljiti, zakaj razlikujejo, da bi omogočili 

dejansko enakost in pravičnost. V ospredju sodobnih konceptualizacij šolskih sistemov 

pravičnosti je, »da daje različnim učencem različno z namenom izravnavanja objektivnih 

razlik in z željo po doseganju enakih rezultatov. Ta zahteva se ne more realizirati le na 

formalnem, institucionalnem nivoju, v obliki takšnih in drugačnih kompenzacijskih 

programov, temveč zahteva učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za 

različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki zna tudi strokovno utemeljiti, zakaj z nekim 

učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z večino« (Peček, Lesar 2006: 9).  

                                                 

53
 Šola je pisana na kožo otrokom srednjega razreda, medtem ko se otroci iz nižjega delavskega 

razreda in iz drugih tako ali drugače deprivilegiranih skupin borijo s številnimi »ovirami, ki stojijo 

med kulturami (navadami, ravnanji, pojmovanji), iz katerih izhajajo sami, in 'šolsko kulturo'«. Še več, 

študentke in študenti iz družin z nižjo izobrazbo se veliko pogosteje odločajo za študij v višješolskih 

programih in v visokih strokovnih programih, če se odločijo za univerzitetni študij, pa izberejo t. i. 

manj prestižne programe (učiteljstvo, tehnični poklici ipd.). Študenti in študentke iz zgornjega 

srednjega in višjega razreda pa se nesorazmerno pogosteje odločajo za študij na t. i. prestižnih 

fakultetah (pravo, arhitektura, medicina) (Gaber, Marjanovič Umek 2011: 30–31). 
54

 Na vprašanje, kaj je pravičnost v izobraževanju, so možni številni odgovori. Mirjam Milharčič 

Hladnik (2006) razlaga (ne)enakost v izobraževanju s pomočjo treh modelov (tradicionalni, razredni, 

meritokratski), od katerih vsak po svoje razume in strukturira najpogosteje obravnavane in proučevane 

oblike izobraževalnih zmožnosti. V tradicionalnem modelu so pomembne tako podedovane kot v 

družbenem okolju pridobljene lastnosti, referenčni okvir pa določa dominantna kultura. Razredni 

model interpretira izobraževalne neenakosti kot posledico materialnih in kulturnih družbenih razlik, ki 

jih je mogoče odpraviti ali vsaj zmanjšati. Meritokratski model poudarja podedovane sposobnosti, ki 

jih družinsko, šolsko in delovno okolje samo še povečujejo, zato naj bi bili izenačevalni ukrepi 

nesmiselni in neučinkoviti. 
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Učitelji »so bistven dejavnik za zagotavljanje kakovosti dela v šoli ljudje, ki šolo 

vodijo, izvajajo in v določenem obsegu tudi oblikujejo njen program« (Peček, Lukšič Hacin 

2006: 61). S svojimi dejavnostmi in stališči vplivajo učitelji na razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja: »Njihova naloga je mlade voditi in jih podpirati pri pridobivanju sredstev in 

oblikovanju stališč, potrebnih za življenje v vseh vidikih družbe, ter usvajanju strategij za to 

ter jim pomagati razumeti in pridobiti vrednote, na katerih sloni demokratično življenje, z 

vključitvijo spoštovanja človekovih pravic kot osnove pri obravnavi različnosti in s 

spodbujanjem odprtosti do drugih kultur. […] Učitelji imajo na vseh ravneh temeljno vlogo 

pri spodbujanju medkulturnega dialoga in pripravi prihodnjih generacij na dialog. S svojo 

predanostjo in dejanskim izvajanjem tega, kar poučujejo, so zgled svojim učencem« (Bela 

knjiga 2009: 29–31).  

 

3.3.2 Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

 

Klara Skubic Ermenc (2007a: 129, 2010: 272–273) razume medkulturnost kot 

pedagoško-didaktično načelo. To pomeni, da načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in 

izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med 

dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi 

skupinami v sistemu izobraževanja ter na ta način pripomore k enakosti dejanskih možnosti 

za izobraževanje, ohranjanju različnih identitet in razvoju solidarnega odnosa do etničnih in 

kulturnih manjšin. Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo spodbuja: 

 razvoj enakopravne(jše)ga odnosa do drugih kultur/etnij 

 pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega 

 vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin 

 razvoj skupnostnih vrednot  

Pomembno je izhodišče, da je medkulturnost načelo in ne posebna pedagoška disciplina. V 

pedagogiki pomeni načelo vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

pouka, kar pomeni, da preveva celoten proces vzgoje in izobraževanja. Da bo načelo 

medkulturnosti dejansko zaživelo, mora postati del t. i. realnega kurikula šole, kar pomeni 

povezavo formalnega (uradnega) kurikula (zakonodaja, pravilniki, izobraževalni programi, 

učni načrti, učbeniki, pedagoško-didaktične smernice ipd.) in celotno pedagoško prakso, 

skupaj z odnosi ter selekcijo in interpretacijo šolskega znanja (t. i. skriti kurikul), saj le »več 
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sorodnih ukrepov daje več možnosti za dosego cilja. Manj so ukrepi enotni, manj možnosti je 

za njihovo učinkovitost« (Skubic Ermenc 2007: 129). 

Tudi Nives Zudič Antonič (2010: 212–213) razume medkulturno vzgojo in 

izobraževanje celostno, kot pedagoško načelo: »Ne gre za dodatno zmožnost, ki jo moramo 

razvijati pri pouku, temveč gre za ključno dimenzijo vseživljenjskega učnega procesa, ki 

preči učne vsebine različnih predmetnih področij, učne pristope in strategije ter seže tudi na 

področje medosebnih odnosov. To pomeni, da se medkulturna vzgoja ne udejanja zgolj z 

dodajanjem vsebin o tuji kulturi, temveč s poglobljeno preučitvijo obstoječih kurikularnih 

modelov. Pri tem je treba raziskati tudi odnos med šolskim sistemom in državo, odnos do 

posvetnosti in njenega razvoja, vlogo kulturne zgodovine pri oblikovanju posameznika in 

druge ideološke koncepte. Če želimo medkulturni kurikul izvajati, moramo kritično preučiti 

obstoječi učni program in pri spreminjanju konceptov obstoječega kurikula premostiti 

morebitne predsodke.«  

 

3.3.3 Večperspektivni učni načrti in soočanje s predsodki 

 

Šola bi »poleg ključnih dejstev o normah glede človekovih pravic in mehanizmih za 

njihovo zaščito morala spodbujati vrednote, kot so spoštovanje drugih, nediskriminacija, 

enakost spolov in demokratična udeležba. Pri tovrstnem učenju je treba poudariti 

medkulturno razumevanje in spoštovanje, zato bi morali biti šolski učni načrti, učno gradivo, 

pedagoške metode in usposabljanje učiteljev v skladu s temi prizadevanji« (Plavšak Krajnc 

2008: 55). Vendar samo načelna podpora medkulturnosti ni dovolj. Raziskati moramo 

»podobo manjšin v šolskih učnih načrtih in medijih, da bi ugotovili, ali so stereotipne in ali 

zadostno priznavajo prispevke priseljencev k nacionalni zgodovini in svetovni kulturi« 

(Kymlicka 2005: 498). Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 187) opozarjata, da slovenske učne 

vsebine ne upoštevajo značilnosti in posebnosti manjšinskih skupnosti in da v učnih načrtih 

za osnovne šole ni praktično nobenih vsebin, povezanih s priseljenci.
55

 

                                                 

55
 Teh težav ne prepoznavajo samo v Sloveniji, podobno je npr. v avstrijskih učenikih. Luciak in Khan 

- Svik (2008: 498) sta jih analizirala 55 in ugotovila, da medkulturni vidik v njih ne igra pomembne 

vloge. Priseljenci so omenjeni le v redkih primerih, večinoma s problemsko konotacijo kot »tujci« in 

»drugi« ali pa so opisani na zmoten način, poln predsodkov. Podobno velja za avtohtone etnične 

manjšine (v Avstriji jih je šest: slovenska, hrvaška, madžarska, ki imajo pravico do dvojezičnega 

šolstva; češka, slovaška in romska manjšina nimajo pravice do dvojezičnega šolstva, nekatere šole pa 

ponujajo pouk teh treh jezikov). Avtohtone manjšine so opisane kot jezikovne manjšine, medtem ko 
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Nujno je preoblikovanje tradicionalnih učnih načrtov, temelječih predvsem na anglo-

evropski perspektivi: »učbeniki o zgodovini, geografiji in družbenih vedah dosledno izražajo 

določeno stopnjo etnocentrizma, predsodkov, stereotipov in rasističnega diskurza, poleg tega 

pa je, na primer, kolonialna zgodovina v večini šolskih knjig v nekdanjih kolonialnih državah 

opisana predvsem v obliki pustolovščin, raziskovanj, pogumnih in vojaških dejanj in 

razširjenja 'civiliziranosti' evropskih držav, in le v zelo skromni meri kot izraz izkoriščanja, 

suženjstva in nasilja, pri čemer so kolonizirana ljudstva še vedno okarakterizirana kot 

primitivna, njihova zgodovina pred in po kolonizaciji pa običajno zanemarjena. Nenazadnje 

tovrstni diskurz pogosto implicitno predpostavlja, da je 'tihi' drugi nesposoben govoriti zase 

in se zato govori v njegovem imenu. Take prevladujoče predstave o drugih etničnih skupinah 

v šolskih učbenikih imajo seveda pomembno vlogo v procesu etnocentrične socializacije in 

posredovanja znanja in stališč mlajšim generacijam« (Šabec 2006: 30–31).  

O slovenskih učnih načrtih tudi Klara Skubic Ermenc (2007a, 2007b) ugotavlja, da so 

večinoma evropocentrični in enokulturni. Učna načrta za geografijo in zgodovino temeljita na 

zahodnoevropski in deloma ameriški kulturi, medtem ko se kulture, ki ne pripadajo zahodni 

civilizaciji, pojavljajo bežno, le v odnosu do nje, »ne pa kot zanimive in vredne spoznavanja 

same po sebi, niti ne vredne, da bi spoznali njihova gledišča« (Skubic Ermenc 2007a: 131). 

Primeri diskriminacije so obravnavani nepovezano s slovenskim prostorom, čeprav so učitelji 

in učenci tako v šoli kot družbi soočeni s primeri diskriminacije, z družbeno, kulturno in 

jezikovno raznolikostjo, na katero se različno odzivajo. Tudi učni načrti za tuje jezike, 

najpogosteje sta to angleščina in nemščina, nas soočajo z drugačno kulturo in razmišljanjem, 

ozaveščajo potrebo po strpnem komuniciranju, povečujejo razgledanost in tudi refleksijo o 

lastnem jeziku in kulturi – a spet selektivno, saj se učenci seznanjajo le z zahodnimi 

kulturami. Klara Skubic Ermenc (2007a: 134) kritično ocenjuje evropocentričnost in 

enokulturnost v slovenskih učnih načrtih ter negativne posledice tega dejstva v pedagoški 

praksi: »Problem učnih načrtov v slovenski osnovni šoli se kaže najprej na ravni neenotnosti 

med splošnimi cilji in operativnimi cilji in vsebinami. Nekaj je, za kar se zavzemamo na 

deklarativni ravni, drugo pa je, kar nam uspe konkretizirati. Zato ne preseneča, da tudi 

                                                                                                                                                        

se zgodovina in njihovo zdajšnje življenje v Avstriji komaj omenja. Avtorja opozarjata tudi na 

fotografije ter ilustracije v šolskih knjigah, ki pogosto prikazujejo pripadnike tujih kultur kot revne ali 

v socialni stiski, etnična in verska raznolikost sta pogosto predstavljena v problemskem kontekstu. 

Navkljub pomanjkljivostim sta našla tudi pozitivne elemente. V nekaterih učbenikov se predstavljajo 

pripadniki manjšin, njihovo mnenje pa ni prikazano kot večinsko mnenje njihove skupine. V nekaterih 

primerih je večjezičnost (vključno z jeziki manjšin) predstavljena kot kvaliteta, v drugih je 

posredovano različno mnenje o kulturah in vabi bralca k spremembi perspektive. 
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opazovanje pedagoške prakse kaže […] na zaskrbljujočo diskrepanco med tistim, za kar se 

javno zavzemamo, in med tistim, kar zares delamo in v sebi menimo. Splošna ugotovitev za 

slovensko šolo je, da kljub zavzemanju za integracijo in inkluzijo (s temi besedami ne 

varčujemo) na ravni šolskega sistema še vedno delujemo asimilacijsko. Želimo torej, da se vsi 

državljani in prebivalci Slovenije nasploh prilagodijo nam, da postanejo Slovenci. Razen 

morda, če so Angleži, Američani, Švicarji …« 

Natalija Vrečer (2012: 56) nasprotno meni, da vsebine, »ki jih je treba vključiti v učne 

načrte in učbenike, ne zahtevajo večjih sprememb, potrebna je zgolj večja senzibilnost za 

spregledane marginalizirane etnične in kulturne skupine ter za razvijanje medkulturnih 

kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešen medkulturni dialog.« Štrajn (2008) ugotavlja, da 

je glede na vidik medkulturnosti najbolj izrecen učni načrt za angleščino, skrb zbujajoče pa je 

po njegovem mnenju na področju medkulturnih vsebin stanje drugod, »saj večina drugih 

kurikulov, z delno izjemo kurikula državljanske vzgoje, močno poudarja vidik razvijanja 

nacionalne identitete in sploh ne omenja interkulturnega vidika, kaj šele, da bi eksplicitno 

govorila o interkulturni kompetenci« (Štrajn 2008: 119). V angleškem učnem načrtu
56

 

opazimo uporabo pojmov »mednaroden in medkulturen« že leta 2004 (Grosman 2004a). 

Učitelji tujih jezikov, v Sloveniji je na prvem mestu angleščina, imajo še najmanj težav z 

medkulturnim izobraževanjem, saj to načelo že upoštevajo pri poučevanju tujih jezikov 

(Grosman 2004a, Mikolič 2004, Byram 2008), pri čemer mnogi poudarjajo, da se šele ob 

soočanju z drugo kulturo zavemo lastne.  

Učne načrte za geografijo, učbenike ter interno gradivo za odrasle je analizirala 

Natalija Vrečer (2012: 56). Meni, da potrebujemo večperspektivne učbenike, »da se učitelji in 

drugi šolski delavci naučijo upravljati s kulturnimi razlikami v učnem okolju, ki je v vseh 

evropskih in mnogih drugih svetovnih družbah večkulturno. Učni načrti in učbeniki, ki v 

učnem okolju udeležencem nudijo možnost, da se spoznajo z medkulturnimi kompetencami, 

omogočajo tudi medkulturno razumevanje in medkulturni dialog, ki sta prva pogoja za trajni 

mir. / Učni načrti in učbeniki za geografijo za osnovno šolo bi morali večjo pozornost 

posvetiti kulturni in etnični raznolikosti kot vrednoti. Poudariti bi bilo treba, da so ustavne 

                                                 

56
 Z učenjem angleščine učenci med drugim: »oblikujejo zavest o sebi kot posamezniku in kot 

pripadniku skupnosti, tako družbene kot nacionalne/etnične in mednarodne skupnosti in ob tem 

razvijajo ter krepijo lastne kulturne vrednote; spoznavajo in si ozaveščajo razlike med ljudmi, 

družbenimi ter nacionalnimi skupinami, vrednotami in stališči ter se učijo spoštovati in ceniti to 

različnost; širijo svoje sporazumevalne sposobnosti prek meja materinščine in v medkulturnem 

okolju« (Grosman 2004: 7). 
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manjšine in priseljenci socialni in kulturni kapital, saj omogočajo plodovite medkulturne 

izmenjave. Prav tako bi bilo treba poudariti, da so priseljenci ekonomski kapital in da je 

njihov doprinos k ekonomiji naše države zelo pomemben. S tem, ko spregledajo ali 

zminimizirajo perspektive marginaliziranih kulturnih in etničnih skupin in raznolikega 

kapitala, ki ga ti predstavljajo, avtorji učnih načrtov in učbenikov bolj spodbujajo njihovo 

asimilacijo kot integracijo v posamezno državo.«  

Uvajanje vsebin o manjšinskih in/ali priseljenskih kulturah v sistem izobraževanja 

učiteljev in v učne načrte pa ima lahko – če ukrepi niso izpeljani ustrezno – tudi nasprotne 

učinke, še posebej, če ponujajo namesto preseganja predsodkov le njihovo utrjevanje. »Kako 

delujejo določeni ukrepi, ki imajo sicer za cilj vzgojo za sprejemanje drugačnosti, je odvisno 

od cele vrste dejavnikov, predvsem od tega, koliko se dotaknejo in uspejo razrahljati 

stereotipe in predsodke, koliko zavežejo tako učitelje kot tudi učence k delovanju, ki 

vzpodbuja strpnost in nediskriminacijo« (Peček, Lesar 2006: 187).  

Pri odkrivanju stereotipov, predsodkov ter v izogib nepotrebnim napakam pri 

spremembah v učnih načrtih (in posledično v učbenikih, delovnih zvezkih) je priporočljivo 

sodelovanje s predstavniki iz manjšinskih in/ali priseljenskih skupnosti. Eden tovrstnih 

uspešnih primerov je projekt Društva afriški center, povezan z analizo vsebin o Afriki v 

slovenskih učbenikih za osnovne in srednje šole: »To je bil zelo pomemben projekt. Danes se 

otroci v slovenskih šolah učijo, da egipčanska civilizacija ni afriška civilizacija in da je razlog 

za to, da se je kot uradni jezik marsikje ohranil jezik belih kolonizatorjev, kulturna nerazvitost 

Afričanov. Egipt bi bilo vendarle treba geografsko umestiti in jasno navesti, da se je ena 

najstarejših civilizacij na svetu razvila v Afriki. Označiti določeno družbo za kulturno 

nerazvito je skrajno nekorektno. Pravi razlog za ohranjanje jezika kolonizatorjev je bil 

pogosto ta, da so na novo nastale države ohranile birokratske strukture prejšnjih kolonialnih 

oblasti ter ostale politično in gospodarsko odvisne od njih. Prav tako ima nekaj bivših kolonij 

več uradnih jezikov, ne samo jezika belih kolonizatorjev. / Pri zgodovini, recimo, ne dobijo 

nobenega znanja o tem, kaj se je v Afriki dogajalo pred starim Egiptom. Povezanost 

egipčanske »civilizacije« s podsaharsko Afriko ni omenjena. Učbeniki tudi ne omenjajo 

mnogih kraljestev v Maliju, Gani, Zimbabveju, ki so kot del svetovne in afriške zgodovine 

pomembna. To je ravno tako, kot da v svetovni zgodovini ne bi omenjali rimskega imperija. 

Zelo je prisoten evropocentrizem, ki gleda na svet in življenje na splošno iz evropske 

perspektive. Pri učbenikih za geografijo je zgodba zelo podobna. Veliko je neprimerne in 

napačne terminologije ter zavestnega prizadevanja prikazati Afriko in Afričane negativno – 

poudarek je na revščini, katastrofah, političnih konfliktih, vojnah. / S kakovostnim delom in 
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vztrajnostjo dr. Janeza Pirca, Sama Košnika, dr. Rajka Muršiča in ostalih smo dosegli, da je 

bil eden od učbenikov po pregledu spremenjen. Bil je popravljen in je leta 2010 izšel pod 

imenom Geografija Afrike in novega sveta, učbenik za osmi razred osnovne šole. Zavedamo 

se, da ni popoln, a je definitivno mnogo boljši od prejšnjega, in sicer po vsebini in 

ilustracijah, kar pomeni, da naš trud ni bil zaman. In to nam daje energijo za nadaljnje delo. 

[…] Imam dva otroka in zdaj bo zaradi naše aktivnosti eden od njiju bral boljši učbenik, kot 

ga je prvi« (Max Shonhiwa Zimani v Hladnik 2011b: 62–64).
57

   

Kot primer nazornega prikaza in odkritega soočanja z diskriminacijo v vsakdanjem 

šolskem življenju – obenem pa tudi k spoštovanju raznolikosti – izpostavljamo tudi revijo 

kratkih sporočilnih filmov učencev OŠ Bičevje z naslovom Spoštujmo različnost/Respect 

diversity.
58

 V sedemnajstih kratkih filmih, za katere so učenci sami napisali scenarije in v njih 

zaigrali, nas učenci soočajo s konkretnimi primeri etnične, verske, spolne, telesne idr. 

diskriminacije v šolskih klopeh – ter nam tudi predlagajo, kako bi bilo lahko drugače. Kratke 

filme so predstavili staršem, učencem in gostom na javni šolski prireditvi maja 2013.  

 

3.3.4 Večjezičnost 

 

Evropska unija poskuša zadnja leta premakniti svoje argumentacijsko in tematsko 

težišče za večjezičnost s področja kulture in izobraževanja na področje gospodarstva. 

Utemeljevanje večjezičnosti z gospodarsko koristjo, mdr. naj bi nam večjezičnost 

zagotavljala boljšo možnost zaposlitve, »je tako politično kot psihološko očitno nujen in 

smiseln korak. Toda postane lahko tudi nevarna igra z ognjem, če se razplamti do te mere, da 

upepeli druge pomembne utemeljevalne vidike, kulturne in solidarnostne, torej tiste, ki ne 

temeljijo na tekmovanju in konkurenčnosti, temveč na sodelovanju in sožitju. […] Naloga 

slovenske jezikovne politike, pa tudi vzgoje in izobraževanja je torej uzavestiti in 

                                                 

57
 Max Shonhiwa Zimani (v Hladnik 2011b: 60) v svoji avtobiografski zgodbi izpostavi tudi druge 

uspešne posameznike, ki so prišli v Slovenijo (večinoma zaradi študija) iz afriških držav in meni: 

»Čeprav je afriška skupnost maloštevilčna, nesorazmerno veliko prispeva k slovenski bitnosti. Ta 

prispevek bo še bolj očiten v bodoče, ker je generacija naših otrok generacija odličnjakov.« 
58

 Filmi so bili na OŠ Bičevje posneti pod mentorstvom Bernardke Avsenik in Alenke Fajfar Gnezda. 

Med filmi so bili na javni šolski prireditvi 4. 6. 2013 projicirani številni protidiskriminatorni in do 

raznolikosti spoštljivi slogani, npr.: Kdor diskriminira, prijateljstvo ovira; Uspeh je v raznolikosti; 

Drugačnost je privlačnost; Bodi spoštljiv in boš spoštovan; Rast diskriminacije je treba prekiniti, zato 

potrebujemo pogum itd. Ti in drugi slogani, ki so v preteklih letih nastali v projektu »100 ljudi – 1000 

čudi«, so obešeni tudi po šolskih hodnikih. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

87 

harmonizirati oba vidika argumentacije za uspešno razvijanje jezikovne zmožnosti v različnih 

jezikih – tako ekonomsko-konkurenčnega kot kulturno-civilizacijskega« (Stabej 2010: 105). 

Priseljenci se po priselitvi v novo okolje običajno naučijo jezik okolja države/družbe, 

v katero so se priselili; v našem primeru je to slovenščina, na določenih območjih pa tudi 

italijanščina/madžarščina. Vključiti se želijo v državo/družbo sprejema, se izobraževati, 

zaposliti in delovati kot aktivni državljani, obenem pa si večina želi tudi ohraniti materni jezik 

in kulturo države/dežele, iz katere so se priselili, ter to prenesti na svoje potomce. 

Sistematična organizacija pouka maternega jezika in kulture v organizaciji države sprejema je 

bolj izjema kot pravilo (pozitivna izjema je npr. Švedska), čeprav ohranjanje in razvoj 

prvega/maternega jezika priporoča tudi evropsko poročilo o izobraževanju in integraciji otrok 

priseljencev (Heckmann 2008).
59

 Največkrat ostajata uporaba maternega jezika in ohranjanje 

kulturnega izročila vezana na zasebno življenje in delovanje v društvih priseljencev.  

Priporočljivo je, da naj bi vsak Evropejec govoril vsaj tri jezike: materni jezik, 

trenutno lingvo franko (v Evropi je to na začetku 21. stoletja angleščina) in en sosedski jezik. 

Glede na to, da je večjezičnost tudi slovenska vrednota, preseneča dejstvo, da je (v Sloveniji) 

tako malo sistemske podpore pri učenju, ohranjanju in nadgradnji (sporazumevalne 

zmožnosti) v maternem jeziku in kulturi pri priseljencih. Menimo, da se večjezičnost ne začne 

pri znanju tujih jezikov, ampak pri maternem jeziku. Prva od osmih zmožnosti, ki naj bi jih 

vse življenje razvijal vsak evropski prebivalec za uspešno (so)delovanje v evropski družbi, je 

sporazumevanje v maternem jeziku (Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006), a se pri priseljencih (očitno) na to pozablja. 

Sprašujemo se, ali bi se morali priseljenci tej pravici odpovedati in jo zamenjati s pravico do 

sporazumevanja v jeziku okolja države sprejema.  

Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 186) ugotavljata, da se za otroke priseljence »na 

formalni ravni sicer dopušča dopolnilni pouk maternega jezika, pa vendar je iz načina 

realizacije te možnosti jasno, da gre le za zadostitev formalnim kriterijem, ne pa za dejansko 

zavezanost temu, da mora šolski sistem upoštevati in prispevati k razvoju materinščine in 

osebne identitete posameznika. To se da razbrati tudi iz razumevanja projekta Evropskega 

sveta o pospeševanju učenja tujih jezikov v Evropski uniji. […] Pri nas smo omenjeni projekt 

razumeli tako, da spodbujamo učenje svetovnih jezikov, na Švedskem pa recimo tako, da 

podpirajo učenje tistih jezikov, ki jih govorijo državljani in prebivalci Švedske. V tem 

                                                 

59
 Priporočilo 15/Recommendatinon 15: »Since multilingualism is of high value the first language 

should be further developed in general language learning in school« (Heckmann 2008: 77). 
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pogledu smo v Sloveniji v razmišljanju podobni Nemcem: učenje jezikov v Nemčiji velja za 

izraz multikulturnosti, vendar bolj v internacionalnem smislu, torej v smislu vzpostavljanja 

dobrih odnosov z narodi izven meja države.« 

 

3.3.4.1  Slovenščina kot drugi jezik oz. jezik okolja 

  

 Izkušnje kažejo, da so priseljenci, če se ne naučijo jezika novega okolja, iz tega 

izključeni oz. v njem ne morejo aktivno sodelovati. Svet Evrope poudarja pomembnost 

znanja jezika večinskega prebivalstva: »Medkulturni pristop prepoznava vrednost jezikov, ki 

jih uporabljajo člani manjšinskih skupnosti, vendar je zanje temeljno, da člani manjšin 

usvojijo jezik, ki prevladuje v državi, tako da lahko delujejo kot polnopravni državljani« 

(Bela knjiga 2009: 16). Will Kymlicka (2005: 460) pa izpostavlja še en vidik: ne moremo se 

izogniti dejstvu, da pravica do izobraževanja »ni pravica do izobraževanja v vsakem jeziku, ki 

ga izbere otrok ali njegovi starši, ampak pravica do izobraževanja v nacionalnem jeziku, saj 

cilj te pravice ni le izpolnitev neke abstraktne potrebe po racionalnosti, pismenosti in znanju, 

temveč tudi tako educiranje ljudi, ki jim bo v pomoč pri integraciji v nacionalno kulturo«.
60

  

Otroci priseljenci se po vključitvi v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem srečajo s 

slovenskim jezikom v treh oblikah: zanje je to drugi jezik/jezik okolja, učni jezik in šolski 

učni predmet. Drugi jezik/jezik okolja razumemo kot jezik, ki je »za posameznika sredstvo 

komunikacije, vzporedno z njegovim prvim jezikom. Po navadi se drugi jezik usvaja v 

okolju, kjer se ta jezik govori, uporablja kot primarno sredstvo komunikacije« (Klein v Pirih 

Svetina 2005: 12). Slovenščina je za otroke priseljence učni jezik, saj poteka poučevanje v 

slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu v slovenščini (Zakon o osnovni šoli 1996, 6. 

člen, 1. odstavek).
61

 Slovenščina pa je zanje tudi eden od šolskih učnih predmetov. Čeprav 

                                                 

60
 Will Kymlicka (2005: 457–460) poudarja, da je model državljanstva kot državljanstva skupnih 

pravic globoko povezan z idejami nacionalne integracije, saj je s stališča države laže vladati družni, v 

kateri državljane povezujejo skupen nacionalni jezik, nacionalna kultura in identiteta. Razširitev 

državljanstva na skupne socialne pravice (npr. zdravstveno varstvo, izobraževanje) je bila 

narodotvorno orodje in deloma je bil njen namen ustvariti in urediti občutek skupne nacionalne 

identitete in kulture, kar nam pomaga razumeti, kako se te socialne pravice uveljavljajo v praksi (npr. 

pravica do izobraževanja da, a v nacionalnem jeziku). 
61

 Izjemi sta območji, na katerih prebivajo pripadniki italijanske in madžarske manjšine, na katerih sta 

uradna in učna jezika še italijanščina oz. madžarščina. Za otroke priseljence to pomeni, da se po 

priselitvi na dvojezično območje poleg slovenščine začnejo učiti tudi drugi jezik okolja, tj. 

italijanščino oz. madžarščino. »Vsako šolsko leto Ministrstvo za šolstvo in šport dodeli določeno 
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slovenščina za otroke priseljence ni materni jezik, ampak drugi jezik/jezik okolja, so 

standardi znanje in učbeniki zanje enaki kot za učence, katerih materni jezik je slovenščina. 

Livija Knaflič (2010) ugotavlja, da trojna vloga slovenskega jezika predstavlja ključno težavo 

za otroka priseljenca: ob vključevanju v slovenski šolski sistem slovenskega jezika ne 

obvlada zadosti, otrok je obremenjen sočasno z usvajanjem jezika in z obvladovanjem učne 

snovi. »Obvladanje učnega jezika je za potek šolanja nujno; otroci, ki ne obvladajo učnega 

jezika, v učnem procesu ne morejo razviti vseh svojih sposobnosti. Šolski neuspeh je eden 

najbolj ogrožajočih dejavnikov v otrokovem psihosocialnem razvoju« (Knaflič 2010: 292). 

Tudi Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 188–189) v svoji raziskavi ugotavljata, da je slabši 

učni uspeh otrok priseljencev (in romskih otrok) povezan s slovenščino, torej z (ne)znanjem 

jezika okolja. Še več: »Zaradi slabšega učnega uspeha v osnovni šoli imajo ti učenci ne le 

slabše možnosti za nadaljnje izobraževanje, temveč lahko to vodi tudi do občutkov 

podrejenosti, negotovosti, apatije, brezupa, odtujenosti, nižjega spoštovanja.«  

Učenje slovenskega jezika je na osnovnih šolah pogosto temelj vključevanja, če že ne 

edina oblika vključevanja otrok priseljencev. A že pri tem prvem koraku se pojavi težava: 

diplomirani profesorji in profesorice slovenskega jezika, razredne učiteljice in učitelji ter 

drugi pedagoški delavci so med svojim rednim dodiplomskim izobraževanjem dobili zelo 

malo znanja ali izkušenj (ali nič) za poučevanje SDJ (podobno velja tudi za druge oblike 

podpore pri medkulturni vzgoji in izobraževanju) – zato to zahteva od njih dodatno 

izobraževanje. Ne znajo in ne vedo, kako naj uresničujejo cilj poučevanja SDJ, ki je »razvita 

sporazumevalna zmožnost učencev, kar pomeni, da naj bi bil učenec usposobljen za 

sporazumevanje v slovenskem jeziku, in sicer z različnimi nameni, o različnih temah in v 

različnih okoliščinah« Bešter (1998: 48). 

Kako poučevati SDJ, s katerim gradivom in kje, kako pridobiti znanje za poučevanje 

SDJ, so pogosta vprašanja učiteljev, ki sodelujejo pri vključevanju otrok priseljencev. 

»Potrebno bi bilo izobraziti učitelje SDTJ, tega kadra je premalo ali ga je zelo malo; tudi tisti, 

ki že poučujejo SDTJ, sami povedo, da imajo premalo znanja s tega področja. Danes je ta 

potreba vedno večja v osnovnih in srednjih šolah, breme pade na učitelje, ki tega ne znajo. 

Težava je tudi pomanjkanje gradiv za poučevanje SDTJ za otroke« (Gombač idr. 2011: 81). 

                                                                                                                                                        

število ur za izvajanje individualne skupinske pomoči (ISP). Za poučevanje italijanščine je dodeljenih 

35 ur pouka. Izvaja se enkrat tedensko po eno šolsko uro, zato v prvem šolskem letu temelji učenje 

italijanščine na začetni, vstopni ravni znanja« (Čeh, Seražin Mohorčič idr. 2010: 45). Na OŠ Koper so 

razvili svoje učno gradivo La campana za otroke priseljence za učenje italijanščine kot drugega jezika 

okolja. Učno gradivo se uporablja kot interno gradivo, dostopno je zaposlenim na šoli.  
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Vendar se vsi z nujnostjo po izobraževanju večjega števila kadra za poučevanje SDJ ne 

strinjajo: »Čeprav je možnosti za delovanje na področju SDTJ vedno več, je zaposljivost 

kadra, ki bi bil specialno izobražen zgolj za to področje – npr. učitelji slovenščine kot tujega 

jezika – zelo nizka, saj je število končnih uporabnikov slovenščine kot drugega in tujega 

jezika relativno majhno,« meni Nataša Pirih Svetina (2009: 320) ter področji jezikovne 

integracije otrok in odraslih priseljencev označi kot »trenutno aktualni.«   

Za uspešno šolanje otrok priseljencev je treba zagotoviti učenje slovenščine. 

Raziskave kažejo, da usvajanje jezika ob šolanju, to je med poukom in brez dodatnega učenja 

jezika, v katerem poteka šolanje, traja tri do pet let za obvladanje jezika na stopnji 

konverzacije in štiri do sedem let za obvladanje jezika na akademski stopnji (Cummins v 

Knaflič 2010: 292). Učenje jezika novega okolja je zapleten in večleten proces, na katerega 

vplivajo številni dejavniki tako na osebni kot neosebni ravni. V vzgojni-izobraževalnem 

procesu so to mdr. organizacija in izvedba poučevanja jezika novega okolja, dostopnost do 

učnega gradiva za poučevanje SDJ, znanje za poučevanje SDJ, stopnja razvitosti medkulturne 

zmožnosti učiteljev, spodbuda na državni, lokalni in osebni ravni ipd.  

Zrelost jezika »pomeni – na kratko – celosten pogled na jezikovno situacijo, ki ne 

temelji na omejevanju pravic in izključevanju, temveč na zavedanju o raznolikosti govorcev, 

kodov, jezikovnih rab. Tak pogled naj bo usmerjen v zagotavljanje enakih možnosti vsem 

govorcem, to pa pomeni nove pristope in korake v jezikovni politiki in jezikovnem 

načrtovanju« (Stabej 2005: 17). V primeru otrok priseljencev in njihovih učiteljev bi o 

»zrelosti slovenskega jezika« lahko govorili, če bi učitelji lahko vzeli v roke pripravljeno 

učno gradivo za različne starostne stopnje in če bi poznali metode SDJ, če bi bilo to gradivo 

dostopno na knjižnem trgu ali na spletnih straneh ipd. Tudi ko bomo v prihodnosti vse to 

razvili in imeli, pa ne smemo pozabiti, da je poučevanje jezika okolja temeljna oblika 

podpore pri uspešnem vključevanju otrok priseljencev – ne pa edina.  

 

Učno gradivo in učni načrti za poučevanje SDJ v različnih starostnih stopnjah 

 

Učno gradivo za različne starostne stopnje smo nekateri pričakovali kot rezultat 

Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in 
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dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (2008).
62

 A edino učno 

gradivo, ki je bilo izdano, je bilo slikovno gradivo Slika jezika (Knez idr. 2010a). Zanimiv 

»didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča učenje besedišča in jezikovnih vzorcev 

pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika« (Slika jezika … 2010) obsega 1882 

besednih in slikovnih kartic, razporejenih v 14 tematskih sklopov. Slikovno gradivo je 

pomembno predvsem za poučevanje neopismenjenih učencev in tistih, s katerimi učitelji 

nimajo stičnega jezika, lahko pa se uporablja tudi za druge skupine. Gradivo je bilo 

preskušano na pilotnih tečajih slovenščine za otroke in starše priseljence v okviru projekta 

(Slika jezika … 2010) in izdano v 100 brezplačnih izvodih; nekaj so jih obdržali na Centru za 

slovenščino kot drugi/tuji jezik za potrebe svojih tečajev, večino so jih podarili slovenskim 

vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Slikovno gradivo Slika jezika (Knez idr. 2010) so 

ponatisnili leta 2012 in 2013, s čimer je postalo prosto dostopno na knjižnem trgu.
63

 

Na zaključni konferenci projekta (17. 12. 2010 na Filozofski fakulteti) se je izkazalo, 

da je bil cilj Javnega razpisa (2008) – v skladu z razpisnimi pogoji – samo »pripraviti« 

gradivo, ne pa ga tudi natisniti in izdati, torej omogočiti dostopnost do gradiva na knjižnem 

trgu ali na spletnih straneh. Pričakovani rezultati v prvem sklopu so bili: »Razviti strokovne 

podlage o osvajanju slovenščine kot J2 (drugi jezik) z opredeljenim kazalnikom: 1 strokovno 

gradivo. Sprejeti učni načrt za slovenščino kot J2 z opredeljenim kazalnikom: 8 učnih 

načrtov. Oblikovati slikovno gradivo za učenje in poučevanje slovenščine kot J2 z 

opredeljenim kazalnikom: 330 učnih gradiv. Pripraviti intenzivni tečaj slovenščine kot J2 za 

otroke in starše z opredeljenim kazalnikom: 3 tečaji. Priprava priročnika in delovnega zvezka 

za vrtec (začetna, nadaljevalna stopnja), priprava 3 učbenikov in 3 delovnih zvezkov za 

osnovno šolo (začetna stopnja) ter priprava 3 priročnikov k učbenikom z opredeljenim 

kazalnikom: 11 učnih gradiv« (Javni razpis 2008: 2).  

 »Pripravljeno je bilo pilotno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega jezika na 

začetni stopnji za učence različnih starosti. Gradivo za predšolske oz. še neopismenjene 

                                                 

62
 »Namen tega razpisa je razviti strokovne podlage, didaktiko in didaktične materiale za učenje 

slovenščine kot drugega jezika, jih preizkusiti v praksi ter hkrati razvijati strategije in modele dela z 

učenci migranti. Z razpisom želimo zagotoviti pogoje za uresničevanje ukrepov iz Strategije za 

uspešnejše vključevanje učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v RS, ki je bila 

sprejeta na Kolegiju ministra, v mesecu maju 2007« (Javni razpis 2008: 1). Projekt, ki se je izvajal v 

letih 2008–2010, vreden 444.764,00 €, je imel dva vsebinska sklopa: 1. učno gradivo, učni načrti in 

tečaji za SDJ 2. uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule. V projektu 

so sodelovali konzorcij osnovnih šol (vodja Osnovna šola Koper), konzorcij srednjih šol (vodja 

Srednja ekonomska šola Ljubljana) in Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta. 
63

 Gradivo se lahko od drugega natisa dalje kupi v prosti prodaji, in sicer za 102,71 €. 
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otroke ter za učence tretje triade in srednješolce je v fazi oblikovanja pred tiskom« (Projekt 

Uspešno vključevanje … 2010).
64

 Zanimalo nas je, kaj se je zgodilo z učnimi gradivi, ki so 

sodili med pričakovane rezultate projekta. Dobili smo le delni odgovor: »Nastalo je učno 

gradivo za otroke na predšolski stopnji in prvo triletje. Urejeno je za tisk, je tik pred izidom, a 

nimajo založnika. Pravico za izdajo ima Ministrstvo za šolstvo RS, ker so bili oni financerji 

projekta. Težava je v tem, da se gradiva potem tudi prodajati ne smejo, lahko ga samo 

poklanjajo, ker je to načelo evropskih projektov. / Pripravili so tudi gradivo za tretje triletje in 

drugo triletje. Težava je še z odkupom fotografij, je zelo drago. Delo avtorjev učbenikov ni 

drago, velik strošek pomeni oblikovanje, fotografiranje, slikovno gradivo. / Gradiva imajo 

tudi priročnike z natančnimi navodili« (Gombač idr. 2011: 133). Vse gradivo, razvito na 

Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, razen Slike jezika (Knez idr. 2010a), je torej 

nedostopno za uporabo. Sprašujemo se, čemu gradivo, ki je bilo razvito z javnimi evropskimi 

in slovenskimi finančnimi sredstvi – če že ni izdano v knjižni obliki – ni vsaj prosto dostopno 

na spletu. Za uporabnike, ki potrebujejo gradivo (tako učitelji kot otroci priseljenci), bi bil 

prost dostop do gradiv na spletu ena od možnih rešitev, saj bi si ga lahko natisnili in ga 

uporabljali. Ocenjujemo, da samo projektne rešitve z razvitim, a neizdanim in javnosti 

nedostopnim gradivom, niso dovolj. Potrebna bi bila dolgoročna strategija s konkretnimi 

rešitvami, v tem primeru z učnim gradivom, ki bi se izdalo in uporabljalo. Dobrodošla bi bila 

izbira med različnimi gradivi, ki bi se jih preskušalo ter z leti izboljševalo in dopolnjevalo, za 

različne starostne stopnje otrok. 

Učiteljem je tako še naprej preostalo, da so prilagajali gradivo, namenjeno odraslim, 

npr. gradivo Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
65

 ali založbe Rokus Klett (Šink 2007, 

                                                 

64
 »Pričakovani rezultati v 1. sklopu: Razviti strokovne podlage o osvajanju slovenščine kot J2 (drugi 

jezik) z opredeljenim kazalnikom: 1 strokovno gradivo.  Sprejeti učni načrt za slovenščino kot J2 z 

opredeljenim kazalnikom: 8 učnih načrtov. Oblikovati slikovno gradivo za učenje in poučevanje 

slovenščine kot J2 z opredeljenim kazalnikom: 330 učnih gradiv. Pripraviti intenzivni tečaj 

slovenščine kot J2 za otroke in starše z opredeljenim kazalnikom: 3 tečaji. Priprava priročnika in 

delovnega zvezka za vrtec (začetna, nadaljevalna stopnja), priprava 3 učbenikov in 3 delovnih 

zvezkov za osnovno šolo (začetna stopnja) ter priprava 3 priročnikov k učbenikom z opredeljenim 

kazalnikom: 11 učnih gradiv« (Javni razpis 2008: 2). 
65

 Za odrasle je izbor učbenikov precejšen. Učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika je možno na 

različnih ravneh (osnovna, srednja, visoka raven oz. šeststopenjska lestvica Skupnega evropskega 

jezikovnega okvira: A1, A2, B1, B2, C1, C2). Informacije o učbenikih in priročnikih ter zbirke testov 

za izpite iz znanja na različnih ravneh so dostopne na (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 

2012). Večina gradiva, izdanega pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, se lahko kupi v bolje 

založenih slovenskih knjigarnah ali v knjigarni Filozofske fakultete. Med najbolj znana in 

najpogosteje uporabljena gradiva sodi npr. učbenik A, B, C … 1, 2, 3, gremo (Pirih Svetina 2005) z 

navodili v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini. Ta učbenik je od leta 2003, ko je bil izdan 
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2008)
66

 ali gradivo, izdano pri Zavodu RS za šolstvo, namenjeno slovenskim izseljenskim 

otrokom (npr. Vučajnk, Upale, Kelner 2009, 2011)
67

 – ali pa so gradivo razvili sami, kot so 

storili npr. na OŠ Koper.
68

 

»Na šoli so razvili za poučevanje SDTJ svoje gradivo. Ko so se na šoli začeli srečevati 

z otroki priseljenci in so iskale po knjižnicah ustrezno gradivo zanje, žal niso našle nič 

primernega. Primorane so bile same pripravljati učna gradiva, delovne liste, dodatni material, 

da so lahko poučevale SDTJ. Ker je bilo toliko gradiva pripravljenega, so se odločili, da ga 

dopolnijo, razširijo, zberejo za interno gradivo. Prijavili so se na inovacijski projekt Zavoda 

RS za šolstvo. Ekipi, ki je pripravljala učno gradivo, je vedno stal ob strani pri inovacijskih 

projektih in jim bil v oporo ravnatelj Anton Baloh. Svetovalka mag. Marta Novak je 

predlagala, da sestavijo hkrati k učnemu gradivu Na poti k učenju slovenščine še priročnik. 

Učitelju ponuja vsebine z didaktičnimi igrami, priporočili za delo, medpredmetnimi cilji iz 

učnih načrtov (slovenščina, spoznavanje okolja, družba). Gradivo začnejo uporabljati v 

uvajalnici, nadaljujejo med šolskim letom, lahko tudi drugo leto. Namenjeno je bolj otrokom 

v 2. in 3. obdobju, ki so že opismenjeni. Otroci imajo možnost učenja na dveh ravneh (razlika 

pri učenju slovenščine je npr. med otroki s slovanskim ali neslovanskim maternim jezikom). 

Ker je gradivo zbrano, je delo za vse lažje. Otroci ga nosijo domov in lahko delajo doma, v 

pomoč pri učenju jezika je lahko tudi staršem. Učitelji ga lahko uporabljajo pri drugih urah 

                                                                                                                                                        

prvič, doživel že več izdaj. Z ustreznimi prilagoditvami je primeren tudi za poučevanje otrok 

priseljencev v srednjih šolah, pogojno tudi v zadnjem triletju osnovne šole – pri prvih korakih, kako 

poučevati SDTJ, nam pomaga priročnik (Pirih Svetina 2006). Od leta 2011 je učbenik A, B, C … 1, 2, 

3, gremo dostopen tudi z navodili v albanskem jeziku in prevodi v albanski jezik (Pirih Svetina, 

Ponikvar 2011). 
66

 Večvrstno gradivo (knjige, zgoščenke) za učenje slovenščine je dostopno z navodili in spremnim 

besedilom v angleškem in nemškem jeziku. 
67

 Učno gradivo Poigrajmo se slovensko: učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, 

ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik (Vučajnk, Upale, Kelner 2009, 2011) je 

»prodajna uspešnica« Zavoda RS za šolstvo, ki so ga pedagoški delavci od 2009 množično uporabljali 

za poučevanje SDJ za otroke priseljence v Sloveniji. To je bilo do 2012, 2013 edino učno gradivo, 

dostopno na slovenskem knjižnem trgu, (s prilagoditvami) primerno tudi za poučevanje slovenščine 

kot drugega/tujega jezika za otroke priseljence v prvem in drugem triletju v Sloveniji – čeprav je, kot 

priča podnaslov, namenjeno slovenskim izseljenskim otrokom. Leta 2011 je učbenik doživel ponatis; 

na spletu je brezplačno dostopen tudi priročnik (Vučajnk, Upale 2011). V preteklih letih je Zavod RS 

za šolstvo slovenskim šolam na podlagi prošnje podarjal druge učbenike, sicer namenjene slovenskim 

izseljencem, ki pa se jih ni dalo kupiti v prosti prodaji, npr. Dober dan, slovenščina (Donaj 1996, 

2003, 2007) ali Slovenščina skozi letne čase, tridelni učbenik: Zima (Pogač, Klepac 1997), Jesen 

(Klepac, Pogač 1999), Pomlad in poletje (Donaj, Klepac 2004). 
68

 Gradivo so na OŠ Koper uporabljali že vsaj leta 2010, razvito je bilo že nekaj let prej (Gombač idr. 

2011: 57). Tisti, ki smo vedeli zanj, smo nestrpno čakali na njegov izid, a je zaradi različnih zapletov 

izšlo šele 2013. 
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pri svojih predmetih. Gradivo dobijo vsi otroci šole« (Gombač idr. 2011: 57). To gradivo je 

izšlo v knjižni obliki leta 2013 (Jelen Madruša, Klančnik Kišasondi 2013). 

Nekateri učitelji izražajo potrebo tudi po učnih načrtih za poučevanje SDJ: 

»Potrebovali bi učne načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika in standarde znanja, 

na podlagi katerih bi učitelji lažje ocenili znanje učencev« (Hanuš 2010: 133). Učni načrt za 

srednješolske otroke priseljence »je nastal v okviru projekta Evropskega socialnega sklada 

EU in Ministrstva za šolstvo in šport RS Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov 

migrantov v vzgojo in izobraževanje, ki ga izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 

pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani« (Knez idr. 2010b: 2).
69

 

Učni načrt za tečaj slovenščine na osnovnošolski stopnji je leta 2013, tako kot leta 2010, še 

vedno »v fazi usklajevanja« (Projekt Uspešno vključevanje … 2010).  

V Sloveniji do nedavnega nismo imeli (javno dostopnih) učnih gradiv za poučevanje 

SDJ za otroke priseljence. Prvi učni gradivi, ki sta bili razviti v Sloveniji namensko za otroke 

priseljence v osnovni šoli in sta dostopni na slovenskem knjižnem trgu, smo dobili šele zdaj: 

leta 2012 so ponatisnili in omogočili prodajo slikovnega gradiva Slika jezika (Knez idr. 

2010a), leta 2013 pa so (končno) izdali učbenik Na poti k učenju slovenščine (Jelen Madruša, 

Klančnik Kišasondi 2013), gradivo, ki so ga razvili na OŠ Koper. 

 

Usposabljanje učiteljev za poučevanje slovenščine kot drugega jezika 

 

Usposabljanje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika za otroke priseljence v 

Sloveniji, namenjeno slovenskim učiteljem, zaposlenim v slovenskih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, se je začelo razvijati šele v prvem desetletju 21. stoletja: »O slovenščini kot 

drugem jeziku v slovenskih šolah se je v preteklosti govorilo predvsem na narodnostno 

                                                 

69
 Učni načrt za 70-urni začetni tečaj slovenščine kot drugega jezika za srednješolce je dostopen na 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/Aktualno/UN__dijaki_priseljenci.pdf (Knez 

idr. 2010b) in upošteva izhodiščni (materni) jezik otrok priseljencev, zato je »zasnovan na dveh 

ravneh. Raven 1 (R1) je namenjena dijakom, katerih prvi jezik je od slovenščine bolj oddaljen (npr. 

govorcem germanskih, romanskih, bolj oddaljenih slovanskih jezikov, npr. makedonščine, in 

govorcem neindoevropskih jezikov). / Pri dijakih, ki še niso opismenjeni v latinici, ampak pišejo v 

drugih pisavah ali so govorci zelo oddaljenih jezikov (npr. kitajščine, arabščine) in še nimajo izkušenj 

z učenjem kakega drugega jezika, se obseg vsebin zmanjša oziroma se prilagodi njihovi zmožnosti in 

tempu učenja. Velik del pouka je namenjen opismenjevanju v slovenščini. / Raven 2 (R2) je 

namenjena dijakom, govorcem (bližnjih) slovanskih jezikov, torej predvsem govorcem srbščine, 

bosanščine, hrvaščine in drugih slovanskih jezikov, pri katerih učitelj na podlagi rezultatov 

diagnostičnega ugotavljanja znanja (to je ugotavljanje, kolikšno je vstopno znanje dijakov), preteklih 

izkušenj, ki jih ima dijak pri učenju jezikov, in splošnega vtisa tako presodi« (Knez idr. 2010b: 6). 
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mešanih območjih v Slovenski Istri in Prekmurju, kjer živita obe avtohtoni narodnostni 

manjšini, madžarska in italijanska. Šele v zadnjih letih smo o slovenščini kot drugem jeziku 

začeli razmišljati tudi v kontekstu običajnih osnovnih in srednjih šol (Knez 2009: 197).  

Ena od prvih organizacij, ki se je odzvala na potrebe učiteljev, ko so ti izrazili potrebo 

po izobraževanju za poučevanje SDJ za otroke priseljence, je bil Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
70

 Prvo tovrstno izobraževanje so 

ponudili leta 2005, ko »je bila zainteresirani slovenistični javnosti ponujena nova oblika 

usposabljanja, ki naj bi vsaj začasno omilila pomanjkanje rednega univerzitetnega 

izobraževanja na področju slovenščine kot tujega jezika – začetno usposabljanje za 

poučevanje SDTJ v obliki 20-urnega seminarja. V letu 2006 je bilo na tem seminarju več kot 

50 udeležencev, v glavnem študentov zadnjih letnikov slovenistike, med njimi pa tudi učitelji 

slovenščine iz slovenskih osnovnih in srednjih šol« (Pirih Svetina 2009: 318). To 

izobraževanje še vedno ponujajo, so pa leta 2009 ugotovili, da »je seminar potreben 

prenovitve. Udeleženci si želijo več čim bolj praktičnih in uporabnih znanj, neposredno 

prenosljivih v razred« (Pirih Svetina 2009: 318); leta 2006 so ponudili tudi 20-urni 

nadaljevalni seminar.
71

    

Jeseni 2006 je Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ponudil posebno obliko 

izobraževanja, namenjeno prav učiteljem slovenščine na osnovnih in srednjih šolah, saj so se 

šole vedno pogosteje obračale na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik s prošnjo za 

pomoč pri poučevanju otrok priseljencev, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem, slovenskega jezika pa ne znajo. Vsebino poskušajo približati trenutnim potrebam. 

Učitelje seznanjajo z metodami poučevanja in preverjanji znanja slovenščine kot drugega 

                                                 

70
 Izobraževanja Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik so od svoje ustanovitve leta 1991 

osredotočena predvsem na izobraževanje lektorjev, ki poučujejo slovenščino na tujih univerzah, 

njihovi tečaji pa na odrasle tečajnike (več o tem glej npr. Kobos, Pirih Svetina 2009: 204–205). Cena 

njihovih običajnih jezikovnih tečajev se giblje od 190 € za 20-urni intenzivni tečaj do 1.300 € za 220-

urni tečaj (t. i. jesenska šola). Ponujajo tudi 40-urne tečaje za pripravo na izpit na srednji in visoki 

ravni za 340 €, intenzivni 80-urni tečaj za zdravnike in zobozdravnike za 525 € in brezplačni 

intenzivni tečaj za študente Erasmus. Široka in pestra ponudba za uporabnike priča o njihovi 

odzivnosti od potrebe trga (ponudba tečajev in informacije o ceni: Center za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik 2012), vendar so cenovno (in časovno, če so zaposleni) nedostopni za večino priseljencev. 

Tečaje za otroke priseljence (in njihove starše) v Sloveniji so razvili in ponudili znotraj že omenjenega 

projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za 

obdobje 2008–2011) (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 2012). 
71

 Avtorica te doktorske disertacije se je udeležila 20-urnega začetnega usposabljanja za poučevanje 

slovenščine kot drugega/tujega jezika leta 2008, nadaljevalnega pa leta 2009. 
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jezika. Tečaj so prvič izvedli oktobra 2007.
72

 V program izobraževanja so leta 2009 prvič 

vključili tudi začetni tečaj albanskega jezika, katerega namen je bil seznaniti učitelje z 

nekaterimi najbolj tipičnimi značilnostmi albanskega jezika, obenem pa so s tem ponudili 

učiteljem možnost identifikacije z učenci, ko se ti znajdejo v učenju popolnoma novega jezika 

(Pirih Svetina 2009: 318), kar je korak naprej: s tovrstnim programom so presegli samo 

usposabljanje, kako poučevati SDTJ, in posegli na razvijanje medkulturne zmožnosti pri 

učiteljih. Tečaj so izvedli tudi leta 2012, in sicer z naslednjimi temami: SDTJ v slovenskih 

šolah: vsebine pri poučevanju slovenščine kot J2/TJ; merjenje in preverjanje jezikovnega 

znanja; priprava gradiva za delo v razredu: delo z besedilom, razvijanje štirih 

sporazumevalnih dejavnosti; (samo)opazovanje in pouk tujega jezika; mini tečaj albanščine – 

učenje drugega jezika; vprašanja udeležencev seminarja, izmenjava mnenj, evalvacija.
73

    

Druga ponudnica je bila Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. 

Leta 2009 je prvič ponudila seminar z naslovom Slovenščina kot drugi/tuji jezik v jezikovno 

homogenih in heterogenih razredih. Program je bil v šolskih letih 2009/10, 2010/11, 2011/12 

ponujen v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za šolstvo in šport (2009: 93).
74

 Ciljna skupina 

so bili učitelji slovenščine in razrednega pouka. 16-urni tečaj je ponujal naslednje teme: 

slovenski jezik kot drugi/tuji jezik in medkulturna zmožnost; metode poučevanja slovenskega 

jezika kot J2 v jezikovno homogenih in heterogenih razredih; preverjanje znanja slovenskega 

jezika kot J2 v jezikovno homogenih in heterogenih razredih. V šolskem letu 2012/13 v 

Katalogu programov (2012) Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem 

programa Slovenščina kot drugi/tuji jezik v jezikovno homogenih in heterogenih razredih ne 

ponuja več.  

Za uspešno vključevanje otrok priseljencev ni dovolj samo poučevanje slovenščine 

kot drugega/tujega jezika. Na potrebe učiteljev po usposabljanju za vključevanje otrok 

priseljencev sta se odzvala tudi Zavod RS za šolstvo in MŠŠ. Tovrstna izobraževanja so (bila) 

bolj kot v metodologijo poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika usmerjena v 

                                                 

72
 Potekal je v strnjeni obliki, in sicer dva petka in dve soboti, kotizacija je znašala 150 €.  

73
 Leta 2012 je potekal »20-urni izobraževalni seminar za učitelje, ki poučujejo učence in dijake 

priseljence in bi želeli pridobiti dodatna znanja s področja poučevanja slovenščine kot drugega/tujega 

jezika« ob sredah (v štirih sklopih po pet ur) od 4. do 25. aprila od 15. do 19. ure v prostorih Univerze 

v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana). Kotizacija za 20-urni seminar je znašala 200 € (Center 

za slovenščino kot drugi/tuji jezik 2012). 
74

 Najvišja dovoljena kotizacija 2009/10: 9,17 €; 2011/12: 12,76 €. 
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razvijanje medkulturne zmožnosti učiteljev ob vključitvi otroka priseljenca v razred, 

razvijanje medkulturnega izobraževanja ter zavedanja o večkulturni Sloveniji.
75

  

    

Tečaj slovenščine pred vključitvijo ali učenje slovenščine po njej 

 

 Zakon o osnovni šoli (1996) omogoča otrokom priseljencem takojšnjo vključitev v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Mnenja o tem so deljena: bi bilo za otroke 

priseljence bolje, da bi se najprej udeležili intenzivnega tečaja slovenščine in bili nato 

vključeni k pouku? Koliko časa naj bi trajal takšen tečaj in kje, kdo naj bi ga izvajal, kdo 

financiral? Bi bila za to potrebna fleksibilna ekipa, ki bi potovala po Sloveniji glede na 

potrebe? Bi moral šolski sistem ločevati med poukom slovenščine kot maternega jezika in 

poukom slovenščine kot drugega jezika, kar je v tujini precej običajna praksa?
76

 Bi lahko prva 

leta nudili otrokom priseljencem podporo v njihovem maternem jeziku? In če nimamo tečajne 

oblike poučevanja slovenščine kot drugega jezika pred vključitvijo, kako poteka poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika v slovenskih šolah? 

                                                 

75
 Leta 2012 najdemo v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2012/13 

sledeče medkulturne vsebine: Obrazi medkulturnosti – seminar za pedagoške delavce zamejskih in 

dijaških domov; Identiteta, etičnost in večkulturnost; Odnos do priseljenskih etičnih skupnosti v 

Sloveniji; Inovacije in znanje kot prepoznavna elementa kulture naroda; Večkulturnost in odklonsko 

vedenje; Kulturne in medkulturne značilnosti Prekmurja idr. 
76

 Nekaj primerov iz drugih držav: V Avstriji so uvedli redni šolski predmet nemščina kot drugi jezik 

v šolskem letu 1992/93. Šoloobvezni otroci, ki se zaradi pomanjkljivega znanja nemščine ne morejo 

vključiti v pouk, dobijo status izrednega učenca (največ 12 mesecev). Pouk nemščine kot drugega 

jezika poteka vzporedno ob pouku, integrirano v redni pouk ali dodatno ob pouku: do 12 ur/teden za 

izredne učence in do 5 ur/teden za redne učence; pri zelo problematičnih učencih do 18 ur/teden. Pouk 

nemščine kot drugega jezika poteka do šest let, neodvisno od državljanstva, izvaja ga lahko le učitelj z 

ustrezno izobrazbo. V Nemčiji poteka pouk nemščine kot drugega jezika za otroke priseljence v 

skupini do 12 otrok, in sicer 10 ur: pet ur dopoldne vzporedno s poukom in pet ur popoldne (prvih 

nekaj tednov naj pouk v celoti poteka vzporedno, da učenci usvojijo osnovne jezikovne zmožnosti, 

nato pa lahko poteka deljeno), najmanj eno leto. Na Finskem se lahko za otroke priseljence organizira 

pouk v posebnih skupinah ali pa so vključeni v redni program. Šole lahko organizirajo pripravljalni 

pouk, ki učence uvaja v finsko kulturo, različne predmete, finščino (švedščino) kot drugi jezik in 

otrokov materni jezik. Obvezen je za otroke priseljence od šestega leta naprej. Pripravljalni pouk se 

izvaja v obsegu 450 ur (otroci, stari 6 do 10 let) in 500 ur za starejše učence. Že v fazi pripravljalnega 

pouka se učenci lahki vključujejo v finsko (švedsko) govoreče razrede, kjer je to možno (šport, glasba, 

umetnost). Učenci priseljenci, katerih znanje finščine (švedščine) ne dosega ravni njihovega 

maternega jezika, se vključujejo v programe finščine (švedščine) kot drugega jezika. Običajno so 

vključeni v redne finske (švedske) oddelke in dopolnilni pouk jezika. Dopolnilni pouk iz različnih 

predmetov v maternem jeziku priseljencev se lahko ponudi vsem, ki so v državi manj kot štiri leta. 

Učenec, katerega materni jezik se razlikuje od uradnega in katerega poznavanje finščine (švedščine) ni 

na ravni maternega jezika, se ocenjuje v skladu s poučevanjem finščine (švedščine) kot drugega 

jezika. Slabše poznavanje jezika se upošteva pri ocenjevanju (Strategija 2010: 38–42). 
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V razvoj pilotnih tečajev za intenzivno poučevanje slovenščine kot drugega jezika so 

se usmerili na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik znotraj Projekta Uspešno 

vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 

2008–2011 (2008). Med projektom so izvedli pet tečajev: tri v Kranju, dva v Ljubljani. 

»Izkušnje in raziskave, ki so bile v preteklosti izvedene na Centru za slovenščino, namreč 

kažejo, da je učenje drugega jezika najuspešnejše, če poteka v strnjeni obliki. Tak način 

učencem omogoča, da se v času tečaja popolnoma osredotočijo na učenje jezika, hkrati pa se 

tudi močno zmanjša možnost pozabljanja« (Knez 2009: 201). Med projektom in po njem so 

doživeli veliko pozitivnih odzivov s strani staršev in otrok priseljencev, o čemer poleg poročil 

s Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik in izvajalcev intenzivnih tečajev (Knez 2009: 

200–201) pričajo tudi druge raziskave: »Otroci menijo, da bi jim bilo lažje, če bi se učili 

slovensko pred vstopom v šolo, npr. če bi šli na intenzivni tečaj slovenščine ali če bi hodili v 

vrtec. Tečaj slovenščine Centra jim je bil pomemben in dober: veliko so se pogovarjali z 

učiteljico, se igrali, šli bi še enkrat, bilo je prijetno« (Gombač idr. 2011: 140). Tudi nekateri 

učitelji menijo, »da bi morali otroke pred vstopom v šolo vključiti v intenzivni tečaj 

slovenščine, pa ne samo teden ali dva« (Gombač idr. 2011: 129), Simona Bergoč (2011: 160) 

pa izpostavlja, da v tem primeru ne gre za segregacijo: »Če zagotavlja izključitev otroka za 

krajše časovno obdobje v srednjeročnem smislu pogoje za uspešnejšo jezikovno integracijo, 

tega ne moremo šteti za segregacijsko politiko.« 

Če bi podprli razvoj pilotnih tečajev za intenzivno učenje SDJ in tovrstne pozitivne 

izkušnje, bi bila potrebna reorganizacija slovenskega šolskega sistema. Tudi Simona Bergoč 

(2011: 160) razmišlja, da se zdi »najboljša rešitev intenzivni vzporedni nekajtedenski tečaj 

slovenščine ob vstopu v šolo, nato pa vključitev v redni pouk in dopolnilni pouk slovenščine 

po pouku.« Spremembe bi bile potrebne tudi, če bi uvedli pouk slovenščine kot drugega 

jezika kot učni predmet, in to na več ravneh: potreben bi bil učni načrt za SDJ in za to 

ustrezno izobraženi učitelji. Pouk slovenščine kot drugega jezika bi se lahko kot šolski 

predmet izvajal sočasno s poukom slovenščine kot maternega jezika.  

A dejstvo je, da so otroci priseljenci v Sloveniji po vpisu v vzgojno-izobraževalni 

sistem neposredno vključeni v razred – in v vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka v 

slovenskem jeziku (ne glede na materni jezik otrok priseljencev in ne glede na dejstvo, da 

otroci priseljenci slovenskega jezika ob vključitvi večinoma ne razumejo). Učitelji si 
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(po)iščejo dodatno izobraževanje za delo z otroki priseljenci.
77

 Zakon o osnovni šoli je od leta 

2007 naprej omogočil, da šola ob vključitvi otroka priseljenca organizira pomoč pri učenju 

slovenščine v obliki tečaja – pri čemer oblika tečaja, število ur, kdo naj bi bil izvajalec ipd., ni 

določeno. Zanimivo obliko tečaja so razvili na OŠ Koper: »Za učence, ki so se prvo leto 

šolali v Sloveniji, smo v zadnjem tednu v avgustu, pred pričetkom šolskega leta, organizirali 

začetni tečaj slovenskega jezika. Skupine smo oblikovali glede na starost in jezikovno 

zmožnost posameznega otroka. K tečaju smo povabili tudi starše otrok, ki so se vključevali v 

nekatere dejavnosti skupaj z otrokom. […] Z učenjem jezika smo nadaljevali med šolskim 

letom v okviru razpoložljivih ur, ki nam jih je namenilo Ministrstvo za šolstvo in šport« 

(Jelen Madruša 2010a: 18). 

»Šole lahko zaprosijo za finančno pomoč pristojno Ministrstvo za šolstvo, ki jim 

praviloma financira do 35 ur dodatnega pouka slovenščine na leto za posameznega otroka, 

nadaljnje vire financiranja pa morajo poiskati same« (Knez 2009: 199). Na podlagi pisnih 

vlog odobri MŠŠ/MIZKŠ šolam plačilo ur za dodatno strokovno pomoč za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika; v šolskih letih 2007/08, 2008/09, 2009/10 je za tovrstno 

pomoč letno zaprosilo okoli 200 slovenskih osnovnih šol. V tem triletnem obdobju je bilo na 

novo vpisanih (najmanj) 2.156 učencev priseljencev, za katere je bilo odobrenih 29.405 ur za 

dodatno strokovno pomoč za SDJ, kar pomeni povprečno 13,6 ure na učenca priseljenca 

(Vižintin 2010: 107–108). Za primerjavo še podatek z osnovne šole, v kateri je vseh otrok 

430, od tega je 43 otrok priseljencev oz. 12 % otrok, ki so v zadnjih treh letih prišli s Kosova, 

v to številko pa niso zajeti drugi otroci, ki so prišli iz Makedonije, Moldavije, Ukrajine, 

Srbije, iz Koreje (Gombač idr. 2011: 133) – povprečno »dobijo z MŠŠ na učenca priseljenca 

12 ur za poučevanje SDTJ; te ure združijo za več učencev skupaj, da traja poučevanje dlje 

časa« (Gombač idr. 2011: 128). Še primer z druge šole: osnovna šola je v šolskem letu 

2009/2010 dobila 80 ur za 25 učencev, ki so se prvo leto šolali v Sloveniji; teh ur ni dovolj, 

da bi večino učencev pripravili na uspešno spremljanje pouka (Hanuš 2010c: 132–133).
78

    

                                                 

77
 Vendar ne vsi; nekateri sprejemajo otroke priseljence z nestrpnostjo in nerazumevanjem, svojo 

nejevoljo pa izražajo tudi do kolegov slovenistov, ki naj bi mnenju nekaterih prevzeli vso odgovornost 

poučevanja slovenščine za otroka priseljenca – ne zavedajoč se, da je uspešno vključevanje otroka 

priseljenca odgovornost celotnega šolskega kolektiva: »Učitelji drugih predmetov se jezijo, ker [otroci 

priseljenci, op. Vižintin] ne znajo slovensko, nestrpen je tudi odnos do učiteljev slovenščine, ker se 

pričakuje, da bodo dijaki znali slovenščino takoj« (Gombač idr. 2011: 81). Primer ne tako redke 

situacije se v konkretnem primeru nanaša na srednjo šolo, a lahko velja tudi za osnovno šolo. 
78

 S pomočjo prošenj za dodatno strokovno pomoč za SDJ, ki jih šole naslovijo na MŠŠ/MIZKŠ, 

lahko posredno ugotavljamo, koliko otrok priseljencev se vpiše v slovenski osnovnošolski vzgojno-
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Navedeni primeri pričajo, da število ur, odobrenih za učenje slovenščine kot jezika 

okolja (od 12 do 35 ur na otroka na šolsko leto) nikakor ni dovolj, da bi se otrok priseljenec 

naučil slovenski jezik. Omenili smo še druge težave: učitelji ne znajo poučevati slovenščine 

kot drugega jezika, nisi imeli ustreznega gradiva – in na voljo imajo le nekaj deset ur. »Tudi 

to, kako bo potekalo učenje slovenščine, je prepuščeno šolam samim, zato poteka na zelo 

različne načine: kot dodatne ure med/pred ali po pouku, v oddelkih podaljšanega bivanja, kot 

individualna strokovna pomoč, interesna dejavnost ali tečaj« (Knez 2009: 199).  

Odprto ostaja tudi vprašanje, kdo naj bi poučeval SDJ. V Smernicah (2009: 9) je 

priporočeno, da naj bi SDJ poučeval učitelj razrednega pouka ali učitelj slovenščine, ki hkrati 

obvlada veščine za spodbujanje medkulturnega dialoga; katere veščine naj bi to bile, ni 

opredeljeno. V novejših Smernicah (2011: 13) je navedeno, da osnovna in srednja šola 

»zagotovi, da slovenščino poučujejo učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje slovenščine kot 

drugega jezika. Učitelji ostalih predmetov pridobijo potrebne zmožnosti za podporo 

jezikovnemu razvoju učencev v učnem jeziku in pri tem sodelujejo z učitelji slovenščine in 

drugih predmetov.« 

 

3.3.4.2  Pouk maternega jezika in kulture otrok priseljencev  

 

V državi sprejema je treba za uspešno vključevanje poskrbeti za učenje jezika 

države/družbe, v katero so se priseljenci priselili, obenem pa je treba načrtno skrbeti za učenje 

maternega jezika. Če se zdi učenje jezika novega okolja samoumevno, pa je učenje maternega 

jezika v državi sprejema/priselitve bolj izjema kot pravilo. »V luči opozoril o pomenu jezika 

za ohranjanje kulture in vzpostavljanje kulturne in jezikovne identitete na novo spoznavamo 

globino sprejetega načela o temeljni pravici vsake etične skupnosti do svoje posebne kulture 

in jezika« (Grosman 2004a: 21). Barbara Hanuš (2010c: 123, 133) meni, da »ne smemo 

pozabiti na pomen njihovega maternega jezika in kulture. Če bodo starši in učenci začutili, da 

njihovo kulturo spoštujemo, se bodo v šoli počutili sprejete, njihova motivacija za 

sodelovanje pri šolskem delu in drugih dejavnostih bo boljša.«  

»Raziskovalci slovenskega izseljenstva v javni diskurz vnašamo premislek, ki ga 

definiram kot zrcalno razumevanje migrantstva. Gre za to, da proučujemo slovensko 

                                                                                                                                                        

izobraževalni program na šolsko leto. Vendar je tudi ta številka le približna, saj ni nujno, da šole 

zaprosijo za dodatno strokovno pomoč za SDJ za vsakega otroka priseljenca. 
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izseljenstvo in slovensko priseljenstvo z enakimi metodološkimi in konceptualnimi pristopi. 

Kjer imamo možnost, razlagamo, da so naši izseljenci tudi priseljenci, priseljenci v Slovenijo 

pa so izseljenci od nekod drugod. Za vse veljajo enaki motivi migriranja – ustvariti bolj 

kakovostno življenje zase in prihodnost za svoje otroke – in enake poti do cilja: socialna 

vključenost in spoštovanje etničnega porekla« (Milharčič Hladnik 2012: 12). Dovolimo si, da 

to odločilno perspektivo zožimo (za potrebe tega podpoglavja) le na odnos do maternega 

jezika, zavedajoč se dejstva, da smo Slovenci izjemno ponosni na slovenske izseljence, ki 

ohranjajo in nadgrajujejo slovenski jezik tudi po preselitvi v druge države. V ta namen imamo 

v Evropi razvito široko podporno mrežo dopolnilnega pouka slovenščine, ki ga »v tujini 

organizira in financira MIZKŠ v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. […] Dopolnilni pouk 

slovenščine v šolskem letu 2012/13 poteka v Avstriji, Belgiji, Bosni in Hercegovini, Češki 

republiki, Franciji, na Hrvaškem, v Liechtensteinu, Makedoniji, Nemčiji, na Nizozemskem, v 

Srbiji, Švici ter Veliki Britaniji.
79

 Dejavnost je prostovoljna, poteka v popoldanskem času, 

enkrat tedensko. Kjer dopolnilni pouk slovenščine ni možen, se izjemoma organizira tudi 

pouk na daljavo« (Slovenščina za Slovence po svetu 2007),
80

 na drugih celinah pa v t. i. 

sobotnih šolah delujejo prostovoljci.  

Tudi Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta, Oddelek za slovenistiko) skrbi za širjenje slovenščine v tujini, in sicer v okviru 

                                                 

79
 Število učiteljev in učiteljic dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi: Avstrija 2, Belgija 1, Bosna 

in Hercegovina 3, Češka republika 1, Francija 4, Hrvaška 3, Liechtenstein 1, Makedonija 2, Nemčija 

7, Švica, 3, Nizozemska 1, Velika Britanija 2, Srbija 5. »Če kdo želi poučevati slovenščino v tujini, 

mora izpolnjevati določene osnovne pogoje. Mora biti učitelj slovenščine ali razrednega pouka, imeti 

mora vsaj triletno pedagoško prakso, opravljen mora imeti strokovni izpit, pomembni sta sposobnost 

in usposobljenost za zunajšolsko delo na kulturnem področju in znati mora jezik države, kjer bo 

poučeval. / Delo učitelja v oddelkih dopolnilnega pouka v tujini je zelo zahtevno, pa ne le zaradi 

poučevanja v oddelkih dopolnilnega pouka, ki so heterogeni zaradi majhnega števila slovenskih 

učencev na posameznih območjih oziroma njihove razpršenosti, temveč tudi zato, ker je učitelj na 

območju, na katerem poučuje, hkrati tudi pomemben kulturni animator v slovenskih skupnostih in 

pomemben spodbujevalec kulturnega delovanja med Slovenci. Omeniti velja tudi, da učenci prihajajo 

iz družin, ki imajo do slovenščine različen odnos, nekateri svoj materni jezik vsaj delno že govorijo, 

drugi pa slabo ali pa sploh ne« (Slovenščina za Slovence po svetu 2007). 
80

 »Po prihodu v tujino so se Slovenci združevali v slovenskih društvih in v okviru Cerkve. Od tam so 

tudi prišle pobude za začetek pouka, ki je sprva potekal v društvenih ali v cerkvenih prostorih. Kmalu 

so se za poučevanje maternega jezika zavzele države gostiteljice v sodelovanju z državami porekla. 

Takrat so materni jezik začeli poučevati v javnih šolah. / Začetki dopolnilnega izobraževanja v 

maternem jeziku, tudi slovenskem, v zahodnoevropskih državah segajo v leto 1962, in sicer v Veliko 

Britanijo, leta 1966 se je tak pouk začel v Belgiji, med letoma 1966 in 1973 pa se je ta dejavnost 

močno razvila v Franciji, na Danskem, v Zvezni republiki Nemčiji, Švici, Luksemburgu, na Švedskem 

in Nizozemskem. V zadnjih letih se odpirajo oddelki dopolnilnega pouka tudi po drugih evropskih 

državah – v republikah bivše SFR Jugoslavije in v vzhodnoevropskih državah« (Slovenščina za 

Slovence po svetu 2007). 
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programa Slovenščina na tujih univerzah: »njegovo poslanstvo ni samo organizacija 

lektoratov slovenščine in študijev slovenistike na univerzah po svetu in vzpostavljanje ter 

vzdrževanje stikov z učitelji in tujimi univerzami s slovenističnimi študijskimi programi, 

ampak tudi promocija slovenistike, slovenske znanosti in kulture ter celotne Slovenije. S 

kakovostnim pedagoškim, znanstvenim in organizacijskim delom so učitelji slovenščine na 

tujih univerzah stkali razvejane mreže lektoratov in študijev slovenščine po svetu; njihovo 

število se je zaokrožilo že na 57, število študentov pa je preseglo številko 2000.
81

  Poleg 

kakovostnih učnih programov skrbijo za uspešno učenje slovenščine tudi skupni mednarodni 

projekti, medtem ko pretočnost evropskih programov Erasmus in CEEPUS omogoča tujim 

študentom, da obiščejo Slovenijo in jo spoznajo v vsej njeni pestrosti« (Zupan Sosič 2012). 

Za lektorat v Benetkah pa skrbi Fakulteta za humanistične študije univerze na Primorskem.   

Slovenija nudi podporo in finančna sredstva, izobražuje učitelje dopolnilnega pouka in 

lektorje, na lektoratih širom po svetu ponuja možnost, da se študenti učijo slovenščino kot tuji 

jezik, omogoča, da slovenski izseljenci in njihovi potomci ohranjajo slovenščino kot materni 

jezik, zavedajoč se dejstva, »da jezik ni samo sredstvo sporazumevanja, ampak tudi jedro 

identitete ter osnovno tkivo literature in kulture« (Zupan Sosič 2012), zato toliko bolj 

preseneča večinsko slovensko nezanimanje za materne jezike (otrok) priseljencev v Sloveniji. 

 

Vloga in pomen maternega jezika 

 

»Prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. 

Na oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo 

njegovega mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega 

vpliva na dogajanje v zunanjem svetu« (Čok 2009: 141). Materni jezik je »sredstvo 

identifikacije z določeno jezikovno in družbeno (narodnostno) skupnostjo, sredstvo 

čustvovanja in sporazumevanja z govorci istega jezika, ki so najpogosteje tudi prvi in 

najbližji (otrokovi) sogovorci. Učenje prvega jezika je nujnost, ki ji je podvržen vsak 

normalen posameznik (otrok), ki živi v običajni (eno)jezikovni skupnosti« (Pirih Svetina 

                                                 

81
 Slovenistični lektorati: Beograd, Berlin, Bern, Bielsko Biała, Bratislava, Brno, Bruselj, Budimpešta, 

Buenos Aires, Bukarešta, Celovec, Cleveland, Dunaj, Gdansk, Gent, Gradec, Granada, Hamburg, 

Katovice, Kijev, Kirtland, Krakov, La Plata, Lawrence, Lizbona, Lodž, London, Louvain-La-Neuve, 

Lvov, Moskva, München, Neapelj, Nitra, Nottingham, Novi Sad, Padova, Pardubice, Pariz, Peking, 

Perm, Praga, Regensburg, Rim, Sankt Peterburg, Seattle, Skopje, Sofija, Sombotel, Tokio, Trst, 

Tübingen, Uppsala, Varšava, Videm, Vilna,  Zadar, Zagreb (Zupan Sosič 2012). 
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2005: 9). Pomembnosti ohranjanja in razvoja maternega jezika se zavedajo tudi nekateri 

učitelji: »Starši ste in ostajate otroku tudi prvi in pomemben govorni vzor, zato materni jezik 

skrbno ohranjajte in se doma pogovarjajte le v tem jeziku. Trdna osnova maternega jezika bo 

otroku omogočala hitrejše napredovanje tudi v jeziku okolja in v drugih jezikih. Spodbujajte 

otroka, da bo skupaj z vami ohranjal svoje jezikovne, kulturne korenine in spoštoval tudi 

druge. Znanje materinščine je tudi osnovna človekova pravica« je zapisano v prijaznem 

dvojezičnem vabilu (na voljo v albanski, srbski, italijanski, makedonski in angleški različici), 

ki ga na OŠ Prade, Koper ponudijo staršem ob prvem obisku na šoli, če njihov materni jezik 

ni slovenski (Pavlič, Veljić 2010).   

Pri otrocih, ki se preselijo v drugo jezikovno okolje, je proces usvajanja 

prvega/maternega jezika prekinjen, zato je pri njih ohranjanje maternega jezika še toliko bolj 

pomembno, »sploh če pritegnemo v obravnavo pomen in vpliv, ki ga ima ta jezik pri vsakem 

posamezniku na učenje vseh nadaljnjih jezikov (izhodišče, iz katerega med drugim 

posameznik razvija in gradi znanje vseh drugih jezikov)« (Pirih Svetina 2005: 9). Kvalitetno 

postavljeni temelji v maternem jeziku so predpogoj za lažje učenje drugih jezikov, 

poznavanje lastne kulture pa omogoča spoznavanje novih kultur, ne da bi se o b tem počutili 

ogrožene – še posebej je treba o tem razmišljati, ko govorimo o kulturah (in jezikih), ki 

sobivajo z nami znotraj istih (državnih) meja. Čeprav »se neka etnična oziroma narodna 

skupnost lahko opredeli kot taka na osnovi različnih kriterijev (skupni izvor, jezik, kultura, 

ozemlje, religija itd.), se večina etnij definira prav z jezikom. To dokazuje tudi dejstvo, da je 

ime za jezik in etnijo po navadi eno in isto. […] Če je torej jezik tudi izraz osebne in hkrati 

etnične identitete posameznika, potem lahko rečemo, da je posameznikov odnos do jezika, tj. 

jezikovna zavest, prav gotovo povezan z njegovo narodno pripadnostjo in zavestjo.
82

 

Podobno kot velja za odnos med narodno pripadnostjo in narodno zavestjo, bi torej lahko 

ugotovili tudi za razmerje (prvi) jezik: jezikovna zavest. Namreč, tako kot predstavlja 

narodna pripadnost neko danost, ki obstaja lahko tudi neodvisno od naše zavestne odločitve, 

                                                 

82
 To je pogost pojav v Evropi (npr. slovenščina je jezik večine prebivalcev v Sloveniji, francoščina v 

Franciji, nemščina v Nemčiji) – hkrati pa tudi vir številnih nesporazumov, konfliktov in zanikanja 

dejanske večkulturnosti. Tudi če je poimenovanje jezika večine hkrati izhodišče za poimenovanje 

države, to ne pomeni, da je to materni jezik vseh prebivalcev. V Sloveniji so materni jeziki njenih 

prebivalcev slovenski (večina), madžarski, italijanski, romski (priznane in ustavno zaščitene manjšine, 

pri čemer romski jezik nima sistemske podpore kot madžarski in italijanski jezik), hrvaški, srbski, 

bošnjaški, makedonski, albanski idr. Obstajajo poimenovanja držav, ki ne izhajajo iz poimenovanja 

večinskega jezika (Avstrija, Liechtenstein) ali večjezične države, katerih ime nima nič skupnega z 

uradnimi jeziki v državi (v Švici so uradni jeziki francoščina, italijanščina, nemščina, retoromanščina). 
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tako nam je vnaprej dan tudi prvi jezik, s katerim se vsak posameznik sreča takoj po rojstvu. 

Kakšen odnos si bo izoblikoval do lastne narodne pripadnosti in jezika, kako bo torej razvoj 

svojo narodno in jezikovno zavest, pa je odvisno od dejavnosti njega samega in družbenih 

okoliščin, v katerih se bo znašel« (Mikolič 2004: 52, 53). Upoštevajoč ta dejstva, laže 

razumemo, zakaj je vprašanje (učenja in ohranjanja maternega) jezika tako občutljiva tema, 

obenem pa je treba upoštevati, da se »mit o enotnosti etničnega izvora, nacionalnosti, jezika, 

religije in kulturne nacionalne države vedno znova raztrešči ob čereh dejanske heterogenosti, 

večkulturnosti prebivalcev države, ki verjamejo v različne bogove in govorijo različne 

dialekte in jezike« (Lukšič Hacin, Milharčič Hladnik, Sardoč 2011: 9–10).  

Osnovne informacije o vzgojno-izobraževalnem sistemu v deželi sprejema, dosegljive 

v najpogostejših maternih jezikih priseljencev, so za priseljence pri začetnem vključevanju 

zelo pomembne. Evropsko poročilo Integrating (2009) je takole ocenilo stanje na tem 

področju v Evropi in v Sloveniji: večina držav objavlja pisne informacije o vzgojno-

izobraževalnem sistemu v najpogostejših maternih jezikih priseljencev, v polovici držav so za 

to zadolžene državne izobraževalne organizacije. Pravica do prevajalca je ustavna pravica 

beguncev v šestih evropskih državah; drugje je v komunikaciji z javnimi službami 

priporočljiva, a odvisna od lokalne samouprave. Pravica do prevajalca je v Sloveniji plačljiva, 

v šolah pa si rajši pomagajo z dvojezičnimi starši, učenci. Različne prakse so v Evropi 

uveljavljene tudi glede odgovornosti za dobrodošlico, prvo obveščanje, vodenje priseljencev 

in sodelovanje z družinami. Ponekod so v ta namen zaposleni posebni ljudje, drugod to vlogo 

prevzamejo učitelji. V Sloveniji so od leta 1999 za svetovanje o šolskem sistemu, za 

sodelovanje med družinami, šolami in učenci zadolženi psihologi, pedagoški in socialni 

delavci. 

Od leta 2010 so osnovne informacije o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu 

na voljo vsem, ki imajo dostop do spleta, na spletni strani Informacije za tujce (2010), in sicer 

v slovenskem, angleškem, francoskem, španskem, ruskem, bošnjaškem in albanskem jeziku.  

V Sloveniji običajno ni težav s slovenščino, italijanščino in madžarščino kot maternim 

jezikom, saj imajo ti trije materni jeziki podporo v vzgojno-izobraževalnem sistemu, javnih 

napisih in v javni rabi (italijanščina in madžarščina sta na določenih območjih uradna jezika). 

Kolikšna pa je možnost razvoja in sistematičnega učenja maternega jezika pri pripadnikih 

manjšinskih skupnosti, ki so se priselili in se še priseljujejo z območja nekdanje skupne 

države SFR Jugoslavije ter od drugod – in pri Romih? 
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Organizacija pouka maternega jezika in kulture priseljencev 

 

Učenje maternega jezika znotraj obstoječe skupnosti in izobraževalnega sistema 

pomembno pripomore k občutku samospoštovanja in razvoju identitete otrok priseljencev in 

njihovih družin, medtem ko lahko dodatne šolske ure privedejo do zavračanja in 

stigmatizacije, čeprav je ravno slednji način najbolj pogost; tudi v Sloveniji poteka pouk 

maternega jezika in kulture po navadi v obliki dodatnih šolskih ur, največkrat v 

popoldanskem času po pouku. Večina evropskih držav podpira učenje maternega jezika in 

kulture, nekatere na državnem nivoju (v Estoniji, Grčiji, Litvi, Avstriji, na Finskem in v 

Švedski), ponekod pa odvisno od iniciative posameznih šol in lokalne oblasti (v Španiji, 

Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Islandiji). Nekatere države (Estonija, Francija, Slovenija, 

od leta 2008/09 Anglija in Wales v Združenem kraljestvu) so omogočile lažji dostop do 

učenja maternih jezikov otrok priseljencev. V Sloveniji je to mogoče v obliki izbirnih 

predmetov učenja tujih jezikov v zadnjem triletju osnovne šole, če je dovolj zainteresiranih 

učencev (nemščina, španščina, francoščina, angleščina, hrvaščina, makedonščina, ruščina, 

srbščina) (Integrating 2009). Opozarjamo, da sta npr. hrvaščina in srbščina v tej obliki 

namenjena tudi reševanju vprašanja ohranjanja materinščine druge in tretje generacije otrok 

priseljencev, katerih starši so prihajali v Slovenijo od šestdesetih let 20. stoletja dalje iz 

drugih republik SFR Jugoslavije, pri čemer Vesna Požgaj Hadži in Tatjana Balažic Bulc 

(2005: 37) kritično opozarjata, da se »v isti koš mečeta učenje maternega in učenje tujega 

jezika.« Ta oblika poučevanja nekdanjih jugoslovanskih jezikov se izvaja redkokje, vzroke pa 

lahko iščemo v pomanjkanja strokovnega kadra, premajhnega števila zainteresiranih učencev, 

strahu pred stigmatizacijo in nestrpnosti večinskega prebivalstva (Roter 2007). 

V evropskih državah prevladujeta dva tipa financiranja in organizacije poučevanja 

maternega jezika za otroke priseljence. Pri prvem, ki je značilen za Poljsko, Liechtenstein in 

Slovenijo (za otroke iz Republike Makedonije), financirajo razrede z maternim jezikom 

ambasade, konzuli ali kulturna društva iz države izvora, poučevanje pa poteka v šolskih 

prostorih države, v katero so se priseljenci priselili. Pri drugem pristopu zagotavlja pravico do 

učenja maternega jezika otrokom priseljencem in financiranje šolski sistem države sprejema – 

če so za to dani pogoji, mdr. kader za poučevanje maternega jezika in minimalno število otrok 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

106 

(od pet do dvanajst). Samo na Švedskem
83

 in v Estoniji ima pravico do učenja maternega 

jezika in kulture vsak, ki to želi, brez minimalnega števila. Slovenija ima podpisane 

dvostranske sporazume za učenje maternega jezika z Avstrijo, Bosno in Hercegovino, 

Nemčijo, Črno goro, Rusijo in Srbijo. Stroški poučevanja se razdelijo med države podpisnice. 

Oba sistema financiranja se kombinirata v Španiji in Sloveniji (Integrating 2009).  

O tem, kako poteka organizacija pouka maternega jezika in kulture na posamezni 

slovenski osnovni šoli in kako šole najdejo ustreznega učitelja, je na voljo malo informacij. 

Navajamo nekaj primerov. Učitelj makedonščine Zekirija Šainoski se je priselil v Slovenijo 

leta 1996. Na podlagi (že omenjenega) sporazuma med Slovenijo in Makedonijo je v 

Sloveniji od takrat redno zaposlen v okviru Ministrstva za šolstvo in znanost Republike 

Makedonije. Dobro sodeluje z Zavodom za šolstvo RS in MŠŠ; obe organizaciji mu nudita 

podporo pri iskanju šol, pripravljenih za sodelovanje pri organizaciji pouka maternega jezika 

in kulture po vsej Sloveniji, stike pa se trudi navezati tudi sam. Redno sodeluje z 

makedonskimi društvi in podpira njihove projekte. Pouk makedonskega jezika poteka na 

šolah običajno enkrat tedensko po dve šolski uri. Na nekaterih šolah zelo dobro sodeluje z 

učiteljskim zborom: poleg pouka maternega jezika in kulture skupaj pripravljajo tudi ure 

medkulturnega dialoga (slovensko-makedonske ure znotraj rednih šolskih ur), večjezične in 

večkulturne javne šolske prireditve, nudi podporo pri sodelovanju med šolo in starši, po 

potrebi prevaja šolska obvestila; na nekaterih drugih šolah stika s preostalimi učitelji ni, saj 

prihaja v poznem popoldanskem času, ko se redne šolske dejavnosti na šoli ne izvajajo več. O 

odnosu do maternega jezika in jezika okolja meni naslednje: 'Vse starše, ki so pripeljali v 

Slovenijo svoje otroke, prosim, naj ohranjajo svoj materni jezik – in se hkrati učijo 

slovenščino. Tako bodo naredili največ zase in za svoje otroke, obenem pa bodo lahko 

pomagali pri učenju slovenščine tistim, ki bodo še prišli v Slovenijo za njimi'« (Zekirija 

Šainoski v Vižintin 2009: 202).  

Učiteljica albanščine Alma Bejtullahu je prišla leta 1992 v Slovenijo kot študentka 

muzikologije (in dodiplomski študij uspešno zaključila ter kasneje nadaljevala s 

podiplomskim izobraževanjem). Albanščino je začela poučevati na več šolah konec 

devetdesetih let 20. stoletja, ko so se v Slovenijo zatekli številni kosovski begunci. K 

                                                 

83
 Več o vključevanju otrok priseljencev na Švedskem glej Lukšič Hacin (2011a); Huddleston (2011); 

Lesar, Čančar, Jug Došler (2012). Švedska vlada si je vedno prizadevala za odprto politiko do 

priseljencev, ki imajo pravico do volitev, naselitve in do ugodnih postopkov za pridobitev švedskega 

državljanstva (Portera 2011: 23–24). 
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sodelovanju sta jo povabili Kulturno društvo Albancev Migjeni v Ljubljani in Kulturno 

društvo Besa v Kranju. Sodelovala je s prebežniki v prehodnem domu za begunce v Postojni. 

Kasneje je poučevala albanščino (s prekinitvami) na različnih šolah (Ljubljana, Hrpelje - 

Kozina). Podobno kot Zekirija Šainoski na nekaterih šolah zelo dobro sodeluje z učiteljskim 

zborom, sodeluje pri razvijanju medkulturnega dialoga na šoli (slovensko-albanske ure, 

večjezična kulturna prireditev) in predstavlja pomemben jezikovni most med otroki, starši in 

šolo. Iz svojih izkušenj pove, da se le redko zgodi, da bi bila šola sama pobudnica za pouk 

maternega jezika in kulture, čeprav bi morala biti po njenem mnenju šola »osrednji del 

verige,« ki seže od MŠŠ do kulturnih društev. »Poleg tega si prizadevam prostovoljno (kot 

fizična oseba in prevajalka) pomagati, kadar se zatika pri komunikaciji starši-otrok-učiteljica-

uprava šole. Ta veriga trenutno ni najbolj urejena« (Alma Bejtullahu v Vižintin 2009: 204).  

Druga učiteljica albanščine Anila Zaimi je po izobrazbi diplomirana profesorica 

albanščine, ki se je v Slovenijo priselila leta 1993. Albanščino je začela prvič poučevati na 

osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu 2007/08, in to na vabilo šole. Kasneje je sodelovala tudi 

z nekaterimi drugimi primorskimi šolami ter bila pobudnica številnih dejavnosti, povezanih z 

albansko govorečimi priseljenci s Kosova, mdr. za program usposabljanja za albanske 

priseljenke na Ljudski univerzi Koper
84

 ter kot prevajalka učnih gradiv za učenje slovenščine 

s pomočjo albanskega maternega jezika (Anila Zaimi v Vižintin 2009). »Pomislila sem na že 

obstoječi Šolski slikovni angleško-slovenski slovar za osnovnošolce od 4. razreda dalje, ki ga 

je izdala založba Rokus Klett, in dobila idejo, da iz tega lahko nastane angleško-slovensko-

albanski slikovni slovar. Na omenjeno založbo sem poslala dopis in jim predstavila idejo. 

Testirali so tržišče, preverili aktualnost takega slovarja in potrebo po njem ter se strinjali. V 

štirih mesecih je nato nastal Šolski slikovni angleško-slovensko-albanski slovar za 

osnovnošolce od 4. razreda dalje. Slovar obsega sedemsto besed s prevodi in primeri njihove 

rabe v stavkih v treh jezikih, zraven pa je še zgoščenka. / Sem avtorica prevoda v albanščino 
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 Tečaj za albansko govoreče priseljenke so izvedli na Ljudski univerzi Koper na pobudo Anile 

Zaimi, diplomirane profesorice albanščine, s podporo koprskega Zavoda za zaposlovanje ter Ljudske 

univerze Koper. Posledično je v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik izšel še en 

učbenik (Pirih Svetina, Ponikvar 2011), s pomočjo katerega se lahko priseljenci z albanskim maternim 

jezikom učijo slovenščino. »Do sedaj so imeli tri izvedbe. Skupaj smo sestavili program usposabljanja 

za albanske priseljenke, ki se imenuje Ko tujina postane dom. Mislim, da ime programa izžareva mojo 

vizijo do priseljenstva. Človek se počuti varno v svojem domu, in če tujina postane dom, pomeni, da 

si našel varno bivališče. Tako sem si mislila, ko sem na policah Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 

Koper zagledala in prebrala knjigo Ko tujina postane dom: resocializacija in narodna identiteta pri 

slovenskih izseljencih avtorice Marine Lukšič Hacin« (Anila Zaimi v Milharčič Hladnik 2011b: 48–

49). 
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in avtorica besedil, ki v albanščini opisujejo Slovenijo. V izvornem slovarju so namreč 

opisane kulturne posebnosti Anglije, kako tam deluje šola in podobno. Ampak mislila sem si, 

da otroke Albance, ki pridejo v Slovenijo, zanima tudi kaj o Sloveniji, zato slovar vsebuje 

informacije o slovenskih praznikih, konjičkih, šoli in kulturnih posebnostih ter jih opisuje. 

Slovar je lušten in simpatičen! Lahko se uporablja za učenje albanščine otrok z albanskim 

poreklom, ki jih zanima jezik svojih prednikov, in za učenje otrok, ki prihajajo iz albanskega 

jezikovnega področja, da se učijo slovenščino. In to v kontekstu angleščine, ki je nekakšna 

lingua franca današnjega sveta« (Anila Zaimi v Milharčič Hladnik 2011b: 51).  

V šolskem letu 2010/11 je začela kot prostovoljka in na lastno pobudo s poučevanjem 

albanskega jezika in kulture na eni od ljubljanskih osnovnih šol tudi Shqipe Millaku, na 

Kosovu razredna učiteljica, v Sloveniji doktorska študentka. V Slovenijo se je priselila z 

možem in otrokoma leta 2009 (De Toni idr. 2012: 12). 

  

Pouk maternega jezika in kulture ter vpliv na medkulturni dialog 

  

Podatki o šolah, ki dejansko izvajajo pouk maternega jezika in kulture (ne pa da to 

možnost samo načelno podpirajo), so razdrobljeni, pomanjkljivi in težko dostopni. Mojca 

Medvešek (2006) navaja, da se je v šolskem letu 2003/04 učilo makedonski jezik 52 učencev 

v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici, na Jesenicah; srbski jezik 16 učencev v Mariboru; hrvaški 

35 učencev v Novem mestu, Ljubljani, Radovljici. Janja Žitnik Serafin (2008: 150) navaja, 

»da je od šolskega leta 2005/06 organiziran hrvaški dopolnilni pouk v treh slovenskih 

državnih šolah: OŠ Vita Kraigherja v Ljubljani, OŠ Angela Besednjaka v Mariboru in OŠ 

Livade v Izoli. Hrvaščino kot izbirni predmet pa že tretje leto učijo v 7. razredu OŠ Oskarja 

Kovačiča v Ljubljani in v 7. in 8. razredu OŠ Maksa Durjave v Mariboru.«  

Pouk maternega jezika in kulture (albanski, finski, hrvaški, makedonski, nemški, ruski 

jezik) se je v letih 2004–2009 izvajal na OŠ Danile Kumar v Ljubljani (2004/05–2008/09), 

OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani (2005/06–2008/09), OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici 

(2006/07–2008/09), OŠ Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani (2006/07–2008/09), v 

Makedonskem kulturnem centru v Kranju (2007/08), OŠ Jakoba Aljaža v Kranju (2007/08–

2008/09), OŠ Angela Besednjaka v Mariboru (2008/09), OŠ Cirila Kosmača v Piranu 

(2008/09), OŠ Dragomirja Benčiča Brkina, Hrpelje - Kozina (2008/09) (Vižintin 2010: 110–

111). Karmen Medica (2010: 305–306) ugotavlja, da poteka pouk makedonskega jezika in 

kulture v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novi Gorici in na Jesenicah ter da se postopno »uvaja 
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tudi dopolnilni pouk srbskega, hrvaškega, bosanskega in albanskega jezika v posamezne šole 

v Sloveniji.« 

Na eni od osmih šol, sodelujočih v raziskavi o vplivu pouka maternega jezika in 

kulture na razvoj medkulturnega dialoga na šoli, so izpostavili, da imajo veliko otrok, katerih 

materni jezik ni slovenski: »V našem okolju je veliko otrok, 30–60 % v posameznih razredih, 

katerih materni jezik ni slovenski, ampak hrvaški, srbski, bošnjaški. Prav se nam zdi, da bi 

imeli tudi ti učenci možnost ohraniti svojo kulturo in jezik, poleg albanščine so tu še mnogi 

drugi jeziki. Vendar se pojavlja vprašanje, kdo bo to organiziral, financiral, izvajal« (Šola 8 v 

Vižintin 2010: 117). Na tej šoli so v šolskem letu 2008/09 z organiziranim poukom 

albanščine šele začeli, so pa že pred leti prilagodili šolsko prehrano glede na različne 

prehrambne navade priseljencev (za malico in kosilo je na voljo več možnosti, vsako jutro se 

zberejo naročila) in ponudili staršem podporo pri informiranju o brezplačnem tečaju 

slovenščine za starše. Raziskava, v kateri je poleg omenjene sodelovalo še sedem osnovnih 

šol, na katerih se naj bi po podatkih MŠŠ izvajal pouk maternega jezika in kulture v šolskem 

letu 2008/09, je ugotavljala, ali organiziran pouk maternega jezika in kulture na šoli vpliva na 

razvoj medkulturnega dialoga na šoli. Izkazalo se je, da na eni šoli pouka maternega jezika in 

kulture niso izvajali, tri šole pa so v svojih odgovorih sporočile, da le brezplačno oddajajo 

prostor ter nimajo s poukom maternega jezika in kulture nič.
85

 Na eni od šol so izvajali pouk 

materinščine nekaj let, potem so prekinili. Na treh šolah izvajajo nekatere dejavnosti za razvoj 

medkulturnega dialoga, katerega pomemben del je tudi pouk maternega jezika in kulture 

(Vižintin 2010). 

Med osmimi šolami, ki naj bi izvajale pouk maternega jezika in kulture v šolskem letu 

2008/09, so štiri odgovorile na vprašalnik o medkulturnem dialogu, razvitem na njihovi šoli. 

Med njimi so štiri šole omogočile: izvedbo šolskih učnih ur, v okviru katerih učenci znotraj 

posameznih predmetov predstavljajo zgodovino, značilno hrano, navade, vero svoje izvorne 

dežele; pogovore v razredih o vzrokih preseljevanje. Tri šole so nabavile slovarje za šolsko 

knjižnico v maternem jeziku učencev priseljence; izvajajo dvojezične ure, v okviru katerih 

učenci priseljenci predstavljajo svoj jezik in ga primerjajo s slovenskim; izvajajo učne ure, 

                                                 

85
 »Pri nas poteka tečaj makedonskega jezika, ki ga organizira društvo Ohridski biser in mi dajemo 

samo brezplačni prostor. Gospod, ki tečaj vodi, prihaja enkrat tedensko. Res pa je, da se tečaja 

udeležujejo tudi naši učenci. Najbrž to ni tisto, kar ste mislili« (Šola 2); »Vaš vprašalnik se nanaša na 

organizacijo pouka maternega jezika in kulture učencev priseljencev. Na naši šoli le brezplačno 

gostuje učitelj makedonskega jezika, ki popolnoma samostojno povabi učence iz Makedonije na tečaj. 

Torej na naši šoli takega tečaja ne izvajamo. Veliko pa se ukvarjamo s tečajem jezika za učence 

priseljence« (Šola 3) (Vižintin 2010: 112). 
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katerih tema je preseganje predsodkov, stereotipov; omogočajo prostovoljno učno pomoč 

starejših učencev in učencev, ki so sami priseljenci. Dve šoli sta organizirali in izvedli 

kulturno prireditev, na kateri so učenci priseljenci lahko govorili/peli/igrali v svojem 

maternem jeziku; nabavili knjige za šolsko knjižnico v maternem jeziku učencev priseljencev; 

prilagodili bralno značko, tako da so lahko otroci priseljenci prebrali nekaj knjig v svojem 

maternem jeziku in jih zagovarjali v slovenščini. Ugotovljeno je bilo, »da za zdaj materni 

jezik učencev priseljencev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu ne predstavlja 

elementa, bistvenega za medkulturni dialog. Le peščica osnovnih šol v Sloveniji izvaja tako 

pouk slovenščine kot pouk materinščine učencev priseljencev in razvija dejavnosti za krepitev 

medkulturnega dialoga. Za večino šol v Sloveniji pomeni vključevanje učencev priseljencev 

predvsem poučevanje slovenščine, to pa je veliko premalo, da bi lahko govorili o 

medkulturnem dialogu« (Vižintin 2010: 118).  

Nekatere šole so učencem ponudile možnost učenja maternega jezika in kulture otrok 

priseljencev: »Pouk bomo organizirali v popoldanskem času, če bo dovolj prijav in bomo 

pridobili učitelja za določeni jezik« (Prijavnica za pouk materinščine 2013), a le malo šol 

ponudi poleg načelne podpore tudi dejansko podporo pri uresničitvi pouka maternega jezika 

in kulture (npr. prostor na šoli, najprimernejši čas glede na urnike učencev, sodelovanje 

učitelja maternega jezika in kulture otrok priseljencev z učiteljskim zborom). Število šol, na 

katerih poteka pouk maternega jezika in kulture, niha iz leta v leto. Lahko bi rekli, da se 

stanje na tem področju v zadnjih letih počasi in postopoma izboljšuje, da več šol omogoča 

pouk maternega jezika in kulture. A število šol se le počasi povečuje, ker iz različnih razlogov 

šole, ki so že imele v svojih prostorih organiziran pouk maternega jezika in kulture, s tovrstno 

podporo ne vztrajajo: pouk maternega jezika in kulture pogosto poteka na šoli nekaj let, 

potem se prekine. Navajamo primer učitelja makedonščine Zekirije Šainoskega: v šolskem 

letu 2008/09 je poučeval makedonščino kot materni jezik na štirih osnovnih šolah: OŠ DBB 

Hrpelje v občini Hrpelje - Kozina, OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici, OŠ Jakoba Aljaža v 

Kranju, OŠ Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani (Vižintin 2010). V šolskem letu 2012/13 je 

poučeval makedonščino kot materni jezik na sedmih osnovnih šolah: še vedno na OŠ DBB 

Hrpelje in na OŠ Jakoba Aljaža v Kranju ter na petih drugih: OŠ Milojka Štrukelj v Novi 

Gorici, OŠ Trnovo, Dravlje in Livada v Ljubljani, OŠ Antona Globočnika v Postojni (skupaj 

je pouk obiskovalo 61 učencev iz osnovne in srednje šole). V šolskem letu 2013/14 poučuje 

pouk na štirih ljubljanskih šolah (OŠ Valetnina Vodnika, OŠ Dravlje, OŠ Livada, OŠ Martina 

Krpana), še naprej v Postojni na OŠ Antona Globočnika in na OŠ DBB Hrpelje, vztrajno pa 

išče podporo že nekaj let tudi na eni od koprskih šol (Šainoski 2013). 
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3.3.5 Individualni program, pripravljalnica in prilagojeno ocenjevanje  

 

Za vsakega otroka priseljenca, ki se na novo vpiše v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem, naj bi učitelji pripravili individualni načrt, in sicer v sodelovanju z družino in skladno 

z učenčevim znanjem slovenščine. Priporočljivo je, da naj bi bilo vključevanje učenca v pouk 

postopno in prilagojeno otroku in njegovim zmožnostim ter otrokovi družini. »Priprava načrta 

ne sme biti formaliziran, birokratski postopek z vnaprej predpisanimi obsegi ur ipd., ampak 

povsem pedagoški in individualiziran proces, brez vnaprej predpisanih obrazcev in 

podobnega!« poudarja Klara Skubic Ermenc (2010: 276) in svetuje intenzivni tečaj 

slovenščine pred vključitvijo v šolo, če bi bilo to izvedljivo; seznanitev s šolo in sošolci ter 

medvrstniško podporo pri vključevanju; čimprejšnjo vključitev v redni pouk, pri čemer imajo 

prednost učni predmeti, pri katerih jezik ni osrednji, npr. šport, likovna, glasbena vzgoja; 

spremljanje učenčevega prilagajanja in počutja, ne samo doseženih učnih ciljev; obisk 

posebnega tečaja slovenščine, kolikor časa je smiselno in mogoče. 

Primer osnovne šole, ki že sledi tem smernicam ter se zaveda, da je izobraževanje 

dinamičen in stalen proces, ki zahteva spremembe v ustaljenih navadah, izobraževanje za 

učitelje, odziv na novonastale potrebe in razvoj novosti, je OŠ Koper. Različne poti za 

uspešno vključevanje otrok priseljencev preskušajo že več let in ugotavljajo, da je v procesu 

integracije veliko izzivov tako za otroke kot učitelje: otrok potrebuje čas za vključitev v novo 

okolje in podporo med šolskim letom, možnosti za učenje jezika so različne (razvili so svojo 

tečajno obliko in svoje učno gradivo), učitelji so se izobraževali za medkulturni dialog (Jelen 

Madruša 2010a, 2010b). Svoje znanje in izkušnje je OŠ Koper kot vodja projekta (v 

konzorciju šestih primorskih osnovnih šol)
86

 nadgradila v Projektu Uspešno vključevanje 

otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje 2008–2011 (2008). Opis 

načrtovanih dejavnosti v projektu ter konkretni rezultati in obseg rezultatov so podrobneje 

predstavljeni v Baloh (2010), izpostavljamo pa elektronski individualni program in 

pripravljalnico, dva inovativna, celostno in načrtno naravnana pristopa za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev. 

                                                 

86
 Sodelujoče osnovne šole navajajo, da se je v šolskih letih 2007/08 in 2008/09 na šole vpisalo 54 

učencev priseljencev (OŠ Koper: 14, OŠ Vojke Šmuc Izola: 17, OŠ Cirila Kosmača Piran: 1, OŠ 

Lucija: 4, OŠ Livade Izola: 11, OŠ Sečovlje: 7) in da je bil vpis nižji kot v prejšnjih letih. Učenci 

priseljenci so se priselili iz Bosne in Hercegovine (16), Albanije (16), Makedonije (10), Srbije (5), 

Rusije (2), Nemčije (1) (Prelovšek 201: 23). 
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 Individualni program, v katerem učitelji sledijo standardom znanja iz učnih načrtov, 

pripravijo za vsakega učenca posebej. Vsak učitelj, ki poučuje otroka priseljenca, pristopa pri 

poučevanju in ocenjevanju znanja znotraj svojega predmeta individualno. Razvili so 

elektronsko obliko individualnega programa, do katerega ima s pomočjo uporabniškega 

imena in gesla dostop vsak učitelj, ki dela s posameznim otrokom priseljencem. Elektronski 

individualni programi so dostopni znotraj intraneta posamezne šole in imajo vstavljeno 

hiperpovezavo z drugimi datotekami, ki so pomembne za delo z določenim učencem. 

Zgradba e-individualnega programa je fleksibilna. Osnovnim podatkom o učencu sledijo 

podatki o: osebi, ki je (prva) vzpostavila stik z učencem na šoli; dosedanjem šolanju, 

predznanju in dosežkih učenca; razumevanju učnega jezika; močnih in šibkih področjih; 

socialni vključenosti in spremljanju le-te; o sodelovanju s starši. Sledijo zapisi o ciljih, 

spremljanju dosežkov ter oblike pomoči in prilagoditve za vsak predmet oz. vsakega učitelja 

posebej; zadnji element je evalvacija izvedbe individualnega programa z evalvacijo 

realizacije ciljev in prilagoditev ter predlogi za nadaljnje delo (Kralj 2010). 

 Pripravljalnica za učence priseljence je sestavljena iz dveh delov, uvajalnice in 

nadaljevalnice. Uvajalnica poteka pred začetkom šolskega leta, običajno v zadnjem tednu 

avgusta. Dvajseturni program vsebuje učenje slovenščine
87

 ter vsebine iz državljanske in 

domovinske vzgoje ter etike in kulturne dediščine. Eden od pomembnejših ciljev 'uvajalnice' 

je ponuditi učencem možnost, da predstavijo svoj materni jezik, svojo državo v sliki in besedi 

in da ob različnih igrah pridobijo občutek varnosti in sprejetosti. Oboje sta pomembna 

dejavnika za nadaljnje uspešnejše vključevanje posameznika« (Jelen Madruša 2010b: 70). V 

času uvajalnice učenci in starši spoznajo šolo in zaposlene. Izvedbo tečaja organizirajo glede 

na starostne skupine otrok, saj so oblike in metode poučevanja različne (mlajši skozi igro, z 

likovnim ustvarjanjem, z dramatizacijo z ročnimi lutkami). Učitelji ne poznajo vseh maternih 

jezikov otrok priseljencev, zato vključijo kot pomočnike, prevajalce druge otroke ali starše. 

Pri prvi izpeljavi so tečaj obiskovali skupaj otroci in starši, a se je izkazalo, da potrebujejo 

starši druge vsebine. OŠ Koper se je povezala z Ljudsko univerzo Koper, ki je v šolskih 

prostorih istočasno izvajala tečaj slovenščine in ponudila druge vsebine, ki zanimajo starše. 

Spoznavali so tudi lokalno okolje, saj so »dejavnosti potekale v različnih okoljih, v trgovini z 

                                                 

87
 »Vsebine smo izbrali glede na učenčeve potrebe v vsakdanjem življenju (To smo mi, To sem jaz, 

Radi smo urejeni, Naša abeceda, Števila, Šolski prostori, Delavci šole, Šolske potrebščine, Barve, 

Moja družina, Prazniki nas družijo, Stanovanjski prostori, Nakupujemo, Hrana in pijača, Živali naše 

prijateljice, Letni časi in vreme, Koliko je ura, Moj delovni dan)« (Jelen Madruša 2010a: 18). 
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oblačili, na tržnici in pošti. S poznavanjem kulturnih ustanov in javnih zgradb ob ogledu 

mesta Koper smo jim želeli čim bolj približati novo okolje« (Jelen Madruša 2010b: 72). 

Po zaključku uvajalnice je učenec vključen v matični oddelek, kamor ga pripelje 

učitelj, ki je bil z otrokom v uvajalnici. Prvi šolski dan spozna sošolce in razredničarko; znani 

šolski prostori in poznavanje nekaterih učiteljev z uvajalnice »se je izkazalo kot dobra 

izkušnja pri vključevanju učencev migrantov v novo šolsko okolje. Ob novih obrazih so se 

znebili strahu in pridobivali občutek varnosti in sprejetosti v šolskem prostoru že pred 

pričetkom pouka« (Jelen Madruša 2010b: 71). Učenec se udeležuje vseh dni dejavnosti, na 

katerih ima možnost spoznavanja in sporazumevanja z novimi sošolci tudi pri oblikah dela in 

dejavnostih, ki potekajo izven šolskih prostorov. Mojca Jelen Madruša (2010b: 73) 

prepoznava in izpostavlja tudi možnost razvoja medkulturne zmožnosti znotraj obstoječega 

šolskega sistema: »Vsebine in cilji posameznih učnih načrtov dajejo učiteljem možnosti, da 

med učenci v razredu, starši in učitelji razvijajo medkulturni dialog. Omogočimo tistim, ki 

želijo, da predstavijo svoje države, ko se pogovarjamo o naših navadah, naj imajo možnost 

povedati nekaj o njihovih, naj povedo kaj v maternem jeziku in ostale naučijo nekaj besed, 

zapojejo in zaplešejo na kulturni prireditvi ali pri pouku.« Nadaljevalnica poteka med šolskim 

letom in je tesno povezana z individualnim programom za vsakega učenca: pomoč v oddelku 

in skupinah, redne ure pouka, dopolnilni pouk, (jutranje) varstvo in podaljšano bivanje, 

interesne dejavnosti; pomoč izven oddelka in v skupinah; ure slovenščine; nadaljevalni tečaj 

iz slovenščine pred pričetkom novega šolskega leta. Individualni program priča o globini 

dojemanja, kaj pomeni vključevanje otrok priseljencev – in daleč presega samo poučevanje 

slovenščine kot jezika okolja.  
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Slika 4: Pripravljalnica za otroke priseljence na OŠ Koper 

Vir: Jelen Madruša (2010b: 75) 
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O tem, kako od leta 2008 naprej na šolah uresničujejo možnost dveletnega 

prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja, je dostopnih informacij malo. Navajamo 

nekaj primerov z osnovnih šol, v katerih opisujejo učitelji sistem prilagojenega preverjanja in 

ocenjevanja znanja z različnih perspektiv: Na prvi šoli so sprejeli t. i. »status tujca« (Gombač 

2011: 52–69):  

 »Vsaka šola razume vključevanje otrok priseljencev po svoje. Stvari je potrebno urediti na 

državni ravni, tudi MŠŠ razmišlja o sistemski rešitvi. Pravilnik o dveletnem prilagojenem 

ocenjevanju pomaga, a ga učitelji zaradi njegove ohlapnosti razumejo vsak po svoje. 

Potrebno je sprejeti rešitve na ravni šoli, kaj pomeni prilagojeno ocenjevanje v prvem, 

drugem letu. Ne smemo le zniževati standardov znanja, pričakovati premalo, saj se lahko 

tretjo leto izkaže, da otroci niso uspešni, če se upošteva le napredek učenca, ne pa tudi 

standardi znanja posameznega razreda in učnega predmeta.«  

 »To pomeni, da ima otrok priseljenec določene prilagoditve prvi dve leti: individualni 

program, napovedano spraševanje, nižje število ocen, poudarek na pisnem ali ustnem 

odgovarjanju pri ocenjevanju, lahko je ocenjen po delih, piše lahko individualno, učitelj 

lahko preveri razumevanje navodil, ima podaljšan čas pisnega ocenjevanja, otrok lahko 

odgovarja v maternem jeziku, če tega učitelj razume. Pomembno je, da otrok ohranja 

materni jezik. Izkušnje kažejo, da se otroci lažje učijo nov jezik, če imajo temelje v 

maternem jeziku. Dveletni status tujca je fleksibilen, nekateri potrebujejo podporo tudi 

več kot dve leti. Vsak posameznik se spremlja individualno, to velja za vse otroke, ne 

samo za otroke priseljence.«  

 »Dve leti so imeli status tujca. Drugače so dobili ocene, povedali so osnove, bili vprašani 

bolj enostavne stvari. Dogovorili so se, kdaj bodo vprašani. Pri pouku so imeli prilagojen 

program, posebne delovne liste zanje. Namesto pisnega ocenjevanja je bila možnost 

ustnega ocenjevanja. Pri testu so dobili dodatno razlago navodil učiteljice (tudi v 

maternem jeziku), tudi odgovore lahko pišejo v maternem jeziku. Ko so dobili oceno, so 

lahko otroci povedali, ali so z oceno zadovoljni; če niso, npr. s trojko, je učiteljice ne 

vpišejo. Po potrebi imajo dopolnilni pouk (npr. za italijanščino, slovenščino, matematiko). 

Učiteljice zelo pomagajo.«  

Na drugi šoli otroci priseljenci nimajo posebnega statusa, prilagojeno preverjanje in 

ocenjevanje pa uresničujejo takole: »Vsak otrok ima individualiziran program pri vsakem 

predmetu. Teste lahko pišejo individualno z možnostjo podaljšanega časa reševanja in z 

dodatno razlago navodil – tudi ko mineta dve leti, če je pomoč potrebna. Otroci imajo 
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prilagojeno ocenjevanje, kar pomeni, da prvo leto pri določenih predmetih v prvem polletju 

nista ocenjena, npr. pri slovenščini, družbi, naravoslovju in tehniki, angleščini (prvi otrok pri 

angleščini je). V drugem polletju bo poudarek na ustnem ocenjevanju. Snov v 5. razredu je že 

zelo zahtevna, tudi za otroke s slovenskim maternim jezikom. Učitelj materinščine, ki prihaja 

na šolo, je prevedel minimalne standardne v makedonščino, da bi starši vedeli, kaj mora znati; 

sicer pa pravi, da ima težave tudi v makedonščini. Dekle je že tako starejše dve leti. Starši so 

dovolili testiranje pri specialni pedagoginji, da ugotovijo, če bi bilo potrebno usmerjanje v 

novem šolskem letu« (Gombač idr. 2011: 60). 

Na tretji šoli: »Sicer je omogočeno dveletno prilagojeno ocenjevanje (nanaša se na 

število ocen in na način, kako jih pridobiti), a ocene morajo biti. Ko so npr. drugi pisali spis, 

se je deklica predstavila. Učiteljica je ocenila napredek: od nič do ene strani o sebi. Januarja 

je učenka ponovno sodelovala na tečaju, 30-urni tečaj, spet viden velik napredek, začeli sta 

komunicirati z drugimi učenci. Navezali so stik z drugima dvema učenkama, odličnjakinjama, 

ki sta tudi albanske narodnosti in znata albansko, pomagali sta novima dekletoma. V 6. 

razredu so otroci predstavili učenci svojo kulturno dediščino (zgodovina, državljanska 

vzgoja), […] tudi albansko govoreči otroci so predstavili svojo: dekle je predstavilo poroko 

na Kosovu. Učiteljica je pripovedovala, skupaj sta sestavili govorni nastop. V 8. razredu si je 

učiteljica pri obravnavi Prešerna pomagala s slikanico, učiteljica je ocenjevala samo 

razumevanje zgodbe, ne slovnice (ostali so pisali spis). Zgodbo je razumela, to je bila njena 

prva ocena. Pomembno je najti govorni nastop, ki ga je otrok zmožen, npr. recept, ne pa 

razlaga naravnega pojava, ker je preveč zapleteno. Besedišče je bilo osnovno, postopek krajši, 

ampak tako je pridobila ocene« (Gombač idr. 2011: 126). 

 Na četrti šoli učiteljica ne upošteva možnosti prilagojenega ocenjevanja, kar 

utemeljuje s tem, da sestavi diferencirano že »redno« preverjanje znanja: »Prilagojeno 

ocenjevanje: ne samo za otroke priseljence, tudi za otroke s posebnimi potrebami, tudi za 

nadarjene. Pri preverjanju so naloge na začetku lažje, kasneje težje, zadnje so z vrednotenjem, 

utemeljevanjem. Tudi otroci priseljenci rešujejo te teste, letos sta dva otroka priseljenca 

nadarjena« (Gombač idr. 2011: 130).  

Iz odgovorov sklepamo, da učitelji med otroki priseljenci zaznavajo otroke z 

različnimi sposobnostmi, kar je pozitivno. Pomembno bi bilo, da na šolah sprejmejo interne 

pravilnike o prilagojenem preverjanju in ocenjevanju, ki bi se ga držali vsi zaposleni v 

učiteljskem zboru. Pravilniki morajo biti odprti in fleksibilni, saj so individualne razlike med 

otroki velike, zato so poleg splošno sprejetega pravilnika pomembni tudi individualni 

programi, v katerih spremljamo doseganje standardov znanja. 
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3.3.6 Razvoj medkulturnega dialoga  

 

 Pozitivna primera spodbudnega medkulturnega učnega okolja na slovenskih osnovnih 

šolah, na katerih spodbujajo redne medkulturne stike ter presegajo samo enkratne prireditve, 

sta npr. Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, Hrpelje - Kozina (Vižintin 2009, 

2010), in OŠ Livada, Ljubljana (Hanuš 2009a, 2009b).
88

 Na hrpeljsko šolo od leta 2008 redno 

(enkrat tedensko) prihajata učitelj makedonščine in učiteljica albanščine, ki poučujeta materni 

jezik in kulturo otrok priseljencev. Poleg tega z redno zaposlenimi učitelji na šoli pripravljata 

slovensko-makedonske in slovensko-albansko ure medkulturnega dialoga. Vsebine, ki jih 

predstavljajo, povezujejo z učnimi cilji v učnih načrtih (slovenščina, spoznavanje družbe, 

zgodovina, geografija ipd.). Učitelja maternega jezika in kulture otrok priseljencev 

predstavljata pri vključevanju otrok priseljencev tudi most med šolo, starši in učenci pri 

premagovanju jezikovnih ovir (pisanje in razumevanje, obvestil vabil, prevod učnih ciljev). 

Resnični medkulturni dialog in spodbudno medkulturno okolje, v katerem je lahko vsak 

ponosen na svoj jezik in kulturo, sta se s prihodom učiteljev maternih jezikov na šolo začela 

razvijati intenzivneje. Učitelja maternih jezikov in kultur sta postala enakovredna sodelavca 

in svetovalca ter sta bistveno pripomogla k uspešnemu vključevanju otrok priseljencev in 

razvoju medkulturnega dialoga na šoli. Učitelja sta sodelovala pri organizaciji in izvedbi 

šolske večjezične medkulturne prireditve, na kateri so sodelovali učenci v svojih maternih 

jezikih (slovenščina, albanščina, makedonščina), ter pri brezplačni nabavi gradiva v maternih 

jezikih otrok priseljencev za šolsko knjižnico. Na medkulturne učne ure in medkulturno 

šolsko prireditev so bili povabljeni tudi starši priseljenci. 

Tako kot na osnovni šoli Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje imajo tudi na Osnovni 

šoli Livada v šolski knjižnici knjižno gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev. 

»Pomembno je, da pokažemo zanimanje za njihov jezik in kulturo in jim omogočimo, da se 

izražajo tudi v maternem jeziku. V knjižnici hranimo gradivo v različnih jezikih ter 

poskrbimo za dostopnost in uporabo gradiva v jezikih priseljencev. Ob vseh dejavnostih, ki 

jih izvajamo, poudarjamo, da so vsi jeziki in kulture dragoceni, izpostavimo tudi vlogo manj 

razširjenih jezikov. Učenci morajo spoznati, da spoštujemo tudi kulturno identiteto in 

vrednote, ki se razlikujejo od naših« (Hanuš 2009a: 188). Šolska knjižnica je postala varno 

zavetje medkulturnosti: ne samo sobivanja različnih kultur v večkulturni družbi, ampak 

                                                 

88
 Obe osnovni šoli sta bili kot primera dobrih praks predstavljeni v projektu Strokovne podlage 

(2010), in sicer na regijskem posvetu v Kopru in v Ljubljani. 
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stičišče in preplet kultur v medkulturni družbi z razvito medkulturno zmožnostjo vseh 

sodelujočih v šolski skupnosti: učiteljev in učencev, ne glede na materni jezik. Pogoj za 

razvoj medkulturne zmožnosti pa je »učiteljeva lastna dobro razvita medkulturna zavest in z 

njo pogojena sposobnost zanimivih medkulturnih primerjav in spodbujanja razmišljanja o 

razmerju med domačim in tujim. Za take primerjave učitelj ne sme biti zabubljen v odnos z 

domačim, še manj pa kak nekritičen občudovalec vsega tujega« (Grosman 2004a: 188). Na 

osnovni šoli Livada so vrata šolske knjižnice odprta tudi za starše. »Vzpostavilo se je tudi 

zaupanje, k izvajalkam hodijo tudi po pomoč ob kakšnih drugih problemih. Bivši uporabniki 

dobrih praks recimo na OŠ Livada pripeljejo svoje otroke, ker vedo, da se šola trudi. Tu gre 

za kontinuiteto kvalitetnega dela, ki ga (bivši) uporabniki prepoznajo in nagrajujejo. […] Vsi 

se trudijo, starši, ravnatelj, knjižničarka, otroci, učitelji« (Gombač idr. 2011: 144, 146). 

 

3.3.7 Aktivno državljanstvo in razvoj medkulturne zmožnosti 

 

Klara Skubic Ermenc (2007b: 68–69), Nives Zudič Antonič (2010: 212), Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (2011: 138) govorijo o posameznih pogumnih, subverzivnih, 

ozaveščenih in angažiranih učiteljih – aktivnih državljanih – ki presegajo ustaljene 

diskriminatorne prakse. V Sloveniji že delujejo skupine ljudi in posamezniki v lokalnih 

okoljih, med katerimi so učitelji na vseh izobraževalnih stopnjah, ki so aktivni državljani z 

razvijajočo se medkulturno zmožnostjo. Ti že delujejo v smeri razvoja medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, kar je bilo ugotovljeno tudi znotraj projekta Strokovne podlage, strategije in 

teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo 

(Strokovne podlage 2010): »Po celi Sloveniji so ljudje, ki se kot učitelji, mladi aktivisti, člani 

nevladnih organizacij, zaposleni v knjižnicah, študenti prostovoljci, strokovnjaki, poslovneži 

trudijo na različnih področjih, da bi tujce sprejeli kot enakopravne ljudi, da bi njihovega 

neznanja slovenskega jezika ne razumeli kot oviro za komunikacijo, da bi otroke, ki pridejo 

na sistematski pregled v ambulantah pričakal nekdo, ki zna njihov jezik, da bi se učili drug od 

drugega, da bi se kulturno bogatili in spoznavali. To so izvajalci dejavnosti, ki je nastala iz 

potrebe ljudi, da vzpostavijo mostove med različnimi kulturami in je pogosto prostovoljna 

dejavnost prebivalcev, ki se vključujejo v raznovrstne oblike medkulturnega dialoga v 

večkulturni Sloveniji [ter] prehitevajo institucije in razpirajo ukleščenost v jezikovni in 

izobraževalni ekskluzivizem, ki ga spodbuja dnevna, tudi izobraževalna, politika in njena 

medijska pokritost« (Milharčič Hladnik 2011a: 17, 18).   
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Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper je leta 2009 sama poskrbela za dvojezične 

zgibanke z osnovnimi informacijami o šoli: »Želeli smo si, da bi se tako otroci kot starši ob 

prvem srečanju na šoli počutili prijetno. Predvidevali smo, da se bodo sporočila v svojem 

maternem jeziku omogočala občutek varnosti in sprejetosti. Da bi bil stik prijazen, so barvne 

zgibanke opremljene s slikami in vzpodbudnimi stavki. Zgibanka pa vzpodbuja tudi ohranjaje 

maternega jezika. Misel 'Več jezikov znaš, več veljaš' nas spremlja na vsaki strani zgibanke. 

Zgibanka je bila prevedena v albanski, srbski, italijanski, makedonski in angleški jezik« 

(Pavlič 2010: 9–10).
89

  

 Pri pričakovanju, da bi morali biti učitelji aktivni državljani in imeti razvito 

medkulturno zmožnost, moramo upoštevati, da večina učiteljev »ni bila deležna spoznavanja 

medkulturnih vsebin v okviru rednega univerzitetnega izobraževanja, vsaj ne v taki meri, kot 

to zahtevajo sodobne družbene okoliščine« (Bergoč 2011: 160), ampak da si morajo učitelji 

to znanje pridobiti z dodatnim izobraževanjem oz. usposabljanjem. Samo učitelji, ki imajo 

sami razvito medkulturno zmožnost, lahko razvijajo medkulturno zmožnost pri svojih 

učencih.
90

 

O medkulturni zmožnosti govorijo mnogi avtorji, le redki pa naštejejo njene 

značilnosti in jih pojasnijo, izpostavi Natalija Vrečer (2009: 8–12, 2011) ter kot izjemo navaja 

                                                 

89
 Otroke z migrantskim ozadjem na šolo običajno vpisujejo očetje, ki že delajo v Sloveniji in govorijo 

slovensko, pogosto pa žena in otrok/-ci še živijo v drugi državi. Svetovalni delavci očetu običajno na 

kratko predstavijo šolo in razložijo, katero dokumentacijo o svojem otroku/-cih morajo prinesti na 

šolo. Če otroka vpisujejo starši, ki ne govorijo slovensko, lahko pride do problemov v komunikaciji; 

včasih si pomagajo z gestikulacijo. V takšnih primerih so lahko v pomoč tudi otroci z migrantskim 

ozadjem, ki so na šoli že več časa in pomagajo pri prevodu. Težava ja, da ne morejo zagotovo vedeti, 

ali prevajajo pravilno in smiselno, saj sami ne obvladajo njihovega jezika. Omenjeni otroci v danem 

trenutku niso dosegljivi, hkrati pa se zavedajo, da jih ne morejo obremenjevati z našim delom. Zato so 

pripravili zgibanko ob prvem srečanju s starši otrok z migrantskim ozadjem. Zgibanke se nahajajo na 

spletni strani Zavoda RS za šolstvo in na spletni strani OŠ Elvire Vatovec Prade (Pavlič 2010: 9–10). 
90

 Po mnenju jezikoslovcev lahko obsega medkulturna (sporazumevalna) zmožnost poznavanje 

kulturnih tradicij in običajev oziroma navad neke jezikovne skupnosti, lahko gre tudi globlje do 

kritičnega razmisleka o izhodiščni in ciljni kulturi. Najglobljo medkulturno ozaveščenost pa 

predstavlja poznavanje razlik v jezikovnih sredstvih izhodiščnega in tujega jezika, ki so posledica 

kulturnih razlik. Obstajajo različne ravni medkulturne (sporazumevalne) zmožnosti, ki so posledica 

različno intenzivnega usvajanja kulturne stvarnosti nekega jezika pri vsakem posamezniku posebej in 

različnih pristopov k obravnavi in doseganju medkulturne zmožnosti. Zavedati pa se moramo, da 

medkulturna zmožnost temelji na poznavanju lastne kulture (Mikolič, Marc Bratina 2009). Strinjamo 

se, da je za resnično razumevanje posamezne kulture potrebna čim višje razvita sporazumevalna 

zmožnost v določenem jeziku – a medkulturno zmožnosti razumemo veliko širše. Ne osredotočamo se 

samo na jezikovno raven (ki ustrezno razvita omogoča razumevanje kulture, tradicije in poznavanje 

jezikovnih sredstev v različnih jezikih), temveč dajemo prednost medosebnim odnosom, zato se nam 

zdi za razumevanje medkulturne zmožnosti ustreznejša spodnja opredelitev. 
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avtorje Hilde Van Eyken idr. (2005).
91

 Ti naštejejo in pojasnijo značilnosti medkulturne 

zmožnosti, ki so jih ugotovili na podlagi rezultatov intervjujev z učitelji.
92

 Glavne značilnosti 

medkulturne zmožnosti so: 

 Empatija, ki pomeni, da smo se sposobni vživeti v situacijo človeka iz druge kulture, 

da ga ne sodimo z lastnimi merili, temveč ga poskušamo videti v njegovi situaciji. 

Empatija je pogoj za razumevanje. Če do človeka iz druge kulture nismo empatični, 

potem ga ne moremo razumeti. V medkulturnih stikih pa se najprej pojavi problem 

razumevanja Drugega.  

 Spoštovanje mnenj drugih ljudi. Treba je priznati in spoštovati kulturne razlike in 

različna mnenja, ki iz njih izhajajo. Pomembno je poudarjati podobnosti med 

kulturami, ne smemo se osredotočati zgolj na razlike, to je pomembna strategija v 

upravljanju medkulturnih razlik v medkulturnem okolju.  

 Odprtost za nove izkušnje, nove kulturne realnosti in različne perspektive.  

 Tolerantnost do nejasnih, nepredvidljivih situacij. Za večkulturne skupine je značilno 

še več nejasnosti kot za skupine, v katerih so ljudje zgolj iz ene kulture. Ljudje imajo 

namreč različne potrebe, odzive. Prilagodljivost pa je prvi pogoj za to, da smo 

tolerantni do nejasnosti. Delo v večkulturnem okolju zahteva prilagajanje na nove 

načine vedenja. Upoštevati je treba tudi izkušnje ljudi iz drugih kultur.  

 Znanje. Pri tem mislimo na znanje, ki ga človek pridobi, ko se v večkulturnem okolju 

pozanima, od kod prihajajo pripadniki drugih kultur, kakšne so njihova tradicija, 

vrednote, šege in navade.  

 Sposobnost prilagajanja vrednotam drugih. Pri tem gre za pripravljenost, da se ne 

odzivamo etnocentrično, da ne poveličujemo svojih vrednot, temveč smo sposobni 

spoznavati vrednote drugih. Priznavati moramo tudi vrednost vrednot drugih kultur.  

 Zavedanje lastne kulturne identitete. Pomembno je, da se zavedamo lastne kulturne 

identitete, svojih vrednot, odnosov, vzorcev obnašanja itd. Če se zavedamo lastnih 

vrednot, potem se ne bomo počutili ogroženi od vrednot druge kulture, s katero bomo 

                                                 

91
 Natalija Vrečer (2009: 10, 2011: 170–171) ne uporablja termina medkulturna zmožnost, ampak 

medkulturne kompetence (množinsko obliko); posledično ne govori o značilnostih medkulturne 

zmožnosti, kot navajamo v tej doktorski disertaciji, ampak o 14 različnih medkulturnih kompetencah. 
92

 Vsebino oz. značilnosti medkulturne zmožnosti so opredelili Van Eyken, Szekely, Farcaisu, 

Raeymaeckers, Wagenhofer (2005) na podlagi 28 intervjujev z učitelji iz Avstrije, Belgije, Finske in 

Romunije (Vrečer 2009: 10–11). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

121 

v stiku. Prav tako bomo lažje predstavili svojo kulturo predstavnikom drugih kultur, 

če se zavedamo svoje kulturne identitete.  

 Medosebne veščine. Sposobni moramo biti interakcij v večkulturnih skupinah. 

Občutek moramo imeti za občutljive teme in kulturne razlike. Na slednje moramo 

gledati kot na nekaj pozitivnega. Do ljudi moramo pristopati brez stereotipov in 

predsodkov. V nasprotnem primeru jih ne vidimo v pravi luči, saj na posameznike 

posplošujemo lastnosti skupine« (Vrečer 2011a: 173–174).
93

  

 

3.3.8 Vloga znanosti 

 

Znanost ima pomembno vlogo pri oblikovanju družbenega zavedanja, da je vsaka 

družba večkulturna in večjezična in da so tudi pripadniki znotraj posameznih skupnosti med 

seboj različni (heterogene skupnosti). Znotraj različnih zvez držav, posamezne države, 

posameznega lokalnega okolja, znotraj različnih skupnosti, šole in znotraj razreda – sobivajo 

različni posamezniki s spreminjajočo se in sestavljeno identiteto. Ko sprejmemo dejstvo, da 

naša družba raznolika, večjezična in večkulturna ter da znotraj nje bivamo posamezniki, ki se 

spreminjamo, lahko naredimo pomemben korak naprej: spodbujamo medkulturni dialog med 

                                                 

93
 V tej doktorski disertaciji prevajamo termin kompetenca kot zmožnost, torej je zmožnost 

sopomenka terminu kompetenca, kar podpirajo tudi nekateri teoretiki: »Nekateri slavisti in anglisti so 

predlagali, da angleško besedo competence prevajamo s slovensko besedo zmožnost« (Vrečer 2011: 

171). Drugi teoretiki ločujejo med kompetenco in zmožnostjo, pri čemer je za nekatere kompetenca 

nadpomenka zmožnosti, za druge pa je zmožnost nadpomenka kompetenci. Natalija Vrečer (2011: 

170–171) meni, da »obstajajo razlike med terminoma kompetenca in zmožnost, saj gre za dva med 

seboj povezana, a vendarle različna termina. Tako piše Damjan Štefanc (2006), da je zmožnost (angl. 

capability, faculty) širši pojem kot kompetenca, in navaja Andreja Kohonta (2005), ki meni, da »šele, 

ko posameznik svoje zmožnosti (kombinacijo znanja, sposobnosti in motivov) uspešno uporabi v 

določeni situaciji, lahko govorimo o kompetencah« (Kohont 2005: v Štefanc, 2006: 35–36). Kot meni 

Štefanc (2006), govorimo o kompetencah, ko med posameznikovo ponotranjeno zmožnostjo in 

objektivacijo te zmožnosti ni več razlike. Iz tega je razvidno, da lahko imamo zmožne ljudi, ki pa niso 

nujno kompetentni, če svojega znanja in sposobnosti ne znajo uporabiti v praksi. / Mnogi zamenjujejo 

termin kompetenca z veščinami (angl. skills), zato bom opredelila še veščine. Po opredelitvi Cedefopa 

in Evropske komisije se veščine nanašajo na sposobnost izvajanja nalog in reševanja problemov (v 

Cedefop 2008). Termin kompetenca je torej širši od termina veščine, saj so veščine sestavni del 

kompetenc poleg znanja, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, vedenjskih oblik, vrednot in motivacije 

(Kohont 2005). Kompetentnost je odvisna od treh dejavnikov: posameznika, delovne situacije in 

organizacije; standardi in zahteve dane situacije namreč v veliki meri določajo (ne)kompetentnost 

posameznika (prav tam). / Štefanc meni, da problem nastane, kadar prihaja do redukcije kompetenc na 

spretnosti, pri 'čemer ima vsebinsko, konceptualno znanje zgolj instrumentalno vrednost, zaželeno je 

toliko, kolikor je pripoznano kot neposredno funkcionalno v procesu realizacije konkretnih nalog na 

delovnem mestu' (Štefanc 2006: 83).« 
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različnimi etničnimi in jezikovnimi skupnostmi v družbi ter razvijamo medkulturno vzgojo in 

izobraževanje.  

Identiteta in kultura sta dinamična koncepta v stalnem razvoju – ne samo pri 

priseljencih, ampak tudi pri avtohtoni populaciji. Različnost, izseljevanje, življenje v 

kompleksni in večkulturni družbi ne predstavlja več faktorja tveganja ali potencialno 

nevarnega pojava, ampak priložnosti za osebno in skupno obogatitev. Oseba iz druge etnične 

skupine z drugo kulturo sproža pozitivno priložnost, možnost za diskusijo in študij vrednot, 

norm ter načinov vedênja (Portera 2011: 19–20). Po eni strani je veliko število priseljencev v 

Evropi novost in predstavlja zgodovinsko preobrazbo družb. V samo nekaj desetletjih 

iztekajočega se 20. stoletja so se evropske države iz tradicionalno izseljenskih spremenile v 

tipično priseljenske družbe (Milharčič Hladnik 2007a: 38). Na drugi strani pa je bila evropska 

družba vedno raznolika, »raznolikost je evropska usoda« (Living together 2011: 7).  

Novonastale evropske države v devetdesetih letih 20. stoletja in v prvem desetletju 21. 

stoletja ter širitev Evropske unije zahtevajo novo razumevanje kulture, identitete,
94

 prostora, 

državljanstva ter sobivanja v raznolikosti znotraj posameznih držav in znotraj evropske 

celine. Delanty (2007) opozarja, da je treba spremeniti nekdanjo delitev evropske zgodovine 

na pojem vzhod proti zahodu ter upoštevati različnost srednjih in vzhodnih območij. Vse tri 

različice so gojile odnose do širšega kulturnega območja: zahodna Evropa širšo 

kolonialistično soodvisnost; srednjevzhodna Evropa povezave z Rusijo in širšimi slovanskimi 

območji, jugovzhodna Evropa obsega tudi otomansko, bizantinsko in slovansko dediščino. 

Vse tri so oblikovali številni skupni tokovi – rimsko cesarstvo, judovstvo in krščanstvo tako v 

rimski kot v grški obliki – in zato moramo enotni pojem kulture razumeti kot množinski 

pojav. Odgovora na vprašanji, ali obstajata evropska kultura in identiteta (Delanty, Rumford 

2008) in kdo Evropejci sploh smo (Balibar 2007), nista niti preprosta niti enoplastna, prej 

                                                 

94
 Identiteto lahko opredelimo na različne načine: identiteto kot 'jaz', ki je zgrajen in nespremenljiv; 

identiteto kot sestavljeno, mnogoplastno in večdelno identiteto, ki jo posameznik izgrajuje v 

spreminjajočih se življenjskih okoliščinah; identiteto kot občutek sebe, ki je diskurzivno, pripovedno 

zgrajena. Prav za takšno izgrajevanje identitete znotraj avtobiografske pripovedi življenjskih zgodb je 

značilno, da se izgrajuje v procesu socialnih interakcij in dialogov. Problemi, ki ob tem nastajajo, so 

povezani s politično in kulturno ekskluzivistično opredelitvijo prostora in ljudi v njem, ki naj bi bili 

nacionalno, jezikovno in identitetno enotni, pa dejansko niso (Milharčič Hladnik 2011a: 15). Naša 

identiteta že po definiciji ni tisto, kar nas dela enake drugim, temveč tisto, kar nas dela edinstvene. 

Identiteta je zapleten in občutljiv skupek značilnosti, ki so odvisne od okoliščin, temeljnega pomena 

pa je »svobodna izbira lastne kulture; ta je osrednji vidik človekovih pravic. Vsakdo lahko hkrati ali v 

različnih življenjskih obdobjih ponotranji različne kulturne pripadnosti. Čeprav posameznik ne more 

zanikati svoje dediščine in družbenega izvora, lahko vsakdo v današnjih modernih demokracijah svojo 

identiteto obogati s prevzemanjem različnih kulturnih pripadnosti« (Bela knjiga 2009: 17). 
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»strašno asimetrična« (Debeljak 2004: 23–53). Terjata »nov razmislek o Evropi« (Delanty, 

Rumford 2008) – k temu (samo)spraševanju pa lahko dodamo še nove identitete, ki v Evropo 

pripotujejo od drugod. Vsako leto pride v Evropo dva milijona novih priseljencev, trenutno je 

prijavljenih 24,6 milijona tujih državljanov, 83 milijonov prebivalcev Evrope se je rodilo 

drugje, ne v državah, v katerih prebivajo (Delanty 2007). Vloga znanosti je spregovoriti o 

družbeni raznolikosti ter jo uzavestiti: »Vzdrževanje evropske kulturne, jezikovne in etnične 

raznolikosti je namreč ključno za tisto obliko skupne pripovedi o pripadnosti, v kateri bo za 

evropske narode res lahko veljalo, da ne vrag, le sosed bo mejak, kakor je vizionarsko pel 

France Prešeren« (Debeljak 2004: 53). 

Sobivanje kulturno, versko, jezikovno ali svetovnonazorsko različnih ljudi je lahko 

zares težko. Na eni strani upoštevamo pomen kulturnih razlik, na drugi strani pa jih moramo 

zanikati, če hočemo živeti skupaj, oziroma moramo priznavati dominantno kulturo kot tisto, 

ki ima skupaj s pravnimi normami, uzakonjenimi v državi, primat nad drugimi kulturami. Ta 

paradoks težko mislimo in težko razrešujemo, če v našem okolju ni politične, ideološke in 

mentalne opore za tako razmišljanje in delovanje. Ko je enkrat politični, šolski in javni 

diskurz posvečen delitvi na mi in oni, naši in drugi, na naši in njihovi strani, ko torej prevlada 

prisila razmišljanja o homogenih skupinah, je nemogoče razmišljati o medkulturnem dialogu 

in sobivanju. Ta mora izhajati iz diskurza, ki ljudi ne deli na homogene skupine in kategorije, 

ampak je dovoljena in priznana več kot zgolj ena vrsta enodimenzionalne identitete 

(Milharčič Hladnik 2007b).  

Različne znanstvene discipline k tem ciljem doprinesejo z raziskavami, s teoretičnimi 

razpravami, s spodbudami za spremembe v zakonodaji s konkretnimi predlogi na vseh ravneh 

družbe, tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Kot poudarja Portera (2011), bi bilo nujno 

(vsaj minimalno) terminološko poenotenje tako znotraj posameznih znanstvenih disciplin kot 

med njimi. Sodelovanje med različnimi znanstvenimi disciplinami (meddisciplinarne 

raziskave, razprave in projekti) ima ključno vlogo pri uspešnejšem vključevanju otrok 

priseljencev, saj nam omogoča večperspektivni pogled na zahteven in večplasten proces 

vključevanja otrok priseljencev (in njihovih staršev). Največji učinek na uspešnejše 

vključevanje otrok priseljencev pa bi imelo poleg meddisciplinarnega sodelovanja tudi 

sodelovanje med različnimi organizacijami: od državne do lokalne in šolske ravni. K temu 

nas ne spodbujajo le znanstvena spoznanja, ampak tudi Evropska unija s projekti (npr. 

Evropski socialni skladi), ki vedno pogosteje zahtevajo sodelovanje med različnimi 

organizacijami (npr. med MIZŠ, univerzami, raziskovalnimi inštituti, šolami, organizacijami 

v lokalnem okolju, med prebivalci). 
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Vključevanje priseljencev je zahtevno meddisciplinarno področje. Dejansko (ne pa 

samo zakonodajno, teoretično in načelno) vključevanje priseljencev je povezano s 

človekovimi pravicami, z možnostjo (začasnega in stalnega) bivanja, pridobivanja 

državljanstva, z možnostjo zaposlitve v državi sprejema, z zakonodajno podporo pri 

vključevanju (npr. s tečaji jezika okolja, enakovreden položajem priseljencev na trgu dela), z 

možnostjo vključevanja otrok v vzgojno-izobraževalni proces v državi sprejema. Vendar tudi 

urejene zakonodajne možnosti in poenotena terminologija nimajo učinka, če znotraj 

posameznih družbenih (pod)sistemov niso razvite različne oblike in dejavnosti, ki dejansko 

podpirajo vključevanje.   

 

3.3.9 Smernice za nadaljnji razvoj 

 

Izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja je usmerjenost na celotno 

populacijo, kar je v skladu z medkulturnimi in integracijskimi načeli. Klara Skubic Ermenc 

(2010: 277) in Simona Bergoč (2011) izpostavljata, podobno kot Micheline Rey-von Allmen 

(2011), da je treba ukrepati na ravni celotnega družbenega sistema in odnosov. Cilji 

medkulturne vzgoje in izobraževanja ne morejo biti uresničeni, če nimajo širše družbene 

podpore, v šolstvu pa samo več sorodnih ukrepov daje možnosti za dosego cilja.  

Za uresničevanje medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela predlaga Klara 

Skubic Ermenc (2010: 274–275) več ukrepov:  

 večperspektivne učne načrte in učna gradiva: obstoječe je treba pregledati in 

spremeniti, iz njih odstraniti primere etnocentrizma in stereotipizacije (razmisliti je 

treba o literarnem kanonu, pouku zgodovine, geografije itd.)   

 pouk slovenščine: učne načrte je treba pregledati in spremeniti tako, da bodo 

upoštevali dejstvo, da je slovenščina za nekatere učence materni jezik, za druge pa 

drugi jezik/jezik okolja; temu mora biti prilagojeno tudi poučevanje slovenščine; 

potrebna bi bila priprava gradiv, ki bi bila učiteljev pri prilagajanju v pomoč   

 pripravo učnega načrta za SDJ (po zgledu učnega načrta za italijansko in madžarsko 

manjšino): tovrstni učni načrt bi bil osnova ali za dopolnilni pouk slovenščine
95

 ali za 

nov učni predmet SDJ; če bi se odločili za oblikovanje novega predmeta, bi moral biti 

                                                 

95
 Predvidevamo, da je Klara Skubic Ermenc tu mislila tečaj slovenščine oz. dodatno strokovno pomoč 

za poučevanje SDJ.  
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ta enakovredna alternativa učnemu načrtu za slovenščino kot prvi jezik; učenci bi 

morali imeti možnost izbire in prehajanja med poukom slovenščine kot prvega ali kot 

drugega jezika; učni načrt za SDJ bi moral biti okviren, uporaben za raznoliko 

populacijo in s tako oblikovanimi standardi znanja, da bi merili znanje ter ugotavljali 

napredek 

 večjezičnost: potrebno bi bilo omogočiti vsem učencem, da tudi na ravni formalnega 

znanja jezika postanejo dvo- ali večjezični; jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, 

albanščina, makedonščina itd. (najpogostejši materni jeziki otrok priseljencev v 

Sloveniji) naj postanejo enakovredna alternativa angleščini, nemščini in drugim 

jezikom z visokim družbenim statusom – pouk jezikov, ki so materinščine naših 

učencev, bi tako postal v kurikulu enakovreden pouku drugih tujih jezikov; s tem bi 

povečali zanimanje za učenje teh jezikov pri vseh učencih, vplivali bi na njihov 

enakovredni status v predmetniku, za učence pa ta pouk ne bi pomenil dodatne 

obremenitve (kot se dogaja zdaj, ko se izvaja pouk maternega jezika in kulture (če se) 

v popoldanskem času) 

 izbirnost: v izobraževalnih programih je treba okrepiti izbirnost predmetov, ki bi 

ponujali več informacij o preseljevanju, kulturah priseljencev ipd., s čimer bi se 

odzvali na potrebe in interese različnih posameznikov in skupnosti 

 didaktična kultura: usposabljanje učiteljev za usvojitev znanj za izvajanje pouka, pri 

katerem se skupne dejavnosti prepletajo z individualizacijo in notranjo (fleksibilno) 

diferenciacijo; omogočati je treba izmenjave primerov dobre prakse 

 vzgojni koncept: povezava vzgojnega koncepta in metodologije z značilnostmi in 

potrebami medkulturne družbe in drugimi sodobnimi vrednotami (pravičnost, enakost 

možnosti, enakopravnost, emancipacija, kulturna toleranca, medkulturnost) 

Klara Skubic Ermenc (2010: 275–277) predlaga tudi ukrepe na ravni države in na ravni šole. 

Na ravni države predlaga poleg zgoraj naštetega še sledeče ukrepe: 

 nadaljnjo podporo intenzivnih tečajev slovenščine za otroke in odrasle  

 sodelovanje šol in organizacij za izobraževanje odraslih pri tečajih SDJ 

 novo delovno mesto in zaposlitev učitelja asistenta za pomoč različnim pogosto 

izključenim otrokom  

 odprava birokratizacije učiteljevega dela  

 okrepitev učiteljeve avtonomije na ravni učnega procesa  

Na ravni šole predlaga:  
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 sodelovanje šole s starši, temeljit pogovor z družino ob prvem stiku (s pomočjo 

prevajalcev, če je treba) 

 sodelovanje šole z drugimi ustanovami pri učenju SDJ (za otroke in starše) 

 pripravo načrta za učenje slovenščine in postopnega vključevanja učenca v pouk (v 

fleksibilni obliki, z možnostjo intenzivnega tečaja SDJ pred vključitvijo v vzgojno-

izobraževalni proces, z medvrstniško pomočjo, s postopnim vključevanjem k pouku 

pri vseh učne predmete, s spremljanjem učenčevega prilagajanja, počutja, dosežkov) 

 podporo vrstnikov, učitelja asistenta, drugih staršev, lokalne skupnosti, različnih 

društev 

 usposabljanje učiteljev in sodelovanje med njimi (Skubic Ermenc 2010: 275–277) 

Vključevanje priseljencev v novo okolje bo lažje, uspešnejše in učinkovitejše, če se šola 

povezuje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in svetuje celotni družini. Pomembno 

je, »da imamo v mislih ne samo učence in starše migrante, ampak tudi vse ostale učence v 

razredih, njihove starše in vse zaposlene na šoli, ki so vsak dan v medsebojnih odnosih in 

stikih v različnih oblikah šolskega in izvenšolskega dela. Če želijo šole spodbujati 

medkulturni dialog, mora biti šolska klima pozitivno naravnana do vseh različnosti in 

sprejemanja drugačnosti vseh v šolskem prostoru, naj si bo v sposobnostih posameznika, 

različnostih v maternih jezikih, kulturah, navadah in običajih otrok, staršev in zaposlenih. 

Izkušnje so pokazale, da je med njimi tudi veliko podobnosti, enakih interesov in skupnih 

ciljev tako na strani otrok kot njihovih staršev« (Jelen Madruša 2010b: 69). 

 Pri sprejemanju ukrepov in sprememb moramo biti pozorni na neustrezne in 

nestrokovne oblike »pomoči«, ki bi otroke priseljence, njihovo kulturo in jezike še dodatno 

stigmatizirale (npr. formalni postopki, neupoštevajoč individualne razlike in potrebe, 

kategorizacija otrok priseljencev glede na znanje SDJ, dopolnilno izobraževanje, fakultativni 

pouk maternih jezikov in kultur – ob tem pa bi zdajšnji sistem in njegova kultura ostala 

nedotaknjena). Tovrstne oblike »pomoči« bi spodbujale »še več odpora do šole in večinske, 

slovenske kulture. Silila bi jih v sprejetje etnično zamejenih identitet, ločenih od večinske 

populacije. Ob tem bi se krepila odtujenost od slovenskih vrstnikov in zavirala sodelovanje z 

njimi. Da bi se izognili tem nezaželenim učinkom, je nujno ukrepati na ravni celotnega 

sistema in odnosov, in to z veliko mero občutljivosti in refleksije« (Skubic Ermec 2010: 277). 

Simona Bergoč (2011: 160) opozarja na vlogo lokalne skupnosti, saj ta sprejema 

otroke priseljence in njihove starše ter tako bistveno sodeluje pri vključevanju (ali 
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izključevanju) priseljencev. Za učinkovito in uspešno integracijo (zlasti prebivalcev države 

sprejema) predlaga naslednje spremembe:  

 uvajanje medkulturnih tem v redne šolske kurikule 

 spodbujanje učencev/dijakov k učenju jezikov otrok priseljencev
96

  

 redno izobraževanje učiteljev v smislu razvijanja medkulturne zmožnosti  

Povedano drugače: da bo vključevanje (otrok) priseljencev uspešno, morajo svojo 

medkulturno zmožnost razvijati ne samo priseljenci, ampak (predvsem) nepriseljenci, torej 

večinsko prebivalstvo, pripadniki ustavno priznanih manjšin ter pripadniki drugih kulturnih 

etničnih, jezikovnih skupnosti, ki sobivajo v Sloveniji (oz. tisti, ki so se na to področje 

priselili nekaj desetletij ali stoletij pred novimi prišleki in so ostali znotraj slovenske državne 

meje, ne glede na to, kako se je ta zaradi političnih odločitev in mednarodnih sporazumov do 

danes spreminjala).   

 

3.4 Nesoglasja pri prevodih in uporabi strokovnih izrazov  

 

Multikulturalizem, večkulturalizem, multikulturnost, večkulturnost; interkulturalizem, 

medkulturalizem, interkulturnost, medkulturnost, integracija, inkluzija – številna so 

nesoglasja, nizka je stopnja dogovorov o uporabi konceptov, terminologije in analiz (znotraj 

posameznih disciplin in med disciplinami). To ne vodi le do nejasnosti in zmede v teoriji, 

ampak tudi v neprimerne politike in prakse, opozarja Agostino Portera (2011). Poleg 

nedoslednega razlikovanja med termini večkulturalizem, večkulturnost in medkulturalizem, 

medkulturnost se pojavlja še dodatna težava: pogosto se termina večkulturen in medkulturen 

uporabljata izmenično kot sopomenki (Zudič Antonič 2010: 202), nanašajoč se na zavedanje 

o raznolikosti, poučevanje tolerance, kritično pedagogiko, kulturni pluralizem ipd. 

Je multikulturalizem/večkulturalizem isto kot multikulturnost/večkulturnost? Je 

interkulturalizem/medkulturalizem isto kot interkulturnost/medkulturnost? Obstaja razlika 

med večkulturno in medkulturno družno? V slovenskih besedilih se poleg nedoslednega 

razlikovanja med termini multikulturalizem in multikulturnost, interkulturalizem in 

interkulturnost pojavljajo še težave pri slovenjenju sposojenk. Je »pravilno«, če prevedemo 

                                                 

96
 Simona Bergoč (2011: 160) se zaveda pomena integracije kot dvosmernega procesa, zato predlaga: 

»Izbirne tuje jezike običajno vpisujejo migrantski otroci z namenom ohranjanja in razvijanja 

jezikovne zmožnosti v maternem jeziku, vendar pa načelo integracije predpostavlja recipročnost – v 

tem smislu predlagam spodbujanje domačih otrok k učenju maternih jezikov svojih novih sošolcev.«  
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multikulturalizem v slovenskih besedilih v večkulturalizem ali bi bilo bolje, da ostanemo pri 

sposojenki?  

V strokovnih in znanstvenih prispevkih se pri terminu multikulturalizem največkrat 

ohranja sposojenka s predpono multi- (Lukšič Hacin 1999, 2011b; Sardoč 2011), le redko 

zasledimo slovenski prevod večkulturalizem (Medica 2010). Pri prevajanju angleškega 

termina »multiculturalism« pa prihaja še do druge nedoslednosti: multikulturalizem se 

prevaja tudi kot multikulturnost. Slovenjenje kategorij, ki ne sledi pomenski konotaciji 

pojma, vnaša dodatne zaplete, pomenske dvoumnosti in nesporazume, opozarja Marina 

Lukšič Hacin (2011b: 148) in poudarja, da bi morali multikulturalizem v slovenski jezik 

prevajati z besedo večkulturalizem, interkulturalizem pa v medkulturalizem. Ključna je 

pripona -izem, ki pove, da gre za ideologijo, politiko, doktrino (kot npr. liberalizem, 

racionalizem itd.), ne pa za opis stanja večkulturnosti (medkulturnosti), ki bi ga lahko opisali 

tudi s sinonimi kulturna ali etnična heterogenost, raznolikost. 

Razlikovanje med večkulturalizmom in večkulturnostjo upoštevajo tudi v Beli knjigi 

(2009: 11), v kateri opredelijo večkulturalizem kot politični pristop, »medtem ko izraza 

kulturna raznolikost in večkulturnost označujeta empirično dejstvo, da obstajajo različne 

kulture in lahko hkrati delujejo v nekem prostoru in družbeni ureditvi«. Podobno opredeljuje 

razliko med večkulturnostjo in večkulturalizmom Karmen Medica (2010: 296): 

»Večkulturnost bi lahko opredelili kot družbeno realnost, dejstvo, ki označuje prisotnost in 

sobivanje različnih kultur znotraj posamezne družbe. Za razliko od te je večkulturalizem 

politični koncept, s katerim opredeljujemo sodobne načine urejanja kulturnih razlik.«  

V tej doktorski disertaciji smo se odločili, da sposojenke iz tujih jezikov v največji 

možni meri poslovenimo, saj menimo, da je za slovenski strokovni in znanstveni jezik 

pozitivno, če v svoj besedni zaklad sprejema nove besede (skladno z najnovejšimi 

teoretičnimi spoznanji), da se jezik bogati in razvija. Želimo se tudi izogniti nejasnostim, do 

katerih prihaja v strokovnih in znanstvenih prispevkih zaradi mešanja uporabe navedenih 

strokovnih izrazov. Pri slovenjenju prihaja še do dodatnih težav, ker ni vedno jasno, kateri 

strokovni izraz v angleščini nadomešča poslovenjeni strokovni izraz, zato to pojasnjujemo. 
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Preglednica 3: Poslovenjeni strokovni izrazi 

 

Strokovni izraz v angleščini Sposojenka v slovenščini Poslovenjeni strokovni izraz 

multiculturalism multikulturalizem večkulturalizem 

multiculturality multikulturnost večkulturnost 

multicultural education multikulturna vzgoja in 

izobraževanje 

večkulturna vzgoja in 

izobraževanje 

interculturalism interkulturalizem medkulturalizem 

interculturality interkulturnost medkulturnost 

intercultural dialogue interkulturni dialog
97

 medkulturni dialog 

intercultural competence interkulturna kompetenca medkulturna zmožnost 

intercultural education interkulturna vzgoja in 

izobraževanje 

medkulturna vzgoja in 

izobraževanje 

monocultural society monokulturna družba enokulturna družba 

integration integracija vključevanje 

inclusion inkluzija vključevanje 

 

O enokulturni družbi govorimo, če ne priznavamo, da znotraj posamezne družbe 

sobivajo različne kulturne, etnične, jezikovne, verske idr. skupnosti, ampak izpostavljamo le 

eno, po navadi večinsko in vladajočo skupnost. »Monokulturalni princip je povezan s 

hierarhičnim konceptom kulture, ki razvršča kulture na bolj in manj razvite, in s predstavo o 

univerzalni kulturi. Za univerzalno kulturo je razglašena tista parcialna kultura in njen sistem 

vrednot, katere nosilci imajo pri asimetrično porazdeljeni moči dominantni položaj. Do ideje 

o multikulturalni ureditvi družbenih odnosov, ki bi temeljili na spoštovanju med različnimi 

kulturami, pride šele v začetku 20. stoletja (Lukšič - Hacin 2011b: 159).  

O večkulturni družbi govorimo, kadar opisujemo heterogeno družbeno realnost, torej 

soobstajanje različnih kulturnih, etničnih, jezikovnih, verskih idr. skupnosti znotraj družbe, ki 

priznava vrednost različnih kultur, zagovarja in spodbuja ohranjanje njihovih posebnosti ter 

                                                 

97
 Zanimivo je, da se sposojenka »interkulturni dialog« v slovenskih strokovnih in znanstvenih 

prispevkih ni veliko pojavljala in uveljavila. Namesto nje se uporablja strokovni izraz »medkulturni 

dialog«. To je eden redkih primerov, ko je prišlo do poslovenjenja praktično takoj po uveljavitvi 

»novega« strokovnega izraza, medtem ko prihaja pri uveljavljanju večine drugih slovenskih 

strokovnih izrazov do številnih zapletov in nesoglasij (npr. ali pomeni multikulturalizem isto kot 

večkulturalizem; ali je kompetenca nadpomenka ali sopomenka zmožnosti itd.).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

130 

strpnost med njimi.
98

 O medkulturni družbi lahko govorimo, kadar prihaja med različnimi 

kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi, verskimi idr. skupnostmi znotraj družbe ne le do strpnosti, 

ampak tudi do spoštljivega, enakovrednega sodelovanja. Ko sprejmemo dejstvo, da je naša 

družba večkulturna, večetnična, večjezična, večverska itd. ter v družbi prepoznamo prikrito in 

sistemsko diskriminacijo, ki omogoča vladajoči(m) skupnosti(m) privilegiran položaj, takrat 

lahko začnemo vzpostavljati enakopraven in pravičen sistem, del katerega je tudi sistem 

vzgoje in izobraževanja, za vse njene prebivalce. Ko so položaji v družbi enakovredno 

porazdeljeni in pripadniki iz različnih skupnosti skupaj prispevajo k razvoju družbe, takrat 

lahko govorimo o medkulturni družbi. Uvajanje modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

ki ga predstavljamo v nadaljevanju, je ena od možnosti, ki poskuša prispevati k razvoju 

medkulturne družbe, kar je zahteven, dolgotrajen in obsežen proces. 

 

3.4.1 Večkulturalizem in medkulturalizem  

 

Večkulturalizem poudarja vrednost različnih kultur ter zagovarja in spodbuja 

ohranjanje njihovih posebnosti. Od različnih kulturnih skupin pričakuje spoštovanje 

določenih skupnih temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe, ter strpnost v odnosu do 

drugačnih. Medkulturalizem bolj spodbuja medkulturni dialog in interakcije, medsebojno 

spoznavanje in sodelovanje. S pomočjo teh procesov bi se lahko oblikovale določene nove 

(skupne) vrednote in prakse, ki bi bile trdnejša podlaga za izgradnjo občutka pripadnosti in 

povezanosti med posameznimi etničnimi/kulturnimi skupinami. Model integracije, temelječ 

na ideji medkulturalizma, od različnih kulturnih skupin (tako priseljenskih kot »avtohtonih«) 

pričakuje ne le strpnost do kulturne različnosti, temveč aktivno sodelovanje, odprtost za 

                                                 

98
 Bhikhu C. Parekh (2006: 6) gre še dlje. Navaja, da se večkulturna družba lahko odziva na kulturno 

raznolikost na več načinov: kulturno raznolikost lahko sprejema in skrbi zanjo, lahko jo postavi v 

center razumevanja družbe, spoštuje kulturne zahteve skupnosti, ki jo sestavljajo; lahko pa 

večkulturna družba poskuša asimilirati kulturno raznolike skupnosti v »glavno« kulturo – v prvem 

primeru je družba multikulturalistična/večkulturalistična, v drugem pa 

monokulturalistična/enokulturalistična. Čeprav sta obe družbi večkulturni (izraz se nanaša na opis 

kulturno raznolike, heterogene družbe), je samo prva multikulturalistična/večkulturalistična, ker se na 

kulturno raznolikost odziva s politiko večkulturalizma. Bhikhu C. Parekh (2006: 6) opozarja, da 

prihaja zaradi nezmožnosti razlikovanja med multikulturno/večkulturno in 

multikulturalistično/večkulturalistično družbo pogosto do mučnih in nepotrebnih razprav pri 

opisovanju družbe. Čeprav bi se lahko s Parekhom strinjali, v tej doktorski disertaciji ostajamo pri 

razlikovanju med eno-, več- in medkulturno družbo in predlagamo, da razumemo Parekhovo 

večkulturalistično družbo kot medkulturno družbo. 
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spremembe (ki naj bi bile obojestranske), medsebojno spoznavanje, spoštovanje in 

prilagajanje (Bešter 2007b: 127). Medkulturalizem pojasnjuje dodatne relacije: nakazuje 

možnost in nujnost vzajemnih medsebojnih zvez med kulturami in njihovimi pripadniki. 

Tovrstno razumevanje medkulturalizma, meni Marina Lukšič Hacin (2011b: 150–151), se 

»ne razlikuje pomembno od razumevanja multikulturalizma pri skupini avtorjev, ki se 

uvrščajo v kritični multikulturalizem.« 

Večkulturalizem je posledica boja proti enokulturalizmu oziroma evropocentrizmu. V 

izhodiščih je povezan z diferencialnim konceptom kulture, s kulturnim relativizmom in z 

bojem za priznanje človekovih pravic. Neusklajenost med omenjenimi izhodiščnimi koncepti 

pripelje do nekaterih težav in do t. i. paradoksa v teoriji večkulturalizma. Za lažje 

razumevanje je treba rabe pojma večkulturalizem razdeliti in razumeti na vsaj treh pomembno 

različnih ravneh realnosti (Lukšič Hacin 2011b: 148–149): na ravni konkretne 

kulturne/družbene prakse v pomenu raznolikosti (večkulturna družba); na ravni politike 

(večkulturalizem) in na ravni teorije (večkulturalizem).  

Prva raba je, ko se pojem večkulturalizem uporablja kot oznaka konkretne 

kulturne/družbene realnosti, kadar je v isti državi več etničnih in kulturnih skupnosti ali 

skupin. Gre zgolj za opis heterogene, raznolike družbe, ki vključuje vsaj dve različni kulturni 

skupnosti, a brez analize družbenih in političnih odnosov, delitve družbene in politične moči 

med skupnostmi in skupinami ter analizo družbenih in političnih položajev, ki jih te imajo 

(Lukšič Hacin 2011b: 148).  

Druga raba pojma večkulturalizem se pojavlja na ravni politike kot del političnih 

programov ali kot uradna državna politika. Znotraj političnih programov in gibanj 

zagovarjajo spremembe obstoječih odnosov med dominantno večino in manjšinami po 

načelih večkulturalizma (danes tudi medkulturalizma), npr. v 20. stoletju v Združenih državah 

Amerike, vrenje v Evropi v devetdesetih letih 20. stoletja, ki ni zajelo le držav Vzhodne 

Evrope, pač pa tudi države Zahodne Evrope (če omenimo le Španijo, Francijo, Belgijo, 

Italijo).
99

 Pri uradni državni politiki do priseljencev ter etničnih manjšin (etnične skupine, 

                                                 

99
 Danes nekatera gibanja izhajajo iz kritike multikulturalizma in njegovega kategorialnega aparata v 

prepričanju, da je že diskurzivno evropocentričen, zato je njegov domet v boju za globalno pravičnost 

omejen. V zagovorih globalne (socialne, politične, ekonomske) pravičnosti zavračajo tudi sam pojem 

gibanja in uporabljajo pojem multituda (Negri in Hardt 2004, v Lukšič - Hacin 2011: 148–149). 

Gledano na ravni teorije bi lahko rekli, da se njihova kritika nanaša predvsem na korporativno, 

liberalno in levoliberalno rabo koncepta multikulturalizma, so pa zelo blizu stališč kritičnega 

multikulturalizma. A tudi od tega se razlikujejo, saj gradijo nov kategorialni aparat, v nove pojme pa 

skušajo ujeti podobne pomene in procese, na podobne načine, z zagovorom podobnih načel 
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etnične skupnosti in narodne manjšine) in skupnosti (narodi in nacije v (kon)federacijah) se 

srečamo z različnimi politikami večkulturalizma, npr. jugoslovansko politiko v odnosu do 

narodnih manjšin, etničnih skupnosti (npr. Romi) in narodov v federaciji; kanadsko, 

avstralsko in švedsko politiko do priseljencev na ravni (nacionalne) države; politiko EU na 

ravni odnosov med nacijami oziroma državami članicami EU.  

Tretja raba pojma večkulturalizem se pojavlja na ravni teorije.
100

 Večkulturalizem 

nastopa kot ena od teoretičnih kategorij, ki označujejo specifične odnose med različnimi 

kulturnimi, etničnimi, rasnimi skupnostmi ali skupinami. Pri kritičnem večkulturalizmu 

zadnja leta zasledimo, da se zagovor pravic manjšin v raznolikosti nanaša na vse t. i. ranljive 

skupine (Lukšič Hacin 2011: 148–149). Will Kymlicka (2005: 458)
101

 mednje uvršča vse, ki 

se »od t. i. 'normalnega' državljana razlikujejo v rasi, kulturi, spolu, sposobnosti gibanja ali 

spolni usmeritvi. Zahtevajo inkluzivnejše razumevanje državljanstva, ki bo njihove identitete 

pripoznalo (ne pa jih stigmatiziralo) in ki bo njihovi različnosti prišlo naproti (ne pa je 

izključevalo).«  

Avtorji kritičnega večkulturalizma, pojavljata se tudi izraza uporniški ali radikalni 

večkulturalizem (Lukšič Hacin 2011b: 153–155), izhajajo iz koncepta človekovih pravic, 

                                                                                                                                                        

pravičnosti v zgodovinski in globalni perspektivi kot zagovorniki kritičnega multikulturalizma (Lukšič 

- Hacin 2011b: 148–149). 
100

 Marina Lukšič Hacin (2011b: 151–155) razvršča teorije večkulturalizma glede na ključna 

razhajanja v štiri idealnotipske skupine: a) korporativno, konzervativno ali neokonzervativno; b) 

liberalno; c) levoliberalno in č) skrajno levo, kritično, uporniško ali radikalno oz. kritični 

večkulturalizem. Za primerjavo ponazarjamo le izhodišča prve skupine (več v Lukšič Hacin 2011b): 

privrženci (neo)konservativnega ali korporativnega multikulturalizma zagovarjajo koncept 

univerzalne kulture. Vrednote zahodnoevropskih kultur in kultur Združenih držav Amerike postavljajo 

kot univerzalne, preko njih pa presojajo drugačne. Zagovarjajo hierarhični koncept kulture, po 

katerem se kulture razvijajo od manj razvitih k bolj razvitim po univerzalnem (linearnem) konceptu 

razvoja. Hierarhični koncept kulture je argument za upravičevanje imperializma, neevropske kulture 

obravnavajo kot monoliten, homogen blok. Uporabljajo termin raznolikosti, a v odnosu do nje (tudi v 

imenu razvoja) prikrito zagovarjajo asimilacijo v univerzalno kulturo. Podoben odnos kot do kulture 

imajo do jezikov. Spodbijajo legitimnost tujih jezikov ter regionalnih in etničnih narečij ter 

zagovarjajo monolingvizem oziroma en uradni jezik, npr. angleščino. Vzroke za družbene razlike 

vidijo v neuspešnih manjšinah. 
101

 Moderne družbe »so zaznamovane z globoko različnostjo in kulturnim pluralizmom. V preteklosti 

se za to različnost niso menili ali pa so jo udušili z modeli `normalnega´državljana. Za te modele je 

bilo značilno, da so temeljili na atributih telesno sposobnega heteroseksualnega belskega moškega. 

Kdor se je oddaljil od tega modela normalnosti, je bil podvržen izključitvi, marginalizaciji, prisilnemu 

molku ali asimilaciji. Nebelskim skupinam so tako pogosto odrekli vstop v zahodne demokracije, če 

pa so jih vanje pripustili, so od njih pričakovali, da se bodo v zameno za pridobitev državljanstva 

asimilirali; staroselske prebivalce so odvedli v izolirane rezervate in/ali jih prisilili, da opustijo svoje 

tradicionalne življenjske sloge; homoseksualnost so pogosto kriminalizirali, če pa je bila ravno 

dopustna, so od gejev pričakovali, da bodo v javnem življenju o svoji spolnosti molčali; invalidne 

ljudi so poskrili v ustanove; in tako naprej« Kymlicka (2005: 457–458). 
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kulturnega relativizma, diferencialnega koncepta kulture in iz kritike obstoječih odnosov. 

Analizirajo novodobni kolonializem in evropocentričnost, kajti obstoječi odnosi podrejenosti 

so rasno, etnično in kulturno različno zgodovinsko in kulturno/družbeno pogojeni ter odvisni 

predvsem od (globalne) delitve moči. Kritični večkulturalizem postavlja zahteve po 

radikalnem restrukturiranju in rekonceptualizaciji odnosov oblasti med različnimi kulturnimi 

in etničnimi skupinami na globalni ravni. Zavrnjen je diskurz getoizacije, ki je povezan s 

podrejenimi skupnostmi; hierarhija, ki naredi nekatere skupine za manjšinske, druge pa za 

večinske in normativne, se izpodbija. Za razliko od levoliberalnega večkulturalizma, kjer je 

razlika cilj, raznolikost pa idealizirano pribežališče, je pri kritičnem večkulturalizmu razlika 

obstoječe družbeno dejstvo in bolj argument za dokazovanje, da se mora koncept raznolikosti 

uveljaviti znotraj kulturnih politik, hkrati pa mora biti obveza za socialno pravičnost. Za 

zagovornike kritičnega večkulturalizma je razlika vedno rezultat (svetovne) zgodovine, 

obstoječe delitve moči in ideologij, vedno se zgodi v interakciji med dvema ali več 

skupinami. Ni absolutna, ampak relativna in odvisna od interakcij, razumeti jo moramo v 

terminih posebnosti njene produkcije. Obstoječe razlike so zgodovinski, družbeni, politični in 

kulturni konstrukti. Potrebna je radikalna sprememba obstoječih odnosov, da se dosežejo novi 

odnosi. Prvi pogoj za uspeh je, da se vzpostavi nov, neevropocentrični diskurz. Pri 

vzpostavljanju novega diskurza je nujno, da se poseže v (globalne) družbene odnose in 

zagotovi enak dostop do socialnih virov, treba je transformirati dominantne odnose oblasti, ki 

ta dostop omejujejo po rasnem, spolnem in razrednem ključu. Razlike med kulturami so 

politične, tekstualne, lingvistične; ne smejo se spregledati globalni ali strukturni odnosi 

oblasti. Koncepta totalnosti ne smemo ovreči, ampak moramo totalno gledati kot po razliki 

nad determinirano strukturo. Razlika je vedno relacijska in relativna, ni enoznačna in 

enosmerna (McLaren, 1994: 52–58, v Lukšič Hacin 2011b: 154). Bistveno izhodišče je, da 

mora večkulturalizem priznati razliko, a vendar je to premalo. Priznati mora tudi 

nezdružljivost nekaterih pomembnih razlik, npr. odnos do lastnine, dojemanje prostora, časa.  

V novejših analizah in teorijah kritičnega večkulturalizma je prišlo do dveh 

pomembnih novosti. Izpostavlja se pomen, ki ga ima jezik oziroma diskurz za produkcijo 

odnosov. Tako pride do zahtev po zamenjavi pojmov oziroma po njihovi ponovni opredelitvi, 

kajti jezik belcev je totalitaren in sam sebi prisoja pravico in vlogo predstavnika vseh ostalih 

etničnih, kulturnih skupin. Za ponovno opredelitev bodo potrebni napori, saj si dominantna 

ideologija vedno prizadeva, da bi dosegla stabilnost njej ustreznega pomena nekega znaka, 

termina (McLaren, 1994: 56–60, v Lukšič Hacin 2011b: 154). Druga novost je, da je prišlo do 

premika s pojma toleranca na pojem razlika. Oba pojma, toleranca in razlika, sta se 
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uporabljala že pred tem. Bila sta medsebojno povezana, ko so ob ugotavljanju razlik med 

posameznimi skupnostmi zagovarjali toleranco v imenu (liberalnega) koncepta človekovih 

pravic. Razlika naj bi že v izhodišču zavzela mesto tolerance. Poplava definicij in rab je 

pripeljala do nove redefinicije koncepta iz večkulturalizma v medkulturalizem, ta pa postaja v 

zadnjih letih vse bolj zavezujoč princip v odnosu do kulturne/etnične raznolikosti v državah 

članicah Evropske unije (Lukšič Hacin 2011b: 147–149).  

 

3.4.2 Vključevanje: integracija in inkluzija 

 

Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 203) glede vključevanja otrok priseljencev (in 

drugih marginaliziranih skupin učencev)
102

 v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

ocenjujeta, da je zahteva po vključevanju »pri nas bolj razumljena kot omogočanje 

vključenosti predvsem na fizični ravni oz. lokacijsko, medtem ko z vidika 'drugačnih' pomeni 

pričakovanje večine, da se čim prej asimilirajo v obstoječi sistem šolanja in večinsko 

kulturo.« Namesto integracije predlagata inkluzivno naravnano šolo, »to je šola, ki 

konstruktivno reagira na različnost učencev, da bi omogočila učenja in izkušnje socialne 

vključenosti ter možnost participacije drugačnih učencev« (Peček, Lesar 2006: 204). 

Inkluzija postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov 

na osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega. 

Inkluzivno izobraževanje ni stanje, temveč proces, usmerjen na individualne potrebe vseh 

učencev, a s poudarkom na tistih, ki so bolj neprivilegirani ali izločeni. Za uspešno 

uresničevanje inkluzivne šole bi potrebovali: pozitivno vrednotenje drugačnosti in 

raznolikosti ljudi v družbi; vzgojno-izobraževalni sistem, ki bo zavezan vključitvi vseh 

učencev v enoten vzgojno-izobraževalni sistem; sprejemajoče šolsko okolje; učitelje, predane 

delu z vsemi učenci; učne načrte, odprte za vsebine, ki so vezane na specifiko posameznih 

kategorij drugačnih učencev. Tako organizirani šolski sistemi bodo lahko neprivilegiranim in 

marginaliziranim učencem posredovali primerna (strokovna) znanja, s katerim bodo 

enakopravno vstopali na trg dela in dosegli ekonomsko neodvisnost. V inkluzivni šoli ni v 

ospredju le skrb za dober učni uspeh posameznika, ampak tudi za njegov moralni, čustveni in 

socialni razvoj. Ideala inkluzivne šole ni mogoče v celoti uresničiti, saj se skozi šolo odvija 

                                                 

102
 Marginalizirane in neprivilegirane skupine učencev (Peček, Lesar 2006): otroci s posebnimi 

potrebami, romski otroci, otroci iz socialno-ekonomskega nespodbudnega okolja, otroci priseljenci. 
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reprodukcija družbenih razmerij, ampak lahko govorimo le o dobrih inkluzivnih praksah 

(Peček, Lesar 2006: 28–34).  

»Vzgoja in izobraževanje, ki sledita večkrat omenjenim splošno sprejetim 

civilizacijskim vrednotam in normam – človekovim pravicam in dolžnostim, strpnosti, 

spoštovanju, ki spodbuja medsebojno pomoč in solidarnost, skrb za okolje, ki podpira 

poznavanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik ipd. – podpirata tudi cilje inkluzije in 

integracije« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011: 28–29). Vendar pa Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (2011) in Zakon o osnovni šoli (2006–2011) otrok priseljencev ne 

uvrščata v isto skupino kot otroke s posebnimi potrebami.  

Inkluzija sodi med načela vzgoje in izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011: 300–301), medtem ko otroci priseljenci, kot je 

navedeno tudi v Zakonu o osnovni šoli (2006, 11. člen, 2. odstavek), ne sodijo med otroke s 

posebnimi potrebami: »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in 

osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje 

in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.« Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (2011: 28) torej ločuje med inkluzijo, namenjeno otrokom s 

posebnimi potrebami, in integracijo, namenjeno otrokom priseljencem, otrokom iz socialno 

šibkega okolja ali otrokom, ki bi bili lahko izključeni zaradi drugih razlogov: »velja 

izpostaviti inkluzivnost in proces inkluzije otrok s posebnimi potrebami ter integracijo otrok, 

ki bi bili lahko izključeni zaradi etničnih, socialnih ali kakršnih koli drugih razlik.« Tudi z 

zakonodajnega vidika pomeni vključevanje otrok priseljencev integracijo (Zakon o tujcih 

2009, 10. poglavje: Integracija priseljencev; Zakon o tujcih 2011, 10. poglavje: Vključevanje 

priseljencev).  

Integracija, kot jo razumemo v tej doktorski disertaciji, podpira in vključuje idejo 

inkluzivne šole in inkluzivnega izobraževanja, zavedajoč se, da sama vključitev ni dovolj, 

ampak da je dejansko vključevanje mogoče le, če so po vključitvi razvite različne oblike 

podpore, predstavljane v nadaljevanju. 
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3.5 Sklep 

 

V Evropi je bil razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja povezan s priseljevanjem 

v drugi polovici 20. stoletja, ko se je celina izseljevanja prelevila v celino priseljevanja. 

Medkulturni pristop je prepoznaval neenakopravnost v izobraževalnih možnostih, v jezikovni 

in kulturni izmenjavi, njegov trud bil usmerjen v demokratizacijo poučevanja in izenačitev 

izobraževalnih možnosti. Že od svojih začetkov se trudi za preoblikovanje in spremembe v 

razmerjih moči, za oblikovanje prostora z enakimi pogoji za vse (posameznike in skupine), ki 

so bili podcenjeni, za razvoj njihovih zmožnosti, kulturnih referenc in oblik izražanja. 

Začetek za medkulturno vzgojo in izobraževanje v Evropi najdemo na Unescovi Generalni 

konferenci v Nairobiju leta 1976, na kateri je bila glavna tema pogovora »Izobraževanje za 

mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir« (na podlagi spoštovanja vseh kulturnih 

identitet). Med leti 1977–1983 je z namenom, da razvije metode in strategije za izobraževanje 

učiteljev v Evropi, delovala skupina Conseil de la Cooperation Culturelle (CDCC), leta 1984 

je bila ustanovljena Mednarodna organizacija za medkulturno izobraževanje (International 

Association for Intercultural Education), ki izdaja tudi revijo Intercultural Education. V 

poznih devetdesetih letih 20. stoletja in v prvem desetletju 21. stoletja je Svet Evrope podpiral 

številne projekte, spodbujal sodelovanje med evropskimi državami, izobraževanje o 

manjšinah, medkulturno izobraževanje, izobraževanje za demokratično državljanstvo, 

človekove pravice, medkulturni in medverski dialog (Rey-von Allmen 2011; Portera 2011).  

Micheline Rey-von Allmen (2011: 35–38) izpostavlja ključne poudarke pri 

razumevanju termina medkulturen in pri uvajanju termina medkulturna vzgoja in 

izobraževanje: medkulturna vzgoja in izobraževanje je namenjena vsem prebivalcem; 

medkulturnost se mora razvijati na vseh družbenih področjih (ne samo v izobraževanju); 

pomembno je izobraževanje učiteljev; medkulturnost zahteva objektiven in znanstveni opis 

dinamične in spreminjajoče se resničnosti. Poleg naštetega opozarja Agostino Portera (2011) 

na dodatne omejitve in pasti pri vpeljevanju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

npr. pomanjkanje jasnih konceptov (meta-, trans-, več-, medkulturen), pomanjkanje 

strokovnega znanja, stereotipiziranje, ksenofilija. 

Mnoge raziskave ugotavljajo, da so otroci priseljenci v evropskem vzgojno-

izobraževalnem procesu v slabšem položaju in dosegajo nižje rezultate kot večinsko 

prebivalstvo (Heckemann 2008; Eris 2011; Peček, Lesar 2006): otroci priseljenci so v 

slabšem položaju glede izbire šole, časa obiskovanja šole, pri uspešnosti, pri številu tistih, ki 
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šolanja ne dokončajo in pri vrstah dokončanih šol. Friedrich Heckemann (2008) ugotavlja, da 

so izobraževalni dosežki boljši v državah, kjer prihaja do pozne selekcije za nadaljnje 

izobraževanje. Pomembno je čimprejšnje učenje jezika države sprejema in ohranjanje 

maternega jezika. Svetuje pregled učnih načrtov in učnega gradiva ter njihovo prenovo: 

odsotnost ali napačne predstave o priseljencih v šolskih učnih načrtih, v učbenikih in šolskem 

življenju škodujejo samopodobi otrok priseljencev in vplivajo negativno na njihovo možnost 

šolskega uspeha. Pomembne so razmere na vsaki šoli posebej, pomembna je podpora 

vrstnikov. Najpogostejša oblika diskriminacije je zavračanje podpore otrokom priseljencem v 

procesu izobraževanja, nizka pričakovanja učiteljev do otrok priseljencev imajo negativen 

vpliv na njihove dosežke. Pozitivne učinke na uspešno vključevanje otrok priseljencev ima 

zaposlovanje učiteljev, ki imajo svojo lastno izkušnjo preseljevanja, ter sodelovanje s starši. 

Šibki družinski viri in dejavnosti za socializacijo otrok priseljencev ter nizki družinski 

prihodki se lahko nadomestijo z različnimi oblikami zgodnjih otroških programov, ki 

podpirajo razvoj in učenje jezika države priselitve. Pomembni so programi za nadarjene 

otroke priseljence, ki pripomorejo k spremembi podobe priseljencev kot težavne skupine. Če 

živijo otroci priseljenci v segregiranem ali nespodbudnem okolju, potrebujejo podporo pri 

premagovanju težav.  

Leto 2008 je Svet Evrope razglasil za leto medkulturnega dialoga, ki je opredeljen kot 

»proces, ki zajema odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z 

različnim etničnim, kulturnim, verskim in jezikovnim poreklom in dediščino na podlagi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja« (Bela knjiga 2009: 16). Svet Evrope se zaveda, 

da je to zgolj eden od korakov na dolgi poti in razporeja odgovornost za uresničitev 

medkulturnega dialoga na javne organe na vseh ravneh, civilno družbo in vse druge interesne 

skupine. Kritiki medkulturnega dialoga opozarjajo, da je zanj potreben enakovreden 

partnerski odnos med različnimi kulturami, pri čemer je treba demokratizirati in pluralizirati 

kulturo večinskega prebivalstva v državi sprejema (Vidmar Horvat 2009b).  

Naslednji termin, o katerem se veliko razpravlja in raziskuje njegove pomene, je 

medkulturna zmožnost, ki sodi med socialne in državljanske zmožnosti (Priporočilo 

Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006). 

Josef Huber (2012) umešča medkulturno zmožnost v središče izobraževanja. Spremembe v 

družbi bodo možne, če umestimo medkulturno zmožnost v vsakdanjo prakso, znotraj katere 

se razvijajo potrebno vedenje, veščine in znanje, ki jih potrebujemo za medsebojno 

razumevanje. Medkulturne zmožnosti ne moremo pridobiti samodejno, treba jo je razvijati, se 
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jo učiti in vzdrževati vse življenje, podobno kot druge zmožnosti. Učitelji imajo bistveno 

vlogo pri razvijanju te zmožnosti pri otrocih (Living together 2011). 

Medtem ko so se v večini evropskih držav trudili za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, so v ZDA, Kanadi in Avstraliji razvijali večkulturno vzgojo in izobraževanje, 

in sicer kot odgovor na rasizem, etnocentrizem in jezikovno diskriminacijo v izobraževanju. S 

pomočjo večkulturnega izobraževanja so poskušali najti odgovore na sobivanje vedno več 

različnih etničnih skupnosti (Nieto, Bode 2008; Bennett 2011). Razprave o večkulturni vzgoji 

in izobraževanju so postale osrednja tema pedagoških razprav v sedemdesetih letih 20. 

stoletja. Jedro večkulturne vzgoje in izobraževanja sta protirasizem in protidiskriminacija; 

postati mora temeljno, je nasprotje enokulturnemu izobraževanju; namenjeno je vsem 

prebivalcem, ne le pripadnikom etničnih manjšin; prisotno mora biti vsepovsod (Klara Skubic 

Ermenc (2006 idr.), kot opišemo v nadaljevanju, to imenuje pedagoško-didaktično načelo); 

spodbuja in se zavzema za družbeno pravičnost. Večkulturna vzgoja in izobraževanje je 

dinamičen proces, ki se nikoli ne konča, saj pridobivanje znanja ni nikoli zaključeno; proces 

je tudi zato, ker vključuje odnose med ljudmi. Temelji na kritični pedagogiki; spodbuja 

desegregacijo (ukinitev rasnega razlikovanja v izobraževanju v ZDA). Mnogi belopolti 

učitelji so imeli nižja pričakovanja pri doseganju učnih dosežkov do afriških in mehiških 

Američanov kot do belopoltih Američanov; raziskave pa so pokazale, da ima enakovredno 

pričakovanje učiteljev pri doseganju učnih dosežkov do vseh učencev pozitiven vpliv na 

učence. Nižja pričakovanja učiteljev za posamezno etnično skupino (ali priseljensko 

skupnost, kot za slovenske razmere ugotavljata Mojca Peček in Irena Lesar 2006) so 

osnovana na negativnih rasnih ali etničnih predsodkih. Učitelji, tako kot vsi ljudje, se pogosti 

ne zavedajo svojih predsodkov, posledično pa se ne zavedajo niti svojih nižjih pričakovanj do 

nekaterih učencev. K premagovanju ovir pri komuniciranju ter k preseganju stereotipov in 

predsodkov pripomore spodbudno učno okolje, ki omogoča medsebojne stike med pripadniki 

različnih kultur. Enokulturne učne načrte je treba analizirati in jih, v sodelovanju med 

večinskimi in manjšinskimi skupinami, spremeniti večperspektivne. To pa lahko počnejo le 

učitelji z razvito večkulturno zmožnostjo (poimenovanje je skladno s poimenovanjem 

večkulturne vzgoje in izobraževanja), to so učitelji, ki so zmožni sodelovati z učenci, 

družinami in ostalimi učitelji drugih ras ali kultur, kot so oni sami. Pomembno je razumeti in 

naučiti se razpravljati o različnosti med narodi, znotraj naroda in znotraj razreda. Oseba z 

razvito večkulturno zmožnostjo se zaveda, da je bil njen pogled na svet oblikovan na podlagi 

prvotne kulture; nudi pomoč in podporo pri vzpostavljanju stikov med kulturami; se je 

zmožna soočiti z izvorom svojega etnocentrizma in doseči objektivnost pri presojanju drugih 
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kultur; pokaže kulturno empatijo, je zmožna razumeti pogled drugih na svet. Poučevanje v 

smislu družbene pravičnosti nas zavezuje k boju proti rasizmu, seksizmu, kakršnemu koli 

razporejanju po razredih (in vsemu ostalemu, kar krši individualne osnovne človekove 

pravice in dostojanstvo) s pomočjo razvoja razumevanja, védenja in razvoja družbenih veščin 

(podobno opredeljuje medkulturno zmožnost Vrečer 2011a, v nadaljevanju).  

Oba razvijajoča se modela, tako anglo-ameriški kot evropski, izhajata iz predpostavke, 

da je naša družba večkulturna, da je treba iz nje odstraniti sistemsko diskriminacijo ter 

poskrbeti za dejanske možnosti uresničevanja in doseganja uspehov vseh družbenih skupin, 

ne glede na etnični, jezikovni, kulturni ali kakršni koli drugi izvor. Oba modela imata v 

izhodišču koncept pravičnosti in enakosti ter kritične pedagogike. Dodana vrednost 

celinskega evropskega modela je medkulturni dialog. Čeprav se je anglo-ameriški model na 

začetku osredotočal na nebelske etnične skupnosti, evropski pa na priseljenske, sta oba prišla 

do zaključkov, da je treba večkulturno oz. medkulturno zmožnost razvijati pri vseh 

prebivalcih, da je treba enokulturne učne načrte spremeniti v večkulturne, da na učni uspeh 

učencev bistveno vplivajo pričakovanja učiteljev in da se model lahko uresniči le, če se 

razvija sočasno s spremembami in podporo v širši družbi. 

Poleg pomembnih evropskih smernic ter spoznanj večkulturne vzgoje in izobraževanja 

predstavljamo slovenske raziskave, razprave in primere dobrih praks, nastalih na področju 

preučevanja vključevanja otrok priseljencev v prvem desetletju 21. stoletja v Sloveniji. Med 

leti 2000–2012 so se v Sloveniji izvajali številni projekti, dejavnosti, raziskave in 

usposabljanja za spodbujanje aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, razvoj 

medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev, vedno bolj zavedajoč se dejstva, da so za uspešno 

vključevanje otrok (in staršev) priseljencev odgovorne tako šole z učitelji kot širše družbeno 

okolje. Rezultate izbranih slovenskih raziskav, projektov in primerov dobrih praks, 

pomembnih za razvoj procesa vključevanja otrok priseljencev v slovenskem prostoru, ki 

presegajo le načelno podporo in uresničujejo medkulturnost v vsakdanjem (šolskem) 

življenju, smo razdelili kronološko in tematsko v naslednjem zaporedju: pravičnost v 

slovenski šoli, stališča in pričakovanja učiteljev; medkulturnost kot pedagoško-didaktično 

načelo; večjezičnost: slovenščina kot drugi jezik/jezik okolja, pouk maternega jezika in 

kulture otrok priseljencev; večperspektivni učni načrti in soočanje s predsodki; individualni 

program, pripravljalnica, prilagojeno ocenjevanje; razvoj medkulturnega dialoga; aktivno 

državljanstvo in razvoj medkulturne zmožnosti; vloga znanosti; smernice za nadaljnji razvoj.  

Leta 2006 sta Mojca Peček in Irena Lesar kritično ocenili, da je slovenski šolski 

sistem pri obravnavi izobraževanja otrok priseljencev šele pri vzpostavljanju večkulturnosti, 
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medtem ko so stališča učiteljev pogosto še na stopnji asimilacije. Analizirali sta stališča 

učiteljev do otrok priseljencev in med drugim ugotovili, da je delež učiteljev, ki v svoj razred 

ne bi sprejeli učenca priseljenca oz. delež tistih, ki se o tem ne morejo odločiti, pri nekaterih 

priseljencih iz nekdanje skupne države Jugoslavije (za Albance in Muslimane) več kot 10 

odstotkov; da v učnih vsebinah ni praktično nobenih vsebin, povezanih s priseljenci; da 

vprašanje slovenščine kot drugega jezika ni rešeno; da učitelji pričakujejo čim bolj popolno in 

hitro asimilacijo od učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik, v obstoječi sistem šole; da 

velik del učiteljev od staršev, katerih materni jezik ni slovenščina, pričakuje, da bodo doma z 

otroki govorili slovensko; delo številnih učiteljev ni prilagojeno kulturi in jezikovni 

drugačnosti otrokom priseljencem, kar bi jim omogočalo doseganje boljših učnih rezultatov, 

ampak skušajo nekateri učitelji to doseči z zniževanjem učnih zahtev, namesto da bi se 

poslužili drugačnega pristopa v poučevanju ipd. Obenem se učitelji ne zavedajo vpliva svojih 

pričakovanj in soodgovornosti za uspešno vključevanje otrok priseljencev.  

Klara Skubic Ermenc (2007a, 2010) predlaga, da postane medkulturnost pedagoško-

didaktično načelo, kar pomeni, da spodbuja: razvoj enakopravne(jše)ga odnosa do drugih 

kultur/etnij; pogled na drugačnega kot na enakovrednega; vodenje pedagoškega procesa, ki 

omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin; razvoj skupnostnih vrednot. Pomembno 

izhodišče je, da je medkulturnost načelo in ne posebna pedagoška disciplina. 

Slovenski učni načrti so večinoma evropocentrični in enokulturni (Peček, Lesar 2006; 

Skubic Ermenc 2007a, 2007b; Štrajn 2008) in zato potrebni prenove. Pri odkrivanju 

stereotipov, predsodkov ter v izogib nepotrebnim napakam pri spremembah v učnih načrtih (v 

učbenikih, delovnih zvezkih) je priporočljivo sodelovanje s predstavniki iz manjšinskih in/ali 

priseljenskih skupnosti; eden tovrstnih uspešnih primerov je projekt Društva afriški center, 

povezan z analizo vsebin o Afriki v slovenskih učbenikih za osnovne in srednje šole.  

Slovenija ima do večjezičnosti načeloma zelo pozitiven odnos, kar podpira vzgojno-

izobraževalni sistem s številnimi spodbudami za učenje tujih jezikov – močno pa se zatika pri 

ohranjanju maternih jezikov in kultur otrok priseljencev, saj le redke slovenske osnovne šole 

dejansko podpirajo in izvajajo pouk maternih jezikov in kultur na šolah. Tudi pri poučevanju 

slovenščine kot drugega jezika/jezika okolja se zapleta: učitelji večinoma ne znajo poučevati 

otrok priseljencev SDJ in do nedavnega za to niso imeli na voljo niti primernih gradiv. 

Večinoma so prilagajali gradivo za poučevanje SDJ za odrasle ali za slovenske izseljence, 

nekateri so razvi(ja)li učno gradivo sami, drugi znotraj projektov. V zadnjih nekaj letih smo v 

Sloveniji pridobili nekaj sodobnih učnih gradiv za poučevanje SDJ za otroke priseljence: 

najprej je izšlo gradivo Poigrajmo se slovensko (Vučajnk idr. 2009, 2011), sicer namenjeno 
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slovenskim izseljenskim otrokom, a so ga učitelji kupovali in ga uporabljali tudi za 

poučevanje SDJ za otroke priseljence; Šolski slikovni slovar: angleško-slovensko-albanski 

(Dralle, Fenner 2010), ki je v podporo učiteljem predvsem pri poučevanju otrok z albanskim 

maternim jezikom; Slika jezika (Knez idr. 2010, 2012, 2013); Na poti k učenju slovenščine 

(Jelen Madruša, Klančnik Kišasondi 2013). Šole izvajajo pouk SDJ od leta 2007 tako, da 

zaprosijo MIZŠ za ure za dodatno strokovno pomoč za poučevanje slovenščine kot drugega 

jezika; večina šol meni, da je teh ur občutno premalo (npr. 30/35 na šolsko leto za več 

učencev) in da bi bil pred neposredno vključitvijo v razred potreben intenzivni tečaj. Na 

Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik so v ta namen razvili tečaje za otroke in starše, na 

OŠ Koper pa t. i. uvajalnico, enotedenski program, v katerem se otroci priseljenci in njihovi 

starši naučijo osnovnih sporazumevalnih vzorcev, predvsem pa spoznajo šolske prostore, da 

se v njih prve šolske dni počutijo varneje in bolj sprejete. Obe inovativni rešitvi sta nastali kot 

rezultata projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 

izobraževanje (2010; Baloh 2010), znotraj katerega so razvili tudi individualni program 

(spremlja tako proces vključevanja kot doseganje standardov znanja). Spremembe je leta 

2008 prinesla tudi možnost dveletnega prilagojenega ocenjevanja, ki se jo najbolje razvija s 

kombinacijo individualnega programa; žal je ta možnost na večini šol še slabo razvita. 

Strokovna spoznanja in razprave o večkulturni in večjezični družbi (znotraj 

posamezne države, znotraj posameznega lokalnega okolja), spodbude, da bi večkulturna 

družba postala medkulturna, da bi znali sobivati v raznolikosti ter da bi sprejeli sestavljeno 

identiteto posameznikov in družb (Milharčič Hladnik 2007b, 2012; Medica 2010; Lukšič 

Hacin 2011b) so bila tudi del projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije 

za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (2010), znotraj katerega so 

mdr. ugotovili, da obstaja v Sloveniji že veliko primerov dobre prakse, ki jih v svojem 

lokalnem okolju izvajajo posamezniki ali organizacije – a ne vedo drug za drugega, se ne 

povezujejo in si ne izmenjujejo izkušenj (Gombač idr. 2011; Milharčič Hladnik 2011a). 

Večina šol ne prepoznava potrebe po razvoju dejavnosti, ki bi na šoli razvijale in 

spodbujale medkulturni dialog (npr. medkulturne učne ure, medkulturne šolske prireditve, 

Hanuš 2009a, 2009; Vižintin 2009, 2010) – dva od pomembnih razlogov za to sta zagotovo 

preobremenjenost z vprašanji, kako in s katerim gradivom, v kakšni obliki poučevati SDJ ter 

kako preverjati in ocenjevati znanje pri otroku, ki ne obvlada učnega jezika; tretji razlog pa je 

najverjetneje nerazvita medkulturna zmožnost pri učiteljih in drugih prebivalcih. Klara 

Skubic Ermenc (2007b), Nives Zudič Antonič (2010), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

(2011), Mirjam Milharčič Hladnik (2011a) govorijo o posameznih pogumnih, subverzivnih, 
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ozaveščenih in angažiranih učiteljih z razvito medkulturno zmožnostjo – aktivnih državljanih 

– ki presegajo ustaljene diskriminatorne prakse. Glavne značilnosti medkulturne zmožnosti so 

(Vrečer 2009): empatija, spoštovanje mnenj drugih, odprtost za nove izkušnje, tolerantnost do 

nejasnih, nepredvidljivih situacij, ustrezno znanje, sposobnost prilagajanja vrednotam drugim, 

zavedanje lastne kulture (potem nas druge ne ogrožajo), medosebne veščine. 

Znanost ima pomembno vlogo pri oblikovanju družbenega zavedanja, da je vsaka 

družba večkulturna in večjezična, da so tudi pripadniki znotraj posameznih skupnosti med 

seboj različni (heterogene skupnosti), da sta identiteta in kultura dinamična koncepta v 

stalnem razvoju – ne samo pri priseljencih, ampak tudi pri avtohtoni populaciji. Sodelovanje 

med različnimi znanstvenimi disciplinami (meddisciplinarne raziskave, razprave in projekti) 

ima ključno vlogo pri uspešnejšem vključevanju otrok priseljencev, saj nam omogoča 

večperspektivni pogled na zahteven in večplasten proces vključevanja otrok priseljencev (in 

njihovih staršev).  

Izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja je usmerjenost na celotno 

populacijo, kar je v skladu z medkulturnimi in integracijskimi načeli (Skubic Ermenc 2010; 

Bergoč 2011). Vključevanje priseljencev v novo okolje bo lažje, uspešnejše in učinkovitejše, 

če se šola povezuje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in svetuje celotni družini. 

V zaključku najdaljšega teoretičnega poglavja – ki je zelo pomembno, saj smo na 

osnovi spoznanj v njem razvijali svoj model medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

predstavljen v nadaljevanju – pojasnjujemo še, zakaj smo se v največji možni meri odločili za 

poslovenjenje strokovnih izrazov (multikulturalizem, interkulturalizem, interkulturnost, 

integracija, inkluzija → večkulturalizem, medkulturalizem, medkulturnost, vključevanje ipd.), 

razliko med večkulturno in medkulturno družbo (poenostavljeno: v večkulturni družbi smo 

strpni do različnosti, v medkulturni družbi pa prihaja do enakopravnega in spoštljivega 

sodelovanja med različnimi skupnostmi ter do odprave nepravičnih razmerij in sistemske 

diskriminacije), kako se je iz kritičnega večkulturalizma razvil medkulturalizem (Bešter 

2007b; Lukšič Hacin 2011b) in zakaj menimo, da naše razumevanje vključevanja podpira 

idejo inkluzivne šole (Peček, Lesar 2006; Lesar 2009).  
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4  MODEL MEDKULTURNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  

 

Odločili smo se za razvoj modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, katerega 

namen je prispevati k uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev in k razvoju 

medkulturnega dialoga v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Z njim želimo 

doprinesti k preseganju »dosedanjih razmer – ko za nepriznane jezikovne manjšine ni bilo 

narejenega veliko,« kot kritično ocenjuje Klara Skubic Ermenc (2010: 277). Do nekaterih 

premikov in sprememb v slovenski družbi je vendarle prišlo, pa ne samo na načelni ravni, kar 

smo prikazali v prejšnjem poglavju, in to jemljemo kot izhodišče za nadaljnji razvoj. V 

modelu poskušamo nadgraditi dosedanje izkušnje, raziskave in primere dosedanjih dobrih 

praks, jih povezati v smiselno celoto – in spoznanja širiti med učitelje in raziskovalce iz 

različnih disciplin, da jih lahko uporabljajo, razvijajo in nadgrajujejo. Za model medkulturne 

vzgoje in izobraževanja (in ne večkulturne) smo se odločili, ker prinaša predpona med- 

dodano vrednost, saj poudarja sodelovanje med različnimi skupnostmi v večkulturni, 

večjezični, večverski, večetnični družbi. Podobno stališče zagovarja tudi Micheline Rey-von 

Allmen (2011: 34–35): kljub temu da večkulturna vzgoja in izobraževanje (predpona več-) ne 

izključuje sodelovanja med različnimi skupnostmi, pa medkulturna vzgoja in izobraževanje 

(predpona med-) sodelovanje izpostavlja in poudarja. Zavedajoč se, da so vse skupnosti in 

družbe večkulturne, poudarja, da je medkulturnost dinamičen proces, ki vabi ljudi in 

skupnosti, da ne le živijo drug ob drugem, ampak da skupaj (so)delujejo. 

Pri razvoju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki smo ga razvili in 

predstavlja prispevek te doktorske disertacije k znanosti, smo izhajali iz: 

 evropskih smernic pri razvoju medkulturnega dialoga, medkulturne zmožnosti, 

integracijskega modela za vključevanja priseljencev ter slovenskih raziskav s tega 

področja (Niessen 2007; Vrečer 2007, 2009, 2011a; Bela knjiga Sveta Evrope o 

medkulturnem dialogu 2009; Knežević Hočevar, Cukut, Černič Istenič 2009; Vidmar 

Horvat 2009a, 2009b; Huddleston 2011; Living together 2011; Huber 2012)  

 ključnih poudarkov pri razumevanju termina medkulturen in pri uvajanju termina 

medkulturna vzgoja in izobraževanje (Rey-von Allmen 2011; Portera 2011) 

 slovenskih raziskav na področju vključevanja otrok priseljencev prve generacije z 

različnih strokovnih področij (meddisciplinarni pristop: predvsem migracijske študije, 

slovenščina kot drugi jezik, pedagogika), predlaganih ukrepov za sistemsko 

uresničevanje medkulturnosti kot pedagoškega načela in predlaganih sprememb za 
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učinkovitejše ter uspešnejše vključevanje otrok priseljencev (Lukšič Hacin 1999, 

2011a; Peček 2005; Peček, Lesar 2006; Peček, Lukšič Hacin 2006; Milharčič Hladnik 

2006, 2011a, 2012; Skubic Ermenc 2007a, 2007b, 2010; Knez 2008, 2009; Pirih 

Svetina 2009; Gaber, Marjanovič Umek 2009; Knaflič 2010; Medica 2010; Zudič 

Antonič 2010; Bergoč 2011, Vrečer 2011b, 2012 idr.) 

 primerov dobrih praks s posameznih slovenskih šol (Baloh 2010; Jelen Madruša 

2010a, 2010b; Hanuš 2010c; Gombač idr. 2011) 

 rezultatov izbranih slovenskih razpisov in projektov (Javni razpis za sofinanciranje 

projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 

izobraževanje za obdobje 2008; Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije 

za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo 2010) 

 slovenske osnovnošolske zakonodaje (Zakon o osnovni šoli 1996–2011; Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008) 

 strategije in smernic (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 

sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 2007; Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole 2011)
103

 

 Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) 

 spoznanj večkulturne vzgoje in izobraževanja (Nieto, Bode 2008; Bennett 2011) 

 lastnih izkušenj s področja vključevanja otrok priseljencev (Vižintin 2009, 2010) 

 

Za učinkovit in uspešno delujoč model medkulturne vzgoje in izobraževanja, katerega cilj je 

uspešno vključevanje otrok priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga na šoli, predlagamo:  

1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

2. sistemsko podporo za uspešno vključevanje otrok priseljencev  

3. učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo   

4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih  

5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli  

6. sodelovanje s (starši) priseljenci 

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo  

 

                                                 

103
 Podrobneje so zakonodajne možnosti, strategija in smernice s področja vključevanja otrok 

priseljencev predstavljene v naslednjem poglavju. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

predstavljen v tej doktorski disertaciji, smo uporabili kot orodje za evalvacijo teh dokumentov. 
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Slika 5: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu je 

proces, soodvisen od mnogih dejavnikov in dejavnosti, pri čemer se na tem mestu 

osredotočamo na šolo in na to, kaj lahko naredijo učitelji. Izhajamo iz prepričanja, da je 

vključevanje otrok priseljencev uspešnejše in učinkovitejše, če so dejavnosti med seboj 

povezane in delujejo usklajeno. To pomeni, da podpirajo delovanje druga druge, stremeč k 

skupnemu cilju: uspešno vključevanje otrok priseljencev, razvoj medkulturnega dialoga in, 

posledično, razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja na vsaki posamezni šoli. 
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4.1 Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

 

Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo razumemo: 

 enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi 

 drugačen je enakovreden, ne deficiten 

 pedagoški proces podpira realnejši uspeh vseh učencev: pozitivna diskriminacija 

 priznavanje večkulturne družbe in razvoj medkulturne družbe: razvoj skupnostnih 

vrednot 

 zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo preseljevanja 

 podpora pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov 

 usmerjenost na vse prebivalstvo: razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih 

 preveva celoten vzgojno-izobraževalni proces  

 podpira splošna načela (človekove pravice in dolžnosti, avtonomijo, pravičnost, 

kakovost) ter cilje vzgoje in izobraževanja  

Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo in cilj nadaljnjega razvoja osnovne šole 

tvorita skupaj z oblikovanjem in širjenjem nacionalne kulture eno načelo, ki se dopolnjuje – 

in si ne nasprotuje. Poleg tega najdemo pomembna izhodišča za razvoj modela medkulturne 

vzgoje in izobraževanja tudi v drugih načelih. Klara Skubic Ermenc (2003, 2006, 2007a, 

2010) je v svojih strokovnih prispevkih večkrat zahtevala, da postane medkulturnost eno od 

načel osnovne šole. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011: 114–117) je to tudi 

zapisano. Med načela in cilje nadaljnjega razvoja osnovne šole sodijo:   

 načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja 

 načelo spodbujanja otrokovega razvoja 

 načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika 

 načelo nudenja takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave 

 načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši 

 načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev 

 načelo sodelovanja šole z okoljem 

 načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja 

 načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti 

 načelo oblikovanja zavesti o zavedanju lastne identitete in aktivnem vključevanju v 

oblikovanje dediščinskih skupnosti   
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Slika 6: Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

 

Enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi 
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razvoj skupnostnih vrednot;  zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo preseljevanja; podpora 

pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov;  usmerjenost na vse prebivalstvo: razvoj 

medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih; preveva celoten vzgojno-izobraževalni proces; 

podpira splošna načela (človekove pravice in dolžnosti, avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja). Na tem mestu želimo izpostaviti strokovni izraz »pozitivna 

diskriminacija«, ki razlikuje zato, da bi odpravila nepravične razlike in vzpostavila enake 

možnosti za vse. Menimo, da bi bilo treba zaradi negativne konotacije, ki jo zbuja izraz 

»diskriminacija«, poiskati in uporabljati ustreznejši izraz, npr. sistemska podpora, enake 

možnosti, podpora pravičnosti (s predlogi nismo zadovoljni, menimo pa, da bi bilo treba 

poiskati ustreznejši, spodbudnejši, prijaznejši izraz – glede na cilj, za katerega se uporablja).   

Spodbujamo razvoj skupnostnih vrednot, zavedajoč se, da »izhajamo iz skupne 

evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove 

pravice in njim pripadajoče dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti 

in pravne države« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011: 13). Vendar to ni dovolj, je 

preohlapno. Naše izhodišče za razvoj skupnostnih vrednot je: priznavanje večkulturne družbe 

in razvoj medkulturne družbe. 

Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo se uresničuje lažje, hitreje in bolj 

utemeljeno, če imamo na šoli zaposlene učitelje z lastno izkušnjo preseljevanja. Učitelji, ki so 

se sami preselili in sami izkusili medkulturni šok; proces izseljevanja in vključevanja v novo 

družbo in izzive, s katerimi se posameznik sooča ob tem; večleten trud za učenje jezika 

okolja; dileme, kako ohranjati in nadgrajevati materni jezik, kulturo iz izvorne države ter 

hkrati sprejemati določena (drugačna) družbena pravila in navade iz novega okolja; učitelji, ki 

so se sami soočili s spreminjanjem svoje identitete in z razvojem sestavljene identitete 

(Milharčič Hladnik 2011b) – takšen učitelj s svojim znanjem in izkušnjami bistveno 

pripomore k uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev, saj izhaja iz svojih izkušenj. 

Namesto izraza »učitelj z migrantskim/priseljenskim ozadjem« predlagamo uporabo novega 

strokovnega izraza, in sicer »učitelj z lastno izkušnjo preseljevanja«. Ponovno smo pri 

negativni konotaciji, in sicer besede »ozadje«: to je običajno nekaj temačnega, negativnega, 

nekaj, »kar te vleče nazaj«, medtem ko ima beseda »izkušnja« ravno nasproten učinek in 

pomen: je nekaj dragocenega, pomembnega, nekaj, iz česar se (na)učimo in gremo naprej. 

Sodelujemo pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov, kar pomeni, da v 

svojem okolju prepoznavamo primere (sistemske in prikrite) diskriminacije, se zavedamo 

predsodkov in stereotipov, jih ozaveščamo (tako pri sebi kot pri učencih), jih presegamo – in 

jim odkrito nasprotujemo. S svojim znanjem in s svojimi dejanji kot aktivni državljani 
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prispevamo k spremembam, ki omogočajo razvoj dejanskega enakopravnega odnosa med 

kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi. 

Pri razvoju medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela smo usmerjeni na vse 

prebivalstvo, ne samo na priseljence ali določeno kulturno, etnično, jezikovno idr. skupnosti. 

Vsi moramo razvijati svojo medkulturno zmožnost. Nekatere raziskave dokazujejo, da imajo 

pripadniki manjšinskih/priseljenskih skupnosti bolj razvito medkulturno zmožnost kot 

pripadniki večinske skupnosti, saj so prvi bistveno bolj izpostavljeni temu, da spoznavajo in 

priznavajo raznolikost večinske skupnosti ter z njo sodelujejo. 

Medkulturnost je načelo, ne posebna pedagoška disciplina. Medkulturnost je, tako kot 

druga načela, vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, izvajanje in evalviranje pouka, kar 

pomeni, da preveva celoten proces vzgoje in izobraževanja (Skubic Ermenc 2007a, 2010). 

Medkulturnost kot načelo pomeni, da je medkulturnost prisotna vsepovsod in preveva vse: 

šolsko klimo, fizično okolje, šolske učne načrte, odnose med učitelji, učenci in skupnostjo. 

Medkulturno izobraževanje je prisotno pri vsaki šolski uri, v vsakem učnem načrtu, enoti, 

objavi, uradnem pismu, poslanem domov; vidno je pri nabavi knjig in avdiovizualnih 

pripomočkov za šolsko knjižnico, v igrah med odmori, postreženem kosilu. Medkulturno 

izobraževanje je filozofija, pogled na svet, ne samo program ali učitelj. Učitelji na šoli 

predstavljajo raznolikost večkulturne družbe. Šolski učni načrti vključujejo zgodovino, 

stališča in razumevanje različnih skupnosti, moških in žensk. V razredih se lahko govori o 

temah, ki so »nevarne« (rasizem, primeri diskriminacije v šoli in družbi itd.), kar pri učencih 

spodbuja kritično razmišljanje. V učbenikih je vidna večperspektivnost, družine priseljencev 

in drugih skupnosti so vidne v šolah, saj lahko ponudijo pomembno in koristno stališče. 

Medkulturna šola je videti neizmerno drugače: v jedilnici so ponujeni mednarodni obroki, a 

ne zaradi eksotičnih užitkov, ampak ker to jedo ljudje iz skupnosti v svojem vsakdanjem 

življenju; igrajo se lahko igre in športi z vsega sveta in ni nujno, da so tekmovalne. Domov se 

iz šole pošilja pisma in obvestila v jeziku, ki ga razume otrokova družina; otrok se ne 

kaznuje, ne prezira in ne ponižuje zaradi uporabe maternega jezika, nasprotno, njegovo 

uporabo se spodbuja in uporablja pri navodilih. Šola je učeče se okolje, v katerem so učni 

načrti, pedagogika, dosežki prežeti z medkulturno psihologijo (povzeto po Nieto, Bode 2008). 

Medkulturnost podpira splošna načela (človekove pravice in dolžnosti, avtonomijo, 

pravičnost, kakovost) in cilje vzgoje in izobraževanja. Vendar smo do splošne načelnosti 

lahko tudi kritični, še posebej, če ostaja le na načelni ravni in se v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (in v širši družbi) ne uresničuje. Ravno na področju preverjanja, kako se uresničujejo 

splošna načela v resničnosti, so nastale številne kritične razprave in raziskave (Peček 2005; 
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Peček, Lesar 2006; Peček, Lukšič Hacin 2006; Milharčič Hladnik 2006, 2011a, 2012; Skubic 

Ermenc 2007a, 2007b, 2010; Gaber, Marjanovič Umek 2009; Bergoč 2011 idr.). 

Mnoge šole imajo sprejeto svojo »vizijo«: predlagamo, da postane medkulturnost eno 

od načel v viziji šole, eden od ciljev, h kateremu stremi vzgojno-izobraževalni proces.  

 

4.2 Sistemska podpora  

 

Za kakovostno sistemsko in strokovno podporo pri uspešnem vključevanju otrok 

priseljencev so potrebne naslednje dejavnosti: 

 uvajalnica  

 priprava razredne skupnosti na sprejem otrok priseljencev 

 pouk slovenščine kot drugega jezika  

 dveletno prilagojeno ocenjevanje 

 individualni program 

 vključevanje v razširjeni program 

 medvrstniška podpora 

 

 

Slika 7: Sistemska podpora za uspešno vključevanje otrok priseljencev 
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Uvajalnico, inovativno obliko podpore, ki so jo razvili na OŠ Koper (Jelen Madruša 

2010b) izpostavljamo kot zelo pomembno obliko podpore pri začetnem vključevanju 

novopriseljenih otrok priseljencev na začetku šolskega leta. Uvajalnica se izvaja v zadnjem 

tednu avgusta, torej teden dni pred uradnim začetkom novega šolskega leta. Pomembno je, da 

se v tem tednu otroci priseljenci naučijo osnovnih sporazumevalnih vzorcev v slovenščini in 

spoznajo izbrane vsebine iz državljanske in domovinske vzgoje ter etike
104

 in kulturne 

dediščine – vendar je še pomembnejše to, da imajo otroci priseljenci priložnost spoznati šolo, 

šolske prostore, nekaj učiteljic in učiteljev, ki so jim en teden na voljo v majhnih skupinah in 

pri dejavnostih, namenjenih samo njim. Ko nastopi prvi šolski dan in vstopi v šolske prostore 

na stotine drugih otrok, so otroci priseljenci, ki so imeli pred tem možnost spoznati, kje na 

šoli so posamezne učilnice, jedilnica, telovadnica, knjižnica, garderoba, kaj pomenijo 

krajšave na urniku itd., malo manj prestrašeni in se v novem okolju počutijo bolj varni, 

dobrodošli. V času uvajalnice dobijo učenci priseljenci tudi možnost, da predstavijo svoj 

materni jezik in izvorno državo, kar pomembno vpliva na njihov občutek sprejetosti. Skupaj z 

učitelji se sprehodijo po mestu in spoznajo lokacije najpomembnejših mestnih ustanov, kar 

jim omogoča lažje vključevanje v širšo družbeno skupnost. Uvajalnica, kot so si jo zamislili 

na OŠ Koper, je le del pripravljalnice: nadaljuje se v naslednjem šolskem letu in vključuje 

večino dejavnostih, pomembnih za sistemsko in strokovno podporo pri vključevanju otrok 

priseljencev (več o tem glej Baloh 2010), predstavljenih v nadaljevanju. Odločitev zaposlenih 

na šoli, da se odzovejo na Javni razpis … (2008), je omogočila razvoj in nadgraditev njihove 

dotedanje dobre prakse – strokovne objave in predstavitve strokovni javnosti pa so omogočile 

širjenje dobre prakse med druge učitelje in izvajanje uvajalnice na drugih šolah.  

Predlagamo nadaljevanje in nadgradnjo uvajalnice – torej strnjene oblike vključevanja 

s poučevanjem SDJ, spoznavanja šolskih prostorov, lokalnih organizacij in lokalne skupnosti 

– med šolskimi počitnicami. Primerne se nam zdijo jesenske in zimske počitnice (božično-

novoletne in prvomajske pa ne, ker mnogi odpotujejo na dopust ali k družinam v izvorno 

državo). Za ta namen bi se lahko uporabile ure za dodatno strokovno pomoč za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika, ki jih pridobi šola na podlagi prošnje na MIZŠ. Priporočljivo 

bi bilo, da izvajajo uvajalnico še naprej učitelji, ki so spremljali otroka na avgustovski 

uvajalnici in pri nadaljnjem vključevanju; če to ni možno, si lahko učitelji, ki bi izvajali 

                                                 

104
 Učni predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika (DDE) se je v šolskem letu 2013/14 

(znova) preimenoval, in sicer se zdaj imenuje domovinska in državljanska kultura in etika (DKE).  
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nadaljevanje uvajalnice pomagajo z individualni programi, v katerih se spremlja napredek 

posameznega otroka priseljenca (več o individualnem programu v nadaljevanju). 

Izjemno pomembna oblika podpore je priprava razredne skupnosti na sprejem otroka 

priseljenca, saj ključno vpliva na to, kako bodo učenci sprejeli novega otroka, ki največkrat še 

ne zna govoriti slovensko. Občutek sprejetosti, različne oblike podpore in razvijajoče se 

prijateljstvo, vse to je pomembno za vsakega otroka – za otroka, ki je ravnokar zapustil znano 

okolje in se preselil v neznano, novo okolje, v katerem govorijo drugačen jezik in v katerem 

se mora navaditi na nova šolska pravila, še toliko bolj. Najpogostejše oblike priprave, ki se jih 

poslužujejo učitelji, so pogovori z otroki pred prihodom novega učenca, in sicer kako bi se 

oni počutili, če bi se preselili, ter katere oblike podpore bi pričakovali zase. Da bi otroci dobili 

občutek, kako se počuti novopriseljeni otrok, ki ne zna jezika okolja, predlagamo, da si 

ogledajo risanko/odlomek iz (dokumentarnega) filma ipd. v jeziku, ki ga ne razume nihče v 

razredu (posnetki so brezplačno dosegljivi na spletu, DVD-ji pa v knjižnicah) – pri čemer je 

pomembno, da to počnemo vsaj 5–15 minut, odvisno od starosti otrok (na začetku smo 

običajno pozorni, potem pa nam koncentracija in zanimanje upadata, ker nič ne razumemo). 

Na ta način dobijo učenci občutek, kako je poslušati neznani jezik (in to pet do osem ur pri 

pouku), kako malo ali nič ne razumemo – pa čeprav so »vsi prijazni«.
105

 Predlagamo, da se 

učitelji pozanimajo, od kod prihaja novi učenec in mu v skladu s tem v razredu pripravijo 

dobrodošlico, npr. slika zastave, izvorne države, učence nauči učitelj reči »dober dan, živijo, 

ime mi je« v maternem jeziku prihajajočega otroka, mogoče se naučijo šteti do pet ali zapeti 

pesem, povedati izštevanko ipd. Vse to lahko učenci napišejo/narišejo na plakate, in to 

dvojezično: v maternem jeziku otroka priseljenca in v slovenščini. Vključevanje je proces, ki 

se šele začenja s toplim sprejemom. 

Pouk slovenščine kot drugega jezika (SDJ) je temeljna oblika podpore za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev v novo okolje, zato je toliko bolj pomembno, da je 

organiziran strokovno, sistematično, celostno – in prilagojeno individualnim potrebam. 

Kdorkoli že poučuje SDJ, mu svetujemo usposabljanje za poučevanje SDJ (npr. na Centru za 

                                                 

105
 To priporočamo tudi pri usposabljanju učiteljev. Nekateri učitelji se ne zavedajo, da je učenje 

jezika večleten proces in, žal, mislijo, da je učenje slovenščine (ali katerega koli jezika okolja) 

enostavno, da se otrok nauči jezika v nekaj mesecih, »in vedo, da ona/ona že vse razume, pa noče 

govoriti«. Svetovali bi jim, naj se sami začnejo učiti novega jezika in si pridobijo novo izkušnjo (ki bo 

občutno izboljšala njihovo medkulturno zmožnost). Tako bodo sami doživeli in občutili, koliko časa 

potrebuje izobražen, inteligenten, razgledan človek, ki verjetno govori več jezikov, da usvoji nov 

jezik, koliko časa je potrebnega, preden pridobimo dovolj besednega zaklada in usvojimo vsaj 

minimalna slovnična pravila, preden si upamo spregovoriti in uporabljati nov jezik v javnosti.  
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slovenščino kot drugi/tuji jezik), študij strokovne literature s tega področja ter izmenjavo 

izkušenj z drugimi učitelji, ki že imajo nekaj izkušenj s področja poučevanja SDJ. Svetujemo 

mu tudi, da poleg učbenika za SDJ, ki si ga izbere, preuči in uporablja priročnik, izdan v 

večini primerov poleg učbenika (lahko le v elektronski obliki in v prostem dostopu na spletu). 

V priročnikih najdemo številne usmeritve in nasvete za ustrezno metodologijo in didaktiko 

poučevanja SDJ – ki se razlikuje od metodologije in didaktike poučevanja slovenščine kot 

maternega jezika – to pa je znanje, ki ga večina učiteljev med rednim univerzitetnim 

izobraževanjem ni pridobila (tudi če so študirali slovenščino). V preteklih letih so se morali 

učitelji glede učnega gradiva velikokrat znajti po svoje: prilagajali so učbenike za SDTJ za 

odrasle; učbenike za slovenske izseljenske otroke; učbenike za učenje slovenščine, razvite v 

drugih državah; se pri izbiri vsebin zgledovali po tujih učbenikih za učenje jezika 

okolja/drugega jezika (npr. po angleških učbenikih); sami so zbirali slikovno gradivo; 

uporabljali so slikovno gradivo, prvenstveno razvito za opismenjevanje otrok itd. To gradivo 

lahko uporabljajo še naprej, pomembno pa je, da (iz)vedo za najnovejše gradivo, razvito v 

Sloveniji, in da imajo možnost izbire. Opozarjamo na naslednje sodobno gradivo, ki ga je 

možno kupiti v prosti prodaji ali naročiti (v knjigarnah, na Centru za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik, na OŠ Koper): 

 Slika jezika (Knez idr. 2010, 2012, 2013) 

 Poigrajmo se slovensko (Vučajnk idr. 2009, 2011) 

 Na poti k učenju slovenščine (Jelen Madruša, Klančnik Kišasondi 2013) 

 Šolski slikovni slovar: angleško-slovensko-albanski (Dralle, Fenner 2010)
106

 

Učitelji se pogosto sprašujejo tudi, kdaj poučevati SDJ. Začnejo lahko v uvajalnici in 

nadaljujejo, kot smo predlagali, z nadgradnjo uvajalnice med jesenskimi in/ali zimskimi 

počitnicami. Običajno izvajajo šole pouk SDJ (za katerega pridobijo ure za dodatno 

strokovno pomoč za poučevanje SDJ na podlagi prošnje na MIZŠ) eno uro tedensko po 

pouku. To je ena od možnosti, a ima nekaj negativnih učinkov: otroci se učijo jezik okolja po 

pouku, ko so utrujeni. Predlagamo fleksibilno obliko izvajanja pouka SDJ: poleg uvajalnice 

                                                 

106
 To gradivo izpostavljamo, ker učitelji pogosto navajajo, da imajo največ težav pri vključevanju 

otrok priseljencev z albanskim maternim jezikom. Gradivo Šolski slikovni slovar: angleško-

slovensko-albanski (Dralle, Fenner 2010) omogoča učenje slovenščine s pomočjo maternega jezika, 

lahko je v podporo pri učenju angleščine za to populacijo – in vsem slovensko/angleško govorečim, ki 

se želijo naučiti albansko. Največ težav pri vključevanju otrok priseljencev z albanskim maternim 

jezikov imajo učitelji po navadi zato, ker večina drugih otrok priseljencev in njihovih staršev prihaja z 

območij, na katerih razumejo »srbohrvaški« jezik; ta je poleg angleščine najpogostejši vmesni jezik 

pri začetnem vključevanju. 
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naj se pouk SDJ izvaja med poukom, na začetku intenzivneje, postopoma pa naj bo otrok 

vedno več vključen v reden vzgojno-izobraževalen proces. Pri odločitvi, koliko ur na teden in 

kdaj poučevati SDJ, se moramo zavedati, da se noben otrok se ne bo naučil jezika okolja le od 

ene ure pouka na teden. Pomembno je, da za učinkovito in hitrejše učenje SDJ uporabljamo 

tudi vse druge formalne in neformalne možnosti na šoli (vključevanje v razširjeni program, 

medvrstniška pomoč, nadgradnja uvajalnice) in v lokalnem okolju (o tem več v nadaljevanju). 

Zavedamo se, da je učenje jezika okolja večleten proces – ki bo uspešnejši, če bomo otroku 

priseljencu omogočili občutek varnosti in sprejetosti.  

Dveletno prilagojeno preverjanje in ocenjevanje je zakonodajno omogočena možnost 

od septembra 2008 naprej, vendar vemo o tem, kako dejansko poteka prilagojeno ocenjevanje 

na posameznih šolah, zelo malo, zato bi bilo to področje treba raziskati, izbrati primere dobrih 

praks in ga razvijati. Na nekaterih šolah so za uresničevanje dveletnega prilagojenega 

ocenjevanja sprejeli interne pravilnike (t. i. status tujca). Pojmovanje posebnega dveletnega 

statusa za otroke priseljence je na jezikovni ravni diskriminatorno in izločevalno (a v skladu s 

poimenovanjem v Zakonu o tujcih (2009, 2011), kot so svojo odločitev utemeljili nekateri 

učitelji). K uveljavitvi izraza so doprinesle, žal, tudi prve Smernice za izobraževanje otrok 

tujcev v vrtcih in šolah (2009). Učiteljem je možnost dveletnega prilagojenega ocenjevanja 

pomenila veliko podporo, saj so bili zaradi dileme, kako ocenjevati standarde znanja pri 

otroku, ki ne zna učnega jezika, zelo obremenjeni. Mnogi so se zatekali k doseganju 

minimalnih standardov znanja in k zniževanju učnih zahtev, namesto da bi se poslužili 

drugačnega pristopa v poučevanju (Peček, Lesar 2006). Pri razvijanju različnih oblik so 

učitelji pogosto uporabili načine, ki jih ponujajo možnosti za otroke s posebnimi potrebami. 

Prilagoditve se izvajajo na posameznih šolah različno:  

 otroci priseljenci prvo leto po vpisu niso ocenjeni ali pa so ocenjeni le pri 

posameznih učnih predmetih in kljub temu napredujejo v višji razred 

 učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje: 

o ustno, ne pisno  

o individualno  

o s podaljšanim časom pisanja 

o z dodatno razlago 

o z možnostjo uporabe slovarja ali spletnega prevajalnika 

o z uporabo slikovnega gradiva  
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 učitelji in učenci uporabljajo pri pouku in pri preverjanju, ocenjevanju svoj 

materni jezik ali skupni vmesni jezik, ki ga vsi razumejo (najpogosteje hrvaški, 

srbski, bošnjaški, angleški jezik) 

 učitelji pripravljajo za učence priseljence posebne učne liste (v skladu z redno 

snovjo), na katerih je več slikovnega gradiva; temeljni pojmi so izpostavljeni ter 

poenostavljeno razloženi  

 učitelji pripravljajo za učence priseljence posebne učne liste, s pomočjo katerih 

dosegajo standarde znanja skladno z individualnim napredkom posameznega 

otroka priseljenca (ki se ga spremlja v individualnem programu) itd. 

Nekateri učitelji ne izvajajo nobenih posebnih prilagoditev, večinoma pa si izberejo le 

določene možnosti. Veliko se osredotočajo na ocenjevanje, manj na prilagojeno posredovanje 

znanja in preverjanje razumevanja, skladno z osebnim napredkom učenca. Najmanj, kar bi 

morali narediti na vsaki šoli, bi bilo sprejetje pravilnika, ki bi bil obvezujoč za vse učitelje 

določene šole, obenem pa bi ponujal različne možnosti, kako poučevanje, preverjanje in 

ocenjevanje dejansko prilagoditi. Na državni ravni bi morali učiteljem ponuditi podporo z 

raziskavami in usposabljanji, na katerih bi učiteljem predstavili izbrane primere najboljših 

praks s tega področja. 

Za vsakega otroka priseljenca bi morali narediti učitelji individualni program. Ta naj 

bo dosegljiv (kot so to naredili na OŠ Koper, Kralj 2010) v elektronski obliki na intranetni 

strani šole vsem učiteljem, ki poučujejo določenega otroka priseljenca oz. imajo stik z njim v 

razširjenem programu. V individualnem programu učitelji spremljajo več dejavnikov 

vključevanja:  

o podatki o dosedanjem izobraževanju, dosežkih, močnih in šibkih področjih (te 

podatke pridobimo ob in po vpisu v sodelovanju s starši in z otroki priseljenci, po 

potrebi s pomočjo prevajalca; priporočamo temeljit pogovor s starši) 

o doseganje napredka pri učnih ciljih pri posameznem učnem predmetu (vsi učitelji) 

o doseganje napredka pri vključevanju v razredno skupnost in pri spoznavanju šole 

o oblike sodelovanja s starši  

o oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo 

Učitelji izpolnjujejo individualni program redno (najmanj enkrat mesečno). Vsak učitelj za 

svoj učni predmet napiše učne cilje, ki jih namerava doseči z določenim otrokom, po enem 

mesecu pa evalvira, ali je bil napredek dosežen ali ne, ter v skladu s tem določi učne cilje za 

naslednji mesec (po potrebi so lahko intervali evalvacije krajši, zaradi lažjega spremljanja 
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napredka pa odsvetujemo, da bi bili daljši). Prav tako spremljajo napredek pri doseganju 

učnih ciljev učitelji, ki sodelujejo z otrokom v razširjenem programu. Vsi učitelji spremljajo 

tudi otrokovo vključevanje v razredno in šolsko skupnost. Razrednik spremlja načine 

sodelovanja s starši. Če prihaja pri spremljanju napredka pri doseganju učnih ciljev, 

vključevanju v razredno in šolsko skupnost ter pri sodelovanju s starši do težav, učitelji tudi 

to zapišejo v individualni program in predlagajo nove možnosti za reševanje. Če je otrok 

priseljenec pri doseganju učnih ciljev podpovprečen, najprej identificiramo, ali je težava v 

neznanju jezika ali v nižjih sposobnostih, in temu ustrezno nudimo nadaljnjo podporo 

(dodatne ure učenja SDJ v različnih oblikah, dopolnilni pouk, usmerjanje za otroka s 

posebnimi potrebami). Če je otrok priseljenec pri doseganju učnih ciljev nadpovprečen, 

določimo zahtevnejše standarde znanja, otroka vključimo v dodatni pouk, ga predlagamo za 

nadarjenega učenca (usmerjanje za otroka s posebnimi potrebami). Individualni program nam 

dejansko ponuja spremljanje napredka tako pri doseganju standardov znanja kot pri 

vključevanju, zato je to zelo pomembna oblika podpore.  

 V razširjenem programu (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, 

dopolnilni pouk, pouk neobveznih izbirnih predmetov in interesne dejavnosti) učitelji niso 

obremenjeni z ocenjevanjem, otroci pa se družijo in spoznavajo v neformalnih oblikah. Vse 

oblike razširjenega programa vplivajo izjemno spodbudno na medsebojne odnose (tako med 

učitelji in učenci kot med učenci samimi) in na usvajanje jezika okolja. Vzdušje v razširjenem 

programu je bolj sproščeno, obenem pa lahko učitelji otrokom priseljencem nudijo v 

podaljšanem bivanju konkretno pomoč npr. pri usvajanju učne snovi in delanju domačih 

nalog itd. V dodatni in dopolnilni pouk vključimo otroke priseljence glede na njihove 

zmožnosti in potrebe. Močna področja posameznega otroka priseljenca dodatno razvijamo pri 

interesnih dejavnostih in pri dodatnem pouku, s čimer pozitivno vplivamo na proces 

vključevanja. Učenci v drugem in tretjem triletju večinoma ne obiskujejo več jutranjega 

varstva in podaljšanega bivanja, ki sta pomembni obliki podpore v prvem triletju, zato 

uporabimo v drugem in tretjem triletju preostale možnosti razširjenega programa. Prej 

odkrijemo otrokova šibka in močna področja, prej mu lahko ponudimo ustrezno podporo 

znotraj razširjenega programa (tu igra ključno vlogo temeljit pogovor s starši ob vpisu in med 

srečanji, ki sledijo). Menimo, da je razširjeni program velika dodana vrednost slovenskega 

šolskega vzgojno-izobraževalnega sistema, še posebej zato, ker je večinoma brezplačen. 

Nekateri starši v svojih izvornih državah niso poznali tovrstnih oblik razširjenega programa 

(nekateri vzgojno-izobraževalni sistemi tega ne ponujajo ali pa so programi samo plačljivi), 
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zato je pomembno, da jih predstavimo tako staršem kot otrokom priseljencem in jim 

razložimo prednosti razširjenega programa. 

Tudi medvrstniška podpora je ena od pomembnih oblik podpore pri vključevanju 

otrok priseljencev. Medvrstniško podporo lahko nudijo sošolci in sošolke v razredu med 

poukom, pri čemer pazimo, da ne preobremenimo enega otroka. Svetujemo, da za vsakega 

otroka priseljenca oblikujemo manjšo skupino otrok in določimo, pri katerih učnih predmetih 

mu bodo v oporo (npr. za razlago določenih pojmov; za zapisovanje snovi, medtem ko je 

otrok priseljenec pri pouku SDJ; zapisovanje učne snovi in shranjevanje učnih listov, če otrok 

priseljenec zboli itd.). Pomembno podporo v razredu nudijo novopriseljenim otrokom drugi 

otroci priseljenci, ki so prišli v razred pred njimi, ki so že v dlje časa v procesu vključevanja, 

učenja jezika okolja. S svojimi izkušnjami in kot prevajalci nudijo novopriseljenemu otroku 

pomembno podporo – ali v razredu, če gre za sošolce, ali po pouku, če gre za (običajno) 

starejše otroke priseljence. Novopriseljeni otroci so hvaležni tudi za podporo v maternem 

jeziku, predvsem na začetku procesa vključevanja; tovrstno medvrstniško podporo lahko 

ponudijo otroci priseljenci, ki so se priselili že pred časom, ali otroci, rojeni v Sloveniji, ki 

živijo v večjezičnem in večkulturnem domačem okolju, ker so se v Slovenijo priselili njihovi 

(stari) starši. Na šolah imajo pogosto razvito tudi mrežo prostovoljcev, ki vsem otrokom, ne 

samo priseljenim, nudi podporo pri domačih nalogah, razlagi učne snovi, branju (za domače 

branje, bralno značko ali kot prostočasna dejavnost), in sicer običajno po pouku. Ne glede na 

to, za katero od naštetih oblik medvrstniške podpore gre, pomeni za otroka priseljenca 

pomembno podporo, tesnejše sodelovanje pa pomaga pri spoznavanju in navezovanju 

prijateljskih stikov, kar je zelo pomembno za vse otroke. Seveda pa otroci pri nudenju 

medvrstniške podpore potrebujejo mentorja in izmenjavo izkušenj. Medvrstniška podpora je 

pomembna tako za tistega, ki ponuja podporo, kot za tistega, ki jo prejema, saj vsi razvijajo 

svojo medkulturno zmožnost. Pogost pojav je, da otrok, ki je sam določen čas potreboval 

podporo, kasneje sam nudi podporo drugih otrokom (priseljencem). 

 

4.3 Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo   

 

Razvijanje medkulturne zmožnosti je proces. Za razvoj modela medkulturne vzgoje in 

izobraževanja na posamezni šoli so ključnega pomena učitelji, ki sami razvijajo svojo 

medkulturno zmožnost, saj lahko le učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo 
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spodbujajo razvoj medkulturne zmožnosti tudi pri svojih učencih. Za učitelje z 

razvito/razvijajočo se medkulturno zmožnostjo je značilno: 

 stalno usposabljanje  

 zavedanje o vplivu svojih stališč in pričakovanj  

 sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje 

 soočanje s predsodki, stereotipi in s primeri (sistematične in prikrite) diskriminacije v 

(šolskem) okolju 

 aktivno državljanstvo: s svojim znanjem in dejavnostmi spodbujajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 zavedanje, da je učenje jezika okolja in vključevanje v novo okolje večleten proces 

 sodelovanje pri projektih in pri izmenjavi primerov dobrih praks 

 stalno razvijanje svoje medkulturne zmožnosti in medkulturne zmožnosti svojih 

učencev 

 

 

Slika 8: Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo   
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 Le učitelji, ki se stalno izobražujejo/usposabljajo, se lahko seznanijo z najnovejšimi 

teoretičnimi in praktičnimi spoznanji. Ozavestijo lahko določene pomanjkljivosti 

izobraževalnega sistema, znotraj katerega so se izobraževali, saj se spreminjata tako znanost 

kot družba. Če številni pedagogi ugotavljajo, da se učitelji premalo zavedajo vpliva svojih 

stališč in pričakovanj, da v procesih izobraževanja učiteljev ni bilo vzpostavljenih dovolj 

učinkovitih modelov za spreminjanje ukoreninjenih navad, stereotipov in predsodkov (Peček, 

Lesar 2006; Kroflič 2006; Skubic Ermenc 2007b), potem je treba na ravni države (konkretno 

MIZŠ, Zavod RS za šolstvo) organizirati tovrstna usposabljanja. Ko učitelj sam začuti, da mu 

primanjkuje znanja na določenem področju, ima več možnosti: lahko poišče strokovno 

literaturo na določeno temo in se sam izobražuje; lahko se poveže z učitelji z drugih šol, ki se 

soočajo s podobnimi izzivi, in si z njimi izmenjuje izkušnje, primere dobrih praks; lahko 

predlaga MIZŠ in Zavodu RS za šolstvo, da se je pojavila določena potreba po usposabljanju 

itd. Če se učitelji vseživljenjsko izobražujejo, se izognejo intelektualnemu razvrednotenju 

učiteljskega dela in pasti, da postajajo »vedno bolj odvisni od strokovnjakov, ker so sami 

vedno manj strokovnjaki« (Milharčič Hladnik 1995: 139). 

 »Med slovenskimi učitelji je pogosto stališče, ki kaže na njihovo neprepoznavanje 

lastne aktivne vloge pri vključevanju 'drugačnega' učenca. Pogosto pripisujejo ostalim 

učencem in njihovim staršem večjo vlogo za vključitev priseljenega učenca kot samim sebi. 

To napeljuje na veliko verjetnost, da učitelji ne prepoznavajo svoje vloge pri oblikovanju 

razreda kot skupnosti med seboj bolj ali manj povezanih posameznikov in tako ne uporabijo 

možne zelo učinkovite poti vzgoje v skupnosti drugačnih učencev,« ugotavljata Mojca Peček 

in Irena Lesar (2006: 199), medtem ko številne raziskave kažejo, da imajo ravno stališča 

učiteljev in njihova pričakovanja bistven vpliv na dosežke in realen uspeh (vseh) učencev. Še 

posebej so stališča učiteljev in njihova pričakovanja pomembna za otroke, ki prihajajo iz 

manj spodbudnega družinskega okolja (revščina, neizobraženi starši, diskriminirane etnične 

in priseljenske skupnosti itd.), saj lahko učitelji na šolah vsaj deloma pripomorejo k 

doseganju njihovih uspehov ter k izboljšanju njihovih pogojev za izobraževanje z različnimi 

podpornimi mehanizmi, razvitimi znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, ali z inovativnimi 

rešitvami, če so potrebne – ter z ustreznim usposabljanjem, če jim znanja z določenega 

področja primanjkuje. 

Vsi učitelji so soodgovorni za uspešno vključevanje otrok priseljencev. Vsak učitelj, 

ki izobražuje posameznega otroka pri svojem učnem predmetu, sestavlja za vsakega otroka 

svoj individualni program: kratkoročni (doseganje standardov znanja največ za mesec dni), 

spremljanje napredka pri usvajanju snovi in pri vključevanju v (šolsko) družbo. Precej pogost 
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pojav v preteklih letih je bilo razmišljanje učiteljev, da je npr. za učenje slovenščine 

odgovoren samo učitelj, ki je učenca enkrat na teden učil SDJ eno šolsko uro. Nemogoče, 

neizvedljivo – in takšen učenec se po navadi ni naučil slovensko, kaj šele vključil v šolsko 

skupnost. Drug pogost pojav je bila izjemna angažiranost enega učitelja, ki je (na začetku 

največkrat zaradi empatije ali zaradi primanjkljaja ur za polno zaposlitev) prevzel nase 

odgovornost učenja SDJ, začutil stisko otrok, se začel izobraževati, iskati primere dobrih 

praks … in postopoma pregoreval. Včasih si je poskušal poiskati podporo pri drugih učiteljih 

in če je ni dobil, je postopoma odnehal. Na nekaterih šolah so se tej pasti učitelji, ki so se prvi 

angažirali na področju razvijanja različnih oblik podpore za uspešno vključevanje otrok 

priseljencev, izognili tako, da so že zelo zgodaj v proces vključevanja pritegnili druge 

sodelavke in sodelavce. Skupaj so v celotnem učiteljskem zboru iskali nove poti in rešitve, 

kar je zagotovo pot, ki prinaša več pozitivnih učinkov. 

S svojimi predsodki in stereotipi se vsak človek zelo težko sooča, saj se največkrat 

razvijajo na nezavedni ravni in s splošno družbeno podporo. Proces, da ozavestimo določene 

predsodke in dojamemo, da z nekaterimi izjavami ponižujemo pripadnike določene etnične 

ali priseljenske skupnosti, je zahteven in dolg. Tudi na tem področju potrebujejo učitelji 

usposabljanje: najprej morajo svoje predsodke ozavestiti, šele potem jih lahko presegajo – in 

nanje odreagirajo s pogovorom ter ozaveščanjem, ko jih slišijo pri učencih. Prav tako ni 

enostavno prepoznavati (bolj ali manj) prikritih in sistemskih oblik diskriminacije v (šolskem) 

okolju. Učinkovitost preseganja predsodkov in stereotipov ter izpostavljanja primerov 

diskriminacije se poveča, če jih povezujemo s konkretnimi primeri iz svojega neposrednega 

okolja in če jih ozaveščamo skupaj s pripadniki priseljenskih ali etničnih skupnosti. Pasivna 

toleranca do izražanja predsodkov in diskriminiranja to dvoje le še okrepi. Po navadi 

učiteljem ne povzroča težav, ko govorijo o apartheidu v Južnoafriški republiki (ki je bil 

odpravljen šele leta 1994!) ali o revščini v Afriki, težje pa govorijo o neenakopravnosti ljudi v 

različnih republikah in avtonomnih pokrajinah v SFR Jugoslaviji (oz. se jim zdi 

samoumevno, da so bili prebivalci nekaterih republik ali pokrajin večvredni od drugih, kar se 

odraža tudi v današnjem odnosu Slovencev do zdajšnjih priseljencev iz SFR Jugoslavije), o 

revščini v Sloveniji, o samo načelni podpori učenju maternih jezikov in kultur brez podpore 

pri dejanskem uresničevanju, o neenakovrednem položaju nekaterih Romov v Sloveniji in 

predsodkih večine do njih itd. Primeri diskriminacije, ki jih učitelji pogosto omenjajo v 

povezavi z otroki priseljenci, so: izločanje iz igre; »zafrkavanje« zaradi napačno naglašenih 

ali sklanjanih slovenskih besed; pripovedovanje šal, ki ponižujejo pripadnike določenih 

skupnosti; opozarjanje (tudi učiteljev!), da otroci v šoli ne smejo uporabljati svojega 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

161 

maternega jezika (čeprav jim to zagotavlja slovenska ustava) itd. Najpogostejša oblika 

soočanja s temi oblikami diskriminacije je pogovor z učenci. 

  Učitelje pozivamo, da postanejo aktivni državljani (po navadi učitelji k temu 

spodbujajo učence), ki s svojimi dejanji, ne samo z načelno podporo, spodbujajo razvoj 

medkulturne vzgoje in državljanstva. Če v svojem (šolskem) okolju zaznavajo predsodke in 

primere diskriminacije, naj o tem spregovorijo tako z učenci kot z učitelji – ter skupaj 

sprejmejo dogovore, kako to preseči (predvsem ta drugi, aktivni korak je pomemben). Potem 

je treba preverjati, ali se dogovorjene dejavnosti izvajajo ali ne ter ali prinašajo pozitivne 

spremembe. V nasprotnem primeru poiščemo nove poti, tudi inovativne (če v rednih oblikah 

vzgojno-izobraževalnega sistema ne dobimo podpore), pri tem pa upoštevamo spoštovanje 

človekovih pravic in zakonodajo. 

Učitelji se premalo zavedajo, da je učenje jezika okolja in vključevanje v novo okolje 

večleten, dolgotrajen in zapleten proces, soodvisen od mnogih dejavnikov, a je uspešnejši, če 

dobijo otroci priseljenci ustrezno podporo. V preteklih letih so na marsikateri šoli razumeli 

vključevanje otrok priseljencev le kot poučevanje SDJ (pa še s tem so imeli težave, saj niso 

poznali ne ustrezne metodologije, ne imeli na voljo ustreznih gradiv). Druga težava je 

mišljenje, da se lahko učenci naučijo SDJ v nekaj mesecih in da je to enostavno. Nekateri 

učitelji celo spodbujajo starše, naj doma govorijo slovenščino, ne svoj materni jezik, češ da 

naj bi to pripomoglo k učenju slovenščine (če starši poslušajo tovrstne »nasvete«, so po 

navadi učinki ravno obratni: neznanje tako maternega kot slovenskega jezika, kriza identitete 

(ki naj bi bila enotna in edina, saj mnogi ne poznajo in ne sprejemajo možnosti za sestavljeno 

identiteto), odpor do slovenskega jezika in do vključevanja v slovensko družbo. Tudi če otrok 

razume enostavne sporazumevalne vzorce in jih uporablja, še ne pomeni, da bo razumel 

besedni zaklad, potreben za razumevanje učne snovi v učbeniku za družbo v 4. ali 5. razredu 

ali v učbeniku za kemijo, slovenščino v 8. razredu. Po določenem času otroci priseljenci 

razumejo že veliko besed, a si nekateri ne upajo (spre)govoriti (ker se bojijo »zafrkavanja 

zaradi napačno naglašenih ali sklanjanih besed). Tudi tu bi bilo treba storiti pomemben korak 

naprej: otroke priseljence spodbujati h govorjenju, poslušanju, branju (in pisanju), pri čemer 

jih ne popravljamo ves čas. To počnemo le, kadar obravnavamo določeno snov pri pouku SDJ 

in je določena tema naš cilj, ali če nas za to prosijo (po navadi kasneje, ko je razumevanje že 

na višji ravni), in to v ustrezni obliki, npr. parafraziramo (ponovimo neopazno za njimi v 

pravilni obliki). 

Za učitelje je pomembna oblika podpore sodelovanje pri projektih in pri izmenjavi 

primerov dobrih praks. Učitelji potrebujejo usposabljanje in povezovanje med seboj znotraj 
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šole, med šolami znotraj regije, med regijami na državni ravni (in v evropskih projektih na 

evropski ravni). Nesmiselno (in neučinkovito) je, da si za vsak izziv utirajo svojo pot. To je 

treba, če so raziskali že številne možnosti, pa niso našli ustreznih rešitev (kot se je zgodilo 

npr. šolam pred desetimi leti, ko so na šole začeli množično prihajati otroci priseljenci). 

Bistven pa je še en korak naprej: učitelji naj o svojih spoznanjih, iskanju rešitev in primerih 

dobrih praks objavljajo strokovne prispevke, s čimer omogočajo širjenje in izmenjavo znanja 

ter nadaljnji razvoj (če že, to počnejo najpogosteje učitelji, ki se odločijo za podiplomski 

študij). Do objav in širjenja primerov dobrih praks velikokrat ne pride, za kar navajamo nekaj 

vzrokov: učitelji so zadovoljni s tem, da so našli rešitev za svoje učence in svojo šolo; 

učiteljem zmanjkuje časa za pisanje strokovnih prispevkov; učitelji ne dobijo ustrezne 

podpore s strani vodstva šole; učitelji se bojijo (pre)hude kritike strokovnjakov in 

znanstvenikov, ko ob iskanju novih poti delajo napake itd. 

 Učitelji morajo stalno razvijati svojo medkulturno zmožnost, da bodo lahko razvijali 

medkulturno zmožnost svojih učencev, zavedajoč se, da je to vseživljenjski proces. 

 

4.4 Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih  

 

Razvoj zavedanja o večkulturni družbi, ki je heterogena, saj znotraj nje sobivamo 

različne kulturne, etnične, jezikovne, verske idr. skupnosti, krepimo pri vseh učnih predmetih. 

Za razvoj zavedanja o večkulturni družbi, ki ga krepijo učitelji z razvito medkulturno 

zmožnostjo, je potrebno:   

 kritično branje obstoječih učnih načrtov in učnih gradiv 

 analiza predsodkov in stereotipov v učnih gradivih z učenci 

 pobuda za izločitev predsodkov in stereotipov iz učnih gradiv 

 pobuda za večperspektivne in večkulturne učne načrte in učno gradivo 

 povezava učne snovi z večkulturnostjo v razredu in na šoli 

 samostojna priprava in uporaba dodatnega učnega gradiva o večkulturnosti v 

šolski skupnosti 

 obravnava sistemske in prikrite diskriminacije v (šolski) družbi 
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Slika 9: Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih 
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besedila (in slikovno gradivo), v katerih so predsodki, stereotipi in primeri diskriminacije 

prikazani tako, da jih ne presegajo in s svojim sporočilom utrjujejo upravičenost privilegirane 

skupnosti za neenakopraven položaj v družbi. Ob prenovi učnega načrta in učnega gradiva ob 

diskriminatornih besedilih, za katere se odločijo, da ostanejo, zapišejo jasne standarde znanja. 

Nova besedila se analizirajo skupaj s pripadniki drugih kulturnih, etničnih, jezikovnih 

skupnosti, saj se pripadniki večinske skupnosti največkrat niti ne zavedajo moči in 

sporočilnosti prikrite diskriminacije, ki jo občutijo in doživljajo pripadniki nevečinskih 

skupnosti. Najpomembneje pa je, da poleg načelne medkulturnosti v splošnih ciljih to 

dejansko podpirajo tudi jasno izraženi operativni cilji ter standardi znanja, tako v učnih 

načrtih kot v učnih gradivih, da bodo ti dejansko postali večkulturni in večperspektivni. S 

tega vidika že zdaj pozitivno izstopajo učni načrt in učna gradiva za državljansko in 

domovinsko kulturo ter etiko. Ta se poučuje le po eno uro na teden v 7. in 8. osmem razredu 

in ima tako manjši vpliv kot drugi učni predmeti, ki se poučujejo več ur na teden več let, zato 

je bistveno, da spremenimo učne načrte in gradivo pri drugih učnih predmetih. 

Ko se učitelji odločijo za obravnavo večkulturnosti v družbi, izhajajo iz dejanske 

večkulturnosti v šoli in v lokalnem okolju. Učno snov povezujejo z dejansko večkulturnostjo 

v razredu (lokalni skupnosti, širši družbi) ter jo (po vnaprejšnjem dogovoru in skupnih 

pripravah) predstavljajo skupaj z učenci priseljenci in njihovimi starši.  

Če učitelji prepoznavajo, da so podobe priseljencev in drugih etničnih skupnosti v 

učnih gradivih stereotipne in ne pripomorejo k razvoju medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

jim svetujemo, da sami pripravijo svoje učno gradivo, upoštevajoč cilje v učnih načrtih in 

spodbujajoč medkulturno vzgojo in izobraževanje. Svetujemo sodelovanje z učenci in s starši 

priseljenci, z lokalnimi priseljenskimi društvi, z učitelji maternih jezikov in kultur – predvsem 

pa pripravo gradiva, ki bo skladno z večkulturnostjo na šoli, ne samo s tujimi jeziki, ki se 

poučujejo na šoli. 

Učitelji skupaj z učenci obravnavajo primere diskriminacije (v povezavi s šolskim in 

slovenskim prostorom, primerjalno s primeri iz drugih družb), ki so posledica sistemske ali 

prikrite diskriminacije vladajoče etnične skupnosti nad manjšinskimi v preteklosti – in 

predvsem v sedanjosti, v njihovem vsakdanjem šolskem in izvenšolskem življenju. Učence 

spodbujamo, da navajajo svoje primere diskriminacije, ki so jih doživeli ali videli, ter skupaj 

z njimi iščemo rešitve za njihovo preseganje. 
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4.5 Razvoj medkulturnega dialoga na šoli 

 

O razvoju medkulturnega dialoga na šoli lahko govorimo, če poteka skladno z 

večkulturnostjo na šoli, v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci ter pripadniki drugih 

ustavno priznanih manjšin. Medkulturni dialog se razvija: 

 skladno z večkulturnostjo na šoli  

 v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci  

 z izvajanjem pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev (fakultativno in 

kot izbirni predmeti v 3. triletju) 

 s spodbujanjem učenja maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh učencih 

 z organizacijo medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev (umetnost, 

znanost, gospodarstvo, kultura itd.)  

 z nabavo gradiva v maternih jezikih otrok priseljencev v šolski knjižnici 

 tako, da je večjezičnost na šoli javno vidna (v šolskem glasilu, pri objavah na 

spletni strani, na razstavah itd. so prispevki v različnih maternih jezikih) 

Pogosto se dogaja, da so šole »načeloma« medkulturne: na šolo vabijo popotnike, ki 

predstavljajo dežele, po katerih so potovali; pri učnih predmetih in projektih predstavljajo 

učenci različne države; predstavljene so države in tuji jeziki, ki se učijo na šoli; v šolski 

knjižnici je poleg slovenskega tudi gradivo v tujih jezikih, ki se učijo na šoli itd. S tem ni nič 

narobe – a je premalo, da bi lahko govorili o medkulturnem dialogu, če ostaja šolska 

večkulturnost, dejansko prisotna na šolah, anonimna, nevidna in spregledana. 

Pri razvoju medkulturnega dialoga svetujemo sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci (ter s pripadniki ustavno priznanih manjšin in drugih kulturnih, jezikovnih 

skupnosti) pri šolskih in izvenšolskih dejavnostih, sodelovanje z učitelji maternih jezikov in 

kultur, z lokalnimi priseljenskimi društvi in z aktivnimi posamezniki, ki imajo svojo izkušnjo 

preseljevanja, pri čemer sodelujemo z njimi kot z enakovrednimi in enakopravnimi partnerji. 

Pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev poteka na šolah fakultativno, 

običajno v popoldanskem času, ali kot izbirni predmeti v 3. triletju. V obliki izbirnih 

predmetov lahko učenci izbirajo med več učnimi predmeti, med katerimi so tudi materni 

jeziki otrok priseljencev v Sloveniji, ter učni predmeti, ki spodbujajo razvoj zavedanja o 

večkulturni družbi, medkulturni dialog: angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, 

kitajščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, ruščina, srbščina, španščina; romska 

kultura, državljanska kultura, filozofija za otroke, verstva in etika (Abecedni seznam izbirnih 
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predmetov v osnovni šoli 2013). Med jeziki pogrešamo še vsaj učna načrta za albanski in 

bošnjaški jezik. Težava je v tem, da imajo t. i. »svetovni jeziki« (Bańczerowski 2004: 

angleščina, nemščina, ruščina, francoščina) pri učencih (in starših) veliko prednost pri izbiri 

izbirnih predmetov, če učenci sploh izberejo učenje tujih jezikov.  

asilo, objave na spletni strani šole, na zstavah itd. ) 

 

 

Slika 10: Razvoj medkulturnega dialoga na šoli 

 

Simona Bergoč (2011) predlaga, da  spodbujamo k učenju jezikov otrok priseljencev 

vse učence/dijake. S tem bi dosegli, da postanejo materni jeziki otrok priseljencev 

enakovredna alternativa angleščini, nemščini in drugim jezikom z visokim družbenim 

statusom (Skubic Ermenc 2010). Drugo vprašanje pa je, če je to res primerna oblika za pouk 

maternih jezikov in kultur otrok priseljencev, saj je zanje to prvi/materni jezik, za druge 

otroke pa bi bil to tuji jezik. 
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Fakultativna oblika pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev, ki poteka 

običajno po pouku na nekaterih šolah (ali v društvih priseljencev), tudi ni idealna rešitev, je 

pa ena od možnosti. Predlagamo, da bi bil ta pouk enakovreden z drugimi izbirnimi predmeti, 

in sicer tako, da bi se ocenjeval in zapisal v šolsko spričevalo (tovrstno možnost poznajo npr. 

v Nemčiji): če obiskuje otrok priseljenec pouk maternega jezika in kulture, bi bilo to 

enakovredno kateremu koli drugemu izbirnemu predmetu (podobno kot velja za programe 

glasbene šole). 

Popoldan so otroci že utrujeni, velikokrat odidejo domov in se zaradi preutrujenosti ali 

drugih izvenšolskih obveznosti neradi vračajo nazaj na šolo. Temu se izognemo tako, da 

otroci počakajo učitelja maternega jezika in kulture na šoli ter z uskladitvijo urnikov učencev 

in učitelja. To je možno pod pogojem, da učitelj maternega jezika in kulture sodeluje z učitelji 

na šoli, ne pa da na šoli menijo, da »samo oddajajo prostor« ali da učitelj materinščine »le 

brezplačno gostuje« (Vižintin 2010). Na nekaterih šolah ocenjujejo, da se je resnični 

medkulturni dialog na šoli začel zares šele s prihodom učiteljev maternih jezikov in kultur, s 

katerimi so sodelovali tudi pri pripravi medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih 

prireditev, nabavi gradiva za šolsko knjižnico v maternih jezikih otrok priseljencev itd. 

Medkulturne učne ure in medkulturne šolske prireditve izvajamo v sodelovanju z 

otroki in s starši priseljenci, z učitelji maternih jezikov, z lokalnimi priseljenskimi društvi. Pri 

tem smo pozorni na to, da ne predstavljamo samo plesov in prehrane iz izvornih dežel: samo s 

temi dejavnostmi po navadi le utrjujemo stereotipe in predsodke, saj so predstavljena hrana in 

folklorni plesi največkrat »tradicionalni in ljudski«, sodobno življenje pa precej drugačno.
107

 

Pomembno je, da poleg prehrane in plesov predstavljamo znanstvene in gospodarske dosežke, 

književno in drugo umetnost (klasično/kanonsko in sodobno), dejavnosti in aktivno vlogo 

društev priseljencev itd. 

Knjižno gradivo v šolski knjižnici naj ne bo le slovensko in gradivo v tujih jezikih, ki 

se poučujejo na šoli. Naj bodo police v šolski knjižnici založene tudi z gradivom v maternih 

jezikih otrok priseljencev. Tega pridobimo z nakupi in z darovi: podarijo nam ga lahko otroci 

in starši priseljenci, priseljenska društva, veleposlaništva, učitelji maternih jezikov in kultur, 

organizacije v pobratenih mestih itd. Večjezičnost, dejansko prisotna na šoli, naj bo javno 

vidna tudi v šolskem glasilu, objavah na spletni strani šole, na razstavah itd., v katerih so 

                                                 

107
 Pomislimo na tradicionalno slovensko prehrano in folklorne plese (pokrajinsko zelo raznoliko!), s 

katerimi se predstavljajo Slovenci, živeči po svetu – so del bogate in raznolike slovenske tradicije, a 

imajo dejansko malo skupnega z našim sodobnim vsakdanjim življenjem.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

168 

poleg prispevkov v slovenskem jeziku tudi prispevki v različnih maternih jezikih 

(priporočamo, da skupaj s prevodom v slovenščino). 

 

4.6  Sodelovanje šole s (starši) priseljenci  

 

Sodelovanje s starši priseljenci prinaša veliko pozitivnih učinkov za otroke, starše in 

šolo. Kvalitetno sodelovanje med šolo in starši priseljenci razumemo kot:  

 temeljit pogovor ob prvem stiku 

 informacije staršem o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, ki 

jo pričakujemo od staršev pri vključevanju njihovega otroka 

 sodelovanje s prevajalcem (po potrebi) 

 govorilne ure, roditeljski sestanki (standardne oblike) 

 dvojezična vabila staršem 

 sodelovanje pri medkulturnih učnih urah in medkulturnih šolskih prireditvah 

 sodelovanje pri nabavi gradiva v maternih jezikih 

 podpora staršem priseljencem pri učenju SDJ 

 povezovanje z drugimi (starši) priseljenci in priseljenskimi društvi 

 povezovanje staršev z organizacijami v lokalnem okolju 

 spletna stran Informacije za tujce (2010) 

Obstaja veliko možnosti in načinov, kako lahko šola sodeluje s starši priseljenci, zato jih 

podrobneje naštevamo. Vključevanje otroka priseljenca bo hitrejše in uspešnejše, če od 

staršev pridobimo informacije o otrokovem dosedanjem šolanju, predznanju in dosežkih 

učenca; močnih in šibkih področjih; razumevanju učnega jezika – šola pa staršem ponudi čim 

več informacij o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, ki jo pričakujemo 

od staršev pri vključevanju. Obenem šola posreduje staršem čim več uporabnih informacij za 

njihovo lažje in uspešnejše vključevanje v lokalno okolje in v slovensko družbo. Na ta način 

vzpostavijo učitelji kvalitetno sodelovanje s starši in pridobijo njihovo zaupanje ter podporo. 

Če je treba, organiziramo prevajanje (drugi starši priseljenci, člani priseljenskih društev, 

učitelji maternih jezikov in kultur itd., učitelji, ki obvladajo materni jezik priseljencev ali drug 

skupni jezik itd.). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

169 

 

 

Slika 11: Sodelovanje šole s (starši) priseljenci 

   

Najbolj standardne oblike sodelovanja s starši so govorilne ure in roditeljski sestanki. 

Če je težava v skupnem jeziku, si pomagamo s prevajalcem, podobno kot pri vpisu. Na 

nekaterih šolah so primeri, ko matere še ne znajo slovenskega jezika, očetje pa so 

prezaposleni. V tem primeru se dogovorimo za individualne rešitve, pogovore po prenosnih 

telefonih ali za sporočila v zvezkih. Priporočamo dvojezična vabila in obvestila staršem (v 

slovenščini in v maternih jezikih, dokler je to potrebno), tako da bodo starši razumeli, na kaj 
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in zakaj so vabljeni v šolo. Na ta način se bodo lahko ustrezno odzvali in prišli (lahko tudi s 

prevajalcem). 

S starši priseljenci sodelujemo pri pripravi in izvedbi medkulturnih učnih ur in 

medkulturnih šolskih prireditev; z veseljem pridejo in sodelujejo, ponosni so na svoje 

večjezične otroke. Sodelujejo pri nabavi gradiva v njihovih maternih jezikih – če bomo 

izrazili potrebo in željo, se bodo odzvali, veseli bodo našega vabila in dejstva, da nas zanima 

knjižno gradivo v njihovih maternih jezikih. Če starši želijo, lahko sodelujejo tudi pri učnih 

urah (npr. kot pomočniki učiteljem, če imajo ustrezno izobrazbo ali znanje, ali kot prevajalci 

otroku, če ni drugega vmesnega jezika). Povabimo starše, ki izrazijo željo po sodelovanju, da 

so večkrat del šolskih in izvenšolskih dejavnosti. Sodelujmo s starši priseljenci, ki so 

izobraženi, dejavni in aktivni v lokalnem (ali v širšem slovenskem okolju).  Za podporo 

prosimo starše priseljence, ki so prišli pred novopriseljenimi: s svojimi izkušnjami in znanjem 

so lahko v veliko podporo tako učiteljem kot novopriseljenim otrokom in staršem.  

Staršem priseljencem ponudimo podporo pri učenju SDJ. Svetujemo jim, kje v 

lokalnem okolju se lahko udeležijo tečajev SDJ, kje si lahko sposodijo ali kupijo učno 

gradivo za SDJ. Povežimo jih z drugimi (starši) priseljenci, s priseljenskimi društvi (primerjaj 

De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 2013: 57–60) in z organizacijami v lokalnem okolju, ki 

nudijo podporo staršem priseljencem pri vključevanju (Center za socialno delo, Društvo 

prijateljev mladine, Ljudska univerza, splošna knjižnica, prostovoljne organizacije itd.). 

Opozorimo starše na spletno stran Informacije za tujce (2010), na kateri so dostopne 

pomembne informacije o vstopu in bivanju, šolanju, socialnem in zdravstvenem varstvu in 

nekaj drugih osnovnih informacij o Sloveniji v sedmih jezikih (slovenski, angleški, francoski, 

španski, ruski, bošnjaški in albanski jezik) ter publikacija Vključevanje v slovensko družbo: 

informacije za tujce (2009) v desetih jezikih (albanski, angleški, bosanski, francoski, hrvaški, 

kitajski, makedonski, ruski, slovenski, srbski jezik). 

 

4.7 Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 

 

 Odpiranje šole v lokalno skupnost in sodelovanje z organizacijami v lokalni skupnosti 

prinaša prav tako kot sodelovanje s starši veliko pozitivnih učinkov pri vseh sodelujočih. 

Omogoča izmenjavo primerov dobrih praks, sodelovanje pri lokalnih, nacionalnih in 

meddržavnih projektih, usposabljanje, iskanje in pridobivanje podpore za uspešnejše 

vključevanje otrok in staršev priseljencev, razumevanje potreb priseljencev za njihovo 
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vključevanje, razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, razvoj medkulturnega 

dialoga v šoli in lokalni skupnosti, razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja.  

 

 

Slika 12: Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 

 

Ko govorimo o sodelovanju šole z lokalno skupnostjo, predlagamo sodelovanje:  
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 z ljudsko univerzo ali sorodno organizacijo, ki omogoča tečaje SDJ in nadaljnje 

poklicno izobraževanje odraslih  

 s splošno knjižnico 

 z MIZŠ, Zavodom RS za šolstvo 

 z raziskovalnimi inštituti, fakultetami 

 z organizacijami, ki formalno vplivajo na vključevanje priseljencev (Center za 

socialno delo, Uprava enota, Zavod za zaposlovanje)  

 z veleposlaništvi držav, od koder prihajajo priseljenci na šoli  

 z društvi priseljencev (in manjšin) 

 z drugimi priseljenci 

 z učitelji maternih jezikov in kultur otrok priseljencev 

 z aktivnimi posamezniki, ki delujejo na področju vključevanja otrok priseljencev in 

medkulturnega dialoga 

Predlagamo, da vsaka šola vzpostavi stike z lokalnimi organizacijami in spozna njihove 

dejavnosti, da lahko otrokom in staršem priseljencem svetuje, kje dobijo dodatno podporo pri 

vključevanju v slovensko družbo, saj samo dejavnosti na šoli niso dovolj za uspešno 

vključevanje priseljencev. Šoli lahko pri vključevanju priseljencev nudijo pomembno 

podporo različna prostovoljna društva, ki že sodelujejo s priseljenci in s priseljenskimi društvi 

ter z njihovimi izvornimi državami (npr. Slovenska filantropija v Ljubljani, Društvo za 

razvijanje prostovoljnega dela v Novem mestu itd.); splošne knjižnice, ki v sodelovanju z 

društvi in s priseljenci organizirajo večere, na katerih predstavljajo tudi priseljenci svoje 

življenje ali svoja književna besedila (npr. v Splošni knjižnici Piran, Splošni knjižnici Izola; 

primerjaj Gombač idr. 2011: 91–106); ljudske univerze, ki izvajajo tečaje SDJ za odrasle in 

drugo izobraževanje odraslih; univerze, inštituti, ki so se v preteklosti že ukvarjali z 

obravnavanimi temami; veleposlaništva, ki lahko na podlagi prošnje podarijo sodobna 

književna besedila iz izvornih držav in antologije itd.; učitelji maternih jezikov in kultur; 

aktivni posamezniki, ki imajo lastno izkušnjo preseljevanja itd.  

 

4.8 Sklep 

 

Namen modela medkulturne vzgoje in izobraževanja je prispevati k uspešnejšemu 

vključevanju otrok priseljencev in k razvoju medkulturnega dialoga v slovenskem vzgojno-
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izobraževalnem sistemu. V modelu poskušamo nadgraditi dosedanje izkušnje, raziskave in 

primere dosedanjih dobrih praks, jih povezati v smiselno celoto – in spoznanja širiti med 

učitelje in raziskovalce iz različnih disciplin, da jih lahko uporabljajo, razvijajo in 

nadgrajujejo. Za model medkulturne vzgoje in izobraževanja (in ne večkulturne) smo se 

odločili, ker prinaša predpona med- dodano vrednost, saj poudarja sodelovanje med 

različnimi skupnostmi v večkulturni, večjezični, večverski, večetnični družbi.  

Pri razvoju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki smo ga razvili in 

predstavlja prispevek te doktorske disertacije k znanosti, smo izhajali iz:  evropskih smernic 

pri razvoju medkulturnega dialoga, medkulturne zmožnosti, integracijskega modela za 

vključevanja priseljencev ter slovenskih raziskav s tega področja; ključnih poudarkov pri 

razumevanju termina medkulturen in pri uvajanju termina medkulturna vzgoja in 

izobraževanje; slovenskih raziskav na področju vključevanja otrok priseljencev prve 

generacije z različnih strokovnih področij (meddisciplinarni pristop: predvsem migracijske 

študije, slovenščina kot drugi jezik, pedagogika), predlaganih ukrepov za sistemsko 

uresničevanje medkulturnosti kot pedagoškega načela in predlaganih sprememb za 

učinkovitejše ter uspešnejše vključevanje otrok priseljencev; primerov dobrih praks s 

posameznih slovenskih šol;  rezultatov izbranih slovenskih razpisov in projektov; slovenske 

osnovnošolske zakonodaje in drugih dokumentov, ki vplivajo na vključevanje otrok 

priseljencev; spoznanj večkulturne vzgoje in izobraževanja; lastnih izkušenj s področja 

vključevanja otrok priseljencev, kar podrobneje predstavljamo v tretjem poglavju.  

Za učinkovit in uspešno delujoč model medkulturne vzgoje in izobraževanja, katerega 

cilj je uspešno vključevanje otrok priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga na šoli, 

predlagamo:  

1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

2. sistemsko podporo za uspešno vključevanje otrok priseljencev  

3. učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo   

4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih  

5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli  

6. sodelovanje s (starši) priseljenci 

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Kriterije za vsako posamezno dejavnost v modelu medkulturne vzgoje in izobraževanja 

prikazujemo v preglednici, ki smo jo uporabili za analizo. 
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Preglednica 4: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški proces 

podpira realnejši uspeh vseh učencev, 

priznavanje večkulturne družbe in razvoj 

medkulturne družbe, zaposlovanje učiteljev 

z lastno izkušnjo preseljevanja, podpora pri 

spremembah obstoječih hierarhičnih 

odnosov, usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela (človekove 

pravice in dolžnosti, avtonomijo, pravičnost, 

kakovost) ter cilje vzgoje in izobraževanja 

  

2. Sistemska podpora za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti na 

sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, dveletno 

prilagojeno ocenjevanje, individualni 

program, vključevanje v razširjeni program, 

medvrstniška podpora 

  

3. Učitelji z razvijajočo se medkulturno 

zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o vplivu 

svojih stališč in pričakovanj, sprejemanje 

soodgovornosti za uspešno vključevanje, 

soočanje s predsodki, stereotipi, 

diskriminacijo v svojem okolju, aktivni 

državljani, ki spodbujajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

zavedanje, da je vključevanje in učenje 

jezika okolja večleten proces, sodelovanje 

pri projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi in pri 

vseh učencih  

  

4. Razvoj zavedanja o večkulturni družbi 

pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov in 

učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne načrte 
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in učno gradivo, povezava učne snovi z 

večkulturnostjo v razredu in na šoli, 

samostojna priprava in uporaba dodatnega 

učnega gradiva o večkulturnosti v šolski 

skupnosti, obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši priseljenci, 

pouk maternih jezikov in kultur otrok 

priseljencev (fakultativno in kot izbirni 

predmeti v 3. triletju), spodbuda za učenje 

maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh 

učencih, medkulturne učne ure in 

medkulturne šolske prireditve (umetnost, 

znanost, gospodarstvo, kultura itd.), gradivo 

v maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna večjezičnost na 

šoli (v šolskem glasilu, objavah na spletni 

strani, na razstavah itd. prispevki v različnih 

maternih jezikih) 

  

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem vzgojno-

izobraževalnem sistemu in podpori, ki jo 

pričakujemo od staršev pri vključevanju 

njihovega otroka, sodelovanje s 

prevajalcem, govorilne ure, roditeljski 

sestanki, dvojezična vabila staršem, 

sodelovanje pri medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v maternih 

jezikih, podpora pri učenju SDJ, 

povezovanje z drugimi (starši) priseljenci in 

priseljenskimi društvi, povezovanje staršev 

z organizacijami v lokalnem okolju, spletna 

stran Informacije za tujce 

  

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, prostovoljna 

društva, Društvo prijateljev mladine, ljudska 

univerza, splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod 

RS za šolstvo, raziskovalni inštituti, 

fakultete, Center za socialno delo, Uprava 

enota, Zavod za zaposlovanje, 

veleposlaništva, društva priseljencev (in 

manjšin), drugi priseljenci, učitelji maternih 

jezikov in kultur, aktivni posamezniki 
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Predlagani model medkulturne vzgoje in izobraževanja uporabljamo v nadaljevanju te 

doktorske disertacije kot podlago za analizo zakonodaje in drugih dolkumentov, ki vplivajo 

na vključevanje otrok priseljencev (Zakon o osnovni šoli 2011, Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008, Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole 2011, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Slovenija 2011 in osnutek novega Nacionalnega programa za jezikovno politiko: 2012–2016). 

Na podlagi modela predlagamo spremembe v učnem načrtu za slovenščino, in sicer pri pouku 

književnosti. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja uporabljamo tudi za analizo 

vključevanja otrok priseljencev ter razvoja medkulturnega dialoga na treh anonimnih šolah, ki 

so sodelovale z nami za potrebe empiričnega dela.   

 Preden se lotimo analize, opozarjamo še na eno pomembno dejstvo: uspešnost in 

učinkovitost modela medkulturne vzgoje in izobraževanja ni odvisna samo od delovanje 

posamezne šole. Vsaka šola je del širše družbene skupnosti, zato je soodvisna od stališč, 

ukrepov, (z)možnosti in delovanja:   

 na državni ravni  

 na lokalni ravni  

 v različnih skupnostih, s katerimi se identificira posameznik  

 v posameznih družinah  

 vsakega posameznika  

Posebej poudarjamo, da nobene od naštetih ravni ne dojemamo kot homogene celote, ampak 

jo vidimo kot heterogeno in spreminjajočo se skupnost (kulturno, jezikovno, etnično, versko, 

interesno idr.). Raznolike so družine; skupnosti, znotraj katerih se družijo posamezniki na 

podlagi kulturne, verske, jezikovne, etnične, interesne itd. osnove; raznoliki so razredi; 

raznolike so šolske in lokalne skupnosti; raznoliko je prebivalstvo znotraj posameznih držav 

(npr. znotraj Slovenije) in znotraj skupnosti držav (npr. znotraj Evropske unije). Spreminjajo 

pa se ne le skupnosti, ki jim pripadamo, ampak se spreminja tudi vsak posameznik, spreminja 

se posameznikova identiteta, ki je prav tako heterogena in sestavljena. Vsak posameznik in 

vsaka skupnost (od največje do najmanjše) se odloča, katere so njene prednostne usmeritve in 

kateri so njeni najpomembnejši cilji, za katere bo namenila največ finančnih sredstev, časa, 

usposabljanja ipd., upoštevajoč raznolikost prebivalstva in njegovih potreb.
108

  

                                                 

108
 Raznolikost prebivalstva in njegovih potreb je lahko tudi namerno spregledana, najpogosteje s 

ciljem ohranjevanja privilegiranega položaja vladajoče skupnosti. 
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 Predlagamo ukrepe na državni ravni, ki bi podprli razvoj modela medkulturne vzgoje 

in izobraževanja na šolski ravni:  

 spodbuda za predšolsko izobraževanje 

 prenova učnih načrtov in učnih gradiv, razvoj novih večperspektivnih učnih načrtov in 

učnih gradiv, iz katerih odstranimo primere predsodkov, stereotipov, 

evropocentričnosti; večperspektivni učni načrti in večperspektivno učno gradivo naj 

upošteva slovensko večkulturnost ter spodbuja medkulturni dialog, nastaja naj v 

sodelovanju s priseljenskimi skupnostmi in z ustavno priznanimi manjšinami 

 spodbuda za zaposlovanje učiteljev s priseljenskim ozadjem, ki lahko s svojimi 

izkušnjami preseljevanja in vključevanja nudijo pomembno podporo pri vključevanju 

novih (otrok) priseljencev 

 sistematizacijo delovnega mesta za učitelje SDJ in koordinatorja za vključevanje otrok 

priseljencev (lahko v fleksibilni obliki in delujočega na več šolah hkrati, kar prinaša 

dodano vrednost, omogoča izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks) 

 usposabljanje za razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, še posebej pri 

javnih uslužbencih, ki sodelujejo pri vključevanju priseljencev 

 razvoj učnega načrta za SDJ ter ustreznih učnih gradiv za različne starostne stopnje  

 razvoj in pouk učnega predmeta SDJ (ki bi potekal sočasno s poukom učnega 

predmeta slovenščina kot prvi jezik) določen čas po vpisu (v fleksibilni obliki) 

 študijski predmeti na do- in podiplomskem študiju za razvoj medkulturne zmožnosti 

vseh prebivalcev ter medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 nudenje sistemske in finančne podpore pri: 

o razvoju znanstvenih raziskav za nadaljnji razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja 

o vpeljevanju sprememb v celoten vzgojno-izobraževalni proces  

 pri raziskavah in uvajanju sprememb redno (ne samo projektno) sodelovanje z 

organizacijami, ki imajo izkušnje in znanje s področja pedagogike, slovenščine kot 

drugega/tujega jezika ter migracijskih procesov (sodelovanje Zavoda RS za šolstvo, 

MIZŠ, Centra za slovenščino kot drugega/tujega jezika, Inštituta za slovensko 

izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Pedagoškega inštituta, Pedagoških in 

Filozofskih fakultet, (osnovnih) šol s primeri dobrih praks itd.) 

Samo več sočasnih strokovno utemeljenih sprememb in ukrepov lahko prinese rezultate, saj je 

vzgojno-izobraževalni sistem del širšega družbenega sistema, pri čemer se zavedamo, da je 
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sočasnost bolj izjema kot pravilo. Primer prehitevanja ukrepov na državni ravni je npr. razvoj 

primerov dobrih praks na področju vključevanja otrok priseljencev na posameznih šolah oz. 

pri posameznih učiteljih, ki so prehiteli (in še prehitevajo) ukrepe na državni ravni. Po drugi 

strani pa določeni ukrepi na državni ravni (npr. sprejemanje strategij, smernic, razpisi in 

financiranje določenih projektov) podpirajo razvoj dejavnosti na lokalni ravni, v posamezni 

šoli, skupnosti ali pri posameznikih ter s tem prispevajo k razvoju slovenske medkulturne 

skupnosti. 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

179 

5  VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV NA DRŽAVNI RAVNI  

 

Otroci priseljenci so v slovenski osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem 

vključeni takoj po priselitvi v Sloveniji in vpisu, ne glede na državljanstvo in pravni položaj 

staršev priseljencev (osebe z začasno zaščito, begunci, prosilci za azil, prebivalci z 

dovoljenjem za začasno ali stalno bivanje, državljani drugih držav Evropske unije, slovenski 

izseljenci in zdomci po vrnitvi v Slovenijo) ali njihovo znanje slovenščine kot jezika okolja. 

»Izobraževanje otrok priseljencev v Republiki Sloveniji uresničuje načelo Deklaracije 

Združenih narodov o otrokovih pravicah glede izobraževanja in pravico do izobraževanja v 

skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah (Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole 2011: 6), upoštevajoč direktive Sveta evropske unije, na 

podlagi katerih se je spreminjala tudi slovenska zakonodaja. Na vključevanje otrok 

priseljencev v Sloveniji na državni ravni so v letih 2007–2012 vplivale sledeče spremembe: 

 spremembe v Zakonu o osnovni šoli (mdr. 1996, 2007, 2012; v nadaljevanju Zakon o 

OŠ), predvsem v 8. in 10. členu, ki omogočata tečaj SDJ ter pouk maternega jezika in 

kulture 

 spremembe v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli (2008) 

 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) (v nadaljevanju Strategija 2007) 

 prve Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009) (v nadaljevanju 

Smernice 2009) 

 prenovljene in izboljšane Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(2011) (v nadaljevanju Smernice 2011) 

 nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) (v 

nadaljevanju Bela knjiga 2011) 

Prenova zakonodaje, analiza stanja v strategiji, sprejetje temeljnih dokumentov in predlogi za 

spremembe so postavili nove in kvalitetnejše temelje za razvoj medkulturnega izobraževanja 

in vzgoje ter medkulturnega dialoga. Slovenska zakonodaja in slovenski dokumenti, 

podrobneje opisani v nadaljevanju, predstavljajo izhodišče za nadaljnje delo in nadgradnjo 

obstoječega stanja. Skupaj z različnimi dejavnostmi in projekti, ki predstavljajo njihovo 

implementacijo, ponujajo možnost iskanja in izmenjave najboljših praks ter vplivajo na 

spremembe in izboljšanje sistema vključevanja otrok priseljencev v Sloveniji. 
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Pravico do vključevanja otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

urejajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje, za osnovno šolo 

podrobneje Zakon o osnovni šoli, in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli.
109

  Zakon o osnovni šoli je od leta 1996 do leta 2012 

doživel številne spremembe in dopolnitve besedila: 1997, 2000, 2001, 2004, 2005 (trikrat), 

2006 (trikrat), 2007, 2010, 2011, 2012.  

Dokumenti, kot so Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 

sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Strategija 2007), Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Smernice 2009), Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole (Smernice 2011), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Slovenija (2011) in osnutek novega Nacionalnega programa za jezikovno politiko: 

2012–2016 (Nacionalni program 2012) nimajo konkretnih zakonodajnih učinkov, ki bi 

obvezovali k dejavnostim. V nadaljevanju jih podrobneje predstavljamo, ker so v njih 

zapisane analize, izhodišča, predlogi za izboljšave v prihodnosti in stališča, ki jih zagovarjajo 

organizacije, ki pomembno vplivajo na slovenski vzgojno-izobraževalni sistem: Zavod RS za 

šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MŠŠ/MIZKŠ/MIZŠ).   

 

5.1  Zakonodajna izhodišča  

 

Osnovnošolska zakonodaja omogoča otrokom priseljencem takojšnjo vključitev v 

vzgojno-izobraževalni proces. Otrokom priseljencem je v letu 2013 zagotovljen »pouk 

slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega 

maternega jezika in kulture« (Zakon o osnovni šoli 2011) ter dveletno prilagojeno 

ocenjevanje (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli 2008). 

 

                                                 

109
 Za vključevanje v srednje šole sta temeljna Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, pri vključevanju v nadaljnje šolanje se upošteva Zakon o priznavanju in 

vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (UL RS 73/2004 z dne 28. 6. 2004). Normativna ureditev 

vključevanja v šolski sistem RS priseljencev, ki imajo poseben status (begunci, azilanti, osebe pod 

mednarodno zaščito), je opredeljena v Zakonu o azilu, Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb, 

Uredbi o pravicah in dolžnostih beguncev v RS, Uredbi o pogojih za uresničevanje pravic oseb z 

začasno zaščito na podlagi ZZZRO in v Uredbi o integraciji tujcev v RS (Smernice 2011: 7). 
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5.1.1 Zakon o osnovni šoli (1996–2011)  

 

Terminov, kot so večkulturnost, medkulturnost, spodbujanje medkulturnih odnosov in 

dialoga, razvijanje medkulturne zmožnosti ipd. v ciljih osnovnošolskega izobraževanja ne 

najdemo. Tovrstne vsebine so v nekaterih alinejah zapisane posredno in lahko predstavljajo 

izhodišče za razvoj medkulturnega izobraževanja in vzgoje, vendar jih prepoznajo le učitelji z 

razvito medkulturno zmožnostjo, npr.: »vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi« (Zakon o OŠ 1996) oz. »vzgajanje za spoštovanje in 

sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost« (Zakon o OŠ 2007) – 

spoštovanje drugačnosti je zamenjano s sprejemanjem drugačnosti, izpuščena je 

stigmatizacija »z drugimi«, večji poudarek je na sodelovanju; »razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi« (Zakon o OŠ 1996) je preneseno v peto alinejo (Zakon o OŠ 

2007) in spremenjeno v »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno 

vključevanje v demokratično družbo,« upoštevajoč »odgovoren odnos do sebe, svojega 

zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur.« 

Večina ciljev je izobraževalnih; nekateri so vezani posebej na slovenski prostor in 

jezik. Peta (1996) oz. šesta (2007) alineja Zakona o OŠ spodbujata k razvoju slovenske 

identitete, s čimer poudarja nacionalno perspektivo, šesta (1996) oz. sedma (2007) pa k 

razvoju splošnih kulturnih in civilizacijskih vrednot, izhajajočih iz evropske tradicije – pri 

čemer ni nikjer navedeno, katere značilnosti slovenske identitete in evropske vrednote naj bi 

to bile. Tretja (1996) oz. enajsta (2007) Zakona o OŠ alineja posredno sporočata, da je 

Slovenija (na narodnostno mešanih območjih) večjezična, poleg slovenskega sta navedena 

italijanski in madžarski jezik. Deseta alineja (Zakon o OŠ 1996) predvideva »razvijanje in 

ohranjanje lastne kulturne tradicije«, sprašujemo pa se, katera tradicija je to. Je mišljena 

slovenska tradicija, če damo v ospredje slovensko okolje, ali je to kulturna tradicija, ki jo 

prinese s seboj otrok priseljenec s svojo družino? Leta 2007 te alineje, ki zbuja pomisleke, ni 

več zapisane med cilji osnovnošolskega izobraževanja. 

Deveta alineja (Zakon o OŠ 1996) spodbuja h kritičnemu razmisleku, vsebinsko 

sorodna enajsta (Zakon o OŠ 2007) izpostavlja še »razvijanje zavedanja kompleksnosti in 

soodvisnosti pojavov«. Enajsta alineja predvideva »seznanjanje z drugimi kulturami in učenje 

tujih jezikov« (Zakon o OŠ 1996) oz. »razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih« 

(Zakon o OŠ 2007) – cilj torej ni več samo učenje, ampak tudi sposobnosti sporazumevanja. 
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Izpuščeno »seznanjanje z drugimi kulturami« (Zakon o OŠ 1996) najdemo posredno izraženo 

v že omenjeni peti alineji (Zakon o OŠ 2007).  

Za neposredno vključevanje otrok priseljencev in vrsto podpore, ki jo lahko dobijo pri 

zagotavljanju »kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu« (Zakon o OŠ 2007, 2. 

člen, prva alineja), se osredotočamo na učenje slovenščine kot jezika okolja ter na pouk 

maternega jezika in kulture – saj sta to člena, ki se posebej nanašata na vključevanje otrok 

priseljencev (Zakon o OŠ, 8. in 10. člen). 

 

Preglednica 5: Zakon o osnovni šoli (1996–2011), 8. člen 

 

 Zakon o osnovni šoli, 8. člen (dopolnilno izobraževanje) 

12/ 

1996 

Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z 

mednarodnimi pogodbami organizira pouk maternega jezika in kulture. 

Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik 

ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega 

maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika. 

87/ 

2011 

1. člen: V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

102/07 in 107/10) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z 

mednarodnimi pogodbami organizira pouk slovenskega jezika in kulture. 

Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se 

ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem 

z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.« 

 

Preglednica 6: Zakon o osnovni šoli (1996–2012), 10. člen 

 

 Zakon o osnovni šoli, 10. člen (tuji državljani) 

12/ 

1996 

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki 

Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji 

kot državljani RS. 

Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z 

mednarodnimi pogodbami. 

102/2007 3. člen: V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»Za otroke iz prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, se 

ob vključitvi v osnovno šolo organizira tečaj slovenščine.« 

87/2011 2. člen: Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata. 

 

 

V prvem odstavku 8. člena Zakona o OŠ (1996, 2007, 2011) so obravnavani otroci 

slovenskih izseljencev in zdomcev, za katere je organizirana široko razvejana mreža pouka 

slovenskega jezika in kulture po Evropi (zaposleni učitelji) in na drugih celinah 
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(prostovoljci).
110

 Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo najdemo povezavo 

Stičišče/Slovenščina za Slovence po svetu s podnaslovom Ohranjanje maternega jezika in 

kulture je ena temeljnih človekovih pravic, na kateri so zapisane informacije o dopolnilnem 

pouku slovenščine in slovenščini v evropskih šolah ter o t. i. sobotni šoli (Slovenščina za 

Slovence po svetu 2007).
111

 V 8. členu se je spremenila samo ena beseda: »pouk maternega 

jezika in kulture« (1996) je zamenjan z besedno zvezo: »pouk slovenskega jezika in kulture« 

(2011) – kar priča o zavedanju, da pri otrocih slovenskih izseljencev in zdomcev slovenščina 

ni nujno (edini) materni jezik in da Zakon o OŠ (2011) točno določa, na kateri materni jezik 

se nanaša: na slovenščino. 

Na otroke priseljence v Sloveniji se nanašajo drugi odstavek 8. člena in odstavki 10. 

člena Zakona o OŠ (1996, 2007, 2011) in tam najdemo več sprememb. Zakon o OŠ (1996) 

ločuje: otroke slovenskih državljanov, katerih materni jezik ni slovenščina (8. člen, 2. 

odstavek); tuje državljane; prebivalce Slovenije, ki nimajo državljanstva (10. člen). Za vse tri 

skupine se je lahko organiziral pouk maternega jezika in kulture (za slovenske nedržavljane v 

skladu z mednarodnimi pogodbami) že od leta 1996 naprej. Pouk slovenskega jezika pa je bil 

leta 1996 predviden samo za otroke slovenskih državljanov, katerih materni jezik ni 

slovenščina (8. člen). Če zakon razumemo dosledno, je to pomenilo, da za otroke priseljence 

prve generacije, ki so prišli v Slovenijo, a še niso imeli državljanstva, in za otroke tujih 

državljanov (Zakon o OŠ 1996, 10. člen) – ni bil predviden pouk slovenščine, čeprav so bili 

vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. 

 Šele leta 2007 je tretji odstavek desetega člena omogočil sistematično učenje 

slovenščine kot drugega/tujega jezika oz. »tečaj slovenščine« za otroke priseljence, ki niso 

imeli državljanstva (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ 2007), učiteljem pa 

sistematizacijo in plačilo tovrstnih ur – do takrat so se osnovne šole pri organizaciji pouka 

                                                 

110
 »Učitelje izbira Komisija za učitelje slovenščine v tujini pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport. V sobotnih »šolah« poučujejo učitelji, ki že živijo v prekomorskih državah in so 

potomci Slovencev. Teh je več kot sto in poučujejo brezplačno« (Slovenščina za Slovence po svetu 

2007). 
111

 »Dopolnilni pouk slovenščine sedaj poteka v Avstriji, Belgiji, Bosni in Hercegovini, Češki 

republiki, Franciji, na Hrvaškem, v Liechtensteinu, Makedoniji, na Nizozemskem, v Ruski federaciji, 

Švici, na Švedskem, v Zvezni republiki Nemčiji, Srbiji ter Ukrajini. Dejavnost je prostovoljna, poteka 

v popoldanskem času, enkrat tedensko« (Slovenščina za Slovence po svetu 2007). »Republika 

Slovenija je po osamosvojitvi začela namenjati tudi izseljencem v prekomorskih državah, ki 

slovenščino ohranjajo v sobotnih »šolah«, večjo pozornost. Podpira jih na različne načine. Pouk 

slovenščine pri njih poteka v okviru slovenskih združenj ali Cerkve, tako v Argentini, Urugvaju, ZDA, 

Kanadi ter Avstraliji« (Slovenščina za Slovence po svetu 2007). 
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slovenščine za otroke priseljence, če so zaznale to potrebo, pri plačevanju ur učiteljem SDJ 

morale znajti po svoje. 

Leta 2011 Zakon o OŠ (2011, 8. člen) odpravlja razlikovanje med otroki priseljenci z 

državljanstvom ali brez njega: »Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih 

materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega 

jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika 

in kulture.« Obenem na prvo mesto postavlja pouk slovenskega jezika, na drugo mesto pa 

pouk maternega jezika in kulture. Odgovornost za izvedbo maternega jezika in kulture »v 

skladu z mednarodnimi pogodbami« (1996), kar je pomenilo tudi finančno podporo RS, v letu 

2011 prenaša na države izvora, iz katerih prihajajo otroci priseljenci. Leta 2011 se tudi 

ukinjata drugi in tretji odstavek 10. člena;
112

 10. člen tako ne govori več o pravici do pouka 

slovenščine ali maternega jezika in kulture, kar omogoča 8. člen, ampak otrokom, »ki so tuji 

državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji«, v skladu z 

mednarodnimi pogodbami in konvencijami omogoča »pravico do obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani RS« (Zakon o OŠ 2011).

  

5.1.2 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (2008) 

 

Pomemben je Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v osnovni šoli (2008), ki omogoča dveletno prilagojeno ocenjevanje otrok priseljencev: »Za 

učence, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju: učenci tujci), se lahko v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki 

za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca tujca se lahko ocenjuje glede na 

njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih 

načrtih. / Če se učenec zaradi preselitve vključi na šolo, ki izvaja program osnovne šole po 

prilagojenem predmetniku za osnovno šolo na narodno mešanem območju, se znanje učenca 

pri pouku italijanščine in madžarščine kot drugega jezika lahko ocenjuje glede na njegov 

napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. / O 

prilagoditvah iz tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve za ocenjevanje znanja se 

                                                 

112
 Dodaja pa se člen 10.a, ki ni povezan (samo) z otroki priseljenci. Najbrž bo to pri prečiščenem 

besedilu pomenilo, da se bo spremenilo tudi dosedanje ime 10. člena (tuji državljani). 4. člen: Za 10. 

členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi: »10.a člen (izobraževanje učencev v bolnišnici): Za učence, 

ki so na zdravljenju v bolnišnici, se lahko organizira pouk v bolnišnici.« 
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upoštevajo največ dve šolski leti« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, 19. člen, 2008). 

 

5.1.3 Analiza zakonodajnih izhodišč z vidika modela medkulturne vzgoje in izobraževanja  

 

Preglednica 7: Analiza zakonodajnih izhodišč z vidika modela medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

3 - mogoča takojšnja vključitev v vzgojno-

izobraževalni proces, ne glede na 

državljanstvo 

- zagotovljena kakovostna splošna 

izobrazba vsemu prebivalstvu 

- »vzgajanje za spoštovanje in 

sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti 

in medsebojno strpnost«, »odgovoren 

odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih 

ljudi, svoje in drugih kultur« 

- razvoj slovenske identitete 

- razvoj splošnih kulturnih in 

civilizacijskih vrednot, izhajajočih iz 

evropske tradicije 

2. Sistemska in strokovna podpora za 

uspešno vključevanje otrok 

priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

3 - možen pouk slovenskega jezika in 

kulture od 2007, kar je omogočilo 

učiteljem plačilo ur za izvajanje pouk 

SDJ 

- prilagojeno preverjanje in ocenjevanje 

od 2008 

- prilagodijo se »načini in roki za 

ocenjevanje znanja, število ocen ter 

drugo« 

- lahko se »ocenjuje glede na njegov 

napredek pri doseganju ciljev oziroma 

standardov znanja« 

- možna vključitev v razširjeni program 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

2 - o prilagoditvah pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja »odloči učiteljski 

zbor« 
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stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

2 - zavedanje o večkulturnosti in 

večjezičnosti v slovenskih šolah je 

izraženo posredno: poleg slovenskega 

učnega jezika sta kot učni jezik omenjena 

italijanski in madžarski jezik, 

izobraževanje romske skupnosti in tujih 

državljanov oz. oseb brez državljanstva 

- spodbude h kritičnemu razmisleku 

- izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu: 

državljanska kultura, filozofija za otroke, 

verstva in etika 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

2 - možen pouk maternega jezika in kulture 

v sodelovanju z državami izvora 

- izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu: 

angleščina, francoščina, hrvaščina, 

italijanščina, kitajščina, madžarščina, 

makedonščina, nemščina, romska kultura, 

ruščina, srbščina, španščina (pripravljeni 

učni načrti)
113

 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

2 - dveletno prilagojeno preverjanje in 

ocenjevanje »v dogovoru s starši« 

                                                 

113
 Abecedni seznam izbirnih predmetov v osnovni šoli (2013). 
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podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

1  

 

 

Slovenska osnovnošolska zakonodaja (Zakon o osnovni šoli 1996–2012; Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008), ki vpliva 

na vključevanje otrok priseljencev, omogoča takojšnjo vključitev otrok priseljencev v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, tečaj slovenščine, pouk maternega jezika in kulture 

(v sodelovanju z izvornimi državami) ter dveletno prilagojeno preverjanje in ocenjevanje 

znanja, s čimer podpira večino kriterijev medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela. 

načela. Kakovostna splošna izobrazba je zagotovljena v ciljih izobraževanja vsemu 

prebivalstvu, torej tudi otrokom priseljencem. Strokovni izrazi, kot so večkulturna družba, 

medkulturnost, medkulturni dialog, medkulturna zmožnost so v ciljih osnovnošolskega 

izobraževanja izraženi le posredno: kot »vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za 

sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost«, »odgovoren odnos do sebe, svojega 

zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur«. Večkulturno družbo priznava posredno, ko 

našteva učni jezik, varstvo pravic manjšin, pravice romske skupnosti in tuje državljane, 

sodelovanje med njimi pa ostaja na ravni »sprejemanja drugačnosti in medsebojne strpnosti«.  
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Tečaj slovenščine in pouk maternega jezika nista podrobneje opredeljena, kar pomeni, 

da je izvedba prepuščena posameznim šolam in učiteljem. Bistvena za otroke priseljenca je 

možnost vključevanja v razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni 

pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi), saj se lahko znotraj 

razširjenega programa, ki je, seveda na voljo vsem otrokom, izvajajo številne oblike podpore. 

Najbolj natančno je opredeljena možnost dveletnega prilagojenega in preverjanja znanja (šele 

od leta 2008, prej so bili učitelji preobremenjeni z vprašanji, kako ocenjevati otroka, ki ne zna 

učnega jezika), znotraj katere se lahko prilagodijo »načini in roki za ocenjevanje znanja, 

število ocen ter drugo«, znanje se lahko »ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju 

ciljev oziroma standardov znanja.« Soodgovornost za prilagojeno preverjanje in ocenjevanje 

znanja prenaša zakonodaja na celoten učiteljski zbor, in to v dogovoru s starši. 

Zakonodaja uporablja za otroke priseljence izraz »otroci, ki so tuji državljani oz. 

učenci tujci«, kar se posledično uporablja tudi v drugih dokumentih, npr. Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009) (v nadaljevanju Smernice 2009), in v 

osnovnih šolah, na katerih uresničujejo možnosti za prilagojeno preverjanje in ocenjevanje 

znanja z internimi pravilniki oz. t. i. »statusom tujca«. Predlagamo ustreznejši in bolj 

vključujoč izraz, za začetek otroci priseljenci. Beseda »tujci« izraža stigmatizacijo na 

jezikovni ravni, ki bi jo morali odpraviti s prijaznejšim oz. vsaj nevtralnim izrazom brez 

negativne konotacije. 

Možnost prilagojenega dveletnega preverjanja in ocenjevanja znanja omogoča 

učiteljem veliko svobode, a izkušnje kažejo, da bi potrebovali učitelji natančnejše usmeritve. 

Prav tako bi potrebovali učitelji natančnejša navodila, kako poučevati SDJ in koliko ur, 

predvsem pa sistematizacijo delovnega mesta za poučevanje SDJ in ustrezno usposabljanje, 

saj se na mnogih šolah to rešuje tako, da poučujejo SDJ pač tisti učitelji, ki jim primanjkuje ur 

za polno zaposlitev. Prav tako ni ustrezno rešena možnost za poučevanje SDJ (šole pošljejo 

na MIZŠ prošnje za plačilo ur za dodatno strokovno pomoč za poučevanje slovenščine kot 

drugega jezika), saj je dodeljenih ur premalo. Mnogi učitelji menijo, da bi bil pred 

neposrednim prihodom v razred potreben intenzivni tečaj SDJ, ki so ga nekateri tudi razvili. 

Izpostaviti je treba dejstvo, da se otroci priseljenci učijo slovenščino po učnem načrtu za 

prvi/materni jezik.  

Predlagamo sprejetje Pravilnika o vključevanju otrok priseljencev, ki bi zakonodajno 

določil kriterije za uspešno vključevanje otrok priseljencev, in določil natančnejše oblike 

podpore, ki jih izvajajo učitelji. V splošne cilje Zakona o osnovni šoli uvrstimo strokovne 

izraze, kot so razvijanje medkulturnosti, medkulturnega dialoga in medkulturne zmožnosti pri 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

189 

vseh prebivalcih. Ta se lahko razvija posredno v 3. triletju z izbirnimi predmeti (državljanska 

kultura, filozofija za otroke, verstva in etika; angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, 

kitajščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, romska kultura, ruščina, srbščina, 

španščina), a to ima premajhen vpliv na učence. Treba bi bilo spremeniti učne načrte in učna 

gradiva za redne učne predmete in jih spremeniti v večkulturne, večperspektivne, seveda v 

sodelovanju z ustavno priznanimi manjšinami in priseljenskimi skupnostmi. 

 

5.2 Strategija in smernice 

 

Prva Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) je bila sprejeta leta 2007, prve Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah so bile izdane leta 2009. Dve leti kasneje so jih 

zamenjale dopolnjene in izboljšane Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in 

šole (2011). 

 

5.2.1 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov (2007)  

 

 Maja 2007 je bila na MŠŠ sprejeta Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Strategija 

2007).
114

 Strategija (2007) je vsebovala: analizo stanja s ključnimi težavami; koncept 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

(vključno z opredelitvijo otrok migrantov); pregled mednarodnih dokumentov in slovenske 

zakonske podlage; cilje in načela vključevanja ter načrt ukrepov za uresničevanje strategije. V 

tretjem delu so bile priloge z izborom iz mednarodnih dokumentov, slovenske zakonodaje, 

ankete Zavoda RS za šolstvo (april 2006) in primeri dobre prakse iz tujine.
 
  

Iz analize stanja položaja priseljencev v Sloveniji je razvidno, da otroci priseljenci 

»težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli ali vrtcu oziroma se slabše vključujejo v 

                                                 

114
 Strategija (2007) loči pet skupin: 1. otroci priseljenci s slovenskim državljanstvom, 2. otroci 

priseljenci brez slovenskega državljanstva (s pridobljenim dovoljenjem za stalno ali začasno bivanje v 

Republiki Sloveniji), 3. otroci prisilni migranti (osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci), 4. 

otroci državljani članic Evropske unije in 5. otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim 

državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino. Vsi otroci so vključeni 

v vzgojno-izobraževalni sistem, ne glede na »status«, druge pravice in omejitve v zakonih. 
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širše socialno okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja (neznanja) slovenščine 

(večinoma gre namreč za otroke, ki jim je slovenščina drugi/tuji jezik), neizoblikovanih 

strategij in instrumentov za vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter 

nezadostne vključenosti otrok in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje« 

(Strategija 2007: 4),
115

 integracija otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem pa poteka predvsem v obliki dodatnega pouka slovenščine. Strategija (2007: 5–6) je 

identificirala šest ključnih težav in kritično ocenila slovenske razmere tako v šolstvu kot v 

širši družbi: 1. pomanjkljive zakonske podlage; 2. neoblikovane strategije in instrumenti za 

vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja; 3. pomanjkanje ustreznih 

strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za kakovostno trajno sodelovanje s starši 

priseljenci; 4. pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok priseljencev; 5. 

neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in neenako 

vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja;
116

 6. nezadostna 

vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje.  

Poleg predstavljenih pomanjkljivosti so v Strategiji (2007) postavljeni cilji 

vključevanja, ki jih želimo doseči: na sistemski ravni zagotavljanje pogojev, možnosti in 

priložnosti, ki omogočajo doseganje ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v 

kurikulu za vrtce, v učnih načrtih in izpitnih katalogih; uspešno vključenost v vrtčevsko, 

šolsko, socialno in kasneje v poklicno okolje; razvijanje zmožnosti za predstavljanje lastne 

kulture, zaznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti za premagovanje predsodkov do 

drugih kultur, primerjanje kultur, vzgajanje k strpnosti, ohranjanje oz. nadgrajevanje lastne 

identitete in kulture. Glavni pogoj za dosego teh ciljev pa je seveda znanje slovenščine v taki 

meri, da zagotavlja uspešno vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja. Med splošna 

                                                 

115
 Glede na »status« priseljencev se upoštevajo različni zakoni, ki vplivajo na možnosti učenja 

slovenščine kot drugega/tujega jezika. Pravica do tega v zakonih je ali ni izražena, število ur učenja 

slovenščine je ali ni opredeljeno (niha od neopredeljeno do 300 ur za otroke begunce). Dejansko se 

izvajajo ure slovenščine le (na nekaterih) osnovnih šolah, in sicer do ene ure na teden oz. do 35 ur na 

leto, posebnih določil, kdo naj izvaja tak pouk in v kakšni obliki, pa ni (Strategija 2007: 4, 12). 
116

 V državah, ki so služile za primerjavo (Avstrija, Nemčija, Finska, Švica), nudijo pouk uradnega 

jezika države in pouk maternega jezika otrok migrantov. Pouk uradnega jezika države sprejema 

poteka v različnih oblikah: vzporedno, integrirano ali kot dopolnilni pouk. Časovno obsega od 

intenzivnih tečajev do deset ur na dan, od 15 do 18 ur na teden, do šest let (v Avstriji). Finski zakon o 

osnovni šoli dovoljuje, da izobraževanje delno ali v celoti poteka v maternem jeziku otroka 

priseljenca. Eden izmed učiteljev je zadolžen za koordinacijo, vodenje in svetovanje, pomagajo si tudi 

s sistemom učencev tutorjev. Če je znanje nemškega jezika pod ravnijo povprečja, se v prvih dveh, 

treh letih v Švici ne ocenjuje. Učitelji morajo imeti v večini primerov dodatna znanja, medkulturnost 

je vključena med cilje izobraževanja. Poudarjena sta sodelovanje s starši in integracijska vloga 

sošolcev, katerih državni/učni jezik je njihov prvi jezik (Strategija 2007: 6, 7). 
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načela, ki določajo pravice in dolžnosti vsakega posameznika (otrok) ne glede na njegov 

status v posamezni državi, sodijo: najboljše koristi, nediskriminacija, pravica do sodelovanja, 

spoštovanje kulturne identitete, informacije, usposabljanja, trajnost in časovna primernost. 

Med načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja, sodijo: dostopnost izobraževanja; 

odprtost kurikula, avtonomnost ter strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega zavoda in 

strokovnih delavcev v njem; enake možnosti, upoštevanje različnosti med otroki (spoštovanje 

specifičnosti otrokove kulture), multikulturalizem in medkulturnost; zagotavljanje pogojev za 

doseganje ciljev in standardov znanja; aktivno učenje in zagotavljanje možnosti verbalizacije 

in drugih načinov izražanja; sodelovanje s starši. Med predlaganimi ukrepi so navedene 

naslednje dejavnosti: 1. oblikovanje ustreznih normativnih aktov, ki bodo omogočali uspešno 

integracijo otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; 2. določitev obsega, 

oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in kakovostno vključevanje v 

proces vzgoje in izobraževanja; 3. priprava strategij za delo s starši migranti in njihovo 

vključevanje v šolsko življenje; 4. spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne 

naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti v vrtcu ali šoli; 5. umestitev 

slovenščine kot J2; 6. skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok migrantov; 7. skrb za 

kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev; 8. priprava letnih akcijskih 

načrtov relevantnih inštitucij (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Zavod RS za šolstvo) 

za izvajanje ukrepov (Strategija 2007: 12–15). 

Strategija (2007) je v slovenski prostor prinesla kritičen, realen in do leta 2007 najbolj 

natančen pogled na pomanjkljivo slovensko zakonodajo in neurejene razmere pri 

vključevanju otrok priseljencev ter tudi predloge za spremembe. Predstavljala je pomemben 

izhodiščni dokument za delo z otroki priseljenci, njihovo vključevanje v šolsko, socialno in 

poklicno okolje, osnovo za Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje 

otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (2008) 

in Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). Skupaj z drugimi 

dejavnostmi in projekti je pozitivno vplivala na nekatere spremembe, javno debato, strokovno 

in znanstveno zanimanje, izmenjavo najboljših primerov dobre prakse ter iskanje poti za 

uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. 
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5.2.2 Smernice za vključevanje otrok priseljencev (2009; 2011) 

 

Prve Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009) (v nadaljevanju 

Smernice 2009) so dve leti kasneje zamenjale dopolnjene in izboljšane Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) (v nadaljevanju Smernice 2011), oboje 

izdane pri Zavodu RS za šolstvo. Že v naslovu je opazna pozitivna sprememba: otroci tujci so 

postali otroci priseljenci, ki jih je treba ne samo izobraževati, ampak tudi vključiti.  

»Smernice za vključevanje otrok priseljencev opredeljujejo ukrepe na področju vzgoje 

in izobraževanja za integracijo priseljencev in predstavljajo konkretizacijo Strategije 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistemu vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (sprejeta na kolegiju ministra, maja 2007) kot sestavnega dela nacionalne 

strategije za integracijo tujcev« (Smernice 2011: 3). To izhodišče je opazno tudi pri zgradbi 

dokumenta, saj podobno kot Strategija (2007) opredeljuje pravni status priseljencev in 

predstavlja tako mednarodno kot slovensko zakonsko podlago ter splošna in specifična 

načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja. Sledi poglavje, ki podaja predloge, 

kako uresničevati oz. udejanjati načela. Smernice so, upoštevajoč načelo avtonomije, 

zasnovane kot podpora: »vsaka vzgojno-izobraževalna institucija sama pripravi program 

integracije otrok/učencev/dijakov priseljencev, ki vključuje in upošteva njene značilnosti in 

posebnosti ter v skladu z veljavnimi predpisi in temi smernicami poišče najustreznejše rešitve 

konkretnih problemov. Pri tem se lahko opira na izkušnje drugih v podobnih situacijah« 

(Smernice 2011: 17). Izpostavljamo »sedem vsebinskih sklopov, ki opredeljujejo možne 

pristope dela z otroki, učenci in dijaki priseljenci in njihovimi starši v vrtcu, osnovni in 

srednji šoli ter v dijaškem domu« (Smernice 2011: 11) in predlagane ukrepe na ravni države, 

pri čemer se na tem mestu osredotočamo le na osnovno šolo: 

1. vključitev otrok priseljencev: 

 zbiranje podatkov o otrocih priseljencih 

 ugotovitev primerljive dosežene izobrazbe in uvrstitev v ustrezen razred (na način, 

ki zagotavlja kar najhitrejšo integracijo in nadaljevanje izobraževanja) 

 organizacija učenja SDJ ali izpopolnjevanje v znanju  

 prilagojeno ocenjevanje znanja 

2. obseg, oblike in načini prilagajanja: 

 ugotovitev otrokovega predznanja 
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 oblikovanje individualnega programa (obsega z roki opredeljene cilje; potrebne 

prilagoditve programa; morebitne dodatne ukrepe za izravnavo razlik v znanju; 

način spremljanja uresničevanja programa; vloge in odgovornosti strokovnih 

delavcev, učenca/dijaka in staršev oz. zakonitih zastopnikov) 

 uporaba takih načinov ugotavljanja znanja, ki upoštevajo otrokovo trenutno raven 

komunikacijskih zmožnosti v slovenščini, vključno z uporabo učenčevega prvega 

ali drugih jezikov; pomanjkljivosti v sporazumevanju in jezikovne napake ne 

smejo vplivati na oceno znanja predmeta 

 izbira ustreznih vsebin, metod in oblik dela, upoštevajoč jezikovne zmožnosti  

 spremljanje napredka otroka priseljenca in vodenje mape njegovih dosežkov 

 vključitev otroka priseljenca v različne šolske in obšolske dejavnosti, ki prispevajo 

k njegovi vključitvi v novo okolje in predvsem k razvoju jezikovnih zmožnosti 

 omogočiti, da se otrok priseljencu vključi v različne dejavnosti na lokalni ravni 

 omogoči ustrezno obdobje prilagajanja (največ dve leti)  

 spodbujanje medvrstniške in medgeneracijske pomoči 

 na narodno mešanih območjih za otroke priseljence omogočiti učenje in 

izpopolnjevanje znanja italijanščine oziroma madžarščine 

3. slovenščina kot učni jezik: 

 pred ali najkasneje ob vključitvi v šolo učencu priseljencu omogoči šola različne 

oblike učenja ali poglabljanja znanja slovenščine; stopnja in obseg se prilagodi 

ravni ugotovljenih jezikovnih zmožnosti in potrebam otroka priseljenca 

 pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela 

zagotovi uporabo oblik in metod dela, ki vsem učencem omogočajo hkratno 

kvalitetno učenje in doseganje ciljev kurikula in učnega načrta predmeta oz. ciljev 

določenih z individualiziranim programom dela ter nenehen razvoj jezikovnih 

zmožnosti v slovenščini, vključno z jezikovnimi zvrstmi discipline ali predmeta 

 po potrebi tudi po prehodnem obdobju organizira pomoč pri učenju slovenščine, 

individualno ali skupinsko, v vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela 

 slovenščino poučujejo učitelji, usposobljeni za poučevanje SDJ; učitelji ostalih 

predmetov pridobijo potrebne zmožnosti za podporo jezikovnemu razvoju 

učencev v učnem jeziku  
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4. šola skrbi za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev 

 v sodelovanju z društvi in drugimi oblikami organiziranosti pripadnikov narodne 

skupnosti, ki ji pripada otrok priseljenec, poišče različne načine, s pomočjo katerih 

otrok priseljenec ohranja stik z maternim jezikom in kulturo staršev (tečaji jezika, 

projekti, kulturne prireditve, dnevi odprtih vrat, predstavitve, izmenjave, 

sodelovanje z društvi …) 

 spodbuja pomoč zunanjih sodelavcev, naravnih govorcev 

 v okviru možnosti zagotovi povezovanje z vrtci in šolami iz krajev, od koder 

prihaja otrok priseljenec (z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije) 

 omogoči pridobivanje literature in gradiv v jezikih otrok tujcev 

 spodbuja k branju knjig in drugih publikacij v maternem jeziku ter uporabo virov 

v prvem jeziku pri učenju 

 spodbuja vidnost prvih/maternih jezikov učencev vključenih v šolo (oglasne 

deske, spletna stran, šolsko glasilo …) 

5. razvijanje večkulturnosti in medkulturne zmožnosti: šola spodbuja sprejemanje 

drugačnosti, zanimanje in radovednost za druge kulture z namenom zagotavljanja 

enakosti in enakih možnosti ter učenja kakovostnega sobivanja, pri čemer:  

 predstavi novega otroka/učenca/dijaka v skupini/razredu, starosti primerno 

predstavi njegov položaj, spodbuja druge otroke/sošolce, da se vživljajo v položaj 

priseljenca in mu pomagajo pri učenju in navajanju na novo okolje 

 imenuje strokovnega delavca (zaupnika) za koordinacijo dela z otroki priseljenci, 

ki mu starši in otroci priseljenci zaupajo in se po potrebi nanj obračajo s prošnjami 

za informacije in pomoč 

 ustvarja pogoje za spoznavanje drugačnosti in različnosti tudi z vidika značilnosti 

posameznih jezikov (fonologija, pisava, besedišče, skladnja) 

 odpravlja stereotipe in predsodke, prispeva k oblikovanju vrednot medkulturne 

vzgoje 

 izvaja na otroka in učenca usmerjene metode poučevanja in učenja za spodbujanje 

interakcij med različnimi kulturami 

 spodbuja otroke/učence/dijake k različnim dejavnostim medkulturne komunikacije 

(projektni dnevi, prireditve, izmenjave med šolami, državami, sodelovanje z 

nevladnimi humanitarnimi organizacijami) ter spodbuja otroka priseljenca, da 

predstavi svoj jezik in kulturo pri različnih dejavnostih 
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 se vključuje v mednarodna partnerstva, ki povečujejo razumevanje za druge 

kulture, jezike, zgodovino in življenje mladih ljudi; ob medkulturnih srečanjih 

zagotovi priložnosti in orodja za utrjevanje novega znanja in veščin ter refleksijo 

doživljanja medkulturne izkušnje, stališč pred, med in po medkulturni izkušnji 

6. strategije za delo s starši in njihovo vključevanje v šolsko življenje 

 spoštuje zasebnost, kulturo, jezik, svetovni nazor in vrednote 

 ob vpisu nudi pomoč pri izpolnjevanju vpisnih dokumentov (pomoč prevajalca) 

 ob vpisu seznani starše z njihovimi pravicami in dolžnostmi; predstavi jim 

značilnosti slovenskega šolskega sistema in jih seznani s pričakovanji šole 

 omogoči, da se starši otrok priseljencev vključujejo v življenje in delo šole 

 ponudi možnost učenja slovenskega jezika za učence in starše priseljence skupaj 

 organizira različne oblike dela s starši priseljenci z namenom povezovanja staršev  

7. kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev: zagotovi stalno 

izobraževanje strokovnih delavcev, ki vključuje didaktično in jezikovno znanje ter 

obvladovanje veščin za medkulturno delovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki 

priseljenci 

8. ukrepi na nacionalni ravni: 

 na dodiplomski stopnji izobraževalne ustanove nudijo študentom vsebine 

medkulturne pedagogike in jih usposobijo za uporabo teh vsebin; omogočijo 

specializirane, magistrske in doktorske študije, relevantne za integracijo 

priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij 

 zagotovijo se ustrezna gradiva (didaktični materiali, delovni učbeniki) za otroke in 

strokovne delavce 

 zagotovi se nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev z vsebinami medkulturne pedagogike in razvijanja jezikovnih 

zmožnosti v učnem jeziku (Smernice 2011: 11–16)  

Smernice (2011) predstavljajo pomembno podporo in konkretne predloge za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev, zato smo jih povzeli skoraj v celoti.  
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5.2.3 Analiza Smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) z vidika 

modela medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Preglednica 8: Analiza Smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) z vidika 

modela medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

5 - otroci tujci (2009) → otroci priseljenci 

(2011) 

- zbiranje podatkov o otrocih priseljencih 

- ugotovitev primerljive dosežene 

izobrazbe in uvrstitev v ustrezen razred 

- razvijanje večkulturnosti in 

medkulturne zmožnosti: šola spodbuja 

sprejemanje drugačnosti, zanimanje in 

radovednost za druge kulture z namenom 

zagotavljanja enakosti in enakih možnosti 

ter učenja kakovostnega sobivanja 

2. Sistemska podpora za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

5 - ugotovitev otrokovega predznanja 

- organizacija učenja SDJ ali 

izpopolnjevanje v znanju 

- oblikovanje individualnega programa 

- uporaba takih načinov ugotavljanja 

znanja, ki upoštevajo otrokovo trenutno 

raven komunikacijskih zmožnosti v 

slovenščini, vključno z uporabo 

učenčevega prvega ali drugih jezikov; 

pomanjkljivosti v sporazumevanju in 

jezikovne napake ne smejo vplivati na 

oceno znanja predmeta 

- izbira ustreznih vsebin, metod in oblik 

dela, upoštevajoč jezikovne zmožnosti  

- spremljanje napredka otroka priseljenca 

in vodenje mape njegovih dosežkov 

- vključitev otroka priseljenca v različne 

šolske in obšolske dejavnosti 

- obdobje prilagajanja (največ dve leti)  

- spodbujanje medvrstniške in 

medgeneracijske pomoči 

- na narodno mešanih območjih za otroke 
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priseljence omogočiti učenje in 

izpopolnjevanje znanja italijanščine 

oziroma madžarščine 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih 

4,5 - izobraževanje in nadaljnje usposabljanje 

strokovnih delavcev, ki vključuje 

didaktično in jezikovno znanje ter 

obvladovanje veščin za medkulturno 

delovanje pri vzgojno-izobraževalnem 

delu z otroki priseljenci 

- odpravlja stereotipe in predsodke, 

prispeva k oblikovanju vrednot 

medkulturne vzgoje 

- pri pouku vseh predmetov in pri drugih 

oblikah vzgojno-izobraževalnega dela 

zagotovi uporabo oblik in metod dela, ki 

vsem učencem omogočajo hkratno 

kvalitetno učenje in doseganje ciljev 

kurikula in učnega načrta predmeta oz. 

ciljev določenih z individualiziranim 

programom dela ter nenehen razvoj 

jezikovnih zmožnosti v slovenščini, 

vključno z jezikovnimi zvrstmi discipline 

ali predmeta 

- slovenščino poučujejo učitelji, 

usposobljeni za poučevanje SDJ; učitelji 

ostalih predmetov pridobijo potrebne 

zmožnosti za podporo jezikovnemu 

razvoju učencev v učnem jeziku 

- šola se vključuje v mednarodna 

partnerstva 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

3 - spodbuja otroka priseljenca, da 

predstavi svoj jezik in kulturo pri 

različnih dejavnostih 

- spodbuja otroke/učence/dijake k 

različnim dejavnostim medkulturne 

komunikacije (projektni dnevi) 

- z izbiro in obravnavo ustreznih vsebin 

ciljev in metod dela pri relevantnih 

predmetih odpravlja stereotipe in 

predsodke ter prispeva k oblikovanju 

vrednot medkulturne vzgoje 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

4 - pouk maternih jezikov in kultur 

- tečaji jezika, projekti, kulturne 

prireditve, dnevi odprtih vrat, 

predstavitve, izmenjave, sodelovanje z 

društvi 
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kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

- literatura in gradiva v jezikih otrok 

tujcev 

- sodelovanje z vrtci in šolami iz izvorne 

države 

- spodbujanje branja gradiv v maternih 

jezikih otrok priseljencev 

- vidnost prvih/maternih jezikov učencev, 

vključenih v šolo (oglasne deske, spletna 

stran, šolsko glasilo) 

- spodbuja otroke/učence/dijake k 

različnim dejavnostim medkulturne 

komunikacije (projektni dnevi, prireditve, 

izmenjave med šolami, državami, 

sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi 

organizacijami) ter spodbuja otroka 

priseljenca, da predstavi svoj jezik in 

kulturo pri različnih dejavnostih 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

3 - spoštuje zasebnost, kulturo, jezik, 

svetovni nazor in vrednote 

- ob vpisu nudi pomoč pri izpolnjevanju 

vpisnih dokumentov (pomoč prevajalca) 

- ob vpisu seznani starše z njihovimi 

pravicami in dolžnostmi; predstavi jim 

značilnosti slovenskega šolskega sistema 

in jih seznani s pričakovanji šole 

- omogoči, da se starši otrok priseljencev 

vključujejo v življenje in delo šole 

- ponudi možnost učenja slovenskega 

jezika za učence in starše priseljence 

skupaj 

- organizira različne oblike dela s starši 

priseljenci z namenom povezovanja 

staršev 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

3 - društva priseljencev 

- omogočiti, da se otrok priseljencu 

vključi v različne dejavnosti na lokalni 

ravni 

- mednarodna partnerstva 

- spodbuja otroke/učence/dijake k 

različnim dejavnostim medkulturne 

komunikacije (projektni dnevi, prireditve, 

izmenjave med šolami, državami, 

sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi 

organizacijami) 
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Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) (v nadaljevanju 

Smernice 2011) podpirajo razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja precej bolj konkretno 

kot zakonodaja.  

Konkretni predlogi v Smernicah (2011) popolnoma podpirajo kriterij medkulturnosti 

kot pedagoško-didaktičnega načela in sistemske podpore. Pohvale vredna sta skrb za 

ohranjanje in razvijanje maternega jezika, vključno s predlaganimi stiki z društvi v okolju, ter 

predlog za individualni program. Smernice (2011) se osredotočajo tudi na prilagojeno 

ocenjevanje in spremljanje otrokovega napredka. Vključevanja otrok priseljencev Smernice 

(2011) ne razumejo le kot poučevanje SDJ, ampak v drugi točki (obseg, oblike in načini 

prilagajanja) sporočajo, da pomeni vključevanje vključitev v vse pore vzgojno-

izobraževalnega procesa – ter v lokalno skupnost. Pri poučevanju SDJ izpostavljajo, da je 

skrb za napredovanje v znanju jezika odgovornost vseh sodelujočih učiteljev, ne samo učitelja 

slovenščine. Pri kriteriju učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo pogrešamo 

zavedanje učiteljev o vplivu svojih stališč in pričakovanj. Smernice ne pričakujejo od 

učiteljev kritičnega branja obstoječih učnih načrtov in gradiv ali zahteve po novih, 

predvidevajo pa obravnavo predsodkov, stereotipov ter povezavo učne snovi z 

večkulturnostjo v razredu. Pri razvoju medkulturnega dialoga na šoli naštejejo Smernice 

(2011) skoraj vse predlagane dejavnosti v našem modelu; pogrešamo pa spodbudo za učenje 

maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh učencih in opozorilo na možnost stereotipizacije 

pri načrtovanju in izvedbi medkulturnih učnih ur ter medkulturnih šolskih prireditev.  

Veliko predlogov ponujajo Smernice (2011) za sodelovanje starši priseljenci; v 

modelu predlagamo še dvojezična vabila, sodelovanje pri nabavi gradiva v maternih jezikih, 

povezovanje staršev z organizacijami v lokalnem okolju ter nasvete za uporabo spletne strani 

Informacije za tujce (2010). Pri sodelovanju z lokalno skupnostjo predlagajo Smernice (2011) 

šolam sodelovanje z društvi priseljencev, vključevanje otrok priseljencev v dejavnosti na 

lokalni ravni (brez konkretnejših predlogov), mednarodna partnerstva in projekte. Pogrešamo 

aktivnejšo vlogo ostalega prebivalstva (z nepriseljenskim (?) ozadjem) in širše lokalne 

skupnosti ter poudarek, da se mora medkulturna zmožnost razvijati pri vseh prebivalcih.  

Žal Smernice (2011) nimajo zakonodajne moči. Pomembno je, da so Smernice (2011) 

prosto dostopne na spletu in da jih posodabljajo (2009, 2011). Treba bi bilo nanje opozoriti 

več učiteljev in šol, saj jih mnogi ne poznajo. Smernice (2011) priporočamo vsem učiteljem 

in šolam, ki želijo spremeniti, izboljšati, dopolniti svoj sistem vključevanja otrok priseljencev. 
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5.3 Drugi dokumenti 

 

Med drugimi dokumenti smo izbrali Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (2011) in Nacionalni program za jezikovno politiko: 2012–2016 (2012). 

Ta dva dokumenta nista zakonsko obvezujoča (podobno kot niso Smernice 2011) in nista 

namenjena neposredno vključevanju otrok priseljencev ter razvoju medkulturnega dialoga, a 

sta s svojimi stališči in predlogi ter možnim vplivom na nadaljnji razvoj na obravnavanem 

področju vzbudila našo strokovno pozornost.   

 

5.3.1 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) 

 

 Zanima nas, na katerih področjih najnovejša Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Slovenija (2011) (v nadaljevanju Bela knjiga 2011) obravnava uspešno vključevaje 

otrok priseljencev v osnovni šoli.
117

 Med splošnimi načeli vzgoje in izobraževanja
118

 so 

priseljenci izpostavljeni pri zagotavljanju človekovih pravic in dolžnosti (na področju 

preprečevanja diskriminacije): »Spoštovanje pravice do nediskriminiranosti nalaga dolžnost 

nediskriminiranja v ravnanjih, pri čemer velja izpostaviti zlasti nediskriminiranje oseb 

oziroma otrok iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij ter priseljencev, 

nediskriminiranje v razliki med spoloma in nediskriminiranje oseb s posebnimi potrebami. Ta 

pravica pa ne izključuje pozitivne diskriminacije, katere bistvo je v tem, da razlikuje zato, da 

bi odpravila nepravične razlike in vzpostavila enake možnosti za vse« (Bela knjiga 2011: 13). 

Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga 2011: 16–17) izpostavljamo: 

 zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 

svetovnonazorsko pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne 

pomoči in spodbud posameznikom oz. skupinam: učencem priseljencem; učencem, ki 

prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja; učencem s posebnimi 

potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi 

                                                 

117
 Prva Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je izšla leta 1995.  

118
 Splošna načela: človekove pravice in dolžnosti, avtonomija, pravičnost, kakovost. 
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 zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in širšim 

okoljem: obogatitev ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela z vključevanjem 

organizacij (kulturnih, športnih …), društev in posameznikov iz širšega okolja 

 razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi: razumevanje in sprejemanje 

različnosti; spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; vzgajanje za 

medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi 

Slovenščina kot prvi jezik je ločena od slovenščine kot drugi jezik, zavedajoč se, da 

slovenščina ni materni jezik vseh osnovnošolskih otrok in da je za uspešno vključevanje 

potrebno znanje jezika okolja: »Učinkovitejša in pravičnejša integracija učencev in dijakov 

priseljencev je v veliki meri odvisna od znanja slovenščine. Zato zanje predlagamo tako 

obliko učenja slovenščine, ki jih bo motivirala ter omogočila hitro in učinkovito jezikovno 

napredovanje, hkrati pa učencev in učenk ne bo izključevala ali jih marginalizirala. V 

primerjavi z današnjim stanjem to pomeni bistveno povečano število skupnih ur (do 240) in 

obvezno strnjeno začetno obliko jezikovnega tečaja. Strnjeno učenje v skupinah prinaša tudi 

integrativne prednosti, zagotoviti pa ga je mogoče tudi z regijskim medšolskim sodelovanjem. 

Nadaljevanje dodatnega učenja slovenščine je odvisno od potreb posameznega učenca in 

poteka v okvirih diferenciacije in individualizacije, hkrati pa naj bo kombinirano z oblikami 

tutorstva (pomoči že vključenih učencev s podobno izkušnjo)« (Bela knjiga 2011: 33). Za 

izvedbo sprememb je potrebno zagotavljanje izvedbenih okvirov, ki obsegajo: ustrezno oceno 

oziroma presojo o potrebah posameznega učenca in njegovem napredovanju (to bi lahko 

izvajali ustrezno dodatno usposobljeni svetovalni delavci); ustrezno oblikovanje skupin po 

predznanju in starosti; posebej dodatno usposobljene učitelje za poučevanje SDJ, učne načrte 

in učna gradiva. K učenju slovenščine je treba pritegniti tudi starše priseljence.  

 Glede poučevanja drugih maternih jezikov učencev, če ta ni slovenščina, je predlagana 

možnost izbirnih predmetov. »Izvajanje pouka prvih jezikov priseljencev v slovenskih 

(osnovnih) šolah ni dovolj sistemsko urejeno in se, kolikor sploh, izvaja na različne načine 

(znotraj šole kot izbirni predmet, zunaj šole kot tečaj itd.). Na tem področju je potrebna 

sistematizacija, pravice do tega pa tudi ne kaže omejevati na mednarodne pogodbe oz. je 

pogojevati z njimi,« poudarja Bela knjiga (2011: 138) našo odgovornost za uresničevanje 

možnosti pouka maternega jezika in kulture, zapisane v 10. členu Zakona o osnovni šoli 

(1996) – vendar pa Zakon o osnovni šoli (2011, 10. člen) ravno tu uvaja spremembe in 

omogoča pouk maternega jezika in kulture otrok priseljencev »s sodelovanjem z državami 

izvora.« Med predlaganimi rešitvami Bela knjiga (2011: 139) svetuje: »Šola samostojno ali v 
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sodelovanju z drugimi šolami na določenem območju oblikuje skupine za učenje maternega 

jezika in kulture za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, v obsegu ene ure na teden za 

skupino učencev,« zavedajoč se, da je dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku 

»eden od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne zmožnosti v vseh drugih jezikih. Zato 

predlagamo, da bi imeli priseljenci v osnovni šoli možnost učenja svojega prvega 

jezika/materinščine in kulture.«  

Do večjezičnosti pri podpoglavju o tujih jezikih izraža sledeče stališče: »Večjezičnost 

je eno od načel delovanja sodobne družbe in temelj strpnosti med narodi in jezikovnimi 

skupnostmi ter hkrati najzanesljivejša pot k udejanjanju medkulturnosti, ki se izraža v 

razumevanju in spoštovanju različnosti in drugačnosti. Večjezičnost hkrati vsakemu 

posamezniku ponuja več možnosti na trgu dela v širšem evropskem in svetovnem merilu.« 

Šolam svetuje, naj ponudijo možnost učenja več različnih jezikov, »pouk jezikov pa na 

ustrezen način (z medkulturnim in večjezičnim ozaveščanjem) vključuje tudi jezike, ki niso 

del kurikula, ampak so prisotni v širšem ali ožjem neposrednem učnem okolju (npr. prvi 

jeziki učencev). Namen takšne ponudbe je ne samo zagotoviti raznolikost izbire učnih 

predmetov in s tem večjezičnost posameznega učenca (z različnimi, tudi samo delnimi 

sporazumevalnimi zmožnostmi v posameznih jezikih), ampak tudi višjo jezikovno in 

medkulturno ozaveščenost« (Bela knjiga 2011: 34–35).  

 Razvijanje medkulturnega dialoga in medkulturnosti se omenja v povezavi z učenjem 

tujih jezikov, v zahtevah po spremembi paradigem v znanju in vrednotah pri trajnostnem 

razvoju, pri državljanski in globalni vzgoji (Bela knjiga 2011: 34, 40, 44, 45). Preseneča 

izhodišče, da bo Slovenija šele postala večkulturna država – kot da to ni že ves čas in tudi 

zdaj: »Z veliko verjetnostjo je mogoče predvidevati, da bo Slovenija postajala večkulturna 

država, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi, zato je potrebno že danes 

misliti na prihodnje razmere in pripravljati sedanje generacije na življenje v spremenjenih 

razmerah. Predvidevamo lahko, da bo naša družba vse bolj odprta tudi za priseljevanje ljudi 

iz drugih kulturnih okolij, zato je pomembno vzgajati in izobraževati za medsebojno 

spoštovanje in dialog« (Bela knjiga 2011: 45).  

Med nasveti, kako spodbujati razvoj medkulturne zmožnosti vse življenje od vrtca 

naprej, zasledimo: »Na vseh ravneh izobraževanja je treba pospeševati sodelovanje s 

partnerskimi šolami v tujini in organizirati mednarodne izmenjave učencev in profesorjev. 

Vsaka izobraževalna enota naj ima tudi kakšno mednarodno dejavnost. V učnih programih je 

treba zagotoviti dovolj velik obseg za spoznavanje drugih narodov, kultur, običajev, verstev 

(literatura različnih narodov in kultur, zgodovina, geografija …). Velikega pomena je 
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obvladovanje tujih jezikov. Pomembno je zagotoviti visoko raven znanja, veščin in enake 

možnosti za vsakega člana družbe, da bo imel možnost oblikovati svoja lastna stališča in jih 

sporočati drugim, hkrati pa tudi spoštovati in razumeti stališča drugih. Globalna vzgoja ima 

svoje mesto v šoli in tudi izven nje. S spoznavanjem večkulturnosti je treba začeti v vrtcu in 

naj bo integralni del vseživljenjskega izobraževanja« (Bela knjiga 2011: 45).  

 Načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture ter spodbujanja medkulturnosti je 

eno do načel nadaljnjega razvoja osnovne šole. Nacionalna kultura in spodbujanje 

medkulturnosti si ne nasprotujeta, ampak se dopolnjujeta – znotraj istega načela. Poudarek je 

namenjen »tudi« kulturam priseljencev: »Načelo vključuje poznavanje in oblikovanje kulture, 

oblikovanje zavesti o pomenu kulture in spodbujanju medkulturnosti. Učenci morajo pridobiti 

znanje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Poleg razvijanja in ohranjanja lastne kulturne 

tradicije šola spodbuja medkulturnost, seznanja učence z obče kulturnimi in s civilizacijskimi 

vrednotami, z drugimi kulturami in prispeva k spoštovanju pluralizma kultur. Vzpostavlja 

zavest o vpetosti Slovenije v evropsko tradicijo, omogoča spoznavanje in razumevanje 

procesov evropske integracije in političnih sprememb. Posebno pozornost je treba nameniti 

tudi kulturam učencev priseljencev« (Bela knjiga 2011: 117). 

 Cilj osnovne šole je spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja 

posameznika. Med posameznimi cilji izpostavljamo zmanjševanje neugodnih dejavnikov 

okolja.
119

 Med cilje sodi tudi razvijanje sposobnosti za razumevanje različnosti (oz. 

medkulturne zmožnosti, čeprav to ni tako poimenovano): spoštovanje človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter vzgajanje za udejanjanje dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh 

pravic; vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 

poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne identitete in 

spoznavanje kultur drugih narodov; vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki 

izvirajo iz evropske tradicije. Osnovna šola razvija tudi kritičnega, avtonomnega, 

odgovornega in samostojnega posameznika (Bela knjiga 2011: 118). 

 Med predlaganimi rešitvami na področju ocenjevanja znanja in napredovanja učencev 

Bela knjiga (2011: 163) svetuje: »Ocenjevanje znanja učencev priseljencev: v prvem letu 

                                                 

119
 Poleg učencev priseljencev so izpostavljene še tri druge skupine, pri katerih je treba biti pozoren na 

zmanjševanje neugodnih dejavnikov okolja, in sicer tako da: zagotavlja ustrezno pomoč in spodbude 

vsem učencem, zlasti skupinam, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja; 

zagotavlja strokovno ustrezno pomoč učencem s posebnimi potrebami; prispeva k zmanjševanju razlik 

med spoloma na področju izobraževanja (Bela knjiga 2011: 118). Pomembno je, da Bela knjiga 

(2011) ne enači otrok priseljencev z otroki iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja in jih ne 

uvršča med otroke s posebnimi potrebami. 
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vključevanja v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (ne glede na razred, v katerega se 

vključujejo) se znanje učencev priseljencev ocenjuje z opisnimi ocenami pri vseh predmetih; 

v drugem letu se zanje postopoma uvaja številčno ocenjevanje,« kar ponuja dodatno 

dimenzijo pri razumevanju Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju (2008, 19. člen). 

Pozitivno preseneča predlog za otroke priseljence pri nacionalnem preverjanju znanja; ta 

potrjuje zavedanje, da slovenščina ni materni jezik vseh otrok: »Učenci priseljenci, ki se 

vključujejo v petem oziroma sedmem razredu, imajo pri nacionalnem preizkusu znanja 

možnost izbire med opravljanjem preizkusa iz slovenščine kot drugega jezika (po ustreznih 

standardih znanja) in opravljanjem preizkusa iz slovenščine kot prvega jezika« (Bela knjiga 

2011: 168), pri čemer bi najprej potrebovali učni načrt za SDJ za osnovno šolo in pa rešitev, 

kako poučevati SDJ znotraj obstoječega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

 Za zaključek pa še stališče Bele knjige (2011: 36) o vseživljenjskem izobraževanju: 

»Opozoriti je treba, da je vseživljenjsko učenje, ki je v svoji humanistični perspektivi videno 

kot razširjena pravica posameznika do izobraževanja, sedaj lahko razumljeno tudi kot 

dolžnost posameznika, da se izobražuje skozi vse življenje, oziroma kot njegova osebna 

odgovornost za razvoj lastnega izobraževanja in za soudeležbo pri uresničevanju 

državljanskih pravic in gospodarskih ciljev.«  

 

5.3.2 Nacionalni program za jezikovno politiko (2012) 

 

 S stališča priznavanja, da v slovenski družbi slovenščina ni materni jezik vsem 

prebivalcem Slovenije, je zanimiv dokument tudi osnutek novega Nacionalnega programa za 

jezikovno politiko: 2012–2016 (april 2012, v nadaljevanju Nacionalni program 2012). »Novi 

predlog v temelju nadaljuje smernice prejšnjega nacionalnega programa, toda z večjim 

poudarkom na heterogenosti jezikovnih potreb različnih govorcev ter na razvoju jezikovnih 

virov, ki omogočajo njihovo uresničevanje […] Razvojno naravnana jezikovna politika 

temelji na prepričanju, da so slovenska država, slovenski jezik in slovenska jezikovna 

skupnost vitalne in dinamične pojavnosti, ki naj se nadalje razvijajo in krepijo, in sicer tako, 

da vsem prebivalcem in prebivalkam, vsem govorcem in govorkam omogočajo svobodno 

življenje v blaginji ter v strpnosti in odgovornosti. Bistven del uresničevanja temeljnih 
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človekovih pravic je tudi pravica posameznikov in posameznic do rabe svojega jezika in do 

povezovanja v jezikovne skupnosti« (Nacionalni program 2012: 3).
120

  

 »Osrednji cilj slovenske jezikovne politike je oblikovanje skupnosti samostojnih 

govorcev z razvito jezikovno zmožnostjo v slovenščini in drugih jezikih ter z visoko stopnjo 

pripravljenosti sprejemanja jezikovne in kulturne drugačnosti ter različnosti,« je jasna 

jezikovnopolitična vizija, in to vključno s slovenskim znakovnim jezikom in slovensko 

Brajevo pisavo/brajico (Nacionalni program 2012: 4). Kot tretja od splošnih ciljev je zapisana 

večjezična in medkulturna ozaveščenost, ki vključuje pripravo dodatnih učnih gradiv s 

področja večjezičnosti in medkulturne komunikacije, za učitelje medkulturno 

opismenjevanje, za učeče se pa vzgajanje za večjezičnost in medkulturnost (Nacionalni 

program 2012: 8). 

 Slovenščini kot drugemu in tujemu jeziku je namenjeno v Nacionalnem programu 

(2012: 12–13) posebno (četrto) poglavje: »Z migracijskimi procesi se tako v RS kot tudi 

zunaj njenih meja veča število zainteresiranih za učenje slovenščine kot drugega in tujega 

jezika. Za tiste, ki prihajajo v RS in ostajajo daljši čas, je pomembno, da se lahko aktivno 

vključujejo v družbo in imajo pri tem enake možnosti do osebnega razvoja, zaposlitve, 

dostopa do informacij itd. kot večinski govorci, kar je vse odvisno v prvi vrsti od dostopa do 

znanja (oziroma učenja) slovenščine. Pri tem mora biti zagotovljena tudi njihova pravica do 

uporabe svojega lastnega jezika in kulture«. Nacionalni program (2012) identificira različne 

naslovnike: 

 otroci in mladi priseljenci, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; 

zanje so nekateri ukrepi predvideni v Beli knjigi (2011) 

 odrasli imajo možnost brezplačnega dostopa do znanja slovenščine kot drugega jezika z 

Uredbo o integraciji tujcev (velja le za priseljence iz t. i. tretjih držav), največ 180 ur 

 študentje, ki prihajajo na študij v Slovenijo v okviru programa Erasmus, imajo možnost 

brezplačne enkratne udeležbe na tečaju slovenščine, drugi študentje pa take možnosti 

nimajo 

                                                 

120
 »Z letom 2012 bo prenehala veljavnost Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 

2007–2011, zato je Ministrstvo za kulturo začelo pripravljati novo resolucijo, ki bo začrtala strokovne 

smernice za jezikovnopolitične odločitve in ukrepe za naslednje petletno obdobje. V ta namen je bila s 

sklepom ministrice aprila 2011 imenovana osemčlanska delovna skupina za oblikovanje osnutka in 

redakcijo besedila Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2012–2016, ki jo vodi dr. Marko 

Stabej. Nastajajoča resolucija temelji na predpostavki o heterogenosti jezikovnih potreb različnih 

govorcev, premisleku in ukrepih v zvezi z njihovim statusom ter razvoju jezikovnih virov, ki 

omogočajo udejanjanje jezikovnih potreb« (Priprava resolucije … 2013). 
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 Slovenija skrbi za promocijo učenja slovenščine v tujini posebej z mrežo lektoratov na 

tujih univerzah, v Sloveniji pa tudi s štipendiranjem oseb, ki se slovenščine učijo zunaj 

meja RS in v Slovenijo prihajajo na krajše in daljše tečaje  

Med ukrepi za širjenje/izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini kot drugem in 

tujem jeziku Nacionalni program (2012: 12–13) predlaga: izdelavo ustreznih e-gradiv 

(vključno s priročniki, kot so slovnica in slovarji), namenjenih za samostojno učenje in 

kombinirano učenje za najrazličnejše ciljne publike; strokovno podporo pri razvoju novih 

tečajev slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji in v tujini. Za učitelje predlaga: 

sistematično usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za poučevanje otrok, učencev in dijakov, 

katerih prvi jezik ni slovenščina in se vključujejo v slovenski izobraževalni sistem (učitelji 

slovenščine in drugih predmetov); usposabljanje učiteljev slovenščine, ki poučujejo odrasle 

na tečajih po Uredbi o integraciji tujcev; usposabljanje učiteljev za opismenjevanje 

nepismenih tujih govorcev v slovenščini; usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev slovenščine 

za poučevanje v dvo- in večjezičnih okoljih. Za naslovnike oz. učeče se pa predlaga: izdelavo 

posebnih programov in tečajev za opismenjevanje nepismenih tujih govorcev; organizacija 

tečajev slovenščine za vse tuje študente, ki prihajajo na študij v RS za krajši ali daljši čas in 

niso vključeni v program Erasmus (pripravljalni tečaji pred vpisom za tiste, ki se vpisujejo 

kot redni študenti, »sprotni« specializirani tečaji za zainteresirane), in za gostujoče 

visokošolske sodelavce (raziskovalce, učitelje); sistemsko ureditev štipendiranja za udeležbo 

na tečajih slovenščine v RS za osebe, ki niso slovenskega rodu, ki pa lahko pomembno 

prispevajo k promociji slovenščine, kulturnim izmenjavam itd. (prevajalci, kulturni delavci, 

raziskovalci …); usposabljanje javnih uslužbencev za delo s tujimi govorci slovenščine. 

 Jezikom manjšin priseljencev v RS je namenjeno peto poglavje. Republika Slovenija 

govorcem slovenščine, katerih prvi jezik ni slovenščina, zagotavlja pravico do uporabe in 

razvoja prvega jezika in kulture le v primeru, če gre za katero od avtohtonih manjšin ali 

romsko skupnost. Možnost učenja materinščine je nekaterim govorcem zagotovljena tudi po 

bilateralnih pogodbah, vendar je uresničevanje teh pravic nesistematizirano in se v okviru 

osnovnega in srednjega šolstva udejanja le v obliki izbirnih predmetov; pri tem ti jeziki niso 

opredeljeni kot prvi jeziki, temveč se obravnavajo kot tuji jeziki. Eden od pomembnih ciljev, 

h katerim RS zavezujejo načela EU, je zagotoviti vsem govorcem, katerih J1 ni slovenščina 

(tako pripadnikom avtohtonih manjšin ali romske skupnosti kot vsem ostalim), pravico do 

ohranjanja in/ali obnavljanja (revitalizacije) lastnega jezika in kulture. Nekatere cilje in 

ukrepe v zvezi s tem predlaga Bela knjiga (2011), npr. sistemsko ureditev učenja materinščine 
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(in pripadajočih kultur). Oblikovanje ustreznih učnih načrtov in usposabljanje učiteljev, 

rešitve in priporočila Bele knjige 2011 je treba nadgraditi z naslednjimi ukrepi: jezikovno 

usposabljanje javnih uslužbencev za komunikacijo v madžarščini in italijanščini, na 

območjih, kjer živi romska skupnost, pa v romščini; usposabljanje javnih uslužbencev za delo 

z govorci, katerih prvi jezik ni slovenščina (med drugim tudi prilagajanje govorcem z 

uporabo njihovega ali tretjega (skupnega) jezika, če je to potrebno); izobraževanje 

prevajalcev in tolmačev za potencialno deficitarne jezike (v okviru potreb tolmačenja za 

skupnost); zagotovitev ustreznega prostora v programih javnih medijev v jezikih govorcev, 

katerih prvi jezik ni slovenščina in ki takega prostora še nimajo in si takšne prisotnosti v 

medijih želijo (Nacionalni program 2012: 13–14). 

 Na Osnutek Nacionalnega programa (2012) so bili objavljeni odzivi na vabilo k 

sodelovanju (Odzivi … 2012), obenem pa je bil deležen številnih kritik in očitkov, predvsem 

da premalo prostora in pomena namenja slovenščini kot prvemu/maternemu in državnemu 

jeziku v Republiki Sloveniji.
121

 V letu 2013 nov Nacionalni program za jezikovno politiko 

(2012–2016) še ni bil sprejet.  

 

  

                                                 

121
 Npr. Delo, Književni listi (23. 5. 2012): »Osnutek Nacionalnega programa za jezikovno politiko 

2011–2016 (dalje NPJP) je zlasti s konceptualnim Uvodom mogoče razumeti kot izdelek določene 

jezikoslovne ideologije, v katerem se pod usmeritvijo besedila v »heterogenost jezikovnih potreb 

različnih govorcev« briše temeljna problemska hierarhija, ki jo vzpostavlja slovenščina kot materni in 

hkrati uradni jezik države glede na vse druge jezike. Briše se torej tako njena jezikovnoidentifikacijska 

vloga, ki jo vsebuje že terminološki pojem materni jezik – NPJP ga ne uporablja – in simbolna, ki jo 

vsebuje državni jezik, pri nas uradni jezik (države). Kot kaže, je ohranitev samo komunikacijske vloge 

omogočila NPJP-ju obravnavo slovenščine izenačiti z vsemi drugimi jeziki, ki so v slovenskem 

prostoru« (Ada Vidovič Muha). Ali pa »odziv na odziv« (forum Slovlit, 12. 6. 2012): Spoštovani člani 

foruma Slovlit, med njimi predvsem člani Slavističnega društva Slovenije, moram reči, da me zelo 

čudi stališče, ki je bilo dejansko objavljeno v imenu celotnega Slavističnega društva Slovenije, "da 

romščina ne obstaja" – glej besedilo pod točko 2 Mnenja o NPJP. Močno upam, da se vsi člani društva 

ne identificirate s tem mnenjem, ki odreka jezik in s tem jezikovne pravice nekaterim državljanom 

Slovenije. Menim tudi, da je tako mnenje zrelo za preverjanje pri varuhu za varstvo človekovih pravic 

in morda še kje. Hkrati pa se zdi, da v dokaj čudno luč postavlja tudi ostale prispevke, ki se pojavljajo 

na spletni strani skupaj s takšnim zapisom. Vsem, ki bi se želeli poučiti o romščini, priporočam ogled 

spletne strani: http://romani.uni-graz.at/romlex/publications.xml (Simon Krek). 

http://romani.uni-graz.at/romlex/publications.xml
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5.3.3 Analiza drugih dokumentov z vidika modela medkulturne vzgoje in izobraževanja  

 

Preglednica 9: Analiza Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2011) z vidika modela medkulturne 

vzgoje in izobraževanja 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško 

načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

3 - predvidevanje, da bo Slovenija postala 

večkulturna država: »Z veliko 

verjetnostjo je mogoče predvidevati, da 

bo Slovenija postajala večkulturna 

država, ki bo zaznamovana z 

intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi, 

zato je potrebno že danes misliti na 

prihodnje razmere in pripravljati sedanje 

generacije na življenje v spremenjenih 

razmerah. Predvidevamo lahko, da bo 

naša družba vse bolj odprta tudi za 

priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih 

okolij, zato je pomembno vzgajati in 

izobraževati za medsebojno spoštovanje 

in dialog.« 

- nacionalna kultura in spodbujanje 

medkulturnosti si ne nasprotujeta, ampak 

se dopolnjujeta – znotraj istega načela 

- posebno pozornost »je treba nameniti 

tudi kulturam učencev priseljencev« 

- razvijanje zmožnosti za življenje v 

demokratični družbi: razumevanje in 

sprejemanje različnosti; spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 

vzgajanje za medsebojno strpnost, 

solidarnost za miroljubno sožitje in 

spoštovanje soljudi 

- pozitivna diskriminacija: razlikuje zato, 

da bi odpravila nepravične razlike in 

vzpostavila enake možnosti za vse 

2. Sistemska in strokovna podpora za 

uspešno vključevanje otrok 

priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

3 - bistveno povečano število skupnih ur 

(do 240) in obvezno strnjeno začetno 

obliko jezikovnega tečaja 

- strnjeno učenje v skupinah prinaša tudi 

integrativne prednosti 

- nadaljevanje dodatnega učenja 

slovenščine odvisno od potreb  

- diferenciacija in individualizacija  

- kombinirano z oblikami tutorstva 

(pomoči že vključenih učencev s 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

209 

podobno izkušnjo 

- posebej dodatno usposobljene učitelje 

za poučevanje SDJ, učne načrte in učna 

gradiva 

- prvo leto opisno ocenjevanje, drugo leto 

postopoma številčno ocenjevanje (ne 

glede na razred) 

- nacionalno preverjanje znanja – 

možnost izbire (slovenščina kot prvi ali 

SDJ) 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih 

2 - posebej dodatno usposobljene učitelje 

za poučevanje SDJ 

- vseživljenjsko učenje: dolžnost 

posameznika, osebna odgovornost 

- možnost oblikovati svoja lastna stališča 

in jih sporočati drugim, hkrati pa tudi 

spoštovati in razumeti stališča drugih 

 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

1  

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

2 - spoznavanje drugih narodov, kultur, 

običajev, verstev (literatura različnih 

narodov in kultur, zgodovina, geografija 

…) 

- možnost izbirnih predmetov 

- izvajanje pouka prvih jezikov 

priseljencev v slovenskih (osnovnih) 

šolah ni dovolj sistemsko urejeno in se, 

kolikor sploh, izvaja na različne načine 

(znotraj šole kot izbirni predmet, zunaj 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

210 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

šole kot tečaj itd.) 

- potrebna sistematizacija 

- pravice do pouka maternega jezika in 

kulture otrok priseljencev »ne kaže 

omejevati na mednarodne pogodbe oz. je 

pogojevati z njimi« 

- šola oblikuje skupine za učenje 

maternega jezika in kulture v obsegu ene 

ure na teden za skupino učencev, 

zavedajoč se, da je dobro razvita 

jezikovna zmožnost v prvem jeziku eden 

od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne 

zmožnosti 

- možnost učenja več različnih jezikov (z 

medkulturnim in večjezičnim 

ozaveščanjem), tudi jeziki, ki so prisotni 

v širšem ali ožjem neposrednem učnem 

okolju (npr. prvi jeziki učencev) 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

2 - k učenju slovenščine je treba pritegniti 

tudi starše priseljence 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

2 - regijsko medšolsko sodelovanje pri 

tečajih slovenščine in pri pouku maternih 

jezikov in kultur 

- sodelovanje s partnerskimi šolami v 

tujini 

- mednarodne dejavnosti in izmenjave 

učencev in profesorjev 

- obogatitev ponudbe vzgojno-

izobraževalnega dela z vključevanjem 

organizacij (kulturnih, športnih …), 

društev in posameznikov 

iz širšega okolja 
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Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) pri sistemski podpori pozitivno 

preseneča s konkretizacijo tečaja slovenščine: za poučevanje SDJ predlaga do 240 ur in 

obvezno strnjeno začetno obliko jezikovnega tečaja, posebej dodatno usposobljene učitelje za 

poučevanje SDJ, učne načrte in učna gradiva, izpostavlja pomen medvrstniške pomoči, 

predvsem učencev s podobno izkušnjo. Dodatno razloži tudi prilagojeno preverjanje in 

ocenjevanje znanja, in sicer predlaga za otroke priseljence znotraj dveletnega obdobja 

prilagajanja prvo leto opisno ocenjevanje, drugo leto postopoma številčno ocenjevanje (ne 

glede na razred); pri nacionalnem preverjanju znanja pa možnost izbire (slovenščina kot prvi 

ali SDJ).  

Pri učiteljih predvideva le stalno usposabljanje za poučevanje SDJ in sodelovanje pri 

projektih. Ne predvideva kritičnega branja obstoječih učnih načrtov in gradiv ter zahteve po 

prenovi. Pozitivno preseneti pri skrbi za pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev. 

Ocenjuje, da bi bilo treba to možnost sistematizirati – in nasprotuje zakonodaji, ko meni, da 

pravice do pouka maternega jezika in kulture »ne kaže omejevati na mednarodne pogodbe oz. 

je pogojevati z njimi«. Zavedajoč se, da je dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku 

eden od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne zmožnosti, predlaga sistematizacijo pouka 

maternega jezika in kulture na eno uro na teden in spodbudo za učenje maternih jezikov otrok 

priseljencev pri drugih učencih znotraj izbirnih predmetov. Drugih oblik razvoja 

medkulturnega dialoga ne predvideva. 

Sodelovanje s starši priseljenci izpostavlja pri učenju slovenščine. Spodbuja 

sodelovanje šol z drugimi šolami, regijsko, mednarodno sodelovanje šol ter »obogatitev 

ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela z vključevanjem organizacij (kulturnih, športnih …), 

društev in posameznikov iz širšega okolja«. 

Med načeli in cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole sta načelo oblikovanja in širjenja 

nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti zapisana vzporedno, kar pomeni, da si ne 

nasprotujeta, ampak se dopolnjujeta. Vendar nas negativno preseneti stališče, da Slovenija 

šele »bo postajala« večkulturna država – kot da to že ni (in je tako kot druge države vedno 

bila): »Z veliko verjetnostjo je mogoče predvidevati, da bo Slovenija postajala večkulturna 

država, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi, zato je potrebno že danes 

misliti na prihodnje razmere in pripravljati sedanje generacije na življenje v spremenjenih 

razmerah. Predvidevamo lahko, da bo naša družba vse bolj odprta tudi za priseljevanje ljudi 

iz drugih kulturnih okolij, zato je pomembno vzgajati in izobraževati za medsebojno 

spoštovanje in dialog« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011: 45). Sprašujemo se, kako 

naj se razvija medkulturnost, če niti obstoječe večkulturnosti ne moremo priznati. 
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Večkulturnost se ne priznava s poučevanjem tujih jezikov in s »spoznavanje drugih narodov, 

kultur, običajev, verstev (literatura različnih narodov in kultur, zgodovina, geografija …)« – 

večkulturnost se prepoznava skladno z večkulturnostjo, ki obstaja v določenem okolju, sicer 

gre le za načelno podporo. 

Predvsem lahko pohvalimo skrb za pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev 

ter predlog za 240 ur poučevanja SDJ s predhodnim intenzivnim tečajem. Ne moremo pa se 

znebiti vtisa, da v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), navkljub omenjenim 

spremembam, večkulturnosti še ni in šele »bo« del slovenske resničnosti. Ali pa je to le realna 

ocena stanja in razmišljanja v slovenski družbi?  

 

Preglednica 10: Analiza Nacionalnega programa za jezikovno politiko (2011) z vidika modela 

medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

5 - poudarek na heterogenosti jezikovnih 

potreb različnih govorcev  

- zavedanje o večkulturni in večjezični 

družbi 

- slovenska država, slovenski jezik in 

slovenska jezikovna skupnost so vitalne 

in dinamične pojavnosti 

- vsem prebivalcem in prebivalkam, vsem 

govorcem in govorkam omogočajo 

svobodno življenje v blaginji ter v 

strpnosti in odgovornosti 

- večjezična in medkulturna ozaveščenost 

- aktivno vključevanje priseljencev v 

družbo 

- enake možnosti do osebnega razvoja, 

zaposlitve, dostopa do informacij itd. kot 

večinski govorci 

- zagotovljena pravica do uporabe 

svojega lastnega jezika in kulture 

- organizacija tečajev slovenščine za vse 

tuje študente in za gostujoče visokošolske 

sodelavce 

- sistemska ureditev štipendiranja za 

udeležbo na tečajih slovenščine v RS za 

osebe, ki niso slovenskega rodu, ki pa 

lahko pomembno prispevajo k promociji 

slovenščine, kulturnim izmenjavam itd. 

- jezikovno usposabljanje javnih 

uslužbencev za komunikacijo v 
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madžarščini in italijanščini, na območjih, 

kjer živi romska skupnost, pa v romščini; 

- usposabljanje javnih uslužbencev za 

delo z govorci, katerih prvi jezik ni 

slovenščina (med drugim tudi 

prilagajanje govorcem z uporabo 

njihovega ali tretjega (skupnega) jezika, 

če je to potrebno) 

- izobraževanje prevajalcev in tolmačev 

za potencialno deficitarne jezike (v 

okviru potreb tolmačenja za skupnost) 

2. Sistemska podpora za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

2 - razvoj jezikovnih virov, skladno s 

heterogenostjo jezikovnih potreb 

različnih govorcev 

- izdelavo ustreznih e-gradiv (vključno s 

priročniki, kot so slovnica in slovarji), 

namenjenih za samostojno učenje in 

kombinirano učenje za najrazličnejše 

ciljne publike; strokovno podporo pri 

razvoju novih tečajev slovenščine kot 

drugega in tujega jezika v Sloveniji in v 

tujini 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih 

3 - za učitelje medkulturno opismenjevanje 

- za učeče se vzgajanje za večjezičnost in 

medkulturnost 

- sistematično usposabljanje za SDJ 

- usposabljanje učiteljev za 

opismenjevanje nepismenih tujih 

govorcev v slovenščini 

- usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev 

slovenščine za poučevanje v dvo- in 

večjezičnih okoljih 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

3 - priprava dodatnih učnih gradiv s 

področja večjezičnosti in medkulturne 

komunikacije 

- izdelava posebnih programov in tečajev 

za opismenjevanje nepismenih tujih 

govorcev 
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obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

3 - možnost učenja materinščine je 

nekaterim govorcem zagotovljena tudi po 

bilateralnih pogodbah, vendar je 

uresničevanje teh pravic 

nesistematizirano in se v okviru 

osnovnega in srednjega šolstva udejanja 

le v obliki izbirnih predmetov 

- ti jeziki niso opredeljeni kot prvi jeziki, 

temveč se obravnavajo kot tuji jeziki 

- zagotoviti vsem govorcem, katerih J1 ni 

slovenščina (tako pripadnikom 

avtohtonih manjšin ali romske skupnosti 

kot vsem ostalim), pravico do ohranjanja 

in/ali obnavljanja (revitalizacije) lastnega 

jezika in kulture 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

2 - možnost brezplačnega dostopa do 

znanja slovenščine kot drugega jezika z 

Uredbo o integraciji tujcev (velja le za 

priseljence iz t. i. tretjih držav), največ 

180 ur 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

3 - bistven del uresničevanja temeljnih 

človekovih pravic je tudi pravica 

posameznikov in posameznic do rabe 

svojega jezika in do povezovanja v 

jezikovne skupnosti 

- zagotovitev ustreznega prostora v 

programih javnih medijev v jezikih 

govorcev, katerih prvi jezik ni 

slovenščina in ki takega prostora še 

nimajo in si prisotnosti v medijih želijo 

- usposabljanje javnih uslužbencev za 

delo s tujimi govorci slovenščine 
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Nacionalni program za jezikovno politiko (2011) popolnoma podpira medkulturnost 

kot pedagoško-didaktično načelo s konkretnimi predlogi za dejavnosti, ne samo na načelni 

ravni. Izhaja iz zavedanja o slovenski večkulturni in večjezični družbi, poudarja heterogenost 

jezikovnih potreb različnih govorcev, podpira razvoj večjezične in večkulturne ozaveščenosti, 

pravico do uporabe svojega lastnega jezika in kulture, predlaga jezikovno usposabljanje 

javnih uslužbencev za komunikacijo v madžarščini in italijanščini, na območjih, kjer živi 

romska skupnost, pa v romščini, ter usposabljanje javnih uslužbencev za delo z govorci, 

katerih prvi jezik ni slovenščina (med drugim tudi prilagajanje govorcem z uporabo njihovega 

ali tretjega (skupnega) jezika, če je to potrebno) itd. Pri sistemski podpori se osredotoča le na 

učenje SDJ, pri čemer predlaga razvoj gradiva za samostojno učenje in kombinirano učenje 

za najrazličnejše ciljne publike. 

Za učitelje predlaga sistematično usposabljanje za SDJ, medkulturno opismenjevanje, 

tudi usposabljanje učiteljev za opismenjevanje nepismenih tujih govorcev v slovenščini, 

usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev slovenščine za poučevanje v dvo- in večjezičnih 

okoljih; za učeče se vzgajanje za večjezičnost in medkulturnost, kar je jasno izražena podpora 

za razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih. Spodbuja pripravo dodatnih učnih 

gradiv s področja večjezičnosti in medkulturne komunikacije. Pri možnosti, da bi se pouk 

maternih jezikov in kultur izvajal v obliki izbirnih predmetov v 3. triletju Nacionalni program 

za jezikovno politiko (2011) opozarja, da ti jeziki niso opredeljeni kot prvi jeziki, temveč se 

obravnavajo kot tuji jeziki, kar pomeni, da to ni ustrezna možnost. Izpostavi možnost 

brezplačnega dostopa do znanja slovenščine kot drugega jezika z Uredbo o integraciji tujcev 

(velja le za priseljence iz t. i. tretjih držav).  

Pri sodelovanju z lokalno skupnostjo izpostavljamo usposabljanje javnih uslužbencev 

za delo s tujimi govorci slovenščine in zagotovitev ustreznega prostora v programih javnih 

medijev v jezikih govorcev, katerih prvi jezik ni slovenščina. 

Nacionalni program za jezikovno politiko (2011) torej izhaja iz predpostavke, da 

Slovenija je večjezična država in poudarja heterogenost jezikovnih potreb različnih govorcev. 

Razvoj medkulturne zmožnosti – in za to ustreznih gradiv – pričakuje od vseh prebivalcev. 

Nacionalnega programa za jezikovno politiko (2011) sicer ne moremo verodostojno 

ocenjevati z našim modelom medkulturne vzgoje in izobraževanje, ker je ta prilagojen za 

osnovne šole, a ga izpostavljamo, ker je odprto, pozitivno in, predvsem, medkulturno 

naravnan do vseh prebivalcev Slovenije, in predlaga kar nekaj dejavnosti za razvoj slovenske 

medkulturne družbe. V letu 2013 si želimo, da bi bil kmalu potrjen. 
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5.4 Sklep 

 

Slovenska osnovnošolska zakonodaja (Zakonu o osnovni šoli 1996–2011; Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008), ki vpliva 

na vključevanje otrok priseljencev, omogoča takojšnjo vključitev otrok priseljencev v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, tečaj slovenščine, pouk maternega jezika in kulture 

(v sodelovanju z izvornimi državami) ter dveletno prilagojeno preverjanje in ocenjevanje. 

Tečaj slovenščine in pouk maternega jezika nista podrobneje opredeljena, kar pomeni, da je 

izvedba prepuščena posameznim šolam in učiteljem. Možnost prilagojenega dveletnega 

preverjanja in ocenjevanja znanja omogoča učiteljem veliko svobode, a izkušnje kažejo, da bi 

potrebovali učitelji natančnejše usmeritve. Bistvena za otroke priseljenca je možnost 

vključevanja v razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, 

dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi), saj se lahko znotraj razširjenega 

programa, ki je, seveda, na voljo vsem otrokom, izvajajo številne oblike podpore. Predlagamo 

sprejetje Pravilnika o vključevanju otrok priseljencev, ki bi zakonodajno določil kriterije za 

uspešno vključevanje otrok priseljencev, in določil natančnejše oblike podpore, ki jih izvajajo 

učitelji. V splošne cilje Zakona o osnovni šoli uvrstimo strokovne izraze, kot so razvijanje 

medkulturnosti, medkulturnega dialoga in medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, izraz 

»otroci tujci« pa nadomestimo z izrazom »otroci priseljenci«. 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) podpirajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja precej bolj konkretno kot zakonodaja. Vključevanja 

otrok priseljencev ne razumejo le kot poučevanje SDJ, ampak s konkretnimi predlogi 

sporočajo, da pomeni vključevanje vključitev v vse pore vzgojno-izobraževalnega procesa – 

ter v lokalno skupnost. Spodbujajo medkulturni dialog na šoli in obravnavo predsodkov, 

stereotipov ter povezavo učne snovi z večkulturnostjo v razredu. Od učiteljev ne pričakujejo 

kritičnega branja obstoječih učnih načrtov in gradiv ali zahteve po novih. Pogrešamo 

aktivnejšo vlogo ostalega prebivalstva (z nepriseljenskim (?) ozadjem) in širše lokalne 

skupnosti ter poudarek, da se mora medkulturna zmožnost razvijati pri vseh prebivalcih. Žal 

Smernice (2011) nimajo zakonodajne moči. Pomembno je, da so Smernice (2011) prosto 

dostopne na spletu in da jih posodabljajo (2009, 2011), treba pa bi bilo nanje opozoriti več 

učiteljev. Smernice (2011) priporočamo vsem učiteljem in šolam, ki želijo spremeniti, 

izboljšati, dopolniti svoj sistem vključevanja otrok priseljencev. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) pri sistemski podpori pozitivno 

preseneča s konkretizacijo tečaja slovenščine: za poučevanje SDJ predlaga do 240 ur in 
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obvezno strnjeno začetno obliko jezikovnega tečaja, posebej dodatno usposobljene učitelje za 

poučevanje SDJ, učne načrte in učna gradiva, izpostavlja pomen medvrstniške pomoči, 

predvsem učencev s podobno izkušnjo. Dodatno razloži tudi prilagojeno preverjanje in 

ocenjevanje znanja, in sicer predlaga za otroke priseljence znotraj dveletnega obdobja 

prilagajanja prvo leto opisno ocenjevanje, drugo leto postopoma številčno ocenjevanje (ne 

glede na razred); pri nacionalnem preverjanju znanja pa možnost izbire (slovenščina kot prvi 

ali SDJ). Pri učiteljih predvideva le stalno usposabljanje za poučevanje SDJ in sodelovanje 

pri projektih. Ne predvideva kritičnega branja obstoječih učnih načrtov in gradiv ter zahteve 

po prenovi. Pri skrbi za pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev ocenjuje, da bi bilo 

treba to možnost sistematizirati – in nasprotuje zakonodaji, ko meni, da pravice do pouka 

maternega jezika in kulture ne kaže omejevati na mednarodne pogodbe oz. je pogojevati z 

njimi. Med načeli in cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole sta načelo oblikovanja in širjenja 

nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti zapisana vzporedno, kar pomeni, da si ne 

nasprotujeta, ampak se dopolnjujeta. Vendar nas negativno preseneti stališče, da Slovenija 

šele »bo postajala« večkulturna država – kot da to že ni (in je tako kot druge države vedno 

bila). Sprašujemo se, kako naj se razvija medkulturnost, če niti obstoječe večkulturnosti ne 

moremo priznati. 

Nacionalni program za jezikovno politiko (2011) popolnoma podpira medkulturnost 

kot pedagoško-didaktično načelo s predlogi za dejavnosti, ne samo na načelni ravni. Izhaja iz 

zavedanja o slovenski večkulturni in večjezični družbi, poudarja heterogenost jezikovnih 

potreb različnih govorcev, podpira razvoj večjezične in večkulturne ozaveščenosti, pravico do 

uporabe svojega lastnega jezika in kulture, predlaga jezikovno usposabljanje javnih 

uslužbencev. Za učitelje predlaga sistematično usposabljanje za SDJ, medkulturno 

opismenjevanje, tudi usposabljanje učiteljev za opismenjevanje nepismenih tujih govorcev v 

slovenščini, usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev slovenščine za poučevanje v dvo- in 

večjezičnih okoljih; za učeče se vzgajanje za večjezičnost in medkulturnost. Nacionalni 

program za jezikovno politiko (2011) torej izhaja iz predpostavke, da Slovenija je večjezična 

država in poudarja heterogenost jezikovnih potreb različnih govorcev.   
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6 MOŽNOSTI IN IZZIVI ZA MEDKULTURNI DIALOG PRI POUKU 

KNJIŽEVNOSTI 

 

Stiki med različnimi kulturami in »medsebojne medkulturne zamenjave niso 

posebnost našega časa. Prav nasprotno so ti stiki prav toliko stari kot razlike in meje med 

kulturami in narodi: potovanjem različnih kulturnih tvorb, fizičnih predmetov in besedil iz 

ene kulture v drugo lahko sledimo do najstarejših časov« (Grosman 2004a: 17). Za Slovenijo 

in njene prebivalce velja enako, saj je »večkulturnost in popolna ali delna večjezičnost 

konstanta lastnost slovenske kulture. To se v zgodovini kaže skozi t. i. 'vplive' in prevajanje iz 

drugih književnosti, na poseben način skozi izseljensko književnost (političnih in ekonomskih 

emigrantov) in skozi stalno kroženje informacij« (Novak Popov 2005: 122).  

Slovenščina je eden od učnih predmetov v vzgojno-izobraževalnem procesu in 

vsekakor ne edini, znotraj katerega se lahko razvijata medkulturna vzgoja in izobraževanje ter 

medkulturni dialog. Pouk književnosti v drugem triletju osnovne šole, na katerega se 

osredotočamo v tem poglavju, ponuja številne možnosti za uresničevanje medkulturnega 

dialoga in za razvijanje medkulturne zmožnosti, saj je »književnost v medkulturnem 

položaju« (Grosman 2004a) že sama po sebi: veliko umetnostnih besedil, ki jih beremo, je 

prevedenih, torej prihajajo iz drugih kultur; na drugi strani nam književna besedila ponujajo 

(književni) vpogled tako v domačo kot v druge kulture, ne glede na to, ali so jih napisali 

slovenski avtorji in avtorice ali ne.  

Pouk slovenščine temelji na komunikacijskem pristopu in razvijanju bralčeve 

recepcijske zmožnosti (Grosman 2004b; Kordigel Aberšek 2008; Saksida 2008; UN 

Slovenščina 2011; Blažić 2011). Na začetku UN slovenščine (2011) je načelno izražena 

podpora razvoju medkulturne zmožnosti, vendar to ni dovolj, zato predlagamo spremembe, 

izhajajoč iz imagologije ter analize stereotipov, predsodkov (Pageaux 2005; Smolej 2005a; 

Svetina 2006; Šabec 2006). Podrobneje predstavljamo sedem kratkih proznih del, ki 

tematizirajo vključevanje (otrok) priseljencev, pri čemer smo pri analizi vsebine pozorni na 

odnos večine do prišleka (takoj po prihodu in po vzpostavitvi stika) ter na (ne)preseganje 

(prikritih) predsodkov in stereotipov (Cave 2001; Fries 2002; Koren 2009; Makarovič 1975, 

1995, 2002; Neuendorf 2000; Pikalo 2005; Velthius 1997, 2005). Izpostavljamo tudi nekaj 

večjezičnih izdaj, ki s svojimi prevodi posredno prikazujejo slovensko večjezično realnost 

(Hanuš 2010a, 2010b; Hudorovac 2009; Pavček 2007). 
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 Ko smo izbirali književna besedila za empirični del, smo imeli v mislih mladega 

bralca v drugem triletju osnovne šole. Tematika preseljevanja je pogosto obravnavana v 

slikanici, katere edinstveni značaj kot umetnostne vrste izvira iz dejstva, da je pravzaprav 

kombinacija dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne, izpostavlja Maria Nikolajeva 

(2003) in opozarja, da ima slikanica velik potencial kot medij za komunikacijo z odraslimi, ki 

običajno berejo slikanice naglas, s čimer hkrati naslavlja občinstvo dveh (ali treh) generacij. 

Čeprav so objave ali aktivnosti, ki v ospredje postavljajo vzgojo za strpnost, 

sprejemanje tujosti in drugačnosti ter pouk (mladinske) književnosti, maloštevilne in 

razpršene (Šlibar 2006: 22), se osredotočamo na književnost, pri čemer se zavedamo, da 

književno »delo ni zrcalna podoba sveta, ampak diskurzivni dogodek. Diskurze tukaj 

razumemo kot socialne jezike in institucionalno urejen sisteme reda. Kot diskurzivni dogodek 

pa literatura ni zgolj popisovalec družbenega procesa, ampak v njem aktivno sodeluje. 

Književnost namreč v poststrukturalističnem smislu ni struktura, marveč proces, v katerem 

govorimo o konstrukciji dejanskosti (Kondrič Horvat 2006: 155).  

 

6.1 Književnost in njena družbena vloga 

 

»Umetnost pomaga pedagogiki, da deluje proti vsenavzoči težnji po moraliziranju in 

indoktrinaciji. Prevelikemu poenostavljanju postavlja nasproti svojo nesporno kompleksnost 

in večpomenskost« (Wintersteiner 2006b: 98–99). V književnih besedilih lahko beremo, 

»kako zvenijo trki različnih kultur, jezikov, izkušenj, civilizacijskih krogov, z jezikom 

ograjenih svetov« (Strsoglavec 2005: 93). Možnosti za razvoj medkulturne zmožnosti pri 

pouku književnosti pojasnjuje tudi Meta Grosman (2004a: 12): »Kot zasvojena bralka sem 

prepričana, da se lahko naučim precej več o nesporazumih in možnostih sporazumevanja med 

posamezniki in med kulturami oz. pripadniki različnih kultur in govorci različnih jezikov iz 

branja novejšega pripovednega leposlovja, ki vedno bolj pogosto govori prav o problemih 

medkulturnih stikov, še zlasti nesporazumov, ki iz takih stikov nastajajo.«   

Janja Žitnik Serafin (2008) definira slovensko kulturo, mi pa smo iz nje izpeljali 

definicijo slovenske književnosti: vanjo uvrščamo vse v Sloveniji rojene avtorje ne glede na 

materni jezik, v slovenščini ali z mislijo na Slovenijo za mejo ali v izseljenstvu pišoče avtorje, 

v Slovenijo priseljene avtorje književnih besedil, ne glede na materni jezik. Tovrstna široka 

definicija priča o bogastvu slovenske besedne umetnosti in lahko bistveno pripomore k 
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razvijanju naše medkulturne zmožnosti in preseganju občutkov nacionalne ogroženosti 

(Grosman 2004a).  

»Kritiko ideološkosti, ideologizacije in ideologij samih, torej prikritega vnašanja 

razmerij moči, svetovnih nazorov in političnih ciljev, je moč izpeljati posebno nazorno in 

učinkovito preko književnosti, ker se lahko zaradi funkcionalnosti umetnostnih književnih 

besedil konkretno prikažejo negativne posledice določenih stališč« (Šlibar 2006: 30), toda 

šolsko »branje (in književna vzgoja sploh) mora ostati tudi v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osredinjena na učenca, kar pomeni, da je najpomembnejša naloga posredovati, 

ohraniti otrokovo prepričanje, da se človek v književnosti srečuje predvsem/tudi s samim 

seboj, kar je namreč najmočnejša motivacija za branje leposlovja sploh« (UN Slovenščina 

2011:  103). »S pomočjo književnih besedil lahko učence senzibiliziramo za pozitivne prvine 

medkulturnosti, ob stereotipnih podobah in primerih diskriminacije pa razvijamo kritičnost in 

medkulturno ozaveščenost« (Blažić 2011: 178), razvijamo vzgojo za mir (Wintersteiner 

2006b) ter vzgojo za strpnost in sprejemanje tujosti (Šlibar 2006).  

 

6.1.1 Slovenska književnost 

 

Kaj tvori slovensko kulturo in kaj en njen del, slovensko književnost? Na to vprašanje 

odgovarja dostojanstveno do vseh prebivalcev, živečih v Sloveniji, definicija Janje Žitnik 

Serafin (2008: 11):
122

 »Matična kultura večinskega naroda v Sloveniji in izseljenska, ki se je 

v zadnjem poldrugem desetletju naposled uveljavila tudi tu, pa slovenska zamejska in 

manjšinske kulture v Sloveniji ('avtohtone' in 'priseljenske') so tisto, kar v tej knjigi imenujem 

sokulture, saj jih povezuje bistveni dejavnik: šele vse skupaj namreč tvorijo kulturo v 

sodobnem smislu.« Torej predstavljajo slovensko književnost vsa književna besedila, ki so jo 

napisali avtorice in avtorji, ki so: 

1. rojeni v Sloveniji in so v Sloveniji ostali ter ustvarjali, njihov materni jezik je 

slovenščina (t. i. matična kultura večinskega naroda v Sloveniji) 

                                                 

122
 Publikacija Večkulturna Slovenija: položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem 

prostoru (Žitnik Serafin 2008), iz katere je vzela definicija, je izšla tudi v angleškem jeziku, in sicer 

pod naslovom Bridges and Walls: Slovenian Multiethnic Literature and Culture (Žitnik Serafin 2012). 
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2. ostali zunaj slovenskih državnih meja zaradi političnih odločitev, ki so se »za mejo« 

rodili in »za mejo« ustvarjali, njihov materni jezik je slovenščina in/ali še drug jezik, 

nekateri ustvarjajo tudi v jeziku okolja (t. i. zamejska književnost) 

3. rojeni v Sloveniji, a so se izselili kamor koli po svetu, kjer so še vedno ustvarjali ali v 

slovenščini in/ali v jeziku okolja (t. i. slovenska izseljenska književnost) 

4. rojeni v Sloveniji, pripadniki italijanske, madžarske in romske manjšine, ustvarjajo v 

svojem maternem jeziku in/ali v slovenščini (t. i. manjšinska književnost) 

5. rojeni v Sloveniji, a so njihovi (stari) starši prišli od drugod, ustvarjajo v svojem 

maternem jeziku, ki večinoma ni slovenski in/ali v slovenščini (t. i. priseljenska 

književnost t. i. druge ali tretje generacije priseljencev) 

6. rojeni drugje, a so se priselili v Slovenijo in zdaj tu ustvarjajo, ustvarjajo v svojem 

maternem jeziku, ki večinoma ni slovenski in/ali v slovenščini (t. i. priseljenska 

književnost novopriseljenih oz. književnost t. i. priseljencev prve generacije)  

Književno ustvarjanje vseh teh pisateljic in pisateljev, pesnic in pesnikov, dramatičark in 

dramatikov, tako na področju mladinske književnosti kot književnosti za odrasle, predstavlja 

slovensko književnost. Če ga seveda hočemo – a tako široko dojemanje slovenske 

književnosti je redko, »žal še vedno bolj načelno kot pa funkcionalno« (Žitnik Serafin 2008: 

12), še manj pa razvidno v šolskih učnih načrtih, v šolskih učbenikih, v pregledih slovenske 

književnosti. Najmanj težav z uvrščanjem v slovensko književnost imajo avtorji, rojeni v 

Sloveniji, s slovenskim maternim jezikom, torej predstavniki večinskega slovenskega naroda. 

Sledijo jim predstavniki slovenskih manjšin v sosednjih državah, saj je »njihova kulturno-

umetniška dejavnost, zlasti slovenska zamejska, že vrsto let mnogo bolje integrirana v 

osrednjo slovensko kulturno ponudbo in učne vsebine kot pa izseljenska in priseljenske« 

(Žitnik Serafin 2008: 13).  

Odnos do slovenske izseljenske književnosti se je bistveno spremenil po letu 1991, saj 

je »ugled besedne umetnosti slovenskih izseljencev v zadnjih dveh desetletjih v domovini 

sprva skokovito narasel, kar je razumljiva reakcija na dobra štiri desetletja domače blokade 

povojnega slovenskega emigrantskega slovstva nasploh« (Žitnik Serafin 2008: 50). Irena 

Novak Popov izpostavlja dodano vrednost, ki jo v književna besedila prispevajo avtorji in 

avtorice, živeče v različnih jezikovnih in kulturnih okoljih: »Če je bogastvo sveta res 

raznovrstnost resnic in kultur, bi se to moralo še posebej izkazati v umetniških izrazih tistih 

avtorjev, ki imajo globinski stik z drugim, s tujo kulturo in literaturo, torej avtorji, ki so dalj 

časa živeli in ustvarjali v tujini in svoje neposredno odzivanje na sodobno kulturno pojavnost 

vgradili v slovenska literarna dela, namenjena slovenskemu bralcu.« Zbirka, ki prinaša do 
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zdaj najbolj celovit pregled slovenske izseljenske književnosti z različnih celin, je Slovenska 

izseljenska književnost (Žitnik, Glušič (ur.) 1999) v treh zvezkih.
123

 »Izseljenski pisci namreč 

vnašajo z izvirnimi deli, napisanimi v materinščini, v slovensko literaturo svoje intimno 

doživljanje tujine, ki jim je postala dom. Na drugi strani pa tisti, ki pišejo v jeziku nove 

domovine in so njihova dela postala sestavni del literatur drugih narodov, vnašajo v tuje 

literature prvine slovenskih književnih in kulturnih tradicij« (Žitnik Serafin 2008: 50).  

 V zadnjih letih je bilo v enega od srednješolskih beril vključenih nekaj izseljenskih 

piscev.
124

 Priseljenski pisci, tudi če pišejo v slovenščini, v slovenskih književnih učbenikih, 

niso niti omenjeni, čeprav deluje v Sloveniji »vsaj 120 aktivnih priseljenskih leposlovnih 

ustvarjalcev, za katere pa je značilna izrazita notranja delitev na neznatno število 

uveljavljenih avtorjev, katerih dela izhajajo v slovenskem prevodu (ali pa sami pišejo že tudi 

v slovenščini), ki jim je vsaj deloma odprta pot v osrednje slovenske literarne revije in 

založbe« (Žitnik Serafin 2008: 13, 14). Pomemben prispevek k predstavitvi priseljenske 

književnosti v Sloveniji predstavljajo npr. raziskave Lidije Dimkovske (2008), objave v reviji 

Paralele.
125

  

Vprašanje je, koliko je v slovenski kolektivni zavesti prisotna književnost prebivalcev 

Slovenije, ki jim slovenščina ni materni jezik. Koliko npr. vemo o romski literarni 

ustvarjalnosti?
126

 Janja Žitnik Serafin (2008: 13) kritično ocenjuje: »kulturno-umetniški 

sadovi t. i. 'avtohtonih' manjšinskih skupnosti v Sloveniji, tj. ustavno priznanih manjšin, še do 

danes niso ustrezno vključeni v osrednje nacionalne učne vsebine, kar priča le še o enem 

vidiku zavrte integracije kulturno-umetniške produkcije na nacionalni ravni.«  

Da bi spremenili naše zavedanje in (ne)znanje o književni ustvarjalnosti vseh 

prebivalcev Slovenije v slovenski kulturni prostor, ne glede na materni jezik in etnično 

                                                 

123
 Prvi zvezek: Evropa, Avstralija, Azija; drugi zvezek: Severna Amerika; tretji zvezek: Južna 

Amerika. 
124

 Ambrož, Darinka idr. (2003). Branja 1: berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij ter štiriletnih 

strokovnih šol. Ljubljana: DZS. Ambrož, Darinka idr. (2003). Branja 3: berilo in učbenik za 3. letnik 

gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ljubljana: DZS. Ambrož, Darinka idr. (2003). Branja 4: berilo 

in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ljubljana: DZS.  
125

 Paralele: literarna revija za vprašanja kulture manjšinskih avtorjev, ki živijo v Sloveniji. Izdaja 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Izide enkrat letno ob srečanju Sosed tvojega brega. Urednica je 

Dragica Breskvar (Revija Paralele … 2013). 
126

 En del romske književnosti, in sicer okoli 20 knjižnih izdaj v slikanicah in dve zgoščenki z 

romskim ljudskim slovstvom, izdanih v Sloveniji po letu 2005, obravnava članek Slovenske romske 

pravljice. Prispevek je nastal v sodelovanju z Romi, s katerimi so bili opravljeni intervjuji. Večina 

mladinske književnosti je objavljena dvo- ali večjezično (v dolenjski ali prekmurski romščini, 

slovenščini idr. jezikih) (Vižintin 2012). 
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pripadnost, bi bilo nujno potrebno sodelovanje s pripadniki večinskega prebivalstva in 

manjšinami, ustavno priznanimi ali ne. Sledila bi uvrstitev njihovih avtorjev in avtoric v učne 

načrte na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema, njihovih kvalitetnih književnih 

besedil v osnovnošolska in srednješolska berila ter v preglede slovenske književnosti. Na ta 

način bi razvijali medkulturni dialog; nevidne manjšine in jeziki bi postali vidni v slovenskem 

večetničnem in večjezičnem kulturnem in družbenem prostoru, s čimer bi prispevali k razvoju 

medkulturne vzgoje in izobraževanja. Predstavniki manjšin, priseljencev, izseljencev in 

zamejcev pa bi se lažje poistovetili slovensko identiteto, ki bi sprejemala slovenski kulturni, 

jezikovni in etnični pluralizem kot svojo vrednoto – in to brez občutkov kakršne koli 

ogroženosti primarne jezikovne identitete in lastne kulture.  

 

6.1.2 Med razvijanjem medkulturne zmožnosti in občutkom ogroženosti 

 

Medkulturni stiki, torej stiki med dvema ali več kulturami, ki so del človeštva, odkar 

obstajamo, so se konec 20. in v začetku 21. stoletja še okrepili. Tehnološki razvoj na področju 

prevoza, mednarodnih komunikacij, interesi kapitala (pa tudi npr. možnost študijske 

izmenjave, turističnih potovanj) so v zadnjih desetletjih omogočili še večjo mobilnost ljudi. 

Ta povečuje neprestano srečevanje in sonavzočnost številnih kultur, zaradi česar prihaja do 

potrebe po medsebojnem spoznavanju in medjezikovnem ter medkulturnem sporazumevanju, 

zanimanje za medkulturnost pa postavlja v središče humanističnega raziskovanja. Ob stalni 

sonavzočnosti več kultur s stališča posameznika ali s stališča celih družb pa prihaja tudi do 

posebnih težav, dejavnosti in nesporazumov. Nekateri se ne zmorejo uspešno soočiti z 

neznanimi kulturami in se spoprijeti z novimi okoliščinami v večkulturnem svetu. 

Zagovarjajo preživele vzorce vedenja in razmišljanja, ki ne prispevajo k razumevanju in 

razreševanju novih okoliščin. Namesto tega je potrebno dobro poznavanje posebnosti 

medkulturnih stikov in njihovih učinkov ter razvijanje medkulturne zavesti, ki vključuje 

poznavanje obeh kultur v stiku, lastne in tuje (Grosman 2004a: 17–19).  

»Vednost, da so naše predstave o svetu odvisne od jezika, ki ga govorimo kot 

materinščino, da nam vnaprej določena struktura jezika, v katerega se rodimo, lahko 

posreduje različna pojmovanja časa, prostora in človeških odnosov, različna pričakovanja o 

realnosti in sestave vrednot ter različna pričakovanja o tem, kaj je (ne)verjetno, človeško, 
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dopustno ali sprejemljivo, nas navaja k spoznanju, da govorci različnih jezikov – vsaj do neke 

mere – prebivajo v sebi lastnih svetovih« (Grosman 2004a: 21).
127

 Zaradi vplivov lastne 

kulture, ki jo sprejemamo s primarno in sekundarno socializacijo, dosežke drugih kultur težko 

nepristransko spoznavamo in presojamo; naša spoznanja o drugih in drugačnih kulturah pa so 

za nas smiselna in razumljiva predvsem s stališča naše lastne kulture. »Ta spoznanja v 

ničemer ne zmanjšujejo izziva in pomena tujih kultur, spreminjajo le našo vednost o 

zapletenosti tega izziva in o dejanskem poteku medkulturnega srečevanja, saj v nas 

uzaveščajo nujno dialektiko med pritiski tujega in drugačnega ter potrebo, da iščemo lastno 

identiteto, s stališča katere lahko zares zaznamo izziv tujega in drugega in vse tiste možnosti 

odpiranja in širjenja lastne identitete, ki jih tak izziv prinaša. V taki dialektiki se poraja 

kritična sposobnost, poleg lastne ceniti tudi druge kulture, in sicer v vseh njihovih posebnih 

drugačnostih ter brez nepotrebnega malikovanja ali omaleževanja« (Grosman 2004a: 23). 

»Poučevanje medkulturne mladinske književnosti pomeni pozitiven odnos do svoje in 

odprtost za druge kulture, pomeni spoštljiv odnos do svoje kulture in do drugih kultur, delo z 

raznolikimi skupinami učencev, kjer je raznolikost vrednota« (Blažić 2011: 184). 

Šele ko se posameznik zave, da so njegove predstave, pričakovanja in vrednote 

kulturno pogojeni z usvajanjem razumevalnih shem v maternem jeziku, lahko preseže 

neučinkovito posploševanje lastne izkušnje in pripisovanje lastnih vedenjskih vzorcev ter z 

njimi povezanih pričakovanj. Govorci drugih jezikov in pripadniki drugih kultur imajo lahko 

bolj ali manj drugačne vzorce in pričakovanja o tem, kaj je normalno in sprejemljivo. 

»Neobremenjena zavest o možni drugačnosti drugih kultur je potrebna tudi za razvoj 

radovedne odprtosti za drugačne kulture in njihovo drugost brez občutkov ogroženosti v zvezi 

z lastno kulturo, ki je vir pozitivne motivacije za sporazumevanje« (Grosman 2004a: 33).
128

  

                                                 

127
 Dovolimo si dva razmisleka. Prvič: za vsakega posameznika sta njegov, njen jezik in kultura 

pomembna. Na svoj jezik in kulturo smo ponosni, predstavljata pomemben del naše osebne in 

družbene identitete. Pričakujemo lahko, da je tako tudi z drugim, s prišlekom, ki pride s svojo kulturo 

in jezikom, da je nanju ponosen in da predstavlja pomemben del njegove, njene osebne in družbene 

identitete. Drugič: če dobro poznamo svojo kulturo in jezik ter se zavedamo, da je bil naš pogled na 

svet oblikovan na podlagi naše socializacije v primarni kulturi – in upoštevamo, da sta bila tudi 

kultura in jezik drugega oblikovana znotraj socializacije v njegovi/njeni primarni kulturi. Vemo, kdo 

smo (zavedajoč se, da se spreminjamo in da naša identiteta, ki smo si jo izbrali sami na podlagi 

ponujenega v družbi, ni enodimenzionalna kategorija). Drugi nas ne ogroža, ampak nas zanima – ter 

nas bogati s svojimi izkušnjami, pogledom na svet, s kulturo in z jezikom.  
128

 Razvoj medkulturne/jezikovne sporazumevalne zmožnosti se izpostavlja predvsem pri poučevanju 

tujih jezikov (Byram 2008, Mikolič 2004, Čok 2006), zavedajoč se, da pomeni učenje tujega jezika 

tudi spoznavanje tuje oz. druge kulture in da je to dvoje neločljivo povezano, zato »opisujemo tudi vse 
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Učni predmet slovenščina ponuja veliko priložnosti za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja ter medkulturnega dialoga tako pri jezikovnem kot pri književnem pouku, pri 

katerem beremo slovenska in prevedena besedila, ki prihajajo iz drugih kultur. Otroci 

priseljenci lahko ob spoznavanju slovenskega jezika, slovenskih in tujih (ne)umetnostnih 

besedil predstavijo svoj jezik in kulturo. Ko damo otrokom to možnost, pride do prepleta 

dveh (ali več) jezikov in kultur – do najmočnejšega prepleta pa pride, če izhajamo iz 

resničnega stanja v našem lokalnem oz. šolskem okolju.
129

 Obojestransko spoznavanje in 

spoštovanje pa je temelj razvoja medkulturne zmožnosti in medkulturnega dialoga. »Sodobno 

preseganje prepričanja o le eni pravi (večinski) kulturi in le eni pravi (beli) rasi ter spoznanje 

o relativni enakovrednosti vseh kultur in civilizacij bi nas moralo prepričati, da je resnično 

sobivanje ljudi možno le, če se bomo rešili nestrpnosti in znali živeti drug ob drugem, drug z 

drugim, in če se bomo naučili videti v pisanosti idej, verstev, barv, civilizacij in kultur 

vrednoto in ne le povoda za sprožanje agresivnih čustev. Književnost lahko k temu veliko 

prispeva« (Kordigel Aberšek 2008: 34). 

 

                                                                                                                                                        

oblike sporazumevanja s tujimi jeziki in še zlasti ves tujejezikovni pouk kot medkulturni stik in 

pravimo, da tako sporazumevanje in pouk potekata v medkulturnem položaju« (Grosman 2004: 25). 
129

 Če imamo v razredu otroka priseljenca, se lahko z njim/njegovimi starši/njegovim učiteljem 

maternega jezika in kulture dogovorimo, da predstavi svojo izvorno deželo, svoj jezik in kulturo. Na 

ta način bi se izognili temu, da spregledamo razredno večkulturnost, ki bi jo sčasoma spremenili v 

medkulturno skupnost – namesto da se pogovarjamo le o neznanih/manj znanih deželah (in vse 

prevečkrat izpostavljamo nacionalne stereotipe) ter s tem navidezno zadostimo »večkulturnosti«. 
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6.1.3 Literarna socializacija
130

  

 

»V slovenski sintagmi 'vzgoja in izobraževanje' je strnjena temeljna ambivalenca 

šolstva, ambivalenca, ki jo učitelji in učiteljice živijo vsak dan, jo dobro poznajo v njeni 

različni pojavnosti in so se primorani z njo soočiti. Kot institucija moči vladajočih slojev in 

družbe zrcali njene značilnosti, zagovarja njene cilje in je ustvarjena za zagotavljanje njenega 

obstoja in kontinuitete. Vedno bolj naj bi bila naravnana na tekmovalnost, uporabnost znanja 

in na pridobivanje kompetenc. Kljub temu je, morda danes še bolj kot kdaj prej, potrebna in 

želena njena tradicionalna, od vseh začetkov vsebovana vzgojna, torej etična in socialna plat. 

Kriza vrednot, dvig nasilja, komunikacijska osamljenost posameznika, nestrpnost, hitrost 

spreminjanja, naravnanost na materialne dobrine, pomanjkanje časa, potrošništvo in druge 

bolezni informacijske družbe vplivajo na šolo, tako da se ne more ogniti njihovi obravnavi« 

(Šlibar 2006: 24–25).  

»Mladinska književnost je sestavni del družbenega in kulturnega življenja. 

Konceptualne spremembe v pojmovanju zahtevajo izločanje normativnih ali ideoloških 

vprašanj, čeprav ne moremo mimo dejstva, da je književnost pomembno, ne pa 

najpomembnejše sredstvo socializacije. Skozi jezik oz. književnost se otrok uči o svetu zunaj 

sebe, o navadah, institucijah in hierarhiji« opozarja Milena Mileva Blažić (2006a: 159–160), 

da je tudi mladinska književnost in njena obravnava znotraj pouka slovenskega jezika in 

književnosti del vzgojno-izobraževalnega sistema. Podobno navaja Vesna Kondrič Horvat 

(2006: 149): »Če velja, da so splošni cilji književnega pouka razvijanje osebnosti, podpora pri 

                                                 

130
 Pod naslovom literarna socializacija se ne ukvarjamo z vprašanjem socializacije za literaturo, 

ampak z literaturo kot možnostjo za vzgojo za sobivanje v raznolikosti ter razvoj medkulturne 

zmožnosti. Socializacija za literaturo se ukvarja z vprašanjem, kako »v času atraktivnejših medijev, 

kot je morda knjiga, razvijati in vzpodbujati bralne navade« (Jazbec 2006: 102). Meta Grosman 

(2004b: 10) izpostavlja: »Niti branje niti motivacija za branje zaradi užitka, se pravi želja brati zaradi 

veselja, danes nista več samoumevna,« ampak je to večstopenjski proces, ki prinese užitek šele, ko se 

naučimo določenih pravil, ko obvladamo strategije in avtomatiziramo določene spretnosti, pomembne 

za branje. Seveda je eden ključnih pogojev za vzgojo preko književnosti motivacija za branje (Bucik 

2006), na katero pozitivno vplivajo številni dejavniki, mdr. dostopnost bralnega gradiva, možnost 

izbire, učitelj kot bralni model, pogovori o knjigah, bralne izkušnje in bralne spodbude (več o tem glej 

Bucik 2006; Pečjak 2009; Grosman 2004b idr.). »Zagovor branja« (Grosman 2004b) in literarna 

socializacija za literaturo (Jazbec 2006) sodelujeta v boju proti številnim privlačnejšim sodobnim 

medijem (risanke, filmi, internet, računalniške igrice ipd.), da bi literatura in branje ne prestopila v 

sfero tujosti v življenju odraščajočega otroka – pa ne samo zaradi vzgoje za mir, strpnost in 

spoštovanje drugačnosti, o čemer bomo več spregovorili na naslednjih straneh, ampak tudi zato, ker je 

razvita bralna zmožnost predpogoj šolske (in življenjske) uspešnosti. Branje ni samo pot do 

leposlovja, ampak omogoča jezikovni razvoj, kar je glavni dejavnik otrokovega kognitivnega razvoja 

(Grosman 2004b: 81). 
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oblikovanju identitete, moralna vzgoja in sposobnost, da razumemo drugega, potem lahko vse 

te cilje z otroško in mladinsko književnostjo dosežemo toliko lažje, ker le-ta s tem, ko izhaja 

iz življenjskih tem in izkušenj bralcev, meri prav na identifikacijo. Besedila literarnega 

kanona poskušajo ravno nasprotno – ustvariti občutek distance, hočejo, da se s težavo 

dokopljemo do njih in otežujejo branje. Morda bi ravno zaradi tega lahko rekli, da 

mladostniki spontano veselje do branja doživljajo prej z otroško in mladinsko književnostjo 

kot z besedili iz literarne tradicije – pri čemer so seveda tudi izjeme.« To lažje razumemo, če 

se zavedamo nalog, ki jih družba nalaga literaturi. Te so razporejene med dvema poloma:  

 afirmativna estetika: pojmovanje umetnosti kot sredstva soustvarjanja in predvsem 

ohranjanja ustaljenih struktur in vrednot, ki so v skladu z vladajočim in vodilnim 

 deviacijska estetika: postavlja ustaljeno družbeno pojavnost, družbeni red, predvsem 

pa njegovo diskurzivnost pod vprašaj, jih problematizira in destabilizira (Šlibar 2006: 

28, 29) 

Afirmativna estetika je v sodobnem času manj cenjena, še posebej če je književnost zazrta v 

preteklost, če ohranja določene načine življenja in ravnanja, vrednote, pojmovanja, če služi 

potrebi po znanem in domačem ter pripomore k proizvajanju in ustaljevanju identitet. Deluje 

pomirjevalno in tolažilno, tako preko tematike kot preko svoje strukture (znane pesmi, 

ponavljalni postopki, uporaba znanega). Na drugi strani pričakujemo od zahtevne, estetsko 

prepričljive književnosti v veliki meri kritičnost do ustaljenega reda, njegovih norm in 

vrednot, inovativnost v izražanju, oblikovanju in povezovanju, odstopanje od običajnega in 

avtomatiziranega. Literatura lahko deluje v vlogi kolektivnega spomina in dopolnjuje, 

relativizira zgodovinopisje, se ukvarja s spregledanimi področji, ki v uradnih zapisih nimajo 

mesta: »Preko literature, njene moči in ozaveščanja, sposobnosti ustvarjanja identitet in 

identifikacij, empatije in pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu, so številne 

skupine, ki so bile odrinjene na margino, po vzoru emancipacije žensk, našle pot k jeziku oz. 

govoru in tako tudi k spremembi samopodobe in k družbenemu priznavanju. Pripovedi, pesmi 

ali uprizoritve o izkušnjah, pogledih in svetu teh ljudi, ne glede na to, ali so funkcionalne ali 

biografske, so delovale kot zgodbe senzibiliziranja in so včasih pripomogle k spreminjanju 

realnih družbenih odnosov« (Šlibar 2006: 31).   
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6.1.3.1  Vzgoja za mir 

 

Umetnost in književnost delujeta estetsko. Izboljšujeta našo sposobnost dojemanja, v 

nas deavtomatizirata potek gledanja, poslušanja in branja. Književna didaktika se ne more 

postavljati nad književnost samo, njene estetske zakone in njeno avtonomijo, opozarja 

Wintersteiner (2006b) – lahko pa si prizadeva, da bi podpirala komunikacijski proces med 

književnostjo in bralci oz. da ga morda šele sproži. Književna didaktika mora izhajati iz 

književnosti same. Književnost se ukvarja z družbo, zato lahko učenci s pomočjo književnosti 

odkrivajo svet. Pot ni enostavna in pri tem ne gre za preproste cilje. Književnost »postavlja 

vprašanja, ne da bi nanje odgovarjala, poskuša zajeti neotipljivost (nasilja), ne poskuša pa ga 

preveč poenostavljeno pojasnjevati. Literatura nam morda ne pomaga, da bi spoznavali nove 

resničnosti, vendar pa nam pomaga, da na novo spoznamo svojo resničnost« (Wintersteiner 

2006b: 82). Pri tem upoštevamo mnogoplastnost književnih izjav in raznolikost možnih 

recepcij. Dovoljeno je nasprotovati: nasprotovanje je intenzivna oblika učenja. »To pa konec 

koncev pomeni tudi, da se nekaj naučimo od večplastnih oblik literarnih prikazov nasilja – pa 

naj bodo do nasilja kritični ali ne. Kajti to je vidik, ki ga premalo upošteva vsaka književna 

didaktika: da se ne učimo le od nesmrtnih vzorov, temveč tudi od negativnih primerov« 

poudarja Wintersteiner (2006b: 83). Predpogoj je, da se rešimo vajenih pogledov, stereotipov, 

ki nam lajšajo vsakdan, a preprečujejo, da bi dojemali stvari okoli sebe. Zavedajoč se, da 

umetnost opazuje druge podsisteme in jih predeluje kot gradivo umetnosti, in da je tudi sama 

umetnost opazovana in vključena v druge podsisteme, izpostavlja za deavtomatizacijo štiri 

družbenokritične načine učinkovanja umetnosti: 

 priložnost za kritiko jezika: s pomočjo zelo zavestnega ravnanja z jezikom smo 

kritični do običajne rabe jezika, nerazmišljanja; ne dopuščamo jezikovnih laži, smo 

kritični do zastirajočih in manipulatorskih jezikovnih izjav; npr. medijska industrija 

nam prodaja nasilje kot razvedrilo, mi pa ozavestimo učinek prikazovanja tako, da 

dobesedno opišemo, kar vidimo na zaslonu – vendar so naše formulacije nove, 

postopek izvorno estetski; če natančno opisovanje misli in čustev položimo v usta 

tistim, ki bi imeli vse razloge, da zamolčijo svoje motive, nastane smešno-ironičen 

efekt, satira 

 utopična funkcija: umetnost dopušča predstavo tega, kar ni, a bi lahko bilo; tistega, ki 

ga ni, a bi lahko bil; literatura nam kot realna prikazuje stanja in načine življenja, ki 

(še) ne obstajajo, s čimer nam omogočajo, da razvijamo ideje in koncepte nekega 
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boljšega sveta – pri čemer ne pritiska na nas, da bi to morali tudi uresničiti, kar je 

predpogoj za vsako ustvarjalno fantazijo 

 možnost empatije: ko se med branjem postavimo v kožo ljudi, katerih obzorje 

izkušenj, vrednostni sistem in svetovni nazor odstopajo od našega, nam branje 

dovoljuje, da brez nevarnosti izkusimo nekaj novega; svoj pogled včasih postavimo 

pod vprašaj in preskusimo nove poglede 

 katarzični učinek: katarza predpostavlja empatijo in razumevanje drugih, vendar gre 

dlje: sproži proces učenja, ki temelji na refleksiji tega sočutja, predstavlja lovljenje 

ravnotežja med empatijo in distanco; a ker smo zaradi mnogih prizorov nasilja otopeli, 

mora danes senzibilizacija za nasilje s pomočjo strahu (da se tudi sami prestrašimo) 

najti nove poti, pri čemer želimo kritizirati družbene strukture in jih odstirati, a se 

izogniti stereotipnim in poenostavljenim podobam, ki nam jih ponuja sodobni 

medijski svet: delovati začnemo literarno, spodbujati kreativno literarno pisanje in 

inscenacijo, saj nam oboje nudi okvir in impulz za uporabo nasilja (Wintersteiner 

2006b).  

Književno motivirana vzgoja za mir sega po književnosti kot postopku za ukvarjanje z 

resničnostjo tako, da se izogiba »nasilnemu odnosu« do umetnosti in njeni enoplastni 

funkcionalizaciji; da v didaktičnih scenarijih optimalno izraža štiri omenjene načine 

delovanja umetnosti ter da literarna besedila ponuja kot zgled in impulz za lastno pisanje, 

igranje ali fantaziranje, torej s kreativnim književnim pisanjem in dramatizacijo: »Prisilimo 

se, da se res zelo močno »identificiramo« s prikazovano osebo in s tem bolje in predvsem 

čutno dojamemo njene vzgibe za nasilna dejanja oz. ozadje vloge žrtve. Končni cilj 

identifikacije je seveda, da bi se ukvarjali sami s seboj. Tudi menjanje vlog, ko na primer 

enkrat igramo žrtev, drugič pa storilca, privede do tega, da »s pridobljenimi izkušnjami« 

raziskujemo lastno osebnost« (Wintersteiner 2006b: 96).  

Za mir s pomočjo književnosti vzgajamo tako, da v njej prepoznavamo nasilje – in da 

se motiviramo oz. motiviramo učence (v jeziku dokumentov Evropske unije: postanemo 

aktivni državljani). V književnih besedilih, prebranih ali svojih, izpostavimo nasilje in se 

identificiramo z nasilnimi dejanji svojega lika ali dejanji žrtve, občutimo kompleksnost in jo 

ozavestimo; izrazimo kritiko obstoječega stanja, lahko tudi v obliki satire ali fantazijskih 
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književnih besedil.
131

 Vendar Werner Wintersteiner (2006a: 72) opozarja, da vzgoja za mir ne 

sme biti vzgoja za miroljubnega človeka. »'Miroljuben človek' je v nasilni družbi bodisi 

oportunist ali slep. […] Vsekakor gre ob tem za izoblikovanje sposobnosti, da sprevidimo 

obstoječe nasilne odnose, da se zavestno spopademo z realno obstoječim nasiljem, pa tudi z 

lastnim, ter da konflikte rešujemo, kolikor je mogoče, nenasilno. Odločilno je, da ozavestimo 

povezave med zasebnim in političnim in jih tako tudi obravnavamo. Vzgoja za mir seveda ne 

more odpraviti svetovnih problemov, lahko pa nam ponudi boljše priložnosti, da se bo neka 

nova generacija spoprijela z njimi in da jim bo kos.«  

V šoli, ki postaja vse bolj funkcionalna in na prvem mestu namenjena temu, da bi se 

učenci kar najbolje vključili v gospodarsko življenje, vzgojna naloga pa stopa v ozadje – bi 

morala vzgoja za mir postati celosten koncept. Z izobraževanjem lahko vzpostavimo ustrezne 

pogoje in prekinemo širitev nasilja, ki izhaja tudi iz vzgojnega sistema. Ko govori Werner 

Wintersteiner (2006b) o vzgoji za mir, govori pravzaprav o vzgoji za mir kot o pedagoškem 

načelu (Skubic Ermenc 2007a): »Pravim, da bi lahko bila in da bi morala biti vzgoja za mir 

vrhovno načelo, 'velika zgodba' vzgoje. Vojna, lakota, globalno izkoriščanje 'Juga' s strani 

'Severa', diktatorsko nasilno vladanje in uničevanje okolja – to so resnični problemi 

današnjega sveta. Zato bi moralo razvijanje sposobnosti, s katerimi lahko rešimo te probleme, 

predstavljati prvi cilj vseh pedagoških prizadevanj« (Wintersteiner 2006a: 72), pri čemer ni 

dovolj samo miroljubnost. »Zgodovina mirovnih gibanj, mirovne pedagogike in borbe za mir 

je prešla več faz razvoja in je pustila za sabo naivna pojmovanja o miru in miroljubnosti, ki so 

pogosta delovala kot ovira in bila razlog za njihovo neučinkovitost, za odklonilni ali celo 

posmehljiv odnos družbe do njih. V središče sodobnega aktivnega delovanja za mir je torej 

postavljeno stremljenje, kako pravočasno ugotavljati nasilje in konflikte, kako ljudi ozavestiti 

o njihovi neutemeljenosti in neupravičenosti ter ne nazadnje kako oboje preprečiti« (Šlibar 

2006: 17).  

 

 

                                                 

131
 Pisati fantazijska besedila »o idealnem svetu« očitno ni tako enostavno, opaža Werner 

Wintersteiner (2006b: 97): »Kakor se vedno znova pokaže, je za ljudi precej težavno, da bi si ustvarili 

predstave o želenem ali idealnem stanju. Pritisk realnosti je premočan, utopično razmišljanje pa je 

preveč na slabem glasu, da je odtujeno od sveta in škodljivo. Literarne forme, ki potujijo lastne želje, 

zato v večji meri dovoljujejo neke vrste osvoboditev.« 
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6.1.3.1  Vzgoja za strpnost in sprejemanje tujosti 

 

Susanna Palomares (2001: 7) prepoznava v konceptu strpnosti vrlino, »ki se v naši 

družbi še ni dovolj razvila. Gre za priučeno socialno veščino, ki ne pomeni le, da nečesa ne 

prepovedujemo in da nekaj dopuščamo brez nasprotovanja. Biti strpen do nečesa pomeni tudi 

spoštovati drugačnost. Človek, ki je toleranten do soljudi, sprejema drugačnost in je sposoben 

dojemati različnost na tvoren način v smislu: 'Ti in jaz sva različna. Različno izgledava. 

Različno misliva. Različno se izražava. O mnogih stvareh se ne strinjava, vendar to za naju ni 

moteče.' / Tolerantnost vključuje željo po sprejemanju novih informacij in odprtost zanje. 

Kadar smo odprti, lažje sprejemamo novosti, ki ne ustrezajo našim stereotipom. Tako 

spreminjamo stereotipe. Bolj tolerantni pa lahko postanemo tudi tako, da zavestno širimo 

meje varnega območja, v katerem smo navajeni delovati.« Deklaracija načel o strpnosti 

(Declaration of Principles on Tolerance) je bila sprejeta leta 1995. »Lahko rečemo, da je 

strpnost v vladajočem diskurzu dojeta kot vrednota, in to ne vrednota, ki bi imela naključno 

vrednost. Za strpnost se zdi, da je načelo. Vendarle prav margina kaže, da načela vsi ne cenijo 

enako, nekateri pa sploh ne, prav nasprotno,« kritično ocenjuje Janez Krek (1997: 32).  

Neva Šlibar (2006: 22) opozarja na neustrezen pomen besede: »Sama beseda 'strpnost' 

se za svet, ki vztraja na pozitivnem motiviranju, ne zdi prav posrečena, ker je kljub svoji 

dolgoletni humanistični tradiciji tako kot sposojenka 'toleranca' izvorno povezana z besedama 

'trpeti', 'prenašati', kar ju seveda negativno konotira.« Pojem strpnost je izraz odnosa, 

povezave med človekom in vsemi, ki ga obdajajo, in vsem, kar ga obdaja. Strpnost se (lahko) 

dokazuje in udejanja v odnosu do drugačnosti in tujosti. »Njeno nasprotje, in to je treba 

poudariti, ni le nestrpnost ali konfliktnost in nasilnost, temveč predvsem lažna strpnost, torej 

brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost, ki prav tako ubija, s pomanjkanjem pomoči, 

pozornosti, posredovanja. Vsi ti negativni pojavi izhajajo iz nekega situativno, strukturno ali 

sistemsko pogojenega nelagodja in ustvarjajo ponovno nelagodje, če jih ne skušamo 

odstraniti oz. na druge načine predelati, premagati« (Šlibar 2006: 23).
132

  

Kaj pa sta drugačnost in tujost; kdo je tisti Drugi, Drugačen, Tuj; kakšen je naš odnos 

do Drugega, Drugačega, Tujega? Susanna Palomares (2001: 7) predlaga: »Šole bo morale 

predstaviti drugačnost kot nekaj zanimivega, ne pa kot nekaj, česar bi se bilo treba bati.« 

                                                 

132
 Neva Šlibar (2006: 23) kot primer navaja v nemški književnosti temo holokavsta. Dopuščanje 

grozljivih dogodkov v času nacizma je temeljilo ne le na nestrpnosti, ravnodušnosti apatiji in strahu, 

ampak predvsem na predhodnem dopuščanju izobčenja drugačnega in tujega. 
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Neva Šlibar (2006: 43) začenja pri/v nas samih: »Tujost in drugačnost bi lahko tipizirali 

začenši od lastne tujosti, ki nam povzroča nelagodje in nezadovoljstvo, ker ne ustreza našim 

ali tujim ponotranjenim predstavam o tem, kar in kako želimo biti.« Pravzaprav se vse 

začenja v nas samih: »Vsaka podoba nastane, ko se Jaz, lahko tudi neznatno, zave svojega 

odnosa do Drugega, nekega Tukaj v odnosu do Drugje. […] Jaz opazuje Drugega in podoba o 

Drugem nosi tudi podobo o tem Jazu, ki opazuje, govori in piše. Nemogoče se je izogniti 

dejstvu, da se podoba o Drugem na individualni ravni (pisatelj), kolektivni (družba, dežela, 

narod) ali polkolektivni (miselna družina, mnenje, književnost) ravni ne pojavi tudi kot 

negacija Drugega, dopolnilo in nadaljevanje Jaza in njegovega prostora. Jaz želi reči Drugega 

(največkrat zaradi neizogibnih in kompleksnih razlogov), toda ko Jaz reče Drugega, ga skuša 

tudi zanikati in s tem izreče samega sebe« (Pageaux 2005: 11). Slavoj Žižek (2007: 42) pa 

našo navidezno tolerančno držo (Neva Šlibar (2006) bi rekla lažno strpnost) kritično razgalja: 

»Današnjo liberalno tolerantno držo napram Drugosti opredeljujeta dve temi: spoštovanje 

Drugosti, odprtost zanjo, in obsesivni strah pred nadlegovanjem – skratka, Drugi je čisto v 

redu, če njegova prezenca ni vsiljiva, Če Drugi ni zares Drugi … Toleranca (v strogi 

homologiji s paradoksno strukturo čokoladnega odvajala) torej sovpade s svojim nasprotjem: 

moja dolžnost, da sem strpen do drugega, dejansko pomeni, da se mu ne smem preveč 

približati, da ne smem vdirati v njegov prostor – skratka, da moram spoštovati njegovo 

netoleranco do moje prevečne bližine. Vse bolj kaže, da je to osrednja 'človekova pravica' 

poznokapitalistične družbe: pravica ne biti 'nadlegovan', tj. ostati na varni distanci do drugih.« 

Tipizacija tujosti zajema cel spekter: od individualne do nacionalne, od banalne do 

fatalne, od fizične do simbolne in kulturne. Bernhard Waldenfals (v Šlibar 2006: 43) razlikuje 

pri tujosti tri stopnje: 

 vsakdanja tujost: to tujost zlahka sprejmemo, nas ne bremeni; gre za določene »bele 

lise« v našem vedenju ali poznavanju, npr. nepoznan, tuj kraj, ki ga lahko spoznamo s 

pomočjo zemljevida ali drugih pripomočkov; poštar, ki ga videvamo, a ga ne 

poznamo; ta tujost nas ne sili, da bi zaradi nje spremenili svoj življenjski stil  

 strukturna tujost: vse, kar je zunaj določenega, nam znanega reda; življenjsko okolje 

se seli v 'domač' in 'tuj' svet; potrebna je prilagoditev, sprememba nazorov, do 

določene mere tudi načina življenja 

 'radikalna' tujost: prehaja naše obzorje osmišljanja, presega obstoječe miselno obzorje 

Neva Šlibar (2006: 43, 44) ugotavlja, da se tujost in drugačnost, ki ju opisujejo dela 

mladinske književnosti, v največji meri nahajajo v srednjem delu, v t. i. strukturni tujosti, ki 
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zahteva spremembe v življenjskem slogu in zaradi tega ustvarja težave. Še bolj presenetljivo 

pa je opažanje, da spada velik del drugačnosti ali tujosti na prvo stopnjo vsakodnevne tujosti 

in da bi za njeno odstranitev zadostovalo le polnjenje vrzeli v znanju in ozaveščanje. 

Radikalno tujost srečamo v mladinski književnosti redko. Vendar obstaja nevarnost: 

nezadržna želja, da bi tujost 'udomačili' in ji odvzeli njene značilnosti. Pri tematiziranju 

drugačnosti za otroke so pogoste pravljice in živalske zgodbe, medtem ko v mladinski 

književnosti prevladajo realistične pripovedi, domnevno prikazane iz zornega kota 

mladostnika, včasih napisane v mladinskem žargonu. Včasih je ločnica med dokumentarnim 

in fikcionalnim zabrisana, tako da je literarni značaj besedila skrit. »Oboje je problematično; 

znak za kvaliteto dela je izražen tudi v njegovi sposobnosti, da tujemu tudi oblikovno pusti 

tujost in je ne skuša z ustaljenimi postopki udomačiti« (Šlibar 2006: 44). Pri vzgoji za 

strpnost in sprejemanje tujosti in drugačnosti s pomočjo mladinske književnosti smo soočeni 

s številnimi izzivi in vrzelmi. Pretijo nam nevarnost poenostavitve, uporaba stereotipov in 

klišejev tako v besedilu kot v percepciji – medtem ko kvalitetna književna dela, ne glede na 

naslovnika, razkrajajo in razbijajo ustaljene vzorce, predsodke in klišeje.  

Značilnost književnosti je sistemska, funkcijska, strukturna in recepcijska tujost in 

drugačnost (Šlibar 2006), zato bomo to podrobneje predstavili. Literatura je socialni sistem, 

ki nagovarja celega človeka; ta sistem je osredinjen na človeške potrebe in se jim prilagaja, je 

fleksibilen in zapolnjuje sistemske vrzeli. Literatura kot socialni/družbeni sistem je od družbe 

sprejeto področje delovanja, ki izpolnjuje določene družbene funkcije – kot vsi sistemi, a jih 

na tak način ne izpolnjuje noben drug sistem,kar omogoča obstoj. Obenem ima estetska 

funkcija tendenco, da je v svoji funkcijski strukturi zelo fleksibilna, saj zapolni vrzeli na 

področju družbenih sprememb, simbolnih, duhovnih, komunikativnih, socialnih, kritičnih, 

identifikacijskih idr., ki jih drugi sistemi, ki so temu namenjeni, ne morejo ali ne smejo 

zapolniti. Neva Šlibar (2006: 28) poudarja, da »ni nobenega drugega družbenega sistema 

delovanja, ki bi nas tako celostno nagovarjal kot razumska, čustvena in družbena bitja, torej 

ki aktivira naše čute, čustva in strasti, našo zaznavo, prepoznavanje, razumevanje in 

razmišljanje, našo moralnost in etično držo, našo sposobnost in potrebo po druženju, 

občestvenosti in solidarnosti.«  

Književnost izpolnjuje družbene funkcije spomina. Deluje kot arhiv kolektivne in 

individualne zgodovine, vključujoč izključeno zgodovino intime, čustev, vsakdana, 

izključenih in izobčenih, žrtev, tabuiziranega, strahov, želje in nezavednega. Književnost 

pospešuje senzibilizacijo, empatijo, solidarnost, diferenciran pogled na svet in njegovo 

pojavnost. Deluje s pomočjo ustvarjanja konkretnih zgodb, podob in svetov, zato je še 
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posebej učinkovita. Ozavešča zaznavne, vedenjske, miselne, simbolne, komunikacijske 

vzorce; ozaveščanje poteka preko potujitvenih postopkov, ko vse, kar je običajno, ustaljeno, 

'normalno', urejeno, samoumevno potopi v neznano, tuje, nenavadno. Pri tem ne deluje 

eksotično, temveč razgalja protislovja, nedoslednosti, konstituiranost, nabitost s koristmi in 

interesi, predvsem pa ideološkost 'avtomatiziranega'. Književnost širi komunikacijske 

sposobnosti, ohranja in spreminja jezik: »Ko ne ustvarja novega, književnost črpa iz 

obstoječih avtomatiziranih 'kod' (jezikovnih, besedilnih, simbolnih, znakovnih, umetniških, 

kulturnih, ideoloških idr.), torej poseže tudi po stereotipih, klišejih, predsodkih; te nato potuji 

in razstavi, da postanejo vidni, nato jih pomensko spreobrne in osmisli, njihovo izpraznjenost 

napolni z novimi, drugimi smisli. Postopek je krožni, ciklični, ali pa, bolje rečeno, spiralni: 

kar je zapadlo trivialnemu, shematiziranemu, avtomatiziranemu, se z umetniškim preobratom 

prenovi in preoblikuje, nakar postane postopoma spet običajno in nevidno. Na tak način se 

vzdržuje tudi živost in obstoj jezika; pesniška in pisateljska ustvarjalnost nudi družbi 

neprecenljivo uslugo« (Šlibar 2006: 31). Za vzgojo za mir, strpnost, socialno kohezijo in 

vzgojo za človekove pravice je pri književnosti še posebej pomembna njena emancipacijska 

naravnanost, saj podpira samoodločanje in prevzem odgovornosti. Deluje preko ustvarjanja in 

preskušanja alternativnih svetov in utopij. Utopična funkcija književnosti se izraža v snovanju 

alternativnih svetov in življenjskih modelov; čeprav vemo, da jih nikoli ne bomo mogli 

popolnoma uresničiti, so potrebni, da se odpravimo na pot, da služijo kot usmeritev (Ingeborg 

Bachmann v Šlibar 2006: 32) oz. kot pravi Werner Wintersteiner (2006b): razvijamo ideje, a 

ni pritiska po uresničitvi, kar spodbuja ustvarjalnost. Posameznikova ustvarjalnost, domišljija 

in percepcijske sposobnosti se širijo tako pri produkciji kot pri recepciji književnih besedil. 

Književnost spodbuja ustvarjanje, ohranjanje vrednot in pospešuje kritično mišljenje: 

»Razgaljanje družbeno prikritega, recimo prav ksenofobije, manipulacija preko norm, želja in 

strahov, od šolskega okolja do svetovne politike, je tema stalnica v književnosti. Številna dela 

mladinske literature (in tudi nekateri filmi) poudarjajo nelagodje mladih zaradi 

izpostavljenosti pritiskom po prilagajanju in poenotenju, ki jih nanje izvajajo vrstniki, odrasli 

ali mediji. Strah pred drugačnostjo in posledičnim izobčenjem iz skupnosti se zrcali tudi v 

jezikovni rabi. Če se ozaveščanje in kritika osredini na sam govor, učinkuje ta 'kritika 

diskurzov' preko prikaza, kako deluje oblast že preko jezikovnih vključitvenih in 

izključitvenih mehanizmov in ti odražajo razmerja moči« (Šlibar 2006: 30).  

Pri recepcijskem argumentu se je treba zavedati, da strukturna večpomenskost ustvarja 

v bralcu potrebo po pomenski enoznačnosti, s tem pa napetost, iritacijo, ki spodbuja njegovo 

aktivnost, zahteva ustvarjalni pristop, vztrajnost, natančnost in potrpežljivost. Različni 
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strukturni dejavniki, premišljeno vneseni v kvalitetno literaturo, kar povzroča tujost besedila, 

spodbujajo v bralcu nelagodje. S tehniko upočasnjenega branja postane strukturna smiselnost 

umetnostnega besedila bolj pregledna in urejena, s čimer navkljub fikcionalnosti širi možnost 

spreminjanja sveta in spodbuja k samoodločanju (Šlibar 2006). 

 

6.1.3.3  Vloga mladinske književnosti pri književnem pouku 

 

Pojem mladinska književnost razumemo kot nadpomenko »za dve področji. Prvo je 

področje ustvarjanja za otroke (od rojstva do približno 12. leta) in mladostnike (od 12. do 18. 

leta), drugo za književnost, ki je sčasoma postala primerna za mlade bralce, čeprav je bila 

prvotno napisana za odrasle, in ima status klasike. Vendar je treba definicije in mejnike 

upoštevati cum grano salis, kar pomeni, da so letnice predvsem informativne« (Blažić 2011: 

7).
133

 Širše pojmovanje področja mladinske književnosti se nanaša na književna (literarna, 

leposlovna), polknjiževna (literarizirana besedila) in neknjiževna (stvarna ali poučna) 

besedila.
134

 Ožje pojmovanje področja mladinske književnosti se nanaša le tradicionalno 

pojmovanje literarnih zvrsti, in sicer liriko/poezijo, epiko/prozo in dramatiko. V kontekstu 

mladinske književnosti pa besedila pogosto presegajo eno samo literarno zvrst, združujejo 

različne literarne zvrsti in vrste, prirejajo besedila iz ene v drugo literarno zvrst ali omogočajo 

sožitje med različnimi zvrstmi (Blažić 2011: 17, 18). 

                                                 

133
 S stališča književne vede je mladinska književnost, ki ima za predmet poučevanja mladinsko 

književnost oz. književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta. S stališča namena in 

naslovnika pa je mladinska književnost področje literarne vede, ki ima za predmet poučevanja 

mladinsko književnost oz. književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta. Tretja definicija je s 

stališča recepcije: v mladinsko književnost sodijo tudi besedila, ki so bila namensko in prvotno 

napisana za odrasle, a so v procesu književne recepcije postopoma postajala mladinsko branje; 

predvsem so to besedila, ki so pridobila status nacionalne in/ali svetovne klasike, npr. Daniel Defoe 

(1719, prvič v slovenščini 1925): Robinzon Crusoe, France Prešeren: Fran Levstik (1858): Martin 

Krpan z Vrha, Fran Milčinski (1949): Butalci itd. Milena Mileva Blažić (2011: 7–17) izpostavlja še, 

da obstajajo številna besedila, ki jih berejo tako odrasli kot otroci: imajo dvojnega naslovnika oz. 

sodijo v večnaslovniško mladinsko književnost, npr. Joanne Kathleen Rowling s serijo knjig o Harryju 

Potterju, Svetlanine pravljice (2008), Andrej Rozman Roza (2010, 2011): Izbrane Rozine v akciji: 

pesmi za odrasle od 13. leta naprej idr. 
134

 Primeri za književno besedilo: Svetlana Makarovič (2002): Kam pa kam, kosovirja?; Matjaž 

Pikalo: Samsara (2005); Majda Koren (2009): Mici iz 2. a; primeri za polknjiževna besedila: Svetlana 

Makarovič (1981 idr.): Gal v galeriji, Polonca Kovač (1982 idr.): Zgodbe od A do Ž; primer za 

neknjiževno besedilo: Podobe otrok sveta (2009). Primer besedila, ki kombinira književno in 

neknjiževno besedilo: Stojan Hudorovac idr.: Most prijateljstva (2009). Primer besedila, ki presega 

eno literarno zvrst: Kajetan Kovič (1975 idr.): Maček Muri (proza in poezija). 
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Pri književni vzgoji se že mlade bralce opozori na različne možnosti ustvarjanja 

književnih del, konstituiranja figur ter pomenov v književnih besedilih, na različne načine 

branja in na to, kako besedila funkcionirajo. Književni pouk razvija pri otrocih literarno 

kompetenco: učenci znajo besedila umestiti zgodovinsko, v primerjavi z različnimi avtorji in 

avtoricami, do neke mere estetsko vrednotiti besedilo in svoje bralne izkušnje deliti z drugimi 

(Kondrič Horvat 2006: 148), kar je zapisano tudi v UN (Slovenščina 2011: 7): »Učenci ob 

sprejemanju umetnostnih/književnih besedil razvijajo sporazumevalno zmožnost in tudi 

pridobivajo književno znanje. Umeščanje besedil v časovni in kulturni kontekst ter 

pridobivanje literarnoteoretskega znanja jim omogočata globlje doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnih besedil. Literarnoestetsko doživetje, podprto z literarnovednim 

znanjem, omogoča poglobljeno spoznavanje besedne umetnosti in estetskih izraznih 

možnosti, povečuje užitek ob branju in pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do besedne 

umetnosti (branja), ustvarjalnosti in (samo)izražanja v raznih medijih.« 

Branje književnih besedil »igra pomembno vlogo pri osebnostnem in kognitivnem 

razvoju človeka. To gre pripisati predvsem sposobnosti literarnih del, da ustvarjajo folije – 

mreže besed, stavkov in pomenov, s katerimi si vsak bralec lahko sam ustvarja svoj smisel in 

prav zato je vrednost branja neprecenljiva že od zgodnjega otroštva« (Kondrič Horvat 2006: 

145). Zavedajoč se, da mladinska književnost ni vpeta le v književni sistem, ampak tudi v 

vzgojno-izobraževalni sistem, Saša Jazbec (2006:117) opozarja: »Če že govorimo o normah 

in vrednotah v literaturi, potem govorimo o njihovem problematiziranju, tematiziranju in ne 

posredovanju.« Glavno vlogo igrajo psihološka aktualnost tem in vsebin za bralce, povezava 

z razvojnimi nalogami, izkušnjami odraščanja, motivacija, napetost in zanimivost (Kondrič 

Horvat 2006: 148), kar potrjuje tudi Meta Grosman (2004b: 231), ki poudarja, da naj bomo 

pri izboru besedil pozorni na dejstvo, da »so za učence zanimiva predvsem tista besedila in 

njihove sestavine, ki so zanje neposredno odmevne in so jim razumljive na osnovi lastne 

izkušnje.« 

Vendar pa Vesna Kondrič Horvat (2006: 149–150) in Saša Jazbec (2006: 117–119) 

navajata, da se mladinska književnost v šoli uporablja tudi v druge namene oz. za druge 

funkcije: 

 v tematskem in problemsko naravnanem pouku, npr. za odpiranje težav in njihovo 

ponazarjanje; gre za problem funkcionaliziranja literature, ko v ospredju ni 

književnost sama, ampak so besedila uporabljena le kot motivacija in ponazoritev v 

didaktičnem sklopu (Kondrič Horvat 2006) pri drugih učnih predmetih, npr. pri glasbi 
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spoznavanju narave, matematiki, tujih jezikih, pri razrednih urah, za uresničevanje 

različnih izobraževalnih in vzgojnih nalog ter ciljev; mladinska književnost je v tem 

primeru v funkciji »dostavljalke tem«; tudi mlade bralke in bralci pogosto berejo prav 

zato, ker jih besedila nagovarjajo tematsko (Jazbec 2006)  

 književna vzgoja: mladinsko književnost uporabljamo za literarno učenje; izbor 

besedil poteka po literarnoestetskih kriterijih; bližina tem, ki zanima bralce, se 

uporablja z namenom, da bralce pridobimo, da se bodo v nadaljevanju soočili s 

kompleksnejšimi literarnimi oblikami in z reflektirajočim branjem (Kondrič Horvat 

2006); Saša Jazbec (2006) problematizira ta vidik in daje pri pridobivanju literarne 

kompetence poudarek na izboru in ponudbi besedil: ta morajo biti izbrana zelo 

premišljeno, biti morajo kvalitetna in tuja
135

  

 spodbujanje branja, preseganje odpora do medija in njegove neatraktivnosti (v 

primerjavi z drugimi mediji):  v šoli izkoristimo potenciale mladinske književnosti za 

spodbujanje branja, s čimer naj bi zgradili stabilno bralno motivacijo ter pripomogli k 

izoblikovanju bralnih navad (Kondrič Horvat 2006)
136

 

Mladinsko književnost odlikuje usmerjenost na bralce in na aktualnost: nekatera književna 

dela izrecno tematizirajo, lahko tudi že v naslovu, drugačnost, npr. Mirjam Pressler: Grenka 

čokolada, Christine Nöstlinger: Debela Neli in zavaljeni Jani, Svetlana Makarovič: Veveriček 

posebne sorte, Janja Vidmar: Princeska z napako idr. Preko pripovednih strategij poskušajo 

bralce senzibilizirati za sprejemanje drugačnosti. S tovrstnimi naslovi in deli mladinska 

književnost »ponuja mlademu bralcu 'uvodno branje' za vstop v poznejše 'prostovoljno' branje 

in s tem seveda tudi za sodelovanje v književni kulturi« (Kondrič Horvat 2006: 151). A pri 

senzibilizaciji do drugačnosti in tujosti niso vsi avtorji in avtorice enako uspešni: nekateri jo 

                                                 

135
 Izhodišče Saše Jazbec (2006: 119) je tujost branja: mladim bralkam je branje tuje, izpodrivajo ga 

drugi mediji (televizija, računalnik, medmrežje/splet); vprašanje je, ali mladi sploh še berejo oz. kaj 

narediti, da bodo brali. »Naše izhodišče razmišljanj, da so literarna besedila mladim bralkam in 

bralcem pogosto tuja, ni problem, ampak izziv, da jim pokažemo, kako se približati tem besedilom, 

kako jih brati ali drugače, kako si 'udomačiti' še ta medij. Predstaviti jim moramo čim več možnih 

načinov in jih hkrati vzpodbujati, da si izberejo individualno ustrezno kombinacijo le-teh. S tem ko 

bomo z njimi vadili drugačnost medija, bomo relativirali njegovo tujost.«   
136

 Med zagovorniki spodbujanja branja sta oblikovali dve struji: ena zagovarja spodbujanje branja ne 

glede na kvaliteto prebranega, da se le bere, medtem ko druga skeptično ugotavlja, »da s 

približevanjem spontanemu branju mladih bralk in bralcev sicer zmanjšujemo tendencionalno 

regresivno željo po branju, a ne dvigujemo ravni branja in je tudi vprašljiv razvoj literarne 

kompetence« (Jazbec 2006: 118). 
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predstavljajo umetniško (Svetlana Makarovič) in napredno (Aksinja Kermauner), drugi 

linearno (Janja Vidmar) ali trivialno (Ivan Sivec) (Blažić 2005: 50). 

 Nekateri klasični književni junaki in klasična mladinska dela (Emil in detektivi, Heidi, 

Knjiga o džungli, Ostržek,) živijo naprej, pa ne le v knjigah, ampak tudi v drugih medijih 

(filmi, risanke, zgoščenke, računalniške igrice, gledališke uprizoritve itd.). Pogosto opazimo, 

da pisci pri priredbah ne povzemajo le izvirnega besedila, ampak gradijo naprej le na osnovi, 

s čimer pridobijo znana dela mladinske književnosti popolnoma drug status kot klasiki 

(Kondrič Horvat 2006: 151). Pluralizem na slovenskih tleh po letu 1990 je poleg razvoja 

sodobnega založništva knjig za otroke prinesel tudi komercialno izdajanje mladinske 

književnosti, na novo so se ustanovile komercialne revije za otroke. »Nekateri menijo, da 

mora biti mladinska književnost dodatno poenostavljena, posebej za predšolske otroke. 

Motivi za poenostavljanje so velikokrat potrošniški, priredba pa pogosto izgubi vse svoje 

literarno-estetske značilnosti« (Blažić 2011: 8). Avtorji priredb pogosto pozabljajo, da »je 

potrebno zadostiti merilom kakovostne leposlovne literature. Ta je pogoj za sekundarno 

literaturo oz. ves literarnozgodovinski in literarnoteoretični aparat, ki jo spremlja, interpretira 

in vrednoti« (Blažić 2011: 46). Tudi nekateri slovenski klasični književnimi junaki so 

doživeli že številne interpretacije, ponovne izdaje ali predelave ali različne medijske obdelave 

(npr. Kekec, Maček Muri, Sapramiška) ali pa so slovenski avtorji, avtorice motive iz svetovne 

(književne) zakladnice predelali na svoj način (npr. Cesarjeva nova oblačila).
137

 Vse to pa 

nam ponuja priložnost za primerjavo (npr. med izvirnikom in 

spopularizirano/skomercializirano skrajšano različico; med književnim delom in filmom ali 

gledališko predstavo, radijsko igro; med starejšimi in novejšimi izdajami ali prevodi itd.) ter 

razvoj kritičnega branja.  

Kvalitetna mladinska književnost spoštuje mladega bralca in ustvarja 

mnogopomenskost tako kot kvalitetna književnost za odraslega bralca. Književnost je 

»avtonomna, je dekontekstualizirana in cilj te dekontekstualizirane umetnosti je estetski 

užitek. Toda ker je človek racionalno bitje, poskuša estetski užitek ubesediti. To po eni strani 

pomeni izgubo nediferencirane spontanosti, po drugi strani pa bralca obogati z diferencirano 

                                                 

137
 Dva tisoč let star motiv cesarjevih novih oblačil najdemo v številnih kulturah in številnih inačicah, 

oblikah in medijih. Univerzalni motiv, po Stithu Thompsonu uvrščen v skupino preizkusov, si je 

vsaka kultura prilagodila na svoj način. V primerjalni analizi sooči Milena Mileva Blažić (2008) 

srednjeveško novelo Don Juana Manuela iz 14. stoletja, avtorsko pravljico Hansa Christiana 

Andersena z naslovom Cesarjeva nova oblačila iz 19. stoletja in dramsko igro Cesarjeva nova oblačila 

Milana Jesiha (1997, Štiri igre za otroke: Cesarjeva nova oblačila, Deseti raček, Kronan norec, Zvezda 

za srce). 
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zaznavo. In v tem je ena najpomembnejših nalog književnega pouka in s tem tudi literarne 

didaktike« (Kondrič Horvat 2006: 153).  

Cilji književne didaktike in književnega pouka morajo biti jasno opredeljeni. Cilj je 

najprej razširitev oz. poglabljanje razumevanja besedila, kar dosežemo s književno vzgojo, 

pri čemer gre predvsem za dopolnitev bralne izkušnje s teorijo. Teoretično ukvarjanje z 

besedilom in njegova analiza pripomoreta k diferenciranemu pogledu na književnost, pri 

katerem bralec ugotavlja, kako besedilo funkcionira. Osnovni teoretični vpogledi, ki jih 

posredujemo mlademu bralcu, ne smejo biti sami sebi namen: ob branju določene zvrsti 

spoznamo njene bistvene značilnosti, iz poznavanja strukturnih značilnosti pa vzklije vedenje, 

kako se lahko besedilu z branjem približamo.  

Predvsem pri zgodnjem soočanju s književnostjo je teoretično ukvarjanje z besedilom 

lahko zelo »duhamorno«, meni Vesna Kondrič Horvat (2006) in priporoča produkcijsko 

naravnan pouk, pri katerem je v središču bralec, ki sam pride do določenih spoznanj. »V 

motivacijski fazi je zelo pomembno, da učitelj učence pripelje do spoznanja in jih prepriča oz. 

jim pokaže, da sami o besedilu že marsikaj vedo. Učenci potem ob besedilu sami postavljajo 

vprašanj, ki izvirajo iz njihovih izkušenj, potreb, pričakovanj« (Kondrič Horvat 2006: 154). 

Učitelji ne posredujejo le informacij o besedilu, ampak učenci s pomočjo lastnih izkušenj in 

znanja konstituirajo smisel. Ne obstaja le ena interpretacija besedila, ampak je toliko 

interpretacij, kolikor je bralcev: »ne obstaja pravilna ali napačna interpretacija, vendar pa 

moramo biti pozorni, da tudi mladi bralci svoje interpretacije argumentirajo z besedilom« 

(Kondrič Horvat 2006: 154). Tovrstno razvijanje recepcijske zmožnosti (doživljanje, 

razumevanje in vrednotenje književnih besedil) ter večperspektivnost pri razumevanju 

dogajanja in teme v književnem besedilu podpira tudi UN Slovenščina (2011: 39): učenci 

»tvorijo premico dogajanja in tako spremljajo književno dogajanje; upovedujejo zgodbo tudi 

s perspektive tistih književnih oseb, ki jim niso blizu; upovedujejo zgodbo, vsakdo s 

perspektive druge književne osebe; utemeljujejo svoje videnj s primeri iz besedila.« 

V bralnem procesu so pisatelj, besedilo in bralec soudeleženci v komunikacijski 

situaciji, ki se odvija v določeni komunikacijski družbi. Komunikacija pomeni vzajemno 

dejavnost udeležencev. Tako na bralca kot na avtorja so vplivale socialne, politične, kulturne 

in druge razmere njunih dežel, oba sta del neke literarne tradicije. Književnost je po eni strani 

samostojna, je socialni sistem, ki zadovoljuje določene potrebe in ima zato lasten razvoj, po 

drugi strani pa besedila nikoli ne moremo obravnavati ločeno od komunikacijske situacije 

(Kondrič Horvat 2006: 154). Saša Jazbec (2006: 117) opozarja, da je literarna komunikacija v 

mladinski književnosti močno zaznamovana glede na socialno distanco komunikacijskih 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

240 

partnerjev v istem družbenem sistemu, saj mladinska besedila, ki jih načeloma berejo mlade 

bralke in bralci, producira odrasla avtorica ali avtor.
138

 

Otroci in mladostniki danes berejo veliko prevodne literature. Književnost je »v tem 

primeru posredovana v medkulturnem kontekstu in prav ta medkulturni kontekst se v današnji 

literarni didaktiki čedalje bolj postavlja v ospredje in upošteva. Otroke in mladostnike 

senzibilizira za razumevanje in sprejemanje ne le različnih kultur, ampak tudi različnih 

posameznikov« (Kondrič Horvat 2006: 155). Tudi Milena Mileva Blažić (2011: 184) 

poudarja medkulturno vzgojno funkcijo (mladinske) književnosti: »Pri pouku književnosti v 

osnovni šoli gre za medkulturni dialog književnih besedil in ozaveščanje ter izobraževanje. 

Poučevanje naj vsebuje teme in vprašanja, ki bodo učence in tudi odrasle pripravili na dnevno 

soočanje s povečanimi razlikami v sodobni medkulturni družbi. Ustvariti je treba 

izobraževalne pogoje, ki bi preprečevali vsakršno diskriminacijo, izključenost, nasilje in 

konflikte. Pouk književnosti je v osnovi medkulturen, npr. učenci ne vedo, ne kdo in ne od 

kod do avtorji Ostržka, Heidi, Medvedka Puja, saj so v procesu literarne recepcij tovrstna 

besedila postala last svetovne mladinske književnosti.« Kaj pa učni načrt?  

 

6.2 Učni načrt za slovenščino, pouk književnosti 

 

Med cilji predmeta, ki se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v sklopu 

štirih sporazumevalnih dejavnosti (poslušanje, branje, govorjenje, pisanje) je v najnovejšem 

učnem načrtu (UN Slovenščina 2011: 4) pri književnem poku zapisano: »Pri književnem 

pouku se učenci srečujejo z umetnostnimi/književnimi besedili ter tudi ob njih poleg 

sporazumevalne zmožnosti razvijajo doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in 

intelektualno zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki 

jih premore besedna umetnost kot eden najuniverzalnejših civilizacijskih dosežkov, ki je za 

obstoj slovenstva še posebno pomemben, se utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska 

vzgoja ter medkulturna in širša socialna zmožnost.« Če se je še do nedavnega zdelo, da 

                                                 

138
 Obstaja tudi nekaj izjem, ko so avtorji, avtorice književnih besedil otroci sami, npr. Nejka Omahen, 

rojena 1983: Zvezda z odra (1998), Silvija (1999), Življenje kot v filmu (2000), Dež (2001); avtorica 

je nadaljevala s pisanjem tudi kot odrasla. Asja Hrvatin (2008, 2010): Od RTM do WTF oz. OD RTM 

do WTF: slovenski otroci s postaje Zoo. Znana sta dnevnika dveh mladih avtoric: Dnevnik Anne 

Frank (druga svetovna vojna), Zlata Filipović (1994): Zlatin dnevnik (vojna v Bosni in Hercegovini 

1992–1996); več o tem glej Blažić (2011: 14–15). 
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tvorita nacionalno in medkulturno nezdružljivo nasprotje (pa ne samo znotraj literarne 

socializacije), je v najnovejšem učnem načrtu za slovenščino oboje povezano.  

Pomemben korak v učnem načrtu je storjen z izpostavitvijo zavedanja, da je 

slovenščina za večino otrok v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu materni jezik – a 

ne za vse otroke: »Slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi 

jezik/jezik okolja za pripadnike manjšin je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni 

šoli. Učenci se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v 

slovenskem jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot 

državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na 

vseh področjih javnega in zasebnega življenja« (UN Slovenščina 2011: 4). Ločuje se 

slovenščina kot materni/prvi jezik in slovenščina kot drugi jezik/jezik okolja. Ločujeta se 

materinščina in slovenščina, potrjujoč, da je za marsikaterega otroka materinščina kateri od 

drugih jezikov – obenem pa se izpostavi dejstvo: slovenščina je državni in uradni jezik v 

Sloveniji ter eden od uradnih jezikov v Evropski uniji.  

Tudi med splošnimi cilji najdemo cilje, povezane tako s književnim poukom kot z 

razvojem medkulturne zmožnosti, spodbujajoč kritično razmišljanje: »Razmišljujoče in 

kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in drugih avtorjev. Branje 

prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv. Stopajo v dialog s 

književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu. Branje jim daje priložnost za 

oblikovanje osebne in narodne identitet, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje kulture in 

kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S spoznavanjem druge kulture in 

skupnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, 

kulturno in medkulturno zmožnost« (UN Slovenščina 2011: 6). 

Pri individualizaciji in diferenciaciji svetuje UN Slovenščina (2011: 107) prilagajanje 

pouka v fazah načrtovanja, organizacije, izvedbe ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Izvaja se kot notranja, fleksibilna ali delna zunanja diferenciacija, pri čemer naj bi bili učitelji 

še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike. Vzgojno-izobraževalno delo temelji 

na konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na Strokovnem svetu RS za splošno 

izobraževanje. Med katerimi naštetimi so tudi Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih 

in šolah (2009). 

UN Slovenščina (2011) je bil posodobljen »mdr. tudi zaradi t. i. kompetenčnega 

pristopa, ki ga je narekovalo Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o 

ključnih/najpomembnejših kompetencah/zmožnostih za vseživljenjsko učenje v 21. stoletju« 

(Bešter 2011: 112). Korak naprej na načelni ravni je storjen. Sprašujemo pa se, na kaj (in na 
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koga) se nanaša razvijanje medkulturne zmožnosti. Učni načrti za slovenščino in 

osnovnošolska berila že zdaj vsebujejo besedila iz svetovne književnosti, a nepovezano s 

slovensko večkulturnostjo.  

 

6.2.1 Komunikacijski pouk književnosti in razvijanje recepcijske zmožnosti 

 

Ustvarjalno branje umetnostnih besedil in pojmovanje vloge mladega bralca pri 

sodobnem pouku književnosti sta temeljni značilnosti sodobnega pouka književnosti. »Zdi se, 

da se je bistveno spremenila prav vloga učenca; ta je bil v okvirih tradicionalnega pouka 

soočen z množico besedil, sprejemal je njihovo razlago, ki ni bila njegova, ter bral in 

obnavljal vzgojna, neredko zastarela in estetsko problematična besedila. Za komunikacijski 

pouk književnosti je bistveno spoznanje, da je branje književnosti dialog; ta dialog poteka:  

 med učencem in književnim besedilom – branje književnega besedila je izhodišče 

šolske interpretacije ter 

 med učenci samimi ter učenci in učiteljem o književnem besedilu – ni dovolj, da 

besedilo v šoli le 'preberemo'; o prebranem se je treba tudi pogovarjati, besedilo in s 

tem svoje literarnoestetsko doživetje vrednotiti, dograjevati, preoblikovati « (Saksida 

2008: 52–53). 

Sodobni »učni načrt, iz katerega izhaja komunikacijski pouk književnosti, je tudi na podlagi 

ciljev zasnovan drugače kot tradicionalni – že na prvi pogled je očitno, da je prenovljeni učni 

načrt manj osredotočen na vsebine (npr. na avtorje in dela), bolj pa na dejavnosti in procese, 

ki jih predvideva sodobni pouk branja« (Saksida 2008: 69). Didaktika mladinske književnosti 

opredeljuje tri vrste ciljev (vzgojne, procesne/funkcionalne, izobraževalne cilje) (Kordigel 

Aberšek 2008: 19), ki so v UN Slovenščina (2011) zapisani kot splošni ter operativni cilji in 

vsebine: 

 splošni cilji (razvijajo pozitivno razmerje do književnosti in bralčeva stališča, zato 

tudi vzgojni cilji) 

 operativni cilji in vsebine 

o funkcionalni (pridobivanje recepcijske zmožnosti oz. zmožnosti za ustvarjalno 

komunikacijo z literarnim besedilom)  

o izobraževalni (pridobivanje pojmov oz. prepoznavanje komunikacijske 

situacije pri recepciji književnosti; literarnozgodovinsko znanje, tj. poznavanje 
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kanona mladinske književnosti, literarnoteoretično znanje, tj. prepoznavanje 

formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst) 

»Izobraževalni cilji v drugem triletju niso najpomembnejši; književno znanje (poznavanje 

pojmov, posplošitev, avtorjev) je predvsem sestavina bralne zmožnosti, nikakor pa ni samo 

sebi namen. Poznati sestavine književnega dela pomeni prepoznavati jih in jih doživljati, 

razumevati v medsebojni pogojenost ter jih interpretirati oziroma vrednotiti. Osrednje mesto 

v učnem načrtu je namenjeno razvijanju bralnih zmožnosti oziroma funkcionalnim ciljem, 

razvita bralna zmožnost pa seveda prispeva k visoki bralni kulturi – samo kdor dobro bere, 

tudi rad bere. Povedano drugače: z ustreznim poukom književnosti, ki razvija bralne 

zmožnosti učencev, vplivamo tudi na njihov pozitiven odnos do branja« (Saksida 2008: 69–

70). Pri pouku književnosti učenci in učenke razvijajo svojo recepcijsko zmožnost z branjem, 

poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih. Ob 

književnih besedilih učenci: 

 spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oz. druga besedila po izbiri učitelja in 

učencev (npr. besedila lokalnih avtorjev, besedila, povezana z lokalnimi dogodki ipd.) 

 razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja 

književnih besedil 

 ločujejo umetnostna in neumetnostna besedila (UN Slovenščina 2011: 33). 

Učni načrt torej omogoča določeno izbirnost in upoštevanje razredne (etnične, jezikovne, 

kulturne) raznolikosti, kar nam omogoča izbiro besedil: »Najpomembnejši dejavnik pouka so 

učenci, in to ne učenci po zamisli učitelja, marveč realni učenci, čisto taki, kot pridejo v šolo. 

Dosledno upoštevanje realnih učencev z vsemi njihovimi novimi navadami in zanimanji je 

edino sprejemljivo izhodišče za uspešno branje in usvajanje bralne zmožnosti« (Grosman 

2004b: 118). 

 »V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij razvijejo otroci zmožnost 

oblikovanja svojih domišljijskočutnih podob književnih oseb. Pri tem podatke iz besedila 

dopolnijo s podobami iz vsakdanje izkušnje in z domišljijskimi predstavami« (Kordigel 

Aberšek 2008: 62). Ko učenci spoznavajo prvine književnega besedila v drugem triletju, 

razvijajo zmožnost in razumevanje motivov za ravnanje književnih oseb: 

 zmožni so razumeti značaj in ravnanja osebe, ki doživlja take dogodivščine, ki bi si jih 

želeli doživljati sami, ter se vživeti v osebo, ki jim je podobna najmanj v eni konkretni 

lastnosti, oz. razumejo osebo, katere življenjske okoliščine so podobne njihovim 

 sestavljajo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb 
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 ločujejo glavne in stranske književne osebe 

 oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo 

 pri književni osebi opazujejo več značajskih lastnosti (poimenovane oz. razvite v 

nazorno sliko; upoštevajo tudi ravnanje in govorjenje književne osebe, govorjenje o 

književni osebi) 

 postopoma zaznavajo tudi tako značajsko lastnost, ki se zdi v nasprotju z njeno 

splošno značajsko oznako (npr. negativno lastnost pri sicer pozitivni osebi) 

 zaznavajo rabo neknjižnih prvin v besedilu in jo povezujejo z značajem in drugimi 

značilnostmi književnih oseb; svoje mnenje o tem ponazarjajo z zgledi iz književnega 

besedila in ga primerjajo z mnenji sošolcev 

 opazujejo perspektivi glavne in najmanj še ene stranske književne osebe ter ju 

primerjajo 

 zaznavajo tudi perspektivo tistih književnih oseb, ki jim glede na mišljenje, 

čustvovanje in ravnanje niso blizu/jih nanje opozori učitelj 

 prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb (UN Slovenščina 2011: 33–34) 

Učenci v drugem triletju razvijajo zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega prostora, 

časa in dogajanja, ugotavljajo temo in sporočilo besedila: 

 književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, 

povezujejo dogajalni čas in prostor 

 oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa (UN Slovenščina 

2011: 34) 

 sprejemajo in razumejo dogajanje, povezano v trden vzročno-posledični sistem (razen 

pri fantastičnih besedilih) 

 sledijo dogajanju na več dogajalnih prostorih in dogajanju, pri katerem se dogajalni 

časi prepletajo 

 obnovijo oz. povzamejo (bistvene) dogodke 

 v književnem besedilu prepoznavajo informacije o poteku dogajanja, potrebne 

podatke za sklenitev dogajalnega toka, ki jih besedilo ne ponuja, dobijo z zapolnitvijo 

nedoločnostnih mest s svojo domišljijo 

 ugotavljajo (z učiteljevo pomočjo), o čem govori književno besedilo (tema), kaj je 

sporočilo književnega besedila 

 naštejejo nekaj književnih besedil na isto temo 

 prepoznavajo značilnosti dogajanja v trivialnem besedilu 
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 osrednje teme so: 

o 4. razred: otroštvo, besedna igra – nonsens, družina 

o 5. razred: nenavadna stvarnost, tradicija in izročilnost, prijateljstvo 

o 6. razred: odraščanje in vrstništvo, stvarnost kot pustolovščina/skrivnost, 

ustvarjalnost (UN Slovenščina 2011: 34–35) 

V drugem triletju učenci tudi ločijo avtorja književnega besedila od pripovedovalca, 

prepoznajo pripovedovalca, kadar je v besedilu naveden/poimenovan, ter ugotavljajo, da 

avtor in pripovedovalec nista isto (UN Slovenščina 2011: 34–35).  

»Temeljni cilj sodobnega, tj. komunikacijskega pouka književnosti je razvijanje 

učenčevih sposobnosti, da sprejema umetnostna besedila; ob književnih besedilih pa tvorijo 

in analizirajo lastna. Učenci bodo uspešno razvijali svoje pisne sposobnosti, če bo učitelje 

poskrbel za spodbudne okoliščine, v katerih besedilo nastaja« (Blažić 2011: 264). Učenci 

razvijajo recepcijsko zmožnost (doživljanje, razumevanje in vrednotenje književnih besedil), 

tako da se govorno (po)ustvarjalno in/ali »strokovno« (govorni nastop) odzivajo na književna 

besedila oz. pišejo (po)ustvarjalna besedila, ki vključujejo prvine umetnostnega jezika in/ali 

druge značilnosti književnega besedila. Učenci razvijajo zmožnost doživljanja, razumevanja 

in vrednotenja književne osebe; razvijajo zmožnosti književnega prostora in časa; zmožnost 

razumevanja dogajanja in teme v književnem besedilu; ločijo avtorja od pripovedovalca. Pri 

obravnavi proznih besedil učenci v drugem triletju pišejo realistične, fantastične in 

nesmiselne zgodbe; spreminjajo književna besedila (predzgodbe, novi konci, manjkajoča 

poglavja); posnemajo jezik in slog književnega besedila; preoblikujejo krajše književno 

besedilo v strip ali nasprotno; pišejo pravljice (različnih vrst), fantastične pripovedi, 

realistične zgodbe itd. (UN Slovenščina 2011: 39–41). 

V drugem triletju osnovne šole učenci poznajo, razumejo, pravilno uporabljajo (ter 

znajo opisati) naslednje literarnovedne izraze: 4. razred: ljudsko književno besedilo; umetno 

književno besedilo; rima; zvočno slikanje; ljudska pravljica; gledališče; recitacija, 

deklamacija; 5. razred: književna oseba (glavna, stranska); dogajalni oziroma književni 

prostor; dogajalni oziroma književni čas; verz; pravljica: kratka sodobna pravljica, klasična 

avtorska pravljica, živalska pravljica; dejanje, prizor; režiser, scena, kostumi; 6. razred: 

pripovedništvo, pesništvo, dramatika; ponavljanje; poosebitev/poosebljenje; fantastična 
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pripoved, realistična zgodba (pustolovska zgodba, detektivka, kriminalka); radijska igra; strip 

(UN Slovenščina 2011: 43).
139

 

 Med kanonskimi avtorji in avtoricami mladinske književnosti v drugem triletju
140

 so 

književna besedila sledečih avtoric in avtorjev: Bine Štampe Žmavc, Astrid Lindgren, Milana 

Dekleve, Leopolda Suhodolčana, Borisa A. Novaka, Daneta Zajca, Hansa Christiana 

Andresena in enega sodobnika po izbiri učitelja in učenca (UN Slovenščina 2011: 43–44); 

torej dve ženski, pet moških ter ena/eden po izbiri oz. dva tuja avtorja in pet slovenskih ter 

ena/eden po izbiri.  

 Večino operativnih funkcionalnih ciljev, zapisanih v UN Slovenščina (2011) za drugo 

triletje, lahko uresničujemo tudi, če izberemo katero od predlaganih besedil v tem poglavju 

doktorske disertacije, ki tematizirajo vključevanje (otrok) priseljencev (drugačnost, 

preseganje stereotipov, predsodkov). Med predlaganimi književnimi besedili za obravnavo v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v UN Slovenščina (2011: 44–45) najdemo med 

proznimi besedili le Svetlano Makarovič (Kam pa kam kosovirja, Kosovirja na leteči žlici),   

Milena Mileva Blažić (2003b) ugotavlja, da v celotni devetletki prevladujejo književna 

besedila s fantastično vsebino (dve tretjini): » Otroke in mladostnike želi utrditi v prepričanju, 

                                                 

139
 V prvem triletju učenci ob razvijanju zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja 

književnih besedil razumejo in uporabljajo naslednje izraze: 1. razred: pesem, pravljica; naslov; 

pesnik/pisatelj; ilustrator; 2. razred: kitica; igralec; oder, igra (lutkovna); 3. razred: odlomek; pripoved; 

književna oseba (UN Slovenščina 2011: 21). V tretjem triletju učenci poznajo in uporabljajo naslednje 

strokovne izraze in jih znajo opisati: 7. razred: komična perspektiva; ljubezenska tema(tika); vsevedni 

pripovedovalec; lirska in epska pesem; ritem; onomatopeja/podobnoglasje; nagovor, ogovor; 

pretiravanje; inverzija; basen; pripovedka; bajka; 8. razred: socialna tema(tika); kitica; štirivrstičnica, 

trivrstičnica; rime; refren; primera; okrasni pridevek; stopnjevanje; ep (pesnitev); balada; romanca; 

sonet; roman; komedija; dialog/dvogovor; odrska navodila; 9. razred: tema; sporočilnost književnega 

besedila; razpoloženjska, domovinska tema(tika); prvoosebni pripovedovalec, lirski izpovedovalec; 

svobodni verz; likovna pesem; govorniško vprašanje; novela; črtica; literarnozgodovinska obdobja in 

smeri: pismenstvo, protestantizem, razsvetljenstvo, romantika, realizem, moderna (nova romantika), 

književnost po 2. svetovni vojni; sodobna književnost  (UN Slovenščina 2011: 67, 68). 
140

 V prvem triletju so to Niko Grafenauer, Oton Župančič, Kajetan Kovič, Ela Peroci, Svetlana 

Makarovič, en sodobnik (po izbiri učitelja in učenca) in slovenske ljudske pravljice (UN Slovenščina 

2011: 21–22); torej dve ženski, trije moški, eden po izbiri in slovenske ljudske pravljice; vsi slovenski, 

za tujo mladinsko avtorico ali avtorja pa nam ostaja možnost pri sodobniku/sodobnici. V tretjem 

triletju učenci poznajo književnike in njihova dela: Fran Levstik, Josip Jurčič, Prežihov Voranc, Tone 

Pavček, Homer, dva sodobnika po izbiri (7. razred); Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik, France 

Prešeren, Janko Kersnik, Ivan Tavčar, Anton Aškerc, Janez Menart, Niko Grafenauer, Lev 

Nikolajevič Tolstoj, dva sodobnika po izbiri (8. razred): Primož Trubar, Simon Gregorčič, Ivan 

Cankar, Oton Župančič, Josip Murn, Dragotin Kette, Srečko Kosovel, Ciril Kosmač, William 

Shakespeare, trije sodobniki po izbiri (UN Slovenščina 2011: 68–69); torej spoznamo tri tuje avtorje 

iz svetovne zakladnice književnosti – razmerje med spoloma pa se popolnoma podre oz. ga sploh ni – 

v tretjem triletju ni med kanonskimi avtorji niti ene ženske; lahko jih obravnavamo med sedmimi 

sodobnicami.  
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da živijo v boljšem in lepšem svetu, kot je resnični svet, in da je otroštvo večno, 

neproblematično in varno, kljub temu da živimo v času in svetu, ki vsak dan zanika to 

pojmovanje« (Blažić 2003: 668). Besedil z realistično vsebino je manj (ena tretjina), njihov 

delež se poveča v drugem in predvsem v tretjem triletju. 

 

6.2.2 Odkrivanje prikritih oblik nestrpnosti v književnih besedilih  

 

Z obravnavo umetnostnih besedil, ki tematizirajo preseljevanje, vključevanje ali 

izključevanje, se razvija medkulturna zmožnost pri vseh bralcih (in prebivalcih). Pri učencih, 

učenkah, ki nimajo izkušnje preseljevanja ter vključevanja v novo okolje in novo skupnost – 

ki se mogoče v šolskih klopeh prvič soočajo z vrstniki iz drugih etničnih skupin, z drugim 

jezikom, z drugimi navadami, vrednotami in veroizpovedjo – se razvija senzibilizacija za 

migracijske procese in izzive, s katerimi se spopadajo otroci priseljenci ob vključevanju v 

novo okolje. »Učinki primarne literarne socializacije, kot jo doživimo pri književnem pouku 

materinščine, pomembno določajo vsa naša poznejša srečanja z umetnostnimi besedili v 

drugih jezikih oz. iz drugačnih kultur. Ali ti učinki za posameznika ostanejo trajno samo 

kulturno omejevalni ali pa bo razvil in pridobil tudi širše in bolj raznolike možnosti 

literarnega doživljanja besedil iz tujih literarnih sistemov, je odvisno prav od razvoja za to 

potrebne medkulturne zavesti, ki hkrati terja in omogoča bolj poglobljeno poznavanje lastne 

kulture in večjo odprtost za tuje kulturne tvorbe. Pri razviti medkulturni zavesti tako širjenje 

doživljajske zmožnosti prinaša samo raznolikost in bogatenje pri razumevanju, brez 

nevarnosti hibridizacije ali drugačnega ogrožanja primarne jezikovne identitete« (Grosman 

2004a: 25). 

Učenci, učenke o prebranem razmišljajo, se pogovarjajo, iščejo odgovore in različne 

možnosti za pojasnjevanje sveta okoli sebe tudi v književnih besedilih, saj je knjiga 

»primeren medij za soočanje s problemskimi temami« (Bucik 2006). Pri pouku književnosti 

so besedila obravnavana večinoma z metodo krajšega branja oz. branja odlomkov, domače 

branje pa ponuja možnost dolgega branja, torej poglobljenega branja, doživljanja in 

analiziranja besedila. »Literatura, posebno še kvalitetna mladinska literatura, obravnava 

praviloma kočljive teme, odkriva in ubeseduje tabuizirano, nagovarja čustva, povzroča 

čustven odziv, ki jih bralke in bralci včasih neradi posredujejo drugim in delijo z drugimi« 

(Šlibar 2006: 26), kar je treba pri obravnavi in pogovorih o umetnostnih književnih besedilih 

tudi upoštevati. 
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Podobe priseljencev, beguncev, etničnih manjšin in skupnosti, s katerimi se srečujejo 

mladi bralci v književnih besedilih, lahko močno zaznamujejo njihovo védenje o določeni 

skupnosti v resničnem življenju. Te podobe temeljijo pogosto na stereotipnih predstavah o 

nekom, ki ga osebno sploh ne poznajo in s katerim še niso imeli stika. Prikazovanje določene 

etnične skupine kot homogene celote z nespreminjajočo se identiteto preprečuje 

premagovanje predsodkov in stereotipov. Po/ob branju umetnostnih besedil se lahko 

pogovarjamo o posameznikih, ki so pomembni vsak zase; so del določene etnične, družbene, 

verske skupnosti, a so tudi posamezniki z razvijajočo in spreminjajočo se osebnostjo in 

identiteto. Učitelji, ki se odločamo za obravnavo umetnostnih besedil s tematiko preseljevanja 

in vključevanjem/izključevanjem priseljencev, imamo na voljo nekaj možnosti, ki so nam pri 

tem v podporo: najprej se moramo zavedati svojih predsodkov in stereotipov (Ule 2005; 

Svetina 2005; Mikolič 2008), jih izpostaviti ter o njih odkrito spregovoriti; v (mladinski) 

književnosti prepoznavamo prikrite oblike nestrpnosti (Blažić 2006a), pri obravnavi odnosov 

med večinsko in manjšinsko skupnostjo v književnih besedilih pa nam je v podporo 

imagologija (Pageaux 2005, Smolej 2005a).  

 »Družbena nestrpnost služi v prvi vrsti določanju in ohranjanju socialne slojevitosti na 

osnovi nestrpnosti do drugačnih in ohranjanju privilegiranih položajev nosilcev družbene 

moči. Mladinska književnost je eden izmed instrumentov za vzdrževanje stanja (odkrite, 

subtilne in prikrite nestrpnosti), v kateri diskriminirani ostajajo diskriminirani in tako 

utrjujejo privilegiran položaj vladajočih« (Blažić 2006a: 160). Družbene vloge so 

pričakovano opredeljene (moški v javni sferi, ženske v zasebni; vzgoja otrok je v domeni 

žensk; belopolti moški so nosilci družbene moči nad šibkimi/marginalnimi skupinami: otroci, 

ženske, starejši, osebe s posebnimi potrebami ipd.), vrednote in načini obnašanja so 

»zasidrani«. Živimo v družbi, v kateri še vedno dominira patriarhalni pogled na svet; tudi v 

mladinski književnosti se od bralcev pričakuje, da imajo »univerzalno« stališče do 

dominantnih belih moških, pri ženskih književnih osebah pa sta bili v tradicionalni mladinski 

književnosti najbolj cenjenji vrednoti submisivnost in žrtvovanje lastnih ciljev, v slovenski 

mladinski književnosti pod pretvezo odkritega povzdigovanja podrejene materinske vloge (v 

vlogi žrtve). Tudi danes nekateri pisatelji še vedno predstavljajo določene socialne skupine 

(otroke, ženske, osebe s posebnimi potrebami, starejši) romantizirano (da so bolj povezani z 

naravo, bolj spontani in prvinski) (Blažić 2006a: 160, 161), kar lahko vpliva na podobe 

bralcev in bralk. »Fiktivna izkušnja, ki ji bralec sledi v leposlovju (ali v filmu itd.), postane 

del njegovega predstavnega sveta in tako pomembno vpliva na njegove predstave o realnosti 
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in prepričanja o tem, kaj je naravno, verjetno, mogoče, sprejemljivo, pravično, vredno itd.« 

(Grosman 2004a: 66). 

 Razkorak med razglašeno strpnostjo in dejanskimi številnimi podobami nestrpnosti v 

književnih besedilih, podobno kot meni Klara Skubic Ermenc (2007a) za področje vzgoje in 

izobraževanja, je velik: »Netolerantno zakonodajo nadomeščajo nestrpne predstave, ki 

onemogočajo drugačnim, prvič imeti dejanske možnosti in drugič izkoristiti te možnosti. 

Ohranjanje strpnosti in vsakršne nediskriminacije postajata vse bolj nalogi dejavnosti, ki 

oblikujejo stališča in vrednote, med katere sodi tudi mladinska književnost kot del literarnega 

sistema« (Blažić 2006a: 161). Na kakšen način, razlaga Werner Wintersteiner (2006a: 83): 

»Tukaj ne smemo poskušati nemogočega, da bi povsem neskončne možnosti 

družbenokritične literature strnili v neke vrste poetiko. Namesto tega se omejujem na tisto 

značilnost, ki predstavlja temelj vseh razsvetljenskih možnosti umetnosti – kakor že 

omenjenih štirih lastnosti: umetnost deluje kot »de-avtomatizacija« [!] dojemanja in s tem 

omogoča, da glede stvari, dogajanj, struktur in vedenjskih oblik, ki so se nam doslej zdeli 

naravni, sprevidimo, kako narejeni, pogojeni in relativno veljavni so.«  

Milena Mileva Blažić (2006a) izpostavlja različne oblike prikritega izražanja seksizma 

in nestrpnosti, in sicer na osnovi medijske podobe spolov, ki jo je raziskovala Dorotea Verša 

(1996), ter treh stopenj ideologije Petra Hollondala (1988):
141

 

 namerna in površinska ideologija, odkrita nestrpnost: pogostejša v preteklosti, npr. 

podrejen položaj drugačnih, žensk, otrok, starejših, oseb s posebnimi potrebami; 

odkrita nestrpnost je predstavljena kot zakonita in je še ubesedena, s čimer je dobila 

status splošno veljavnega pogleda 

 implicitna ali vsebovana ideologija, prikrita nestrpnost: neopazna, manj vidna na prvi 

pogled; za odkrivanje prikrite nestrpnosti v književnih besedilih je potrebno 

poglobljeno in problemsko branje, branje med vrsticami, podrobna besedilna analiza; 

primer prikritega sporočila je stalnica v (slovenski) mladinski književnosti, npr. 

odsotnost očeta; v besedilu ne analiziramo le prisotnih, ampak tudi odstotne književne 

osebe  

 omejevanje razmišljanja in izražanja, subtilna nestrpnost: pokroviteljski odnos do 

deklic; spodbujanje deklic/žensk, da se izobražujejo samo za določena področja; 

                                                 

141
 Doroeta Verša (1996): Medijska podoba spolov; Petre Hollondale (1988): Ideology and the 

Children's Book (Blažić 2006a). 
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moške predpostavke, da deklic ne zanimajo t. i. »moške« teme, npr. nogomet, vojna, 

pustolovščine, avtomobili ipd; žaljive šale na račun žensk (ali priseljencev) 

»Vse zgodbe govorijo o ljudeh, o medosebnih razmerjih, človekovih težavah in njihovih 

razrešitvah in s pripovedjo bralcu omogočajo srečevanje z drugimi in drugačnimi ljudmi ter 

vpoglede v njihova življenja, okoliščine, kulture« (Grosman 2010: 43), zato je toliko bolj 

pomembno zavedanje, da pisatelji »uporabljajo različne ideološke postopke in slogovna 

sredstva v svojih besedilih, da promovirajo določene družbene poglede« (Blažić 2006a: 162).  

 John B. Thompson (1990) navaja pet načinov (legitimacija, disimulacija, unifikacija, 

fragmentacija, reifikacija) in postopke njihovega delovanja v sodobni kulturi, na osnovi 

njegove teorije pa sta Murray Knowles in Kirsten Malmkjaer (1996) aplicirala teorijo na 

mladinsko književnost (Blažić 2006a: 162–165): 

1. legitimacija: upravičevanje ideologije, za kar uporablja naslednje postopke: 

 narativizacija: strategija, ki služi upravičevanju diskurza dominacije kot legalnega; 

pripovedovanje, značilno za književnost, je primerna metoda za izražanje ideoloških 

stališč, pri čemer ustvarja in vzdržuje ta diskurz ubesedovanje 

 racionalizacija: predstavlja diskurz dominacije, kot da bi temeljil na razumskih 

temeljih, kar je najbolj vidno npr. v dialogih med moškim in žensko, odraslim in 

otrokom 

 univerzalizacija: ravna tako, da določeni pogledi, mnenja in stališča postanejo splošna 

2. disimulacija/prikrivanje: postopek, v katerem je diskurz dominacije oz. nestrpnosti 

skrit, zanikan ali nerazložljiv: 

 preimenovanje: določen pojem preimenujemo z izrazom za kak drug pojem (kraja ali 

sposojanje, laž ali neresnica); ta postopek prikrivanja je tipičen za 19. st., ko so bogati 

pojmovani kot nesrečni, ravni pa kot srečni, bližje naravi, spontani 

 evfemizacija/olepševanje: način pretiranega poudarjanja lepše plati stvari, npr. 

gospodar je zaščitnik revežev; evfemizacija je pogosto v rabi pri izražanju nestrpnosti 

do drugačnosti oz. do diskurza dominacije 

 tropi/preimenovanja: besedne figure (metafora, sinekdoha, metonimija), za katere je 

značilno preimenovanje pojmov, stvari, bitij z izrazom za kak drug pojem, stvar ali 

bitje 

3. unifikacija/poenotenje: način funkcioniranja ideologije skozi različne družbene 

skupine, združene skupaj s postopkom standardizacije, npr. z jezikom, ali s tvorjenjem 

simbolov enotnosti (zastave, himne, oblačila, bivališča, jezik itd.) 
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 način standardizacije/predpisovanja: tvorjenje simbolov enotnosti, predpisovanje, npr. 

jezika, navad, običajev, vedenja 

 simbolizacija/prikazovanje enotnosti: v književnosti ima namen, da ustvari vtis 

skupnih pravil, vzorcev in smernic; eden izmed najbolj značilnih vzorcev družbenega 

poenotenja so pravljice bratov Grimm, katerih primarna motivacija je bila napraviti 

zbirko pravljic, ki izhajajo iz preprostega ljudstva, in s tem ustvariti občutek 

združenosti in nacionalne identitete v Nemčiji v začetku 19. stoletja 

4. fragmentacija: delitev »divide et impera« 

 diferenciacija/razlikovanje: poudarja razslojevanje med skupinami; postopek je jasno 

viden v diskurzu mi – vi, jaz – ti, odrasli – otroci; npr. tip modrega otroka, otroci so 

nedolžni, prvinski, nepokvarjeni in zato vidijo svet jasneje kot odrasli, npr. otrok v 

Cesarjevih novih oblačilih H. C. Andersena (tudi v krščanstvu); v mladinski 

književnosti so pogoste diferenciacije v obratnem smislu, npr. fizična moč in dobro 

srce (Roald Dahl: VDV, Fran Levstik: Martin Krpan); diferenciacija je možna tudi v 

domišljijskem svetu, ki je začasno bivališče, v njem je otrok na obisku, odrasli pa vanj 

nimajo vstopa, ostajajo na dogajalnem obrobju 

 izključevanje drugih: ustvarjanje nasprotnikov zunaj ali znotraj skupine, drugi in 

drugačni imajo različne pojavne oblike v mladinski književnosti, npr. čarovnice, 

mačehe, zmaji; v modelu ljudski pravljic je poosebljeno zlo ali »drugačnost« 

postavljena zunaj junaka, ki ga ščitijo čarobni rekviziti; izključevanje drugih je tudi 

identifikacija pisca in bralca proti nezaželenim »drugačnim« in omogoča piscu, da 

pokaže dobronameren učinek »dobrega pisca z dobrim bralcem« in »zlobnega 

nasprotnika z zlobnim odraslim«; diferenciacije/dihotomije so značilne za model 

ljudske pravljice (bogati – revni, gospodar – suženj, star – mlad, zdrav – bolan, 

neumen – pameten) 

5. reifikacija/popredmetenje: nematerialno popredmetenje, pripisovanje lastnosti, 

značilnosti predmeta, stvari ali pa enačenje z njim, kar ustvari vtis brezčasnosti, 

naravnosti, trajanja 

 udomačevanje/naturalizacija: prilagajanje novih spoznanj starim konceptom, npr. 

dominacija moških, ki naj bi temeljila na naravnih in fizičnih značilnostih moških in 

žensk 
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 eternalizacija/ovekovečenje: postopek potrjevanja ideologije: nekoč je bilo tako, od 

vedno je bilo tako, po poreklu je modre krvi, od nekdaj so bili moški vladarji, to je 

tradicionalno 

 poimenovanje/nominalizacija: nekatere književne osebe nastopajo v književnih 

besedilih, so imenovane, vendar nimajo možnosti vplivanja, so v besedilu nedejavne; 

dajanje vtisa, da je družbena hierarhija naravna, npr. biti iz nižjega sloja daje vtis, da 

so osebe višjega sloja privilegirane in da so to od vedno bile, višje delovno mesto – 

nižje delovno mesto, višji razred – nižji razred 

 pasivizacija/nedejavnost: književna oseba, ki je nosilec dejanja, ostaja neimenovan ali 

je omenjena pozneje; tudi nedejavnost, nesodelovanje književnih oseb, ko v besedilu 

nastopa npr. stanska književna oseba »brez glasu«, avtor ji ne da možnosti, da bi 

spregovorila, bila aktivna, ampak služi le kot del književnega dogajanja, npr. prikaz 

revščine v ameriških filmih kot del scene bogatih (Blažić 2006a: 162–165) 

»V srečanju z drugimi v fiktivnih zgodbah bralci, gledalci in poslušalci spoznavajo nove 

možnosti doživljanja in odkrivajo, kdo so in kdo bi želeli ali ne želeli postati. V srečanju z 

drugačnim in tujim ozaveščajo tudi posebnosti lastnega sveta v primerjavi z drugačnim« 

(Grosman 2010: 43), zato je toliko bolj pomembno, da se zavedamo različnih literariziranih 

realnosti in podob, ki jih najdemo v mladinski književnosti, ter razvijamo kritično branje tako 

pri sebi kot skupaj z učenci, učenkami znotraj pouka (mladinske) književnosti in pri drugih 

(izvenšolskih, neobveznih) oblikah spodbujanja branja.
142

   

 

6.3 Predlogi za spremembe  

 

Komunikacijski pouk je dobro izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja pri pouku književnosti, saj omogoča dialog: dialog med učencem besedilom, 

med učenci in med učenci in učitelji. Tudi eno od didaktični priporočil pri književnem pouku, 

»da je najpomembnejša naloga posredovati, ohraniti otrokovo prepričanje, da se človek v 

književnosti srečuje predvsem/tudi s samim seboj« (UN Slovenščina 2011: 103), nam je v 

podporo, predvsem pa predlog za razvijanje medkulturne zmožnosti. A to ni dovolj. Za 

                                                 

142
 Npr. pri bralni znački, prostovoljnem vseslovenskem gibanju za spodbujanje branja z več kot 

petdesetletno tradicijo. 
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resničen razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja ter medkulturne zmožnosti pri pouku 

književnosti bi poleg načelne podpore medkulturnosti, izražene v splošnih ciljih, potrebovali 

tudi iztočnice med izobraževalnimi in funkcionalnimi cilji ter vsebinami in pri standardih 

znanja. Samo načelna podpora med splošnimi cilji na začetku učnega načrta je premalo, da bi 

bili učitelji pri izboru in obravnavi književnih besedil pozorni na razvoj medkulturne 

zmožnosti pri učencih – še posebej, če se pri učiteljih samih medkulturna možnost šele 

razvija.  

Potrebna bi bila prenova učnega načrta tako, da bi temeljil na dejanski slovenski 

večkulturnosti in večjezičnosti, kar bi se posledično odražalo tudi v berilih (in antologijah). 

Razvoj medkulturne zmožnosti pomeni, da učni načrt za slovenščino predlaga tudi književna 

besedila manjšin, upoštevajoč kulturno, etnično in jezikovno raznolikost prebivalcev v 

Sloveniji (in da bodo ta vključena v nova berila). V učnem načrtu bi morala biti izbrana 

določena književna besedila, ob katerih in s katerimi razvijamo medkulturno zmožnost pri 

učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo (prikrite) primere diskriminacije z jasno 

izraženimi standardi znanja. Ob tej priložnosti predlagamo še dve spremembi: uvrstitev 

besedil slovenskih zamejskih in izseljenskih avtorjev (Žitnik, Glušič 1999; Žitnik 2008) ter 

spolno enakopravnost izbranih avtorjev in avtoric (razmerje 50 : 50).  

Obenem je nujno, da z vidika medkulturnosti analiziramo in evalviramo že izbrana 

književna besedila v učnem načrtu in učnih gradivih. Če vsebujejo primere stereotipov, 

predsodkov, diskriminacije, a jih ne presegajo, če s svojim sporočilom utrjujejo upravičenost 

privilegirane skupnosti za neenakopraven položaj v družbi, tovrstna besedila skupaj z učenci 

pri pouku književnosti kritično analiziramo (pasivna toleranca do nestrpnosti in 

diskriminacije to dvoje le podpira), kar zahteva od učiteljev razvito medkulturno zmožnost. 

Ob prenovi učnega načrta in učnega gradiva ob diskriminatornih besedilih zapišemo jasne 

standarde znanja, lahko pa jih tudi zamenjamo z drugimi besedili. Izbrana besedila 

analiziramo skupaj s pripadniki drugih kulturnih, etničnih, jezikovnih skupnosti, saj se 

pripadniki večinske skupnosti največkrat niti ne zavedajo moči in sporočilnosti prikrite 

diskriminacije, ki jo občutijo in doživljajo pripadniki nevečinskih skupnosti. 

Da bo učni načrt za slovenščino pri pouku književnosti resnično spodbujal razvoj 

medkulturne zmožnosti, bi bile potrebne spremembe, skladne z dejansko večkulturnostjo v 

Sloveniji. Teh pa ne moremo vpeljevati pripadniki večinske kulture sami, saj največkrat slabo 

ali (pre)malo poznamo kulturo in besedno umetnost drugih kulturnih, etničnih, jezikovnih 

skupnosti, ki sobivajo z nami v Sloveniji. Sprememb bi se bilo treba lotiti načrtno in 

premišljeno, najprej raziskovalno, potem pa še v učnih načrtih in v berilih. 
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Za uvrstitev književnih besedil, ki predstavljajo dejansko slovensko večkulturno, 

večetnično in večjezikovno skupnost (znotraj in zunaj meja), so potrebne sledeče dejavnosti: 

 vzpostavitev stikov s pripadniki ustavno priznanih manjšin (italijanska, 

madžarska, romska) in priseljenskih skupnosti (albanske, afriške, bolgarske, 

bošnjaške, hrvaške, kitajske, makedonske, srbske idr.)  

 dogovori za sodelovanje v skladu z našimi cilji  

 znotraj vsake manjšine, skupnosti oblikovati strokovni krog, s katerim sodelujemo 

pri izboru besedil in prevajanju 

 izbor književnih besedil, ki: 

o so kvalitetna 

o zvrstno raznolika (proza, poezija, dramatika) 

o kanonska in sodobna 

o presegajo stereotipe in ne razvijajo predsodkov do nobene skupnosti ali 

manjšine; če obravnavajo primere diskriminacije, so do njih kritični 

 posvetovanje s strokovnjaki o izbranih besedilih (priporočamo meddisciplinarni 

pristop: strokovnjaki s področja kvalitetne mladinske književnosti, migracijskih 

študij, medkulturne vzgoje in izobraževanja ipd.) 

 ureditev avtorskih pravic 

 določitev operativnih ciljev in standardov znanja, ki jih želimo doseči (delno jih 

uvrstimo k drugim, že določenim ciljem in standardom znanja, delno določimo 

nove cilje in standarde znanja, ki razvijajo medkulturno vzgojo in izobraževanje) 

 uvrstitev besedil v učne načrte in učno gradivo: 

Za izbor določenih književnih besedil, ob katerih in s katerimi razvijamo medkulturno 

zmožnost pri učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo (prikrite) primere diskriminacije 

z jasno izraženimi standardi znanja, so potrebne sledeče dejavnosti: 

 izbor književnih besedil iz slovenske ali tuje mladinske književnost, ki: 

o so kvalitetna 

o zvrstno raznolika (proza, poezija, dramatika) 

o tematsko obravnavajo vključevanje/izključevanje priseljencev ali manjšin 

(kot glavna ali ena od stranskim tem) 

o bralca soočajo s stereotipi, predsodki, diskriminacijo večinske skupnosti do 

manjšinskih ali priseljenih skupnosti – in jih med besedilom presegajo 

o obravnavajo (prikrite) primere diskriminacije, a so do njih kritični 
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 posvetovanje s strokovnjaki o izbranih besedilih (priporočamo meddisciplinarni 

pristop: strokovnjaki s področja kvalitetne mladinske književnosti, migracijskih 

študij, medkulturne vzgoje in izobraževanja ipd.) 

 ureditev avtorskih pravic 

 uvrstitev besedil v učne načrte in učno gradivo 

 določitev operativnih ciljev in standardov znanja, ki jih želimo doseči (delno jih 

uvrstimo k drugim, že določenim ciljem in standardom znanja, delno določimo 

nove cilje in standarde znanja, ki razvijajo medkulturno zmožnost) 

Seveda bodo v novih učnih načrtih za slovenščino in berilih, prenovljenih v skladu s kriteriji 

medkulturne vzgoje in izobraževanja, še naprej prevladovala (kanonska) besedila slovenskih 

avtorjev,
143

 in to v slovenskem jeziku. Predlagamo, da vsebuje vsako berilo za vsak razred 

(najmanj) pet besedil: 

 1 besedilo avtorja/avtorice, pripadnika ene od treh ustavno priznanih manjšin 

(italijanske, madžarske, romske) 

 2 besedili avtorjev/avtoric, pripadnikov priseljenskih skupnosti (albanske, afriške, 

bolgarske, bošnjaške, hrvaške, kitajske, kosovske, makedonske, srbske idr.) 

 1 besedilo avtorja/avtorice, ki se je iz Slovenije izselil oz. je zaradi meddržavnih 

sporazumov ostal/-a izven slovenskih državnih meja 

 1 besedilo, ki tematizira vključevanje/izključevanje priseljencev, manjšin 

Predstavljamo si, da bi bilo npr. besedilo avtorja/avtorice iz italijanske skupnosti uvrščeno v 

1., 4. in 7. razred; besedilo avtorja/avtorice iz madžarske skupnosti v 2., 5., in 8. razred; 

besedilo avtorja/avtorice iz romske skupnosti v 3., 6., in 9. razred – besedila pripadnikov 

ustavnih manjšin bi torej rotirala skozi vsa triletja, vsaka skupnost bi se predstavila enkrat v 

triletju. Besedili pripadnikov priseljenskih skupnosti bi bili v vsakem šolskem letu dve, v 

devetih letih 18 besedil. Poskrbeti moramo za raznolikost piscev glede na njihovo izvorno 

državo in številčno sorazmernost: največ priseljencev prihaja iz držav nekdanje skupne 

države SFR Jugoslavije, torej naj bo največ tudi njihovih besedil. Z vsakoletno uvrstitvijo treh 

besedil, ki so jih napisali pripadniki manjšinskih ali priseljenskih skupnosti, bo postala 

slovenska večkulturnost, večetničnost in večjezičnost vidnejša ter oprijemljivejša. Obenem 

                                                 

143
 Če upoštevamo opredelitev slovenske književnosti, bomo imeli zelo malo težav (v tej disertaciji 

podpoglavje 6.1.1: Slovenska književnost). Ker pa le malo ljudi dojema slovensko kulturo (in 

slovensko književnost) tako široko, natančneje razlagamo, katera besedila in iz katerih skupnosti v 

tem primeru izpostavljamo (t. i. pozitivna diskriminacija). 
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bomo s predstavitvijo književne ustvarjalnosti različnih skupnosti, bivajočih v Sloveniji, 

presegali stereotipe in predsodke. Predlagamo tudi, da bi bila tri besedila avtorjev/avtoric iz 

različnih skupnosti v berilih objavljena dvojezično: v maternih jezikih avtorjev/avtoric in v 

slovenščini (slovensko in bošnjaško, slovensko in italijansko, slovensko in romsko ipd.). 

 Delno so slovenski zamejski in izseljenski avtorji/avtorice že postali del slovenskega 

kanona, učnih načrtov in beril, vendar premalo, zato je medkulturna prenova učnega načrta za 

slovenščino priložnost, da postanejo v slovenski kulturni zavesti tudi oni vidnejši in 

prepoznavnejši. Sočasno bomo s tem med slovenskimi prebivalci (in bralci) razvijali zavest o 

Sloveniji kot deželi izseljevanja, kar je vedno bila in še vedno je, ter opozarjali na književno 

ustvarjalnost Slovencev, živečih po svetu in v zamejstvu (v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in 

na Hrvaškem). V devetih letih se predstavi devet avtorjev/avtoric. 

 V devetih letih mladi bralci in bralke spoznajo tudi z devet besedil, ki tematizirajo 

vključevanje/izključevanje priseljencev ali pripadnikov manjšin. V teh besedilih se bralci in 

bralke soočajo s stereotipi, predsodki, s primeri diskriminacije in njihovim preseganjem, s 

čimer prav tako razvijajo svojo medkulturno zmožnost. Nekaj primerov tovrstnih besedil in 

njihove obravnave – z vidika opazovanja stereotipov, predsodkov pri večinskem prebivalstvu 

in z uporabo imagološkega znanja – predstavljamo v nadaljevanju te doktorske disertacije. 

 Pri obravnavi slovenskih ljudskih pesmi, pravljic (ali pa sodobnega besedila) lahko 

otroci priseljenci predstavijo ljudsko pesem, pravljico ipd. iz svoje prvotne kulture – potreben 

je vnaprejšnji dogovor z otrokom priseljencem, da se lahko pripravi; priporočamo 

sodelovanje s priseljenci, z lokalnim društvom priseljencev ali manjšine ter sodelovanje z 

učiteljem, učiteljico maternega jezika in kulture. Obravnava tovrstnih besedil pri pouku 

književnosti je priložnost za obisk pripadnika, pripadnice priseljenske skupnosti ali manjšine 

na šoli (znotraj pouka (slovenščine) ali na šolskih kulturnih prireditvah), s čimer spodbujamo 

medkulturni dialog, razvijamo medkulturno zmožnost vseh prebivalcev in, posledično, 

medkulturno vzgojo in izobraževanje. 

 Predlagamo, da uvrstimo obravnavo enega od književnih besedil pripadnikov, 

pripadnic priseljenskih skupnosti ali manjšin med »obvezna« besedila v vsakem triletju (torej 

tri različna kanonska besedila v osnovni šoli), prav tako vsaj eno besedilo izseljenskega ali 

zamejskega avtorja/avtorice.  

 V nadaljevanju predstavljamo razliko med stališči, stereotipi in predsodki ter predlog 

imagologov, kako v književnih besedilih opazovati razmerja med večinsko in drugimi 

skupnostmi. Menimo, da nam razumevanje, kako na nas vplivajo naša stališča ter kako se 

oblikujejo stereotipi in predsodki, sočasno z znanjem imagologije, ponuja dobro podlago za 
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analizo književnih besedil z vidika medkulturnosti. Svoje stališče ponazarjamo v nadaljevanju 

s primeri izbranih književnih besedil iz mladinske književnosti. 

 

6.3.1  Stališča, stereotipi in predsodki  

 

Stališča nam omogočajo, da se v nestrukturiranih situacijah lažje znajdemo, 

omogočajo nam, da lahko pojave in dogodke kategoriziramo, čeprav jih ne poznamo dobro.
144

 

Tri osnovne dimenzije vsakega našega stališča so kognitivna, emocionalna in motivacijska 

komponenta. Kognitivno komponento sestavljajo znanja in predstave o objektu, ki so predmet 

naših stališč, to, kar o stvareh vemo. Emocionalna komponenta predstavlja vrednotenje teh 

komponent; glede na to, kar o stvareh vemo oz. mislimo, da vemo, si do njih izoblikujemo 

določen čustven odnos, negativen ali pozitiven. Motivacijska komponenta pomeni 

pripravljenost, da se odzovemo na določen način (npr. gremo na protivladne proteste, če se ne 

strinjamo s političnimi odločitvami vlade). Stališča z visoko emocionalno komponento lahko 

razumemo kot del sebe, npr. če tujec poniževalno govori o našem narodu, državi, jeziku, to 

hitro razumemo kot osebno žalitev, čeprav ne govori o nas osebno (poskusimo razumeti tudi 

obratno: če govorimo poniževalno o narodu, državi, jeziku priseljenca, ta lahko to hitro 

razume kot žalitev, čeprav ne govorimo o njem osebno). Naša stališča vplivajo na našo 

selektivnost zaznavanja in spomina: izmed možnih zaznav nezavedno izbiramo tiste, ki se 

skladajo z našim stališčem; kar je v skladu z našimi stališči, si lažje zapomnimo; če npr. 

menimo, da so Italijani temperamenti, netemperamentnih sploh ne bomo opazili; 

informacijam, ki niso v skladu z našimi stališči, se bomo izognili, npr. če smo aktivni v 

določeni politični stranki, večinoma ne beremo časopisov nasprotne stranke; družimo se z 

ljudmi, ki imajo podobna prepričanja, interese in pričakovanja – in naša stališča se sčasoma 

krepijo. Stališča, ki so preživela prve napade in protiargumente, se utrdijo. Bolj kot je stališče 

ekstremno, teže ga je spremeniti. Stališča so povezana v kompleksne stališčne mreže: če smo 

naklonjeni določenemu narodu, imamo po navadi pozitiven odnos do vseh njegovih bistvenih 

elementov, npr. do jezika, kulture zgodovine (in obratno). Pri spreminjanju stališč se mora 

spremeniti cela stališčna mreža, npr. težko je hkrati zelo ceniti nemške avtomobile in 

                                                 

144
 »V psihologiji se raziskovanje in opisovanje etničnih stereotipov običajno pojavlja skupaj z 

raziskovanjem prepričanj, mnenj in predsodkov. Vsi omenjeni pojmi predstavljajo različne oblike 

stališč« (Svetina 2006: 30). 
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omalovaževati Nemce ali navduševati se nad španščino in zgražati se nad Španci (Svetina 

2006: 30–35).  

Vrednost opisanih komponent, ki tvorijo naša stališča, je lahko različna. Čeprav lahko 

o določeni stvari zelo malo vemo, smo lahko do nje močno čustveno opredeljeni in 

pripravljeni za akcijo. »Primer takega stališča je predsodek. Če imamo predsodke do 

določenega naroda, praviloma o njem malo vemo, pa še te informacije so poenostavljene, 

netočne ali popačene. Kljub temu imamo do tega naroda močna negativna čustva in v tem 

smislu tudi delujemo« (Svetina 2006: 31).   

Ksenija Šabec (2006: 20–21) izpostavlja, da za razliko od makroideologij (mitologij, 

religij, politik) predsodki niso vezani na državne institucije, ampak na vsakdanji svet. So 

nekakšne neformalne institucije, katerih poglavitna funkcija je v tem, da prevajajo določene 

odnose diskriminacije, dominantnosti, podrejenosti in sovražnosti med družbenimi 

skupinami. Predsodki se razvijejo in delujejo v vsakdanjih življenjskih praksah ljudi 

vzporedno z mikrostrukturo delitve moči. V vsakdanjih situacijah se zdijo nenevarni, pogosto 

humorni, toda zelo hitro se razširijo in postanejo močan povezovalen element v družbi, 

opravičilo za različne oblike diskriminacij, orodje agresije. »Da bi se posameznik ali 

posamezna skupina lahko počutila superiorna, seveda mora obstajati druga oseba ali skupina, 

ki se jo klasificira kot nižjo« (Šabec 2006: 20). 

Predsodki se kažejo »predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem 

odnosu do drugih oziroma drugačnih, na primer do pripadnikov drugih narodov, etničnih 

skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačnimi načini življenja, religioznimi, spolnimi 

usmeritvami. Postanejo nevprašljivo ozadje in opravičilo za vsakdanja diskriminacijska 

dejanja in prepričanja ljudi. Naselijo se v našem jeziku, predstavah, željah in fantazmah« (Ule 

2005: 389). Za predsodke veljajo naslednje značilnosti: 

 odnos (npr. do določenega naroda) je negativen, omalovažujoč, podcenjujoč, npr. 

prepričani smo, da je naš narod večvreden kot sosednji 

 predsodki temeljijo na neosnovanih, nepopolnih, neresničnih informacijah; praviloma 

se pojavljajo do stvari/ljudi, o katerih nimamo dovolj informacij ali pa so te 

informacije izrazito enostranske, npr. predsodek do določene veroizpovedi ali do 

verovanja nasploh; pozitivnih informacij, ki bi lahko »ogrozile« naš predsodek, 

praviloma ne slišimo 

 intenzivno čustvovanje, ki spremlja predsodke: do stvari ali do določene skupine ljudi, 

ki so v središču naših predsodkov, gojimo močna negativna čustva, npr. gnus, prezir, 
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vzvišenost, prepričanje, da smo popolnoma drugačni; v ozadju teh čustev so pogosto 

čustva strahu, negotovosti ali potlačene agresivnosti 

 predsodki, povezani z močnim čustvovanjem, so izjemno odporni proti spremembam, 

naše prepričanje ostaja enako negativno, tudi če vsa dejstva govorijo proti, po navadi 

logično prepričevanje ne more spremeniti našega predsodka do neke stvari (Svetina 

2006: 35–36) 

Vendar pa so predsodki v sodobnih demokratičnih družbah potisnjeni v anonimnost in 

nereflektiranost vsakdanjega diskurza. Izražajo se bolj prikrito in posredno, kot so se nekdaj. 

Kažejo se »v težnji po izogibanju stikov z njimi in druženju v zaprte elitne kroge. Namesto 

sovraštva in odkritega nasilja do 'drugačnih' sedaj prevladuje ignoriranje, distanca, cinizem. 

Ta t. i. simbolni, subtilni ali averzivni rasizem temelji torej bolj na favoriziranju pripadnikov 

svoje skupine kot na diskriminaciji druge« (Mikolič 2008: 72).  

Predsodki se najbolj ohranjajo in krepijo, »kadar se o njih ne diskutira, še manj 

problematizira. Vendar je za dekonstrukcijo in odpravo predsodkov kot mikroideologij 

vsakdanjega sveta, ki so običajno trdno vpete v obstoječe mehanizme moči, treba storiti več 

kot jih zgolj kritično reflektirati. Čeprav je s tem nedvomno storjen prvi korak k ukinjanju 

moči predsodkov, je treba odkrivati, izzivati, kritizirati mehanizme njihovega nastajanja in 

delovanja ter na kolektivni ravni vzpostavljati sposobnosti kritične distance do lastnih 

percepcij o drugih ljudeh, obenem pa na formalno-pravni ravni razvijati načine njihovega 

odpravljanja,« opozarja Ksenija Šabec (2006: 21). »Seveda je najprej pomembno, da že kot 

posamezniki problem predsodkov sploh izpostavimo in da o njih tudi na glas razpravljamo. 

Dalje se je potrebno diskurzivne narave predsodkov zavedati in se torej zavedati pomena 

vsakdanjih argumentacij lastnih stališč. Če se namreč zavedamo, kako pomembni so naši 

diskurzi, skozi katere konstituiramo in rekonstruiramo družbena razmerja, potem smo lahko 

pozorni nanje in se skoznje potrudimo oblikovati bolj utemeljena in konsistentna stališča do 

nas samih, lastne identitete in družbene pozicije ter do drugih ljudi in družbenih skupin« 

(Mikolič 2004: 64), pri čemer je pomembno, da tudi družba teži k javni obravnavi tovrstnih 

vprašanj na različnih področjih. »Ekspliciten ali impliciten rasistični diskurz se namreč nujno, 

običajno pa tudi najprej pojavi na ravni delovanja odločitev in diskurza vladnih in 

zakonodajnih državnih organov, institucij (izobraževalnih, raziskovalnih, zdravstvenih 

institucij, medijev, policije, sodišč, socialnih ustanov) in vsakdanjih interakcij, v katerih 

prevladuje večinska skupina« (Šabec 2006: 28). 
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 Pri stikih z drugimi narodi si ljudje pogosto oblikujemo poenostavljene predstave o 

predstavnikih drugih narodov. To imenujemo etnični stereotipi ali etnični predsodki (Svetina 

2005: 37) in so velikokrat zgrešeni, medtem ko nekateri teoretiki sploh ne razlikujejo med 

stereotipi in predsodki (Mikolič 2004: 56). Ksenija Šabec (2006: 22) izpostavi, da je definicij 

stereotipa več, pri svojem delu pa se nanaša na »razumevanje stereotipov kot vrednotnih 

reprezentacij družbenih pojavov in ljudi, ki predstavljajo oblike sodb z negativnimi ali 

pozitivnimi konotacijami in z bolj ali manj prepričevalnimi elementi«, pri čemer stereotipi 

redko izhajajo iz posameznikovih neposrednih izkušenj. Stereotipiziranje je »proces 

opisovanja ljudi na podlagi njihove kulturne skupinske pripadnosti, ne na podlagi 

individualnih značilnosti in posebnosti« (Ule 2005: 388), najbolje pa »uspevajo prav v okoljih 

razločljivih dihotomij med izrazito različnimi kategorijami, iz katerih izhajajo na eni strani 

podobe priljubljenih, zaželenih, dobrodošlih lastnosti, na drugi pa odvečnih, nezaželenih, 

iracionalnih, celo nevarnih« (Šabec 2006: 23). Stereotipi so posebne oblike podob; signal, ki 

avtomatično napeljuje na eno samo možno interpretacijo (Pageaux v Smolej 2005a: 22). 

 Stereotipi so družbeno zakoreninjeni: sprejeti so skupaj s tradicijo in izročilom 

predhodnih generacij in so na podoben način posredovani naslednjim generacijam v procesih 

socializacije v družini, v procesu izobraževanja, preko množičnih medijev itd. 

»Stereotipiziranje si prizadeva zanikati fleksibilno mišljenje, da bi s tem ohranjalo strukture 

moči, ki jih običajno vzdržuje« (Šabec 2006: 23). Etnični predsodki in stereotipi so 

konstituirani in reproducirani na osebni, medosebni in na ravni družbenega konteksta. Teun 

A. van Dijk (v Šabec 2006: 26–31) je eden izmed redkih teoretikov, ki je relativno zgodaj 

kritično analiziral vsakdanji diskurz ljudi, diskurz v množičnih medijih in tako imenovani 

diskurz elit, pri čemer je bil pozoren zlasti na komunikacijski vidik: kako posamezniki 

obravnavajo in govorijo o etničnih manjšinah oziroma o tujcih nasploh, katere prepričevalne 

tehnike komuniciranja uporabljajo pri prenašanju lastnih etničnih stališč drugim članom 

lastne skupine ter pri vzpostavljanju pozitivnih samoprezentacij in negativnih prezentacij 

drugih. Rezultati številnih raziskav so pokazali, da je reprezentacija tujcev, manjšinskih 

skupin, priseljencev v diskurz dominantnih skupin in množičnih medijev (z izjemo nekaterih 

manjših in manj vplivnih televizijskih, radijskih in časopisnih hiš) v večini primerov 

pristranska in negativna: pripadniki manjšinskih skupnosti (etničnih, verskih itd.) so 

predstavljeni v stereotipnih vlogah, nagnjeni h kriminalu in nasilju, revščini, primitivizmu, 

nesposobnosti itd. ali pa sploh niso zastopani. »Diskurz, ki temelji na stereotipnem 

predstavljanju etničnih manjšin v prej omenjenih govornih oblikah na individualni, skupinski 

in institucionalni ravni, se poslužuje nekaterih skupnih in zelo očitnih jezikovnih struktur in 
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strategij: posploševanja, navideznega zanikanja, razlage, navideznega priznanja, ublažitve, 

nasprotne primerjave, posrednih, implicitnih in nejasnih izjav, pretiravanj in polarizacije, 

selekcije informacij in preusmeritve pozornosti ter negativizacije« (Šabec 2006: 31). 

Pomembno je, da si priznamo razlike, o njih odkrito spregovorimo ter da se najprej sami 

soočimo s svojimi stereotipi in predsodki, s katerimi smo bili socializirani, ter jih zavestno 

presežemo. To je eden prvih korakov pri razvoju (svoje) medkulturne zmožnosti.  

 

6.3.2  Imagologija 

 

Veda, ki se ukvarja s podobami različnih narodov v književnosti, »ugotavlja zlasti 

stereotipne podobe posameznega naroda v določeni književnosti, jih kronološko razvršča in 

jih skuša razložiti, hkrati pa jih primerja s stereotipnimi podobami drugih narodov v isti 

literaturi. Tako opozarja na banalnost in škodljivost stereotipov, s čimer lahko prispeva vsaj k 

boljšemu poznavanju, če ne že k večjemu razumevanju med posameznimi narodi« (Smolej 

2005a: 27). Največ podob o Drugem najdemo med literarnimi zvrstmi v epiki, najmanj v 

dramatiki; v francoskih komedijah sicer nastopajo predstavniki drugih narodov, vendar 

predvsem zaradi komičnih učinkov njihove govorice, kar pa ne ustvarja pomembnih podob o 

Drugem. Imagologija raziskuje tako podobo, ki jo o neki deželi ustvarijo tujci, kot podobo 

dežele pri domačih avtorjih. Tudi prevodoslovje je v sozvočju z imagologijo, saj je v 

prevodih velikokrat opaziti nacionalne stereotipe. Nekateri očitajo imagologiji, da se preveč 

ukvarja z regionalnimi težavami – a najbolj zanimive in najbolj domišljene so prav podobe 

nekega naroda o svojih sosedih. Imagologija raziskuje več vrst stereotipov: heterostereotipi so 

skupki predstav, ki jih pripadniki nekega naroda uporabljajo za pripadnike drugega; 

avtostereotipi so predstave, ki jih ima narod o sebi; metastereotipi pa so predstave nekega 

naroda o tem, kaj si drugi narodi mislijo o njem (Smolej 2005a). 

Temeljni odnosi do Tujega, ki jih lahko opazujemo v književnih besedilih, so po 

Pageauxu (2005: 19–20) predvsem trije (manija, fobija, filija), obstaja pa tudi četrta možnost:  

1. manija: pisatelj ali skupina pojmujeta tujo realnost kot absolutno večvredno v odnosu do 

opazujoče, lastne kulture; večvrednost lahko zadeva en del ali vso tujo opazovano kulturo; 

posledica za izvorno kulturo je, da jo ima ta pisatelj ali skupina za manjvredno od 

domače; pozitivno vrednotenje Tujega sovpada z negativno, slabšalno vizijo izvorne 

kulture, npr. anglomanija francoskih razsvetljenskih filozofov, ki jo lahko razložimo z 

njihovo zavestjo o angleški večvrednosti in francoski manjvrednosti  
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2. fobija: tuja realnost je pojmovana kot manjvredna v razmerju do izvorne kulture; gre za 

fobijo, privid pa tokrat zadeva izvorno kulturo; germanofobija v Franciji je povezana z 

latinskostjo, ki kljubuje germanskemu barbarstvu, občutek manjvrednosti pa je realen, saj 

je šlo v določenem zgodovinskem obdobju za dejanski francoski poraz in nemško 

prisvojitev ozemlja 

3. filija: tuja realnost je sprejeta pozitivno, vpisuje se v opazujočo kulturo, ki je tudi 

pojmovana pozitivno in tako dopolnjuje opazovano kulturo; primer dvostranske 

izmenjave, »živi od poznavanja in vzajemnega priznavanja, kritičnih izmenjav ter 

enakopravnega dialoga. Če pri maniji govorimo o mehanski akulturaciji, smo pri filiji 

priča dialogu kultur. Če fobija predvideva eliminacijo – simbolično smrt Drugega –, pa 

filija skuša vzpostaviti težko in zahtevno pot, ki vodi prek priznavanja Drugega. Drugi 

živi poleg Jaza« (Pageaux 2005: 20); filija odkrije, da ima Drugi tudi svoj obraz, pogled 

na Bližnjega se vrne tudi vase, pogled nase pa zdaj ne spregleda Drugega  

4. izmenjava in dialog se umikata v korist novih sklopov na poti k unifikaciji ali obnovi 

izgubljenih enot, pri čemer imamo (spet) več možnosti: 

o  pri panlatizmu, pangermanstvu, panslovanstvu (in druge unifikacije s predpono 

pan-) so odnosi med sestrami in brati z istega jezikovnega področja pozitivni 

(germanski, slovanski bratje, latinske sestre); toda latinske sestre se vedejo 

pozitivno, da lažje nasprotujejo Germanom, ki jih imajo za negativne: tako se 

oblikujejo fobije, ki presegajo eno samo deželo 

o kozmopolitizem in internacionalizem, vendar pa moramo biti pri kozmopolitizmu, 

stališču, ki ga lahko hvalimo kot odprtega in širokogrudnega, pozorni na 

zgodovino: kozmopolitizem razsvetljencev predvideva filijo med elito in 

pozitivnim centrom Parizom, preostala južna Evropa pa se je pogreznila v temine 

fanatizma; do izmenjav, prikazanih pristransko, moramo biti nezaupljivi 

o tuja kultura je globalno negativna, toda tudi opazujoča kultura je takšna 

Podobe tujega v slovenski književnosti in podobe Slovenije in Slovencev v tuji književnosti 

so v književnosti za odrasle obravnavane kar nekajkrat (npr. Smolej 2005b: 41–223,
145

 

                                                 

145
 V slovenski književnosti analizirajo zgodovinar in slovenist Igor Grdina podobo Hrvatov, 

Madžarov in Judov v slovenski književnosti; slovenist Miran Hladnik podobo Slovanov; 

komparativist Darko Dolinar podobo Avstrijcev; zgodovinar Rok Stergar podobo Italijanov v 

slovenski publicistiki med prvo svetovno vojno; hispanistka Damjana Pintarič podobo Španije v delih 

Andreja Hienga in Francije v delih Janeza Ciglerja. Slovenija je tudi »opazovana dežela: slavist Jože 

Pogačnik razpravlja o šaljivi podobi Slovencev v hrvaški književnosti; germanista Anton Janko in 
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Hladnik 2005). Nekateri analizirajo tudi književno podobo sodobne večkulturne Slovenije 

(Strsoglavec 2005,
 

Kosmos 2008, Pavičić 2010 idr.),
146

 ki »se skozi tematiziranje 

večkulturnega življenja ukvarja z zmožnostmi razumevanja in sprejemanja drugih, drugačnih 

kultur in nam hkrati ponuja ogledalo, v katerem lahko skozi odsev Drugih vidimo sebe« 

(Strsoglavec 2005: 100). 

 

6.3.3 Predlogi za vsebinsko analizo besedil iz mladinske književnosti 

 

Pri predstavitvi in analizi vsebin v izbranih književnih besedilih iz mladinske 

književnosti smo pozorni na (ne)preseganje stereotipov in predsodkov ter na odnos 

večinskega, že naseljenega prebivalstva do novopriseljenega (drugačnega) in do kulture, ki jo 

s seboj prinaša novopriseljena oseba, torej vsebino analiziramo tudi z imagološkega stališča. 

Navedena vprašanja so lahko podlaga za oblikovanje operativnih ciljev in standardov znanja. 

Ko analiziramo vsebino z vidika medkulturnosti, smo pozorni na naslednja vprašanja: 

 Kakšen je odnos med drugačnim, priseljenim in predstavnikom/predstavniki 

večinske skupnosti na začetku in na koncu besedila? Je prišlo pri večinskem 

prebivalstvu do samospoznanja in samokritike? Je prišlo do razvoja od manije do 

filije?  

 S katerimi stereotipi in predsodki je obremenjeno večinsko prebivalstvo? Na 

podlagi česa izločajo novopriseljenega na začetku besedila? Ali so v besedilu ti 

stereotipi in predsodki na koncu besedila preseženi? 

 Kako se je spreminjal odnos med večinskim prebivalstvom in novopriseljenim? Je 

med njimi prišlo do stika, komunikacije, izmenjave izkušenj? Se je večinsko 

prebivalstvo kaj naučilo od novopriseljenega? Se je novopriseljeni kaj naučil od 

večinske skupnosti? 

                                                                                                                                                        

Mira Miladinović pričata o slovenskih podobah v avstrijski in nemški književnosti; Neva Šlibar piše o 

slovenskih imagologemih pri Ingeborg Bachmann; slovenistka Marija Pirjevec analizira podobo 

Slovencev v tržaški književnosti, Loredana Umek italijansko podobo o Ljubljani; hispanistka Jasmina 

Markič razpravlja o podobah Slovenije v književnosti nekdanjega kolumbijskega predsednika 

Betancurja in Paola Coela; sklop se zaključuje z analizo podobe Slovencev v francoski književnosti 

(Smolej 2005b: 5). 
146

 Đurđa Strsoglavec (2005) analizira romane Noč v Evropi (2001) in Gverilci (2004) Polone Glavan 

ter Grenki med (1999) in Fužinski blues (2001) Andreja Skubica. Iva Kosmos (2008) in Mladen 

Pavičić (2010) pa analizirata knjižno uspešnico Gorana Vojnovića Čefurji raus! (2008, 2009). 
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 Kako se počuti, kaj občuti novopriseljeni, ko ga večinsko prebivalstvo obsoja in 

izloča na podlagi stereotipov, predsodkov – ne da bi ga sploh poznali?  

 Na kakšne načine se novopriseljeni trudi, da bi ga večinsko prebivalstvo sprejelo? 

Kakšen je odnos med njimi? 

 Kako sprejmejo pripadniki večinske skupnosti novopriseljenega? Katere oblike 

podpore ponudi večinska skupnost novopriseljenemu? 

 Kako se počuti novopriseljeni, čeprav ga večinsko prebivalstvo sprejme in mu 

ponudi podporo? Ga/jo je vseeno strah, mu/ji je vseeno nerodno? Ali navkljub 

prijaznosti potrebuje nekaj časa, da se navadi na novo skupnost, nove navade? 

 Kako se ob prihodu novopriseljenega počuti večinska skupnost? Ali tudi 

pripadniki večinske skupnosti potrebujejo nekaj časa, da se navadijo in sprejmejo 

novopriseljenega, drugačnega? 

 Kako je v besedilu prikazan novopriseljeni? Je izobražen, inteligenten, deloven, 

čustven? Ali je neizobražen, negativen, brez službe? Če je brezposeln: je 

brezposeln, ker se trudi zaposliti, pa ne dobi službe, ali ker noče delati? Ali je 

mogoče človeški, predstavljen s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi? In kako je 

prikazana večina? 

 Kako se razvija odnos med pripadniki večine in novopriseljenim? Se spoznavajo 

in sodelujejo, se učijo drug od drugega in skupaj razvijajo skupnost naprej? 

 

6.3.4 Analiza predlogov za spremembe v učnem načrtu za slovenščino (književnost) z 

vidika modela medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Preglednica 11: Analiza predlogov za spremembe v učnem načrtu za slovenščino (književnost) z 

vidika modela medkulturne vzgoje in izobraževanja  

 

Kriteriji Uresničevanje kriterijev v predlogih za 

spremenjeni učni načrt 

1. Medkulturnost kot pedagoško 

načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

Prenovljen učni načrt za slovenščino vsebuje:   

- književna besedila manjšin in priseljenskih 

skupnosti, upoštevajoč kulturno, etnično in 

jezikovno raznolikost prebivalcev v Sloveniji 

- besedila slovenskih zamejskih in izseljenskih 

avtorjev  

- izbrana književna besedila, ob katerih in s 

katerimi razvijamo medkulturno zmožnost pri 
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zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo 

(prikrite) primere diskriminacije z jasno 

izraženimi standardi znanja 

- ki predstavljajo spolno enakopravnost avtorjev in 

avtoric (razmerje 50 : 50) 

 

 

2. Sistemska in strokovna podpora: 

 

 

Prenova: 

- odločitev MIZŠ za spremembo učnega načrta za 

slovenščino z vidika medkulturnosti   

- razpis projekta 

- razpis novih delovnih mest (pripadniki manjšin, 

priseljenskih skupnosti, strokovnjakov s področja 

medkulturnosti ipd.) za razširitev članov 

predmetne komisije 

 

Sprememb bi se bilo treba lotiti načrtno in 

premišljeno, najprej raziskovalno, potem pa še v 

učnih načrtih in v berilih (sodelovanje z 

založbami). 

Za to bi najbrž potrebovali nekaj let (za začetek 3: 

v prvem letu oblikovanje skupin, v drugem izbor 

besedil, v tretjem prenova učnega načrta).  

 

Nujno je vzpostaviti stike s pripadniki ustavno 

priznanih manjšin (italijanska, madžarska, 

romska) in priseljenskih skupnosti (albanske, 

afriške, bolgarske, bošnjaške, hrvaške, kitajske, 

makedonske, srbske idr.) ter meddisciplinarno 

sodelovanje strokovnjakov, ki bi izbirali besedila 

in spreminjali učni načrt ter (strokovnjaki s 

področja kvalitetne mladinske književnosti, 

migracijskih študij, medkulturne vzgoje in 

izobraževanja ipd.). 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

Prenova: 

Člani in članice komisije, ki bi sodelovali pri 

prenovi, potrebujejo usposabljanje s področja 

medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

 

Za izhodišče pri obravnavi besedil (in kasneje pri 

določanju standardov znanja) upoštevajo 

spoznanja imagologije, vpliv stališč, nastajanje in 

vpliv stereotipov, predsodkov. 

 

Projekt naj bi bil zasnovan konzorcijsko,  

(vodilni partner, več šol, inštitutov, fakultet), kar 

omogoča izmenjavo stališč, izkušenj, primerov 

dobrih praks). 
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in pri vseh učencih  

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

Učitelji: 

Dokler nimamo prenovljenih učnih načrtov in 

beril, kritično obravnavamo obstoječa besedila, če 

smo učitelji, sami pripravljamo dodatno učno 

gradivo: v pouk književnosti uvrščamo tudi 

besedila, ki so jih napisali pripadniki manjšin, 

priseljenskih skupnosti, slovenski izseljenci in 

zamejci, ženske.  

 

Na strokovnih skupinah izražamo potrebo po 

usposabljanju in pobude za spremembo, 

opozarjamo na besedila, ki 

vsebujejo primere stereotipov, predsodkov, 

diskriminacije, a jih ne presegajo, ki s svojim 

sporočilom utrjujejo upravičenost privilegirane 

skupnosti za neenakopraven položaj v družbi; 

tovrstna besedila skupaj z učenci pri pouku 

književnosti kritično analiziramo.  

 

Svoje pobude in predloge sporočamo na Zavod RS 

za šolstvo in MIZŠ, o njih pišemo strokovne in 

znanstvene prispevke ter jih predstavljamo na 

konferencah. 

 

Prenova: 

povežemo se z aktivnimi učitelji, povabimo jih v 

konzorcijsko sodelovanje pri projektu, v katerem 

prenavljamo učni načrt. 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

Prenova: 

Pri prenovi sodelujemo s pripadniki ustavno 

priznanih manjšin (italijanska, madžarska, 

romska) in priseljenskih skupnosti (albanske, 

afriške, bolgarske, bošnjaške, hrvaške, kitajske, 

makedonske, srbske idr.) ter s strokovnjaki s 

področja kvalitetne mladinske književnosti, 

migracijskih študij, medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, če ti niso vključeni v prenovo. 

 

Učitelji: 

Pri pripravi in izvedbi medkulturnih učnih ur in 

medkulturnih šolskih prireditev (na katerih 

presegamo stereotipe: ne le ples in prehrana, 

ampak predvsem umetnost, znanost, gospodarstvo, 

kultura iz izvorne države, kulture) sodelujemo z 

otroki in starši priseljenci ter z učitelji maternih 

jezikov in kultur. Oni nam svetujejo klasična ali 

sodobna književna besedila, ki jih obravnavamo 

ali predstavljamo, pri čemer smo pozorni, da je 

vsebina skladna z našim ciljem: razvijati 
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medkulturno vzgojo in izobraževanje. 

 

Poskrbimo, da je šolska večjezičnost vidna in 

cenjena: prispevki v šolskih glasilih in na spletni 

strani šole, če so jih napisali otroci priseljenci, naj 

bodo objavljeni dvojezično. Spodbujamo otroke 

priseljence, da berejo književna besedila v svojih 

maternih jezikih.  

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

Prenova: 

Starši priseljenci, predvsem izobraženi in aktivni, 

so del naših skupin, sestavljenih iz različnih 

etničnih, jezikovnih skupnosti, ki sodelujejo pri 

prenovi (izbor, prevajanje, analiza besedil).  

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

Prenova: 

Člani priseljenskih društev, predvsem izobraženi 

in aktivni, so del naših skupin, sestavljenih iz 

različnih etničnih, jezikovnih skupnosti, ki 

sodelujejo pri prenovi (izbor, prevajanje, analiza 

besedil). 

 

Predlagamo, da člani projekta vzpostavijo stike 

tudi z drugimi lokalnimi organizacijami, ki imajo 

stike s priseljenci in priseljenskimi društvi, in se z 

njimi posvetujejo, saj lahko posredujejo 

pomembne informacije: 

- različna prostovoljna društva, ki že sodelujejo s 

priseljenci in priseljenskimi društvi (npr. 

Slovenska filantropija, DRPD Novo mesto itd.) ter 

njihovimi izvornimi državami 

- splošne knjižnice, ki v sodelovanju z društvi in 

priseljenci organizirajo literarne večere, na katerih 

predstavljajo svoja književna besedila 

- ljudske univerze, ki izvajajo tečaje SDJ za 

odrasle in drugo izobraževanje odraslih 

- univerze, inštituti, ki so se v preteklosti že 

ukvarjali z obravnavanimi temami 

- veleposlaništva, ki lahko na podlagi prošnje 
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podarijo sodobna književna besedila iz izvornih 

držav in antologije itd. 

- učitelji maternih jezikov in kultur 

- aktivni posamezniki, ki imajo lastno izkušnjo 

preseljevanja – še bolje bi bilo, če bi te zaposlili v 

projektu prenove  

 

Naše predloge za spremembe v učnem načrtu za slovenščino pri pouku književnosti 

smo primerjali s predlaganim modelom medkulturne vzgoje in izobraževanja ter predloge za 

prenovo razvrstili po posameznih kategorijah. Predlog bi se lahko uresničil s podporo MIZŠ. 

Treba bi ga bilo preizkusiti v praksi in razvijati naprej. Dokler se to ne bo zgodilo, učiteljem z 

razvito medkulturno zmožnostjo preostane usposabljanje in vloga aktivnih državljanov; v 

podporo jim v nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov besedil in analize. 

 

6.4  Primeri iz mladinske književnosti 

 

Nekatera starejša slovenska mladinska književna besedila je s stališča medkulturnosti 

analizirala Milena Mileva Blažić (2011: 173–184),
147

 na tem mestu pa se osredotočamo na 

nekaj primerov iz obdobja sodobne slovenske mladinske književnosti po letu 1980.
148

 

Značilnosti aktualnega obdobja so posebna usmeritev k problemski tematiki in 

internacionalizaciji (Slovenska sekcija IBBY, 1992), pluralizem interesov ter dokončna 

uveljavitev stroke na vseh štirih slovenskih univerzah in v širšem kulturnem prostoru (Blažić 

2011: 59). Med sodobnimi slovenskimi proznimi besedili, ki tematizirajo odnos večinskega 

prebivalstva do priseljencev ali pripadnikov manjšin, izpostavljamo Prijatelja Janje Vidmar 

                                                 

147
 V drugem triletju so to besedila: France Bevk: Lukec in njegov škorec, slovenska ljudska 

pripovedka Peter Klepec, Fran Levstik: Martin Krpan z Vrha (Blažić 2011: 180–181). 
148

 Zgodovino slovenske mladinske književnosti deli Milena Mileva Blažić (2011: 59) okvirno na pet 

obdobij: 1. predliterarno obdobje, v katerem je bil otrok le posredno naslovnik, predvsem v 

neliterarnih besedilih z versko ali poučno vsebino (1550–1859: Primož Trubar, Sebastijan Krelj; 

France Prešeren, Fran Levstik); 2. začetno obdobje, v katerem predstavlja mejnik prva posvetna revija 

Vedež: časopis za šolsko mladost (1850–1900: Fran Levstik, Josip Stritar); 3. avtorsko obdobje, ko se 

v mladinski književnosti začne uveljavljati estetsko merilo oz. kakovost, primarno besedno produkcijo 

pa začne spremljati skromna strokovna javnost, nastajati začnejo knjige s prvimi ilustracijami (1900–

1980: Oton Župančič, Fran Milčinski, Josip Ribičič); 4. obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti, 

narejen je velik napredek na področju literarne produkcije (Kajetan Kovič, Dane Zajc, Lojze Kovačič, 

Kristina Brenk, Niko Grafenauer, Saša Vegri, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak idr.), sekundarne 

literature o mladinski književnosti (Alenka Glazer, Martina Šircelj, Marjana Kobe idr.) in 

institucionalizacije predmetnega področja na univerzitetni ravni (1950–1980); 5. sodobnost (Andrej 

Rozman Roza, Bina Štampe Žmavc, Barbara Gregorič Gorenc, Peter Svetina itd.).  
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(2003), Med dvema ognjema Ann Brush (2007), Dež Nejke Omahen (2001) in Nebo v očesu 

lipicanca Dese Muck (2010, 2012). 

Primer besedila, v katerem sledimo odnosu filija med slovenskim katoliškim in 

bošnjaškim muslimanskim fantom, je kratko pripovedno besedilo Prijatelja Janje Vidmar 

(2003). Glavni književni osebi Jakob in Amir sta najboljša prijatelja, oba rada igrata nogomet. 

Večkrat se pogovarjata o Alahu in o Bogu, vsak o svojem bogu, in primerjata verske običaje. 

Jakob preživlja včasih svoj prosti čas s starimi starši. Amirjevi stari starši živijo v Bosni, 

Amir ju vidi malokdaj in ju pogreša. Fanta skleneta, da gresta iskat Amirjeve stare starše v 

Bosno, za pomoč pa prosita vsak svojega boga. Ko pridejo Amirjevi stari starši na obisk v 

Slovenijo, fanta sklepata, da sta tudi njuna bogova prijatelja kot onadva. Bošnjaška družina 

živi, tako kot slovenska, v urejeni hiši z vrtom, starši so (pre)zaposleni, skrbni in ljubeči.
149

  

Sodobno slovensko mladinsko besedilo, ki tematizira vključevanje in sprejemanje 

romskih otrok ter njihov odnos do izobraževanja, Med dvema ognjema Ann Brush (2007)
150

 

predstavlja zapletene razmere, v katerih se znajdeta dva romska otroka, ki obiskujeta osnovno 

šolo. Glavni književni osebi sta Lidija in Željko. Ko izginejo drsalke njune sošolke, obdolžijo 

romska otroka. V romskem taboru imata podporo matere, da redno obiskujeta šolo, a tudi 

težave z nekaterimi Romi, ki se s tem ne strinjajo. Izpostavljen je nelahek položaj otrok v 

mlinskem kolesju starejših: star(ej)ši so tisti, ki so otrokom za vzgled – in so tisti, ki lahko 

                                                 

149
 Popolno nasprotje (fobijo) zasledimo v drugem proznem besedilu Janje Vidmar. Princeska z 

napako (Vidmar 1998, 2000, 2002, 2004, 2005) tematizira odnos do beguncev v Sloveniji po razpadu 

Jugoslavije v 90. letih 20. stoletja. Književno besedilo je bilo deležno številnih kritik in polemičnih 

razprav, a tudi knjižnih nagrad in ponatisov. V književnem besedilu sta slovenska kultura in jezik 

absolutno večvredna, odnos Slovencev do beguncev – ki so pribežali v Slovenijo pred morijo, 

požiganjem, posiljevanjem – pa rasističen in ksenofobičen. Glavna književna oseba je mlada begunka 

Fatima, revna, lačna, brez pogojev za osnovno osebno higieno, ki živi z družino po odpustu iz 

begunskega centra v mrzli in vlažni kleti mariborskega bloka. V osnovni šoli je diskriminirana (tudi 

zaradi neznanja slovenščine, čeprav ji nihče ne ponudi učenja jezika okolja) tako s strani vrstnikov kot 

učiteljev, v okolici pa deležna spolnega in fizičnega nasilja. Negativen odnos Slovencev do nekdanjih 

»južnih bratov« preseže le učiteljica biologije Kodrlajsa (!). Slikanje resničnosti ni črno-belo, je črno-

črno. Pisateljica Janja Vidmar okrepi negativen slovenski odnos do beguncev s številnimi izreki, ki jih 

položi v usta svojih negativnih knjižnih oseb – a ne preseže niti stereotipov, predsodkov o bošnjaški 

družini: njeni člani so neizobraženi, živijo v bedi in pomanjkanju, imajo veliko otrok, moški rešujejo 

težave s fizičnim nasiljem, poroke so dogovorjene, preživljajo se s prekupčevanjem ipd. Fatima pride 

v Slovenijo – in odide noseča (s slovenskim fantom!) v Nemčijo k bogatemu stricu. Na prvi pogled se 

zdi, da gre z vidika imagologije za izrazit odnos fobija, vendar nam pozornejše branje razkrije, da gre 

po Paegeuxu (2005) bolj za četrto možnost, ko sta obe kulturi prikazani izrazito negativno. 
150

 Psevdonim Ann Brush (Ambrus!) naj bi pripadal slovensko-hrvaški pisateljici Sabini Koželj 

Horvat (Vižintin 2012: 152). Na hrvaški spletni strani http://blog.dnevnik.hr/sabinakhorvat/ (Koželj 

Horvat 2013) je med njenimi slovenskimi knjižnimi izdajami navedena tudi knjiga Med dvema 

ognjema (Brush 2007). Sabina Koželj Horvat je tudi predsednica Slovenskega kulturnega društva 

Stanko Vraz, Osijek, in učiteljica slovenščine v Osijeku. 
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medkulturni dialog spodbujajo ali zavirajo. Odnos filijo, predstavljen skozi prijateljstvo med 

romsko in neromsko deklico v razredu na začetku besedila, preide v fobijo, na koncu pa 

znova v filijo, in to razširjeno: za prijateljstvo in sodelovanje se na koncu ne zavzemata le dve 

deklici, ampak tudi drugi družinski člani, vključno z neromsko slovensko družino. Književno 

besedilo Ann Brush (2007) presega predsodke do Romov: otroci se hočejo izobraževati in 

imajo pri tem podporo staršev; Romi so proti krajam in se zavzemajo za pozitivne odnose z 

Neromi. Obenem je izpostavljen slovenski predsodek do Romov: če pride do kraje, obtožijo 

najbližjega Roma. Pozitiven in presenetljiv v tem kratkem proznem besedilu je pogled na 

družbene razmere: tako med romskimi kot med neromskimi književnimi osebami imamo 

posameznike, ki prispevajo k sobivanju, in druge, ki si sobivanja ne želijo. 

Za zahtevnejše bralke in bralce v drugem triletju, predvsem pa za tiste v tretjem 

triletju (in starejše), sta primerna mladinska romana Dež Nejke Omahen (2001) in Nebo v 

očesu lipicanca Dese Muck (2010, 2012).
151

 V besedilu Dež se prepletajo teme o odraščanju, 

selitvi, o smrti – in predsodkih do temnopoltih ter Kitajcev, ki jih je književna oseba Lejla 

ponotranjila po očetovem zgledu, medtem ko preostali člani družine s tem nimajo težav. V 

romanu se prepletata dve zgodbi: eno pripoveduje belopolta Lejla, drugo pa njena nova 

soseda, sošolka in prijateljica Flora, mulatka. Lejla se ob Flori (in njenem bratu Kitu, v 

katerega se zaljubi) sooča s svojimi predsodki do temnopoltih, ob svaku in nečakinji pa do 

Kitajcev. Svojo zgodbo odraščanja s predsodki, ki jih je bila deležna zaradi barve svoje kože, 

pripoveduje tudi Flora, ki sčasoma pri Lejli opazi premagovanje predsodkov. Odnos do 

priseljencev preide pri dveh književnih osebah, ki sta na začetku zelo obremenjeni s 

predsodki, od fobije do filije. Sicer pa živi navkljub predsodkom nekaterih književnih oseb 

Florina družina precej bolje kot Fatimina v Princeski z napako (Vidmar 1998 idr. izdaje): 

mati je odvetnica, temnopolti oče je turistični vodnik. Tudi hči Flora želi postati odvetnica.   

V mladinskem romanu Nebo v očesu lipicanca (Muck 2010, 2012) je vključevanje 

priseljencev ena od stranskih tem, a jo izpostavljam, ker v mladinsko književnost prinaša 

podobo skrbne, ljubeče družine – in književne junakinje Almire. Priseljenka je predvsem 

najstnica s težavami odraščanja in iskanja same sebe. Še več, svoje t. i. priseljensko ozadje 

izkoristi kot izgovor za pobeg od doma, s čimer spravi v težave sebe in svojo družino. 

Mladinski roman vnaša poleg najstniške perspektive tudi perspektivo razumevanja do 

                                                 

151
 Za bralce v tretjem triletju in v srednji šoli predlagamo še: Janet McDonald: Barva kože: zgodbe o 

rasizmu (2006); Goran Vojnović: Čefurji raus! (2008); Bali Rai: (Ne)dogovorjena poroka (2003); 

Daniella Carmi: Samir in Jonatan (2002) itd. 
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odraslih priseljencev, ki se trudijo najti zaposlitev in preživeti svojo družino. V romanu 

prevladuje odnos filijo med družino priseljencev in slovensko večinsko družbo. Nihče 

posebej ne izpostavlja njihovega priseljeniškega ozadja, kar je napredek v mladinski 

književnosti (podobno kot medverski dialog pri Prijateljih Janje Vidmar).  

 

6.4.1 Vključevanje priseljencev kot tema v sodobni mladinski književnosti 

 

Med izbranimi in v nadaljevanju predstavljenimi besedili, ki tematizirajo vključevanje 

(otrok) priseljencev, so slikanice in kratka pripovedna besedila. Pri izboru smo upoštevali 

naslovnike v drugem triletju osnovne šole, ki »doživljajo, razumevajo in vrednotijo 

pesemska, prozna in dramska besedila« (UN Slovenščina 2011: 35), pri čemer se 

osredotočamo na kratka prozna besedila. V drugem triletju učenci pri branju proznih besedil: 

prepoznavajo značilnosti ljudske pravljice, jo pišejo, pripovedujejo in razlikujejo od 

realistične pripovedi; prepoznavajo tipične lastnosti slovenskih ljudskih pravljic; spoznavajo 

značilnosti pravljic drugih narodov sveta in jih primerjajo z značilnostmi slovenskih ljudskih 

pravljic; spoznavajo klasično avtorsko pravljico in kratko sodobno pravljico; ugotavljajo 

značilnosti fantastične pripovedi in jo primerjajo z realistično pripovedno prozo; 

prepoznavajo značilnosti realistične kratke pripovedne proze; spoznavajo realistično daljšo 

pripovedno prozo in povzemajo njene značilnosti; prepoznavajo značilnosti stripa (UN 

Slovenščina 2011: 37).  

»Pri izboru problemske literature moramo biti pozorni tudi na ustreznost prikazane 

problemske tematike.
152

 Knjige, ki jih otrokom ponudimo, naj bodo brez stereotipnih 

karakterjev ter naj ne ponujajo preprostih odgovorov na kompleksna vprašanja. Mnoge 

problemske knjige, ki so na voljo, so sporne prav zaradi površno in neustrezno prikazane 

problematike. So pa tudi besedila, ki sicer ustrezno obravnavajo neko problemsko situacijo, 

pa so literarno in estetsko manj kakovostna. Sporna pa so predvsem besedila, v katerih ne en 

ne drug vidik nista ustrezno obdelana. Če izberemo literarno delo, ki enemu od naštetih 

kakovosti ne zadosti, moramo ta vidik z učenci kritično obdelati,« svetuje Nataša Bucik 

(2006: 140). Precej književnih besedil, v katerih se avtorji lotevajo različnih »problemskih« 

                                                 

152
 »Danes so upravičena pričakovanja strokovne javnosti, da v učni načrt, učbenike in delovne zvezke 

za učence ter priročnike za učitelje vključimo tudi sorazmeren delež t. i. problemske književnosti in 

vzpostavimo primerno ravnovesje med idealističnim, romantično-realističnim in problemskim 

pojmovanjem otroka in/ali mladostnika« (Blažić 2003: 668).  
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tem, po navadi res ne ustreza vsem kriterijem. Besedila, ki ne ustrezajo nobenemu kriteriju, je 

treba izpostaviti kot primere »slabe prakse«, zato da se soočimo z neustreznimi rešitvami, ki v 

imenu strpnosti s skritimi sporočili sporočajo ravno nasprotno (primer je npr. besedilo 

Kathryn Cave (2001): Drugačen). 

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj posameznih kratkih zgodb, ki tematizirajo 

vključevanje (otrok) priseljencev oz. s svojo dvo- ali večjezičnostjo pričajo o večkulturni 

Sloveniji, in slikanic. »Pri pouku književnosti v devetletki ima slikanica pomembno vlogo, in 

to ne le v prvem triletju« (Blažić 2006b: 669). Učitelji pogosto posežejo po slikanicah
153

 tudi 

v višjih razredih osnovne šole, čeprav so načeloma »namenjene majhnim otrokom […]. 

Slikanice so zvrst, ki naj bi jih odrasli prebrali otrokom, zato so v njih namenoma take 

tekstovne in vizualne vrzeli, da jih otroci in odrasli različno zapolnjujejo« (Nikolajeva 2003: 

22). Slikanice se uporabljajo pri književnem pouku tudi v drugem in (včasih) v tretjem triletju 

osnovne šole, nas pa na tem mestu zanimajo predvsem zaradi tematike, ki jo obravnavajo. 

 

6.4.2 Izbrana sodobna mladinska književnost s tematiko vključevanja priseljencev 

 

Med mladinskimi književnimi besedili, ki tematizirajo vključevanje (otrok) 

priseljencev, smo izbrali tako izvirna slovenska kot prevedena besedila. Učitelju, ki pride v 

knjižnico z željo, da bi spregovoril o priseljencih in njihovem vključevanju s pomočjo 

književnega besedila, ni pomembno, ali je besedilo izvirno slovensko ali prevedeno v 

slovenščino, saj se osredotoča na temo.
154

 Za tovrsten namen so primerne slikanice ali krajša 

                                                 

153
 »Širša definicija pojmuje slikanico kot obliko knjige, ki zajema različne književne zvrsti in vrste, 

od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva do slikanice brez besed. Ožja definicija pojmuje slikanico 

kot sintezo besedila (kratke pripovedne proze) in ilustracij« (Blažić 2006b: 669), zato moramo 

analizirati oboje, tako besedilo kot ilustracije. Maria Nikolajeva (2003: 10) opozarja: »nazorne 

ilustracije bralcu na lahkoten in nevsiljiv način posredujejo predstavo o zgodovinskih obdobjih ter 

oddaljenih krajih in tako bogatijo njegovo znanje o kulturi, navadah in vrednotah določenih obdobjih. 

[…] Vizualne podobe prizorišč so zelo pomembne v slikanicah z etnično tematiko, ki bralce poučujejo 

o kulturah, v katerih se odvijajo zgodbe. V takih slikanicah pogosto nastopajo avstralski domorodci, 

Indijanci, afriška plemena in Eskimi. Likovni slog, ki je lahko grotesken, vsakdanji, poetičen itd., ima 

lahko velik vpliv na bralčev čustveni odziv.« 
154

 Tovrstno povpraševanje se v (šolskih) knjižnicah resnično dogaja, kar lahko potrdim iz svojih 

osnovnošolskih izkušenj, ko sem bila zaposlena tudi kot šolska knjižničarka. Učitelji tako z razredne 

kot s predmetne stopnje so se name obrnili s prošnjo po slikanici, ko so želeli posredno spregovoriti ne 

le o vključevanju otrok priseljencev, ampak tudi o ločitvi staršev, smrti v družini, odnosih med 

sošolci, medvrstniškem nasilju, diskriminaciji zaradi revščine itd. 
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prozna besedila; daljša le v primeru, če se bo besedilo obravnavalo za domače branje. Izbrana 

besedila (po abecednem zaporedju priimkov avtorjev, avtoric): 

 Cave, Kathryn (2001): Drugačen (Something Else, Velika Britanija 1994), 

prevedeno iz angleščine; ilustriral Chris Riddell 

 Fries, Claudia (2002): Pujsa imamo za soseda (A Pig is Moving In!, Velika 

Britanija 2000), prevedeno iz angleščine; ilustrirala avtorica Claudia Fries 

 Koren, Majda (2009): Mici iz 2. a – Azra, slovensko; ilustriral Matjaž Schmidt 

 Makarovič, Svetlana (1975, 1995, 2002): Kam pa kam, kosovirja? – Na 

pingvinišču, Pri groooznih Lebdivkah, slovensko; ilustrirali Lidija Osterc (1975), 

Matjaž Schmidt (1995), Gorazd Vahen (2002) 

 Neuendorf, Silvio (2000): Niko Nosorog pa že ni pošast (Noah Nashorn ist doch 

kein Monster, Švica 2000), prevedeno iz nemščine; ilustriral avtor Silvio 

Neuendorf 

 Pikalo, Matjaž (2005): Samsara: kratke zgodbe – Kim Yan Li, slovensko; ilustriral 

Marjan Manček 

 Velthiujs, Max (1997, 2005): Žabec in tujec (Frog and the Stranger/Kikker en de 

vreemdeling, prvi izid Velika Britanija 1993), 1997 prevedeno iz angleščine, 2005 

iz nizozemščine; ilustriral avtor Max Velhius 

Književna besedila Drugačen (Cave 2001), Pujsa imamo za soseda (Fries 2002), Niko 

Nosorog pa že ni pošast (Neuendorf 2000),  Žabec in tujec (Velthius 2005) so slikanice z 

enim besedilom; nobeno od teh besedil ni izvirno slovensko, ampak gre za prevode iz 

angleščine, nemščine oz. iz nizozemščine. Izbrana slovenska besedila, ki tematizirajo 

vključevanje (otrok) priseljencev, so del zbirk kratkih pripovednih besedil, in sicer: iz zbirke 

Mici iz 2. a (Koren 2009) smo izbrali besedilo Azra; iz zbirke Kam pa kam, kosovirja? 

Makarovič (1975, 1995, 2002) besedili Na pingvinišču, Pri groooznih Lebdivkah; iz zbirke 

Samsara: kratke zgodbe (Pikalo 2005) pa besedilo Kim Yan Li. Dve od teh besedil sta 

natisnjeni z večjimi črkami – za šibkejše bralce v drugem triletju in za dobre bralce v prvem 

triletju, in sicer Niko Nosorog pa že ni pošast (Neuendorf 2000); Mici iz 2. a (Koren 2009).  
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6.4.2.1  Drugačen (Kathryn Cave 2001) 

 

Slikanico Drugačen avtorice Kathryn Cave (2001) smo izbrali iz več razlogov: že sam 

naslov Drugačen izrecno napoveduje obravnavo drugačnih – in leta 1997 je prejela nagrado 

Unesca za spodbujanje strpnosti (Unesco Prize for Children's and Young People's Literature 

in the Service of Tolerance), kot je navedeno na hrbtni strani slikanice.
155

  

»Na vetrovnem griču je čisto sam, brez vsakih prijateljev živel Drugačen« (Cave 

2001). Ilustracija samoto življenja na neporaščenem griču podkrepi: do edine koče vodi dolga 

in ovinkasta pot, uporabljene barve so sivo-rumene. Glavna književna oseba Drugačen se na 

vse pretege trudi, da bi bil podoben pisani množici različnih živali v dolini: smehljal se in 

pozdravlja kot oni, riše, se igra (kadar mu pustijo), nosi malico v enakih vrečkah kot oni – a 

ni jim (fizično) podoben,
156

 stvari vidi drugače kot oni, igra se drugače, rad ima drugačno 

hrano: »Ne spadaš k nam,« so rekli. »Nisi tak kot mi. Drugačen si.« (Cave 2001). Zato se 

Drugačen žalosten in poklapan odpravi iz doline nazaj proti svoji oddaljeni hiški na vrhu 

osamljenega griča, pri čemer ga spremljajo jezni in obsojajoči pogledi večine iz doline 

(interpretira ilustracija, ne besedilo). Do preloma pride, ko se v svoji prijetno in toplo 

opremljeni hiški odpravlja Drugačen spat. Nekdo potrka na njegova vrata: čudno bitje, 

popolnoma drugačno od vseh, kar jih je Drugačen do zdaj videl, ponuja roko in vstopi v hišo. 

Ta začudeno opazuje neznanega gosta, ki je prepričan, da se poznata in da sta si podobna: 

»Prav tak sem kot ti. Ti si drugačen in TUDI JAZ SEM DRUGAČEN« (Cave 2001). 

Drugačen ne vrne nasmeha in ne sprejme ponujene šape, še več, čudnega gosta zavrne in 

zapodi v noč. Nenavadni gost žalosten odide, njegova podoba pa Drugačnega na nekaj 

spominja. Ko Drugačni dojame, na koga ga spominja, steče za njim, ga prime za šapo in jo 

trdno stisne, rekoč: »Nisi tak kot jaz, AMPAK TO ME NE MOTI. Lahko ostaneš z mano, če 

hočeš.« Drugačen in Čudni zaživita skupaj, se skupaj igrata, rišeta, malicata (očitno imata 

rada podobno hrano). Nekega dne pa spet nekdo potrka na njuna vrata, »še bolj čuden in 

nenavaden« […] Malo sta se stisnila in naredila prostor še zanj« (Cave 2001).  

 

                                                 

155
 Izdajo knjige je poleg založbe Educy omogočil tudi Urad RS za mladino pri Ministrstvu za šolstvo, 

znanost in šport v okviru projekta Vsi drugačni, vsi enakopravni.  
156

 Tudi živalska bitja v dolini med so seboj zelo različna (eni so nizke, drugi visoke rasti, eni obuti, 

drugi bosi, eni z očali, druge brez; med živalmi bi lahko prepoznali zajce, lisice (?), različne ptice, 

žirafe) – a to očitno nikogar ne moti, znotraj oblikovane skupnosti je njihova raznolikost sprejeta in 

tolerirana kot nekaj »normalnega« in sprejemljivega. 
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Slika 13: Naslovnica slikanice Drugačen (Cave 2001) 

Slika 14: Naslovnica slikanice Pujsa imamo za soseda (Fries 2000) 

 

Na koncu je vsem trem »čudnim in drugačnim« lažje, saj so drugačni že trije in so na 

griču oblikovali svojo skupnost. Ilustracija nam pove, da je bil novi prišlek človeški mladič. 

Iz ilustracije razberemo tudi, da gredo Drugačen, Čuden in fant skupaj na pot in lahko se 

vprašamo, kam. Med »normalne«, ki so izločili Drugačnega, ali kam drugam? Slikanica sicer 

sporoča, da smo pravzaprav vsi drugačni in si različni in da nas to »ne moti« – a ko 

preberemo vsebino, močno podkrepljeno z ilustracijami, ki povedo več kot besedilo samo, se 

vprašamo, zakaj je slikanica dobila nagrado za spodbujanje strpnosti. Slikanica je zelo dober 

primer prikrite nestrpnosti – pravzaprav spodbuja k nestrpnosti ter izločevanju vseh drugačnih 

in priseljenih. Ti sicer lahko (pre)živijo, a le tako, da so iz povprečja/večine izločeni in da 

oblikujejo svojo novo skupnost. Odnos večine do drugačnih in priseljenih je izrazita fobija. 

Slikanica sporoča, da »drugačni« ne morejo biti vključeni, ampak da je zanje primerna 

segregacija, getoizacija. Vprašanje pa je, koliko se bralec, ki bere slikanico kot »primer 

spodbujanja strpnosti«, o čemer priča Unescova nagrada, zaveda dejanske prikrite nestrpnosti, 

zato je nujno, da besedilo obravnavamo kritično.  
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6.4.2.2  Pujsa imamo za soseda (Claudia Fries 2002) 

 

Slikanica Pujsa imamo za soseda Claudie Fries (2000) je primer živalske pravljice, v 

kateri nastopajo personificirane živali s človeškimi lastnostmi. V urejeno blokovsko sosesko 

se priseli nov sostanovalec. Književne osebe kokoš Henrieta, zajec Nik in doktor Lisjak z 

radovednostjo opazujejo, kdo je novi prišlek – in zgroženo ugotovijo, da se je v njihov blok 

priselil pujs: »Pujsa imamo za soseda! To pa sploh ne bo šlo. Vsak ve, da so pujsi nemarni in 

umazani in zanikrni« (Fries 2000). Skrivaj opazujejo novega soseda in obsojajo vsa njegova 

dejanja, ne da bi jih razumeli. Stanovalci se namerno izogibajo osebnemu stiku s prišlekom: 

»Počasi je hodil za pujsom, da mu ga ne bi bilo treba pozdraviti« (Fries 2000). Ocenjujejo ga 

na podlagi svojih predsodkov. Pujsu se stresejo drva, Lisjak se gre pritožit Henrieti; pujsu se 

na stopnišču strese moka, Henrieta se gre pritožit Niku; pujs na stopnišču pušča glinene 

odtise, Nik se spet potoži sosedoma – tako zelo so zaposleni s pritoževanjem in obremenjeni s 

svojimi predsodki, da sploh ne opazijo, da pujs za seboj tudi vse sam počisti. Svojo nestrpnost 

stopnjujejo do take skrajnosti, da se gredo skupaj pritožit k novemu sosedu – kar postane 

priložnost, da se nesporazumi razjasnijo. Pujs Teodor povabi sosede v svoje novo skrbno 

urejeno domovanje. Postreže jim z dišečimi piškotki in jih povabi k skupni igri (za igro, 

podobno kot človek ne jezi se, izdela glinene figurice v podobi svojih sosedov).  

Slikanica je odličen primer za ponazoritev s predsodki obremenjene večine, ki ne vidi 

posameznika, ampak si o njem izoblikuje negativno sodbo na podlagi predsodkov, ki v 

določeni skupnosti veljajo o neki drugi skupnosti (pujsi so nemarni in umazani). Posredno je 

izražena tudi hipokrizija neprišlekov, ki so drug o drugem prepričani, da so oni tako snažni, 

čisti in urejeni, da bi kar sami počistili za morebitnim nemarnim novim sosedom (pa tega 

nihče ne stori). Na srečo ima prišlek priložnost, da pojasni okoliščine – preden pride skoraj do 

napada in izgona (tu je znova izrazito sporočilna ilustracija: po stopnišču navzgor se z mrkimi 

in grozečimi obrazi proti Teodorjevemu stanovanju vzpenjajo Henrieta z dvignjenim 

valjarjem, Nik s šopom korenja in Lisjak z dvignjeno metlo). Ko pride do osebnega stika s 

prišlekom, pride pri večinskem prebivalstvu do soočenja s predsodki in njihovega preseganja. 

Sprejetost v novo skupnost simbolizira tudi osebno lastno poimenovanje: pujs se predstavi 

novim sosedom in izvemo, da mu je ime Teodor. Odnos fobija se – tik pred morebitnim 

napadom in izgonom – prelevi v odnos filija. 
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6.4.2.3  Mici iz 2. a – Azra (Majda Koren 2009) 

 

Kratko pripovedno besedilo Azra je eno od dvajsetih besedil v zbirki Mici iz 2. a 

pisateljice Majde Koren (2009). Književna oseba Azra je nova učenka, ki pride iz Bosne. Prvi 

dan jo v šolo pospremita mati in oče; ob vstopu v razred se trdno oklepa njunih rok. Učiteljica 

Minka jo prijazno sprejme. Predstavijo se ji vsi sošolci in, seveda, pošast Mici. Sošolec Tarik, 

ki ima babico v Bosni, ji pomaga pri prevajanju iz slovenskega v bošnjaški jezik in obratno. 

Učiteljica posede Azro poleg Tarika: »Če česa ne bo razumela, ji bo on najlaže razložil, ker 

zna slovensko in bošnjaško« (Koren 2009: 72). Tisti dan se v šoli učijo o spomladanskih 

cveticah, v zvezek narišejo zvonček. Mici vpraša Azro, kako se reče zvonček po bošnjaško. 

Tarik prevede Azri vprašanje in Azra pojasni: »Visibaba!« Ves razred se začne smejati: »vsi 

so si pri priči zamislili, kako namesto zvončka binglja s stebelca ženička v krilcu« (Koren 

2009: 73). V ključnem trenutku uporabi pisateljica Majda Koren (2009: 73) element humorja: 

»Mici pa se je z rokami obesila na rob mize, zacingljala z nje in zaklicala: 'Visimici!'«  

Kratko pripovedno besedilo literarizira prihod učenke priseljenke v slovenski razred, 

ki navkljub prijaznemu sprejemu tako s strani razredničarke kot s strani sošolcev in sošolk 

doživlja ob vključevanju v novo okolje stisko. Sedet gre zraven sošolca, ki govori tudi 

bosanski jezik. Sklepamo lahko, da se je pred leti preselil sam oz. so se v Slovenijo priselili 

njegovi (stari) starši, doma pa govorijo svoj materni jezik. Učiteljica spodbuja medvrstniško 

pomoč. Zadrego ob besedi »visibaba«, ki ima v slovenskem jeziku
157

 čisto drug pomen kot v 

bosanskem jeziku, premagajo v razredu s humorjem. Odnos med večinskim prebivalstvom in 

priseljenko je v književnem besedilu spoštljiv in spodbuden, filijo.  

 

6.4.2.4  Kam pa kam, kosovirja? – Na pingvinišču, Pri groooznih Lebdivkah (Svetlana 

Makarovič 1975, 1995, 2002) 

  

V zbirki Kam pa kam, kosovirja? Svetlane Makarovič (1975, 1995, 2002) je enajst 

kratkih proznih besedil. Besedilo z naslovom Pri groooznih Lebdivkah je nadaljevanje 

zgodbe iz iste zbirke z naslovom Na pingvinišču. Glavni književni osebi Glili in Glal, 

kosovirja radovedne vrste, nenehno raziskujeta dežele in njihove prebivalce, ki jih še ne 

                                                 

157
 »Visibaba«: v bosanskem jeziku »zvonček;«, v slovenskem jeziku »visi baba«, slabšalno. 
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poznata; kamor ju pač zaneseta njuni kosovirski žlici. Nekega dne prideta v deželo pingvinov, 

kjer se sijajno zabavata, spoznata nove igre in besede. Otroci pingvini ju sprejmejo odprto in 

radovedno ter se čudijo, kako to, da v Kosoviriji nimajo pingvinišč in da se tam ne morejo 

pingvinirati in pinviniti.
158

  

 

       

 

Slika 15: Naslovnica zbirke kratkih zgodb Mici iz 2. a (Koren 2009) 

Slika 16: Naslovnica zbirke kratkih zgodb Kam pa kam, kosovirja? (Makarovič 2002) 

 

Med igro čez nekaj časa v daljavi zagledajo grad, ki (spet) zbudi pozornost kosovirjev, 

a ju pingvini opozorijo, da živijo tam Lebdivke in da so zelo nevarne. Pingvini se Lebdivk 

bojijo, čeprav jih niso obiskali že 400 let. Pravzaprav se pingvini bojijo lebdenja, ki naj bi ga 

Lebdivke povzročile s svojim pogledom: »In kogar pogledajo, začne tudi sam lebdeti in mora 

lebdeti z njimi toliko časa, dokler Lebdivke ne umrejo« (Makarovič 2002: 39). Kosovirja ne 

bi bila kosovirja, če ne bi (ravno zato) odletela k Lebdivkam. Tri prijazne starejše gospe ne 

razumejo, zakaj jih nihče ne obišče, zato se toliko bolj razveselijo Glili in Glala. Gostoljubno 

ju postrežejo in jima pokažejo lebdenje, ki je izvedljivo le na željo tistega, ki želi lebdeti. 

Lebdivke skupaj z Glalom in Glili nato obiščejo pingvine.  

                                                 

158
 Izpostavljam ustvarjalno možnost za »znotrajpredmetno« povezavo pri pouku slovenščine, in sicer 

pri jezikovnem pouku (besedna družina). 
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Odnos med pingvini in Lebdivkami je opis tipične situacije s predsodki, kjer se osebe 

med seboj ne poznajo, a imajo o drugem negativno mnenje in se drugega bojijo. V tem 

primeru ne moremo govoriti o manj- ali večvrednem odnosu (fobiji ali maniji), saj je kakršne 

koli odnose ohromil strah pred neznanim – dokler ponovno ne pride do stika, in to po zaslugi 

prišlekov, kajti kosovirja sta v deželi pingvinov pravzaprav (s predsodki do drugih in 

drugačnih neobremenjena) tujca. Zanimivo je to, da pingvini sprejmejo kosovirja, ki ju sploh 

ne poznajo, brez zadržkov. Kosovirja pomagata otrokom pingvinom premagati predsodek do 

Lebdivk, med pingvini in Lebdivkami se vzpostavi odnos filija. Rečemo lahko, da je kultura 

Lebdivk obogatila kulturo pingvinov, kajti »kmalu je lebdenje postalo pingvinski množični 

šport« (Makarovič 2002: 46). Kako na to odreagirajo odrasli pingvini, v književnem besedilu 

ne izvemo. 

Strah pingvinov pred sosedami Lebdivkami spominja na medsosedske (ali 

meddržavne) spore z najbližjimi sosedi. Nihče se več ne spomni, za kaj se jih bojijo (ali kaj 

jim zamerijo), a na naslednje generacije prenašajo strah (ali predsodke ali sovraštvo). Sočasno 

v istem književnem besedilu otroci pingvini takoj sprejmejo tujca/neznanca v igro. Odrasli 

pingvini, ki jih kosovirja srečata najprej, se v otroško igro ne vmešavajo, preveč so zaposleni 

z »resnimi« temami. S kakršnimikoli predsodki do neznancev niso obremenjeni niti odrasli 

pingvini, ampak sami pošljejo »neresna« obiskovalca k otrokom pingvinom. Ker niso s 

predsodki do neznancev obremenjeni odrasli, niso niti otroci – česar pa ne bi mogli reči za 

naslednje besedilo. 

 

6.4.2.5  Niko Nosorog pa že ni pošast (Silvio Neuendorf 2000) 

 

Kratko pripovedno besedilo Niko Nosorog pa že ni pošast Silvia Neuendorfa (2000), 

literarizira zgodbo nosoroga, ki zapusti »svojo domovino, saj tam hudobni ljudje lovijo 

nosoroge« (Neuendorf 2000: 6). Po večurnem veslanju prispe glavna književna oseba 

nosorog Niko lačen do neznanega mesta, upajoč, da si bo v njem lahko našel prijatelje. A ko 

ga prebivalci (kapitan Podgana, doktor Krastača, Vidra) zagledajo, vidijo v njem le nevarnega 

in lenega tujca: »No, pa prihaja spet ena velika, zavaljena lenoba, ki nam bo žrla glave in 

živce. […] Gotovo je nevaren! […] In kako čudno smrdi!« Lačen nosorog Niko si želi kupiti 

hrano, a mu je ne prodajo. Niko ne razume, zakaj tako nesmiselno govorijo o njem in zakaj so 

neprijazni. Ko hodi žalosten skozi mesto, spozna hrošča Mirka Govnača (!), ki mu razloži, da 
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se ga bojijo, ker je drugačen kot ostali. Mirko Govnač ga odpelje ven iz mesta ob jezero, kjer 

si pozno v noč pripovedujeta zgodbe in prenočita pod milim nebom.  

Zjutraj pritečejo do jezera štirje živalski otroci, ki so od odraslih že slišali za 

»nevarnega« tujca, zato se ga bojijo. Mirko Govnač jim pove, da je njegov prijatelj. 

Nenadoma pade v jezero krt, ki je izgubil očala. Iz vode ga pred utopitvijo reši nosorog Niko. 

Ko krt zagleda nosoroga, prestrašen zbeži. Živalski otroci so v zadregi, saj so vsi videli, kaj se 

je zgodilo. Postopoma premagajo zadrego in strah ter se predstavijo nosorogu Niku. Iz svojih 

žepov naberejo vse, kar je užitnega, in ponudijo prigrizek lačnemu Niku. Medtem je krt 

Mavricij stekel v mesto in povedal, da ga je pri jezeru hotela požreti pošast z orjaškim nosom. 

Razjarjena množica oddivja do jezera, da bi »zaščitila« svoje otroke. Otroci se postavijo Niku 

v bran in povedo, da je njihov prijatelj. Odrasli vztrajajo, da mora izginiti, ker je napadel krta 

in izpostavijo, da je nevaren, ker ima rog. Otroci povedo, da je nosorog Niko rešil krta iz vode 

– in opozorijo odrasle, da ima kozel Zaharija celo dva roga. »Naj prepodimo tudi njega?« 

(Neuendorf 2000: 38). Krt prizna, da ga je nosorog Niko rešil, govnač Mirko pa opomni 

prebivalce mesta: »Niko Nosorog je prišel k nam kot prijatelj, a lepe besede mu ni naklonil 

nihče« (Neuendorf 2000: 40). Nesporazumi so tako razjasnjeni, grizli Tečko, ki noče na 

začetku nosorogu Niku niti prodati hrane, ponudi prišleku službo. Niko je srečen, ker je našel 

nov dom, službo in prijatelje; sledi zabava.  

Čeprav gre za živalsko pravljico, v njej nastopajo tako odrasli kot otroci; nosorog 

Niko je odrasel (ima denar, ponudijo mu službo in jo sprejme). V skupnost ga najprej 

sprejmejo otroci, prvi govnač Mirko, najmanjši v skupnosti. Besedilo prinaša temo begunstva 

in begunca, ki zbeži pred nasiljem (vojno/etničnim čiščenjem), ves čas pa nas, bralce, tudi 

sooča z njegovimi čustvi: »Niko je bil zbegan. 'Kako se me lahko bojijo, ko me sploh ne 

poznajo? To je pa res neumno!'« (Neuendorf 2000: 6); »Niko ni razumel, zakaj te živali tako 

nesmiselno govorijo o njem. A zdaj ni imel časa, da bi razmišljal o tem. V njegovem trebuhu 

je namreč preglasno krulilo« (Neuendorf 2000: 10); »Niko je bil od strahu kot vkopan« 

(Neuendorf 2000: 37); »Niko Nosorog je bil srečen kot že dolgo ne. Našel je nov dom. Tudi 

delo je dobil. In nove prijatelje!« (Neuendorf 2000: 42).  
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Slika 17: Naslovnica slikanice Niko Nosorog pa že ni pošast (Neuendorf 2000) 

Slika 18: Naslovnica zbirke kratkih zgodb Samsara (Pikalo 2005) 

 

Besedilo nas sooča s tipičnimi predsodki do prišlekov (lenoba, umazanija, nevarnost) 

ter z »legaliziranim« nasiljem v imenu zaščite svojih otrok. Iskanje podobnosti, ki zbližuje 

različne posameznike in skupnosti (ušesa, rogovi), ne le poudarjanje razlik, »polaga« v usta 

otroških književnih oseb. V književnem besedilu je izpostavljena potreba priseljencev po 

zaposlitvi, da lahko ti dostojno zaživijo v novi skupnosti, kar je perspektiva, značilna za 

odrasle bralce. Izrazit odnos fobija s strani odraslih književnih oseb preide v odnos filija, in to 

najprej po zaslugi otrok. 

 

6.4.2.6  Samsara: kratke zgodbe – Kim Yan Li (Matjaž Pikalo 2005) 

 

Zbirka z naslovom Samsara: kratke zgodbe Matjaža Pikala (2005) vsebuje trinajst 

kratkih zgodb, v katerih je glavna književna oseba deklica Samsara, ki se svojstveno sooča z 

izzivi življenja tako v šoli kot doma. Kratka zgodba z naslovom Kim Yan Li tematizira 

prihod novega sošolca; da je vključen in je postal del njihovega življenja pa posredno pričajo 

omembe v naslednjih poglavjih. Kim Yan Lija pripelje v razred ravnatelj Terček. Ta pove, 

kako je ime novemu sošolcu in ga predstavi z besedami: »Kot mogoče veste, nam v šoli že 
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nekaj časa primanjkuje učencev. V zadnjih letih vas je preprosto premalo, da bi bili razredi 

polni kot nekoč. Zato smo novega učenca zelo veseli. Kim Yan Li je Kitajec, njegovi starši so 

prišli k nam s trebuhom za kruhom, kot se reče. V našem mestu imajo kitajsko restavracijo. 

Upam, da boste z novim učencem postali prijatelji« (Pikalo 2005: 94–95). Kim Yan Li se 

hitro uči novih besed. Ves razred je povabljen na obisk v kitajsko restavracijo, kjer jih 

prijazno sprejme in postreže oče. Kim Yan Li nauči sošolce, sošolke in učiteljico Bodifer 

zapeti kitajsko ljudsko pesem o rižu, oni pa njega slovensko ljudsko Na planincah.  

Odlika Pikalove kratke proze je duhovitost, odkritost in pronicljivost, s katero 

presenečajo tako njegove odrasle kot otroške književne osebe, ki skupaj tvorijo odnos filijo; 

preseženi so tudi stereotipni odnosi med moškim in žensko (Samsarina mati je zaposlena, oče 

išče zaposlitev), šolsko okolje je prikazano kot spodbudno in ustvarjalno. Odnos med 

večinskim prebivalstvom in prišleki je filija, sodelujoč in spoštljiv (npr. drug drugega učijo 

ljudske pesmi). Stereotipno je prikazan poklic očeta kitajskega priseljenca, saj je lastnik 

kitajske restavracije. Tudi to, da obvlada otrok priseljenec eno od borilnih veščin (s katero se 

ubrani in si s tem prisluži spoštovanje sošolca, ki ga izziva, a sam ne napada) je stereotipno, a 

ti stereotipi niso moteči ali žaljivi, se ne razvijejo v predsodek. Otrok priseljenec se uspešno 

vključuje, je inteligenten, hitro se uči slovensko, zna tudi angleško. Učiteljica in sošolci 

poslovenijo njegovo ime: Kim Yan Li postane Jan. Pomemben je nagovor ravnatelja, ki 

govori o zmanjšanem številu otrok, vpisanih na šolo – s čimer odkrito odpira možnost 

odpuščanja zaposlenih učiteljev, če ne bi bilo otrok priseljencev.  

 

6.4.2.7  Žabec in tujec (Max Velthiujs 1997, 2005) 

 

Slikanica Žabec in tujec (Velthuijs 1997, 2005) je ena od številnih slikanic Maxa 

Velthuijsa iz zbirke o Žabcu.
159

 Književne osebe so Žabec, Pujs, Račka, Zajec in prišlek/tujec 

Podganec. S predsodki do tujcev je zelo obremenjen Pujs in jih tudi odkrito izraža: »Ukradejo 

                                                 

159
 Zbirka je precej znana in priljubljena tako med učitelji kot starši in otroki v predšolskem 

izobraževanju ter v prvem (in drugem) triletju osnovne šole. Navajamo še druge naslove, prevedene v 

slovenščino; nekateri naslovi so izšli dvakrat/trikrat: Zaljubljeni Žabec (Velthuijs 1994, 2002, 2004), 

Žabec pozimi (1996), Žabec se boji (Velthuijs 1996, 2003), Žabec in ptičje petje (1997, 1999), Žabec 

je junak (Velthuijs 1997), Žabec gre v širni svet (Velthuijs 1999), Žabec in račka (Velthuijs 1999), 

Žabec in pujsek (Velthuijs 1999), Žabec in prav poseben dan (Velthuijs 2002), Žabec sreča prijatelja 

(Velthuijs 2002), Žabec in zaklad (Velthuijs 2003), Žabec je žalosten (Velthuijs 2004). 
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vse, kar jim pride pod prste!; Smrdljiva podgana; Kar lepo nazaj pojdi, od koder si prišel! 

Tukaj nimaš kaj iskati!«; tudi Račka, ki navidezno deluje manj nasilno, se strinja s predsodki 

in jih podkrepi: »Ja! Kar prišel je in zdaj nam bo vse požrl! Da bi delal, to pa že ne! Podgane 

so umazane in lene!« (Velthuijs 2005). Žabec se želi sam prepričati o tujcu; najprej ga skrivaj 

opazuje, kako dela in gradi, potem se mu predstavi. Pomembna književna oseba je Zajec, ki 

na pritožbe in zahtevo po izgonu prišleka Podganca odreagira preudarno: »Drugačen je od 

nas, a gotovo noče nič slabega. In gozd je vendar od vseh« (Velthuijs 2005). To opogumi 

Žabca, da se še pogosteje druži s Podgancem, ki mu pripoveduje o daljnih deželah in 

dogodivščinah na poti. Zaradi druženja s Podgancem se mora Žabec tudi braniti pred svojimi 

ksenofobičnimi prijatelji, obremenjenimi s predsodki, vse dokler Podganec ne reši Pujsa in 

Zajca iz nesrečnih okoliščin (požar, rešitev utapljajočega iz vode). Od takrat naprej je 

Podganec sprejet v skupnost, skupaj preživljajo prosti čas. Ko se Podganec odloči za odhod, 

se prijatelji od njega poslovijo s solzami v očeh, Podganec pa odvrne: »Mogoče se kdaj 

vrnem. […] Takrat bom zgradil most, da se bomo lahko odpravili raziskat nasprotni breg 

reke« (Velthuijs 2005).  

 

    

 

Slika 19: Naslovnica slikanice Žabec in tujec (Velthuijs 2005) 

Slika 20: Naslovnica slikanice Most prijateljstva = Mosto prijateljstvo = Pejtaušaugorski phurt 

(Hudorovac idr. 2009) 
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Slikanica je presežek na več ravneh: odkrito in neposredno nas sooča s predsodki do 

tujcev (kraja, umazanija, lenoba) in iluzijo, da so predsodki resnični in samoumevni: »Ah, 

Žabec, to vendar ve vsak!« (Velthuijs 2005). Prišlek je inteligenten, izobražen, poleg 

maternega govori še tri tuje jezike (francosko, nemško in angleško). Na izzivanja in izražene 

predsodke odgovarja mirno ter preudarno: »Ja, ja, podgana sem, podgana tja. Podgane smo 

vedno vsega krive« (Velthuijs 2005), postavi se zase z argumenti in dejanji. Obogati kulturo, 

v katero se je priselil (nova prijateljstva, nove navade, npr. piknik ob reki, klopca za klepet s 

prijatelji, ki ostane za njim); priskoči na pomoč, ko je treba – in znova odide, ko si zaželi 

novih dogodivščin. V slikanici je s strani polovice večinskega prebivalstva na začetku izrazit 

odnos fobija do prišleka, a presežek predstavlja tudi nestereotipna podoba večine: niso vsi 

proti prišleku in nekateri se želijo o predsodkih prepričati sami (pozitivni književni osebi sta 

Žabec in Zajec). Na eni strani imamo Žabca, ki razmišlja s svojo glavo, prvi vzpostavi stik s 

prišlekom in se z njim spoprijatelji (odnos filijo); na drugi strani imamo Zajca, nekakšno 

lokalno avtoriteto, ki s svojim razmišljanjem in pozitivno naravnanostjo pomembno in 

pozitivno vpliva na preostale prebivalce (na Pujsa in Račko, opogumi pa tudi Žabca).  

Precej pogost motiv v književnih besedilih, ki poskušajo preseči predsodke do 

drugačnih in/ali priseljenih, je, da novopriseljeni/drugačen reši nekoga iz večinskega 

prebivalstva, kar predstavlja »vstopnico«/dovoljenje za življenje med večinskim 

prebivalstvom.
160

 V slikanici Žabec in tujec (Velthuijs 2005) mora Podganec rešiti dve osebi 

                                                 

160
 Pogost motiv je rešitev utapljajočega iz vode. Ta se pojavi med izbranimi besedili dvakrat: Niko 

Nosorog pa že ni pošast (Neuendorf 2008) in v besedilu Žabec in tujec (Velthuijs 2005). Izpostavljam 

še dva primera: 1. Adam (Gréban 2001) in 2. O dečku, ki se je bal vode = Palu čhau, so daralahi le 

panjistar (Podgoršek 2009). 1. Slikanica Quentina Grébana z naslovom Adam (2001) z originalnim 

naslovom Nestor je bila prvič izdana v Veliki Britaniji leta 2000. Besedilo sicer ne tematizira 

priseljencev, izpostavi pa soočanje s predsodki, ki jih prenašajo odrasli na otroke. Ko se glavna 

književna oseba, ki je opica Adam, odloči, da bi šel prvič v življenju sam lovit ribe, ga oče opozori: 

»Boj se ježev, ki bodejo, krokodilov, ki te pojedo, in slonov, ki te pomendrajo« (Gréban 2001). Mali 

Adam si išče prostor ob reki: »'Tam so ježi. Prav prijazni so videti, a kaj, ko so oblečeni v šivanke!' 

Odhitel je naprej, mimo krokodila, ki se mu je v pozdrav na široko zarežal in mu ponosno pokazal 

svoje bele čekane« (Gréban 2001). Svoj prostor najde malo naprej, a kmalu prilomasti slon. V strahu, 

da ga ne bi pomečkal, se Adam skrije za drevo, slon pa se usede na Adamovo mesto, saj sploh ne ve, 

da je bil tam nekdo drug. Adam gre lovit ribe na vejo, a se ta zlomi. Iz deroče reke ga reši – slon, ga 

položi na tla, zavije v brisačo in odnese domov. Postaneta prijatelja. Slikanica izpostavlja položaj 

otrok, ki se soočajo s predsodki (svojih staršev), a jih še niso ponotranjili, jih ne razumejo in v svoji 

okolici ne najdejo potrditev zanje; eden od predsodkov (strah pred sloni) je v tej slikanici presežen. 

Slikanica predstavlja tudi poenostavljen primer večkulturne družbe, ki nazorno prikaže življenje 

različnih kultur druga ob drugi, a med njimi ne prihaja do sodelovanja, ker se drug drugega bojijo – in 

v tem prepričanju vzgajajo tudi otroke (prenos stereotipov in predsodkov iz generacije na generacijo). 

Do prvih medkulturnih stikov pride šele, ko »nevarni« Drugi postane rešitelj predstavnika iz neke 

druge skupnosti. 2. Opozarjamo še na eno slikanico, katere namen je najbrž bil preseganje 
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iz skupnosti, preden »so se vse živali strinjale; Podganec sme ostati« (Velthuijs 2005) in 

dokazati svojo pridnost ter doprinos k skupnosti (Pujsku popravi streho po požaru). Sam stik 

torej ni dovolj (spet se nanašam na Allportovo teorijo stikov), saj Pujs navkljub stiku s 

Podgancem še naprej trdovratno ohranja in izraža svoje predsodke. Te začne presegati šele po 

dveh nesrečah, ki so se srečno iztekle ravno po zaslugi tujca, in skupnih večkratnih 

dejavnostih (pikniki ob reki, skupni večeri). Prišlek je tudi nosilec napredka, neobremenjen s 

strahom in predsodki do novega in neznanega, saj razmišlja o mostu, ki bi prebivalce na eni 

strani reke povezal s prebivalci na drugi strani reke. Fobija preide v filijo, tujec obogati 

obstoječo kulturo in za seboj pusti vidne sledove, tudi ko prostovoljno odide novim 

dogodivščinam naproti, saj je svetovljan in popotnik. 

 

6.4.3 Dvo- in večjezične izdaje 

 

Večjezične slikanice, ki jih izpostavljamo, na svojevrsten način – s prevodi – 

dokazujejo in opozarjajo na že obstoječe sobivanje različnih jezikovnih, etničnih in kulturnih 

skupnosti v Sloveniji (Hudorovac idr. 2009; Hanuš 2009, 2011; Hanuš 2010a, 2010b): 

 Hudorovac, Stojan idr. (2009): Most prijateljstva = Mosto prijateljstvo = 

Pejtaušaugorski phurt: pravljica v slovenščini, dolenjski romščini in prekmurski 

romščini
161

 

 Hanuš, Barbara (2009, 2011): O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Rođendan = 

Rodenden = Ulipnaskro dij (slovenski, hrvaški, makedonski, romski jezik); O Jakobu 

in muci Mici. Rojstni dan = Il compleanno = A születésnap = Der Geburtstag 

(slovenski, italijanski, madžarski, nemški jezik)  

 Hanuš, Barbara (2010a, 2010b): O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = 

Božićno drvce = Novogodišna elka = Neve beršeskro boroco = Bredhi i vitit të ri 

(slovenski, hrvaški, makedonski, romski, albanski jezik); O Jakobu in muci Mici. 

                                                                                                                                                        

predsodkov, a jih le utrjuje: slovensko-romska slikanica z naslovom O dečku, ki se je bal vode = Palu 

čhau, so daralahi le panjistar Mojiceje Podgoršek (2009). Glavna književna oseba je romski deček, ki 

ga v razredu ne sprejmejo. Romski deček se boji vode, ne zna plavati – a v šoli v naravi iz morja reši 

utapljajočega se sošolca, zaradi česar ga sošolci in sošolke sprejmemo v svojo družbo. Slikanica 

govori o predsodkih, da se Romi nočejo umivati, da ne znajo plavati in da se bojijo vode. Pisateljica 

uporabi motiv reševanja iz vode, ki spet pomeni »vstopnico« za vključitev v družbo, a je ta 

neprepričljiv in nerealen. Kritično piše o tej slikanici tudi Tilka Jamnik (2010). 
161

 Dve od treh šol, na katerih smo delali raziskavo za empirični del, obiskujejo tudi otroci, katerih 

materni jezik je romščina. 
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Novoletna smrečica = L'albero di natale = A karácsonyfa = Der Weihnachtsbaum 

(slovenski, italijanski, madžarski, nemški jezik)  

 

6.4.3.1 Most prijateljstva (Stojan Hudorovac idr. 2009) 

 

Trijezična slikanica Most prijateljstva (Hudorovac idr. 2009) predstavlja pomemben 

korak naprej na slovenskem knjižnem trgu in v slovenski večkulturni, večjezični družbi. To je 

prva slikanica, ki nas na enem mestu sooča z dvema različnima romskima narečjema v 

Sloveniji (dolenjskim in prekmurskim)
162

 in z vsebino, ki podpira medkulturne odnose med 

Romi in Neromi ter razvoj medkulturne zmožnosti tako pri Romih kot Neromih na slovenskih 

tleh.  

Medkulturno vsebino podpirajo kvalitetne ilustracije Irene Cerar in otrok iz 

grosupeljskih romskih naselij, poseben pečat pa ji daje soavtorstvo Romov.
163

 V zadnjih letih 

opažamo porast v Sloveniji izdanih večjezičnih romskih slikanic (Vižintin 2012), a ta 

slikanica predstavlja svojevrsten presežek med njimi. Glavni književni osebi sta romski deček 

Danijel in neromska deklica Petra. Danijel med spravljanjem drv v gozdu pade v jamo, od 

koder ga reši Petra. Danijel se ji zahvali v romščini, ki je Petra ne razume, zato ponovi 

zahvalo še v slovenščini. Otroka se od takrat naprej redno srečujeta v gozdu. Odločita se, da 

bosta napisala romsko-slovenski slovarček. Otroka se spoznavata, razkrijeta si svoje strahove, 

načrte za prihodnost. On si želi postati avtomehanik – kar pomeni končati osnovno in srednjo 

šolo. Ona si želi postati učiteljica romskega jezika – kar pomeni poučevanja romskega jezika 

v slovenskih šolah. V tej slikanici je odnos med dvema slovenskima otrokoma, pri čemer je 

materni jezik enemu romščina, drugemu pa slovenščina, filijo: spoznavanje, spoštovanje in 

sodelovanje. 

 

                                                 

162
 Isti trijezični koncept (slovenščina, prekmurska romščina, dolenjska romščina) najdemo tudi v 

zbirki slikanic, ki sta jih leta 2011 izdala Pedagoški inštitut in Razvojno-raziskovalni center 

pedagoških iniciativ Korak za korakom. Dvanajst trijezičnih slikanic s tremi priročniki je nastalo v 

okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti. Znotraj tega projekta so nastali tudi trije trijezični slovarji (za tri različne starostne skupine) 

Učim se romsko avtorice Samante Baranja (Khetanes 2013). 
163

 »Projekta avtorske večjezične romske pravljice ne bi bilo brez sodelovanja prostovoljcev društva 

Romi gredo naprej/Roma džan angle, pomoči Janje Pečelin, Nejke Omahen in vseh, ki so nam 

izkazalo podporo ter zaupanje. Navdih za nastanek projekta je ustvarjalcem vlila pravljica z naslovom 

Jagoda, za kar se zahvaljujemo njenim ustvarjalcem in založnikom. Projekt predstavlja pomemben 

premik v aktivnem družbenem vključevanju mladih Romov in Rominj iz Grosuplja. Upamo, da bo k 

tovrstnemu udejstvovanju spodbudil še mnoge druge« (Hudorovac idr. 2009).  
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6.4.3.2 O Jakobu in Muci Mici. Novoletna smrečica (Barbara Hanuš 2010) 

 

»Ob delu z učenci priseljenci iščem slovenske pravljice in pesmi, ki so prevedene v 

hrvaščino, srbščino, makedonščino, in hrvaške, srbske, makedonske pravljice v slovenščini. 

Pomembno se mi zdi učencem pokazati, kako je isto besedilo lahko natisnjeno v različnih 

jezikih. Ob tem se mi je porodila zamisel za knjižno zbirko O Jakobu in muci Mici,« 

pojasnjuje Barbara Hanuš (2010: 130–131). Rečemo lahko, da je avtorica prepoznala potrebo 

na (knjižnem) trgu in se nanjo odzvala. Besedila, ki so do leta 2012 izšla v tej zbirki, so tri: 

Rojstni dan, Novoletna smrečica in Maškare.
164

  

 

      

 

Slika 21: Naslovnica slikanice O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = Božićno drvce = 

Novogodišna elka = Neve beršeskro boroco = Bredhi i vitit të ri (Hanuš 2010a) 

Slika 22: Naslovnica slikanice O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = L'albero di natale = A 

karácsonyfa = Der Weihnachtsbaum (Hanuš 2010b) 

  

                                                 

164
 V raziskavo ni bilo vključeno besedilo Maškare (Hanuš 2011). O Jakobu in muci Mici. Maškare = 

Maškare = Maskenbal = Foušing = Maska (slovenski, hrvaški, makedonski, romski, albanski); O 

Jakobu in muci Mici. Maškare = Maschere = Maskarák = Fasching = Carnival costumes (slovenski, 

italijanski, madžarski, nemški, angleški jezik). 
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Vedno izidejo v dveh zvezkih z različnimi prevodi; zanimivo pa je, da ima vsak nov 

naslov v zbirki več prevodov. Prvi jezik v slikanici je slovenščina, prevodi pa so dodani na 

koncu za večjezičnim slikovnim slovarčkom. 

Barbara Hanuš takole opisuje namene zbirke in raznoliko ciljno populacijo: »Zgodbe 

o Jakobu in muci Mici so preproste, imajo lahko razumljivo besedišče, kratke povedi in 

nazorne ilustracije. Primerne so za učence s težavami pri bralnem razumevanju. Slovensko 

besedilo spremljajo bogate ilustracije, natisnjeno je tako, da je lažje berljivo – primerno za 

dislektike. […] Knjižne zbirke O Jakobu in muci Mici nisem načrtovala le z mislijo na učence 

priseljence, predstavnike narodnih skupnosti in Slovence, ki živijo v tujini. Pomembno se mi 

zdi, da se tudi učenci, ki so naravni govorci in živijo v Sloveniji, ob procesu opismenjevanja 

zavedajo, da nas jezikovna različnost bogati. Zakaj ne bi že predšolski otroci spoznali, kako 

različna so imenovanja predmetov, da ima vsak jezik svojo melodijo, da naša pisava ni edina, 

da živijo med nami tudi ljudje, ki govorijo drugače?« (Hanuš 2010: 131). Eden od ciljev je bil 

torej tudi razvijanje medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih.   

Na tem mestu želimo opozoriti še na nekaj drugih dvo- ali večjezičnih izdaj. Ena od 

njih je večjezična izdaja uglasbenih otroških pesmi Sonce in sončice Toneta Pavčka (2007, 

2009) na zgoščenki. Na njej so pesmi Toneta Pavčka prevedene in zapete v albanščini, 

danščini, japonščini, makedonščini, romunščini in ruščini. V slikanici Tonin Vanje Pegana 

(2009) se slovensko in italijansko besedilo pojavljata vzporedno, prevodi v hrvaščino, 

angleščino in francoščino pa si sledijo zadaj.
165

 Knjiga, ki izraža trijezično realnost istrskega 

prostora na slovenski Obali, je dopolnjena še s prevodoma v t. i. sodobne svetovne jezike.
166

  

O težnji po prepoznavanju slovenske mladinske književnosti zunaj slovenskih 

državnih meja pričajo npr. slovensko-angleške izdaje v zbirki Spominčice/Forget-me-nots
167

 

ali dvojezični izvodi (izvirnih) slovenskih slikanic, ki se prodajajo na turističnih lokacijah, 

                                                 

165
 »Večina publikacij Mestne knjižnice Piran je dosegljiva na njihovi spletni strani 

(http://www.pir.sik.si/) pod zavihkom Mala digitalna knjižnica (razen Bronastega violinista, za 

katerega čakajo na dovoljenje avtorjev). S svojimi izdajami obeležujejo obletnice delovanja knjižnice 

ali prelomnice v njenem razvoju; zaključke projektov, znotraj katerih so k sodelovanju privabili 

piranske prebivalce iz različnih etničnih skupnosti; z njimi pričajo o večkulturnem piranskem okolju 

in medkulturnem sodelovanju v njem. Namen knjižnice, ko izdajo knjige, ni zaslužek, ampak da pride 

čim bolj med ljudi, zato vse objavijo digitalno. […] O prevodih je razmišljal pisatelj Vanja Pegan, in 

to z namenom, da se lahko uporablja v šolah in posluša, kako zveni domača pripovedka v tujem 

jeziku. Knjiga je bila večkrat nagrajena: v Italiji, na Hrvaškem, nagrada beli krokar v Münchnu, 

nagrada zlata hruška Knjižnice Otona Župančiča« (Gombač idr. 2011 : 94). 
166

 Bańczerowski (2004) navaja med njimi angleščino, nemščino, ruščino in francoščino. 
167

 V tej zbirki so npr. izšle slovensko-angleške izdaje Kokoš velikanka Dese Muck (2007), Zajec 

Emil na počitnicah Tatjane Kokalj (2009), Antonov cirkus Petra Svetine (2008) itd. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

289 

npr. Zmajček Jami v Postojnski jami Bojana B. Bitežnika (2005, 2006). Z obravnavo 

tovrstnih besedil bi se oddaljili od našega cilja, tj. opozoriti na večjezično in večkulturno 

slovensko realnost, prisotno tako v knjižnih izdajah kot v družbi, zato se tem prevodom na 

tem mestu ne posvečamo. 

 

6.5 Sklep 

 

Iz definicije kulture Janje Žitnik Serafin (2008) smo izpeljali definicijo slovenske 

književnosti: vanjo uvrščamo vse v Sloveniji rojene avtorje ne glede na materni jezik, v 

slovenščini ali z mislijo na Slovenijo za mejo ali v izseljenstvu pišoče avtorje, v Slovenijo 

priseljene avtorje književnih besedil, ne glede na materni jezik, kar je osnova za predloge pri 

spremembah v učnem načrtu za slovenščino pri pouku književnosti. 

Izhajamo iz predpostavke, da nas nobena druga kultura ne more ogrožati, če dobro 

poznamo svojo lastno, pri čemer se zavedamo dejstva, da pogosto presojamo druge kulture na 

podlagi lastne. Ko to ozavestimo, presežemo neučinkovito posploševanje lastne izkušnje in 

pripisovanje lastnih vedenjskih vzorcev ter z njimi povezanih pričakovanj (Grosman 2004a). 

Da pomeni poučevanje medkulturne mladinske književnosti pozitiven odnos do svoje in 

odprtost za druge kulture, spoštljiv odnos do svoje kulture in do drugih kultur, izpostavlja 

Milena Mileva Blažić (2011) ter opozarja na vlogo književnosti pri socializaciji. Z izborom 

umetnostnih besedil in izpostavljanjem primerov diskriminacije, stereotipov ali nasilja v njih, 

z njihovo obravnavo in s svojim literarnim ustvarjanjem prispevamo k medkulturnemu 

dialogu, sprejemanju drugačnosti in vzgoji za mir. Soočiti se moramo s pedagoškim 

tabuiziranjem vseprisotnega nasilja, preveriti moramo lastna stališča, se znebiti predsodkov. 

Werner Wintersteiner (2006a, 2006b) opozarja, da je vzgoja za mir možna samo, če se 

soočimo z nasiljem (predsodki, diskriminacijo), ne pa da se teh tem izogibamo. »Če torej 

želimo razvijati kulturo strpnosti, se moramo najprej zavedati, kaj nas dela nestrpne, kakšna 

je ta tujost in drugačnost drugega« (Šlibar 2006: 35). Milena Mileva Blažić (2006a: 161) 

izpostavlja, da se je pojavna oblika nestrpnosti spremenila iz odkritih v prikrite oblike: 

»Razkorak med razglašeno strpnostjo in dejanskim stanjem je danes večji kot prej. 

Spreminjanje oblik nestrpnosti zahteva v mladinski književnosti tudi drugačne metode 

njegovega opravičevanja in utemeljevanja. Utemeljevanje se seli iz formalnih oblik 

(zakonodaje, verskih predpisov in prepovedane oblike) v osebna in moralna stališča, izražena 

tudi v mladinskih besedilih.«  
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Komunikacijski pouk je dobro izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja pri pouku književnosti, saj omogoča dialog: dialog med učencem besedilom, 

med učenci in med učenci in učitelji. Vendar potrebujemo za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja ter medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti poleg načelne podpore 

medkulturnosti, izražene v splošnih ciljih, tudi iztočnice med izobraževalnimi in 

funkcionalnimi cilji ter vsebinami in pri standardih znanja. Na podlagi modela medkulturne 

vzgoje in izobraževanja, ki smo ga razvili, predlagamo spremembe za nov učni načrt 

slovenščine pri pouku književnosti, da bi bil ta večkulturen in večperspektiven, da bi 

spodbujal medkulturni dialog in pozitivno vplival na vključevanje otrok priseljencev. 

Nov učni načrt bi temeljil na dejanski slovenski večkulturnosti in večjezičnosti, kar bi 

se posledično odražalo tudi v berilih (in antologijah). Razvoj medkulturne zmožnosti pomeni, 

da učni načrt za slovenščino predlaga tudi književna besedila manjšinskih in priseljenskih 

skupnosti, upoštevajoč kulturno, etnično in jezikovno raznolikost prebivalcev v Sloveniji (in 

da bodo ta vključena v nova berila). Sprememb ne moremo vpeljevati pripadniki večinske 

kulture sami, saj največkrat slabo ali (pre)malo poznamo kulturo in besedno umetnost drugih 

kulturnih, etničnih, jezikovnih skupnosti, ki sobivajo z nami v Sloveniji.  

V učnem načrtu bi morala biti izbrana določena književna besedila, ob katerih in s 

katerimi razvijamo medkulturno zmožnost pri učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo 

(prikrite) primere diskriminacije z jasno izraženimi standardi znanja. Ob tej priložnosti 

predlagamo še dve spremembi: uvrstitev besedil slovenskih zamejskih in izseljenskih avtorjev 

(Žitnik, Glušič 1999; Žitnik 2008) ter spolno enakopravnost izbranih avtorjev in avtoric 

(razmerje 50 : 50). Obenem je nujno, da z vidika medkulturnosti analiziramo in evalviramo že 

izbrana književna besedila v učnem načrtu in učnih gradivih. Če vsebujejo primere 

stereotipov, predsodkov, diskriminacije, a jih ne presegajo, če s svojim sporočilom utrjujejo 

upravičenost privilegirane skupnosti za neenakopraven položaj v družbi, tovrstna besedila 

skupaj z učenci pri pouku književnosti kritično analiziramo. 

Za uvrstitev književnih besedil, ki predstavljajo dejansko slovensko večkulturno, 

večetnično in večjezikovno skupnost (znotraj in zunaj meja), so potrebne sledeče dejavnosti: 

vzpostavitev stikov s pripadniki ustavno priznanih manjšin in priseljenskih skupnosti; znotraj 

vsake manjšine, skupnosti oblikovati strokovni krog, s katerim sodelujemo pri izboru 

kvalitetnih besedil, ki presegajo stereotipe in ne razvijajo predsodkov do nobene skupnosti ali 

manjšine; če obravnavajo primere diskriminacije, so do njih kritični; posvetovanje s 

strokovnjaki o izbranih besedilih (priporočamo meddisciplinarni pristop: strokovnjaki s 

področja kvalitetne mladinske književnosti, migracijskih študij, medkulturne vzgoje in 
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izobraževanja ipd.); ureditev avtorskih pravic; določitev operativnih ciljev in standardov 

znanja, ki jih želimo doseči (delno jih uvrstimo k drugim, že določenim ciljem in standardom 

znanja, delno določimo nove cilje in standarde znanja, ki razvijajo medkulturnost); uvrstitev 

besedil v učne načrte in učno gradivo. 

Za izbor določenih književnih besedil, ob katerih in s katerimi razvijamo medkulturno 

zmožnost pri učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo (prikrite) primere diskriminacije 

z jasno izraženimi standardi znanja, so potrebne sledeče dejavnosti: izbor književnih besedil 

iz slovenske ali tuje mladinske književnost, ki so kvalitetna in raznovrstna; tematsko 

obravnavajo vključevanje/izključevanje priseljencev ali manjšin (kot glavna ali ena od 

stranskim tem); bralca soočajo s stereotipi, predsodki, diskriminacijo večinske skupnosti do 

manjšinskih ali priseljenih skupnosti – in jih med besedilom presegajo; obravnavajo prikrite 

primere diskriminacije, a so do njih kritični; prav tako posvetovanje s strokovnjaki o izbranih 

besedilih (priporočamo meddisciplinarni pristop: strokovnjaki s področja kvalitetne 

mladinske književnosti, migracijskih študij, medkulturne vzgoje in izobraževanja ipd.), 

ureditev avtorskih pravic; uvrstitev besedil v učne načrte in učno gradivo; določitev 

operativnih ciljev in standardov znanja, ki jih želimo doseči (delno jih uvrstimo k drugim, že 

določenim ciljem in standardom znanja, delno določimo nove cilje in standarde znanja, ki 

razvijajo medkulturno zmožnost). 

Seveda bodo v novih učnih načrtih za slovenščino in berilih, prenovljenih v skladu s 

kriteriji medkulturne vzgoje in izobraževanja, še naprej prevladovala (kanonska) besedila 

slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku. Predlagamo, da vsebuje vsako berilo za vsak razred 

(najmanj) pet besedil: eno besedilo avtorja/avtorice, pripadnika ene od treh ustavno priznanih 

manjšin (italijanske, madžarske, romske); dve besedili avtorjev/avtoric, pripadnikov 

priseljenskih skupnosti (albanske, afriške, bolgarske, bošnjaške, hrvaške, kitajske, kosovske, 

makedonske, srbske idr.); eno besedilo avtorja/avtorice, ki se je iz Slovenije izselil oz. je 

zaradi meddržavnih sporazumov ostal/-a izven slovenskih državnih meja; eno besedilo, ki 

tematizira vključevanje/izključevanje priseljencev, manjšin. 

Pri obravnavi odnosov med večinsko in manjšinsko skupnostjo v književnih besedilih 

nam je v podporo imagologija (Pageaux 2005; Smolej 2005a) ter vedenje, kako nastajajo 

stereotipi in se razvijajo predsodki (Svetina 2006; Šabec 2006). Stereotipi, poenostavljene 

predstave o predstavnikih drugih narodov, so družbeno zakoreninjeni: sprejeti so skupaj s 

tradicijo in izročilom predhodnih generacij in so na podoben način posredovani naslednjim 

generacijam v procesih socializacije v družini, v procesu izobraževanja, preko množičnih 

medijev itd. Predsodki se kažejo predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem 
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odnosu do drugih oziroma drugačnih, na primer do pripadnikov drugih narodov, etničnih 

skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačnimi načini življenja, religioznimi, spolnimi 

usmeritvami. Postanejo nevprašljivo ozadje in opravičilo za vsakdanja diskriminacijska 

dejanja in prepričanja ljudi. Naselijo se v našem jeziku, predstavah, željah in fantazmah (Ule 

2005). Predsodki se razvijejo in delujejo v vsakdanjih življenjskih praksah ljudi vzporedno z 

mikrostrukturo delitve moči. V vsakdanjih situacijah se zdijo nenevarni, pogosto humorni, 

toda zelo hitro se razširijo in postanejo močan povezovalen element v družbi, opravičilo za 

različne oblike diskriminacij (Šabec 2006). 

Imagologija je veda, ki se ukvarja s podobami različnih narodov v književnosti. 

Ugotavlja stereotipne podobe posameznega naroda v določeni književnosti, jih kronološko 

razvršča in jih skuša razložiti, hkrati pa jih primerja s stereotipnimi podobami drugih narodov 

v isti literaturi. Temeljni odnosi do tujega, ki jih lahko opazujemo v književnih besedilih, so 

po Pageauxu (2005) predvsem trije: manija (tuja realnost je večvredna, domača manj), fobija 

(domača realnost je večvredna, tuja je manjvredna), filija (obe realnosti sta enakovredni, med 

njima prihaja do dvostranske izmenjave).  

Podrobneje predstavljamo sedem kratkih proznih del, ki tematizirajo vključevanje 

(otrok) priseljencev, pri čemer smo pri analizi vsebine pozorni na odnos večine do prišleka 

(takoj po prihodu in po vzpostavitvi stika) ter na (ne)preseganje (prikritih) predsodkov in 

stereotipov (Cave 2001; Fries 2002; Koren 2009; Makarovič 1975, 1995, 2002; Neuendorf 

2000; Pikalo 2005; Velthius 1997, 2005). V sklepu izpostavljamo slikanico Drugačen (Cave 

2001), ki je leta 1997 prejela nagrado Unesca za spodbujanje strpnosti – a je zelo dober 

primer prikrite nestrpnosti – pravzaprav spodbuja k nestrpnosti ter izločevanju vseh drugačnih 

in priseljenih. Ti sicer lahko (pre)živijo, a le tako, da so iz povprečja/večine izločeni in da 

oblikujejo svojo novo skupnost. Odnos večine do drugačnih in priseljenih je izrazita fobija. 

Slikanica sporoča, da »drugačni« ne morejo biti vključeni, ampak da je zanje primerna 

segregacija, getoizacija.  

Naslednji primer, ki ga izpostavljamo v sklepu, je slikanica Žabec in tujec (Velthuijs 

1997, 2005), ki je presežek na več ravneh: odkrito in neposredno nas sooča s predsodki do 

tujcev (kraja, umazanija, lenoba) in iluzijo, da so predsodki resnični in samoumevni: »Ah, 

Žabec, to vendar ve vsak!« (Velthuijs 2005). Tujec je inteligenten, izobražen, poleg 

maternega govori še tri tuje jezike (francosko, nemško in angleško). Na izzivanja in izražene 

predsodke odgovarja mirno ter preudarno, postavi se zase z argumenti in dejanji. Obogati 

kulturo, v katero se je priselil (nova prijateljstva, nove navade, npr. piknik ob reki, klopca za 

klepet s prijatelji, ki ostane za njim); priskoči na pomoč, ko je treba – in znova odide, ko si 
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zaželi novih dogodivščin, saj je svetovljan in popotnik. V slikanici je s strani polovice 

večinskega prebivalstva na začetku izrazit odnos fobija do prišleka, a presežek predstavlja 

tudi nestereotipna podoba večine: niso vsi proti prišleku in nekateri se želijo o predsodkih 

prepričati sami.  

Na koncu predstavljamo še izbor slikanic, ki s prevodi dokazujejo in opozarjajo na že 

obstoječe sobivanje različnih jezikovnih, etničnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji 

(Hudorovac idr. 2009; Hanuš 2009, 2011; Hanuš 2010a, 2010b). Z izbranimi primeri iz 

mladinske književnosti predlagamo učiteljem besedila, ob katerih lahko analizirajo odnose 

med večinsko skupnostjo in novopriseljenimi skupnostmi ter so pozorni na stereotipe in 

predsodke. Tako razvijajo svojo medkulturno zmožnost in medkulturno zmožnost pri učencih 

– dokler ne bo učni načrt za slovenščino za pouk književnosti, v katerem bo razvoj 

medkulturne zmožnosti podprt tudi z operativnimi cilji in standardi znanja, prenovljen.   
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II Empirični del 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

V slovenskem osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem procesu se učitelji soočajo z 

izzivi vključevanja otrok priseljencev prve generacije oz. z vključevanjem novopriseljenih 

otrok, ki niso rojeni v Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenščina. Vzgojno-izobraževalni 

proces poteka večinoma v slovenskem jeziku, zato iščejo učitelji različne oblike podpore za 

sodelovanje otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu, za sodelovanje s starši otrok 

priseljencev in, posledično, za uspešnejše vključevanje v slovensko družbo.  

V teoretičnem delu obravnavamo integracijo kot slovensko politiko vključevanja otrok 

priseljencev in pojasnjujemo, kako si predstavljamo integracijo kot dejansko podporno obliko 

vključevanja. Evropske smernice za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja 

nadgrajujemo s spoznanji večkulturne vzgoje in izobraževanja. Podrobneje predstavljamo 

projekte, dejavnosti, usposabljanja in raziskave, izvedene v Sloveniji med leti 2000–2012 na 

področju izobraževanja, migracijskih študij in slovenščine kot drugega jezika, katerih cilj je 

bil prepoznavanje pomanjkljivosti slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema na področju 

vključevanja otrok priseljencev ter razvoj različnih oblik podpore za njihovo uspešnejše 

vključevanje. Spremenila se je zakonodaja, izdelana je bila strategija, napisane smernice. 

Navkljub vsem tem spoznanjem se v slovenskih šolah še vedno pojavljajo številna vprašanja, 

kako vključevati otroke priseljence: posamezne šole so si pridobile številne izkušnje in 

razvile svoje inovativne oblike podpore, druge čakajo na sistemske spremembe, tretje se šele 

soočajo s prvimi vpisi otrok priseljencev. Z namenom, da bi prispevali k uspešnejšemu 

vključevanju otrok priseljencev in razvoju medkulturnega dialoga na šolah, smo različna 

spoznanja združili in oblikovali svoj model medkulturne vzgoje in izobraževanja. Z njim smo 

v teoretičnem delu analizirali zakonodajne spremembe in priporočila, na podlagi modela smo 

predlagali spremembe v učnem načrtu za slovenščino pri pouku književnosti.  

Raziskave kažejo, da smo se v letih 2006, 2007 še vedno ukvarjali s priznavanjem, da 

je slovenski prostor večkulturen, učitelji pa so uporabljali asimilacijski način poučevanja. 

Zanimalo nas je, katere oblike podpore so razvile šole, ki se že več let soočajo z vpisi novih 

otrok priseljencev, do leta 2012, s čimer želimo posredovati primere dobrih praks šolam, ki še 

niso razvile ustreznih oblik podpore, ki bi dejansko prispevale k uspešnejšemu vključevanju 

otrok priseljencev. Sočasno smo želeli identificirati težave, s katerimi se navkljub mnogim 
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izkušnjam na področju vključevanja še vedno soočajo tudi uspešne šole. V ta namen smo k 

sodelovanju v anonimni raziskavi povabili tri šole iz različnih delov Slovenije (južni, 

osrednji, severni del). Raziskavo smo opravili v enem od 4. oz. 5. razredov, v katere so 

vključeni otroci priseljenci. Da bi pridobili čim več informacij, smo opravili polstrukturirane 

intervjuje s starši in z otroki priseljenci, njihovimi učitelji; s sošolci smo izvedli razredne 

delavnice, na katere so bili razvrščeni naključno, njihove starše pa smo prosili, da nam 

izpolnijo vprašalnike. Otroci priseljenci, s katerimi smo opravili intervjuje, so bili iz razredov, 

v katerih smo opravili delavnice. 

 Rezultatov raziskave ne moremo posploševati na splošno stanje v Sloveniji, a lahko 

kljub temu pridemo do nekaterih ugotovitev. Dve šoli od sodelujočih v raziskavi sta, kot 

bomo videli v nadaljevanju, primera dobrih praks, ena šola po zrcali začetno stanje na 

marsikateri slovenski šoli. Šoli A in C sta soočeni z vključevanjem otrok priseljencev že 10 

let, učitelji so se izobraževali, se povezovali, iskali inovativne rešitve, sodelovali s starši in z 

lokalnimi organizacijami – vse to je spodbudno vplivalo na razvoj uspešnega vključevanja 

otrok priseljencev na teh šolah. Kako se šole soočajo z vključevanjem otrok priseljencev, v 

kolikšni meri so seznanjene z najnovejšimi strokovnimi spoznanji s tega področja, kako 

razvijajo medkulturno zmožnost pri pouku književnosti, če jo, smo analizirali s pomočjo 

razvitega modela medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

 

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V teoretičnem delu je bil glavni cilj doktorske disertacije razviti model medkulturne 

vzgoje in izobraževanja ter predlagati spremembe za učni načrt slovenščina, pouk 

književnosti, da bi ta postal večkulturen in spodbujajoč medkulturni dialog. V empiričnem 

delu je bil glavni cilj raziskave ugotoviti, kako se tri slovenske šole soočajo z vključevanjem 

otrok priseljencev, katere oblike podpore so že razvile, ali poznajo najnovejša teoretična 

spoznanja in primere dobrih praks s tega področja, na katerih področjih bi potrebovale 

dodatno usposabljanje. Na podlagi modela medkulturne vzgoje in izobraževanja smo 

analizirali stanje na teh treh šolah, pri čemer smo si pomagali z naslednjimi raziskovalnimi 

vprašanji:   
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1. Kakšna je etnična in jezikovna podoba slovenskih razredov? 

2. Kako poteka vpis otrok priseljencev in njihova vključitev v razred? 

3. Kako poteka poučevanje slovenščine kot jezika okolja? 

4. Katere prilagoditve pri ocenjevanju in podporo v razširjenem programu ponujajo šole 

otrokom priseljencem in njihovim staršem? 

5. Kako šola sodeluje s starši, z okoljem in kako se izobražujejo učitelji? 

6. Kako poteka na šoli medkulturni dialog? 

7. Katera književna besedila s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev poznajo sodelujoči? 

8. Katere so možnosti za medkulturni dialog pri pouku književnosti pri slovenščini? 

 

3 METODOLOGIJA 

 

Osnovni raziskovalni pristop je bil kvalitativno pedagoško raziskovanje ob uporabi 

triangulacije tehnik (polstrukturirani intervjuji, vprašalniki odprtega tipa, izvedba delavnic v 

razredu, analiza dokumentov) in vzorca (otroci in starši priseljenci, njihovi sošolci in starši, 

učitelji), pri čemer »vidimo triangulacijo predvsem kot strategijo zagotavljanja kakovosti 

znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja« (Vogrinc 2008: 122). Za kvalitativni 

pristop smo se odločili, ker daje »ljudem možnost, da opišejo zgodovinske dogodke in 

socialne pojave s svojimi izkušnjami, družbenim in humanističnim vedam pa, da se z njimi 

obogatijo« (Milharčič Hladnik 2007a: 31–32), zavedajoč se, da zahteva koncept 

izobraževanja, usmerjen na udeležbo in enakopravnost, kritični pristop in »diskusije s tistimi, 

za katere gre in ne diskusije o njih« (Schanz 2006: 27). 

 

3.1 Vzorec  

 

V raziskavo so bile zajete tri slovenske osnovne šole (iz osrednjega, južnega in iz 

severnega dela Slovenije). Dve sodelujoči šoli sta mestni (šola A, šola C), ena podeželska in 

podružnična šola (šola B). V raziskavo so bili vključeni:  

 otroci priseljenci obeh spolov, ki so vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni, a 

niso bili rojeni v Sloveniji in njihov materni jezik ni slovenščina; s starši so prišli iz 

različnih izvornih dežel (Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, 

Kosovo, Makedonija, Ukrajina, Združene države Amerike) 
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 starši priseljenci obeh spolov  

 sošolci in sošolke v razredih drugega triletja (4. razred na šoli B, 5. razred na šolah A, 

C) z otroki priseljenci  

 starši otrok iz razredov, v katerih so potekale delavnice  

 učitelji (razredne učiteljice, svetovalne delavke, knjižničarke, učiteljice SDJ, vodje 

šol) 

 učitelji maternih jezikov in kultur – bili so predvideni za raziskavo, a nobena od treh v 

raziskavo vključenih šol v šolskem letu 2010/11 ni izvajala pouka maternega jezika in 

kulture, zato njihova perspektiva, žal, ni zajeta v raziskavo 

 izbrana književna besedila iz sodobne mladinske književnosti 

 poustvarjalna besedila učenk in učencev 

 

Preglednica 12: Število sodelujočih oseb, oddanih vprašalnikov in poustvarjalnih besedil  

 

 Sodelujoči Šola A Šola B Šola C Skupaj 

1 Delavnica 1, 2 6 skupin 3 skupine 6 skupin 15 skupin 

2 Starši na vprašalnikih 8 2 11 21 

3 Otroci priseljenci 8 4 6 18 

4 Starši priseljenci 4 3 5 12 

5 Učitelji  5 4 4 13 

6 Poustvarjalna besedila 15 7 18 40 

 Skupaj 46 23 50 119 

 

Tri osnovne šole, sodelujoče pri raziskavi, so v rezultatih in razpravi označene z A, B in C. 

Skupinski odgovori učencev in učenk četrtih/petih razredov na delavnici 1 so označeni pod 1, 

odgovori staršev na vprašalnikih pod 2, intervjuji z otroki priseljenci pod 3, intervjuji s starši 

priseljenci pod 4, intervjuji z učitelji pod 5, poustvarjalna besedila pod 6.  

 

Na Šoli A smo pridobili 46 odgovorov. Pri raziskavi so sodelovali: 

 6 skupin otrok pri skupinskem delu v razredu 

 8 staršev na vprašalniku 

 8 otrok priseljencev na intervjujih 

 4 starši priseljenci na intervjujih 

 5 učiteljev na intervjujih 

 15 otrok s poustvarjalnim besedilom 
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Preglednica 13: Sodelujoči na intervjujih v raziskavi na šoli A 

 

Starši priseljenci (A4) Otroci priseljenci (A3) Učitelji (A5) 

Simbol Država Spol Simbol Država Spol Simbol Vloga
168

 Spol 

A4.1 Bolgarija Ž A3.1 Bolgarija, 

Bosna 

M A5.1 SD, DSP Ž 

A4.2 Bosna Ž A3.2 Bosna M A5.2 RS 5 Ž 

A4.3 Makedonija M A3.3 Bosna Ž A5.3 vodja M 

A4.4 Kosovo Ž A3.4 Makedonija Ž A5.4 PB, SDJ Ž 

   A3.5 Bosna M A5.5 SDJ, 

knjižničarka 

Ž 

   A3.6 Makedonija Ž    

   A3.7 Črna gora Ž    

   A3.8 Bosna Ž    

 

 

Na šoli B smo pridobili 28 odgovorov. Pri raziskavi so sodelovali: 

 3 skupine otrok pri skupinskem delu v razredu 

 2 starša na vprašalniku 

 4 otroci priseljenci na intervjujih 

 3 starši priseljenci na intervjujih 

 4 učitelji na intervjujih (od tega tri s podružnične šole in knjižničarka, ki je 

posredovala nekaj osnovnih informacij o otrocih priseljencih tudi na matični šoli) 

 7 otrok s poustvarjalnim besedilom 

 

 

Preglednica 14: Sodelujoči na intervjujih v raziskavi na šoli B 

 

Starši priseljenci (B4) Otroci priseljenci (B3) Učitelji B5 

Simbol Država Spol Simbol Država Spol Simbol Vloga Spol 

B4.1 Makedonija M B3.1 Makedonija Ž B5.1 PB, SDJ Ž 

B4.2 Kosovo M B3.2 Makedonija M B5.2 RS  Ž 

B4.3 Makedonija Ž B3.3 Hrvaška M B5.3 vodja, RS   Ž 

   B3.4 Kosovo M B5.4 knjižničarka Ž 

 

 

                                                 

168
 SD = svetovalna delavka, DSP = dodatna strokovna pomoč,  PB = podaljšano bivanje, SDJ = 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika, RS = učiteljica na razredni stopnji   
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Na šoli C smo pridobili 50 odgovorov. Pri raziskavi so sodelovali: 

 6 skupin otrok pri skupinskem delu v razredu 

 11 staršev na vprašalniku 

 6 otrok priseljencev na intervjujih: intervju z enim otrokom je bil naknadno izločen na 

željo staršev (C3.6); dva sodelujoča otroka (C3.4, C3.5) izhajata iz družin, katerih 

starši so se priselili (nekateri otroci iz iste družine so bili rojeni v izvorni državi, 

sodelujoča dva pa v Sloveniji (kar se je izkazalo šele med intervjuji) – šola jih 

prepoznava kot otroke priseljence in jih je svetovala za sodelovanje, zato so bili 

vključeni v intervju  

 5 staršev priseljencev na intervjujih: dve intervjuvanki sta prišli na intervju skupaj 

(C4.1, C4.2); gospa, ki je v Sloveniji že dlje časa, je nudila podporo prijateljici pri 

prevajanju 

 4 učitelji na intervjujih: en intervju (C5.3) je potekal v obliki fokusne skupine; 

sodelovale so tri učiteljice: razredničarka, knjižničarka in svetovalna delavka; slednji 

dve sta sodelovali tudi na individualnih intervjujih (C5.1, C5.4) 

 18 otrok s poustvarjalnim besedilom 

 

 

Preglednica 15: Sodelujoči na intervjujih v raziskavi na šoli C 

 

Starši (C4) Otroci (C3) Učitelji (C5) 

Simbol  Država Spol Simbol Država  Spol Simbol Vloga  Spol 

C4.1 Bosna Ž C3.1 Kosovo Ž C5.1 knjižničarka + 

SDJ 

Ž 

C4.2 Bosna Ž C3.2 Kosovo Ž C5.2 vodja Ž 

C4.3 Makedonija Ž C3.3 Kosovo M C5.3 1: RS,  

2: SDJ + 

knjižničarka, 

3: SD + DSP 

 

Ž 

Ž 

Ž 

C4.4 ZDA Ž C3.4 Bosna, 

Slovenija 

Ž C5.4 SD + DSP Ž 

C4.5 Kosovo M C3.5 Ukrajina 

(Rus), 

Slovenija 

M    

   C3.6 / /    
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3.2 Merski instrumenti 

 

 Podatke za raziskavo smo pridobivali s triangulacijo tehnik, in sicer: polstrukturirani 

intervjuji, vprašalnik odprtega tipa, delavnici v razredu, analiza dokumentov. Največ 

informacij za potrebe raziskave smo pridobili s polstrukturiranim intervjujem, ki »je na 

polovici, med dvema ekstremoma (to je standardizirani in nestandardizirani intervju). Pri 

omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, 

ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno 

odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med 

potekom intervjuja« (Sagadin, Drever v Vogrinc 2008: 109). Polstrukturirani intervjuji so 

vsebovali različna vprašanja glede na ciljno skupino: otroci priseljenci, starši priseljenci, 

učitelji (priloge 1, 2, 3). Za učitelje je bilo pripravljenih več različnih sklopov vprašanj, glede 

na vlogo, ki jo opravljajo v vzgojno-izobraževalnem sistemu (vodja, svetovalna delavka, 

razredničarka, knjižničarka, učiteljica SDJ). Večinoma smo uporabili odprti tip vprašanj. V 

treh primerih
169

 je prišlo na željo vprašancev do fokusnega intervjuja, pri katerem smo zbrali 

manjšo skupino ljudi z namenom, da so se pogovarjali o določeni temi, ki je bila članom 

fokusne skupine znana že vnaprej. Namen polstrukturiranih intervjujev je bil prikazati 

različne perspektive udeležencev, sodelujočih pri vključevanju otrok priseljencev, ter tako 

pridobiti čim bolj celovito sliko procesa vključevanja na posamezni šoli. »Ključnega pomena 

pri tem je razumevanje, da resničnost ni ena in je zato tudi ne moremo znanstveno 'ugotoviti' 

ter da so vloge raziskovalcev in 'objektov' raziskovanja zamenljive in prenosljive« (Milharčič 

Hladnik 2007a: 33).  

Vprašalnik s tematskimi vprašanji odprtega tipa (priloga 4) so reševali starši otrok iz 

razredov, v katerih so potekale delavnice. Vprašalnik so izpolnili vsi starši, ki so želeli, ne 

glede na to, ali so priseljeni ali ne. Vprašanja se tematsko pokrivajo z vprašanji na 

polstrukturiranih intervjujih. 

Delavnice v razredih smo izvedli z vsemi učenkami, učenci. Vsaka delavnica je trajala 

eno šolsko uro. Cilj skupinskega dela v prvi delavnici (priloga 5) je bilo preveriti 

medkulturno zmožnost pri učencih in učenkah (zavedanje o večkulturnih, večjezičnih 

razredih in večkulturni, večjezični Sloveniji in večkulturnem svetu, podpora njih samih, 

vrstnikov, in učiteljev pri vključevanju;). Namen vprašanj v prvi skupini je bil razmislek 

                                                 

169
 Skupina učiteljic v šoli C; dve materi priseljenki v šoli C, pri čemer je bila ena udeleženka v 

podporo pri prevajanju; oče in sin priseljenec v šoli B, pri čemer je bil oče v vlogi prevajalca. 
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učencev in učenk o občutkih, če bi se sami preselili v tujino, ter vrsti podpore, ki bi jo po 

preselitvi sami potrebovali. Namen vprašanj v drugi skupini je bil razmislek učencev, učenk o 

podpori, ki bi jo sami ponudili novemu otroku priseljencu. V tretji skupini pa so otroci 

razmišljali o prebivalcih Slovenije, manjšinah in priseljencih, ter o Slovencih, živečih po 

svetu. Delavnice so bile posnete na diktafon in prav tako kot intervjuji prepisane. 

Cilj druge delavnice je bilo preverjanje možnosti za razvijanje medkulturne vzgoje in 

izobraževanja ter medkulturnega dialoga ob književnih besedilih (priloga 6), in sicer smo 

izvedli pet dejavnosti. S prvima dvema smo od učenk, učencev dobili odgovore na sedmo 

raziskovalno vprašanje, z naslednjimi tremi pa smo preizkusili nekaj možnosti za osmo 

raziskovalno vprašanje: 

 Najprej smo učence vprašali, če poznajo kakšno književno besedilo, ki govori o 

otrocih, ki so prišli od drugod, ter o tem, kako so jih sprejeli. Cilj: samostojno 

poznavanje besedil s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev. 

 V drugem delu smo učencem pokazali izbrana besedila iz sodobne mladinske 

književnosti, ki tematizirajo vključevanje (otrok) priseljencev: Makarovič 1975 idr.; 

Pikalo 2005; Cave 2001; Fries 2002, Velthius 2005; Neuendorf 2000; Koren 2009. 

Cilj: prepoznavanje besedil s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev iz sodobne 

mladinske književnosti na podlagi predlogov. Če so književna besedila prepoznali, 

nas je zanimalo, ali so jih brali samostojno ali so jih brali in obravnavali pri pouku. 

 V tretjem delu smo učencem pokazali večjezične slikanice (Hanuš 2010a, 2010b; 

Hudorovac 2009), pri čemer smo učence, učenke z neslovenskim maternim jezikom 

prosili, da preberejo zgodbe v svojih maternih jezikih. Cilj: preverjanje dejanske 

prisotnosti otrok z neslovenskim maternim jezikom; ohranjanje maternega jezika.  

 V četrtem delu smo učencem prebrali besedilo Niko Nosorog pa že ni pošast 

(Neuendorf 2000). Cilj: preveriti, ali branje književnega besedila lahko v otrocih 

vzbudi samorefleksijo, razmislek o (svojih) podobnih izkušnjah. 

 V petem delu smo učencem prebrali kratko pripoved Azra iz zbirke kratkih zgodb 

Mici iz 2. a (Koren 2009). Cilj: razvoj recepcijske zmožnosti učenk, učencev in 

poustvarjalna dejavnost, s katero smo posredno preverjali, katere vrste podporo bi 

otroci ponudili novopriseljenemu otroku v razredu. 

Med analizirane dokumente smo uvrstili šolski spis, ki so ga za domačo nalogo napisali vsi 

otroci iz razreda, in to sami doma. Besedilo so napisali po branju drugega književnega 

besedila (Koren 2009), in sicer tako, da so z nadaljevanjem zgodbe in novim koncem 
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spremenili književno besedilo (UN Slovenščina 2011: 41), s čimer so razvijali svojo 

recepcijsko zmožnost. Milena Mileva Blažić (2011: 264, 266) pojmuje pisanje kot »naučen 

proces pretvarjanja misli v besedilo s sredstvi pisnega jezika. Pisanje ni prenos misli, ampak 

je sredstvo za izražanje misli,« pri čemer opozarja, da poustvarjalna besedila učencev »niso 

umetnostna besedila, ampak so šolska besedila (šolske besedilne vrste).« 

 

3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Na Ministrstvo za šolstvo in šport RS smo marca 2011 naslovili prošnjo za pridobitev 

podatkov o osnovnih šolah, ki so v letih 2005–2010 vsaj tri leta (zapored) poslale prošnje za 

dodatno strokovno pomoč za pouk slovenščine kot drugega jezika za otroke priseljence. 

Poslali so nam seznam, na katerem je bilo zapisanih 17 šol iz različnih delov Slovenije. 

Prosili smo tudi za podatke o številu otrok priseljencev in številu odobrenih ur za dodatno 

strokovno pomoč za pouk slovenščine kot drugega jezika, vendar nam teh podatkov niso 

posredovali; menili so, da jih lahko pridobimo sami, ko bomo vzpostavili stik s šolami. 

Za odločitev, da v empiričnem delu sodelujemo s šolami, ki so do leta 2011 na MŠŠ 

vsaj tri leta (zapored) poslale prošnje za dodatno strokovno pomoč za pouk slovenščine kot 

drugega jezika za otroke priseljence, smo se odločili iz sledečih razlogov: 

 s prošnjo na MŠŠ smo objektivno identificirali šole iz vse Slovenije 

 sklepali smo, da je vpis otrok priseljencev na teh šolah stalen 

 če se šole že nekaj let soočajo z vključevanjem otrok priseljencev, smo sklepali, da 

so verjetno razvile določene oblike podpore za uspešnejše vključevanje 

 stanje v Sloveniji na področju vključevanja otrok priseljencev smo želeli preveriti 

na šolah, na katerih je veliko otrok priseljencev že več let zapored, in to z 

namenom, da bi prišli do primerov dobrih praks in inovativnih rešitev, ki so jih 

razvili na teh šolah – pri čemer se zavedamo, da rezultatov, pridobljenih v 

empirični raziskavi, ne moremo posploševati na splošno stanje v Sloveniji 

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi za doktorsko disertacijo smo poslali najprej sedmim 

šolam, pri čemer sta bila glavna kriterija, da so šole iz različnih delov Slovenije in da so 

izbrane šole tako mestne kot podeželske. Štiri šole se na vabilo niso odzvale ali pa so 

sodelovanje zavrnile.  Tri šole so potrdile sodelovanje pri raziskavi za obstoječo doktorsko 

disertacijo, zato smo se z njimi dogovorili za delavnice in intervjuje. Naše potrebe pri izboru 

razredov za raziskavo so bile naslednje:  
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 da izberejo enega od razredov v drugem triletju 

 da so v izbrani razred vključeni otroci priseljenci prve generacije, ki so v Sloveniji 

najmanj eno leto, da bomo lahko z njimi opravili intervjuje 

Obiski na šolah s polstrukturiranimi intervjuji in delavnicami so potekali dva dneva/tri dneve 

maja in junija 2011 po predhodni najavi in dogovoru po elektronski pošti, telefonu. Učitelji so 

glede na naše potrebe vnaprej določili razrede, v katerih smo izvajali delavnice, se dogovorili 

s starši in potencialnim sodelujočim razdelili soglasje za sodelovanje mladoletnih otrok.  

Kriteriji za izbor književnih besedil so bili naslednji: sodobna mladinska književnost, 

izdana do leta 2011, v slikanici ali v zbirki kratkih zgodb, ki tematizira vključevanje (otrok) 

priseljencev oz. s prevodi v različne jezike priča o različnih maternih jezikih prebivalcev v 

slovenski državi.  

 Polstrukturirani intervjuji so bili izvedeni z otroki priseljenci prve generacije, s starši 

priseljenci in z učitelji v šolskih prostorih (z eno izjemo: enega očeta priseljenca smo šli na 

njegovo željo intervjuvat na njegovo delovno mesto). Intervjuji so bili večinoma izvedeni 

individualno, razen že omenjenih treh fokusnih skupin. Ena oseba je za svojega otroka 

naknadno prosila, da otrokove odgovore na intervjuju umaknemo iz raziskave, kar smo 

upoštevali. 

Na delavnicah v razredih smo učence in učenke razdelili v tri skupine (oz. v šest 

skupin, kjer je bilo število sodelujočih veliko; v tem primeru sta po dve skupini delali isto 

dejavnost). Pri prvi delavnici smo učencem, učenkam razdelili liste z vprašanji odprtega tipa, 

o katerih so se 15 minut posvetovali, nakar je sledilo skupinsko poročanje. Pri drugi delavnici 

smo vsem učenkam, učencem pokazali izbrana književna besedila; po prvem prebranem 

besedilu (Neuendorf 2000) smo skupaj povzeli književno dogajanje in ga primerjali z 

dogodki in občutki v resničnem življenju. Po drugem prebranem književnem besedilu (Koren 

2009) so bili učenci, učenke naprošeni, da doma napišejo svoje poustvarjalno besedilo z 

nadaljevanjem in koncem.  

Vprašalniki odprtega tipa so bili razdeljeni otrokom po delavnicah s prošnjo, da jih 

izpolnijo starši in vrnejo v šolo. Ker smo izvajali raziskavo na posamezni šoli več dni, smo 

dobili vprašalnike in besedila vrnjena drugi ali tretji dan. Za preverjanje končnega poročila 

smo prosili osebo, ki ni bila del raziskovalne skupine in s katero nismo opravili intervjuja; ta 

oseba je poročilo nevtralno pregledala in opozorila na nejasnosti, ki smo jih naknadno 

razrešili. Podatki so bili zbrani izključno v znanstvene namene. Šole, učitelji, učenci in 

učenke ter starši so sodelovali prostovoljno. Intervjuji z otroki so bili izvedeni v soglasju s 
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starši. Intervjuvanim osebam in šolam je bila zagotovljena anonimnost, zato smo imena 

posameznih šol, oseb, dokumentov označili z velikimi tiskanimi črkami in številkami.  

 

3.4 Obdelava podatkov 

   

Intervjuje in delavnice smo posneli na diktafon in jih prepisali. Za analizo smo 

uporabili parafrazirano obliko prepisa intervjuja – pri čemer smo pazili, da nismo izpustili 

česa pomembnega za našo raziskavo (Vogrinc 2008: 109–118). Prepisi intervjujev niso nujno 

zapisani v slovenskem knjižnem zbornem jeziku, ampak so zapisani tudi v (knjižnem) 

pogovornem jeziku. Intervjuji so omogočili poglobljeno spoznavanje pojavov v čim bolj 

naravnih razmerah in v konkretnih okoliščinah. Odgovore, pridobljene na polstrukturiranih 

intervjujih, z vprašalniki in na delavnicah, smo v četrtem poglavju empiričnega dela razvrstili 

v preglednico, ki ponazarja model medkulturne vzgoje in izobraževanja, da smo lahko 

analizirali stanje na šolah. 

Pri intervjujih z otroki priseljenci in njihovimi starši smo včasih postavili več 

podvprašanj, predvsem če nismo bili prepričani, da smo razumeli prav. Tovrstne kratke 

odgovore smo povzeli. Naša vprašanja in podvprašanja so označena z oglatim oklepajem, če 

so se nam zdela pomembna, npr.: [V kateri razred hodiš?] Peti. [Od kod si prišel?] Iz 

Bolgarije. [Mama je iz Bolgarije, oče pa?] Iz Bosne. [Rojen pa si v Bolgariji.] Ja. [Kdaj si 

prišel v Slovenijo?] Ko se je začel prvi razred. → »Hodim v peti razred. Rojen sem v 

Bolgariji. Mama je iz Bolgarije, oče iz Bosne. V Slovenijo sem prišel v prvi razred.« 

V poustvarjalnih besedilih otrok po prebranem književnem besedilu (Koren 2009: 70–

73), smo opazovali: temo; primere podpore ob vključevanju otrok priseljencev; odnos do 

prišleka: fobija, manija, filija. Sloga in jezikovne pravilnosti, kar sta običajna kriterija pri 

ocenjevanju osnovnošolskih poustvarjalnih besedil, nismo preverjali, saj to ni bil naš cilj.  
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4 REZULTATI IN ANALIZA 

 

 Rezultati kvalitativne raziskave so razporejeni v osem sklopov, skladno z 

raziskovalnimi vprašanji. Ugotovitve so ponazorjene z navedbami sodelujočih. Odgovorom 

na raziskovalna vprašanja je dodan deveti sklop, v katerega smo zajeli druge teme in vsebine, 

neuvrščene v naša raziskovalna vprašanja, a so jih izpostavili sodelujoči v raziskavi, in so 

lahko podlaga za nadaljnje raziskave. 

 

Šola A     

 

A 4.1 Večkulturni razredi                                                                                                          

 

A 4.1.1 Etnična in jezikovna raznolikost
170

  

 

Zavedanje o etnični raznolikosti prebivalcev v Sloveniji in v šolskih razredih je 

opazno pri vseh sodelujočih, predvsem kar se tiče priseljevanja iz republik nekdanje skupne 

države SFR Jugoslavije, od koder dejansko prihaja največ otrok priseljencev: »Slovenija je 

multietnična dežela. Vsi se niso rodili v Sloveniji. Prihajajo iz različnih držav. V razredu je 

15 otrok priseljencev. Prišli so z območja nam nekdanje skupne dežele Jugoslavije« (A2.1);  

»Italijani, Srbi, Črnogorci, Bosanci, Cigani, Afričani. Ne, niso se vsi rodili tukaj. V razredu 

jih je veliko (10). So iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore (A2.3); »Slovenci, Madžari, 

Italijani, Avstrijci, Srbi, Bosanci, Hrvati, Albanci, Makedonci. Večina otrok v razredu je 

priseljencev, predvsem iz držav bivše Jugoslavije« (A2.4), menijo mdr. starši na vprašalnikih. 

Otroci v razredu so našteli: »Makedonci, Bošnjaki, Srbi, Albanci, Mongolci, Kitajci, Japonci, 

Avstrijci, Italijani, Madžari. Vsi se niso rodili v Sloveniji. Prišli so iz drugih držav: iz 

Makedonije, Bosne, Turčije, Estonije, Francije, Nizozemske, Švice« (A1.2).  

Dve učiteljici sta takole opisali etnično raznolikost in dinamiko prihajanja ter 

odhajanja v svojem razredu: »V mojem razredu je 19 otrok, od tega se jih je 9 priselilo iz 

                                                 

170
 Pri skupinskem delu v razredu so otroci odgovarjali na splošno o etnični raznolikosti in maternih 

jezikih prebivalcev v Sloveniji; podvprašanje je bilo, če so se vsi prebivalci rodili v Sloveniji. Potem 

smo jih prosili, za osebno izkušnjo, in sicer za opis vsaj dveh oseb pri skupinskem delu v razredu 

(delavnica 1, skupina 3). Na vprašalniku za starše pa smo vprašali, ali so v razredu njihovega otroka 

tudi otroci priseljenci, koliko jih je in od kod so prišli (vprašalnik za starše, 2. vprašanje). 
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Bolgarije, Bosne in Makedonije. Letos ni nihče prišel na novo. Na začetku je prišel en deček, 

hodil k nam en teden, potem so se baje preselili nazaj. Še nekaj sem se spomnila: lani sem 

imela enega učenca, ki je prišel sredi leta iz Srbije, vendar je hodil dol nekaj let na tečaj 

slovenščine. Toliko otrok imamo, da kar pozabim na kakšen tak primer« (A5.2). [Prihajajo 

večinoma iz Bosne?] »Ja, zelo večinoma. Redki iz Makedonije, zelo redki iz Srbije, kakšni iz 

Hrvaške. Potem pa še azilni dom. Fantek je letos iz Ukrajine. Občasno je torej še kakšna 

druga država. [Dva Kazahstanca] Ja! Kako sta bila luštna! Že znata. Kakšna frajerja sta. Selili 

so se, po moje. Sredi leta pridejo, sredi leta grejo. Tega je pri nas ogromno. Tisti Albanček je 

bil fin, vesela bi bila, če bi ostali na šoli. Otrok, ki se je vključil kasneje, je prišel iz 

Makedonije, Albanec, ampak je bil na šoli samo 10 dni. Starši so prihajali v knjižnico in 

veliko bi mi pomenilo, da bi imela podporo, če bi prišel kdo nov iz Albanije – tudi na starše 

bi se lahko obrnila, ker so bili fajn. Strašno mi je bilo žal, da je šel, tudi sredi leta« (A5.5). 

Na tej šoli je zelo malo priseljencev s Kosova. »Iz Makedonije jih tudi veliko hodi, pa 

so albanskega porekla. Niso Makedonci, ampak Koso-Albanci, oni tako rečejo. Oni bolj 

gravitirajo proti Evropi in jim je to način, da pridejo do Slovenije, tukaj končajo šole, se 

morda zaposlijo ali pa grejo sčasoma, ko dobijo državljanstvo, od tukaj drugam v svet« 

(A5.3), opaža eden od učiteljev, večinoma pa prihajajo otroci priseljenci iz Bosne in 

Hercegovine. Manj so starši senzibilni glede priseljevanja iz Bolgarije, vzhodnoevropskih in 

azijskih držav (Mongolija, Kazahstan, Azerbajdžan, Ukrajina, Belorusija – večinoma otroci iz 

azilnega doma), kar pa ne velja za učitelje in sošolce otrok priseljencev. Med ustavno 

priznanimi manjšinami sta omenjeni italijanska in madžarska, malokrat romska, čeprav imajo 

na šoli tako slovenske Rome kot Rome, priseljene iz Srbije in Bosne in Hercegovine (iz 

azilnega doma). Eden od sodelujočih učiteljev se je sam preselil v Slovenijo; izkušnje 

vzgajanja svojega otroka uporablja pri delu s šolskimi otroki: »Metode, ki smo jih izvajali z 

njo, so meni vodilo, da tako delam tudi s temi otroki v šoli« (A5.3). 

Doma in na šolskih hodnikih z vrstniki, ki imajo isti materni jezik, govorijo priseljenci 

večinoma svoj materni jezik, medtem ko govorijo z učitelji slovensko: »Sestra govori 

bosansko in bolgarsko, doma govorimo oba jezika« (A3.1); »Ko sem prišel, sem povedal 

bosansko, pa učiteljica ni razumela in so sošolci povedali slovensko. Po pouku smo se s 

sošolci pogovarjali v maternem jeziku; učitelji nas niso nič opozarjali« (A3.2); »Bosansko 

govorim samo v varstvu, ko govorim s prijateljico. Pogovarjam se s sošolko, ona tudi govori 

bosansko. Z učitelji se ne pogovarjam bosansko. Večinoma govorim slovensko« (A3.3); 

»Doma govorimo makedonsko. V šoli so me prijateljice spraševale, naj jim povem kako 

besedo v makedonščini, sem jim jo povedala« (A3.4). Nekateri govorijo doma tako svoj 
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materni jezik kot jezik okolja: »Doma govorimo pol – pol, malo bosansko, malo slovensko. 

Ko sem prišel, me je bilo sram, potem pa sem nekako začel. Nekdo je prišel leto prej, je začel 

govoriti malo mešano, potem sem tudi jaz začel. S sošolci se pogovarjam bosansko« (A3.5).  

Učitelji si pri komunikaciji z otroki velikokrat pomagajo s srbohrvaščino; na šoli 

imajo zaposleno tudi profesorico srbohrvaščine in makedonščine; redko si pomagajo z 

angleščino. »Tudi sama sem po naravi takšna, da niti ne pomislim, da ne bi prevedla. Že prej 

sem se učila, že v osnovni šoli – sem še ta generacija, ki sem imela srbski jezik v šoli. Ne 

predstavljam si, da otroku ne bi povedala. Šestletni otrok pride, včeraj je bil še v Bosni … Saj 

ne moreš, da ne bi. Si ne predstavljam« (A5.4). 

  Redko se učitelji soočajo z nemščino kot prvim tujim jezikom, čemur prilagodijo pouk 

prvega tujega jezika, včasih pa si z nemščino kot otrokovim prvim tujim jezikom pomagajo 

tudi pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika: »Nekateri otroci iz azilnega doma so bili 

prosilci za azil v Nemčiji. In ti otroci so znali samo nemško! Mi smo bili pa takrat generacija, 

ko smo se vse učile bolj angleško in francosko. Takrat smo hodile z nemškimi slovarji … 

potem se mi je že neumno zdelo, da bom rekla: »To je Zeitung, zato sem rekla ča-so-pis …« 

Smo šli tudi mi z njimi, po korakih! Učiteljice so se zelo angažirale. Ko so imeli drugi 

angleščino, je imela ona ločeno nemščino.« (A5.1).  

A 4.1.2  Novopriseljeni otroci in vzroki za prihod 

 

Novopriseljenih in vpisanih otrok priseljencev je na tej šoli okoli 15 na šolsko leto; na 

šoli se soočajo z večjim številom otrok, ki jih želijo starši vpisati, zbirajo informacije o 

šolanju in se zanje trudijo urediti dokumentacijo (okoli 20 do 30 na šolsko leto), a se jih 

dejansko vpiše manj.  

Večinoma pridejo novi otroci na začetku šolskega leta, nekateri tudi sredi. Med 

sodelujočimi je najpogosteje tako, da pride v Slovenijo prvi oče in se tukaj zaposli za nekaj 

let, kar opažajo učitelji in potrjujejo otroci in starši priseljenci: »Veliko je takih primerov, da 

pride najprej mož, se tukaj zaposli, najde stanovanje, potem pa pride še ostala družina. Imela 

sem primere, ko sta prišla oba – oče in mama – in je mama rekla, da še ne zna slovensko, mož 

pa že malo razume« (A5.2). Po določenem času (od nekaj let do več kot deset let) se očetu 

pridružijo še žena in otroci, saj želijo živeti skupno družinsko življenje, pri čemer ni nujno, da 

pridejo vsi otroci hkrati: »Hodim v peti razred. Rojen sem v Bolgariji. Mama je iz Bolgarije, 

oče iz Bosne. V Slovenijo sem prišel v prvi razred. Sestra je prišla že dve leti prej« (A3.1); 

»Mož je bil tukaj skoraj enajst let, je delal. Jaz sem bila dol in oba otroka pri meni in tega je 
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bilo dovolj!« (A4.2); »Prišla sem v prvi razred. V Bosni sem hodila v vrtec. Oče je prišel že 

prej in delal, potem se je pa vrnil in prišel po nas« (A3.8). Preselitev (in skupno življenje z 

ožjimi družinskimi člani) je za otroke velika prelomnica, o čemer priča tudi dejstvo, da so si 

nekateri zapomnili točen datum prihoda v Slovenijo: »Zdaj sem v petem razredu. V Slovenijo 

sem prišel iz Bosne 7. 5. 2008. Moj oče je delal tukaj že okoli 20 let, ob sobotah in nedeljah 

nas je včasih obiskal. Z menoj sta prišla tudi mama in brat« (A3.2); »Prišel sem iz Bosne 15. 

6. 2008 v tretji razred. Moj oči je prišel pred sedmimi leti. Rekel je, da bi rad, da pridemo tudi 

mi v Slovenijo, potem so nam vse uredili, pa smo prišli. Še mami in sestra, zdaj bo stara 17 

let. Hodi na gimnazijo« (A3.5). 

Med sodelujočimi je družina beguncev, ki je pribežala leta 2005 v Slovenijo zaradi 

etničnega nasilja na Kosovu: »Zvečer se je začelo bombardiranje … Imeli smo stanovanje, 

vse smo pustili! Samo šli smo, da bi rešili otroke. Človek ne pomisli na nič, samo greš, da 

rešiš življenje« (A4.4). Po ilegalnem prihodu v Slovenijo se je zanje začela dolga in mučna 

pot vključevanja, ki še vedno traja: »Ta, ki nas je vodil, nas je pustil na meji. Tam smo bili cel 

večer z otroki, iskali smo prevoz, našli smo en par, fanta in punco ali moža in ženo, in 

vprašali, če ima kdo avto, taksi, da pridemo v Slovenijo. In rekla sta, naj bežimo, da nas 

policija ne ujame. Nimamo nikamor! Potem smo šli v en gozd. Tam smo z otroki prespali. 

Zjutraj smo videli gospo, ki je šla nahranit pse. Mož je šel k njej. Rekel je, da smo z otroki in 

če lahko pridemo k njej. Rekla je, da pridemo lahko k njej – ampak pred hišo, v hiši vas ne 

smem skrivati. Potem smo šli v azilni dom. Potem smo iskali stanovanje. Tam nas je bilo 

preveč, nismo imeli kam dati otroke, v eni sobi nas je bilo deset, otroci so morali v šolo …« 

(A4.4). 

 

A 4.2 Vpis in vključitev v razred 

A 4.2.1 Vpis  

 

Učitelji se največkrat srečajo najprej s starši priseljenci, ki vpisujejo svoje otroke. 

Težava se pojavijo pri nostrifikaciji spričeval, saj pomenijo prevodi v slovenski jezik finančne 

izdatke za starše: »Največji problem je bila nostrifikacija, ki jo moramo narediti. Ko pridejo 

iz druge države, prinesejo spričevalo, nato je pri sodnem tolmaču prevod – če se le da, ker jaz 

makedonščine ne obvladam, pa tudi če pridejo iz Bosne, raje vidim, da še nekdo overi, ker jaz 

ne morem reči, kaj je pravno. Jaz verjamem in zaupam. Z nostrifikacijo so bili zlasti 
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problemi, ko so morali napisati vlogo in sem jim zelo veliko pomagala, ker niso razumeli, 

čeprav dobijo navodila za izpolnjevanje. Pa so dali sodnemu tolmaču oziroma prevajalcu, ki 

jim je vse razredu prevedel, jaz pa sem rekla, naj samo zadnjega, da ne bi preveč plačali, ali 

pa so mene narobe razumeli in mi je bilo potem zelo hudo, ker so zaradi mene zapravljali. Pri 

vstopu je več dilem, tudi glede socialne pomoči, ampak počasi jim vse razložim. Po navadi 

tak opis traja kar eno uro ali debele pol ure, da jim je vse jasno« (A5.1).  

Svetovalna delavka starše sprejme prijazno in spodbudno, nudi jim tudi podporo pri 

urejanju druge dokumentacije, za kar so ji starši hvaležni: »Ko pridejo starši prvič, jih je malo 

strah, kako bodo sprejeti. Čutim jih – kako bo otrok tukaj … Ko jim povem, da je naša 

utečena praksa, da prihajajo otroci, ki so že po polletju lahko vzorni in odličnjaki, da če bodo 

le imeli interes, bodo uspešni, da bodo lepo sprejeti s strani učiteljev in učencev, ko jim 

razložim postopke, si vidno oddahnejo in na koncu vedno rečejo: 'Hvala za prijaznost.' Vedno 

znova se radi vračajo k nam. Mislim, da so zadovoljni, in tudi mi smo« (A5.1).  

S starši se sporazumevajo brez težav (najpogostejši skupni jezik je srbohrvaščina, 

včasih angleščina), le albanščine ne razumejo; tudi to težavo premagajo: z albansko 

govorečimi starši, če sami ne znajo vsaj srbohrvaško, pridejo (neuradni) prevajalci 

(znanci/delodajalci/lastniki najemniških stanovanj): »Vidijo, da imamo mi vse utečeno, da se 

vedno vse dogovorimo, da jim razložim – ni ga jezika in nacionalnosti, da se ne bi 

sporazumeli, razen albansko« (A5.1). »Velikokrat pridejo z očeti tudi kakšne šefice oziroma 

žene od šefov ali »gazd«, ki jim pomagajo pri prevajanju. Makedonsko ne znam, ampak oni 

znajo srbohrvaško. Ne bom rekla, da znam perfektno srbohrvaško, ampak glede na to, da sem 

ta generacija, obvladam in toliko govorim – če drugega ne, z rokami. Se dogovorimo, ni 

stvari, ki se je do zdaj ne bi dogovorili. Iz azila smo imeli tudi dve Mongolki. Ena je zdaj 

drugi letnik farmacije in je bila izredno uspešna. Najbolj sem si zapomnila mamo Mongolko, 

ki je prišla z rokovnikom na sestanek, pa ni nič znala slovensko – kako si bo pisala? Kako 

zavzeta! Kontaktirali smo v angleščini, mama se je zdaj kolikor toliko naučila, deklici 

čudovito govorita slovensko« (A5.1). 

 

A 4.2.2 Določitev razreda 

 

Na šoli običajno razvrstijo otroka priseljenca v razred glede na letnik rojstva in glede 

na zaključeni razred v državi izvora, kar so potrdili tudi otroci priseljenci: »Iz Bosne sem 

prišel iz drugega v tretji razred« (A3.2).  
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Včasih se odločijo na podlagi preskusov znanja za nižji ali višji razred: »Učitelji malo 

preizkusijo matematiko, angleščino« (A5.1). »Tehtno premislimo, po občutku in tudi po tem, 

kakšne ocene je imel otrok v matični državi, saj programi tudi niso tako različni. Ko pridejo 

iz BiH in imajo petke, so tudi tukaj kar dosti odličnjaki. Ravno tako Srbija, Makedonija … 

Imamo kar dosti identično« (A5.1).  

Včasih sami starši zaprosijo, da uvrstijo otroka v nižji razred: »Po navadi tudi starši 

dajo izjavo, glede na novo okolje in nerazumevanje jezika, za en razred nižje. Rajši damo 

najprej v nižjega in gre nato v višjega kot obratno. So pa tudi starši že prosili za nižjega« 

(A5.1). 

A 4.2.3 Prvi stiki z novimi sošolci 

 

Med občutki ob prihodu v novo okolju in prvem stiku z novimi sošolci pri otrocih 

priseljencih prevladujeta sram in strah, kar je največkrat povezano z neznanjem jezika okolja: 

»Ko sem prišel v razred, me je bilo malo sram in strah« (A3.2); »Najprej me je bilo zelo 

strah, bilo me je sram« (A3.6); »Malo me je bilo strah za jezik« (A3.5); »Na začetku sem se 

počutil neprijetno, ker nisem znal slovensko in nisem jih razumel« (A3.1).  

Neprijetni občutki, strah in sram se pojavljajo na začetku navkljub pozitivnemu 

sprejemu v razredu: »V razredu so me sprejeli lepo. Prišel sem in vsak me je vprašal, kako mi 

je ime. Nisem razumel, ampak bili so prijazni. Na začetku so mi na list pisali po slovensko, a 

jaz še vedno nisem nič razumel. V razredu so me povabili v igro, kar mi je bilo všeč« (A3.1); 

»V razredu so me sprejeli dobro, bili so prijazni, a sem bila vseeno prestrašena« (A3.7) in 

podpori učiteljev: »Če česa ne razumem, pridejo učitelji in mi razložijo« (A3.5); »Učitelji so 

bili zelo prijazni, pomagali so, če česa nisem razumela, skušali so mi razlagati« (A3.6).  

Pomembno podporo nudijo drugi otroci priseljenci, ki so se priselili prej, sošolci, ali 

sorodniki: »Najprej mi je pomagala moja bivša sošolka, ki se je izpisala. Zelo mi je 

pomagala. Bili sva iz iste države, iz istega kraja. Ona je tukaj hodila v vrtec in je že dobro 

znala« (A3.6); »Sedela sem zraven ene punce, ki je razumela makedonsko, in mi je prevajala, 

kar je učiteljica govorila« (A3.4); »Pomagali so mi pri domačih nalogah … So me sprejeli v 

igro, so mi razlagali, kako se kaj reče« (A3.7); »Zapisal sem si v zvezek, kar so mi rekli, nato 

pa vprašal sestrico« (A3.1). 

Pomemben dejavnik za sprejetost in vključitev je, tako občuti in meni veliko otrok, 

slovenski jezik: »Potem ko sem se naučila slovensko, so vsi drugi govorili z mano, bili so 

prijazni do mene« (A3.7); »Nekateri so govorili, da ne znam slovensko in da se nočejo družiti 
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z mano« (A3.6). S podobnim nesprejemanjem se je soočal tudi sogovornik A3.5, ki je opazil, 

da je po sprejetju v igro njegovo znanje slovenščine hitreje napredovalo: »Po dveh mesecih in 

še malo so se prijatelji začeli z mano igrati. Pred tem se niso. Mogoče malo manj. Potem sem 

se hitreje naučil jezik« (A3.5). Nesprejemanja zaradi neznanja SDJ ne zaznavajo samo otroci 

priseljenci, ampak tudi njihovi sošolci: »Naša sošolka je prišla iz Makedonije in ni znala 

govoriti slovensko. Naš sošolec je prišel iz Bosne in tudi ni znal govoriti slovensko in zato ga 

niso imeli radi« (A1.2). 

»Otroka vedno predstavimo, predstavijo se mu sošolci, velikokrat se tudi zgodi, da 

kakega sošolca že pozna, ker stanujejo blizu, skupaj, v isti hiši ali so sosedje. Vprašam ga, 

malo se pogovarjam z njim, vidi, kaj mi delamo, kaj mu še pokažem. Ne vem kakšnih velikih 

težav ni, ker imam res take otroke, da so iz podobnih skupin« (A5.2) opiše prve stika otroka 

priseljenca z novimi sošolci v razredu razredničarka. Pomembna podpora pri vključevanju 

novega otroka je tudi poznanstvo z drugimi otroki (priseljenci), s katerimi se družijo v 

popoldanskem času. 

A 4.3 Poučevanje slovenščine kot drugega jezika/jezika okolja 

 

Glede poučevanja SDJ imajo najmanj vpogleda o načinu dela in izvedbi samega 

pouka starši priseljenci – ki zaupajo učiteljem, da ti vedo, kaj delajo. Otroci priseljenci se 

večinoma spominjajo, da so odšli sredi pouka v knjižnico, kjer so jih poučevali slovenščino v 

skupini z drugimi otroki priseljenci. Svetovalna delavka izpostavlja: »Zelo se trudijo, da bi se 

naučili slovenščino. To jim je izredno pomembno – slovenščina« (A5.1). Učitelji, soočeni z 

vključevanjem otrok priseljencev v razred in s poučevanjem slovenščine, se s tem vprašanjem 

zelo veliko ukvarjajo, in sicer na več nivojih: kako sploh poučevati SDJ ter s katerim 

gradivom, kako razporediti ure za poučevanje slovenščine med že zaposlene, že z drugim 

pedagoškim delom obremenjene delavce, kajti posebno delovno mesto ni sistematizirano, 

kdaj izvajati pouk slovenščine itd.  

Starši priseljenci vedo o samem poučevanju SDJ pri svojih otrocih po vključitvi v 

slovenski razred le nekaj splošnih informacij: »Vsak dan so se v šoli učili, se pogovarjali, tudi 

med sabo« (A4.4). Nekateri se zavedajo, da bi otroku olajšali vstop v šolo, če bi jih 

predhodno vključili v predšolsko izobraževanje, a je otrok prišel v Slovenijo šele z vstopom v 

prvi razred: »Malo je imela hčerka težave z jezikom, ker tukaj ni bila v vrtcu. Ko je prišla, je 

prišla v prvi razred. Jezik se je začela učiti v šoli. Malo je bilo težko« (A4.3). Nekateri otroci 

so se slovensko naučili zelo hitro, k čemur sta v konkretnem primeru verjetno pripomogla 
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bolgarski in bošnjaški materni jezik, oba južnoslovanska jezika: »Preden sta šla otroka v šolo, 

sta znala samo bolgarsko in bošnjaško. Slovensko samo malo, kar sta slišala pri televiziji. 

Slovenščino so jih začeli učiti med poukom. Hitro sta se naučila, nista imela nobenih težav. 

Na začetku so ponudili, da bodo vzeli še eno učiteljico, da jih uči, a je nista rabila« (A4.1).   

Pri učenju SDJ je pomembna podpora prijateljev in sošolcev, če je možno, tudi 

družine: »Prijateljice so me učile slovensko pri pouku, med odmorom« (A3.8); »Ko sem 

prišel v Slovenijo, nisem dobro znal slovensko. A sem se učil, ker je bila moja sestrica že dve 

leti tu in me je ona učila. Ona je znala tudi bosansko in bolgarsko in mi je razložila. V šoli so 

mi na list pisali po slovensko, a jaz še vedno nisem nič razumel. Ko mi je sestrica napisala na 

list, sem se jaz učil, potem sem se pa naučil slovenski jezik. Mami in oče sta me tudi učila. 

Učitelji so mi pomagali razložiti, in kar so znali povedati po bošnjaško, so povedali« (A3.1). 

A 4.3.1  Organizacija in izvedba 

 

Otroci priseljenci povedo, da so se učili slovenščino v šoli med poukom, večinoma v 

knjižnici. Pri pouku jih je bilo po navadi več: »Imel sem posebno učiteljico za slovenščino 

prvo leto, ko sem prišel v tretji razred. Bilo je več otrok, kakih 15 nas je bilo. Prišli smo sem, 

v knjižnico, in se učili slovenski jezik. Dvakrat na teden. Po tretji uri, ko se tretja ura konča, 

med poukom« (A3.2); »V šoli sem se posebej učil slovensko med poukom. Učiteljica nas je 

prišla iskat. Učili smo se tukaj, v knjižnici, nas je vzela in prinesla knjige. Bili so tudi drugi, 

nam je razlagala« (A3.5). Ena učenka se spominja pouka slovenščine po pouku: »Slovenščino 

so me učili posebej, po pouku. Prihajala sem v en razred. Mislim, da sem bila sama, ne 

spomnim se. Najprej sem se učila abecedo (v Makedoniji smo pisali cirilico), potem sem se 

pa besede učila pisati in brati. Imeli smo fotokopije, se mi zdi« (A3.4); »Imela sem eno 

prijateljico, ki je sem prišla, in naju je ena učiteljica učila slovensko. Ena druga učiteljica me 

je učila, potem sem se naučila slovensko [ne razredna učiteljica]. Potrebovala sem par 

mesecev. Liste mi je pripravljala in igrali smo se« (A3.7); »Učiteljica je prišla do mene in mi 

pomagala. S prijateljico sem imela eno učiteljico. Med poukom naju je vzela ven iz razreda« 

(A3.8). Le ena učenka se ne spominja posebnih ur (A3.6).  

Organizacija pouka SDJ poteka po triletjih, izvajajo ga tri učiteljice: »Za učence tujce 

nam da MŠŠ vsako leto kar veliko ur, čeprav, saj veste, nikoli ni dovolj, ampak zelo gledajo 

na to, da nam dajo glede na kvoto otrok, ki jih dobimo. Učiteljice si jih razdelijo po triadah. 

MŠŠ da število ur, šola se pa potlej sama organizira. Ena učiteljica pokriva nižjo stopnjo, 

druga in kolegice pa višjo stopnjo« (A5.1).  
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»Rečeno je bilo, da je to za otroke prve generacije, [tudi za] drugo leto šolanja. Smo 

pa to potem mi tudi malo po svoje razumeli … kakšnim prvošolcem s hudimi težavami smo 

skušali še v okviru teh ur nuditi malo dodatne pomoči. Prvotno je bilo 9 otrok, ki naj bi bili 

prvo leto, rečeno pa je bilo, da naj pokrijemo še otroke, ki so že drugo leto [tukaj], med 

šolskim letom sta se vključila še dva dodatno. Vendar je pri nas tako, da otroci prihajajo in 

odhajajo, torej so se vključili in tudi že odšli. Na začetku leta niti ne veš, koliko otrok se bo še 

med letom vključilo in kaj bodo potrebovali« (A5.5).  

»Dva sta prišla popolnoma brez znanja, ampak sta zelo hitro odšla, tako da zanju 

nismo porabili ur, čeprav sem mislila, da jih bomo. Za ta dva sem imela individualne ure. Ko 

sem videla, da mi ure ostajajo, sem ju dodatno vključila. Onadva sta šla iz Bosne najprej v 

Švico, iz Švice pa k nam. Bila sta zelo vedenjsko problematična, tako da sta odšla. Celo v 

prevzgojni dom je eden odšel, so bili hujši prekrški. Za mamico pa tudi ne vem, ali je šla v 

materinski dom ali celo v zapor. Večji prekrški, večja problematika« (A5.5). 

»Včasih ni otrok, včasih jih ne moreš vzeti ven, včasih te ne počakajo, ko se zmeniš, 

da se dobite po pouku. Ko smo videli, da ure ostajajo, smo imeli vizijo, da bi vključili dva 

otroka, ki sta prepoznana kot nadarjena. Sta v osmem razredu, zelo dobro učenca. Ampak 

morda bi bila z nadgradnjo slovenščine še boljša! To se mi je zdela odlična vizija! Z njima 

sem se petkrat dogovorila, da me počakata, ko končam delo v knjižnici. Ampak to ni bilo 

možno: enkrat sta imela zobozdravnika, enkrat se jima ni ljubilo, enkrat sta bila preutrujena in 

nazadnje sem jima rekla: »Poglejta, očitno se ne moremo zmeniti; da pa imamo samo tri ure 

skupaj, in to razdrobljeno, je nesmiselno … Ideja se mi je pa zdela odlična« (A5.5). 

Pouk SDJ za otroke iz azilnega doma poteka po pouku, razloži učiteljica, ki jim 

ponuja dodatne ure poučevanja SDJ, pri čemer se sooča tudi z organizacijo prevoza, saj 

otroke na šolo pripelje in odpelje poseben avtobus: »Po pouku, po mojem delovnem času. Z 

nekaterimi sem začela z oktobrom in zdaj do maja, tako je nekako predvideno. S sodelavko 

sva mislili, da bova končali takoj po prvomajskih, ampak jaz sem imela danes zadnjo uro, za 

sodelavko pa mislim, da še ima. Ti v prvem razredu, s katerimi sem že imela toliko ur, dobro 

obvladajo! Zaradi ur sem prosila, če lahko dobim azilni dom, ker zelo slabo govorijo. Njih 

sicer vozi kombi in imajo posebej, od 7.30 do 11.30, kakor traja pouk. Takoj potem jih kombi 

čaka. Četrtek sem si izborila. Letos je prvič, da sem to naredila« (A5.4).  
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A 4.3.2 Financiranje in kadrovske rešitve 

 

Financiranje pouka SDJ na tej šoli je dvojno (država in občina, s katero šola zelo 

dobro sodeluje). Na šoli izpostavljajo zaplete pri kadrovskem reševanju in predlagajo 

sistematizacijo delovnega mesta za učitelja SDJ. Izkazalo se je, da ne »prihajajo in odhajajo« 

samo otroci priseljenci, temveč tudi učitelji, ki poučujejo SDJ. »Občina podpira en del tega, 

drugo pa ministrstvo oz. država. Od države dobimo 174 ur dodatnega pouka slovenščine, 

ampak se ravno ne strinjam s takšnim načinom, ker se tukaj prepletata država in občina. 

Občina kot ustanoviteljica prispeva pomoč na en način, država, ministrstvo pa na drugega. 

Pomoč učencem se tukaj prepleta – lahko bi rekel, da je je dovolj, pa tudi premalo« (A5.3).  

Težave povzroča dejstvo, da se za prihodnje šolsko leto ne ve, koliko otrok 

priseljencev bo prišlo – in koliko ur za dodatno poučevanje slovenščine bo dobila šola s strani 

MŠŠ in občine: »Imamo težavo, da smo zelo majhna šola. Zaradi učencev imamo zelo 

komplicirane razporede za učitelje in strokovne delavce. Svetovalna delavka ima 50 %, 

drugih 50 % je sofinanciranih z druge strani. Imamo učitelje, ki imajo po normativih 80 % 

službe, ne 100 %. Njim se nadomesti še 20 % iz podaljšanega bivanja. Imamo 30 % učiteljice 

likovne vzgoje in 40 % glasbene vzgoje – to je treba potlej vse skombinirati« (A5.3). To 

posledično onemogoča učinkovito kadrovsko načrtovanje, ki je že tako zahtevno – in 

povzroča nesistemskost pri odločanju, kdo bo poučeval SDJ: »Nekomu je treba dati, da redno 

uči slovenščino – zato se dogaja kampanjski način: malo takrat, malo takrat, malo eden, malo 

drugi. Je komplicirano, sistemsko ni urejeno« (A5.3). »Dobimo določeno število ur, potem 

razmislimo, kdo bi te ure sprejel ter kako bi si jih razdelili. Mislim, da si jih letos nismo 

dobro. Lansko leto, ko sem vedela, da imam eno skupino otrok, ki jo moram pripeljati od 

oktobra do aprila oz. maja s 40 urami – prvo leto sem imela 30 ur, lani 40 – je bilo to mnogo 

bolje kot letos, ko je šola dobila 170 ur. To je za šolo predstavljalo zelo veliko obremenitev. 

Jaz sem zaposlena samo za polovični delovni čas, torej niti nisem vsak dan na šoli« (A5.5). 

Primer kadrovskih zapletov in rešitev, hkrati pa tudi samoiniciative: »V prvem – in v 

četrtem razredu – sem potem vzela še nekaj otrok. Za 70 ur sem se odločila in potlej sem te 

otroke vzela. Lani sem začela, ampak sem potem zaradi zdravstvenih razlogov pustila. Potem 

je bila ta gospa …, ki je zdaj na porodniški, tako da sva se zamenjali. Ravno danes sem 

predelala zadnjo, 70. uro. Sem končala. Ampak mislim, da smo dobili letos 176 ur. 36 naj bi 

jih prevzel še en sodelavec, ampak je potem tukaj pustil službo (5.4). Potem je šla sodelavka 

na bolniško in je prevzel sodelavec, ki tega njenega dela ni »zvozil«, tako da nama je ostalo, 
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ker je treba še njegove ure »pokuriti«. Z otroki bova šli v mesto, se je ravnatelj strinjal. Ja! V 

mesto jih bova peljali, na ogled, gledat Žogico Nogico in na sladoled. Del ur, ki mi še 

manjkajo za obisk azilnega doma – v ponedeljek, 20., je dan odprtih vrat v azilnem domu in 

naši otroci nastopajo v predstavi Mojca Pokrajculja, in gremo še to gledat – tako da ravno te 

ure porabimo! Ker smo zadnji trenutek ugotovili, da moramo še to izkoristiti in vpisati« 

(A5.5). 

[Za koliko učencev je bilo namenjenih teh 70 ur?] Imela sem štiri iz 4. razreda in tri iz 

1. razreda. S tem da imam še azilni dom posebej, ker so dodatno rekli, da bi radi. Rekla sem, 

ker imam toliko ur, bi jih rada dala nekaj še azilnemu domu. Tako da imam vsak četrtek še 

azilni dom 5. uro; dve uri za 1. razred in še zdaj dodatno. Tako da tri ure 1. razred, ker je 

azilni posebej, prej niso rabili. [Ti sama si dala pobudo, da bi nudila dodatne ure slovenščine 

tudi otrokom iz azilnega doma.] Ja, povedala sem novemu ravnatelju, ki je prišel, ker sta 

mojemu polnemu delovnemu časa manjkali dve uri. Imela sem učno pomoč, a sem rekla, da 

bi imela raje to, ker so naši iz azilnega doma govorno zelo slabi. In sva se strinjala« (A5.4). 

A 4.3.3 Načrtovanje vsebin in gradivo za poučevanje 

 

 Učitelji so si načrt spoznavanja vsebin uredili na svoj način, delno ga prilagajajo 

vsebinam pri šolskih predmetih. »Približno načrtujem [tematske sklope], potem se pa 

prilagodim. Znanje o letnih časih se neprestano ponavlja – pa je to prvi ali četrti razred, 

vseeno – tako da zelo kmalu začnemo delati na jeseni: živali, rastline, nato pridemo na zimo, 

zimske običaje … Zelo sledim letnim časom, na začetku pa obdelamo družino« (A5.5). 

Otroci priseljenci se pri učenju SDJ spomnijo knjižnice in knjižničnega gradiva, 

predvsem slikovnega (iz slikovnih slovarjev) in fotokopiranih listov z različnimi nalogami, ki 

so jih reševali v knjižnici, kjer je potekal pouk SDJ med poukom, ali doma: »Uporabljali smo 

knjige iz knjižnice, kjer piše, kako se kaj imenuje [slikovne slovarje]. Liste smo nesli domov. 

Doma sem potem še vadil, tako da sem se naučil« (A3.2). Nekaterim otrokom so slikovne 

slovarje kupili starši sami, pri učenju pa so uporabljali tudi drugo gradivo: »Malo sem se učil 

iz časopisa, revij, bratranec mi je pomagal. Kupili smo en slovar in učil sem se iz tam« 

(A3.2); »Malo sem znal slovensko pred prihodom v šolo. Imel sem eno knjigo. Takoj ko smo 

prišli, smo jo kupili. Slikovni slovar. Slika je in piše po bosansko in slovensko« (A3.5).   

Intervjuvali smo dve pedagoški delavki, ki poučujeta SDJ. Prva je začetnica (A5.4) in 

se je za nasvet, kako poučevati SDJ in s katerim gradivom, obrnila na sodelavko (A5.5), ki 

ima s poučevanjem SDJ že okoli deset let izkušenj in veliko zbranega raznovrstnega gradiva: 
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»Gradiv je veliko. Povsod je. Iz starih koledarjev … Veš, koliko je slikovnega gradiva. Ker ti 

rabiš dobro slikovno gradivo, in to je vse! Potem se moraš pa prilagoditi otroku« (A5.5). 

Gradivo, ki ga uporabljata, je: 

 ABC, 1, 2, 3 … gremo! (Pirih Svetina 2005) 

 ABC Igralnica (Grginič, Zupanič 2004a; Grginič, Zupanič 2004b) 

 slikovno gradivo iz revije Ciciban, Cicido: plastificirano ilustrirano gradivo za 

različne didaktične igre  

 Moj slovar (Hanuš, Šimenc Mihalič, Šubic 2000a; Hanuš, Šimenc Mihalič, Šubic 

2000b)  

 zloženka Živali na poti 

 kartice Poletje, Pomlad in Promet: 40 kart (Jalovec 1994a, 1994b, 1995a, 1995b) 

 Slikovno-črkovna stavnica (Jalovec, Golli 2004 idr.) 

 slikovni slovarji  

 Slovar slovenskega knjižnega jezika 

 večjezični slovarji 

 Slika jezika (Knez idr. 2010a) 

 Poigrajmo se slovensko (Vučajnk, Upale 2009, 2011; imajo v knjižnici, a ne 

uporabljajo) 

 veliko drugega raznovrstnega gradiva, ki ga plastificirata in urejata po vsebinskih 

sklopih (npr. slike s koledarjev, Sparova vrečka z abecedo ipd.) 

Prva učiteljica odkrito (in večkrat) izrazi svoje dvome in iskanje načinov za ustrezno 

poučevanje SDJ: »Še sama sem se lovila. Ker nisem sama vedela, kako naj, mi je zelo veliko 

pomagala sodelavka. Ona mi je povedala, ker poučuje slovenščino že več let – tule drugo ali 

tretje leto, a mislim, da ima tudi od drugje pedagoške izkušnje s to slovenščino. Nisem 

vedela, kje, kaj naj iščem« (A5.4). 

Pri poučevanju SDJ izhaja v drugem triletju predvsem iz učbenika ABC 1, 2, 3, 

gremo!, ki ga prilagaja starosti otrok, ustreza pa ji sistematičnost učbenika: »Po tej knjigi 

[sem] delala s 4. razredom večino snovi in mi je zelo dobro pomagala. Prvič sem začela delati 

to slovenščino in nisem vedela, kaj naj sploh, kje, kako … Na začetku sem jih najprej 

preverila, ker so eni že dve leti tukaj in malo jezika poznajo, drugi manj. Potem smo vzeli 

nekaj tem in nekaj vaj. Sodelavka je rekla, da jih bo najprej preverila, za kar tudi sama nisem 

vedela, kako … Potem nismo vedeli, kje naj kaj iščemo, kaj bolj oprijemljivega. To je bilo 

vse, kar smo našli. [ABC 1, 2, 3, gremo?] Ja. To mi je vsaj dala sodelavka. Je še kaj, je, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

317 

ampak pravijo, da je to ta zadnje in ta boljše do zdaj. Strnjeno, pregledno. [Ampak je bolj za 

odrasle.] Ja, odrasle, ampak potem prirediš za otroke! Če si bolan, če si zbolel, imaš isto 

vprašanje: »Kaj te boli?« Isti deli telesa … Je pa res, da imaš potem tam glede službe in 

kakšne tekste, ki jih moraš prirediti za otroke. Sodelavka mi je dala še slovarje. Imamo sicer v 

knjižnici, ampak nisem nič drugega jemala. To sem vzela za osnovo in prilagajam« (A5.4). 

Pri poučevanju SDJ v prvem triletju, kjer poučuje tudi kot učiteljica, izhaja iz učnega 

gradiva: »V prvem razredu sem vedela, koliko so pri stvari, ker tudi sama učim v prvem 

razredu. Za prvi razred imam ABC Igralnico. Ko poučujem v 1. razredu, imamo normalno pri 

predmetu učbenik, a zraven spada še ABC Igralnica. To se igre: stonoga, grad … To je prvi 

zlog, zadnji zlog, srednji, zlogovanje, glas … To je učbenik za slovenščino in po tistem smo 

delali vaje. Tam smo začeli najprej s pravljicami in potem iz pravljic malo prevajali besedni 

zaklad. Potem smo delali vaje, ko sem videla, da znajo in obvladajo malo več besed. Potem 

smo delali vaje: prvi glas, zadnji glas in grafomotoriko … Igra, no. Predvsem prek igre. [Ko 

si začela s pravljicami – so že razumeli toliko?] Saj sem jim jaz tudi v bosanščini povedala, 

ker sem sama profesorica hrvaščine, srbščine in makedonščine. Veliko sem prevajala zraven« 

(A5.4). 

Druga učiteljica (A5.5) si je v desetletnem delu z otroki s posebnimi potrebami in z 

otroki priseljenci nabrala veliko izkušenj in gradiva ter si oblikovala svoj sistem poučevanja. 

Med novejšim gradivom je preizkusila Sliko jezika, medtem ko je do učbenikov za začetnike 

(primernih tako za pedagoške delavke, delavce začetnike kot za otroke priseljence, npr. 

Poigrajmo se slovensko) skeptična – in ostaja pri svojem načinu: [Poigrajmo se slovensko 

imaš?] »Imam, ja, ampak se mi ni zdelo za moje delo, da bi rabila. Včasih kaj pogledam, 

uporabljam pa ne. Od pripravljenih gradiv sem uporabljala Sliko jezika, tako rečem temu, 

smo šli skozi: pogledali smo sličice, če znamo vse poimenovati, tako da smo dobili pregled 

po temah, ki so jih oni predvideli kot pomembne. S četrtim razredom smo pa po navadi, 

potem ko smo si jo pogledali, dodali še kartončke z besedami in videli, če smo mi tako 

poimenovali kot oni, lahko smo kje malo drugače, pa smo se pogovorili o tem. Potem smo 

izločili kartončke, ki so se nam zdeli zahtevnejši – nove besede, zahtevnejše besede – in z 

njimi igrali spomni. Beseda in sličica. Na ta način smo utrdili. Spomin zelo veliko igram z 

njimi, tudi z malimi. Recimo pomladne rožice imam spomin – žafran, zvonček, trobentica in 

to igramo. Vsakič ko dvigne: trobentica. Mora povedati. In ko dobi dve, dvojina, imamo dve 

trobentici – in to ponavljamo. Predvsem v drugi polovici ure poteka skoraj samo ob igri, v 

prvi polovici je pa res del ure posvečen vzorcem, kaj sploh kaj sprašujemo, besedišču, nato pa 

še igrica na to besedišče … deli telesa, oblačila, barve ob tem … Teme si zamislim zelo 
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okvirno, včasih tudi malo v razredu vprašam, kje so, zdaj s prvošolci ogromno delamo prvi 

glas – zadnji glas« (A5.5).  

[Gradivo:] »Pripravljam si ga bolj sama, iz Cicibana imam vse te kartonke. Vedno 

začnem delati z različnimi slikovnimi slovarji. Vedno utrjujemo osnovne fraze – 'kako ti je 

ime, ime, koliko si star, od kod prihajaš' – da se zna predstaviti, potem družina … Grem po 

temah: od osnovnih sporazumevalnih vzorcev do družine, šole, poleg tega pa vedno delam na 

besedišču, vsaj polovico od tiste ure ob slikovnih slovarjih, ravno tako predvsem po tematskih 

slikovnih slovarjih. S prstkom kažemo predmete, govorimo slovenske besede, nato pa nekaj o 

tisti sliki, ki jo celostno vidimo na kartonkah, na teh gradivih, povemo, potem pa, ko 

napredujemo, gremo počasi na razne igrice z gradivi predvsem iz Cicibana – recimo 

zgodbice, razrezane na posamezne koščke … da si jo lahko tu plastificiram in nato s tem 

gradivom delam. Nimam ene kartonke iz enega Cicibana, ampak dve, in si potem naredim 

spomin. Pri otrocih, ki že prepoznavajo črke, je treba paziti, da nimaš napisa, če hočeš res 

vedeti, ali je znal ali ne. Da se prepričaš, da je besedo utrdil. So pa zelo ponosni, ko kaj 

usvojijo. Naslednjo uro, ko jih pridem iskat, zakriči: 'Še vem! Še vem! Zidar!' Jaz pa sem že 

pozabila, da je bila zidar prejšnjo uro nova beseda (smeh). 

V četrtem razredu gremo velikokrat igrico, da jim dam prvi glas ali zlog in potem 

morajo čim več slovenskih besed na ta glas ali zlog poiskati, potem pa v slovarju preverjamo, 

ali so slovenske. [V SSKJ?] Ja! Gremo preverjat, ker tudi jaz včasih ne vem – kakšna se tudi 

nam zdi čisto v redu. Pa se kaj o tem pogovarjamo, nato pa tukaj pogledamo. 

[Tukaj imaš pa Moj slovar: Barbara Hanuš, Irena Šimenc Mihalič, Damjana Šubic.] 

Ja, za drugo triletje, snov drugega triletja, da bi se naučili tudi sami … tukaj so tudi teme, tudi 

za četrti razred zelo fino, prav za okolje. Krasno je, vse po temah: telo, sadje, zelenjava, mere 

in števila. In zraven sodi delovni zvezek. Te igrice še vedno uporabljam. [Se da to kupiti?] Ja. 

2 € stane v DZS-ju. Jaz sem celo iz šolskega denarja za tista dva nadarjena – s tistima dvema 

nadarjenima sem hotela delati s tem delovnim zvezkom, ker je kar nekaj igric. Je strašno 

poceni. To je smešno. Delovni zvezek je 2,5 €. Kar iz šolskega denarja smo … Zelo lušten, 

luštne naloge, zabavne. V DZS-ju poglej. Jaz sem delovni zvezek pred kratkim kupila v DZS-

ju pri Plavi laguni. Da ne boš mislila, da je prelahko – zelo veliko besedila. Pa poklicev – 

poglej, koliko jih imaš! Ko smo delali poklice, so najprej oni sami napisali vse poklice – kar 

so se spomnili v 10 minutah. Potem smo šli skozi in pogledali, če so res slovenske besede za 

poklice. Ko so oni vse poklice napisali, smo šli pa na to stran in gledali, katerih nismo 

napisali, katerih sploh ne poznajo, za katere se nam niti ne zdi, da bi jih morali poznati, ker 

kakšne besede so take, da rečem: 'Pustimo, gremo naprej.' Potem pa: kaj kdo dela.  
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To knjigo poznaš? Kako se s tem zabavajo! Ti bi mogla to videti. Prvi in četrti razred. 

[Zloženka Živali na poti.] Tako je. Ko prvo uro vidijo knjigo, gremo samo živali. Potem je 

bila nova beseda, martinček in samo še ena, mislim, da. Tri so bile nove, ostale so poznali. 

Potem smo si pa govorili še, če leti … Tako smo ponavljali vse tri živali. In sem jim pustila. 

Četrtošolcem sem pa seveda skrila in isto vprašanje – katere tri živali? Rekla sem: 'Zdaj pa še 

po zlogih povej, kaj je to.' 'Pa-me-pard.' Veš, koliko smeha! Kako so se zabavali! Potem so pa 

četrtošolci drug drugemu odpirali. S tem sem imela nekaj ur zdaj.  

Na podoben so pri Cicibanu po tem vzorcu vozila in teh vozil je že za tisoč 

kombinacij. Toliko kartonk je že izšlo. Sodelavka ima plastificirano … Tega je izšlo 

ogromno, to je ena od kartonk. Razrežeš in sestavljaš ali pravo vozilo ali smešno vozilo. To je 

že peta kartonka in vsa so vozila. Obojestransko, da imaš ogromno možnosti … Ogromno. 

Tole kaj poznaš? Od Vije, Poletje. Tudi za četrti razred. Morajo sestavljati. Fino, zelo 

fino. Od Vije, Viljenke Jalovec toliko let nazaj. [Avtorica Viljenka Jalovec, ilustracije Marko 

Kočevar.] Odlične kartice. V šoli je bilo Poletje, Pomlad in Promet. [40 kart. Igra za 

posameznika, pare in skupine.] Je odlično, ker moraš tvoriti povedi … In dobiš velike 

neumnosti! Da se spet režiš. V gozdu nabiramo vročimi sončnimi žarki. Ne bo šlo … Aha, 

nekaj sem našla! V gozdu nabiramo borovnice, gozdne jagode, maline in gobe. Ob tem so 

zelo nazorne slike zraven. [Koliko imaš didaktičnega gradiva!] Na kupe! In tole je le en 

delček, ker imam vse doma. Ogromno imam gradiva. 

[Kaj imaš še v kovčku?] Cicibane, skoraj same Cicibanove kartonke, razrezane: 

sopomenke, rime, črke – kaj vse se s črkami igrami, [Slikovno-črkovno] Stavnico od Viljenke 

[Jalovec] tudi veliko uporabljam in potem delamo s črkami, da kaj sestavljajo. Tole je tudi od 

Viljenke in tole tudi. Tole veliko delamo v četrtem razredu: potegnejo črke na slepo – 

zmešam jih, potegnejo 10 črk in iz njih sestavijo svoje besede. Potem gremo pa v igro: najprej 

samo tiste, ki si jih dobil, potem lahko menjaš s sosedom eno črko, ki je on ne rabi; pa dve 

črki si lahko izbereš, da ti jih dodam, da prideš do nove besede. Razmišljaj, kateri dve črki 

rabiš, da boš lahko še … To se gremo. S prvošolci veliko delamo prvi – zadnji glas, da bodo 

utrdili. In ploskamo zloge, da bomo pripravljeni na opismenjevanje. Tega je ogromno.  

[To si vse izrezala iz Cicibanov?] Ja, ampak tega pa nisem v letih, ko sem tukaj, to 

imam že zelo dolgo. Imela sem že v podaljšanjem bivanju pred 6, 8 leti. In uganke, te, ki so 

letos: imaš nalepko, potem je pa uganka. Nalepke mi ni treba niti lepiti, dam na kartončke in 

igramo pare. Za 4. razred je fino, da tudi berejo. Gradiv je na kupe, v enem letu niti ne morem 

vsega porabiti. To je eno od gradiv … [Šparova vrečka z abecedo! In na abecedi je sadje in 
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zelenjava.] Kakšno stvar spustimo. Za ingver in timijan res ni nujno, da vejo. Povem jo, 

ampak … [Žajbelj …] Ja, za žajbelj povem, da ga bodo morda pili za grlo …  

Meni ni fino, da imam tista vprašanja vsa tam, potem bom pa živčna, ali bom šla od 

prvega do zadnjega vprašanja in lekcijo predelala, otrok bo pa hotel nekaj popolnoma 

drugega. Ali pa mi bo učiteljica prej omenila neki problem … Vem, da moram osnovne stvari 

predelati, to mi je jasno, da ne morem kar skakati – ampak še vedno skačem« (A5.5). 

Prva izkušnja z albansko govorečimi otroki priseljenci je spodbudila sodelovanje z 

nevladno organizacijo in pridobivanje novega gradiva (albansko-slovensko slovar): »Zdaj ko 

smo imeli ta dva otroka s Kosova, ki sta odšla, sem tudi od Slovenske filantropije, s katero 

zelo lepo sodelujemo, dobila albansko-slovenski slovar. Učitelji so si skopirali, da smo šli od 

začetka, tako kot sem se takrat jaz učila nemščino, čeprav sem znala francoščino kot drugi 

jezik. Tako da smo se oborožili in pripravili, potem sta pa odšla« (A5.1). 

A 4.3.4 Vpliv maternega jezika na učenje jezika okolja 

 

Pomembno je opažanje učiteljev pri vključevanju otrok priseljencev, ki pridejo v višje 

razrede in imajo že usvojene slovnične strukture v svojem maternem jeziku, saj to spodbudno 

vpliva na hitrejše in uspešnejše poučevanje slovenščine, kar sta opazili in komentirali dve 

učiteljici: »V šesti razred, recimo, je prišla deklica iz Bosne. Tako jo je bilo strah, kako bo 

začela – na koncu leta je imela slovenščino 4, naslednje leto že 5. Nekateri otroci, ki zdaj 

pridejo iz Bosne, Makedonije, Srbije itd., ki imajo usvojeno gramatiko svojega jezika, se hitro 

naučijo slovenščino« (A5.1).  

»Sicer pa imam dve skupini otrok: ena skupina so prvi razred, močna skupina, 9 otrok. 

Ena je četrti razred in le-ta je izredno uspešna skupina, očitno so prišli s kar dobrim znanjem 

svojega maternega jezika. So iz treh jezikovnih okolij, zelo zanimiva skupina: bošnjaški, 

bolgarski in srbski jezik. Vsi trije so praktično popolnoma brez težav z razumevanjem, z 

delom v šoli že od decembra, januarja naprej. V zelo kratkem času so prišli na zelo dobro 

raven jezika, tudi pisno. [Je to zato, ker so imeli dobre temelje v svojem maternem jeziku?] 

Ja, prišli so dovolj bistri otroci, povprečno sposobni, z nekimi temelji, že opismenjeni, tako da 

je bilo to zelo lahko nadgraditi. Presenetljivo lahko, na neki način. Ne morem verjeti! Celo 

mislila sem, da mi bo uspelo – pa mi časovno ni, zdaj grejo še na tabor – jim dati kakšen test, 

ki je na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik že pripravljen za te, ki delajo izpit iz 

slovenščine. Prepričana sem, da bi dosegli izjemno visok rezultat na osnovni ravni. Vprašala 

bi tudi za slušne posnetke in vse to razumevanje – in bi zelo dobro delali« (A5.4). 
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A 4.3.5 Predlogi za spremembe  

 

 Med predlogi za spremembe izpostavljamo: sistematično kadrovsko rešitev za 

zaposlitev učitelja za poučevanje SDJ in predlog za dodatno učiteljico v razredih, v katerih je 

več otrok priseljencev; učni načrt za poučevanje SDJ in intenzivni tečaj SDJ pred vključitvijo 

v razred. 

»Moja vizija, ki sem jo povedala tudi ravnatelju, je absolutno ta, da naj ministrstvo ne 

da tako velikega števila ur, ampak naj reče, da je to zaposlitev za eno osebo – lahko za 50 %, 

40 %, 60 % – kar pač presodi glede na finančne možnosti. In da je to ena oseba! Jaz bi to 

zlahka sprejela, v knjižnici bi bilo za to obdobje nadomeščanje – ker ministrstvo sigurno da 

za eno leto – potem pa speljala drugače, tako kot je treba. Letos je bilo treba izjemno veliko 

improvizacije, da se je to sploh porabilo in speljalo. Moja vizija je, da bi bilo s 

sistematiziranim mestom mnogo laže. Te ure so dostikrat potrjene šele konec oktobra, otrok 

pa rabi podporo mnogo prej. Če bi bilo mesto sistematizirano od 1. septembra do 31. avgusta, 

tudi za določen čas in tudi kolikor odstotkov bi pač bilo, bi bilo to mnogo bolje. Da bi se dalo 

razporediti in narediti načrt za leto« (A5.5) »Ko je bila pri nas še prejšnja vodja, je imela 

idejo, da bi bil prvo triletje poleg učitelja v razredih pri urah slovenščine prisoten še drugi 

učitelj, da bi prevajal – oziroma tam, kjer je več tujcev. To sem tudi jaz mislila, ampak potem 

ministrstvo ni odobrilo – spet tista birokracija in to« (A5.4). 

»Absolutno ni v redu, prepričana sem, da bi bilo za tiste naše otroke, katerih materni 

jezik ni slovenščina, mnogo boljše imeti učni načrt za SDJ in tistega natančno obdelati. To se 

mi je zdaj še potrdilo, ker mi je učiteljica za matematiko zadnjič povedala, kako je z nižjim 

nivojem resnično samo utrjevala osnove in je prišla do tega, da niso pisali niti 1 niti 2, ampak 

vsaj 3 ali 4. Utrjevala je pa temeljito vse tisto, kar se ji zdi – šlo je za 8. razred – da morajo za 

9. razred prinesti naprej. In je delala, delala, delala. Če bi se pri slovenščini sistematično 

delalo na tistem, kar je osnova, bi ti otroci znali mnogo več. Mnogo bolj bi se moralo delati 

na temeljih. [Kako si pa predstavljaš izvajanje, znotraj iste ure?] Znotraj iste ure, ja. Ali pa 

diferencirano. Ali pa se nivojski pouk temu nameni« (A5.5). 

Nekateri učitelji menijo, da bi bil pred vključitvijo v razred smiseln intenzivni tečaj 

slovenščine: »Če bi ugotovili, koliko jih je, bi bil jaz celo za to, da se organizira dva tedna 

intenzivnega slovenskega jezika, da ko prvega septembra pridejo, vsaj znajo reči: »Jaz sem 

Mustafa in živim tu in tu.« Ne pa da pridejo sem in potrebujejo par mesecev, preden sploh 

začnejo karkoli govoriti ali razumeti!« (A5.3). »Zelo pozitivno. Pri nas je problem, da 
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dostikrat ne vemo, koliko otrok bo prišlo, otroci avgusta po navadi niti niso še tukaj. Zelo 

pozitivno ocenjujem, če bi en teden prej hodili in imeli tečaj« (A5.5). 

A 4.4 Prilagoditve in razširjeni program   

A 4.4.1 Prilagojeno poučevanje in ocenjevanje 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (2008) šele od šolskega leta 2008/09 

naprej omogoča dveletno prilagojeno ocenjevanje. To dejstvo najbrž pojasnjuje, zakaj se 

nihče od sodelujočih otrok priseljencev ali staršev priseljencev, ki so prišli v Slovenijo pred 

letom 2008, ne spomni oz. ne ve, da bi imeli otroci priseljenci prilagojeno ocenjevanje: »Ne 

vem« (A3.1); »Težko se spomnim« (A3.6); »Mislim, da nista imela prilagojenega 

ocenjevanja« (A4.1); »Ne, ne, normalno. Kot vsi učenci« (A4.4).  

O tem, kakšno naj bi bilo prilagojeno ocenjevanje in kaj omogoča, niso prepričani niti 

učitelji, ki vključujejo otroke. V tretjem šolskem letu, odkar je zakonsko omogočeno največ 

dveletno prilagojeno ocenjevanje (prvo šolsko leto 2008/09, drugo 2009/10; tretje 2010/11 – 

v tem letu je potekala tudi raziskava), na tej šoli še niso sprejeli posebnega pravilnika. 

Upoštevajo interni dogovor, da naj bi bili otroci priseljenci prvega pol leta po vpisu v šolo 

neocenjeni, kar jim je svetovala tudi oseba, ki ima sama izkušnjo preseljevanja: »Novi učenci 

naj bi bili pol leta neocenjeni. Nimamo sprejetega pravilnika, dogovor je glede na to, kar je 

sprejeto v zakonodaji. Da naj ne bi bili ocenjeni, tudi slovenščino – logično, da ne, ampak 

bolj recimo angleščina, naredi se preizkus … preveri se, kjer se lahko. Matematika, čeprav so 

navodilne naloge malo težje, če ne razume. Nekako naj ne bi bil ocenjen prvo polletje, na 

koncu leta ga pa ocenimo. Ko smo bili v Društvu Skala, je gospod Martin Berišaj, profesor na 

FDV-ju, je iz Prištine, rekel, da jih ne smemo imeti predolgo v plenicah. Pol leta ja, potem se 

morajo postaviti na lastne noge. In mi se tega držimo! Je rekel: »Tudi jaz sem bil Albanec in 

sem prišel sem. Pol leta jih imejte v vati in plenicah, potem se morajo pa na svoje noge 

postaviti.« To mi je bila potrditev, da smo na pravi poti. Nekako naj ne bi bil ocenjen prvo 

polletje, na koncu leta ga ocenimo« (A5.1). 

Nekateri učitelji izpostavljajo, da je učni uspeh učenca odvisen od posameznikovega 

odnosa do (šolskega) dela in učenja: »Vidite, kakšen odnos ima otrok. Ali se trudi ali se ne. 

Ker če ni uspeha, je po navadi v ozadju »lenitis« in nedelovne navade. Pri slovenščini ni 

toliko problemov, največ jih imajo pri angleščini oziroma drugem tujem jeziku – prvi jim je 

slovenščina. Pri slovenščini je bila vsaj dvojka, pri angleščini pa so težave. Prvo leto nekako 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

323 

je toleranca, pa tudi vidi se, kakšen ima otrok pristop. Če ima pozitiven odnos do dela, 

definitivno gre. So pa tudi taki, ki ga nimajo, pa se kakšno leto tudi ponavlja« (A5.1). 

Obvezujoče je doseganje minimalnih ciljev: »So me pa tudi učitelji na učiteljski seji 

zelo natančno obvestili, da se zna včasih zgoditi, da malo spustijo kriterij, a nikdar ne grejo 

tako nizko, da bi jih to kasneje v srednji šoli omejilo. Ker potem se vrne povratna informacija, 

da jih nismo dobro naučili« (A5.3). »Malo spustim normative … Ne vem. [Minimalne cilje 

ali pod minimalne cilje?] Ne, pod minimalne ne« (A5.4).  

Učiteljica, ki poučuje v prvem triletju, ne ve ničesar o sistemsko urejenem 

prilagojenem ocenjevanju. Opozarja, da otrok ne more ponavljati prvega in drugega razreda 

brez soglasja staršev, četudi ne dosega ciljev: [Sistemsko urejeno prilagojeno ocenjevanje, 

pravilnik:] »Kaj pa vem, verjetno je. Me smo samo spustile v 1. razredu [na minimalne cilje]. 

V 1., 2. razredu je tako, tudi če rečeš, da otrok ponavlja, ker je učno slab, starši ne podpišejo 

in potem nimamo več kaj. V tretjem razredu lahko ponavlja brez podpisa staršev« (A5.4). 

A 4.4.2 Otroci s posebnimi potrebami  

 

Med otroki priseljenci prepoznavajo učitelji otroke z različnimi zmožnostmi: od 

izjemno uspešnih in nadarjenih do tistih, ki potrebujejo le dodatno učno pomoč ali imajo nižje 

učne sposobnosti in bi bila zanje ustreznejša usmeritev ter prilagojen program: »Različne 

zgodbe, ampak rekla bi, da so bolj ali manj naši otroci uspešni. Prijavljajo se na srednje šole, 

in tudi potem ko pridejo k meni, vsi – upala bi si trditi 85 % – zaključijo. Imamo 

univerzitetno diplomirano pedagoginjo, imamo politologe, največ je diplomiranih 

medicinskih sester, imamo ekonomiste, različno različni poklici! Skratka, uspešni. In tudi 

takole, ko grem v trgovino ali kamorkoli – bolj ali manj jih večina dela kot študentje: ali v 

E.Leclercu ali v Müllerju v Supernovi« (A5.1); »So povprečni, ampak kaka dva sta pa 

nadarjena. Ja, tako da se izenači, vse normalno« (A5.4). 

Nekateri otroci priseljenci so izjemno uspešni: »Imeli smo učenko, ki je bila prosilka 

za azil. Prišla je z družino in štirimi sestrami v našo šolo, mislim, da v 7. ali 8. razred, proti 

koncu. V pol leta je tako nadoknadila, da je bila na koncu šolskega leta na zaključni prireditvi 

razglašena kot najbolj vzorna učenka naše šole! Prosilka za azil, kar pomeni, kot mi je mama 

povedala, da niso prišli v našo državo po najbolj legalni poti. Še zmeraj so tukaj in ta deklica 

uspešno, uspešno zaključuje 4. letnik srednje zdravstvene šole. Tudi raziskovalne naloge 

delamo, dvakrat smo na državnem nivoju že dosegli srebro. Moram reči, da ni bilo nikoli, da 

bi bili naši otroci kaj drugačni kakor od kod drugje. Jaz sem imela približno osem 
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raziskovalnih in enkrat sem imela eno deklico, ki je prišla in v roku enega leta z ljubljanskim 

dialektom predstavila to nalogo, pred enim letom pa še nič ni znala slovensko« (A5.1). 

»V Makedoniji sem končala tri razrede, bila sem zelo slaba. Ponavljala sem razred. 

Prišla sem v četrti razred, iz četrtega sem šla v tretji, tretjega sem dvakrat ponavljala, četrtega 

pa enkrat. Ko sem prišla sem, so me dali nazaj v tretji razred, ker nisem vedela dovolj in 

jezika nisem razumela. Zdaj sem v petem razredu, brat pa v drugem. Imam 14 let, sošolci pa 

deset, enajst« (A3.4) nam je povedala ena učenka priseljenka. Posamezni otroci potrebujejo 

veliko dodatne strokovne pomoči ali usmeritev na prilagojen program z nižjimi 

izobraževalnim standardom, vendar nekateri starši to težko sprejmejo ali razumejo: »Včasih, 

ko starši pridejo, ne vem – so še mamice neosveščene in ne razumejo, kaj je to, oni mislijo, da 

je z otrokom kaj narobe. S to deklico smo potrebovali tri leta, da smo jih pripravili, da so dali 

zahtevek za začetek postopka usmerjanja, to ne pomeni nič takega, samo da je toliko in toliko 

ur dodatne strokovne pomoči. Za nas je to uspeh, ampak preden smo do tega prišli … Lahko 

sicer damo tudi predlog za usmeritev, ampak če starši ne sodelujejo, je to zelo težko 

realizirati, ker morajo otroka tudi kam peljati, neki dogovori morajo biti. Zdaj smo do tega 

prišli. Punčka v šoli ni tako uspešna. Ona je osebnostno tako napredovala, zame je svetla 

točka kot človek, čeprav kot učenka pa žal ne. Zdaj ko so zaprosili za začetek postopka, bo v 

pomoč, samo je starostno že tako odrasla. S svetovalnim centrom sodeluje in so nam šli tako 

na roke, da so nudili celo zdravniško pomoč, ko je bilo nekaj narobe v razvojni stopnji, so 

tako pomagali, psihologinja, da sem zelo vesela in se še zdaj slišiva in pravi: 'Dajte ji, dajte 

pomagati.' In pravim ji, da bomo, kar bo v naši moči« (A5.1). Pomembna je podpora staršev: 

»Ena iz azilnega doma učno malo peša, tudi vedenjsko malo, ampak se je zelo popravila od 

začetka dela. Oče zdaj tudi več z njo dela, tako da se kaže napredek« (A5.4). 

Eden od učiteljev izpostavlja, da v nekaterih družinah znanje ni vrednota, da otroci 

nimajo razvitih delovnih navad in da so starši prehitro zadovoljni, če otroci dosežejo 

minimalne cilje. Vendar učitelji vztrajajo in spodbujajo k doseganju višjih ciljev, od staršev 

pa pričakujejo podporo: »Lahko rečem, da so zelo povprečni. Njihova težava je, kot sem že 

omenil, da nimajo delovnih navad in učenje ni njihova vrednota v družini. Dogaja se nam, da 

imamo izjemne učence, nadpovprečne tudi morda v primerjavi z drugimi šolami, imamo pa 

tudi veliko število tistih, ki se zadovoljijo z nižjimi ocenami in se niti na trudijo. Včasih se na 

konferencah pogovarjamo, kaj in kako: tiste učence, ki kažejo voljo, še dodatno motiviramo 

in spodbujamo, naj grejo naprej. Zelo resno se pa ukvarjamo s temi, ki mislijo: 'Ah, kaj bom. 

Dve mi boste itak dali.' Z njimi imamo dodatne težave oziroma več razgovorov. Opozoriti 

skušamo tudi starše. To leto bomo na koncu šolskega leta zahtevni in bomo kar nekaj učencev 
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spustili na popravni izpit – ne zaradi tega, da bi se maščevali, ampak ker so to učenci, ki 

lahko dosegajo veliko boljše rezultate. Prav s tem jih želimo preventivno opozoriti, da s 

takšnim odnosom ne bodo prišli naprej. In to takšne učence 6., 7., 8. razreda. Pri 9. razredu je 

tako, kot je, tu nimamo kaj narediti, samo druge pa hočemo malo opozoriti. Normalno, da 

tudi našim učencem proti koncu motivacija pade. To je vsesplošen pojav ali problem na vseh 

šolah. Pri nas je to še dodatno nevarno, ker na splošno nimajo delovnih navad. Če pustimo, da 

gre na dol, se v srednji šoli ne bodo zbudili. Zbudi se tisti, ki ima delovne navade, in ko se 

zbudi, s temi delovnimi navadami nekaj naredi« (A5.3).  

Včasih je potreben določen čas, da učitelji ugotovijo, ali gre za nižje sposobnosti in 

potrebo po usmeritvi ali pa otrok le potrebuje čas, da se nauči jezik novega okolja in bi v ta 

namen potreboval malo več dodatne učne pomoči: »Če je otrok s posebnimi potrebami in še 

priseljenec, tudi na neki način izkrivi sliko, ko rečemo, kako se je težko vživeti in naučiti. 

Poleg posebnih potreb je zdaj še jezikovna bariera. Mislim, da sama jezikovna bariera ni tako 

zelo odločilna, kot so sposobnosti. Potem imaš pa tri leta otroka tukaj, delaš z njim, je v 

podaljšanem bivanju, a se ne premakne. In vedno se na neki način čutiš krivega, da se ni več 

premaknilo, zakaj je stvar ostala na tem mestu, ne moreš pa premakniti, ker so posebne 

potrebe pri nekaterih učencih zelo močne« (A5.5).  

Učitelji si želijo, da bi imeli pri nekaterih starših več podpore: »Marsikateremu staršu 

je čisto dovolj, da ima dve, da konča šolo. Nimamo te oblike sodelovanja s starši, da bi tudi 

oni doma malo pritisnili na otroke – da bi naredili domačo nalogo, se naučili, malo več delali 

… Tukaj je problem priseljencev, ni pa šola kot šola tista, ki ne ponuja dovolj znanja. Na 

koncu koncev ne bi imeli učencev na tekmovanju na državni ravni, če bi tako slabo 

poučevali!« (A5.3). Pri otrocih priseljencih, ki živijo v nespodbudnem družinskem okolju, 

ima šola še toliko bolj pomembno vlogo: »Tudi socialni-ekonomski status staršev je nizek, 

otroci nimajo nikakršne domače pomoči. In včasih šola malo premakne. Da si presenečen, 

kako je pri nekaterih vse steklo brez težav, in to v tako kratkem času … Tudi tale … v prvem 

razredu, Makedonka. Novembra je bilo vse že! Brala je že slovensko, in to prvošolka, ki ne 

berejo! Starši – nič od njih. Enega stavka nisi mogel od njih dobiti, ko so jo pripeljali na 

pravljice. Nismo se mogli pogovarjati z njimi, delovali so zelo tako … trdi. Punčka je vse 

prevajala, vse! Fantastičen napredek« (A5.5). 
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A 4.4.3 Razširjeni program 

 

Izjemno pomembna oblika razširjenega programa je podaljšano bivanje. V 

podaljšanem bivanju se otroci družijo in skupaj igrajo, potem ko naredijo otroci domačo 

nalogo, pri čemer učitelji nudijo pomembno podporo. Otroci priseljenci menijo: »Hodim v 

podaljšano bivanje, da naredim nalogo in se igram. Vprašam, če ne razumem« (A3.8); 

»Popoldne hodim v podaljšano bivanje, tam naredimo naloge, lahko vprašam učitelja, če ne 

znam« (A3.7); »Tam naredimo domačo nalogo in gremo na igrišče. Če ne razumem, vprašam 

učitelja« (A3.3); »V podaljšano bivanje še hodim. Tam naredim domačo nalogo, potem se 

gremo pa igrat na igrišče ali pa kaj izdelujemo iz papirja. Pomagajo mi pri nalogah, kar ne 

znam« (A3.1). Redkeje kot v podaljšano bivanje hodijo otroci v jutranje varstvo. 

Ena intervjuvanka je navedla razlog, zakaj otrok ne hodi v podaljšano bivanje: preden 

odide na delo, sta dve uri, ko se sin vrne iz šole, edina možnost, da preživi nekaj časa z 

otrokom: »Sin pride domov, si umije roke, se uredi; na kosilu v šoli ne ostaja, ker ga ne 

potrebuje – smo tukaj blizu doma in jaz bi ga rada, dve uri časa imam, pogledala in preverila, 

kaj ima za nalogo. Malo moram biti z njim, se pogovoriti, ga pobožati. Povem mu, kaj je 

treba delati. Popoldan delam. Začela sem delati za štiri ure. Zadovoljni so bili z mano in 

sprejeli so me za osem ur. Tukaj sem se navadila. Začela sem čistiti. Tako mi je lepo, 

zadovoljna sem, ni mi treba menjati službe. Zadovoljna sem, srečna sem, tukaj bi ostala. 

Službo sem imela tudi v Bosni, nazadnje v tovarni, smo samo šivali« (A4.2). 

Tudi učitelji menijo, da vključenost otrok priseljencev v razširjeni program pozitivno 

vpliva na njihovo vključevanje v šolsko skupnost, zato staršem svetujejo, naj otroke 

priseljence vključijo v različne oblike: »Sploh na začetku imajo veliko zanimanje. Že v petem 

razredu in tisti, ki pridejo na novo, zmeraj želijo biti v podaljšanem bivanju. To jim tudi mi 

svetujemo. Ravno zaradi jezika in tudi, da se bolj navadijo in spoznajo naše« (A5.2); »Ja, 

jutranje varstvo imajo, tudi v podaljšanem bivanju so vsi. Na nogomet zdaj vsi hodijo, potem 

hodijo v pevski zbor, ob torkih imamo krožke. Vsi so večinoma aktivni« (A5.4). 

V razširjeni program želijo učitelji vključiti tudi otroke iz azilnega doma, a so ti 

omejeni z avtobusnim prevozom. Ena od učiteljic se zelo trudi, da bi v naslednjem šolskem 

letu dosegli spremembe, saj vidi v vključenosti v razširjeni program številne prednosti in 

potrebno podporo: »Upam, da bodo [otroci iz azilnega doma] drugo leto hodili tudi na krožke 

ob torkih, ki jih imamo. In tudi v podaljšano bivanje bi jih dala, bolje bi bilo zanje. Mamice 

pravijo, da se velikokrat samo podijo po azilnem domu ali so na računalniku. Verjetno je bolj 
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problem zaradi kosila, ker azilni dom kosila ne plača. Potem bi bili tu lačni. [Tam pa dobijo 

kosilo?] Ja, tam ga dobijo. Slovenščino in še pravljice – in sta že dve uri zraven. In še 

dopolnilne rabijo, ker so nekateri zelo šibki na nekaterih področjih« (A5.4).  

A 4.5 Sodelovanje šole s starši, z okoljem ter izobraževanje 

A 4.5.1 Sodelovanje med šolo in starši 

 

 Sodelovanje med zaposlenimi na šoli in starši priseljenci poteka na več ravneh: najbolj 

običajen način so govorilne ure in roditeljski sestanki, česar se udeležuje večina staršev. 

Vendar to ni dovolj, kajti starši priseljenci potrebujejo tudi druge vrsto podporo: najprej 

občutek sprejetosti in enakosti, potem pa še nasvete in pomoč pri vključevanju v novo družbo 

tako zase kot za svoje otroke – mnogi starši priseljenci so potrdili, da so to na šoli dobili, 

učitelji pa so vrste podpore natančneje opisali. Pomemben prostor sodelovanja predstavlja 

šolska knjižnica: otroci imajo tam največkrat dodatne ure za poučevanje SDJ, precej bolj 

neobičajno pa je, da so vrata šolske knjižnice odprta tudi za starše. 

 Tako starši priseljenci kot učitelji so potrdili, da se velika večina staršev odzove na 

vabilo na govorilne ure ali roditeljski sestanek, v nujnih primerih pa se poslužujejo tudi 

telefonskih klicev ali obvestil v beležkah: »Redno pridem na govorilne ure. Mož ni mogel, 

ker je po cel dan delal. Jaz še vedno ne delam, zato pridem. Če nisem razumela, sem vprašala 

učiteljico. Povedala sem, da nisem razumela. Če si kaj želiva sporočiti, si prek beležke, če ne 

morem priti« (A4.1); »Sodelujemo s šolo, hodimo na govorilne ure. Prejšnji petek sem bila na 

govorilnih urah, malo je sin popustil in jaz vskočim. Dvakrat je pozabil domačo nalogo. 

Pridem k učiteljici in ona mi vse pove« (A4.2); »Pridemo na govorilne ure, sestanke. Če je 

kaj nujnega, recimo, da otrok zboli, jaz pa ne morem priti, pokličem. Sicer pa pridem na 

govorilne ure, jaz ali starejši hčerki prideta« (A4.4). Učiteljici o sodelovanju s starši povesta 

podobno, izpostavita pa tudi jezik komunikacije: po potrebi srbohrvaščino in angleščino: »Z 

večino kar v redu, se pa najdejo tudi taki, pri katerih ni sodelovanja. Tudi mama od Mongolke 

je prišla, znala je malo angleško, pa sva se kar sporazumeli. Zdi se mi, da ni samo jezik pri 

tem pomemben, ampak tudi način razmišljanja – koliko jim pomenijo otroci, kaj jim pomeni 

šola. S tistimi, ki jim to nekaj pomeni, se da fino sodelovati, pridejo pa tudi kakšni, ki jim šola 

pač ni ne vem kakšna vrednota. Večina sodeluje« (A5.2); »V redu. Odzivajo se na roditeljske 

in na govorilne. Sprotne informacije jim dajem prek beležke. Vse se piše, če je kak problem, 
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se pokliče. [Če kdo ne razume slovensko …] Jaz prevedem. [Kaj pa albansko govoreči?] 

Nihče še ni prišel do mene, v drugem razredu je en, ampak je znal srbsko« (A5.4). 

 Učiteljica, zaposlena v svetovalni službi, izpostavi različne oblike podpore, ki jo nudi 

staršem, obenem pa izrazi do staršev spoštovanje in razumevanje: »Pri meni v svetovalni 

službi ni samo nostrifikacija, vloge, spričevala, ampak me velikokrat sprašujejo tudi, kako pri 

zdravstvu, kako bi to uredili, kako do vize, zaposlitve, stanovanja … Tako da sem jim pisala 

že raznorazne prošnje. Jaz bi mogla biti mama vsem otrokom naše šole, ker sem vez med 

učitelji in njimi, in če se le da, bi jih mogla pocrkljati, dati malo potuhe – seveda v mejah 

normale. Njihove zgodbe se me dotaknejo. Živim z njimi, rada delam z njimi in njihovimi 

starši. Zmeraj so mi bili pri srcu ljudje, ki so bili nekje na obrobju, zmeraj sem se rada 

zavzemala zanje, in to mi leži. Ampak tudi za druge! Za vsakega, ki rabi pomoč, sem na 

razpolago. Kar je v moji moči: človeški, strokovni, profesionalni, uradni, neuradni. To vam 

lahko pove kolegica, ki je tudi tak človek. Na naši šoli smo skoraj vsi taki ljudje, vsaj večina, 

si upam trditi. Radi, radi pomagamo. Celo tako daleč je prišlo, da so ženske, ki pridejo sem in 

nad katerimi je bilo izvedeno fizično nasilje, s strani partnerja ali pa tudi ne, iskale v šoli 

pomoč. Vidim, da se nam v šoli zaupajo, da smo mi tukaj za ta okoliš, in če se kar koli zgodi 

v njihovi družini, pridejo po pomoč. Ali prositi za fotokopiranje ali gredo v knjižnico po 

kakšno knjigo, ne samo za otroke, tudi za starše, tudi po nasvet, kam bi šli po določeno stvar. 

Zdajle skoraj nimamo staršev, ki bi bil proti šoli, tako da smo trikotnik šola-starši-otrok. 

Starši pridejo individualno in vprašajo, kaj mislim, kaj naj narediva, narediva načrt« (A5.1). 

Tudi starši priseljenci potrdijo, da dobijo na šoli potrebno podporo tako zase kot za 

otroke: »Čisto smo zadovoljni, kar se tiče šole. Čisto v redu je, za otroke je vse v redu. 

Enostavno smo jih vključili v šolo, oni sami so se lepo znašli, ker so učitelji dobri in so jih 

sprejeli. Vse so jim povedali, kar je bilo treba. Mi smo tudi zraven, če je treba – mi damo kaj, 

če je treba; oni, učitelji pomagajo, šola … Kar se tiče tega, smo zadovoljni. Imam še eno 

punco, ki gre na gimnazijo tukaj v centru, in je tudi zadovoljna! Ona in tudi jaz« (A4.2); 

»Super! Sprejeli so nas – otroke, nas (starše). Vsa čast! Nič ni narobe, vsa čast. Pomagali so 

nam z malicami, ko nismo imeli službe, statusa … Najstarejša je prišla v osmi, druga po vrsti 

pa je četrtega začela in sta se na hitro … Vsak začetek je težak, dokler se ne znajdeš. Ko se 

malo navadiš, pa gre. Zelo smo zadovoljni tukaj. Otroci in mi, starši. Vsa čast« (A4.4).  

 Če kdo od staršev ne zmore otroku nuditi ustrezne podpore otroku pri učenju in se 

obrne po nasvet k svetovalni delavki, skupaj poiščejo ustrezno popoldansko pomoč v 

lokalnem okolju:  »Je pa tudi kakšen primer, ampak ne da ni podpore staršev, da ne bi hoteli, 

ampak starši ne znajo … Ali so že toliko starejši ali tako neosveščeni … Če je taka 
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problematika, jih napotimo na Mladinsko središče Vič pa tudi na Center za socialno delo, 

Svetovalni center v Šiški – z njimi tudi lepo sodelujemo« (A5.1). 

 Nasvet, kam se obrniti, ponudijo tudi nepismenim mamam. Posredno spremljajo 

njihov napredek in se ga veselijo: »Imamo pa včasih tudi primere – ravno tista punca, ki je 

tolikokrat ponavljala – ko so starši nepismeni. Poznam starše, ki so prvo leto naredili križec 

oziroma čačko namesto podpisa. Ni jih veliko, dva primera. Ko sem videla njihov napredek 

od čačke do podpisa oziroma pisanja! Cene Štupar je imel [tovrstno izobraževanje] in tudi 

ena gospa iz svetovalnega centra, Livija Knaflič. Ona je imela tudi učenje za starše, bolj za 

pomoč staršem, kako bodo pomagali, ne za opismenjevanje. Obe mami sta se po moje 

individualno naučili. Ena, ki je prišla, je »kraco« naredila, potem sem jo videla, da se je 

podpisovala, na roditeljskem je tudi pisala, ampak je še vedno prosila drugo mamo, naj ji 

določeno stvar vpiše. Ena mama pa tudi ne, ampak me je vedno zanimalo, kako da ima 

vozniški izpit. Potem sem se pri nekem inštruktorju pozanimala, da se ga baje da pridobiti 

tudi ustno. Včasih se pogovarjamo, kako staršu, čigar otrok, ki ima težave, a zna pisati, je 

opismenjen, dopovedati, ker je ta otrok profesor zanj! Ampak ta mama se je tako znašla v tem 

prostoru, kake štiri, pet let so tukaj, funkcionira čudovito. Slovensko govori, verjetno je 

napredovala s pisavo – nisem si je drznila o tem spraševati, ampak vidim. Veselim se njenega 

napredka! Tudi njena dva otroka. Si zadovoljen, ker ko pridejo starši, ne razumejo slovensko, 

[nekateri] še pisati ne znajo, ne vejo, za kaj gre, otrok je velik problem z učnega, ne 

vedenjskega vidika, po toliko letih pa vidiš, da se je ženska znašla, da zna … Zadovoljen si, 

tudi če otrok ni uspešen, ampak je osebnostno napredoval. Velik užitek je, ko to vidiš!« 

(A5.1).  

 Nekatere otroke priseljence so učitelji obiskali na domu, če so bili povabljeni, jim 

priskrbeli zdravstveno pomoč, če je bilo treba, in organizirali dobrodelne akcije: »Mama in 

oče delata, oče je izgubil službo in ima zdaj neka priložnostna dela, mamica pa dela dva 

»šihta«, če ne celo tri. Ko sem šla včasih k njim na obisk – tudi me povabijo, recimo ko sem 

bila razredničarka, se je deklica poškodovala in sem šla k njej na obisk. Kdaj jih peljemo, če 

je komu slabo – ga hišnik pelje in jaz pospremim. Nekateri imajo lepo hiše, oddajajo 

stanovanje, nekateri so pa podnajemniki in tam je bolj kriza, živijo v eni sobi. Ko sem prvič 

na tej šoli eno deklico peljala ali šla pogledat, kaj je z njo, ker je ni bilo v šolo, sem najprej 

klicala šolsko zdravnico, naj pošlje patronažno, pa mi je rekla: »Saj se boste utrdili.« In sem 

se utrdila. Še tisti začetek je bil, ko so nekateri tudi v barakah živeli … Zdaj pa se situacija 

izboljšuje. Podnajemniki so nekateri sicer še vedno, cela družina v enem domu, tako da 

velikokrat rečem našim učiteljem, da je občudovanja vredno – če imajo toaletne stvari tako, 
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da si delijo prostore – da so tako čisti in urejeni. So bili pa tudi primeri, ko so naše učiteljice 

tuširale punce itd. To je bilo kakih 12, 13 let nazaj. Tako da tudi učiteljice zelo pomagajo. 

Velikokrat smo imeli tudi prostovoljne prispevke in smo nosili od svojih otrok in zbirali 

denar za določene otroke in družine« (A5.1). 

Kadar se pojavijo disciplinske težave, je treba odreagirati, in to postopno: »Razgovor, 

razgovor z razredničarko, nato s svetovalno službo, potlej z ravnateljem, skličemo starše. 

Moja naloga je, da morda malo disciplino … Da balkanski temperament malo omejim in ga 

nekako utirim v normalno funkcioniranje. S tem sem začel predvsem s pritiskom na učitelje, 

hitreje se odreagira na neprimerna vedenja. Tako se dviguje nivo, da učenci sami rečejo: 'Uh, 

to pa ni dobro.' Metodološko smo pristopili malo drugače. Mislim, da se zdaj že malo pozna. 

Vsaj upam in tako slišim. Staro pravilo je, da je med permisijo in represijo najbolje, da je 

človek dosleden, kar pomeni, da včasih lahko izberemo malo bolj strog pristop, če je to 

potrebno, če ocenimo, da je otrok ali družina takšna, da moramo biti bolj zahtevni, z druge 

strani pa če začutimo, da so težave v družini ali ima otrok stisko, znamo biti zelo tolerantni. 

Smo pa dosledni: cilj je tam in do njega moramo priti. Če popustimo, to ne pomeni, da bomo 

vedno popuščali. Pustimo teden, dva, tri, mesec, dva – ko se umiri, moraš podelati za nazaj, 

da do cilja pridemo. Doslednost je osnova« (A5.3). 

 Učitelje sem vprašala, ali so staršem povedali za brezplačni 180-urni tečaj. Ena 

učiteljica je bila presenečena zaradi dejstva, da je na intervjujih le malo staršev vedelo za 

tečaj. Povedala je, da so jim posredovali informacije: »Saj smo jim povedali, delili, nekatere 

so prišle … Nisem gledala, katere. Za eno vem, da je šla, ker sem jo vedno srečevala« (A5.4). 

Šolska knjižničarka, ki je tudi ena od pedagoških delavk za poučevanje SDJ, je 

izjemno aktivna. Šolska knjižnica je odprta tudi za starše. Staršem svetuje knjižničarka pri 

izposoji, zanje ima organiziran knjižni klepet, vabljeni so na popoldanske pravljične ure za 

otroke. Prav tako je šolska knjižnica odprta v času popoldanskih govorilnih ur, ko lahko 

otroci počakajo kar pri šolski knjižničarki: »Če starši pridejo v šolsko knjižnico, je to zelo, 

zelo veliko. Tudi naloga knjižnice je, da ima in gradiva za predšolske otroke – ker to so starši, 

ki imajo tudi majhne otroke in je fino spodbujati: 'Vzemite še tole za malega,' če pride, in tudi 

takšna gradiva, da si lahko izposodi kaj zase, za kar pa mislim, da tako in tako ni problem, saj 

je sodobna mladinska književnost, če je dobra, v enaki meri zanimiva tako za nekoga, ki je v 

8., 9. razredu, kot tudi za odraslega bralca. Predvsem to. Na otroka si izposojajo. Pri nas je 

sicer avtobus do mesta, tako da ne bi bil problem priti tudi do splošne knjižnice, a mislim, da 

imamo na šoli ob 200 otrocih približno štiri starše, ki zaidejo v kakšno knjižnico. [Kdaj imaš 

odprto knjižnico za starše?] Odprta je do 14.30, če pride v tem času ali če zjutraj pripelje 
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otroka, ima možnost priti. Odprta je pa še en dan, to vedo, izven mojega delovnega časa – to 

so ure, ki jih koristim za doprinos, in ostanem. En dan popoldan so govorilne ure za starše. 

Tisti dan je knjižnica odprta in takrat se otroci velikokrat poslužijo tega, da počakajo pri 

meni. Pridejo s starši v šolo in pri meni počakajo, da gredo oni na govorilne ure, nato se pa 

starši mimogrede oglasijo po otroka in včasih tudi kaj vzamejo. Obisk staršev ni zelo velik, 

kje pa! Minimalni odstotek staršev, mogoče 10 %, jih kaj vzame in si izposodi. Takrat lahko 

pridejo tudi kaj vprašat ali karkoli. En dan v mesecu so pravljične ure za otroke in starše. To 

pomeni, da si tudi starši takrat sposodijo kaj – ali skupaj z otrokom zanj ali kakšno stvar zase. 

Specifika knjižnice v takem okolju, kot smo mi, je to, da pritegneš starše in da se moraš 

zavedati, da oni zelo redko zavijejo sploh v knjižnico, in če bodo zavili, bodo najprej zavili v 

tvojo in šele ti jih boš morda spodbudil, da bodo šli še v kakšno drugo« (A5.5). 

Nekateri starši se na šolsko knjižnico obrnejo po nasvet pri učenju slovenščine: »So 

tudi določeni starši, ki se izobražujejo in delajo recimo tečaj slovenščine. En očka je, ki 

zjutraj pride in si sposodi knjige za učenje slovenščine, prav namensko« (A5.5). 

»En dan v mesecu namenimo knjižnim klepetom za starše. To je zaključena skupina, 

redko se kdo priključi – upamo, da se bo – so tri mamice in ena učiteljica, ki so usvojile 

bralno značko. Dobile so priznanje in bile povabljene na bralno značko. Tudi na to prireditev 

bralna značka, ki je dopoldan, so starši povabljeni in pridejo – in marsikateri pridejo laže 

takrat kot pa popoldan. Izkazalo se je, da so naše mamice v glavnem snažilke, delavke v 

gostinstvu, in so do večera v službi, očki so pa na gradbiščih in včasih celo laže pridejo na 

dopoldansko stvar. Ampak dobro, tisto popoldne je pogosto, ne vsakič, če pa kdo reče, pa tudi 

tisti dan, ko ni nič, ostanem. Pogosto je takrat možnost tudi popoldanskega obiska« (A5.5).  

Za tako zelo odprto in vsem uporabnikom prijazno šolsko knjižnico je poleg odprtosti 

šolske knjižničarke potrebna tudi podpora vodstva, kar knjižničarka posebej izpostavi: »Pri 

nas ni problem denar. Šola je knjižnici glede tega naklonjena in ni težava v tem, da bi bilo 

rečeno, zakaj ste pa kupili kartonko, saj tega ne rabimo nujno, varčujte, zakaj ste kupili 

knjigo, ki je izključno za odrasle – ni  mi niti ni treba utemeljevati, ker takih vprašanj ni. Niti 

ni omejenega denarja za knjige, po občutku. Seveda, to je majhna šola, je 200 otrok in jaz ne 

kupim pet izvodov knjig, ampak kupim enega. Potem tudi priskrbim, če se izkaže potreba, iz 

druge knjižnice – za starše, recimo. To sploh ni naval. Ja, meni se zdi fino, da omogočam, 

njim se zdi pa tudi v redu, če je že možno, ni pa nujno« (A5.5). 

 Svetovalno delavko sem vprašala, kaj bi svetovala šolam, ki pridobivajo prve izkušnje 

z vključevanjem otrok priseljencev. Njen nasvet so prijaznost, sprejemanje, razumevanje – 

spoštovanje: »Najprej bi jim predlagala prijazen pristop, toplino in starši morajo začutiti 
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predvsem, da so sprejeti. Ko to začutijo, grejo stvari po lepi poti. Saj ne mislim, da drugi 

niso! Starše in njihove stiske sem jaz velikokrat razumela. Ko pridejo v Slovenijo, konkretno 

k nam v šolo – šolo kot šolo, oni so nešolani … Tukaj so razni predsodki: 'Nisem šolan, sem 

navaden delavec, nisem Slovenec.' Bojijo se, kako bodo sprejeti, in ko je neka prijazna 

beseda, neko zagotovilo, da bomo pomagali in da se vse stvari dajo rešiti z dobro voljo in s 

tem, da bo otrok delal, da ni stvari, pri kateri ne bi mogli pomagati – seveda s šolskega vidika 

– se jim odpre in so pripravljeni sodelovati. So motivirani! Kot vsi starši so motivirani, da bo 

njihov otrok uspešen, ko pa dobijo podporo, ko jih sprejmemo, seznanjamo z učiteljico, ko 

vidijo, da jih učiteljica, tudi če ne govorijo perfektno slovensko ali sploh ne, bo razumela in 

sprejela – ko je ta odnos vzpostavljen, v večini primerov grejo stvari lepo naprej. Moram pa 

reči, da si vse družine, vsi starši, tako kot mi, želijo, da bi bili otroci uspešni, in radi 

sodelujejo s šolo. Oni sami so časovno omejeni, nekateri delajo tudi po dve službi, dopoldne 

in popoldne, zato želijo, da bi jih čim bolj spodbudili, z vso pomočjo in vsem. Če je 

sodelovanje doma in šole in interes otroka, so bolj ali manj uspešni« (A5.5). 

A 4.5.2 Sodelovanje šole z okoljem 

 

 Šola veliko sodeluje s številnimi organizacijami v svojem okolju: z občino, upravno 

enoto, z Zavodom za zaposlovanje, s Centrom za socialno delo, z MNZ, MŠŠ, zdravstvenim 

domom, z mladinskimi središči, vladnimi in nevladnimi organizacijami (Cene Štupar, 

Slovenska filantropija, Mladinsko središče Vič in Šiška, Društvo Skala) in s fakultetami, s 

katerimi sodelujejo pri raziskavah. Na njihovo šolo so vključeni otroci iz azilnega doma, 

včasih sodelujejo tudi s šolami, na katere se prešolajo nekateri otroci. 

Za starše in otroke priseljence je pomembno sodelovanje z mladinskimi centri, kamor 

hodijo otroci ob popoldnevih. V mladinskih centrih dobijo otroci podporo pri delanju 

domačih nalog, možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa in druženja z vrstniki: »Grem 

tudi na Mladinsko središče. Tam se učimo, delamo domače naloge, delamo vaje, imamo razne 

delavnice, razne igre, igramo nogomet, tenis. Za to mi je povedala naša učiteljica. Hodim ob 

ponedeljkih, sredah in petkih. Grem sam po pouku« (A3.2); »S prijateljico hodim na 

Mladinski center v torek in četrtek. Učimo se, učitelji nam pomagajo. Ko naredimo domačo 

nalogo, lahko igramo igrice na računalniku ali pa delamo kaj, rišemo, izdelujemo kaj« (A3.4). 

V mladinske centre so jih usmerili učitelji: »Mladinsko središče z učno pomočjo in raznimi 

zunajšolskimi dejavnostmi: obiskovanje kina, poleti grejo na morje in take stvari. Vključujejo 

se bolj ali manj vsi – normalno. Radi, z veseljem, po interesih« (A5.1). Nekateri starši pa 
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vozijo otroke na plačljive dejavnosti: »Sin ima vsak dan ob treh popoldan trening: košarko 

dvakrat tedensko, v četrtek in torek, tekvando pa trikrat. Cel teden je popoldan zaseden. Vsak 

dan ga pelje mož. Če ima rad šport, ga bo imel rad celo življenje. So ljudje, ki se ukvarjajo z 

drugimi rečmi, so na ulici itd., jaz tega ne bi rada za svoje otroke« (A4.2).  

Starši priseljenci omenijo poleg mladinskih centrov še nekatere druge organizacije, s 

katerimi sodeluje šola: »Hodila sem na tečaj slovenščine na Cene Štupar. 120 ur, plačal ga je 

Zavod za zaposlovanje, na osnovni ravni. Imeli smo učbenik S slovenščino nimam težav. 

Zdaj pa imam v načrtu 6. junija izpit za državljanstvo« (A4.1). Ena od intervjuvank pove, 

zakaj se ne more udeležiti brezplačnega tečaja slovenščine, za katerega so ji povedali na šoli: 

»Vem za 180-urni brezplačni tečaj slovenščine, nisem se prijavila. Zaradi občasne službe. Če 

bi imela redno službo, bi šla delat npr. dopoldne, bi točno vedela, kdaj lahko pridem. Tako pa 

enkrat bi prišla, enkrat ne … To je nerodno. Pospravljam, kakor me kdo komu priporoči. 

Samo da se nekaj dela, da je služba! Ker naša situacija je težka. Nimam bančne kartice … 

Naš status še ni urejen. Imam odvetnika. K njemu gremo in on pravi, da bo … Ko rabimo 

zdravnika, gremo za Bežigrad, na Mislejevo, za tujce. Dvakrat tedensko pride zdravnik, če je 

kaj nujnega, da mora recimo izpuliti zob, potem pokliče drug zdravstveni dom ali prek šole 

… Mož včasih dela, včasih ne. Ker ni urejenih dokumentov, nimamo pravice do štipendije, 

do socialne pomoči. Želim si dokumente. Otroci so se navadili tukaj v šoli, všeč jim je. Ja, 

otroci so pridni!«  

Nihče od staršev, ki smo jih intervjuvali, ne sodeluje s katerimkoli društvom 

priseljencev; kot razlog navajajo delo, pomanjkanje časa – in odločitev, da prosti čas, kolikor 

ga imajo, najraje preživijo z družino: »So me klicali v kulturno društvo, pa sem rekla, da tisto 

malo prostega časa, ki ga imam, raje porabim za otroke, sem z njimi … Za vikend se gremo 

malo sprehajat, na obiske, v center z njima … na Tromostovje. Fant gre rad na sladoled, 

kupimo malo zelenjave na tržnici, kar rabimo« (A4.2); »Mi, ki smo prišli iz Makedonije … 

Nimaš časa, da komuniciraš, in za te stvari. Malo se slišimo po telefonu, kdaj se dobimo na 

kavi. Na Viču živijo sorodniki. Malo smo pri njih, oni so tudi od dol z družino, malo tam … 

Grem malo na internet, ampak nimam časa za to. Žena tudi dela, čisti. V prostem času sem 

večinoma z otroki. Ponoči delam, podnevi sem prost« (A4.3). 

O sodelovanju z različnimi organizacijami v okolju povedo največ učitelji, predvsem 

svetovalna delavka; njeno pomembno vlogo potrdi tudi kolegica: »Svetovalni center, 

Mladinsko središče, kamor se hodijo učit, Mavrična zveza – iz Pedagoške fakultete so 

prihajale prostovoljke in drugo leto računamo, da bi imeli socialni pedagogi vaje tudi 
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prostovoljno … Svetovalna delavka je tista, ki zelo dobro funkcionira. Ona je temeljna oseba 

šole. Je osrednja, ki drži niti« (A5.5). 

 Z nekaterimi organizacijami sodelujejo zato, da so staršem v oporo pri urejanju 

številne dokumentacije, ki jo potrebujejo za bivanje v Sloveniji. Takšen primer je npr. 

sodelovanje z upravno enoto, MNZ, s Centrom za socialno delo in Zavodom za zaposlovanje: 

»K nam v šolo hodijo tudi po priporočilo, ki smo ga oblikovali sami. Jaz sem v dogovoru z 

upravno enoto sama oblikovala obrazec, vam ga pokažem. Nekje v tem okolišu si najdejo 

stanovanje, pred tem pa pridejo na našo šolo, da jim damo potrdilo, kot mu oni rečejo – 

potrdilo mi lahko izdamo šele takrat, ko je otrok tukaj, torej priporočilo, ki smo ga sami 

oblikovali že pred leti. Na podlagi tega, kot predvidevam, na upravni enoti vse uredijo. 

Potrdila ne moremo izdati, dokler se otrok ne vpiše, je pa priporočilo. To sem jaz sama po 

kmečki pameti oblikovala še z bivšo ravnateljico. Upravna enota nam je to enkrat preverila in 

rekla sem, če to drži, rekli so, da ja! Vprašala sem še nekaj za mnenje. To zdaj drži, nihče jih 

ne zavrne. To teče zagotovo že pet let. Zdaj celo nekateri iz drugih okolišev izvejo in pridejo 

k nam, ampak jaz gledam na to, če je naš okoliš, ker ne moremo tega izdajati za celo okolico, 

potem jih pa ni. Vedno jih je manj, kot izdamo teh priporočil. Nekje do 15 jih je. MNZ bo pa 

z drugim šolskim letom pri nas organiziral Infotočko. Z ravnateljem sva imela glede tega 

zadnjič sestanek. Tukaj bodo uradne ure, kamor bodo novoprispeli starši lahko prišli. So bili s 

Centra za socialno, Zavoda za zaposlovanje, z MNZ-ja in so rekli, da bi nas razbremenili, nas 

kot šolo in mene osebno – ker jaz se tudi ne spoznam toliko, kako do zdravstvene kartice itd., 

zato so se odločili za Infotočko« (A5.1). Najnovejše sodelovanje izpostavi tudi sodelavec: 

»Dosegli smo tudi to, da bomo imeli od septembra Infotočko MNZ-ja, s čimer bomo 

omogočili, da starši priseljencev vsak dan lahko pridejo. To je nevladni projekt. Mislim, 

projekt ministrstva, nevladna organizacija bo to izvajala, mi smo se dogovorili za prostor, 

kamor bodo prišli in vprašali, kakšne obrazce rabijo, kam lahko grejo, kje kaj dobijo, kakšne 

so pravice. Oni jih bodo usmerjali, da se ne lovijo po Ljubljani, po Sloveniji« (A5.3). 

 Na šoli so s pomočjo zunanje organizacije in občine staršem priseljencem omogočili 

brezplačen tečaj slovenščine, in to večkrat, kar omenita dve učiteljici: »V okviru Ceneta 

Štuparja je bila organizirana slovenščina za starše. Drugi bi vedeli, koliko je bilo odziva in ali 

so res hodili. Na šoli. Plačalo ga je mesto« (A5.5); »Cene Štupar je spet financiral učenje 

slovenščine za starše in za otroke in skupne delavnice« (A5.1). 

 V šolo so vključeni otroci iz azilnega doma: »Zdaj že kar nekaj let pokrivamo azilni 

dom, čeprav to ni naš šolski okoliš, ampak je okoliš druge šole. Ampak dogovor je bil, da jih 

sprejmemo, ker nam zapolnjujejo število otrok, razredov, oddelkov. Zelo so zadovoljni, zelo 
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dobro sodelujemo, tako da vedno znova, če se le da, prosijo, da pridejo k nam, razen če 

imamo prepolne oddelke. Takrat ne moremo sprejemati iz drugega okoliša, to se je zgodilo 

samo enkrat in potlej so šli na matično šolo. Tako problematiko smo imeli v razredu in tako 

številčen razred, da smo rekli, naj grejo tja, kakor spadajo, ne moremo prek normativov. 

Imamo šolski kombi, ki ga plača mestna občina, da se vozijo iz azilnega doma. V glavnem, 

zelo dobro sodelujemo z azilnim domom. Ne vem, ali so to politični, ekonomski priseljenci, 

skratka, te ugotovitve – in tudi ta družina je očitno enkrat dobila negativni odgovor, ker so šli 

potem v Zbirni center v Postojno, kjer je najbrž odhod za izven države, nazaj v svojo matično 

državo, ali pa če dobijo odvetnika, da se zanje zavzame – ne vem, za kakšne razloge, te stvari 

se šole ne tičejo. Tikalo se nas je samo to, ker nam je bilo tako hudo, da je ta deklica morala 

iti. Želeli smo kontakt, da bi dali neko priporočilo, da ostane pri nas. Potem so imeli srečo – 

nekaj časa je bila v OŠ v Postojni, kjer so čakali, ali pridejo nazaj ali grejo ven iz države, in 

na srečo se je zgodilo, da so prišli nazaj. Ne vem, kakšen status imajo, a niso več v azilnem 

domu. Mlajša deklica še vedno obiskuje našo šolo, ta velika hodi na srednjo in ona je zelo 

srečna pri nas, izredno uspešna – in to je dokaz, da so tudi otroci iz azila lahko zelo uspešni. 

V azilu imajo čudovita stanovanja. Večkrat gremo tja, dedka Mraza imajo, tudi naši otroci, ki 

niso tam, jih pogostijo. 20. 6. bo dan beguncev, vsako leto smo toplo vabljeni, je pogostitev, 

svečan dan, da tudi naši otroci začutijo, kako je tam, kjer so njihovi sošolci doma, da to ni nič 

sramotnega, da je to lepo, enakovredno« (A5.1). 

Zelo dobro sodelujejo z občino, ki »financira kar veliko takih projektov, ki pri nas 

zelo dobro stečejo. Enkrat je prišel gospod župan na našo šolo, in ko je zvedel za to vzorno 

učenko [iz azilnega doma], se je za to družino zelo zavzel. Nekaj jim je skušal pomagati, a ne 

vem, do kje so prišli, v glavnem: živijo še vedno pri nas, v našem okolišu. Društvo Mozaik 

ima v njihovih prostorih učno pomoč, tudi kreativne dejavnosti« (A5.1).  

»Mozaik, Slovenska filantropija, srednje šole, ki so nam pošiljale prostovoljce za učno 

pomoč, mestna občina, tudi MŠŠ, MNZ, Zavod za šolstvo, Zavod za zaposlovanje, CIPS, 

Kadis, ki nam ureja razne oglede poklicev, to itak tudi ostalim šolam, Zdravstveni dom …, 

Šolski dispanzer, medicinske sestre, šolska zdravnica, šolska zobozdravnica, ki je tudi 

otrokom, ki niso imeli zavarovanja, omogočila, da nikogar ni nič bolelo … Imamo podpro, 

razumevanje, posluh – in čisto vsakega, naj bo jasno in glasno, lahko vprašate – smo res 

dobra šola in naredimo čisto vse za naše otroke. To si upam povedati naglas povsod. Mi, ko 

rabimo, in oni nas, ko izvejo za nas. To je obojestransko, zagotovo pa mi iščemo poti. Ko pa 

drugi zvejo za nas, ko naši učitelji stvari povejo, se poti odpirajo, nas poiščejo. Včasih je 

Busveselje hodil pred našo šolo in so imeli učno pomoč, zdaj pa tja hodijo. Ja, ampak zdaj je 
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drugače. Je ista alternativa kot Mozaik, samo da oni hodijo okoli z busom, bolj po fužinskem 

delu. Sva šli tja in se predstavili, ampak se ne spomnim … To je baza na Rakovniku. Skala, 

ja! Tudi od tam so že hodili k nam. Morda sem zdajle krivična in sem koga spregledala … 

Mozaik nam je tudi pošiljal študente, en fant iz Centra za socialno delo je bil tukaj en mesec 

na praksi. Zelo je užival in tudi naši otroci so ga imeli neizmerno radi« našteva svetovalna 

delavka (A5.1). Omeni še dve fakulteti; z ene so prišli delat raziskavo, z druge so ponudili 

prostovoljno pomoč: »študentke, ki so naše učence, predvsem na višji stopnji, vodile 

popoldne v kino, izvajale sprostitvene dejavnosti, stike, pogovore. Navezovala so se 

prijateljstva, pristni stiki in določene družine so imele to zelo rade, nekatere pa tudi ne, a v 

večini je bilo zelo pozitivno« (A5.1).  

 Drugi učitelji omenijo še nekatere druge organizacije in dejavnosti: »Organizirali smo 

tudi tečaje računalništva, ker smo ugotovili, da naši starši na tem področju niso [pismeni]« 

(A5.3); [Slovenska] filantropija je bila tukaj in smo imeli delavnico. Bil je tudi Mirovni 

inštitut, potem tudi tisto, kar smo imeli iz vzgojnega doma, ki se tudi srečujejo s težko 

populacijo. Vsako leto je kak naš otrok prešolan v vzgojni dom, tudi to šolsko leto je bil. 

Njihovo izobraževanje je šlo tudi na medkulturnost, spoštovanje otroka, delo z otrokom … 

Temeljne vrednote. Namenjeno je bilo učiteljem« (A5.5). Presenetljivo pa je ena od 

intervjuvanih učiteljic menila, da, kolikor je ona seznanjena, zelo malo sodelujejo z okoljem: 

»Zelo malo. Kakšne malenkosti so tudi – obiskujemo Dom starejših občanov, to se je pojavilo 

letos, sicer pa da bi bilo ne vem kako veliko, pa ne« (A5.2).  

»Ko imamo nacionalno preverjanje znanja, moramo prijaviti EMŠO. In ravno tisti 

primer s štirimi deklicami, ko je župan eno tako pohvalil, ker je bila po pol leta vzorna – oni 

še zdaj nimajo slovenskega EMŠA. Republiški izpitni center (RIC) je želel, da damo EMŠO, 

ko prijavimo na nacionalno preverjanje znanja, in potlej smo morali narediti obrazložitev, da 

je nima. Zdaj so pa naredili tudi tako, da je lahko tudi drug, če ga nima – tako da vidim, da so 

tudi fleksibilni. Pa ne vem, če zaradi nas, najbrž nismo mi edini … Vidim, da je letos 

sprememba. Lani smo imeli še težave pri prijavljanju, letos pa ne. Ampak letos ni bilo 

nobenega takega, da ne bi imel EMŠA, je pa bila možnost. Še računalničarka me je opozorila, 

sem rekla, super, lani smo mogli pa še pisati, češ da nismo dali podatka … Lani smo morali 

prav argumentirati, letos pa ni bilo več treba. No, sploh ni bilo potrebno, ker ni bilo primera, 

ampak potlej sem se spomnila, kako sem se lani žrla, ker ni šlo skozi« (A5.1) opiše 

izboljšanje in razumevanje razmer na eni od vladnih organizacij svetovalna delavka. 
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A 4.5.3 Izobraževanje učiteljev in izmenjava izkušenj 

 

 Na šoli A je izobraževanje dvosmerni proces: razvili so že toliko različnih poti in 

podpornih sistemov za otroke in starše priseljence, da so sami vabljeni v druge organizacije in 

na različna izobraževanja, da predstavijo svoje izkušnje. A še vedno se želijo izobraževati 

sami. Zavedajo se, da so lahko še kvalitetnejši in sprejemajo ideje drugih, kako nadgraditi 

sistem uspešnega vključevanja otrok priseljencev. Med intervjuji omenjene organizacije, na 

katerih so se izobraževali ali so posredovali svoje izkušnje, so: Pedagoška fakulteta, 

Pedagoški inštitut, Slovenska filantropija, Osnovna šola Koper, Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik, Društvo Skala, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 

Zavod RS za šolstvo.  

»Bila sem na seminarju Multikulturni dialog, ki je trajal dve leti. Bila sem v dveh 

delih, v tretjem pa ne. Veliko smo se o tem pogovarjali. Bilo je na eni šoli, kdo je bil pa 

organizator … Pedagoška fakulteta. Seminar je izgledal tako, da so nas malo poučili o drugih 

kulturah, imeli smo tudi ravnateljico z ene šole, ki je imela veliko priseljencev. Veliko smo se 

pogovarjali o tem, da smo tudi učitelji včasih smešni, ker preveč zahtevamo od njih, oni pa ne 

razumejo, kaj hočemo od njih« (A5.2) opiše svojo izkušnjo ena od učiteljic. Nekateri učitelji 

so imeli že toliko izobraževanj, na katerih so posredovali svoje izkušnje ali pa so se 

izobraževali sami, da se ne spomnijo več podrobnosti – v zelo dobrem spominu pa ostaja 

nova možnost: »Bila sem na Pedagoškem inštitutu. In raznolikost, ki je imela … Kako se piše 

…? Kaj je tisto … Ko tudi brezplačno sodelujejo … Filantropija, ja! Tu sem bila enkrat ali 

dvakrat. [So oni prišli sem predavat?] Ja, tudi! Lani … Predstavili so se, kaj delajo. Pa [na 

sedežu Sveta Evrope, Slovenska filantropija], kjer smo se mi predstavljali. Potem sva šli s 

sodelavko na OŠ Koper, ko so imeli [zaključno] konferenco. Tisto je bilo čudovito, super! Jaz 

sem že predlagala ravnatelju za letos za prvi razred pripravljalnico, kot je bilo že na OŠ 

Koper. Da se vsaj malo seznanijo! Saj ne bodo obvladali jezika, to je metanje peska v oči, 

ampak da se vsaj malo seznanijo, da malo prej pridejo, da se ne vpišejo zadnji dan ali prvega 

septembra. Da vsaj vidijo, kam bodo šli, in spoznajo svojo učiteljico, spoznajo okolje, kam 

grejo. Sem rekla, da vsaj pet dni prej naredimo nekaj. Da se spoznajo, vidijo, navadijo, čutijo 

varne in sprejete. Da vidijo, da nismo neki bavbav« (A5.4). 

Ne gredo vsi učitelji na vsa izobraževanja, ampak se udeležujejo različnih, kasneje pa 

si med seboj izmenjajo izkušnje: [Sodelovanje s Centrom za slovenščino za drugi/tuji jezik:] 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

338 

»za to pa mislim, da je sodelavka rekla, da sodeluje. Jaz še nisem nič. Sodelavka je nekaj, 

potem pa ona da meni informacije, kar rabim« (A5.4).  

Včasih si zaželijo potrditve, da so na pravi poti: »Prišli so s Slovenske filantropije, 

kakšni dve leti nazaj. Govorili so o tem, za kar že vejo, da mi dobro delamo. Mi smo želeli 

samo potrditev. O sprejemanju teh otrok, ampak oni so že vedeli, da smo mi šola, na katero se 

cela Slovenija obrača za praktične nasvete. A vseeno smo pa želeli, da vidimo, da smo na 

pravi poti – za celoten učiteljski zbor. To je bila dveurna predstavitev, kako je s tujci, 

begunci. Poleg Filantropije sva s sodelavko veliko še hodili okrog po teh seminarjih in 

predstavljali … Iz cele Slovenije nas že vsa leta kličejo. Mi smo poznana šola, razvpita v plus 

ali minus, jaz sem ponosna, če v plus. Kličejo nas za nasvete, kako praktično steče, ko pride 

otrok, kako pomagati. Čeprav je zdaj že toliko tujcev, da so kar vse šole nekako utečene. Je 

bilo pa nekaj let, ko smo bili edina šola, ki je orala ledino s temi stvarmi. Za ene zelo 

pozitivno, za druge malo manj – pa ne zato, ker bi bili mi kot slabi, ampak zato, ker so 

govorili, da bodo našo šolo zaprli. In so spraševali, če smo še … Naša šola veliko dela, 

marsikaj smo že naredili, ampak se ne znamo izpostaviti. Skromni ljudje smo, nočemo ven 

metati tega, kar delamo, celoten kolektiv dela, pa se ne mečemo ven. Če gledate mene, 

svetovalno delavko, knjižničarko in zdaj ravnatelja … Krasen gospod, človek na mestu, pa 

tudi prejšnje vodje so dihale, delale. Vse – vodstveni in učitelji. In vsi tukaj smo, si upam 

trditi, najprej ljudje. Vse smo mame ali očetje, izhajamo tudi iz tega. Tudi drugi učitelji so 

očetje in mame, ampak na naši šoli je klima taka, da razumemo drugačnega, novega človeka, 

ki pride iz drugega okolja. Verjamem, da je tudi v drugih šolah tako« (A5.1). 

 Izjemno zanimivo je pričanje učiteljice (A5.5), ki ima ogromno izkušenj z 

vključevanjem otrok priseljencev in idej, kako tako otrokom kot staršem ponuditi podporo – a 

se želi izobraževati še naprej: »V sredo sem bila povabljena na Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik na seminar za zadnjo uro, da pokažem gradivo – in sem ugotovila, da če še 

toliko izločam, česa ne bi, je preveč, zato imam kovček. In sem s kovčkom na kolesih prišla 

tja! Štiri srede je bilo. Enkrat so že napovedali, pa ni bilo dovolj prijavljenih, zato je seminar 

odpadel. Zdaj smo prvič sodelovali, in ko sem začela, sem jim po pravici povedala, da tega 

seminarja nisem poslušala in da mi je zelo žal, ker ga nisem – ker mislim, da bi tudi jaz lahko 

marsikaj pridobila – da sem samouk in da lepo prosim tudi Mihaelo [Knez], ki je bila zraven, 

da če je kaj takega, naj se vmeša in pove. Ker sem jaz res samouk! Govorim čisto iz prakse in 

to tudi ni tako bogata praksa, jaz sem na šoli četrto leto. Eno leto pa ti samo opazuješ, potem 

šele začneš funkcionirati v okolju, ko vidiš, kaj se rabi. S kovčkom sem prišla, zato imam še 

veliko doma. Začela s tem, da moje izkušnje ne izhajajo iz dela z albanskimi otroki in so 
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verjetno drugačne, kot bi bile sicer. [Kako so učitelji na Centru odreagirali, ko so poslušali 

Almo Bejtullahu?] Zelo jih je zanimalo, ogromno so jo spraševali. Imela je prosojnice z 

razlago jezika, od besedišča do tudi spreganja glagola, časi, je šla po vrsti – kratek tečaj 

albanščine – in je razlagala. Potem smo ponavljali za njo: števila, kako ti je ime, rojen sem v 

tem mesecu. Zelo so spraševale, zanimivo. Jaz sem kar utrujena prišla iz šole, od sedmih sem 

bila na šoli. Potem sem bila čisto presenečena, ko so jo [spraševale]: »A to je dvojina? A naj 

tako rečem? Kako pa to povem?« In se je videlo, da imajo konkretno otroke v mislih, kaj jim 

bodo rekle, to mi je bilo zelo všeč. Rekle so tudi, da jim je tako in tako ime – od kod to 

izhaja, zakaj me ne vikajo, imate v albanščini vikanje … Fine učiteljice, se je videlo, da 

delajo s srcem … Vseeno bi se rada enkrat udeležila tečaja [na Centru za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik], ker mislim, da bi bilo dobro, da slišim zdaj, ko že imam izkušnje. Da je celo 

bolje, da bi se ga udeležila zdaj, kot preden sem začela delati. Čisto fino bi bilo, da slišim še 

tisto stališče. Da nadgradim. Računam na to, da se ga bom udeležila. 

[Si že kje drugje posredovala svoje izkušnje?] Ja, pri seminarjih, ki so organizirani za 

učitelje, ki poučujejo slovenščino v tujini. To vodi gospa Dragica Motik. Tam sem tudi že 

sodelovala z delavnicami in za evropske učitelje in za učitelje izven, tako da če se bom kdaj – 

imam željo, da bi šla tudi jaz učit v tujino – za to odločila, bom deležna tudi tistega seminarja, 

ki me tudi zanima. [Zavod RS za šolstvo pripravlja posebno usposabljanje za učitelje, ki 

poučujejo slovenske izseljence.] Ja. Na dve leti je – iz Amerike, Argentine itd., zimski, potem 

pa mislim, da je vsako leto enkrat ali celo večkrat za tiste, ki poučujejo v Evropi. Kot sem se 

pozanimala, da če si ti na novo učitelj, imaš pred odhodom uvajalni seminar. Ta uvajalni 

seminar bi mene kot udeleženko zanimal. Bi ga poslušala. In to bi me tudi zanimalo delati!  

[Si še kje sodelovala?] Ja, mi hodimo. Slovenska filantropija je organizirala; Skala na 

Rudniku, mladinski center, so nekaj organizirali, potem SAZU [projekt Strokovne podlage, 

strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno 

državljanstvo]. Imam občutek, da je veliko teh seminarjev, ki sem jih imela v zadnjih 10 letih, 

res veliko, kjer sem sodelovala kot predavateljica. Leta 1980 sem že sodelovala na 

Pedagoškem inštitutu kot študentka pri raziskavah Marjana Šetinca o zdomskih učencih, ki se 

vračajo v Slovenijo. Njihov sprejem in odnos. Takrat sem se vozila po šolah in delala 

intervjuje. Toliko let nazaj sem razmišljala o točno teh stvareh, s katerimi se zdaj srečujem. 

To je nekaj neverjetnega. Iz Nemčije smo poslali vprašalnike tudi njim, kaj otroci berejo itd. 

– kako se znanje jezika razlikuje od bralnih interesov otrok, kako je težko poiskati za enega 

najstnika, ki zna izredno malo slovenščine, knjigo v slovenščini, ki bi ga zanimala, da zanj ne 

bi bila preotročja in bi jo razumel. In to leta 1980, 30 let nazaj!« (A5.5). 
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Navkljub številnim izkušnjam in kvalitetnemu delu pa se je vodja odločil, da ponudi 

podporo tudi učiteljem, saj imajo ti še vedno številna vprašanja in dvome: »Tisto, kar se je v 

zadnjem času zgodilo pri nas, je, da smo angažirali supervizorja, ki dela s kolektivom. 

Supervizor na področju transakcijske analize. Psihoterapevt hodi enkrat na mesec k nam in se 

aktivno ukvarja s težavami, s katerimi se soočamo pri delu z našimi otroki. To je kombinacija 

edukativno-supervizijskega dela. Če supervizor zazna, da bi bilo dobro, da jim še kaj pojasni 

na teoretičnem področju, jim to tudi predstavi. [Učiteljem.] Ja. To delamo z njimi in lepo je 

obiskano. Do sedaj smo imeli tri [srečanja] in vsako ponuja malo več. Jaz ne hodim, ker je 

nekako nezaželeno, če je avtoriteta na superviziji, kolektiv laže govori, če je ni. Slišim pa, da 

so vse bolj zgovorni, da govorijo o težavah in da jih supervizor v tej smeri vodi« (A5.3). 

A 4.6 Medkulturni dialog 

A 4.6.1 Uporaba in učenje maternega jezika ter kulture v šoli 

 

Otroci priseljenci uporabljajo svoj materni jezik večinoma pri pogovoru s sošolci, 

sošolkami, in to med odmorom, po pouku. Na začetku so nekateri v maternem jeziku 

odgovarjali tudi učiteljici; v maternem jeziku lahko berejo pri bralni znački. »Povedal sem v 

bosanskem jeziku, pa učiteljica ni vedela in so sošolci povedali bosansko. [Aha, ko ti še nisi 

znal, so prevajali. Kaj pa, da bi prebral kakšno pesem?] Sem. [Ob kateri priložnosti?] Ko smo 

imeli bralno značko. No, po pouku smo se s sošolci pogovarjali v maternem jeziku« (A3.2); 

[Si lahko na šoli kdaj govorila v makedonščini?] Ja. Ko so me prijateljice spraševale, naj jim 

povem kako besedo v makedonščini, sem jim jo povedala. [Si kdaj zapela kakšno pesem, kaj 

prebrala?] Ne. [Pa bi?] Ja, ampak ne znam brati cirilice. [Pa bi rada spet znala?] Ja. (A3.4); 

»Ko sem prišel, me je bilo sram, potem pa smo nekako začel … Ko je nekdo prišel leto prej, 

je začel govoriti malo mešano, potem sem pa tudi jaz začel« (A3.5). 

Da se otroci pogovarjajo med seboj v svojih maternih jezikih, opažajo tudi učiteljice. 

Ne moti jih, če takoj po prihodu govorijo z njimi v svojem maternem jeziku, ki ni slovenski, 

če ga razumejo, seveda: »Pri nas na začetku govorijo v svojem jeziku. Jaz sploh ne slišim – 

pri meni je to mogoče napaka – jaz pač tega ne slišim. Tudi govorim v bosanščini ali srbščini, 

ker avtomatsko prehajam! Navajena sem doma od moža. Ja, sploh ne vidim tega, da bi bila 

kaka razlika – da nisi Slovenec ali karkoli. Ker sama avtomatsko odgovorim, kakor me otrok 

vpraša. Nikoli nisem nikogar delila, kaj je kdo, kaj so kateri otroci – tudi če ne bi imela 

slovenščine za tujce, sem avtomatsko otrokom prevajala. Ne vem, kako imajo druge šole, 
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vem, da se nekateri učitelji bolj strogo držijo: 'Slovenski jezik je in moraš tako govoriti. Ti 

moraš govoriti v slovenskem jeziku!' ampak jaz tega nikoli nisem poskušala. Vedno sem 

delala po svoji vesti in razmišljala, kaj je dobro za otroka. Ja, to je meni glavno, zato smo tu, 

zato smo učitelji. [Ampak nekateri bi rekli, da če boš ti vedno govorila hrvaško ali srbsko ali 

makedonsko, se ne bo nikoli naučil.] Ja, to verjamem, ampak na začetku – to sama vidim, 

sama ocenim. Tudi otrok začne avtomatsko slovensko govoriti, tako kot jaz, tako on. Če ga 

jaz slovensko ogovorim, mi bo on po nekem določenem času slovensko odgovoril, zato ne 

vidim nobenega problema, da bi on nadaljeval … [Pouk pa naj bo v slovenščini?] Ja, seveda, 

pouk v slovenščini. Ne vidim pa problema, da bi on v svojem jeziku nadaljeval« (A5.4). 

Nekateri učitelji občasno opozarjajo otroke, naj v šoli govorijo slovensko. Zavedajo 

se, da govori večina otrok priseljencev doma svoj materni jezik in menijo, da je šola zanje 

edino okolje, v katerem se lahko naučijo govoriti slovensko: [Med odmori otroci med seboj 

govorijo svoj materni jezik.] »Jih malo opozarjam, sploh pa jih opozarjam, ker se včasih tudi 

z mano tako pogovarjajo. Nisem nesramna do njih ali da bi jih žalila, če se tako pogovarjajo, 

rečem jim: »Zdaj ste v šolo, dajte se tako pogovarjati …« [Ker so v šoli, in to je edino okolje, 

kjer govorijo slovensko …]. »Tako. Tudi tako jih kdaj, če se z mano pogovarjajo, opozorim, 

da so v šoli in naj uporabljajo drug jezik. Ne morem reči, da jim kar dovolim, da se 

pogovarjajo« (A5.2). Včasih se zgodi, da se kdo zaradi uporabe drugih maternih jezikov med 

odmori pritoži: »Sklicujemo se na učne načrte, navodila MŠŠ, Konvencijo o otrokovih 

pravicah, če starš pridejo in sprašujejo, zakaj dovolimo, da ti otroci med odmori govorijo 

neslovensko. V razredu jih opozarjamo, da govorijo slovensko, saj nam je v interesu, da se 

naučijo, tukaj bodo namreč živeli in bodo zaposleni, med odmorom pa govorijo svoj materni 

jezik. Bil je tudi primer, ko je neslovenska mamica želela odgovor. Ampak tega je čedalje 

manj« (A5.1). 

Redko otroci v šoli ne govorijo svojega maternega jezika: »Ne. Da me ne bi 

zafrkavali. [Pa zakaj bi te? Lahko si ponosen na to, da znaš še en jezik. Si ponosen, ker znaš 

bolgarsko?] Ja.« (A3.1). Otroke priseljence smo tudi vprašali, če si želijo, da bi pri pouku ali 

na šolski prireditvi lahko govorili v svojem maternem jeziku – če bi imeli možnost, da se 

lahko na to pripravijo. Večina bi jih sodelovala, vendar en otrok izpostavi, da ne takoj na 

začetku: »Ja« (A3.1); »Bi sodeloval. Zdaj bi, prej, ko sem prišel, pa ne bi« (A3.5). Nekateri 

ne bi sodelovali, ker imajo na javnem nastopanju tremo, ne glede na jezik: »Ker me je sram. 

Večinoma me je sram pred publiko. Tudi če bi pela kakšno pesem … [Bi te bilo tudi v 

slovenščini sram?] Ja, vedno me je sram« (A3.3).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

342 

 Organiziranega pouka maternega jezika in kulture na šoli nimajo. V preteklosti so o 

tem že razmišljali, a ideje niso uresničili: »Pogovarjali smo se, a tukaj je vse povezano s 

financami. Ne pogovarjali, da bi že realizirali, ampak da se to dogaja, ker imamo tako 

populacijo, a po moje je to povezano s financami. Mi nimamo ljudi, ki bi to poučevali, če pa 

bi, pa najbrž … Ne vem« (A5.1). Otroci iz ene družine so hodili na pouk makedonskega 

jezika in kulture na eno drugo šolo: »Sem pa imela pred 10 leti ali več eno družino iz 

Makedonije, kjer so otroci posebej hodili na makedonščino, zunaj šole« (A5.2). 

Poskusili so z izbirnim predmetom v 7., 8. in 9. razredu, a je bilo za druge jezike več 

zanimanja: »Kot izbirni predmet zadnje triade so bile eno leto ponujene hrvaščina, 

makedonščina in bosanščina, čeprav potem je bilo nekje, da še ni uradni bosanski jezik. To je 

bilo kake tri, štiri leta nazaj. Pa ni bilo interesa! Vsi so želeli italijanščino in nemščino. Ko 

smo staršem predstavili glede izbirnih predmetov, so se smejali: »Saj vas bomo še mi kaj 

naučili.« V tem smislu« (A5.1); »Za izbirni predmeti v tretji triadi smo jim ponudili tudi 

srbščino, hrvaščino, a ni bilo interesa« (A5.2). 

 V šolski knjižnici imajo nekaj knjig v maternih jezikih otrok priseljencev. Pridobili so 

jih z darovi na založbah in od samih otrok priseljencev, razmišljajo pa tudi o prošnjah za 

donacijo knjig, ki bi jih naslovili na veleposlaništva: »Ja, eno polico. Dogovorjena sem na 

Mladinski knjigi, da kadar dajejo kaj stran – ker imajo tudi trg v južnih republikah – te knjige 

lahko vzamem. Takih popularnih, recimo Kapitana Gatnika v makedonščini, imam veliko 

izvodov. Zdaj sem zelo vesela, ker sem dobila Anico v hrvaščini, Anica i zečić, dobila sem 

Anico v romunščini, a ne vem, če bo kdaj kakšen otrok v romunščini. Z eno učiteljico, ki je 

tudi v razredu, se že dolgo dogovarjava, da bova obiskali bosansko ambasado in še zaprosili 

za dodatne izvode. Včasih tudi kakšen otrok kaj prinese. Kakšen otrok recimo pleše v 

folklori, dobijo knjižno darilo, npr. uspavanke v bosanščini, in prinese: 'Bi vi to imeli?' Ja, 

seveda, super! Zanimive stvari tudi kakšen otrok daruje« (A5.5). 

En učenec je omenil, da je lahko pri bralni znački prebral pesem v svojem maternem 

jeziku, kar je knjižničarka, mentorica bralne značke in učiteljica SDJ, potrdila; materni jezik 

uporabljajo otroci tudi pri pouku SDJ in pravljičnih urah: [Lahko bralno značko zagovarjajo v 

maternem jeziku?] »Prvi, drugi, tretji razred imajo učiteljice, četrti razred se otrok odloči: 

učiteljica ali v knjižnici, v petem razredu imam pa jaz. Predvsem je tako, da tiste, ki prvo leto 

pridejo, prosim, če bi bila prva knjiga, predvsem prva pesem, njihova. To se mi zdi zelo 

pomembno, da slišim. Ta bolgarska pesem je bila perfektna! Dolga! Veš, kakšen jezik! 

Veliko mi je do tega, da slišim, vsaj tisti začetek. Da bi bila kakšna knjiga, ki jo je že prebral 

tam, potem bi jo pa obnovil v slovenščini … [Se razredne učiteljice s tem strinjajo?] Ne tako 
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zelo. Ni pa to tako, da bi [tega otroci priseljenci] zelo želeli. Sploh ni! Uganke so pesniška 

besedila in je fino, da jih prebere, da se pogleda rimo. Nič ni preveč, posebej ne za tele tri 

[otroke priseljence], ki so perfektni. [Ki so zelo hitro napredovali.] Zelo hitro, v hipu! Sploh 

ni bilo več vprašanje. Vsi njihovi jeziki so tudi slovanski: bošnjaški, bolgarski, ruski, srbski. 

Ob Pavčkovi zgoščenki Sonce in sončice po vsem svetu smo poslušali različne jezike. Takrat 

je pa bil albanski otrok in je bilo to blazno lepo doživetje, da je očka slišal. Potem je bila 

deklica iz Mongolije, ki je edina prepoznala ruski prevod Pavčkove pesmi in je bilo tudi 

veliko doživetje. S poslušanjem in uganjevanjem, potem smo pa pogledali na zemljevidu. Ko 

sem imela pravljice o mucah, smo skupaj skušali povedati besede, sem jim večkrat med 

pravljičnimi urami povedala, da imajo možnost povedati ali izštevanko v svojem jeziku ali 

kako se kaj reče« (A5.5).  

Knjižničarka spodbuja izposojo na dom in branje v maternem jeziku tako pri otrocih 

kot pri starših priseljencih: »Sem poskušala pri izposoji: 'Poglej, tvoja mamica pa govori 

makedonsko.' Zdajle imamo v prvem razredu dve Makedonki, luštni, bistri! Potem sem 

posodila na dom in so prišle nazaj s pohvalami, da je bila mamica vesela, da je prebrala …« 

(A5.5). 

A 4.6.2 Spodbujanje medkulturnega dialoga, preseganje stereotipov in predsodkov 

 

»Smo zelo multikulturni, smo enkrat našteli več kot 21 nacionalnosti na šoli. Naša 

likovnica je s pomočjo hišnika, ki je ta konstrukt naredil oziroma ga dal delati, izoblikovala 

tako, da smo vsi učenci in učitelji naše šole pomočili svojo roko v eno od barv in jo dali gor. 

S tem smo se povezali. Mavrica – to smo mi. Z vsemi nacionalnostmi …« (A5.1). Osnovno 

izhodišče te šole je zavedanje, da so njihovi razredi večkulturni. Njihove številne dejavnosti 

(obravnava verstev pri etiki, izmenjava receptov, odkrit pogovor o predsodkih in stereotipih, 

prostovoljec iz Makedonije v razredu kot učna pomoč in podpora, različni plesi in folklora, 

obravnava različnih pisav itn.) pa pričajo o njihovi razviti medkulturni zmožnosti, 

medkulturnem dialogu in spoštovanju.  

Obravnava verstev pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja ter etika; širjenje 

izkušnje v drugo okolje: »Jaz sem leta nazaj učila etiko in sem imela v 7. razredu, takrat je 

bila še osemletka, predstavitev verstev. Izreden poudarek sem dala temu, da so otroci lahko 

predstavili svoje vere. Ne z verskega vidika, ampak spoznavnega – kot je ta del v učnem 

načrtu. Neizmerno radi so predstavljali pravoslavno, muslimansko in seveda tudi 

rimokatoliško vero. Tisto, kar je iz njihovega okoliša. Seveda smo predstavljali tudi vsa 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

344 

svetovna verstva, ampak lahko bi rekla, da teh treh ver – zlasti pa muslimansko – sem jaz iz 

njihovih ust tako spoznala kot iz nobene knjige. Imajo določena imena na določeno črko – 

npr. Alen je nekako evropsko ime, zato so otroka preimenovali v Alem. Take stvari, ki jih 

nisem nikjer brala. Moja hči je dve imela dve leti nazaj na svoji osnovni pri verstvih referat o 

muslimanski veri, ker sem jo jaz navdušila. Toliko stvari z naše šole sem ji povedala, ki nikjer 

ne pišejo. Ena moja bivša učenka ji je celo posodila preprogo, fotokopijo Korana in njihovo 

oblačilo. Ona je to v šoli tako predstavila, da je učiteljica, ki ne pozna takega okolja, kar 

pogledala: »Vau, kje si to dobila?« Je rekla: »To mi je dala pa učenka od moje mami, ki dela 

na šoli, kjer je učenka, ki ima take stvari.« Potlej jo je sošolec vprašal, če je ona muslimanka. 

Jaz živim v manjšem kraju in smo ateisti – in ker nas nikjer v cerkvenih sferah ni videti, so jo 

vprašali, ali je muslimanka. Mene so verstva zanimala že od vedno in sem hotela, da mi 

razloži te stvari, da jim pridem do dna, zato sva se s to učenko usedli, kot midve zdaj. Upala 

sem si jo vprašati – hotela pa sem to iz osebnega razloga, da spoznam. Tudi kolegici, ki zdaj 

uči verstvo, je muslimanska vera izziv, ker jih je največ, čeprav jih nikoli ne sprašujemo – 

otroci sami vejo. To je čisto neopredeljeno. Ko sem jaz učila verstva, je bil en fant, ki je bil 

vedenjsko malo štrleč. Takrat so bili 20-minutni rekreativni odmori, on pa je zaklenil vrata in 

rekel: »Učiteljica, mi bomo tole do konca poslušali, nas to zanima.« Veste kaj je to, da hoče 

cel razred poslušati, da bodo predstavili to in to vero – tudi rimokatoliško in protestantsko, 

vedno sem rekla, naj tiste, ki so v naši bližini, da bodo najbliže najboljše poznali, potem smo 

pa tudi še druge vere spoznali. Kolegica, ki poučuje zdaj, doživlja precej podobne stvari. Tudi 

ona pravi, da se uči od njih, da izve veliko novih stvari … Potlej je bila kolegica še pred 

mnogimi leti, je imela dan, ki je bil predstavljen tudi v Cankarjevem domu – to je bilo čisto 

na začetku – ko so naše mame spekle potico, baklavo in kolač« (A5.1). 

Kulinarična izmenjava: »Ko je bajram, imamo v zbornici baklavo. Mame spečejo. 

Naša kuharica je zadnjič prinesla kolač, ki je pravoslaven. In potico so že mame, ki niso 

slovenske nacionalnosti ali rimokatoliške vere, spekle! Kot mi dobimo recepte za baklavo! 

Čisto neformalno: mamice spečejo, prinesejo … Da ne bo kdo mislil, da je to kakšno 

podkupovanje! To je tisto iz srca in mi z veseljem vzamemo, ne bomo odbili, če otrok prinese 

z vsem žarom! Prinesejo sem in se poje! Tudi individualno nosijo učiteljicam. Ali pa 

izmenjujemo recepte – mene punce še zdaj sprašujejo, če sem spekla doma krompirušo, super 

zadevo, kot je recimo musaka, s krompirjem. Jaz nimam tako rada mesa. In če se le da, se 

izognemo svinjini« (A5.1). 

Odkrito soočanje s predsodki in stereotipi do priseljencev »z Juga«: »Pravijo, da jih 

imajo za čefurje. Jih vprašam, kaj je zanje čefur, in pravijo: 'Mi smo z juga, mi smo tako …' 
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In jim povem, da sem jaz z Dolenjske in za Dolenjce pravijo, da radi pijejo. 'Ste mene že 

videli kdaj alkoholizirano?' Ne. Sem jim rekla, da imam čisto vest in oni jo imajo tudi. So z 

juga, jaz sem pa z juga Slovenije, pa kaj! Ravno tako sem [lahko] lena kot nekdo s severa. Na 

tak način jih skušam … Včasih so mi takole rekli: 'Smo drugačni in nas ne marajo,' ampak je 

tega čedalje manj. Mislim, da se družba tudi nekako odpira. Je pa bilo! Zdaj sem tukaj 

štirinajsto leto. Zmeraj sem jim postregla s svojo dolenjščino. Tudi ko sem jim povedala, da 

prihajam s podeželja in da sem ponosna, da so bili moji stari starši kmetje, so bili presenečeni, 

ker jih je bilo sram povedati, da ko grejo v Bosno k dedku in babici, pasejo ovce. Potem so se 

pa odprli! In smo si pripovedovali … Tako. Oni imajo strahove, predsodke, da so manjvredni, 

no, mogoče [imajo] to njihovi starši – najstniki imajo samozavest, včasih še preveč, za 

samopodobo pa je vprašanje. Kakšno samopodobo skrivajo pod to navidezno samozavestjo? 

Pri takih odkritih pogovorih pa se zelo odprejo. Najbolj smešno je bilo, ko so mislili, da mi z 

veseljem delamo, da bi učitelji že v nedeljo prišli v službo, da tako radi pridemo v službo … 

Ko se takole odpiramo!« (A5.1). 

 Soočanje s predsodki do Romov, predstavljanje romske kulture in izvajanje pravljične 

ure v različnih maternih jezikih otrok priseljencev: »Knjižničarka je začela s pravljicami [v 

maternih jezikih otrok priseljencev], kar je fajn. Včasih, še leta nazaj, je bila romska kultura: 

'Ej, ti si pa cigan.' Zdaj pa tega sploh ni več. Otroci so zelo ozaveščeni in je dosti strpnosti. 

Takrat je učiteljica rekla, da bo prebrala romsko pesem, in otroka je privzdignilo: 'Vidiš, tudi 

Romi imamo svojo kulturo!'« (A5.1). 

Prostovoljec v razredu: »Eno leto je Društvo Mozaik organiziralo učno pomoč, ampak 

drugače – psiholog Makedonec ne more pri nas učiti slovenščine. Diplomiral je, ampak je 

hotel izvajati prostovoljstvo v Sloveniji. Tisto leto, ko so bili prvič tukaj všolani Makedonci, 

je nudil socialen stik. Ne učenje! Ampak tako: 'Aha, ti si prišel iz Makedonije in tudi jaz sem 

Makedonec. Tukaj sva se srečala.' To ni bilo spodbujanje domotožja, ampak stik. Njim je to 

ogromno pomenilo. Prišli so v novo državo, novo okolje in tam je bil še nekdo iz njihove 

domovine, ki je bil z njimi. To se mi zdi nekaj fantastičnega. Da bi še kdaj lahko takole! Pa 

ne da se nočejo vklopiti, daleč od tega, ampak da je zadaj še nekje neka vez« (A5.1). 

Medkulturna zaključna kulturna prireditev devetošolcev: »Kako je videti naša valeta: 

zares prikaz multikulturnosti. Pridejo starši, učenci, učitelji in plešejo tako kolo kot polko, 

otroci in učitelji se objemajo, zahvaljujejo in slovo je zares pristno, prisrčno in hvaležno« 

(A5.1). [Po intervjujih, opravljenih prvi dan, sem odhajala s šole skozi večnamenski prostor. 

Otroci so se pripravljali na valeto, vadili so različne plese na različno glasbo (slišala sem dve 

melodiji, kolo in polko) – kar je potrjevalo besede intervjuvanke A5.1]. »Ko je bil lani 
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zaključek in smo imeli prireditev – takrat je bila … ravnateljica, dve leti je od tega – so prišle 

narodne noše, starejši, potem so tudi nekateri naši učenci plesali. To je bilo pol ure plesa, 

petja, ploskanja – videl si, kako so zacveteli in starši in otroci. Res je bila dobra energija! Ne 

vem, kaj je bila ta prireditev – ob novem letu ali zaključek …« (A5.4). 

Spodbujanje večjezičnosti, predstavitev maternih jezikov: »Tudi ko imamo Pomladno 

prireditev, lahko nastopajo v svojem jeziku in se predstavijo, če želijo. Pomladna prireditev je 

od 1. do 5. razreda, torej mlajši, in se lahko predstavijo, kakor želijo. Ali kot razred ali kot 

posameznik, kakšne zgodbice povejo … Do zdaj je bil samo tisti nastop narodne noše, prej je 

bilo pa, mislim, eno berilo, neke zgodbe so bile napisane, drugače pa ni bilo nič takega. Pri 

slovenščini – ne vem, kako imajo na razredni stopnji – mislim, da so imeli tam tudi nekaj 

takšnega kot 'Od kod sem prišel?' in so lahko pisali v svojem jeziku, učiteljica jim je rekla, da 

lahko. Tudi med odmori se tukaj pogovarjajo v svojem jeziki« (A5.4).  

 Povzetek različnih dejavnosti (folklora, kulinarika, večjezični napisi za dobrodošlico, 

sodelovanje s starši in z društvi priseljencev), ki spodbujajo medkulturni dialog: »Imeli smo 

kar nekaj aktivnosti, ki so jim bile zelo pisane na kožo. Od kulturnih prireditev, kjer so 

predstavljali svoje republike, od kod so prihajali, svoje dobrote, jedi, folklorne skupine so 

hodile in plesale, da bi se predstavile in da bi oni začutili, da ni nič slabega, če niso rojeni v 

Sloveniji. Pri vhodu imamo pozdrave v ne vem koliko jezikih sveta in v vsakem piše 

dobrodošli, ne glede na to, od kod so. Imamo različne aktivnosti, s katerimi spodbujamo 

njihovo poreklo, od kod prihajajo, da bi jih sprostili, in negujemo – mislim, da je to prednost 

naše šole – mi se navajamo en na drugega. Tolerance je veliko in do sedaj niti enkrat nisem 

imel vedenjske problematike, ki bi se dotikala tega, da je on njemu rekel, da je ne vem kaj, 

drugi pa bi mu vrnil nekaj drugega. Se kregajo, da je nekdo komu vzel punco, ga porinil … 

Etnične nastrojenosti pa ni. Poudarjamo, da je to nekaj dobrega, ker nas lahko obogati. Tudi 

ko bomo v službi, na fakulteti, med sosedi, bomo imeli drugačne, in če ne bomo znali z njimi 

živeti, bomo imeli težave. Zdaj bi podpisal, da bodo naši otroci en dan boljši sosedje in boljši 

sodelavci kot marsikateri drugi, ker so navajeni na drugačnost. Mi to spodbujamo. Družine so 

bile zelo aktivne, ko so bile te predstavitve – so prišli, prinašali narodne noše, malice 

pripravljali, bureke in jedi prinašali. Bilo je vsega in bili so ponosni« (A5.3). 

Medkulturni dialog je prisoten vsepovsod, medkulturno izobraževanje ni posebna 

dejavnost, ampak prežema številne dejavnosti na šoli, je del vzgojno-izobraževalnega procesa 

in se nadgrajuje z vedno novimi dejavnostmi (različne pisave): »Tukaj težko govorim, da je 

nekaj samo za spodbujanje medkulturnega dialoga, gre za splošno učenje, vzgojo, delo. Se 

poskuša poudarjati tudi v kakšnih stvareh, recimo napisi v različnih jezikih … [Od vhoda 
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naprej po stopnicah so napisi 'dober dan' v različnih jezikih]. Tudi likovnica se trudi v to 

smer. Letos sva imeli zelo zanimiv projekt: pisave različnih jezikov. Nisva ga uspeli zaključiti 

in bova potegnili še v drugo leto, da bova vse zbrali. Računava, da bi lahko nastala zelo lepa 

knjiga, ne samo brošurica, ampak prav zares knjiga, da bi našli sponzorje … Otrok je pri njej 

žrebal črko, katerokoli je dobil, je moral biti z njo zadovoljen, in zbral si je eno pisavo – ali 

cirilico ali nekaj, kar mu je blizu, ali nekaj čisto x – potem je iskal kitajske pismenke, 

japonske pismenke … Potem je moral to svojo črko poiskati v čim več različnih pisavah. 

Nastale so zelo lepe stvari, likovne stvari. Recimo L, ki sem ga omenila, na veliko na sredi, 

potem pa okoli L-ji v različnih pisavah in pa likovne stvari, sličice na te besede. Moj del je bil 

pa spodbujati ustvarjalno pisanje: zgodbice na to črko, oglasi na to črko, zakaj bi jo kupil, 

zakaj jo rabiš … Računam na to, da bi res lahko nastala dobra publikacija. Je bilo veliko 

gradiva. Ko sva začeli zbirati, nama je kar sape začelo zmanjkovati in sva videli, da imava 

letos, če hočeva dobro narediti, premalo časa in zdajle ob koncu šolskega leta smo res 

utrujeni. Tako da se dela na različnih stvareh« (A5.5). 

A 4.6.3 Razumevanje medkulturnega dialoga, medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Učiteljice razumejo termine različno, a spoštljivo do raznolikosti. Poleg plesa in 

kulinarike na šolskih prireditvah imajo učenci možnost predstavitve svoje vere pri pouku. 

Upoštevajo post otrok in so se pripravljene učiti od staršev. Medtem ko se ena učiteljica sploh 

ne zanima za etnično, jezikovno ali kakršno koli raznolikost v razredu, ima druga učiteljica z 

iste šole zelo razvito medkulturno zmožnost: ločuje med terminoma večkulturna in 

medkulturna družba, izpostavlja, da lahko poteka medkulturni dialog le med dvema 

enakovrednima partnerjema in poudarja, da pomeni medkulturna vzgoja in izobraževanje 

veliko več kot le poučevanje SDJ. 

»Medkulturnost je to, kar že delamo – imamo dneve, kjer oni nam baklavo, mi njim 

potico, torej domače stvari, predstavljanje verstev in njihovih običajev, upoštevamo njihov 

post – muslimanski, pravoslavni, rimokatoliški in še katerega drugega, če je treba, mogoče 

tudi kakšna izmenjava učiteljev. Ni časa, da bi sodelovali z makedonskimi, srbskimi in 

bosanskimi društvi, čeprav smo že, njihova folklora se je že pri nas plesala, hercegovsko-

bosanska. Smo pa že imeli tudi pristne stike z makedonskim društvom, ampak leta nazaj. In 

to, kar ima knjižničarka, pravljice v njihovih jezikih. Predvsem pa človek človeku – kot 

vedno rečem: vsi smo enaki, ni važna vera, pripadnost. V pogovorih staršem povem, če se 

pogovarjamo, ker imamo včasih tudi take globoke pogovore. Enkrat mi je ena mama 
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razlagala o Romih, kar je bil meni čudovit vir – dolenjski Romi, srbski Romi, bolgarski Romi 

… In razne običaje, ki jih imajo v Bosni ali v Srbiji ali na Kosovem. Nekoč v mladih letih 

sem bila tam, in ko jim povem, kje sem bila, se zbudi niz takih pogovorov« (A5.1). 

[Medkulturni dialog in medkulturno izobraževanje]: »Nimam nobenih predsodkov do 

nobenih otrok, do nobene narodnosti, saj ste videli, niti nisem vedela, kdo je prišel. Spoštujem 

vse ljudi. Povsod se najdejo dobre in slabe stvari v vsaki stvari« (A5.2). »Kaj ni to skoraj 

isto? Da se učijo, več možnosti za učenje. Oni predajajo svoje znanje, ti njim predaš svoje. 

Izhajajo iz svoje kulture, in to lahko pokažejo, ne da jim kdo kaj očita in krati pravice« 

(A5.4). »Enakovrednost obeh polov, obeh strani kultur. Da je razlika, ali gre za 

multikulturnost, kjer je itak okolje, v katerem se srečujejo različni, ali gre za sodelovanje 

različnih. V tem primeru je to medkulturnost, ne multikulturno. [Za multikulturnost 

razmišljaš, da je različno in ne sodelujejo?] Ja, ni rečeno, da sodelujejo, medtem ko če je 

medkulturnost, bi pa moralo prihajati do sodelovanja. Dialog je pa stvar dveh enakovrednih 

govorcev. [Se ti zdi, da to živi pri nas?] Ne najboljše« (A5.5). 

[Medkulturno izobraževanje:] »vsekakor ne samo poučevanje, kako učiti SDJ, ampak 

precej širše. Tudi spoznavanje kultur teh jezikov. Poznam iz leta 1980 iz Nemčije te izkušnje, 

njihovo medkulturno pedagogiko, 30 let je zdaj od tega, kako se je moral vsak učiti tudi 

turščino, da se je znal približati. Medkulturno izobraževanje vsekakor ni samo to, da rečemo: 

'Aha, naučil se bom učiti slovenščino', ampak kaj več. Razumevanje kultur, ker marsičesa 

tudi ne poznamo« (A5.5). 

 

A 4.7 Književna besedila s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev 

A 4.7.1 Poznavanje besedil 

 

Pri skupinskem delu v razredu so otroci našteli: Grdi raček, Lažniva Suzi. Med 

pokazanimi književnimi besedili so prepoznali naslednje književne osebe in naslove: Žabec: 

Žabec se zaljubi in Žabec se uči leteti; Mici iz 2.a; kosovirje, pingvine. Vendar iz zbirke o 

Žabcu ne poznajo knjige z naslovom Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 2005); ne spomnijo se, 

da ena od zgodbic o Mici iz 2. a govori o deklici Azri, ki je prišla v slovenski razred iz Bosne 

in Hercegovine (Koren 2009); ne spomnijo se, da ena od zgodb o kosovirjih in pingvinih 

govori o obisku Lebdivk, ki jih pingvini zaradi predsodkov o njih in strahu pred njimi niso 

obiskali že 400 let (Makarovič 1975, 1995, 2002). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

349 

Med večjezičnimi slikanicami so poznali književno besedilo: Novoletna smrečica 

(Hanuš 2010a, 2010b). 

 Na vprašalnik so odgovorili štirje starši, in sicer: Čefurji raus (A2.3); Samir in 

Jonatan, Abela, Čefurji raus (A2.4); Goran Vojnović: Čefurji raus (A2.7); eden je odgovoril, 

da ne pozna nobene knjige, ampak je gledal veliko filmov o takšnih zgodbah (A2.1). 

  

A 4.7.2 Obravnava pri pouku 

 

Večina otrok priseljencev se ne spomni, da bi pri pouku brali besedila o vključevanju 

otrok priseljencev: »Ne spomnim se, da bi kdaj v šoli brali kaj podobnega, kot smo mi danes« 

(A3.1); »Veliko smo brali, težko se spomnim, da bi brali besedilo s to tematiko« (A3.6); 

»Nismo brali podobnih besedil« (A3.8). 

Nekateri otroci priseljenci se spomnijo teme, ne pa naslova: »V učbeniku smo imeli 

besedilo, ko je neki fantek prišel v šolo in ni poznal jezika. Učbenika se ne spomnim. 

Verjetno je bilo v tretjem razredu« (A3.1); »Brali smo eno pravljico … Neka črna žaba. Tako 

je bilo naslov. Prišla je ena punca, ki je bila črna in se je razlikovala od drugih. Nihče je ni 

maral, potem pa so jo sprejeli« (A3.3).  

 Zanimiva so bila mnenja otrok priseljencev o tem, da beremo besedila, ki tematizirajo 

vključevanje otrok priseljencem; to se jim zdi koristno in uporabno: »To koristi, tako so lahko 

otroci prijaznejši do nekoga, ki pride na novo. Razmišljajo o tem, da so prijatelji, da se ne 

kregajo, se ne tepejo« (A3.2); »Lažje je, če beremo takšna besedila, da razmišljamo« (A3.3); 

»Prav je, da se pogovarjamo, beremo o tem, kako je, ko nekdo pride. Pomaga njemu in nam, 

kako se obnašati« (A3.5); »Dobro je, če beremo taka besedila, nam pomaga razumeti, kako se 

novi počuti« (A3.7); »Je dobro, če beremo taka besedila in se o tem pogovarjamo« (A3.8).  

 Ena učiteljica se je spomnila Jurija Murija Toneta Pavčka; besedilo so uporabili za 

iztočnico za pogovor, od kod so otroci prišli: »Hm, zdi se mi … Aha, danes smo imeli Jurija 

Murija v Afriki. Od tam smo se navezali na to, od kod je kdo. Itak so pa večinoma prvih 10 ur 

oni vodili ure, ker so vse vsi … ne ravno predstavljali, hoteli so govoriti« (A5.4). Druga 

učiteljica vidi priložnost za pogovor o medkulturnem svetu v berilih: »Berila. Tam je tudi 

možnost za medkulturnost. Da rečeš, da tudi niso vsi pisatelji iz Slovenije. Koga rabimo, da 

dobimo tuje besedilo? Vidiš, piše: prevedel. Tudi on je pomemben. Tudi v tem se 

medkulturne teme razvijajo« (A5.5). 
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A 4.8 Možnosti za medkulturni dialog pri pouku književnosti 

A 4.8.1 Ob večjezični slikanici 

 

 Učenci so prepoznali Novoletno smrečico (Hanuš 2010a, 2010b). Ena učenka je 

prebrala odlomek v makedonskem jeziku. Učenci so vedeli, da je slikanica prevedena v 

različne jezike: v makedonščino, slovenščino, madžarščino … Ena deklica, ki govori 

makedonsko, je povedala, da ne zna več brati cirilice in da se je v Makedoniji v vrtcu učila 

turško: »Ja, a sem te črke že večinoma pozabila. Berem dolgo, zdaj bolje berem v slovenščini. 

Ko sem bila jaz v vrtcu, se nismo učili makedonščine, ampak turščino. [Se pravi znaš turško, 

makedonsko, slovensko, angleško se učiš …] Špansko« (A1/2).
171

 

Učenci so povedali, da imajo v šolski knjižnici knjige v različnih jezikih: »V naši 

knjižnici so še neke knjige v več jezikih. Neka kokoška je angleška in slovenska.
172

 V 

knjižnici imamo eno tako debelo knjigo, kjer so pravljice z vsega sveta« (A1/2). 

 

A 4.8.2 Identifikacija s književno osebo in s svojimi izkušnjami   

 

Nekateri otroci priseljenci so se ob in po branju besedila Niko nosorog pa že ni pošast 

(Neuendorf 2000) poistovetili s književno osebo in se spomnili svojih izkušenj: »Ko smo 

danes brali Niko nosorog pa že ni pošast, sem se počutil … Kot da mu je … ni nič razumel. 

Ni vedel, kaj je kaj, in nihče mu ni povedal. Kot sem sam čutil v prvem razredu« (A3.1); »Ob 

branju sem se malo spomnil nase: kako sem se učil slovensko, ko smo prihajali sem, da se 

učimo, kako sem bral razne revije in izpolnjeval križanke« (A3.2); »Malo bi že pomagalo 

otroku, ki pride. Da ve, kaj naj počne ali kako naj se ozira na to, kar oni govorijo. Da jih ne 

posluša. Da ga ne prizadene, če ga zafrkavajo. Lahko bi se razumeli z njim, če bi kaj prebrali 

o tem. Jaz bi veliko laže razumela stisko otroka, ki bi prišel na novo. Ker sem to že preživela« 

(A3.6).  

 

                                                 

171
 V podpoglavjih A 4.8.1, A 4.8.2, B 4.8.1, B 4.8.2, C 4.8.1, C 4.8.2 so navedene tudi izjave otrok, 

posnete pri skupinskem delu na delavnici 1 ali na delavnici 2. Označene so s simboli A1/2, B1/2, 

C1/2.             
172

 Verjetno so imeli v mislih besedilo Dese Muck (2007): Kokoš velikanka.  
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Primerjali smo razvoj dogodkov v književnem besedilu z dogajanjem in reakcijami ob 

prihodu novih, nepoznanih ljudi v resničnim življenju. Učenci so spregovorili o svojih 

izkušnjah ob vključevanju novih otrok priseljencev, in to zelo odprto, tudi o negativnih 

izkušnjah. Odprli so naslednje teme: 

 obsojanje po krivici: »Na primer, da ga obtožimo, da ne ve slovenskega jezika. Da 

naredimo nekaj narobe, potem pa njega obtožimo. Mi nekaj naredimo, potem pa njega 

obtožimo, da je on kriv. … [Vam učiteljica verjame?] Ja. Ne. Če dobro lažemo« (A1/2). 

 prihod novega otroka priseljenca v razred: »Bili smo radovedni, kako mu je ime, malo nas 

je bilo sram … Včasih, ko sem sama sedela, me je učiteljica dala sedet z eno novo punco,  

pa sem mislila, zakaj je dala ravno mene, ker ne maram sedeti z novimi, ker jih ne 

poznam, potem se je pa izkazala kot dobra in sva postali najboljši prijateljici, a se je zdaj 

preselila. [Ne marate novih. Ker?] Ker jih ne poznamo. [A je laže, če ga spoznamo, se 

začnemo z njim pogovarjati …?] Ja« (A1/2). 

 občutki otroka priseljenca: [Kako pa mislite, da se počuti tisti, ki pride na novo?] »Slabo. 

Grdo, ker ne pozna jezika in ne pozna drugih, da bi komu povedal, kako se počuti. Misli, 

da mogoče ne spada sem, v ta razred« (A1/2). 

 podpora: »Pomagamo mu. Potolažimo ga. [Kako?] Da nam lahko zaupa svoje skrivnosti 

… [Kaj pa če vas ne razume?] Angleško poveš. Z rokami mu skušaš pokazati prijaznost. 

Skuhaš mu kavo. Na drugačen način, če nas ne razume! Da pridemo do njega in ga 

vprašamo, če pozna naš jezik, in če ga ne, ga lahko kaj naučimo. Skušala bi k tej osebi 

pristopiti in povedati, da če je kaj narobe, mi lahko pove in zaupa in da če bo kadarkoli 

kaj rabila in je kaj narobe … Če česa ne ve, nas lahko vpraša, ali če vidiš, da mu ne gre, 

mu pomagaš. Lahko se recimo med vikendom dobijo in ga naučijo pisati ali brati, če ne 

zna dobro. Ja, enkrat sem … učila brati (smeh). Jaz sem njo učila slovenščino. Jaz pa 

Nino matematiko. Tudi popoldne, doma … Popoldne sva se dobili in šli zadaj na vrt delat 

domačo nalogo. Jaz sem njo naučila pesmico. Jaz sem njo učila matematiko. Jaz sem pa 

njo povabila, da pride k meni in da skupaj narediva nalogo, če česa ne bo razumela« 

(A1/2).  

 osebne izkušnje s priselitvijo: »Jaz sem v tretjem razredu prišel. In ona tudi! On ni vedel 

abecede, on je vedel samo cirilico. [Ti je kdo pomagal, ko si prišel v razred?] Učiteljica« 

(A1/2). 
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A 4.8.3 Nadaljevanje zgodbe 

 

 Dve besedili od 15 sta samo obnova besedila Azra (Koren 2009), zato jih ne 

navajamo, medtem ko druga besedila večinoma izražajo empatijo, filijo in podporo v 

različnih oblikah. Med temami izstopa učenje slovenskega jezika. Večkrat izpostavljene teme 

so še popoldansko skupno druženje z igro, skupno učenje in delanje domačih nalog 

(medvrstniška pomoč), prijateljstvo, seznanitev s šolskimi prostori, prijazna in spodbudna 

učiteljica. Pogosto je v kratki obnovi ali v nadaljevanju zgodbe izpostavljen sošolec Tarik, ki 

zna materni jezik (bošnjaški) novopriseljene učenke in ji je pri pouku v podporo. 

 »V razred je prišla Azra, nova sošolka. Vsi so jo lepo sprejeli. Predstavili so se ji novi 

sošolci. Mici ji je kar v obraz povedala, da se ji je ni treba bati. Azra se je malo prestrašila. 

Med poukom je sedela s sošolcem, ki je znal govoriti enak jezik kot ona. Med poukom so se 

pogovarjali in smejali. Mici je vedno želela biti junakinja na šoli. Popoldan je povabila Azro 

k sebi domov ob petih, da bi se učili jezik. Po pouku je Mici odšla v knjižnico po slovar. 

Odšla je domov. Kmalu zatem je prišla Azra. Z Mici se je učila jezik. Tako je bilo nekaj 

tednov. Veliko sta se naučili. Azra in Mici sta se zbudili ob sedmih zjutraj. Bili sta sosedi in 

skupaj sta odšli v šoli. Azra je Mici v šoli samo hvalila. Tako se je Mici počutila kot 

junakinja« (A6.6). 

 »Azra se je usedla k sošolcu Toniju
173

 in učiteljica je nadaljevala z uro. Naslednji dan 

je Azra prišla v šolo. Mici ji je začela pripovedovati, kako je v šoli lepo, ampak Azra je ni 

razumela. Prosila je Tonija, naj ji pove, kaj ji hoče povedati Mici. Toni ji je prevedel. Čez 

nekaj dni je Azra že znala malo govoriti slovensko. Minil je en teden in Azra je znala še 

boljše slovensko, zato jo je učiteljica prosila, naj napiše pravljico v slovenskem jeziku. Azra 

je povabila Mici, naj pride popoldan k njej domov, da ji še malo pomaga. Mici je z veseljem 

odšla k Azri, da ji pomaga. Ko sta končali, sta se malo zabavali, pojedli piškote in se še malo 

igrali. Naslednji dan v šoli je Azra povedala svojo pravljico in učiteljica ji je dala pet. Tudi 

Mici je dobila pet, ker ji je pomagala pri pisanju, zato sta postali Mici in Azra najboljši 

prijateljici« (A6.5). 

»Po končanem pouku so po Azro prišli starši. Mici je Azro prijazno povabila k njej 

domov, da bi se igrali barbike. Azra je bila navdušena nad tem, ko jo je Mici povabila k sebi 

domov in Azra je takoj rekla, da bo prišla. Azro je bilo malo sram, ker ni znala slovenskega 

                                                 

173
 Toni = Tarik. 
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jezika. Vendar sta se že nekako razumeli, malo z rokami, malo z nogami. Mici in Azra sta 

doma naredili skupaj nalogo in se še malo igrali z barbikami. Drugi dan sta bili Azra in Mici 

že zelo dobri prijateljici, učiteljica Minka pa je bila zelo vesela, saj se je njena nova učenka 

hitro spoprijateljila. Tudi Azrini starši so bili zelo veseli: njihova hčerka je končno našla 

dobro prijateljico. Od tedaj naprej je Azra imela same odlične ocene. Mici se je tudi 

poboljšala. Z Azro sta sedeli skupaj. Azra se je že dobro naučila govoriti slovensko. AZRA 

JE BILA NAJBOLJ PRILJUBLJENA DEKLICA NA ŠOLI. BILA JE ZELO SREČNA.« 

(A6.1).  

 Tudi v drugih poustvarjalnih besedilih je izpostavljen sram zaradi neznanja 

slovenskega jezika. V nekaterih primerih je Azra sprejeta šele, ko se nauči slovenski jezik, v 

drugih takoj: »Naslednji dan, ko so prišli v šolo, se je Azra začela učiti slovenski jezik. Čez 

nekaj mesecev je Azra najbolje znala slovenski jezik v razredu« (A6.12); »Azro je bilo zelo 

sram, ker ni znala slovenskega jezika. Ker je imela sošolca, ki je znal bosanski jezik, ji je bilo 

lažje. Njen sošolec je prihajal k njej in jo učil slovenski jezik. Azro so zelo lepo sprejeli. Azra 

je bila navdušena, ker ima take sošolce. Azra se je naučila govoriti slovenski jezik in je bila 

vesela, ker je prišla živet v Slovenijo« (A6.9). »Azri je všeč v razredu, čeprav ne razume 

jezika. Tarik ji je zelo pomagal pri jeziku kot tudi pri pouku. Azra je bila vesela, ker je imela 

tako prijazne sošolce. Sčasoma se je Azra naučila jezik« (A6.11). 

 Deklica priseljenka je v poustvarjalnih besedilih večkrat uspešna učenka, ki se zelo 

hitro nauči slovensko: »Po dveh mesecih je Azra že znala slovensko« (A6.4). Azra, 

novopriseljena učenka, je tudi povsem običajna deklica, ki uživa, ko gredo s šolo v opero 

(A6.11) ali klepeta s sošolko, zaradi česar jo učiteljica presede (A6.8) ali hodi s prijateljicami 

v kino, vsak teden na balet in hip-hop ter se zaljubi v Tarika, fanta, ki ji je prevajal (A6.4). 

 Prijateljstvo je pomembna tema, ponavlja se v več poustvarjalnih besedilih, v 

sledečem pa je zapisan tudi izrazit odnos filijo: »Mici se je igrala, hodila in spraševala Azro. 

Zelo sta se imeli lepo. Azra je govorila, kako je bilo v Bosni, kakšne igre so se igrali. Mici je 

Azro učila slovenski jezik. Bili sta najboljši prijateljici. Ampak Mici je pozabila na 

nekdanjega prijatelja, s katerim se je igrala, hecala in pogovarjala. Mici je šla nekega dne do 

njega in mu povedala, da jo Azra potrebuje bolj kot on. Povedal ji je, da se strinja in da ga to 

čisto nič ne moti. Bil je ponosen na Mici, ker lahko pomaga drugim. Nekega dne je učiteljica 

rekla, da bo videla, kako učenci berejo. Mici je bila med dobrimi, zato je pomagala Azri. Ko 

je učiteljica spraševala, se je Azra odrezala dobro kot Mici. Zelo je bila vesela, ker jo je 

učiteljica pohvalila. Azra se je končno naučila slovenski jezik. Na koncu šolskega leta je 

dobila priznanje za dobro učenko, ki se hitro uči jezika. Micin prijatelj je bil ponosen na Mici, 
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Mici in Azra pa na sebe. Azra je hodila vsak dan v šolo in se učila novo snov, zato ni več 

potrebovala Mici. Mici se je vrnila k svojemu zvestemu prijatelju, a z Azro sta ostali najboljši 

prijateljici, ki se nikoli ne izdata, skregata in pozabita. In Mici se ni sramovala, da je pošast in 

da je pomagala tujki. Na to je bila ponosna« (A6.15). 

Med poustvarjalnimi besedili izstopa eno, ki tematizira poleg podpore tudi konflikt 

(zavist in namerno škodovanje): »Azra je bila zelo vesela, da so jo lepo sprejeli. Naslednji 

dan je učiteljica naročila Azrini sošolki, naj ji razkaže vse šolske prostore. Bili sta si všeč in 

sta postali prijateljici. Njeni sošolki je bilo ime Andreja. Andreja jo je učila slovenski jezik, ji 

pomagala pri nalogi. Tarik ji je pa pomagal pisati slovenske besede. Ena punca je sedela za 

njo in je ni marala, ker je že napredovala. Imela je zelo dobre ocene pri matematiki. Ko so bili 

ustno vprašani, je samo ona dobila pet. Naslednji dan so pisali matematični test. Tanja, ki je 

sedela za Azro, je gledala v Azrin test in prepisovala. Konec ure so oddali teste. Tanja je 

odnesla test in ga dala na Azrin test. Delala se je, da gleda nekaj zanimivega, da je učiteljica 

pogledala stran od testov. Vzela je Azrin test. Učiteljica je mislila, da je morala nekaj 

popraviti na svojem testu in jo je počakala. Zradirala je tri Azrine račune, ki so bili vredni tri 

točke. Azrin test je položila spodaj, da bo zadnji. Drugi dan so vsi dobili svoje teste. Azra je 

vzela svoj test ter ugotovila, da ji je nekdo zbrisal tri račune. Dobila je najslabšo oceno. 

Potem so ugotovili, da je bila to sošolka Tanja, tako da je Azra pisala nov matematični test. 

Bila je uspešna. Tanja je ugotovila, da je bolje, če se imajo vsi radi, da bodo skupina. Azrina 

mama je prišla v razred in prinesla sladkarije, ker je imela Azra rojstni dan. A Azra je na to 

čisto pozabila. Učenci so se posladkali ter popoldan prišli k Azri domov na rojstni dan. Z 

njenimi starši in z njo so se poskušali razumeti. Zelo so se zabavali. Doma so staršem 

pripovedovali, kako jim je bilo na zabavi« (A6.2). 

Izstopa tudi besedilo, v katerem je uporabljen bošnjaški jezik, poleg vrstniške podpore 

učenca z istim neslovenskim maternim jezikom pa tematizira nesporazum z učiteljico, ki je 

»pozabila«, da je Azra prišla pred kratkim in da se še ni naučila jezika okolja: »Azra je prišla 

v razred in so jo lepo sprejeli. Učiteljica ja dala Azro sedeti k Tariku, ker je Tarik znal njen 

jezik. Azra se je usedla. Tarik ji je rekel, naj pripravi matematiko. Azra reče: »Nisam 

razumela, šta si rekao.« »Izvini, zaboravio sam.« Tarik je moral z Azro ves čas govoriti 

bosansko. Učiteljica je Azro poklicala pred tablo. Tarik ji je prevedel: »Idi ispred table.« Azra 

je vstala in prišla pred tablo. Učiteljica jo je vprašala poštevanko do deset. Azra je znala samo 

dve poštevanki: 8 in 9. Učiteljica jo je čudno gledala. Azra se je preplašila in začela jokati. 

Usedla se je nazaj na svoje mesto. Tarik vstane in gre k učiteljici in vpraša, zakaj jo je tako 

čudno gledala. Učiteljica reče: »Zakaj se vmešavaš v njene stvari?« »Pa saj je komaj danes 
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prišla.« »Saj res.« Učiteljica pride do Azre in se ji opraviči. »Pozabila sem, da si komaj danes 

prišla. Tarik ji je prevedel, da je učiteljica »zaboravila, da je jedva danas došla«. Azra se je 

pomirila. »Še nekaj sem ti pozabila povedati, zakaj sem te tako čudno gledala. Ker te nisem 

razumela, razumela sem samo število 8 in 80 in 9 in 90.« Tarik ji je spet prevedel, kaj je rekla 

učiteljica. Azra se je s tem sprijaznila. Po tej uri jo je Tarik učil govoriti slovensko. Zdaj Azra 

zna govoriti slovensko, zato zdaj Tarik z njo ne bo več govoril bosansko, ampak slovensko. 

Zadnja ura je bila slovenščina. Tarik ji je rekel, da se zdaj lahko presede, kamor hoče, ker je 

vprašal učiteljico in ker zna slovensko. Učiteljica je pokimala. Azra je imela posebno nalogo, 

da je pisala pripoved, kako so jo sprejeli. Ura je minila. Azra se ni hotel presesti, hotela je 

sedeti s Tarikom. Zvonec je pozvonil in vsi so odšli domov« (A6.3). 

 

A 4.9 Drugo 

 

 Med intervjuji smo z vsemi sodelujočimi odpirali še številne druge teme poleg 

obravnavanih. Nemogoče je vse zajeti v obstoječo raziskavo, izpostavljam pa nekatere 

značilnosti, ki prispevajo k uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev: 1. soočanje s 

stigmatizacijo šole kot priseljenske in posledično manjšim vpisom; 2. pedagoško osebje z 

migracijskim ozadjem; 3. prilagojen šolski jedilnik; 4. nesporazumi pri terminologiji; 5. 

pomen medvrstniške podpore in vloga razrednikov; 6. potreba po pogovarjanju in 

medsebojnem poslušanju. 

1. Soočanje s stigmatizacijo šole kot priseljenske in posledično manjšim vpisom: »V 

prvem razredu nimamo takega vpisa, ker ne želijo k nam vpisovat. Slovenska kot neslovenska 

populacija. Najrajši bi šli vsi na sosednje šole. Nekje si pridobivamo renome, ugled, pri 

nekaterih ga imamo, pri drugih ne. To je stvar posameznikov in ne samo družine – slovenske 

in neslovenske. Nekateri želijo k nam, drugi ne. To je bilo že medijsko zelo izpostavljeno: 

vodstvo je o tem pisalo, po televiziji je bilo … To je bila pereča problematika, a moram reči, 

da se v zadnjem času o tem ne govori več. Upam, da je zagotovljena neka stabilna prihodnost 

naše šole« (A5.1). Dogajalo se je, da 31. 8. dobimo še enega ali dva učenca in potlej imamo 

dva oddelka namesto enega. Zaenkrat nam manjka pet učencev, da bi ju razdelili na dva. Jaz 

res srčno upam, ker bi to pomenilo dodatne komplikacije. Delovna mesta bi se krčila in ljudje 

postajajo tehnološki višek. Potem vsa motivacija in ljubezen do tega dela pade dol. Ampak na 

našem območju imamo dovolj otrok! 55! To bi bilo za 3 oddelke. S tem da jih, žal, starši 

želijo vpisati na druge šole, drugam. Jaz ne bom jamral, kako so drugi zli – mi moramo 
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spremeniti našo šolo in moramo narediti tako, da naslednje leto oni želijo priti na našo šolo, 

vsaj v večjem številu. Sicer sem pa recimo že od samega začetka začel bolj odpirati šolo 

navzven. Začutil sem, da smo se zaprli in samo jamramo. O nas velja 101 stereotip, ki pa je 

predvsem negativen. Moramo začeti spreminjati! Takoj sem poslal vsem sosedom na šolo, da 

sem kot novi ravnatelj pripravljen na sodelovanje, da jih prosim, da naj glede vseh pripomb, 

ki jih imajo, pridejo in jih rešimo sami, da bomo v mejah naših možnostih organizirali take 

aktivnosti, da ne bomo motili soseščine. Me že ustavljajo na cesti: 'O, veste, da se pozna, da 

ste prišli. Gre že na bolje.' Torej se širi! Danes sem bil na sestanku z eno mamo, sicer smo 

reševali eno težavo, a mi je rekla, da starši govorijo, da so se začele spremembe. To je val, za 

katerega verjamem, da bo za eno leto in za več let po tem pripeljal do nekakšnih rezultatov. 

Prijavil sem se že na nogometne turnirje. To odpiranje navzven – katerokoli vabilo, ki smo ga 

dobili, npr. pevski zbor – gremo naprej. Prek interneta sem začel: vse, kar se zgodi 

pozitivnega na šoli, takoj na internet: bila je prireditev, šli smo v šolo v naravi … 

Organiziramo psihološko delavnico, kjer bomo igrali prizore in družinskega in 

šolskega življenja – s tem želimo edukativno vplivati na starše, otroke in učitelje, saj so scene 

takšne, da se v katerih od njih najdemo vsi. Imam idejo, ker smo to prej izvajali, da jaz igram 

očeta, ki sprejme otroke, ki je v šoli dobil slabo oceno. Seveda, kot se dogaja v marsikateri 

družini, in mama in oče zelo neustrezna odreagirata. Okregamo otroka, oče celo vstane in mu 

da klofuto – nadaljevanje te scene pa je, da učene naslednji dan pride v razredi in ga sošolci 

vprašajo, kdo ga je udaril, kaj si je naredil, če ga je spet oče pretepel – on se pa obrne in poči 

tega prijatelja. Sporočilo je, da se agresija v družini prenese na šolo. To je sporočilo staršem! 

Starši so rekli – ker jaz sem to odigral tako, da ležim, berem časopis, se kregam z ženo: 'Kaj 

me zdaj moriš, ne znaš niti vzgajati tega otroka itd.' – da tam ko sem ležal in bral, so se 

prepoznali. To je simpatično in duhovito, a sporočilo je pa nekaj drugega in oni bodo to vrteli 

v glavi. Druga scena je, da ima učiteljica težave z učenko. Začne se tako, da učenko njeni 

sošolci malo vznemirjajo in izvajajo mobing nad njo: 'Kakšna si, kako si slabo oblečena, 

kakšne so te kavbojke …' Žalijo jo, ona pa trpi v tem razredu. Ko pride učiteljica in želi 

disciplino, ta učenka njej odgovarja. Tudi ona mora imeti ventil! Ve, da je učiteljica ne bo 

udarila, žalila in ventilira se nad njo. Če je učiteljica neustreznega znanja, odreagira rigidno: 

'Kako se vedeš! Greva k ravnatelju!' Potem gre učiteljica k ravnatelju in se mu pritožuje nad 

tem, kako to ni v redu. Sporočilo je, da učiteljica ni prepoznala stiske tega otroka. Včasih, če 

otrok tako štrli, ne pomeni, da je samo vedenjsko problematičen, ampak ima težave. Treba se 

je usesti in ga vprašati: 'Kaj te mori? Nimaš razloga, da si z mano nesramen, sigurno te nekaj 

muči. Daj, povej mi, da se pogovoriva.' Da vplivamo tam, kjer je vzrok za tako vedenje! To je 
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sporočilo učiteljem. In verjemite, da se tudi učitelji prepoznajo v tem! In [tretja] scena, kako 

starši preveč zagovarjajo svoje otroke. Tukaj moram poiskati problem! Vem za dogodek, ko 

je učenec, ki je bil vedenjsko zelo problematičen, mami pa mu je vedno dajala potuho, 

kasneje zrasel v kriminalca. Na svojega sošolca je celo streljal, ker so ostale zamere. Ta 

dogodek je bil nekje oktobra, novembra. Rekli so: 'Veste, da je to tisti naš učenec!' Učiteljice 

so to govorile. To je krasna zgodbica. Odigramo to sceno, da so se učitelji pritoževali nad 

učencem, ravnatelj je klical mamo, ona je pa rekla: 'Ah, vi o mojem otroku, itak obstajajo 

druge šole, kaj bi vi zanj …' V vsaki priložnosti ga je tako ščitila, on je pa to naredil. Je pa 

zanimivo, da so vsi dogodki, ki smo jih odigrali, resnični. Ko odigramo te scene, se s temi, ki 

gledajo, usedemo. Gremo po razredih: kaj ste videli, kaj vam je bilo všeč, kako bi lahko 

drugače, se zavedate tega, da vaša sošolka trpi? Pomislite, kako bi bilo vam! In staršem: vi ste 

zgled. Vi ste prvi učitelj, prvi primer. Če vi tako počnete, ne morete pričakovati, da boste vi 

tepli, oni pa ne. To je edukativno!« (A5.3). 

2. Pedagoško osebje z migracijskim ozadjem oz. z migracijsko izkušnjo v družini: 

»[Mož] je iz nemščine doktoriral, Madžar je po rodu in on prehaja [iz enega jezika v drug 

jezik] – ker je rasel v treh jezikih, tako da isto jaz prehajam. Sploh ne vem. [Mož govori 

slovensko, madžarsko, nemško?] Ja. Jaz nemško, angleško, tako se znajdem. Tudi francosko 

mi kar gre, sem bila v Franciji in mi je kar šlo. [Kako pa z možem govorita?] Slovensko. 

Rojen je na Madžarskem, ampak je bil vse otroštvo več tukaj« (A5.4). »Glede na to, da sem 

tudi sam tujec, nisem Slovenec, sem sem prispel in nisem rojen v Sloveniji, jih na fini način 

obogatim z vedenjem, da če obdržijo vse, kar imajo v svoji kulturi, in spoštujejo in dodajo 

vse, kar ponuja ta država, ta kombinacija zna biti fantastična. Lahko dosežejo celo več kot 

drugi, ki so zelo omejeni. Ne glede na to, kaj in kako se bo dogajalo, mislim, da bo moja 

zaposlitev na tej šoli otrokom spodbuda. Da začutijo, da niti jaz ne govorim slovensko tako, 

kot bi baje moral vsak. Je pa dejstvo, ki sem ga že parkrat omenil in še ga bom, da če se 

naučimo spoštovati državo, v kateri smo, če se ne sramujemo, od kod smo, če imamo močan 

motiv in jasen cilj – se lahko uspe. Lahko rečem: 'Poglejte, jaz sem ravnatelj OŠ v Sloveniji.' 

Nihče mi ne more reči, da je Slovenija nepotrpežljiva. Se dogaja, ampak … Meni se je 

zgodilo, da sem bil po dolgih letih življenja v Sloveniji povabljen, da v svoji matični državi 

pomagam eni privatni gimnaziji. Sem rojen meščan tega mesta, a ko sem prevzel vodenje 

tiste šole, so mi takoj rekli, da sem slovenski diktator. To pomeni, da moji sonarodnjaki v 

mestu, kjer sem jaz rojen – nacionalno sem popolnoma čist, nisem iz mešane družine – sem 

človek, ki je želel nekaj spremeniti, a sem že naletel na to, da sem slovenski diktator. In 

seveda so vedeli, da nisem Slovenec. Zelo težko mi je bilo iti v Sloveniji v šolo za ravnatelje 
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– joj, kako bom, kaj bom … Pa sem uspel in sem ponosen. Lepo sem sprejet. Nisem bil med 

slabšimi, lahko rečem, da sem bil tam zelo uspešen. To je tisto, česar meni otroci ne morejo 

reči: 'Ah, kaj pa! Itak!' 'Ne ne ne, poglej, lahko se naučiš iz mojega primera.' Tudi ko se s 

starši pogovarjam – jaz bom prisluhnil njihovim otrokom. En mesec po mojem začetku dela 

na tej šoli je bila strokovna ekskurzija. Ravnatelji osnovnih šol smo šli na petdnevno pot. 

Fantastično so me sprejeli! In meni je to dalo toliko zagona, da jih zdaj že lahko pokličem, 

rečem, kaj in kako, kaj bi mi svetoval … Meni je tukaj lepo in nihče me ne more prepričati, 

da se ne da. S tem da znam tudi reči, da nisem na svojih vratih v cirilici napisal svojega 

priimka. Ne forsiram svojega maternega jezika, ko sem ne vem kje – 'A me ne razumeš?' Ne, 

ne, ne. Zato sem tudi to malo prej omenjal: da se znaš prilagoditi, spoštovati državo, v kateri 

si. Če bi šel na Kitajsko, bi se hitro učil kitajsko in pisal bi kitajsko. Bilo bi mi težko, zato 

nisem šel tja, ampak … Dejansko moramo spoštovati. Nikdar nisem, če me je kdo vprašal, od 

kod sem, kaj sem, lagal. Tudi ko je bila vojna, ko je bilo zelo hudo biti, od koder sem jaz, 

nisem skrival. Začeli so mi z očitki o politiki, a sem rekel, da če mislijo komu očitati, naj ne 

meni. Če bi jaz to podpiral, bi ostal dol, a ne želim živeti na tak način. Želim živeti v 

demokratični državi. Tudi mi imamo v naši slovenski državi še veliko za spremeniti, ampak 

je veliko, veliko večja demokracije, pravice. Tudi dol svojim rečem – mi imamo srbsko 

gostilno, hrvaško gostilno, muslimansko gostilno. Malo potrpežljivosti – mi ne govorite! Na 

obeh straneh sem domač in po eni strani tujec, če kritiziram tisto, kar je. Tukaj sem lepo 

sprejet in bo krasno vse do momenta, dokler nekomu ne stopim na žulj. Takrat se bo reklo: 

'Ah, itak on ni naš.' S tem da mene to ne bo prizadelo. Smatram, da je to njegov problem, če 

tako misli, ne moj« (A5.3). 

3. Prilagojen šolski jedilnik: »Pri malici ni svinjine, je vedno piščančja hrenovka, 

edino pašteta in salama sta bili sporni. Tudi pico imamo, če se le da, s sirom. Smo prilagodili! 

Kosilo pa, če je, je pa tudi alternativa. Ker kosilo pripeljejo z druge šole. Ker spoštujemo 

njihove navade! Ko je njihov post, se je že zgodilo, da so se otroci na višji stopnji postili, na 

nižji ne. Starši nekako razumejo zdrave poglede. Takrat so bile tudi določene odjave, ampak 

čedalje bolj se prilagajamo in tega ni več toliko opaziti. Mogoče je bilo leta nazaj več glede 

postenja otrok, zdaj tega ne zasledim, je pa želja – lani so prišli otroci iz Makedonije in so 

glede na svojo versko pripadnost povedali, da ne želijo svinjine. Ob tem, kolikor imajo 

dohodka, jim je pripadalo tudi regresirano kosilo, a so rekli, da ga kljub temu ne želijo. Bali 

so se, da bi bila kje svinjina. Nekateri so potlej sami nosili … Pač prepustimo staršem, ampak 

vedno damo poudarek, naj bo zdravo, naj gledajo na zdravje svojega otroka in tukaj so starši 

kar racionalni« (A5.1). 
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4. Nesporazumi pri terminologiji (zamenjava pojmov: začasno bivanje, stalno bivanje, 

podaljšano bivanje): »Ampak še zmeraj imamo potem kaj – recimo podaljšano bivanje, oni 

imajo podaljšano bivanje upravne enote, zato jim po navadi govorim varstvo, čeprav to ni 

varstvo. Včasih jim tukaj vse razložim, pol ure izgubim, pa pride k učiteljici in reče, da nisem 

povedala za varstvo, ker govorim podaljšano bivanje. Zdaj sem pri teh konzultacijah začela 

spreminjati določeno terminologijo, da me bolj razumejo. [Podaljšano bivanje povezujejo s 

postopkom na upravni enoti: pridobivanje dovoljenja za začasno ali stalno bivanje]. 

5. Pomen medvrstniške podpore in vloga razrednikov: [Imaš kakšen predlog za šole, 

ki se šele začenjajo ukvarjati z vključevanjem otrok priseljencev?  Kaj se ti zdi pomembno za 

uspešno vključevanje in spodbujanje medkulturnega dialoga?] »Da je razred pripravljen. Da 

je vsaj kdo v razredu, ki bo stal otroku ob strani. [Od otrok ali od učiteljev?] Tudi od otrok. 

Dobra vrstniška pomoč je izjemno primerna. Pri nas je tako, da kdorkoli pride, ne naleti na 

enega – za katerega je odvisno, ali se bo z njim ujel ali ne – ampak na deset otrok, ki imajo 

podobno izkušnjo, in je sigurno, da bo od nekoga sprejet in spodbujan. Tam, kjer ni takega 

okolja, da bi imeli otroci to izkušnjo, je absolutno treba delati na tem, da bo tudi nekaj otrok 

pripravljenih na medvrstniško pomoč, saj jo ta otrok absolutno rabi. [Bi morala to nalogo 

opraviti razredničarka?] Ja, razredničarka bi morala to vlogo prevzeti. Otroci se sami od sebe 

marsikje raje obrnejo stran. Zdi se mi, da je pri nas plus ravno to, da dobi prav vsak otrok 

podporo – tudi oni, ki je po 14 dneh ugotovil, da ne bo šlo, je podporo dobil. Z njim v 

knjižnico je prihajal sošolec, vsi so ga spodbujali: 'Zdaj gremo tja, zdaj gremo na športno 

vzgojo, vzemi torbo, daj to …' To na začetku rabijo. Če pa je jezikovna bariera večja – pri nas 

ni tako zelo velika, vsaj delno se razumemo – pa še toliko bolj« (A5.5). 

6. Potreba po pogovarjanju in medsebojnem poslušanju: »Imeli smo tudi mladinske 

klepetalnice, vodja jih je obudila. Tudi velikokrat, ko pridejo k meni, rečejo, kako je luštno, 

ker se ne pogovarjamo samo o šoli, ampak tudi nasploh, o spolnosti, o težavah mladostnic, o 

vzgoji, kako so starši težki, in ko jim povem, da moja hči mene vidi kot težko, ne morejo 

verjeti! Ker mame imamo svoje meje za svoje, za druge pa je drugače. Njim se tako odpira 

svet. Radi se pogovarjajo! Naša vodja je imela super mladinsko klepetalnico, kjer so ji 

povedali probleme o učiteljih … Vse te stvari. Tudi meni pridejo povedat raznorazne 

probleme – kako je oni zaljubljen v to … Odpirajo se, zaupajo. Radi se pogovarjajo take 

stvari, in ko se takole odprejo – ne samo kot učitelji, ampak kot ljudje, kot naša knjižničarka v 

knjižnici, in tudi naši učitelji so bolj ali manj taki. Pri nas ni kakšnega takega, da bi bil tako 

zaprt. Če se le da, se pogovarjajo tudi na tej ravni in naši otroci srkajo. Mislim, da jim manjka 

pogovora tudi doma – pa ne zato, ker starši ne bi hoteli, ampak ker se bodo starši ob vseh teh 
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službah pregarali in zelo malo se vidijo. Drugače so pa starši zelo topli, čustveni, zelo radi bi, 

da bi bilo njihovim otrokom dobro – kot vsi, ampak oni mogoče še bolj. To jim veliko 

pomeni, je pa včasih tudi kakšen nesporazum, saj veste, tudi učitelji delamo kdaj napake. 

Smo se pa še vse zmenili na dovolj dobri ravni« (A5.1). 

 

A 4.10 Analiza vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga z vidika 

modela medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli A 

 

Preglednica 16: Analiza vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga z vidika modela 

medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli A 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

5 - osnovno izhodišče te šole je zavedanje, 

da so njihovi razredi večkulturni 

- učitelji so razvili številne oblike 

podpore za starše in otroke priseljence 

- na šoli so zaposleni učitelji, ki imajo 

sami neposredno (ali posredno: poročeni 

s partnerjem, ki se je priselil v Slovenijo) 

izkušnjo preseljevanja  

- zavedanje o etnični raznolikosti 

prebivalcev v Sloveniji in v šolskih 

razredih opazno pri vseh sodelujočih v 

raziskavi 

- največ priseljencev je iz Bosne in 

Hercegovine, manj iz Makedonije, Srbije, 

s Hrvaške, zelo malo s Kosova; tudi 

otroci iz azilnega doma, ki prihajajo 

najpogosteje iz Kazahstana, Ukrajine 

- v zadnjih desetih letih (2001–2010) se 

je vključilo na šolo okoli 15 

novopriseljenih otrok na šolsko leto 

- večinoma pridejo začetku šolskega leta, 

nekateri tudi sredi 

- veliko je na šoli otrok, ki so rojeni v 

Sloveniji, a so se priselili njihovi starši 

2. Sistemska podpora za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

3 - na šoli običajno razvrstijo otroka 

priseljenca v razred glede na letnik 

rojstva in glede na zaključeni razred v 

državi izvora; včasih se odločijo na 

podlagi preskusov znanja (matematika, 

angleščina) za nižji ali višji razred; včasih 

sami starši zaprosijo za nižji razred 
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razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

- učitelji pripravijo razred na prihod 

novega otroka priseljenca, sprejmejo ga 

prijazno 

- drugi otroci priseljenci, ki so se priselili 

prej, in poznajo materni jezik novih otrok 

priseljencev, nudijo pomembno podporo 

novopriseljenim otrokom 

- (ne)znanje slovenščine predstavlja 

veliko oviro pri vključevanju na začetku 

- navkljub prijaznemu sprejemu občutijo 

nekateri otroci priseljenci ob 

vključevanju v novo okolje strah in 

nelagodje 

- pri učenju SDJ je pomembna podpora 

prijateljev in sošolcev, če je možno, tudi 

družine 

- svetovalna delavka meni, da se zelo 

trudijo, da bi se naučili slovenščino, da 

jim je to izredno pomembno  

- SDJ poučujejo tri učiteljice (po triletjih) 

- ena učiteljica ima veliko izkušenj pri 

poučevanju SDJ: pri desetletnem delu z 

otroki priseljenci si je nabrala veliko 

izkušenj in gradiva ter si oblikovala svoj 

sistem poučevanja; gradivo za 

poučevanje SDJ vidi praktično 

vsepovsod, najpomembnejše ji je 

slikovno gradivo, ki ga plastificira in 

razporedi po tematskih sklopih 

- druga učiteljica, ki je zaradi 

primanjkljaja ur za polno zaposlitev sama 

predlagala delo z otroki priseljenci, je na 

področju poučevanja SDJ začetnica, 

sodelavka ji svetuje, a se večinoma drži 

enega gradiva (ABC 1, 2, 3, gremo!), ki 

ga prilagaja starosti otrok 

- učitelji opažajo: pri vključevanju otrok 

priseljencev, ki pridejo v višje razrede in 

imajo že usvojene slovnične strukture v 

svojem maternem jeziku, to spodbudno 

vpliva na hitrejše in uspešnejše učenje 

slovenščine 

- nekateri učitelji menijo, da bi bil pred 

vključitvijo v razred smiseln intenzivni 

tečaj slovenščine 

- pouk SDJ poteka v šolski knjižnici 

- na šoli nimajo sistematično urejenega 

prilagojenega ocenjevanja 

- interni dogovor, da naj bi bili otroci 

priseljenci prvega pol leta po vpisu v šolo 
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neocenjeni, kasneje pa je obvezujoče 

doseganje minimalnih ciljev 

- pomembna oblika razširjenega 

programa je podaljšano bivanje: tam se 

otroci družijo in skupaj igrajo, potem ko 

naredijo otroci domačo nalogo, pri čemer 

jim učitelji nudijo pomembno podporo; 

redkeje hodijo otroci v jutranje varstvo 

- med otroki priseljenci zaznavajo 

nadarjene učence in otroke, ki 

potrebujejo veliko podpore 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih  

5 - učitelji se izobražujejo na različnih 

izobraževanjih po vsej Sloveniji in vabijo 

predavatelje na svojo šolo 

- šola A tudi sama širi svoje izkušnje in 

aktivno sodeluje pri širjenju primerov 

dobrih praks 

 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

3 - organizirajo in izvajajo medkulturne 

učne ure v sodelovanju z otroki 

priseljenci (npr. obravnava verstev pri 

etiki, različni plesi in folklora, izmenjava 

receptov, obravnava različnih pisav itn.)  

- na šoli se odkrito soočajo s predsodki in 

stereotipi 

 

 

 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

4 - otroci priseljenci govorijo svoj materni 

jezik večinoma pri pogovoru s sošolci, 

sošolkami, in to med odmorom, po pouku 

- na začetku so nekateri v maternem 

jeziku odgovarjali tudi učiteljici 

- v maternem jeziku lahko berejo pri 

bralni znački 

- v šolski knjižnici imajo nekaj knjig v 

maternih jezikih otrok priseljencev; 
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medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

pridobili so jih z darovi na založbah in od 

samih otrok priseljencev 

- spodbujajo večjezičnost in predstavitve 

maternih jezikov otrok priseljencev na 

javnih šolskih prireditvah 

- organizirajo in izvajajo medkulturne 

učne ure in šolske prireditve 

- prostovoljec iz Makedonije v razredu 

kot učna pomoč in podpora 

- poskusili so z izbirnim predmetom 

hrvaščina, srbščina v 7., 8. in 9. razredu, 

a je bilo za druge jezike več zanimanja 

- nimajo organiziranega pouka maternih 

jezikov in kultur otrok priseljencev 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

4 - svetovalna delavka sprejme starše 

prijazno in spodbudno 

- nudi jim tudi podporo pri urejanju druge 

dokumentacije, za kar so ji starši hvaležni 

- s starši se učitelji sporazumevajo brez 

težav (najpogostejši skupni jezik je 

srbohrvaščina, včasih angleščina), le 

albanščine ne razumejo; z albansko 

govorečimi starši pridejo (neuradni) 

prevajalci (znanci/delodajalci/lastniki 

najemniških stanovanj) 

- govorilne ure in roditeljski sestanki, 

česar se udeležuje večina staršev 

- učitelji menijo, da samo standardne 

oblike sodelovanja s starši niso dovolj, 

starši priseljenci potrebujejo tudi druge 

vrste podpore: najprej občutek sprejetosti 

in enakosti, potem pa še nasvete in 

pomoč pri vključevanju v novo družbo 

tako zase kot za svoje otroke (ne le 

nostrifikacija, vloge, spričevala, ampak 

tudi nasveti, kako deluje zdravstvo, kako 

bi to uredili, kako do vize, zaposlitve, 

stanovanja … kako preprečiti zlorabe, 

nasilje) 

- zaposleni so tako očetje kot matere, v 

posameznih primerih le eden; nekateri 

imajo več služb, da lahko preživljajo 

družino; nekateri so zaposleni nelegalno 

- eden od učiteljev izpostavlja, da v 

nekaterih družinah znanje ni vrednota, da 

otroci nimajo razvitih delovnih navad in 

da so starši prehitro zadovoljni, če otroci 

dosežejo minimalne cilje; vendar učitelji 

vztrajajo in spodbujajo učence k 

doseganju višjih ciljev, od staršev pa 
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pričakujejo podporo 

- pomemben prostor sodelovanja 

predstavlja šolska knjižnica: otroci imajo 

tam največkrat dodatne ure za 

poučevanje SDJ – vrata šolske knjižnice 

so odprta tudi za starše 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

4 - šola izjemno veliko sodeluje s 

številnimi organizacijami v svojem 

okolju: z občino, upravno enoto, z 

Zavodom za zaposlovanje, s Centrom za 

socialno delo, z MNZ, MŠŠ, 

zdravstvenim domom, z mladinskimi 

središči, vladnimi in nevladnimi 

organizacijami (Cene Štupar, Slovenska 

filantropija, Mladinsko središče Vič in 

Šiška, Društvo Skala) in s fakultetami, s 

katerimi sodelujejo pri raziskavah; na 

njihovo šolo so vključeni otroci iz 

azilnega doma; včasih sodelujejo s 

šolami, na katere se prešolajo nekateri 

otroci 
 

 

Na šoli A popolnoma prevladuje medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo. 

Razvijajo ga s številnimi konkretnimi dejavnostmi, ki so v oporo tako otrokom priseljencem 

kot njihovim staršem in učiteljem. 1. Osnovno izhodišče te šole je zavedanje, da so njihovi 

razredi večkulturni. Na šoli so zaposleni učitelji, ki imajo sami neposredno (ali posredno: 

poročeni s partnerjem, ki se je priselil v Slovenijo) izkušnjo preseljevanja. Zavedanje o 

etnični raznolikosti prebivalcev v Sloveniji in v šolskih razredih je opazno pri vseh 

sodelujočih v raziskavi. Največ priseljencev je iz Bosne in Hercegovine, manj iz Makedonije, 

Srbije, s Hrvaške, zelo malo s Kosova; tudi otroci iz azilnega doma, ki prihajajo najpogosteje 

iz Kazahstana, Ukrajine. V zadnjih desetih letih (2001–2010) se je vključilo na šolo okoli 15 

novopriseljenih otrok na šolsko leto; večinoma pridejo na začetku šolskega leta, nekateri tudi 

sredi. Veliko je na šoli otrok, ki so rojeni v Sloveniji, a so se priselili njihovi starši. 

2. Razvili so številne oblike sistemske podpore za uspešno vključevanje otrok 

priseljencev: priprava razredne skupnosti na sprejem otrok priseljencev, pouk slovenščine kot 

drugega jezika, vključevanje v razširjeni program, medvrstniško podporo; ne uporabljajo pa 

možnosti dveletnega prilagojenega ocenjevanja in ne razvijajo individualnega programa za 

otroke priseljence. Na šoli običajno razvrstijo otroka priseljenca v razred glede na letnik 

rojstva in glede na zaključeni razred v državi izvora. Učitelji pripravijo razred na prihod 

novega otroka priseljenca, sprejmejo ga prijazno. Drugi otroci priseljenci, ki so se priselili 
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prej, in poznajo materni jezik novih otrok priseljencev, nudijo pomembno podporo 

novopriseljenim otrokom. Neznanje slovenščine predstavlja veliko oviro pri vključevanju na 

začetku, navkljub prijaznemu sprejemu občutijo nekateri otroci priseljenci ob vključevanju v 

novo okolje strah in nelagodje. Pri učenju SDJ je pomembna podpora prijateljev in sošolcev, 

če je možno, tudi družine. Svetovalna delavka meni, da se zelo trudijo, da bi se naučili 

slovenščino, da jim je to izredno pomembno. SDJ poučujejo tri učiteljice (po triletjih). Ena 

učiteljica ima veliko izkušenj pri poučevanju SDJ: pri desetletnem delu z otroki priseljenci si 

je nabrala veliko izkušenj in gradiva ter si oblikovala svoj sistem poučevanja; gradivo za 

poučevanje SDJ vidi praktično vsepovsod, najpomembnejše ji je slikovno gradivo, ki ga 

plastificira in razporedi po tematskih sklopih. Druga učiteljica, ki je zaradi primanjkljaja ur za 

polno zaposlitev sama predlagala delo z otroki priseljenci, je na področju poučevanja SDJ 

začetnica, sodelavka ji svetuje, a se večinoma drži enega gradiva (ABC 1, 2, 3, gremo!), ki ga 

prilagaja starosti otrok. Učitelji opažajo, da pri vključevanju otrok priseljencev, ki pridejo v 

višje razrede in imajo že usvojene slovnične strukture v svojem maternem jeziku, to 

spodbudno vpliva na hitrejše in uspešnejše učenje slovenščine. Nekateri učitelji menijo, da bi 

bil pred vključitvijo v razred smiseln intenzivni tečaj slovenščine. Pouk SDJ poteka v šolski 

knjižnici. Slabost je, da na šoli nimajo sistematično urejenega prilagojenega ocenjevanja; 

interni dogovor je, da naj bi bili otroci priseljenci prvega pol leta po vpisu v šolo neocenjeni, 

kasneje pa je obvezujoče doseganje minimalnih ciljev. Pomembna oblika razširjenega 

programa je podaljšano bivanje: tam se otroci družijo in skupaj igrajo, potem ko naredijo 

otroci domačo nalogo, pri čemer jim učitelji nudijo pomembno podporo; redkeje hodijo otroci 

v jutranje varstvo. Med otroki priseljenci zaznavajo nadarjene učence in otroke, ki 

potrebujejo veliko podpore, čeprav zanje ne oblikujejo posebnih individualnih programov. 

 3. Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo izvajajo na šoli vse dejavnosti, ki 

sestavljajo ta kriterij. Navkljub mnogim izkušnjam se učitelji izobražujejo na različnih 

izobraževanjih po vsej Sloveniji in vabijo predavatelje na svojo šolo, sočasno pa šola A tudi 

sama širi svoje izkušnje in aktivno sodeluje pri širjenju primerov dobrih praks. Navkljub temu 

izražajo potrebo po nadaljnjem usposabljanju. 

 4. Zavedanje o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih razvijajo tako, da 

povezujejo učno snov z večkulturnostjo v razredu in na šoli, samostojno pripravljajo in 

uporabljajo dodatno učno gradivo o večkulturnosti v šolski skupnosti, obravnavajo primere 

sistemske in prikrite diskriminacije v družbi. Organizirajo in izvajajo medkulturne učne ure v 

sodelovanju z otroki priseljenci (npr. obravnava verstev pri etiki, različni plesi in folklora, 
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izmenjava receptov, obravnava različnih pisav itn.). Na šoli se odkrito soočajo s predsodki in 

stereotipi. 

 5. Razvoj medkulturnega dialoga na šoli poteka skladno z večkulturnostjo na šoli, in 

to v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci. Otroci priseljenci govorijo svoj materni jezik 

večinoma pri pogovoru s sošolci, sošolkami, in to med odmorom, po pouku. Na začetku so 

nekateri v maternem jeziku odgovarjali tudi učiteljici. V maternem jeziku lahko berejo pri 

bralni znački. Pouk maternih jezikov so ponudili kot izbirne predmete v 3. triletju, a niso bili 

izbrani. Izvajajo številne medkulturne učne ure in medkulturne šolske prireditve, na katerih 

presegajo samo stereotipno podobo priseljencev in predstavljajo tudi njihovo umetnost, 

znanost, gospodarstvo, kulturo itd. V šolski knjižnici imajo gradivo v maternih jezikih otrok 

priseljencev, večjezičnost, prisotna na šoli, je vidna na šolskih hodnikih (napisi »dober dan«). 

V prihodnosti si želijo organizirati tudi pouk maternih jezikov in kultur. 

 6. Med močna področja šole A sodi zagotovo tudi sodelovanje s starši priseljenci: z 

njimi se temeljito pogovorijo ob prvem stiku ter ponudijo staršem informacije o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, ki jo pričakujejo od staršev pri vključevanju 

njihovega otroka. Svetovalna delavka sprejme starše prijazno in spodbudno, nudi jim tudi 

podporo pri urejanju druge dokumentacije, za kar so ji starši hvaležni. S starši se učitelji 

sporazumevajo brez težav (najpogostejši skupni jezik je srbohrvaščina, včasih angleščina), le 

albanščine ne razumejo; z albansko govorečimi starši pridejo (neuradni) prevajalci 

(znanci/delodajalci/lastniki najemniških stanovanj). Govorilnih ur in roditeljskih sestankov se 

udeležuje večina staršev. S starši sodelujejo pri medkulturnih učnih urah in medkulturnih 

šolskih prireditvah, nudijo jim podporo pri učenju SDJ, povezujejo jih z organizacijami v 

lokalnem okolju. Učitelji menijo, da samo standardne oblike sodelovanja s starši niso dovolj, 

starši priseljenci potrebujejo tudi druge vrsto podporo: najprej občutek sprejetosti in enakosti, 

potem pa še nasvete in pomoč pri vključevanju v novo družbo tako zase kot za svoje otroke 

(ne le nostrifikacija, vloge, spričevala, ampak tudi nasveti, kako deluje zdravstvo, kako bi to 

uredili, kako do vize, zaposlitve, stanovanja … kako preprečiti zlorabe, nasilje). Zaposleni so 

tako očetje kot matere, v posameznih primerih le eden; nekateri imajo več služb, da lahko 

preživljajo družino; nekateri so zaposleni nelegalno. Eden od učiteljev izpostavlja, da v 

nekaterih družinah znanje ni vrednota, da otroci nimajo razvitih delovnih navad in da so starši 

prehitro zadovoljni, če otroci dosežejo minimalne cilje; vendar učitelji vztrajajo in spodbujajo 

učence k doseganju višjih ciljev, od staršev pa pričakujejo podporo. Pomemben prostor 

sodelovanja predstavlja šolska knjižnica: otroci imajo tam največkrat dodatne ure za 

poučevanje SDJ – vrata šolske knjižnice so odprta tudi za starše. 
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 7. Naslednja izjemno močna točka je sodelovanje šole z organizacijami v lokalnem 

okolju, sodelujejo skoraj z vsemi: z občino, upravno enoto, z Zavodom za zaposlovanje, s 

Centrom za socialno delo, z MNZ, MŠŠ, zdravstvenim domom, z mladinskimi središči, 

vladnimi in nevladnimi organizacijami (Cene Štupar, Slovenska filantropija, Mladinsko 

središče Vič in Šiška, Društvo Skala) in s fakultetami, s katerimi sodelujejo pri raziskavah; na 

njihovo šolo so vključeni otroci iz azilnega doma; včasih sodelujejo s šolami, na katere se 

prešolajo nekateri otroci. Svetujemo jim še sodelovanje z društvi priseljencev, z 

veleposlaništvi in z učitelji maternih jezikov in kultur. 

 V prihodnosti jim svetujemo še razvoj dveletnega prilagojenega programa in 

individualnega programa za vsakega otroka posebej, uvajalnico konec avgusta. Učitelji naj 

razvijejo tudi kritičen odnos do enokulturnih učnih načrtov ter gradiv ter zahtevajo njihovo 

prenovo, da bodo odražali družbeno večkulturnost, z učenci naj obravnavajo primere 

predsodkov in diskriminacije tudi v učnih gradivih. Organizirajo naj pouk maternih jezikov in 

kultur. Večjezičnost naj bo vina tudi v šolski publikaciji in na spletni strani šole. Ob številnih 

načinih sodelovanja s starši jim svetujemo še dvojezična vabila in spodbudo staršem za 

povezovanje med seboj, predstavitev večjezične spletne strani Informacije za tujce. Njihov 

sistem vključevanja otrok priseljencev bo še boljši, če bodo razvili še sodelovanje z 

veleposlaništvi in društvi priseljencev. Navkljub nekaterim pomanjkljivost je šola A primer 

dobre prakse. Razvili so številne oblike podore za učence priseljence, sodelovanje s starši, z 

okolico. Učitelji imajo visoko razvito medkulturno zmožnost in veliko se lahko naučimo iz 

njihovih izkušenj. Dodana vrednost je, da širijo svoje izkušnje tudi na druge šole ter obenem 

izražajo potrebo po nadaljnjem izobraževanju. 

 

Preglednica 17: Analiza razvijanja medkulturne zmožnosti in medkulturnega dialoga pri pouku 

književnosti na šoli A 

 

Cilji Ugotovitve 

1. Samostojno poznavanje 

književnih besedil s tematiko 

vključevanja (otrok) priseljencev 

Učenci: Grdi raček, Lažniva Suzi. 

Starši: Goran Vojnović: Čefurji raus; Samir in Jonatan, 

Abela. 

Učiteljice: Juri Muri 

2. Prepoznavanje sodobnih 

književnih besedil s tematiko 

vključevanja (otrok) priseljencev 

(Makarovič 1975 idr.; Pikalo 

2005; Cave 2001; Fries 2002, 

Velthius 2005; Neuendorf 2000; 

Učenci so prepoznali književne osebe Žabec, Mici iz 2. 

a; kosovirje, pingvine. Vendar iz zbirke o Žabcu ne 

poznajo knjige z naslovom Žabec in tujec (Velthiujs 

1997, 2005); ne spomnijo se, da ena od zgodbic o Mici 

iz 2. a govori o deklici Azri, ki je prišla v slovenski 

razred iz Bosne in Hercegovine (Koren 2009); ne 
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Koren 2009) spomnijo se, da ena od zgodb o kosovirjih in pingvinih 

govori o obisku Lebdivk, ki jih pingvini zaradi 

predsodkov o njih in strahu pred njimi niso obiskali že 

400 let (Makarovič 1975, 1995, 2002). 

 

Med večjezičnimi slikanicami so poznali književno 

besedilo Novoletna smrečica (Hanuš 2010a, 2010b). 

3. Branje in obravnava književnih 

besedil s tematiko vključevanja 

(otrok) priseljencev pri pouku  

Večina otrok priseljencev se ne spomni, da bi pri pouku 

brali besedila o vključevanju otrok priseljencev; nekateri 

otroci priseljenci se spomnijo teme, ne pa naslova.  

 

Ena učiteljica se je spomnila na besedilo Juri Muri 

Toneta Pavčka; besedilo so uporabili za iztočnico za 

pogovor, od kod so otroci prišli; priložnost za pogovor o 

medkulturnem svetu pa vidi tudi ob prevedenih 

besedilih v berilih. 

4. Branje v maternih jezikih otrok 

priseljencev ob večjezičnih 

slikanicah (Hanuš 2010a, 2010b; 

Hudorovac 2009) 

Učenci so poznali večjezično besedilo Novoletna 

smrečica (Hanuš 2010a, 2010b). Ena učenka je prebrala 

odlomek v makedonskem jeziku. Učenci so vedeli, da je 

slikanica prevedena v različne jezike: v makedonščino, 

slovenščino, madžarščino … Učenka, ki govori 

makedonsko, je povedala, da ne zna več brati cirilice in 

da se je v Makedoniji v vrtcu učila turško. 

5. Zmožnost poistovetenja s 

književno osebo in povezava z 

življenjskimi izkušnjami 

(Neuendorf 2000) 

Nekateri otroci priseljenci so se ob in po branju besedila 

poistovetili s književno osebo in se spomnili svojih 

izkušenj, svoje stiske, svojih občutkov negotovosti in 

nerazumevanja ter kako so se učili slovensko, npr.: »Ko 

smo danes brali Niko nosorog pa že ni pošast, sem se 

počutil … Kot da mu je … ni nič razumel. Ni vedel, kaj 

je kaj, in nihče mu ni povedal. Kot sem sam čutil v 

prvem razredu« (A3.1); »Malo bi že pomagalo otroku, 

ki pride. Da ve, kaj naj počne ali kako naj se ozira na to, 

kar oni govorijo. Da jih ne posluša. Da ga ne prizadene, 

če ga zafrkavajo. Lahko bi se razumeli z njim, če bi kaj 

prebrali o tem. Jaz bi veliko laže razumela stisko otroka, 

ki bi prišel na novo. Ker sem to že preživela.« (A3.6)  

 

Branje besedila in pogovor o njem po branju je učence 

spodbudilo, da so odkrito spregovorili o svojih 

izkušnjah ob vključevanju novih otrok priseljencev, tudi 

o negativnih izkušnjah. Odprli so naslednje teme: 

obsojanje po krivici; prihod novega otroka priseljenca v 

razred; občutki otroka priseljenca; podpora; osebne 

izkušnje s priselitvijo. 

 

Po branju so bila mnenja otrok o tem, da beremo 

besedila, ki tematizirajo vključevanje otrok 

priseljencem, pozitivna, zdi se jim koristno in uporabno 

(potem razmišljajo o tem; tako priseljencu kot drugim 

otrokom pomaga, da vedo, kako se obnašati; če beremo 
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tovrstna besedila pomaga priseljencu, da mu ni tako 

hudo, da ga ne prizadene, če ga »zafrkavajo« ).   

6. Razvijanje recepcijske 

zmožnosti: samostojno 

nadaljevanje zgodbe in nov konec 

po branju književnega besedila 

(Koren 2009), posredno 

preverjanje, katere vrste podpore 

bi otroci ponudili 

novopriseljenemu otroku v 

razredu 

Poustvarjalna besedila večinoma izražajo empatijo, filijo 

in podporo v različnih oblikah. Med temami izstopa 

učenje slovenskega jezika. Večkrat izpostavljene teme 

so še popoldansko skupno druženje z igro, skupno 

učenje in delanje domačih nalog (medvrstniška pomoč), 

prijateljstvo, seznanitev s šolskimi prostori, prijazna in 

spodbudna učiteljica. Pogosto je v kratki obnovi ali v 

nadaljevanju zgodbe izpostavljen sošolec Tarik, ki zna 

materni jezik (bošnjaški) novopriseljene učenke in ji je 

pri pouku v podporo. 

 

 

Učiteljice ne uporabljajo književnih besedil za pogovor o preseljevanju, predsodkih, 

diskriminaciji (razen ene izjeme: besedilo Juri Muri Toneta Pavčka; besedilo so uporabili za 

iztočnico za pogovor, od kod so otroci prišli; priložnost za pogovor o večkulturnem svetu pa 

vidijo nekateri tudi ob prevedenih besedilih v berilih). 

Učenci in učitelji poznajo nekaj primerov književnih besedil, ki tematizirajo 

vključevanje drugačnih, priseljencev, pripadnikov etničnih skupnosti: Grdi raček, Lažniva 

Suzi, Goran Vojnović: Čefurji raus, Samir in Jonatan, Abela, Juri Muri. Tudi če prepoznavajo 

književne osebe iz slikanic, ki jih predstavimo, ne poznajo tistih, ki tematizirajo vključevanje 

(otrok) priseljencev. Poznajo pa večjezično slikanico Novoletna smrečica; ena učenka je 

prebrala besedilo v makedonščini. 

Nekateri otroci priseljenci so se ob in po branju besedila poistovetili s književno osebo 

in se spomnili svojih izkušenj, svoje stiske, svojih občutkov negotovosti in nerazumevanja ter 

kako so se učili slovensko. Branje besedila in pogovor o njem po branju je učence 

spodbudilo, da so odkrito spregovorili o svojih izkušnjah ob vključevanju novih otrok 

priseljencev, tudi o negativnih izkušnjah. Odprli so naslednje teme: obsojanje po krivici; 

prihod novega otroka priseljenca v razred; občutki otroka priseljenca; podpora; osebne 

izkušnje s priselitvijo. Po branju so bila mnenja otrok o tem, da beremo besedila, ki 

tematizirajo vključevanje otrok priseljencem, pozitivna, zdi se jim koristno in uporabno 

(potem razmišljajo o tem; tako priseljencu kot drugim otrokom pomaga, da vedo, kako se 

obnašati; če beremo tovrstna besedila pomaga priseljencu, da mu ni tako hudo, da ga ne 

prizadene, če ga »zafrkavajo«).  

Poustvarjalna besedila večinoma izražajo empatijo, filijo in podporo v različnih 

oblikah. Med temami izstopa učenje slovenskega jezika. Večkrat izpostavljene teme so še 

popoldansko skupno druženje z igro, skupno učenje in delanje domačih nalog (medvrstniška 
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pomoč), prijateljstvo, seznanitev s šolskimi prostori, prijazna in spodbudna učiteljica. Pogosto 

je v kratki obnovi ali v nadaljevanju zgodbe izpostavljen sošolec Tarik, ki zna materni jezik 

(bošnjaški) novopriseljene učenke in ji je pri pouku v podporo. 

Otroci priseljenci so se ob in po branju besedila poistovetili s književno osebo in se 

spomnili svojih izkušenj, svoje stiske, svojih občutkov negotovosti in nerazumevanja, učenja 

slovenščine. Napisali so raznovrstna poustvarjalna besedila, kar priča, da to možnost, tako kot 

pogovor po prebranem besedilu in poistovetenje, pri pouku književnosti učitelji pri delu z 

učenci uporabljajo. V prihodnje bi bilo smiselno pri pouku književnosti možnost 

poistovetenja z glavno književno osebo pogosteje uporabljati tudi ob književnih besedilih, ki 

tematizirajo vključevanje (otrok) priseljencev, se ob določenih izbranih književnih besedilih 

soočati s predsodki in stereotipi ter razvijati medkulturno zmožnost pri učencih. Svetujemo, 

da se v skladu z operativnimi cilji pri slovenščini ter s cilji medkulturne vzgoje in 

izobraževanja medkulturno zmožnost razvija tudi ob književnih besedilih, ki tematizirajo 

vključevanje otrok priseljencev, stereotipe in predsodke. 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

371 

Šola B  

B 4.1  Večkulturni razredi   

B 4.1.1  Etnična in jezikovna raznolikost  

 

Sodelujoči se zavedajo, da je slovensko prebivalstvo raznoliko in da so razredi 

njihovih otrok heterogeni. Omenjajo predvsem priseljence iz republik nekdanje SFR 

Jugoslavije: iz Makedonije in Albanije oz. s Kosova (za albansko govoreče otroke učitelji 

niso prepričani, ali so s Kosova ali iz Albanije oz. tega ne ločujejo, medtem ko sošolci vedo, 

da so otroci prišli s Kosova), na matični šoli pa predvsem iz Bosne in Hercegovine, z izjemo 

dveh Kazahstancev. Med manjšinami omenijo romsko in madžarsko, italijanske manjšine ne 

omenja nihče. Otroci v razredu so našteli: »V Sloveniji živijo različni tujci: Hrvatje, Bosanci, 

Makedonci, Madžari, Romi. Sošolec se je preselil v Slovenijo s Kosova, sošolka je prišla iz 

Makedonije« (B1.1). Starši na vprašalniku: »V Sloveniji živijo Slovenci, Srbi, Bosanci, 

Hrvati, Makedonci, Madžari. V razredu mojega otroka so štirje otroci priseljenci; prišli so s 

Kosova, iz Makedonije in Bosne« (B2.1); »Slovenci, Bosna in Hercegovina, Hrvati. V 

razredu mojega otroka so otroci priseljenci; prišli so iz Makedonije, Bosne in Hercegovine« 

(B2.2). Otroci priseljenci so povedali, da so prišli iz Makedonije (B3.1, B3.2), s Kosova 

(B3.4) in s Hrvaške, pri čemer se je oče preselil na Hrvaško zaradi dela, mama pa je z 

Madžarske: »Mami se preselila na Hrvaško, oče je šel na Hrvaško delat. Oče ni imel še 

nobene punce. Potem si je pa našel ljubezen« (B3.3). Starši priseljenci so povedali, da so 

prišli iz Makedonije (B4.1, B4.3) in s Kosova (B4.2). Učiteljice vedo, da so prišli otroci 

priseljenci iz Makedonije, s Kosova/iz Albanije (B5.1, B5.2, B5.3). Knjižničarka z matične 

šole, kamor gredo otroci s podružnične šole v 6. razred, pove, da prihaja večina otrok 

priseljencev na matični šoli iz Bosne in Hercegovine, nekaj iz Albanije (s Kosova), dva 

otroka sta prišla iz Kazahstana (B5.4). »Letos imamo na šoli prvič Rominjo. Deklica je 

popolnoma vključena v razred, ni nobenih razlik. Zna slovensko. Zdaj živijo tu, priselili so se. 

Lani je začela hoditi, potlej ni hodila, tako da je šla še enkrat v prvi razred. Zdaj hodi redno in 

otroci jo imajo čisto radi. S starši sodelujemo v redu; ni v mojem razredu, samo z mamico se 

pogovarjam. Mislim, da se dobro počuti in pride rada v šolo« (B5.3). 

Otroci priseljenci so povedali, da govorijo doma samo makedonsko (B3.2), 

makedonsko in slovensko (B3.1) ali slovensko: »Ker je mami Madžarka, oči Slovenec, jaz pa 

Hrvat« (B3.3); trijezičnega okolja tega otroka ni omenila nobena od učiteljic. Starši 
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priseljenci povedo, da govorijo doma albansko, na delovnem mestu (gradbišče) pa slovensko 

in srbohrvaško: »Po gradbiščih je največ srbohrvaščine« (B4.2). Nekateri ohranjajo materni 

jezik z branjem: »Berem Biblijo v makedonščini. Imam tudi slovensko« (B4.3). Enemu od 

staršev se zdi narobe, da priseljenci pri vsakodnevni komunikaciji uporabljajo svoj materni 

jezik: »Tisti, katerih materni jezik ni slovenščina, se (vsaj v našem kraju) sporazumevanju v 

svojem maternem jeziku, kar se mi ne zdi v redu, kajti vsak naj se prilagodi kraju, v katerem 

živi« (B2.1). Pri enem učencu, ki je prišel iz Bosne in Hercegovine, so se učitelji soočili z 

nemščino kot prvim tujim jezikom. »Medtem ko imajo drugi angleščino, ima on nemščino. 

To plačuje MŠŠ« (B5.4). 

B 4.1.2  Novopriseljeni otroci in vzroki za prihod 

 

Na podružnično šolo, ki jo obiskuje okoli 75 otrok od 1. do 5. razreda, se je v zadnjih 

treh letih vpisalo šest novopriseljenih otrok iz Makedonije in s Kosova. Pred tem otrok 

priseljencev na podružnični šoli niso imeli. 

Otroci priseljenci, s katerimi smo opravili intervju, so prišli v Slovenijo na podlagi 

združevanja družine zaradi očetove že večletne zaposlitve v Sloveniji, saj so se v družini 

odločili, da bodo zaživeli skupaj. Če imajo starejše brate ali sestre, so ti prišli v Slovenijo že 

pred njimi: »Prišla sem iz Makedonije v drugi razred. Ker je moj oče delal tukaj in smo 

morali priti. Imam dva brata imam, ne hodita več v šolo, na cesti delata z očijem. Najprej je 

prišel oče, potem bratje, potem pa še midve z mamo« (B3.1). »Iz Makedonije sem prišel v 

vrtec. Oče je delal tukaj prej že pet let. Imam dva brata, en je star eno leto, drugi pa hodi v 

tretji razred« (B3.2). »Prišel sem s Hrvaške, ko sem imel pet let. Tukaj sem hodil v vrtec, 

potlej pa v šolo. Na Hrvaškem sta se moja oče in mama spoznala. Ko sem se na Hrvaškem 

rodil, ni bilo dobro, ker smo imeli zelo staro hišo. Morali smo se preseliti. Oči je imel službo 

v Sloveniji. Prišli smo skupaj« (B3.3.) Sošolci v razredu povedo, da je prišla sošolka v 

Slovenijo, ker je delal oče tukaj že prej, sošolec s Kosova pa naj bi prišel v 4. razred leta 2010 

zaradi vojne (lahko bi rekli, da je prišel zaradi posledic vojne in etničnega nasilja, ki se kažejo 

zaradi slabih ekonomskih razmer, saj leta 2010 na Kosovu ni bilo več vojne). 

 Eden od intervjuvancev je prišel delat v Slovenijo leta 1999, žena z najstarejšim sinom 

se mu je pridružila okoli leta 2005. Imajo še dva mlajša otroka (B4.1). V drugi družini, ki se 

je tudi preselila iz Makedonije, je prišel mož v Slovenijo prvič leta 1990, vendar se je mati z 

dvema sinovoma vrnila v Makedonijo po treh mesecih, leto za njimi tudi mož. Leta 2008 so 

ponovno prišli vsi v Slovenijo, tokrat še s hčerko: »Ko smo prvič prišli, je bil starejši v 
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tretjem razredu in mali v prvem. Tri mesece smo ostali, nato pa smo se zopet vrnili v 

Makedonijo. Nisem mogla biti tu. Starejši je šel v prvi razred in ni znal nič slovensko. 

Stanovali smo v Ljubljani. Pomagali so jima, super! Njima je bilo dobro, jaz pa nisem mogla 

zdržati. Nisem mogla biti tu in šli smo nazaj v Makedonijo. Vsi, z otroki. Tudi mož je prišel 

nazaj čez eno leto – prekinil je s službo. Zaradi prekinitev nimamo stalnega bivališča. Potem 

smo spet prišli nazaj v Slovenijo, 2008« (B4.3). V tretji družini s Kosova je oče zaposlen v 

tujini že 17 let; meni, da nacionalizma v Sloveniji ni, da je v Nemčiji in Švici huje. Žena s 

tremi sinovi se mu je pridružila šele pred enim letom: »Do lanskega leta sem bil sam, lani so 

prišli žena in otroci. Julija sem začel urejati papirje, septembra pa so lahko prišli. Prej sem šel 

na Kosovo enkrat na štiri, pet mesecev. Ne želim se vrniti: če grem dol, tam ne bo nič. Lahko 

samo bajto gledam. Počutim se zelo dobro v Sloveniji. Bil sem tudi v Švici, Nemčiji in videl, 

kako je tam – a sem rekel, raje manj denarja in bolj sigurno. Nacionalizem je bil preveč … 

Tukaj še nisem videl, da je kaj. Tudi če so bili pijani, je bilo čisto OK« (B4.2). 

B 4.2  Vključitev v razred  

B 4.2.1  Vpis 

  

Nihče od sodelujočih ni izpostavljal posebnosti pri vpisu. Trije otroci priseljenci od 

šestih so se vpisali sredi septembra, eden je prišel oktobra. Zanimiv je primer dečka, ki ga ne 

obravnavajo kot otroka priseljenca, čeprav se je priselil s Hrvaške (mama je Madžarka, oče 

Slovenec). Vključen je bil v predšolsko izobraževanje in se tam naučil govoriti slovensko. Z 

matične šole, na kateri se ni počutil sprejetega, se je prešolal na podružnično, kjer se počuti 

dobro: »Na matični šoli so mi vzeli barvice in puščico in jih metali v kot. Tudi so me 

zafrkavali, da sem Hrvat zabit. [Kaj pa je učiteljica takrat naredila? Si šel povedat?] Ja, sem 

šel. Ona je vse rešila. Dala nas je narazen in med odmori je bila vedno pri nas. Potem smo se 

pogovarjali« (B3.3).  

Eden od staršev priseljencev izpostavi podporo z nasvetom, kako pridobiti potrebna 

finančna sredstva na centru za socialno delo: »Pomagali so mi denarno – to redno dobim. 

Otroški dodatek. To je zelo dobro« (B4.2). Drugi izpostavi podporo: »Pomagali so ji, da 

slovensko govori, da se druži s slovenskimi vrstnicami, punčkami, pri mnogo stvareh. Super, 

zelo dobro so jo sprejeli« (B4.3). Učiteljica poudarja: »Pogoj, da ti napreduješ in se 

intelektualno, emocionalno in socialno dobro razviješ, je, da se dobro počutiš v sredini. Če se 

ne, ne moreš razmišljati, ustvarjati. Da se dobro počutiš, je prvi pogoj« (B5.3). 
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B 4.2.2  Določitev razreda 

 

 Otroci in starši priseljenci so povedali, da so otroci v Sloveniji šolanje nadaljevali 

skladno s končanim razredom v izvorni državi: »V Makedoniji sem končala prvi razred in 

potlej sem tukaj prišla v drugi razred« (B3.1). »Na Kosovu sem naredil tretji razred, tu sem 

šel v četrtega« (B3.4). »Hčerka je prišla sem v drugi razred, prvega je naredila v Makedoniji 

(B4.3). »Tretji otrok je tukaj začel hoditi v prvi razred. Najstarejši sin je na Kosovem končal 

tretji razred, četrtega je začel tukaj« (B4.2).  

Učiteljica opiše en primer, ko so otroka vključili ponovno v četrti razred – čeprav bi 

starostno ustrezal petemu razredu, po znanju pa bi sodil v tretji razred: »Na začetku se še ni 

vedelo – ko smo v sredini septembra slišali, da dobimo tri popolne tujce, ki ne znajo jezika – 

v kateri razred jih bomo dali. Sploh se ni vedelo za mojega učenca, ker starostno ustreza 

petemu razredu, ampak jaz sem si ga po tihem želela imeti v razredu, ker imam že kar nekaj 

različnih izkušenj za sabo. Vedno si želim nekaj novega. Ko sem ga poskusno dobila, sem 

vedela, da bodo težave, da »fali« z jezikom, da šolski sistem ni skladen. Ni znal ne 

poštevanke ne številskih predstav do sto – vsega tega, kar bi moral v tretjem razredu znati. 

Učiteljica mi je rekla, da bi šel v tretji razred, a meni se je to zdelo tako neosebno – da se 

človeka prestavlja sem ter tja, čeprav smo potem ugotovili, da tega ne bi smeli storiti. Ne 

smemo ga dati v dva razreda niže, kot bi dejansko bil« (B5.2).  

B 4.2.3  Prvi stiki z novimi sošolci 

  

 Otroci priseljenci pogrešajo svoje prijatelje, ki jih zaradi selitve zapustijo v svoji 

izvorni državi, čeprav so v slovenskem razredu sprejeti in dobijo podporo: »Pogrešala sem 

svoje prijatelje, ko sem prišla sem. Bila sem žalostna, ker sem jih zapustila. Rekla sem, da jih 

nikoli ne bom zapustila, zdaj sem pa jih. Ko sem prišla v novo šolo, sem gledala, kako so se 

igrali, pa sem se spominjala starih časov, prijateljev … nekaj časa je trajalo, da sem dobila 

nove prijatelje. Pomagali so mi, me naučili pospravljati, mi povedali, kako se moram obnašati 

in vse to. Pomagali so mi govoriti slovensko, pospravljati mizo, so mi rekli, ko sem bila 

rediteljica, da sem morala prtičke …« (B3.1). En otrok se ne spominja, kako se je počutil ob 

prihodu (B3.2), drugi se je počutil osamljenega in je prav tako pogrešal prijatelje: »Zelo slabo 

sem se počutil. Nikogar še nisem poznal. Zelo težko je to opisati. Takrat je bil že moj brat na 

svetu in sva se skupaj igrala. [Si kaj pogrešal prijatelje s Hrvaške, iz prejšnjega vrtca?] Ja, 

sem jih, skupaj smo odkrili piramido pod skalami« (B3.3). En otrok pove, da je bila zanj ob 
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vključitvi v novi razred najpomembnejša učiteljica, čeprav so ga tudi otroci sprejeli prijazno 

in ga povabili v igro (B3.4). 

Otroci v (novem) razredu so radovedni, zanima jih, zakaj so otroci priseljenci prišli: 

»So mi govorili, zakaj sem prišla. So me spraševali. Niso bili nesramni« (B3.1). »Sprašujejo 

me, zakaj sem prišel v Slovenijo. Povem, da zato, ker oče tu dela. [Pa te to boli, prizadene?] 

Ne. Saj jim povem, se nasmejem« (B3.2). 

Učiteljica opiše svojo izkušnjo, ko so dobili v razred vase zaprtega in molčečega 

otroka, ki sta ga selitev in finančna stiska staršev močno prizadela. Otrok priseljenec zavrača 

vabila drugih otrok k igri, ne sprejema otroške družbe. Učiteljica tudi opaža, da ima otrok 

nižje sposobnosti. Učiteljica je veliko časa je v razredu porabila za pogovor o sprejemanju 

otroka priseljenca in zdi se ji, da se je empatija otrok od septembra do junija povečala: »Na 

začetku leta ni bilo empatije toliko, kot je je sedaj. Zdi se mi, da smo večji del – sploh pri 

urah oddelčne skupnosti ali v okviru odmora – namenjali tem pogovorom. Mogoče septembra 

še ne toliko, konec septembra se nam je pridružil fant s Kosova, ki sploh ni znal jezika, nič … 

Že prej smo se malo pogovarjali, a nisem vedela, da bodo take težave, da ga bodo tako težko 

sprejeli. Potem smo se vsakodnevno pogovarjali o tem, naj se sami vživijo v to – če bi bili, 

kot ste vi rekli, na Madžarskem, na Kitajskem, se pravi večkrat smo se morali na to nazaj 

nasloniti. Zelo počasi, ne hitro, morala sem veliko prostega časa, tudi po pouku, nameniti tem 

razgovorom. Tale fant – škoda, da ga ta teden ni, ni ga že tri tedne, ker si je roko poškodoval 

in je vprašanje, če bo sploh prišel do poletnih počitnic, ima hudo poškodbo – se mi zdi, da 

najbolj od vseh družinskih članov občuti selitev, revščino, živijo v zelo slabih razmerah, v 

baraki – večkrat sem bila pri njih, ker sem jim kake stvari prinesla. Zelo je nesrečen, kot bi bil 

živ mrlič. Nobenega izraza na obrazu, nobenih gibov, zelo zaprt … Na začetku, v oktobru, so 

se hoteli z njim igrati, se družiti, mu pomagati, ampak on se tako boji stikov, da jih je prav 

odganjal stran in se nekam skril. Marsikdo je potem zgubil voljo, zato so se potem ti pogovori 

nadaljevali še naprej in trajajo še danes. Včasih otrokom zmanjka potrpljenja. Jaz pravim, da 

ima tu dobro okolje – malo otrok, teže bi bilo v kaki večji šoli, a vseeno … Dostikrat se 

zgodi, da mu kdo ni pripravljen pomagati, ker ne dobi od njega ničesar, ne nasmeha, sami 

odrivi! Jaz z vsemi temu fanti sočustvujem že od vsega začetka in jim skušam po najboljših 

močeh pomagati, je pa težko, sploh za tega starejšega, ki je že tako dozorel, da razmere okrog 

sebe najbolj občuti. Sposobnosti pri njem so precej nizke, tako da je še to zraven: neznanje, 

nizke sposobnosti« (B5.2). 

Tudi druga učiteljica je dobila v razred otroka priseljenca, ki je bil na začetku zelo 

zaprt vase, a se je kasneje odprl in zaživel v razredu: »Prvega tujca iz Makedonije sem dobila 
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pred dvema letoma v prvi razred devetletke. Bil je ponavljavec. Prišel je eno leto prej v prvi 

razred, oktobra, brez znanja slovenščine. Takrat je bil zelo introvertiran, potem se je pa počasi 

odpiral. Sošolci so ga sprejeli, tudi on je začel navezovati stike z njimi, tako da je potlej 

razred izdelal. Malo me je skrbelo, ker je bil tako mrtev, zaželela sem si, da zasije – in je res! 

Ja, in ta otrok je res zasijal. To se je bistveno spremenilo. Po kakih dveh letih, ko smo pisali o 

šoli, je on napisal, da gre rad v šolo, da mu je v šoli najlepše, da med počitnicami vsak dan 

vpraša očeta, kdaj bo šola … Tukaj se počuti dobro. Zdaj je dobil priznanje za Ciciumetnijo 

desetega likovnega natečaja. Zadnjič sva šla na podelitev. Dober je na športnem področju … 

Iščemo področja, kjer so otroci uspešni, in jih dvigujemo! V razredu sta pa res popolnoma 

sprejeta. Tisto leto je v prvi razred prišel tudi njegov bratranec, ki pa je obiskoval vrtec že v 

Sloveniji. Nekaj let je bil torej že tu, tako da je že kar znal slovensko, predvsem razumel. 

Onadva sta precej komunicirala. Ko pogledam nazaj, se mi zdi, da sta pridobila ogromno 

slovenskega besedišča, čeprav kolebam o napredovanju v naslednji razred. V razredu sta pa 

res popolnoma sprejeta. Predvsem za enega, a mislim, da sem se že odločila, da oba 

napredujeta. Če primerjam njuno znanje z znanjem ostalih slovenskih učencev, se mi zdi, da 

sta v teh letih veliko pridobila. Recimo, ko prebereš zgodbico, ti je všeč, ker nekaj sporoča, 

ko pa jo analiziraš, ugotoviš, da je v besedišču zelo veliko besednih zvez, ki so za tako 

majhne otroke zapletene, besed, ki so nam v pogovorih zelo jasne in ne razmišljamo o njih, 

ker jih razumemo – pri takem primeru pa so zelo zapletene. Zelo pazim, kakšna besedila 

izbiram« (B5.3). 

B 4.3  Poučevanje slovenščine kot drugega jezika/jezika okolja  

B 4.3.1  Organizacija in izvedba 

 

Otroci priseljenci ob prihodu v Slovenijo niso znali slovensko. Eden je bil pred 

vpisom v šolo vključen v predšolsko izobraževanje, kjer se je že začel učiti slovenščino, zato 

mu je bilo ob vstopu v osnovno šolo lažje. Kljub temu so mu nudili podporo in dodatno 

razlago, če je bilo treba, in sicer v podaljšanem bivanju: »Ko sem hodil v vrtec, se mi je bilo 

zelo težko naučiti, ker so vsi govorili slovensko in me nihče ni sprejel v igro. Potem me je 

vzgojiteljica začela učiti slovenščino. Tako smo se pogovarjali, potem me je začela učiti 

besede. Avto – jaz sem moral pa za njo ponavljati. V vrtcu sem se dobro počutil, ker sem imel 

tam že prijatelje. Potem sem se že veliko naučil slovensko in sem po slovensko govoril. V 
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šoli so me učili slovensko bolj malo, ker sem že veliko znal. Nekaterih besed pa še nisem 

poznal. Ko sem bil še v podaljšanem bivanju, me je učila, dokler nisem šel domov« (B3.3).  

Drugi otroci so se začeli učiti slovenščino po vpisu v šolo, pomembne so bile tudi 

prijateljice in gledanje televizije. Ena učenka navaja, da se na začetku ni počutila prijetno, ker 

ni razumela, kaj ji govorijo: »Prišla sem v drugi razred, iz Makedonije. Nisem znala 

slovensko, potem sem se pa naučila. Ena učiteljica me je takrat učila. Ko sem prišla v razred, 

mi je učiteljica vse govorila, jaz sem pa za njo ponavljala in se tako naučila. Med poukom mi 

je učiteljica takrat pomagala, ko nisem vedela, in mi dajala liste, da rešujem. So mi dajali liste 

in mogla sem ugotoviti slovenske besede. Pa moja prijateljica me je učila in gledala sem 

slovenske filme. Pa v šoli pomaga, da se pogovarjamo« (B1.2, B3.1). [Kako si se počutila, ko 

si prišla?] »Tako, čisto … Tako, ne vem, kako bi povedala. Nič nisem vedela, kaj mi govorijo 

… [Ti je bilo zaradi tega neprijetno?] Ja. Ker nisem znala nič odgovoriti« (B3.1). En otrok še 

vedno hodi k dodatnim uram za učenje slovenščine. Uči ga druga učiteljica, ne razredničarka; 

učbenika nima: »Po pouku. Dvakrat na teden. Učiteljica daje kopije« (B3.4). 

 Starši priseljenci, s katerimi smo izvedli intervjuje, vedo o poučevanju slovenščine 

zelo malo, pravzaprav le to, da so jih učili, ničesar pa o tem, kako, kdaj, s katerim gradivom. 

Povedo pa, da otroci radi hodijo v šolo in v vrtec (B4.1, B4.2). 

Učiteljica, ki ni razredničarka in poučuje SDJ, prihaja z matične šole na podružnično 

poučevat SDJ dvakrat tedensko: »Sicer poučujem razredni pouk in letos se prvič srečujem s 

tujci. Septembra smo dobili tri nove učence: 1., 2. in 4. razred, za katere smo dobili 30 ur – 

samo. Za vse tri skupaj. Na začetku smo imeli kar trikrat na teden po eno uro. Prišla sem eno 

uro pred koncem pouka, četrto uro. Potem smo seveda teh 30 ur pokurili, napredka ni bilo 

skoraj nobenega. Potlej sem se pa jaz z ravnateljico dogovorila, da lahko delam za doprinos 

ur še z njimi. Dovolila je, tako da imamo sedaj še vedno vsak teden ena uro. Vendar je to 

definitivno premalo. Tudi doma nič ne delajo in potlej veliko pozabijo do naslednjega tedna 

… Četrto uro se dobivam z vsemi tremi naenkrat« (B5.1).  

B 4.3.2  Financiranje in kadrovske rešitve 

 

 Na podružnični šoli so dobili v šolskem letu 2010/11 za tri novopriseljene otroke na 

razredni stopnji na podlagi prošnje, naslovljene na MŠŠ, 30 ur. Te ure so dodelili razredni 

učiteljici z matične šole. Po preteku 30 ur je učiteljica predlagala, da nadaljujejo s 

poučevanjem SDJ in da se ji to upošteva pri doprinosu ur. Če se ne bi ona sama angažirala in 

to predlagala, tega ne bi bilo (B5.1, B5.2). 
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B 4.3.3  Načrtovanje vsebin in gradivo za poučevanje  

 

Učiteljica razrednega pouka, ki prihaja poučevat SDJ na podružnično šolo, letos prvič 

poučuje SDJ. Uporablja Sliko jezika, včasih pripravi učne liste. Je v dilemi, kako poučevati 

otroke z različnimi zmožnostmi in v različnih razredih (1., 2. in 4. razred): »Osnovno gradivo 

je Slika jezika. To je ravnateljica nabavila, ko je slišala, da dobimo tri Albance. Bila je na 

nekem seminarju in se ji je zdelo zelo fino, potlej je to prinesla in zdaj delam vedno s tem. 

Vse gre prek kartic, prek igre – kartice polagam na mizo, sprašujem, kaj je to, odgovarjajo s 

celo povedjo … in še različne igrice, zato da to ponavljamo, različne sklope … Imamo težave 

– če ne delamo Slike jezika – kako uskladiti, kaj delati s katerim … Eden je zelo napredoval, 

dva pa v bistvu sploh ne. Z drugim razredom smo delali veliko na govornem nastopu. [Kaj pa 

kakšno drugo gradivo, ste kaj razmišljali, da bi ga imeli poleg Slike jezika?] Ne, nič drugega 

… [Ciciban, Cicido?] To, kar jaz pripravim, pripravim učne liste, kaj preberejo. Na matični 

šoli poučuje druga učiteljica. Mislim, da imajo tudi Sliko jezika, da je to glavno« (B5.1). 

B 4.3.4  Vpliv maternega jezika na učenje jezika okolja 

 

Učiteljice so izpostavile, da jim ni enostavno, kadar ne znajo maternega jezika otrok 

priseljencev in kadar ni vmesnega jezika, s katerim bi si lahko pomagali. Tudi otrokom 

priseljencem je težko, ker ne znajo ob vključitvi v razred novega jezika okolja, njihovega 

maternega jezika, npr. makedonskega ali albanskega, pa učitelji ne razumejo: »To, da pridejo 

kar v razred se mi ne zdi v redu, ker mislim, da se tudi ne počutijo dobro, ko so kar vrženi 

nekam. Mi ne znamo njihovega jezika, oni ne znajo našega. Ni v redu« (B5.1).  

B 4.3.5  Predlogi za spremembe 

 

Dve učiteljici (B5.1, B5.2) menita, da bi bil tečaj slovenščine za otroke priseljence in 

njihove starše, predvsem mame, pred vključitvijo v razred nujen: »Otroci kar naenkrat pridejo 

v razred in ne znajo slovenščine. Vsem se smilijo. Vsi rečejo, da bo kakšno leto že trajalo, da 

se bo otrok naučil, da je pravzaprav normalno, da mu bomo lahko potem malo več nudili. 

Zato sem prej omenila, da se otrok ne bi smel vpisati v tako okolje in da se od njega pričakuje 

taka znanja, zraven pa ne zna jezika. Moral bi prej opraviti kake tečaje … Obvezno. Najprej 

tečaj. Brez tega, da ne razume, je škoda, da karkoli počne v razredu, ker se mu samozavest 

lahko samo niža. Nikakor ne enomesečni, enotedenski – da bi bilo jasno rečeno – ampak 
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glede na sposobnosti. Ko je otrok nekako pripravljen, ko vsaj razume, kaj se okrog njega 

dogaja, da razume ljudi, se lahko vključi. To je prvi pogoj! Brez tega nima kaj delati v 

razredu, pa ne zato, da bi bil moteč za učitelja, tu gre samo za njegovo samozavest, nadaljnjo 

podobo, osebnostno rast. Samo stoji oziroma pada. Ko sem izvedela, da tega v Sloveniji ni, 

sem bila razočarana. Ko sem izvedela, da bom v razred dobila nekoga, ki ničesar ne zna, da 

bo hkrati spremljal snov, sedel pri pouku, pa ničesar ne bo vedel, sem bila prav žalostna. To 

je prvo, potem pa ta čut učitelja – da se mu prilagaja, kolikor je potrebno. Medsebojna 

pomoč, ampak drugače pa tečaj. Brez tega je res škoda. Se mi zdi, da lahko s tem uničiš 

otroka. To lahko vseživljenjsko vpliva nanj« (B5.2). »Predlagam intenzivni tečaj slovenščine 

tako za starše kot za učence, da bi vsaj nekaj razumeli, da se ne bi počutili … Da bi bili tudi 

starši bolj motivirani, da bi se naučili ta jezik in bi jim bilo potem laže« (B5.1). 

»Mislim, da največ lahko narediš z osebnim pristopom in svojo lastno angažiranostjo. 

Drugo, kar bi bilo dobro: da bi se v okviru občine, preko Centra za socialno delo, odvijale 

delavnice, kjer bi se lahko ti otroci srečevali med seboj, se skupaj učili slovenskega jezika – 

in hkrati zraven tudi njihove mame! Pri otroku, kjer mama ne zna popolnoma nič slovensko, 

on pa že, sem rekla, da bi se ona lahko z njim učila slovensko; to sem predlagala tudi očetu, 

vsaj osnovne stvari, da lahko komunicira in spremlja njegovo delo. To bi bilo dobro, kje bo 

država vzela sredstva, pa ne vem. Ampak absolutno tudi mame zraven, saj so sicer otroci na 

neki način odrezani. Šola je en svet – mogoče tudi zato nimajo interesa delati doma – ki je 

njim malo tuj, družina in njihov način življenja, po navadi so to bolj skromne razmere; drug 

svet z drugačnimi navadami in v drugem jezikovnem okviru. To sta dva svetova. Da se tudi 

ljudje povežejo. Najpomembnejši je jezik. Jezik je osnovna sporazumevalna spretnost« 

(B5.3). 

B 4.4  Prilagoditve in razširjeni program  

B 4.4.1  Prilagojeno poučevanje in ocenjevanje 

 

Starši priseljenci niso vedeli ničesar o prilagojenem poučevanju in ocenjevanju, 

učiteljice pa se s tem vprašanjem in iskanjem rešitev zelo veliko ukvarjajo. Učiteljice so 

prilagajale poučevanje individualnim potrebam in zmožnostim posameznih učencev 

priseljencev (individualizacija, diferenciacija). Ocenjevanje so prilagajale na podlagi ustnih 

dogovorov, ki jih imajo na šoli. Za prilagoditve so se dogovorili na rednih tedenskih srečanjih 

aktiva na matični šoli glede na individualne zmožnosti otrok in glede na dosedanje izkušnje: 
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»Podaljšan čas pisanja, včasih kaj ocenjujem individualno, takrat imam samo tega učenca iz 

razreda, da preveriva kakšen cilj, če ga dosega. V razredu tistega, kar zna, raje ne pove, tu pa 

pove. Prilagojene so vsebine, sploh kar se slovenščine tiče. [Torej podaljšano pisanje in 

individualno ocenjevanje. Je na ravni šole sprejet kakšen pravilnik o prilagojenem 

ocenjevanju?] Mislim, da je. Za priseljence. [Kateri dokumenti in določila se upoštevajo pri 

teh prilagoditvah? Na kaj se sklicujete?] Hm … Ne znam povedati. [Vam je kdo svetoval, da 

tako delate?] Ko smo se pogovarjali z ravnateljico na konferenci, smo prišli do teh zaključkov 

na podlagi izkušenj« (B5.1). Ena učiteljica je predvidevala, da imajo na ravni šoli sprejet 

interni pravilnik o prilagojenem ocenjevanju otrok priseljencev, druga je bila prepričana, da 

ga nimajo.  

  Prilagojeno poučevanje v 4. razredu zaradi neosvojenih ciljev iz prvega triletja pri 

matematiki: »Midva sva letos naredila snov za tretji razred, za drugi. On pravzaprav ni znal 

ne seštevati ne odštevati do deset – za prvi razred! Na prste je mogoče še znal, da bi imel pa 

kar tako zapisano 2 + 5 in da si ne bi s prsti in barvicami pomagal, pa ne. Sploh pa s 

prehodom, recimo 8 + 2, a to bi še šlo, kar pa je bilo več kot 10, se je zgubil in potreboval 

barvice. To je konec prvega razreda, začetek drugega! O poštevanki ni še ničesar slišal. Ko 

sem namesto pikice dala križec, mislila sem, da je v tem problem, je samo gledal. Kar letos 

počneva, je, da delava na številskih predstavah od 100 do 1000, snov tretjega razreda, 

poštevanko« (B5.2). 

 Prilagojeno poučevanje pri drugih učnih predmetih: »Pri slovenščini veliko zapisuje. 

Med poukom ne počne stvari, ki jih mi počnemo, ker dejansko nima smisla, ampak prepisuje, 

poimenuje sličice. Pripravljam mu učne liste. Glede na to, da je slovenščine veliko ur na 

teden, mogoče za vsako uro ni dobil učnega lista, pa je takrat kaj prepisoval, kakšno besedo 

ilustriral iz berila … Pri matematiki sva čisto posebej delala, pri slovenščini tudi, pri 

angleščini ni bilo potrebe, ker se v 4. razredu začnejo učiti vsi od začetka. V Kosovem oz. v 

Albaniji, ne vem točno, od kod so prišli, v nižjih razredih niso imeli angleščine, tako da je 

bilo to čisto na novo. Televizije tako in tako doma nima; ko sem jim kakšno stvar razložila v 

slovenščini, me on ni razumel in potem se je tudi angleščina začela ustavljati. Na začetku je 

splošne stvari še doumel, potem se je pa ustavilo.
 174

  Tukaj greva spet na čisto osnovne stvari, 

da zna kaj poimenovat – ne na sestavljanje in produciranje stavkov, ker se mi zdi brez smisla. 

                                                 

174
 Učiteljici smo priporočali nakup Šolskega angleško-slovensko-albanskega slovarja (Dralle 2010), 

saj bi jim bil v konkretno podporo pri naštetih težavah. Podarili smo jim dva izvoda Slovensko-

albanskih dialogov (Maliqi 2008): enega za podružnično šolo, drugega za družino s tremi otroki. 
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Da pozna številke do deset … Pri glavnih treh predmetih je torej vsakodnevna diferenciacija, 

pri naravoslovju in družbi pa nismo vedeli, na kakšen način bi se tega lotili. Zdelo se mi je, da 

ga malo zapostavljam, a nisem vedela, na kakšen način naj diferenciram, tako da je tu veliko 

poslušal. Pri družbi enako, edino, kjer je lahko sodeloval, so vzgojni predmeti in likovna, 

glasbena ter športna vzgoja« (B5.2). 

Iskanje močnih področij: »Najbolj sproščen je pri športni vzgoji. Je motorično spreten 

in če sem kdaj zasledila nasmeh na njegovem obrazu, je bilo to v času športne vzgoje. Ko sem 

videla, da nikakor nismo mogli iz njega spraviti nasmeha, razen v času športne vzgoje, sem se 

odločila: ko bo lepo vreme, bom z otroki glavni odmor preživela zunaj. Pet, deset minut za 

malico – sicer mi pripada 20 minut odmora; namesto da bi takrat kaj zase naredila, sem ta čas 

namenila njim in smo ga preživeli zunaj. Ker mi je zelo veliko pomenilo, da se on enkrat na 

dan zasmeji. Pa saj to ni bilo vsakodnevno. To je edina priložnost, da se je nasmejal« (B5.2). 

Prilagojeno ocenjevanje: »Na začetku leta sem, kar sem sploh uspela preizkusiti, 

ugotovila, da bi bil lahko ocenjen pri vzgojnih premetih, pri angleščini in matematiki. Pri 

slovenščini, naravoslovju in družbi se mi ni zdelo smiselno, zato ga nisem ocenjevala. Pri 

matematiki in angleščini je negativen, kdaj pa kdaj se pojavi kakšna dvojka, ampak zelo na 

robu, sicer pa večinoma enke, pri vzgojnih predmetih pa je pozitiven. Drugo leto bo ponavljal 

četrti razred. Starši vedo in se strinjajo. Pustimo času čas in glavni cilj letos je, da se nauči 

jezika brez kakršnihkoli pritiskov. Ob koncu tega obdobja, konec januarja, smo se dobili, 

povedala sem, da pri angleščini in matematiki ne dosega ciljev. Rekli so, da ni problema in da 

je važno, da bo jezik usvojil, da ne bo depresiven in da bo bolj pripravljen začel napredovati. 

So zelo razumni. [Imate na ravni šole sprejet Pravilnik o prilagojenem ocenjevanju otrok 

priseljencev?] Ne. [Katera določila, dokumente ste upoštevali pri prilagojenem ocenjevanju?] 

To je bilo čisto znotraj dogovora. Ocenjevanje je sicer za vse enotno, razen za otroke, ki 

imajo odločbo o npr. podaljšanem času … Podaljšan čas, tega se lahko poslužujem, sicer pa 

mora biti test enoten. [Vi osebno mislite, da mora biti test enak za vse?] Ja. Ustno ocenjevanje 

se po mojem mnenju lahko prilagodi. Če misliš, da ima nekdo nižje sposobnosti, mu sestaviš 

vprašanja samo iz minimalnih standardov, s tem da ima lahko največ tri. Pisni testi naj bi pa 

ostali enaki za vse, da je za vse jasna slika, da na podlagi tega dobiš jasno podobo. Kar se 

konkretno četrtošolca s Kosova tiče: on je na tako nizki ravni produciranja, da sem z njim 

pisala samo dva testa, ostalo sem ga pa vprašala. Da so enotni testi, sem mislila bolj na 

splošno, ne glede na to, kakšne sposobnosti so v razredu, njemu sem pa samo na začetku dala, 

da mi je na pisni ravni pokazal dejansko znanje, čeprav pri matematiki in angleščini je vseeno 

malo drugače. V glavnem samo dva testa pri teh dveh predmetih, potem sem ga pa ustno 
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spraševala. [Ste ga spraševali individualno ali je bil kdo v razredu?] Znotraj dopolnilnega 

pouka, tako da je bil on in še trije« (B5.2). 

Pri iskanju rešitev, kako prilagojeno ocenjevati, sodeluje širša šolska ekipa: »Zelo 

sodelujemo s specialno pedagoginjo in z vsemi učiteljicami, ki se ukvarjajo s tema dvema 

otrokoma. Pogovarjamo se o napredovanju, o prilagojenem ocenjevanju, včasih gre za obseg 

snovi pri ocenjevanju, včasih za čas, ki ga je treba prilagoditi, včasih je treba paziti na 

besedišče. Otroci tudi slabo berejo, no, berejo kar v redu, a ne razumejo, zato je treba 

običajno ocenjevati ustno. [Ste na ravni šole sprejeli sklep o prilagojenem ocenjevanju? Se to 

rešuje individualno?] Ne, mi to delamo na delovnih sestankih, ki jih imamo enkrat tedensko. 

Zadnja točka je vedno spremljanje otrok in takrat se tudi dogovorimo. Ne napišemo ravno 

sklepa, vsekakor pa je to dogovor, ki ga sklenejo učitelji, ki poučujejo, s svetovalno službo 

oz. s specialnim pedagogom in z vodstvom šole. Poteka na matični šoli. Kar zelo jih 

spremljamo. Zdaj smo se pogovarjali več o ocenjevanju, ker je to kar težko« (B5.3). 

Nekatere učiteljice prilagajajo za otroke priseljence tudi pisno ocenjevanje. Navaja 

primer za dva otroka iz svojega razreda, pri čemer opaža, da je otrok, ki je obiskoval 

predšolsko izobraževanje, uspešnejši: »Imajo skrajšan test, krajša navodila, manj zahtevno 

besedilno nalogo, da je manj besedila in da je le-to bolj preprosto. Naloge so lažje, vsebinsko 

prilagojene. [Torej ne dosegata najvišjih standardov?] Ne, nobeden nikjer, razen pri nekaterih 

ciljev športne vzgoje, likovne vzgoje, glasbe že niti ne … Drugje pa dosegata minimalne 

standarde znanja. A tisti, ki je hodil že v vrtec, je boljši« (B5.3). 

Učiteljice zaznavajo individualne razlike tako pri otrocih priseljencih kot pri drugih. 

Ponavljanje razreda zagovarjajo le, če otrok ne dosega minimalnih ciljev: »Pri drugošolcu se 

je že od prvega dneva videlo, da je dobrovoljček, bister, hitro se je začel vključevati, tudi ko 

še ni znal jezika. Hitro je pobiral besede. Je zelo odprt, komunikativen, nima nobenih težav, 

niti nima težav s tem, da bi kaj narobe rekel – ga ni strah, reče, ga popravimo, pri njem je 

največji napredek. Ta, ki je v prvem razredu, je pa mogoče še malo nedozorel za prvi razred, 

za šolo. Njemu je vse smešno, vsaka beseda, ki se jo učimo, mu je smešna, ne zapomni si 

skoraj nobene … On je še premlad. Pri pouku se je videlo, da ni mogel sedeti pri miru, ko so 

ostali risali in barvali. Fant v drugem razredu bo normalno napredoval, tisti v prvem razredu 

bo ponavljal. Socialno je nezrel, ne dosega minimalnih standardov in tu je še problem jezika. 

Imam tudi druge, a pri njih sploh ni problema, ker so že toliko časa tu oziroma so se hitro 

znašli v tem jezikovnem okolju, slovenščino znajo perfektno, kot bi bili že od nekdaj od tu. 

Razlike so samo pri sposobnostih, v jeziku pa ne« (B5.2). »Mislim, da nima nobenega smisla, 

da otroci ponavljajo razred, ker ne bodo nič pridobili, razen če prepoznaš, da ima otrok res 
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nižje sposobnosti. Ti otroci pa imajo čisto povprečne sposobnosti. Seveda so primeri, ko ima 

otrok težave, ampak to je lahko priseljenec, naš … Tam pa rečeš, da ima otrok res velike 

težave in da bi bilo mogoče res dobro, da vse še enkrat sliši ter gre skozi razred, potem bo pa 

mogoče napredoval« (B5.3).  

B 4.4.2  Otroci s posebnimi potrebami  

 

Nobeden od otrok priseljencev ni imel v času raziskave odločbe za otroka s posebnimi 

potrebami. Vendar pri enem razmišljajo, da bi mogoče potreboval dodatno podporo in 

usmeritev zaradi nižjih sposobnosti, pri drugem pa prepoznavajo nadarjenost.   

O otroku, za katerega učiteljica pripravlja diferencirane učne liste, veliko razmišljajo 

in iščejo rešitve: »Ta v četrtem razredu ima res zelo velike težave, a ne v samem jeziku, 

ampak v svoji zaprtosti. Pogovarjala sem se tudi s starši, z očetom, tudi doma ne govori, ne 

komunicira. Ko smo na individualni uri, se razgovori, v razredu pa ni nobenega napredka. Že 

prej je bil bolj tih, zdaj pa … Mislim, da je bila zanj selitev velik šok. Nima prijateljev, stikov 

s sošolci, čeprav sem mi zdi, da se zelo trudijo; na igrišču, recimo, je čisto posebej umaknjen, 

zaprt vase« (B5.1). »Letos smo se dosti pogovarjali o vlogi za otroka s posebnimi potrebami, 

a v svetovalni službi so mi rekli, naj počakam – jaz samo sklepam na nizke sposobnosti, ker 

on svojega znanja zelo malo pokaže. Samo sklepam, nisem prepričana! Rekli so mi, naj 

počakam še eno leto. Letos je tako ali tako neocenjen. Počakam naj do naslednjega leta, da bo 

končno začel producirati jezik, jaz upam, in se bo tako dejansko pokazalo, ali so res nizke 

sposobnosti, ki jih jaz predvidevam, ali pa samo jezik in mogoče motivacija zraven. Na 

začetku sem šla večkrat do psihologa, da me je malo usmeril in vodil v smislu, kaj naj z njim 

počnem, kako naj mu približam jezik, sicer pa ne« (B5.2). 

 Na šoli do zdaj še niso imeli nadarjenega otroka priseljenca. Pri enem so prepoznali 

in želeli razvijati nadarjenost na športnem področju, a niso naleteli na podporo pri starših. 

Zdaj pri istem otroku razvijajo likovno nadarjenost, ki so jo odkrili naknadno: »Lani sva se 

pogovarjala z učiteljem športne vzgoje. Želela sem, da bi starši otroka vključili v orodno 

telovadbo, ker ima deček neverjetno izdelane gibe pri nekaterih elementih gimnastike, a starši 

ga ne morejo voziti. Potem sva se z učiteljem pogovarjala, da bi ga vključila v atletski klub, 

ampak jaz se tudi ne morem obvezati, da bi ga vozila. Škoda, da tega ni razvil naprej. Letos 

sem ugotovila, lani še ne, da ima na likovnem področju posebno izražanje. Dobil je tudi 

priznanje in seveda so mu v razredu vsi ploskali. Ima sposobnosti na nekaterih področjih, ki 

so na malo višjem nivoju« (B5.3).  
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B 4.4.3  Razširjeni program  

 

 Otroci priseljenci v drugem triletju ne hodijo (več) v jutranje varstvo, obiskujejo pa 

podaljšano bivanje. Tam se igrajo, družijo in delajo domačo nalogo, pri čemer dobijo podporo 

in dodatno razlago učiteljev ali sošolcev, če jo potrebujejo. Obiskujejo tudi različne interesne 

dejavnosti: »Podaljšano bivanje imam ob torkih in četrtkih. Tam delam domačo nalogo in 

učim se, kar se moramo učiti. Hodim še na pevski krožek, končala sem slovensko bralno 

značko, zdaj delam še angleško. Angleške knjige bom brala, potem pa moram po slovensko 

prikazati, kaj je.« (B3.1). »Hodim v podaljšano bivanje, tam delam domačo nalogo. Če ne 

razumem, mi pomaga učitelj ali pa vprašam sošolce. Hodim še na pevski zbor« (B3.2). »V 

podaljšanem bivanju igramo računalnik. Ko gremo ven, se igramo parket. To je nekaj z žogo. 

Delam tudi nalogo, učitelji pomagajo, če ne znam« (B3.3). Udeležbo v podaljšanem bivanju 

potrdi tudi eden od staršev, pri čemer izpostavi dodatno pomoč: »V podaljšanem bivanju je 

vsak dan do treh. Ima dodatno pomoč ob sredah in četrtkih« (B4.3). 

Učiteljice povedo, da nudijo otrokom v času podaljšanega bivanja dodatno strokovno 

pomoč, dopolnilni pouk in podporo pri nalogah. Otroke spodbujajo, da obiskujejo interesne 

dejavnosti in razvijajo svoja močna področja: »Hodijo k likovnemu krožku, ob petkih hodijo 

v telovadnico« (B5.3). Kot težavo izpostavljajo, da se otroci doma ne učijo in ne delajo 

domačih nalog, ker so starši prepričani, da doma za šolo ni treba več delati, da se vse naredi v 

šoli – zato je toliko bolj pomembno, da otroci obiskujejo podaljšano bivanje in pridobijo 

delovne navade: »V podaljšanem bivanju skrbim za otroka iz prvega in iz drugega razreda. 

Pri igri komunicirata oba. Mlajši sicer ne z besedami, ampak nekako se razumejo, pri 

starejšem pa ni nobenih težav. Nalogo naredimo skupaj, ker je drugače doma ne naredijo. 

Pripravim dodatne učne liste, tako da tudi v podaljšanem še vedno delamo. Posebej ju učim 

matematiko, njuno šibko področje« (B5.1). »Pri dopolnilnem pouku je kdaj sam prišel in sva 

se učila, drugače pa je bilo veliko učnih listov tako narejenih, da je povezoval sličice z 

besedami in potem to prepisoval. Povedala sem mu stvari, jih poimenovala, on jih je za mano 

ponovil, povezal in prepisal« (B5.2). »Vsi otroci so v podaljšanem bivanju. Imamo 

dogovorjeno, da učiteljica, krasna učiteljica v prvem razredu, po svoji službi ostane in še 

malo dela z njimi. Da je stanje takšno, kot je, vložimo ogromno energije. Za dva otroka 

priseljenca, ki nista v Sloveniji prvo leto, smo dobili z MŠŠ še 20 ur dodatne strokovne 

pomoči, na katerih delamo učno snov. Učimo se slovenščino – to pomeni, da obvezno 

beremo, razložimo besede … Potlej se dogovarjamo, kako naj delajo doma, ampak doma ni 
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pravega odziva: mame ne razumejo, očetje delajo in mislim, da je njihov način življenja 

precej drugačen. Zadnjič je očka od tega mojega kodrastega fanta rekel: 'Kar se bo v šoli 

naučil, to bo znal.'« (B5.3).  

Učiteljice razumejo, da so otroci po pouku utrujeni, zato gredo najprej na svež zrak, 

potem pa obravnavajo učno snov naprej: »To njuno prizadevanje za šolo – morata vaditi, 

morata delati, govorim kar za oba, ker sta vedno v paru, rada prideta k dopolnilnemu pouku, 

individualni pomoči – nikoli ne rečeta: 'Zdaj greva pa na igrišče./Danes pa ne bi.' Zelo se 

zavedata in sta kar pripravljena, mi pa se tudi prilagodimo njunemu ritmu … Nimamo takoj 

po pouku, peto uro, ampak rečemo, da gresta lahko za pol ure na igrišče, na kosilo, da se 

sprostita, potem ju pridemo iskat. Da se sprostita, spočijeta, nato pa prideta notri in brez težav 

delata. Znanje je enkrat boljše, drugič slabše, osnovne stvari sta pridobila. Najbolj me moti, 

da nimata trdnega znanja, da niha. In še tako je: če gre, gre, rada delata, ko pa se malo ustavi 

in ko je nekaj novega, če nista pripravljena, se zapreta – trma ju lahko drži 15 minut, kar 

pomeni, da gleda dol in nič ne dela, in čas teče, nacionalno preverjanje gre mimo, pol ure nič 

ne piše, zadnjih 15 minut nekaj napiše in rezultat je zelo slab, veliko slabši kot sicer« (B5.3). 

B 4.5  Sodelovanje šole s starši, z okoljem ter izobraževanje  

B 4.5.1  Sodelovanje med šolo in starši 

 

Starši priseljenci so z delom šole in s podporo, ki jo dobijo, zadovoljni. Nekateri 

pridejo na govorilne ure vedno (B4.1), drugi, ko jih pokličejo: »Ko me pokličejo, pridem. 

Dajejo mi nasvete« (B4.3). Nekateri ne morejo priti vedno, ker jim tega ne dopušča 

zaposlitev, zato se pogovorijo po telefonu: »Sem veliko na terenu. Enkrat smo v Mariboru, 

drugi teden v Kopru, tako da … Štiri leta nazaj smo gor delali tisto športno dvorano, lani pa 

smo pripravljali eno fasado. Če je možnost, pridem, če ni, pa po telefonu. Šola naredi vse, kar 

je možno. Tukaj sigurno, za naprej pa ne vem. Pomagali so, dali so nam stvari, pomagali pri 

knjigah, jeziku« (B4.2). 

 Učiteljice imajo glede prihajanja na GU in roditeljske sestanke s starši priseljenci 

različne izkušnje: nekateri prihajajo redno na GU, drugi ne, tretji samo, če jih pokličejo: 

»Zelo različno. Od enega otroka oče sam pride na GU, prihaja na roditeljske sestanke, prišel 

je tudi na predavanje, ki je bilo na matični šoli, potlej pa še na nadaljevanje roditeljskega 

sestanka. Oče je komunikativen, sodelujeva. Navdušen je, ko iščemo še kake druge načine 

pomoči otrokom – na primer da se ne držiš samo ur dopolnilnega pouka, da se ne držiš samo 
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ur individualne pomoči, ampak ostaneš dlje v šoli in otroka vzameš, ko se na igrišču že 

sprosti in se ti zdi, da lahko še kaj narediš z njim. Oče drugega otroka pride samo na izrecno 

povabilo. Dve različni izkušnji, pa sta obe družini iz Makedonije« (B5.3). Obenem učiteljica 

izpostavi, da je pomembno tudi šolsko okolje oz. to, kako so starši na šoli sprejeti: »Zdaj je 

cel sistem je drugačen, vse se spreminja, starši so dlje v službah, tako da kar težko pridejo, 

sploh vsak mesec na GU. Če greš v šolo težko, ker veš, da te bo učiteljica skorajda napadla, 

kritizirala, da ga je spet otrok nekaj polomil, spet nekaj ne bo v redu – in imaš še tri druge 

opravke … Ne greš, če ti ni dobro« (B5.3). 

Na tej podružnični šoli prihaja šest otrok priseljencev iz treh družin. Razmere glede 

zaposlenosti in znanja slovenščine so v vseh treh družinah podobne: očetje, ki govorijo 

slovensko, so preobremenjeni z delom (in za svoje delo že več mesecev niso dobili plačila ali 

pa je neredno in prenizko). Matere, ki prihajajo po otroke na šolo, niso zaposlene in ne znajo 

slovensko, tako da se ne morejo dogovoriti, kaj mora otrok doma narediti sam ali s pomočjo 

staršev: »Govorila sem z mamo od tega dečka, čigar oče ne prihaja v šolo, a ona ga pride 

iskat. Je zelo simpatična, prijetna. Govorila sem z njo srbohrvaško in se mi zdi, da me tudi ni 

razumela, se je bolj smejala. Ne vem, koliko me je razumela, imela sem občutek, da slabo ali 

pa sploh ne« (B5.3). »Mama ne zna slovenskega jezika, mislim, da ga tudi razume ne. Včasih 

pokima, a potem ni narejeno tisto, kar bi jaz pričakovala« (B5.2). 

 Učiteljice opažajo, da so v dveh družinah prepričani, da naj bi otroci vse naredili v 

šoli, doma pa naj ne bi za šolo več delali nič, in so do tega zelo kritične. Čeprav so se že 

večkrat poskušale pogovoriti s starši o tem, ni sprememb: »Ni težav pri komunikaciji, pač pa 

so druge: vsaj osebno se mi zdi, da jim šola popolnoma nič ne pomeni. Doma ni nobene 

podpore glede tega, nič se ne dela – to zdaj vidim pri teh dveh učencih iz tretjega razreda, ko 

sama pripovedujeta, da doma ne delata nič več za šolo. Nimajo časa – mami kuha cel dan, 

pazi druge otroke, oči dela … Če včasih česa v podaljšanem bivanju ne uspemo narediti, ni 

narejeno. Starše smo že velikokrat klicali, se pogovarjali, jim zelo jasno povedali, da je to 

njihova dolžnost, da tudi oni kaj naredijo … Pa so rekli, da kar se bo v šoli naučil, to bo znal« 

(B5.1). V tretji družini so otroku pripravljeni pomagati pri domačih nalogah in učenju, a je 

težava drugje: mama ne zna slovensko, očeta največkrat ni doma; če je, pa ne zna pomagati 

otroku, ker sam nima dovolj znanja: »Oče že več let živi tu, mislim, da 15. leto, on zna v redu 

slovensko. Problem je v tem, da njega nikoli ni doma. Cele dneve dela, pride zvečer, včasih 

ga dva, tri dni skupaj ni. Enkrat na teden se slišiva, videla sva se dvakrat. Če mi že kdaj pove, 

da je kak dan doma, mu naročim, kaj naj fant naredi, a potem ni pravilno. Tako da sklepam, 

da oče tega ne zna ali pa se ni učil. Ko sem poklicala očeta in mu povedala, kakšen problem 
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imamo s sinom zaradi številskih predstav, je rekel: 'Pa saj to moj fant zna, saj 2 – 8 = 6.' Ne 

vem, ali so nižje sposobnosti ali pa šole nima opravljene« (B5.2). 

 Prezaposleni očetje delajo v gradbeništvu, nekateri že po več mesecev niso dobili 

plače, družine so na robu preživetja in obupane.
175

  Nekateri otroci živijo v zelo slabih 

razmerah, zato poskušajo v šoli pomagati družinam na različne načine (npr. zbirajo oblačila in 

hrano, z denarjem iz šolskega sklada kupijo šolske potrebščine, iz šolske kuhinje lahko 

odnesejo domov hrano, ki ostane). Izstopa ena učiteljica, ki se je sama osebno zelo 

angažirala: »Ko sva se midva z očetom septembra, oktobra pogovarjala, je rekel, da ni dobil 

plače štiri mesece, upa pa, da se mu bo to kmalu izplačalo. Glede na to, da se za vsak zvezek, 

ki ga sinu sproti kupimo, zahvali, sklepam, da je stanje še vedno takšno, kot je bilo. Da imajo 

mogoče za hrano in sprotne stvari … to je pa to. Ko so prišli na začetku sem, je oče rekel, da 

mu ne morejo kupiti popolnoma nič, ne njemu ne ostalim – da kar bo dobil v šoli, toliko bo 

imel. Učbeniki so tako ali tako zastonj, delovne zvezke pa sem nekaj skopirala, nekaj ne – 

odvisno, kaj se mi je zdelo pomembno. Zvezke sem mu sama kupila. Šola je sicer nekaj dala, 

nekaj sem mu sama kupila – šolske potrebščine, pisala. Vmes sem se ustrašila. Enkrat sem jih 

šla pogledat – redno jih obiskujem in jim kaj prinesem, kaj za pojesti itd. – in naletela na 

odprta vrata. Bilo je odprto, prazno in nisem vedela, ali so kam šli. V tistem času fantov ni 

bilo v šoli. Po enem tednu sem izvedela, da so jih nagnali, ker niso zmogli plačevati. Lastnik 

jih je spodil iz stanovanja! V tistem trenutku sem mislila, da so se preselili nazaj. Potem se je 

pa izkazalo, da jim je tisti lastnik dal barako. O tem, ali bodo šli ali ne, se nismo nikoli 

pogovarjali. Oče po moje definitivno ne bo šel, ker ima tukaj službo. On je bil že brez družine 

tu 15 let, mislim, da namerava ostati, nismo se pa pogovarjali, ali bodo otroci in žena ostali ali 

ne. Konkretno v tej družini sem videla, da ima pet družinskih članov dve deki, da so kar na 

žimnici ležali brez rjuhe, brez vsega, tako da sem jim posteljnino in osnovne stvari pripeljala. 

Po 14 dni so hodili v enih hlačah … Zdaj pa ni več problem, so oblečeni in obuti, hrano jim 

kdaj pa kdaj še sproti pripeljem, sicer pa tudi tu na šoli dobijo kdaj pa kdaj kosilo, ko od otrok 

ostane. Kuharica da v posodo in mama nese domov« (B5.2). 

Navkljub revščini so starši skrbni in ljubeči, z učiteljico imajo zaupljiv odnos: »Starša 

sta zelo skrbna, ljubeča, vse otroke imata rada in se mi zdi, da bi dala življenje zanje. Enkrat 

sem opazila – čisto vseh pet je prišlo na GU in smo se pogovarjali – ko so se usedli v avto, je 

oče takoj prižgal cigareto. Takrat sem nadomeščala 'Društvo škodljivosti kajenja,' zato sem se 

                                                 

175
 O revščini, obupu in boju za preživetje so odkrito spregovorili tudi starši sami; več o tem glej 

podpoglavje B4.9 Drugo. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

388 

malo pohecala, želela sem mu približati, da je kajenje sicer čisto osebna odločitev, a vpliva na 

ostale, da pasivno kajenje škodi. Zelo se je zahvalil in rekel, da tega ni vedel. Ko je naslednjič 

vseh pet prišlo na GU, sem pokukala ven, ali kadi ali ne – in otroci ne smrdijo več toliko. 

Zgrozil se je, da to res vpliva na otroke, in je rekel, da tega ne bo več počel. Včasih, ko je 

prišel otrok v razred, je bilo, kot bi sam kadil, ker imajo oblačila vonj, potem se je pa to 

prenehalo. Po tem sem sklepala, da jih mora imeti noro rad, da se je odpovedal kajenju v 

bližini otrok. Kot osebe ju imam zelo rada in blizu sta mi, saj sta res zelo skrbna« (B5.2). 

B 4.5.2  Sodelovanje šole z okoljem  

 

 Šola z lokalnim okoljem glede vključevanja (otrok) priseljencev ne sodeluje (B5.1, 

B5.3). V tem podeželskem naselju ni prostovoljnih društev ali nevladnih organizacij, na 

katere bi se šola lahko obrnila, zato je vse odvisno od osebne angažiranosti in iznajdljivosti 

zaposlenih na šoli. Ena od učiteljic se je v ta kraj priselila in je za pomoč raje zaprosila v 

svojem izvornem lokalnem okoljem, oddaljenem več kot 100 kilometrov, kamor se je redno 

vračala vsaka dva tedna:
176

 »Niti nisem spraševala. Tam, od koder prihajam, sem enkrat eni 

gospe, ki je zelo bogata, omenila, ali bi imela kaj preveč oblačil ali hrane, in to se je začelo 

širiti po našem kraju. Nisem povedala, iz katere šole sem, nisem poimenovala otroka. Nosili 

so in nosili in nisem čutila nobene potrebe, da bi se sem obrnila. Pol leta sem na 14 dni, ko 

hodim domov na obisk, pripeljala poln avto oblačil, hrane … Zdaj so ti otroci oblečeni in 

obuti. Družini s tremi otroki je dobila absolutno največ pa tudi ostali, ki so potrebovali. Malo 

so se včasih že norčevali. Rekli so mi, da sem zgrešila poklic in da bi morala delati na 

Rdečem križu! Ampak, zakaj pa ne! Pri nas doma so zelo radodarni in so želeli določene 

stvari dati, vedeli so, da jih ne potrebujejo, dobre so bile in veseli so bili, ko sem jih prišla 

iskat. Zdaj me po enem mesecu spet sprašujejo, če mi lahko kaj dajo, a me je že kar malo 

sram, ker sem jih res čisto zasula. Mogoče ima kaka oseba celo več oblačil kot jaz! Jeseni jih 

bom mogoče spet vprašala« (B5.2). 

Med večinskim prebivalstvom opažajo nekatere učiteljice nestrpnost do družin 

priseljencev: »Ljudje opažajo velike razlike: avtohtono prebivalstvo in priseljenci – že 

zunanji videz in način življenja vaščane precej motita. Vaščani grejo v službo, popoldne 

delajo na kmetiji. Gospe so pa doma in jih vidijo, kako se sprehajajo« (B5.3). Ista učiteljica je 

                                                 

176
 Tipična izseljensko-priseljenska zgodba pravzaprav, le da znotraj državnih meja. Učiteljica se je, 

kot pravi, vračala »domov«, čeprav si je tudi v novem okolju že uredila nov dom. 
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zaznala, da so najbolj izločene iz lokalnega okolja matere priseljenke: »Mamice tukaj skrbijo 

doma za otroke, so bolj zaprte, bolj izločene. Moški gredo v službo, se naučijo slovenščino, 

komunicirajo slovensko in se tudi laže vključijo. Poleg tega pa oblačilo moškega ne izda 

takoj. Te gospe so osamljene, mislim si, kako morajo biti izolirane iz okolja. Kako se 

počutijo, ko pridejo v šolo? Tega mi velikokrat ne izvemo, ker se mi zdi, da se nekateri zelo 

držijo nazaj« (B5.3). Tudi ena od mater priseljenk o tem odkrito spregovorila: »Drugače je, 

ker si v drugi državi in ne poznaš jezika. Saj razumem slovensko, a težko bi delala tu – rada 

bi se vrnila. V Makedoniji smo pustili dve hiši, eno v vasi, eno v mestu. Prišli smo sem, da 

malo zaslužimo, za stalno bivanje pa ne. Samo da punčka konča srednjo šolo – po moje, jaz 

tako mislim. A punčka raste, ima drugo mišljenje. Če bi bilo po moje, pet minut ne bi bila tu. 

[Vi bi šli takoj nazaj.] Sigurno. Tvoja zemlja je, vse veš … [Morda bi bilo dobro, da greste na 

tečaj, tam bi koga spoznali … ali v službo … Bolje bi se počutili.] Ne, ne. Vsak dan je isto. 

Pospravljanje, kuhanje, likanje … [Bi bilo v Makedoniji kaj drugače?] Starše imam. Moževe 

starše, moja mama, sestra … Tukaj pa nimam nikogar. Če ti je tam dolgčas ali si žalosten, 

oživiš. Telefon in internet sicer imamo, ampak, ne vem … Tu moraš imeti vozniški izpit, da 

prideš kam, a jaz ga nimam. Avtobus sicer je, a med počitnicami ne vozi. [Pa vseeno, ko 

avtobus vozi, bi šli lahko kdaj v mesto.] Saj grem, vzamem hčerko in greva, sprehodim se do 

šole, slaščičarne. [Greste kdaj v knjižnico?] Vem, kje je« (B4.3). 

Učiteljica, ki ima zaradi svojih otrok, razseljenih po Evropi, posredno izkušnjo 

vključevanja v novo okolje, meni, da smo Slovenci nerazumevajoči in se ne zavedamo, da 

vključevanje v novo okolje z novih jezikom ni tako enostavno: »Mi smo drugačni, ampak tudi 

zato, ker smo zelo omejeni. Če greš ven, v drugo državo, če imaš otroka – moji otroci tudi 

hodijo po svetu, hčerka dela podiplomski študij v Španiji, vpisala bo doktorat; sin je 

profesionalni športnik in živi dve leti v Nemčiji, drugo leto gre v Italijo, ima majhne otroke – 

ko gledam svojo družino v Nemčiji;
177

 sploh se ni enostavno vključiti v okolje! Tudi glede 

jezika. Če imajo majhne otroke in če skrbijo zanje, nekateri jih imajo v vrtcu, nekateri imajo 

prizadete otroke, druge jih imajo v šoli – zelo težko pridejo v stik z okoljem, ki je drugačno, 

in jih odklanja in se zelo težko naučijo slovensko. Govorim o našem okolju, ki je, če ga 

preneseš v Nemčijo, enako. Tam se ena Slovenka, ki doma skrbi za svojo družino, zelo težko 

vključi ali hitro nauči. Zelo veliko energije moraš vložiti v to, da se naučiš jezika v okolju, v 

katerem živiš. Čutiti moraš sprejemanje okolice. Če imaš občutek, da te okolica odklanja, 

                                                 

177
 Imena evropskih držav so spremenjena.  
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toliko teže pridobiš veščine jezika. Če bi ti ljudje imeli tako izkušnjo, torej kako težko je 

zunaj, da si na istem, kot so ti Makedonci pri nas … Teže je za ženske. Moški so zaposleni. 

[Snaha ni zaposlena?] Seveda ne, imajo novorojenčka« (B5.3). 

B 4.5.3  Izobraževanje učiteljev in izmenjava izkušenj  

 

 Vodstvo šolo je omogočilo izobraževanje za uporabo gradiva Slika jezika; udeležile so 

se ga je učiteljice, ki poučujejo SDJ in tisti, ki jih je to zanimalo: »Bili smo na seminarju za 

Sliko jezika, predstavili so nam gradivo, igre. K nam so prišli s Centra za SDTJ na matično 

šolo. Ti, ki imamo stik s tujci, smo šli na seminar. [Je bila tam še katera druga učiteljica ali so 

imeli predavanje za cel učiteljski zbor?] Ne, samo za te, ki imamo stik s tujci. [Ki učite SDJ.] 

Tako. Še nekaj jih je bilo, ki je pač to zanima. Po tem seminarju sem malo spremenila način 

poučevanja. Ko sem brala priročnik, sem si igre zamislila malo drugače, nisem jih toliko 

povezovala med sabo. Pokazali so nam, kako se igre navezujejo ena na drugo, tako da smo 

vključili vse igre, da smo dobro ponovili« (B5.1). 

Učitelji se lahko odločijo za eno izobraževanje na leto: »Če bi prej vedela, da pride ta 

otrok, bi se na začetku leta mogoče v kak tak seminar usmerila. Že na začetku leta smo morali 

izbrati seminar in se ga potem udeležiti. Mogoče, če bi naknadno prosila ravnateljico, bi, sicer 

so ure že na začetku razdeljene. Vsekakor zdaj občutim pomanjkanje znanja na tem področju, 

tako da nameravam poiskati v naslednjem šolskem letu kaj v tem smislu. Na učitelja pride en, 

največ dva seminarja na leto. Jaz sem to že izkoristila« (B5.2).  

B 4.6  Medkulturni dialog 

B 4.6.1  Uporaba in učenje maternega jezika ter kulture v šoli  

 

 Nekateri otroci priseljenci navajajo, da niso pri pouku še ničesar povedali v svojem 

maternem jeziku (B3.1, B3.2). Da bi se prepričali o njihovih trditvah, smo jim postavili več 

podvprašanj: [Si kdaj pri pouku že lahko predstavila kaj v makedonščini?] »Ne. Samo zdaj, 

ko ste vi prišli. [Nisi še nikoli zapela nobene pesmi? Pa bi, če bi te povabili?] Ja, bi« (B3.1). 

[Si kdaj v razredu že nastopal/govoril/pel v makedonščini?] »Ne. [Nikoli nisi nič povedal v 

makedonščini?] Ne. [Če bi dobil povabilo, ali bi? Bi si upal?] Ne znam brati, ker ne znam 

tistih črk … [Ne znaš cirilice, znaš pa govoriti – če bi dobil povabilo na makedonsko uro, bi 

zapel? Bi bil ponosen na to, da znaš makedonsko?] Ja« (B3.2). En otrok si želi, da bi lahko 
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govoril v albanščini, ker slovensko še ne zna: [Si pri pouku že lahko kaj povedal v 

albanščini?] »Ne. Rad bi kaj povedal, ampak v albanščini, drugače ne morem« (B3.4). 

Nekateri otroci so imeli priložnost, da so pri pouku govorili ali brali v maternem 

jeziku – a opažajo, da jim je laže govoriti v slovenščini: »Pri slovenščini, če kaj niso znali, pa 

je učiteljica povedala hrvaško, sem jaz prevedel v slovenščino, pa če je bilo kaj v berilu za 

prebrati in je bilo slovensko-hrvaško-nemško, sem jaz hrvaško bral – tako sem imel 

priložnosti za branje. Zdaj ker sem že zelo pozabil hrvaško, mi je laže govoriti po slovensko. 

Težko je opisati. Zdaj mi je v Sloveniji laže« (B3.3). 

 Otroci priseljenci se lahko predstavijo v svojem maternem jeziku: »Na začetku, ko 

smo imeli ure spoznavanja, so se predstavili v svojem jeziku, tudi imajo na začetku vsi 

zapisano ime in priimek v svojem jeziku in še kaj v maternem jeziku« (B5.2), a učiteljice 

opažajo, da so otroci v zadregi, če jih prosijo, naj kaj povedo v svojem maternem jeziku in da 

potrebujejo veliko spodbude: »Jaz sem poskušala, ampak jim je zelo nerodno. Oni nočejo – 

jaz sem si želela, da bi. Ko jaz njim predstavim eno besedo, da oni meni povejo albansko, 

ampak … Zelo jih je sram, se mi zdi« (B5.1) »Lani smo imeli v drugem razredu na koncu leta 

razredno predstavo, otroci so dali naslov Drugi razred ima talent, in ta dva otroka iz 

Makedonije sta povedala izštevanko v makedonskem jeziku. Zato sta rabila precej poguma in 

priprave, ampak je bilo ostalim otrokom zanimivo. Prej smo se pogovarjali o tem. Rekla sta, 

da bi, a jima je bilo zelo nerodno. Zelo smo ju spodbujali. Potem sta tudi prevedla in 

povedala, o čem pesmica pripoveduje. Bila je preprosta izštevanka, kot Am bam, pet podgan, 

ampak otroci imajo to radi. Imeli smo tudi dobro idejo, a je nismo izpeljali – da bi besedišče 

preprostih besed, predmetov, pojmov, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, nekam 

napisali in imeli seznam. Da bi naredili preprost slovarček slovenskih in makedonskih besed, 

ampak časovno ne uspemo. Ostalo je pri ideji« (B5.3). 

Uporaba maternega jezika med sorodniki v šolskih prostorih ni nekaj običajnega in 

slišanega; to se pokaže posredno, ko učiteljica predvideva, da se med seboj pogovorijo 

»mogoče« v svojem maternem jeziku: »Bratje se imajo med sabo radi. Če se komu na igrišču 

zgodi, da kdo pade, npr. pri nogometu, druga dva hitro pritečeta pogledat, če je vse v redu, se 

mogoče v albanščini pogovorijo in grejo narazen. Prisotna je družinska povezanost« (B5.2). 

 V šolski knjižnici na matični šoli imajo precej tujejezičnih knjig za tuje jezike, ki jih 

poučujejo, le malo knjig je v maternih jezikih otrok priseljencev. Tudi bralne značke ne 

zagovarjajo v maternem jeziku, bi se jim pa to zdelo izvedljivo: »Tujejezičnih knjig imamo 

veliko, kar je pa hrvaškega, je pa zelo slabo. Malo. Prej smo imeli več, ampak jih ni zanimalo, 

niso posegali pri njih. Če bodo ostali tukaj, se bo počasi uredilo. [Bralno značko lahko 
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zagovarjajo v maternem jeziku, vsaj delno?] Ja, lahko. [Se je to že kdaj zgodilo?] Zdajle ne. 

Ti so itak prepozno prišli in bi mu to vzelo preveč časa … Na razredni stopnji se učiteljice 

zelo trudijo, da skupaj berejo, da otrok kaj nariše … pri nas pa …« (B5.4). 

B 4.6.2  Spodbujanje medkulturnega dialoga, preseganje stereotipov in predsodkov 

 

O razlikah se pogovarjajo pri naravoslovju, na dan maternih jezikov pa otroci 

predstavljajo različne jezike – vendar so ti v povezavi s tujimi jeziki, ki jih poučujejo na šoli, 

ne z maternimi jeziki otrok priseljencev. »Pri naravoslovju smo dosti časa namenili tematiki o 

različnosti. To je tako in tako v učnem načrtu in učbeniku. [Pri naravoslovju ali družbi?] Pri 

naravoslovju. Razlike na podlagi rase, kulture, zunanja podoba, fizične razlike, a dotaknili 

smo se tudi notranjih razlik: verska pripadnost, kultura. To je bilo mesec nazaj. Tudi sami so 

malo povedali, kako je bilo pri njih, kako se v njihovem jeziku kaj reče … Večkrat se opremo 

na ostale kulture, ampak znotraj teh razlik smo se pa najbolj pri naravoslovju« (B5.2). [Rekli 

ste, da namernih medpredmetnih povezav z medkulturnim dialogom niste imeli. Kaj pa 

kakšno prireditev? Da bi lahko v različnih jezikih predstavili?] »To imamo, in sicer enkrat na 

leto na dan jezikov. Takrat vključimo tudi te otroke. To smo anglistke, nemcistke, slavistke in 

tudi učiteljice, če imajo otroke – iz Makedonije, Albanije, te, ki so se učili nemščino, 

angleščino, španščino, francoščino. Skušam povedati še kaj več. Pa tudi romščino. Vem, da 

smo imeli enkrat zelo uspešno prireditev z Epicentrom. Prišla je kolegica in predstavila del 

Avstralije, avstralsko angleščino, imela je značilen inštrument« (B5.4). 

Učiteljici smo predlagali, da bi lahko npr. pri pouku slovenščine, ko obravnavajo 

slovensko ljudsko pesem ali Prešerna, prosili otroke iz Makedonije ali s Kosova, da bi oni 

predstavili svojega pesnika ali pesmi. Povedala je, da česa takega še ni storila, a se je odzvala 

pozitivno: »Dobra ideja« (B5.2). 

B 4.6.3  Razumevanje medkulturnega dialoga, medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Razmišljanje o medkulturnem dialogu in medkulturnem izobraževanju se je na šoli 

šele začelo razvijati. Prvi koraki so odvisni od stališč in znanja posameznih učiteljic: 

»Predstavljam si, da bi mogoče oni kaj v svojem jeziku nam predstavili, da bi tudi nas kaj 

naučili. [Pa to poteka na šoli?] Ne. (B5.1). »Medkulturni dialog pomeni, da si gresta dva, ki 

prihajata iz različnih kulturnih sredin, nasproti. Da se pogovarjaš in se trudiš razumeti 

sogovornika. [In vi to v šoli delate?] Ja, poskušamo. [Medkulturno izobraževanje razumemo 
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tako, da oni spoznavajo slovensko polko, mi pa njihovo kolo, to je le primer. Da spoznavamo 

njihove navade! Ta dva učenca sta razlagala, kaj kuhajo. Oni imajo ramazan in ko se 

pogovarjamo o praznikih, predstavimo slovenske, onadva povesta kaj o svojih. To se mi zdi, 

da je medkulturno izobraževanje. In to svet bogati! Razlike drug drugega bogatijo« (B5.3).  

Ena učiteljica je ob vprašanju, kako se na ravni šoli spodbuja medkulturni dialog, 

izrazila zaskrbljenost zaradi pomanjkanja empatije in ocenila, da večinsko prebivalstvo, 

vključno z učitelji, pričakuje asimilacijo: »Zdi se mi, da malo premalo, da na splošno ni 

občutljivosti. Pričakuje se, da se bodo hitro prilagodili in da bodo vsi enaki« (B5.2).   

 

B 4.7 Književna besedila s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev 

B 4.7.1  Poznavanje besedil 

 

 Na delavnicah v razredu se otroci sami ne spomnijo nobene knjige ali besedila, ki bi 

govorilo o vključevanju priseljencev. Ko smo jim pokazali izbrana književna besedila, so kot 

književne osebe prepoznali Žabca (Velthiujs 1997, 2005), kosovirje (Makarovič 1975, 1995, 

2002) in Mici iz 2. a (poznajo iz Cicibana, v katerem so zgodbe izhajale pred izidom v knjigi; 

Koren 2009) – ne poznajo pa besedil, ki se tematsko povezujejo z vključevanjem otrok 

priseljencev. 

 Nekateri učenci poznajo besedilo Pujsa imamo za soseda (Fries 2002) in ga znajo 

vsebinsko obnoviti; starši na vprašalniku niso napisali nobenega naslova. 

B 4.7.2  Obravnava pri pouku 

 

Otroci priseljenci se ne spomnijo, da bi pri pouku že kdaj brali besedilo, ki bi 

tematiziralo vključevanje priseljencev (B3.1, B3.2, B3.3). Njihovo mnenje o tem, ali bi 

tovrstno branje lahko pomagalo pri vključevanju, je pozitivno. Svoje mnenje tudi utemeljijo: 

»Pomaga, da veš, kako moraš ravnati z njim, da ga ne izzivaš« (B3.1). »Ja, je veliko bolje, 

ker veš, kako pomagati drugim iz tujine« (B3.3). 

Vsi učitelji omenjajo književno besedilo Veveriček posebne sorte (Makarovič, več 

izdaj); to besedilo sicer govori o sprejemanju drugačnih, a tematizira invalidnost, medtem ko 

se ne spomnijo nobenega besedila, ki bi tematiziralo vključevanje priseljencev: »Kar se tiče 

sprejemanja drugačnosti, smo obravnavali Veveriček posebne sorte. [To je invalidnost.] 
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Tako, tako. To pa mislim, da je vse. [Da bi si izbrali besedilo in ga prebrali z namenom, da bi 

odpirali temo vključevanja in sprejemanja priseljencev, pa niste?] Ne. Ne« (B5.2).  

 Druga učiteljica prav tako ni nikoli namensko obravnavala besedila, ki bi tematiziralo 

vključevanje otrok priseljencev. Priložnosti za pogovor o sprejemanju drugačnih vidi ob 

številnih književnih besedil ter tudi v učnem načrtu in učnih gradivih za slovenščino: »V 

vsebinah je poudarjeno odpravljanje razlik, sprejemanje drugačnih in različnih … Veliko 

takšnih vsebin je. [Umetnostna besedila ali jezik?] Bolj umetnostna besedila, a tudi pri jeziku 

imamo – tuj jezik, materni jezik – in materni jezik je za slovenske otroke drug kot za otroke 

priseljence. Otroci to ločijo že zelo zgodaj. [Vi to prepoznavate?] Jaz to vidim, čutim. [V 

berilih in učbenikih za jezik in za književnost?] Ja. [Katero pa uporabljate?] DZS. Oboje, 

jezik in književnost. [Ste kdaj za vzpostavitev medkulturnega dialoga itd. uporabili 

umetnostno besedilo?] Hm, to bi morala pomisliti, ampak kakšno zagotovo smo; saj drugače 

si jo pa izmisliš, o drugačnem veveričku, recimo. [Ja, to je za invalidnost.] Zdaj se ne 

spomnim naslova za tako besedilo … [Ste se kaj posebej pogovarjali o vključevanju 

drugačnih, ko sta ta dva prišla v prvi razred?] Seveda se pogovarjamo, saj že ko je vse v redu, 

ni nič samo po sebi umevno. Imamo poseben sistem: sama se zgodbic zdaj ne spomnim, a jih 

je veliko: o dobrem, o slabem, o drugačnem in o tem, kako se za tem drugačnim skriva 

marsikaj, česar mi ne vidimo. Potlej naredimo krog in se o tem pogovarjamo: v čem smo si 

podobni, različni, kaj nas zanima, kaj nas ne zanima, kaj pomeni prijateljstvo in kako se 

počutimo, ko nekomu nekaj posodimo, ponudimo, in rekli smo, da gradimo mostove, 

mostove prijateljstva. Če ti nekomu nekaj vzameš, ta most rušiš, če pa mu nekaj ponudiš ali 

se zahvališ, most zgradiš. Pogovarjali smo se o tem, kako se onadva tukaj počutita … Sošolci 

so povedali, kaj njih moti – to je vonj, moti jih, da nekdo nima prijetnega vonja, seveda, saj so 

živeli v vlažnem stanovanju. Potem smo se pogovarjali tudi o tem. [Se je to zdaj izboljšalo?] 

Ja, zdaj tega ni več opaziti. [Kako sta se onadva počutila ob tem?] Oni tega vsega tako ne 

izražajo – kako se počutiš itd. Jaz potlej tako nadaljujem: 'Tam, kjer vi živite, najbrž mamica 

tudi kuha, pere …' 'Ja,' rečejo, jaz pa nazaj, da seveda če kuhamo in uporabljamo začimbe, 

ima to močan vonj. To lahko vonjamo na obleki. Oni potlej to sprejmejo. Živimo na različne 

načine, rečem. Vsak dom, ki ga nekdo ima, je dragocen, a lahko ga naslednji dan nimamo 

več. Ker so različne nesreče … Moji otroci so že kar veliki in razgledani, spremljamo, kaj se 

dogaja po svetu, se o tem pogovorimo in potem to, recimo, da cenimo. Zadnjič so mi otroci 

povedali zanimivo zgodbo. Brali smo nekaj o izločevanju in so povedali zgodbo o Regcu in 

Kvakcu. Regec se je oblekel v kopalke in mu je bilo grozno nerodno, potem smo se 

pogovarjali o nelagodju. Rekli so, da je bilo njim tudi nelagodno. Otroci so povedali: 'Meni je 
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neprijetno, ker imam štrleča ušesa.' Ta deček je tudi rekel: 'Meni so se tudi smejali zaradi 

mojih ušes.' Ima malo bolj štrleča ušesa … Nihče od dveh otrok priseljencev pa ni rekel, da bi 

se kdaj počutil izločenega, da ga ne marajo. Čeprav med letom se je zgodilo, da se kdo ni 

hotel igrati z njima, ampak to je tako, saj veste – danes si moj prijatelj, jutri pa ne« (B5.3). 

Precej izkušenj z obravnavo drugačnosti s pomočjo književnih besedil ima šolska 

knjižničarka na matični šoli; sicer pa tudi ona ni obravnavala nobenega književnega besedila 

v povezavi s priseljevanjem: »Slikanico Drugačen sem najprej preizkusila v 2. razredu. 

Govori o drugačnosti in sprejemanju drugih ljudi, se je zelo dobro prijela. Govori tudi o 

zunanji podobi drugega otroka, ne samo o tujejezičnosti ali drugačni narodnosti. Zelo lepo so 

jo sprejeli. Pa ne samo to – potem so pripovedovali tudi o svojih občutkih, saj vedno hočem, 

da mi povedo povratno informacijo. Enkrat sem imela tukaj vzgojiteljico, ko je vrtec prišel na 

obisk. Predstavila sem jo prvemu razredu in opazovala njihovo reakcijo. Mali čisto drugače 

razmišljajo! 'Tam je bil veter, bil je sam, strah ga je bilo.' 'Ja, sigurno.' 'In je prišel gor en še 

malo bolj drugačen k njemu …' S pogovorom se da narediti veliko. Npr. zastavim pravljico in 

jih vprašam, kako bi oni ravnali v dani situaciji. Pripravim učni list, na katerega zapišejo 

svoje mnenje, kako bi nekoga drugega sprejeli v dom, kaj bi se takrat zgodilo … To je zelo 

zanimivo. Mi vsakega ne smemo vzeti v dom! Koga ne smeš vzeti in kdaj ne? Kadar si čisto 

sam, če nimaš nikogar … Imamo zraven še socialne veščine. Ali pa s pravljico Ups, jaz sem 

pa zelen. Tisto je bilo tudi dobro, tudi drugačnost. Potem smo imeli pravljico Zakaj je slonček 

tako žalosten?, ki je tudi o temi drugačnosti. Pripoveduje, kako so ga potem sprejeli in se tudi 

ostali sloni začeli spreminjati. To poteka prek zgodbic, v glavnem prek živalskega sveta. 

Razen Drugačen, ki je o fantku. Svetlana Makarovič je napisala Veveriček posebne sorte. To 

sem imela že davno, ko je prvič izšla, in potlej vsako leto naprej. [Kaj pa glede priseljevanja?] 

Glede tega pa več delajo naši kolegi v svetovalni službi, učiteljica pri etiki« (B5.4).  

B 4.8 Možnosti za medkulturni dialog pri pouku književnosti 

B 4.8.1  Ob večjezični slikanici 

 

Večjezičnih slikanic (Hudorovac idr. 2009; Hanuš 2010a, 2010b) otroci niso poznali, 

bili pa so navdušeni nad številnimi jeziki. Otroke smo prosili, da preberejo odlomke v svojih 

maternih jezikih. Poslušali smo odlomek v bošnjaškem in makedonskem jeziku. Sošolci so 

povedali, da zna en njihov sošolec tudi albansko, a je bil v času raziskave (ko smo izvajali 

razredne delavnice) odsoten.  
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Zanimiva je bila reakcija enega otroka, ki je vprašal: » Učiteljica, ali imajo Cigani … 

[Romi!] … Romi prav svoj jezik?« [Seveda, romski jezik. ]
178

 Svojo trditev smo podkrepili s 

slikanicama Most prijateljstva (Hudorovac 2009) in Novoletna smrečica (Hanuš 2010a). 

B 4.8.2  Identifikacija s književno osebo in s svojimi izkušnjami 

 

 Učenci so se ob branju besedila Niko nosorog pa že ni pošast (Neuendorf 2000) 

osredotočili predvsem na čustva glavnega knjižnega junaka: »Norčevali so se iz njega. Slabo 

se je počutil, osamljeno, žalosten je bil.« Ob obnovi so izpostavili tudi nesmiselno trditev, da 

morajo izgnati nosoroga, ker ima rog – med prebivalci pa imajo kozla, ki ima dva roga: »Krt 

reče, da če ima on rog, ga je treba spoditi, a kozel ima dva rogova in vsi pogledajo kozla. 

Nato je rekel medved, da kozla ne bodo spodili in da bodo potem tudi pustili Nosoroga 

Nika.« Knjiga se jim je zdela zanimiva in super, a jih je bolj kot primerjava z lastnimi 

izkušnjami zanimalo, da bi skupaj še kaj prebrali. 

B 4.8.3  Nadaljevanje zgodbe  

 

 Otroci so napisali sedem nadaljevanj po branju besedila Azra (Mici iz 2. a, Koren 

2009), teme, ki jih ubesedujejo, pa so zelo raznolike. V dveh besedilih izstopajo slab(š)i 

življenjski pogoji, v katerih živi novopriseljena deklica (potrebuje šolske potrebščine; v šolo 

hodi vedno z istimi oblačili, zato zbirajo zanjo oblačila, denar in hrano), kar zrcali razmere pri 

nekaterih otrocih priseljencih na šoli B (B6.1, B6.2). Med teme stalnice sodi (ne)znanje 

slovenskega jezika in učenje slovenščine. V enem besedilu se pojavi bošnjaški jezik; je pa to 

besedilo tudi edino, v katerem nudijo podporo Azri vsi sošolci, ki ji razkažejo tudi šolske 

prostore, in tudi mama, ki jo tolaži, da se bo že naučila slovensko (B6.3). Presenetljivo glede 

uporabe maternega jezika pa je besedilo, ki tematizira prepoved uporabe maternega jezika na 

šoli, in sicer romščine (B6.5). Pomembna tema je prijateljstvo, po navadi z eno osebo; pojavi 

se tudi tema zavračanja druženja zaradi neznanja slovenščine (B6.4). Izrazit odnos filija 

najdemo v besedilu, ki tematizira obisk Bosne (B6.4), eno besedilo pa ubeseduje vrnitev v 

Bosno (B6.7). Do nove sošolke so »prijazni« (B6.1) oz. se je razred »sprijaznil z njo« (B6.7) 

– ali pa »ni nobeden maral Azre, ker ni govorila slovensko« (B6.4).  
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 V njihovem lokalnem okolju živijo Romi, na podružnično šolo hodi v nižji razred romska deklica. 
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 »Mici potrebuje šolske potrebščine. Mislim, da bodo sošolci prijazni do Mici. Mici je 

spoznala sošolko Azro. Z njo je velika prijateljica. Veliko se pogovarjata. Pomagata druga 

drugi. Živita v istem bloku. Azra je v petem nadstropju, Mici pa v sedmem. Po nalogi se 

vedno igrata pred blokom na igralih. Zadnjič sta se pogovarjali o živalih. Micina najljubša 

žival je želva, Azrina pa slon« (B6.1). 

 »V razred je prišla nova učenka Azra, ki ne zna nič slovensko. / Učenci so po pouku 

igrali nogomet. Povabili so tudi Azro, a se ni hotela igrati. Raje je tiho kvačkala. Mici je šla k 

njej in ji dala knjigo. Učenec, ki je znal bosansko, ji je razložil, naj knjigo poskuša brati. Mici 

ji je pri tem pomagala. Azra je morala kmalu domov. Naslednji dan je bila sobota. Mici je šla 

k Azri, da bi se učili slovenščino. To se je ponavljalo kar cel teden, dokler ni Azra že za silo 

znala slovensko. To je povedala učiteljici. Ta jo je zelo pohvalila. Mici je sčasoma opazila, da 

hodi Azra v šolo vedno z enakimi oblačili. Predlagala je sošolcem, da bi za Azro zbrali stare 

igrače, oblačila, denar in hrano. Sošolci so bili za. Čez štirinajst dni so ji dali vse zbrano. Vsi 

so bili zelo veseli. / Vedeli so, da so naredili dobro delo. Mici prav zdaj razmišlja, da če bi vsi 

pomagali takim, kot je Azra, bi bil svet lepši« (B6.2). 

 »Ko je Azra vstopila v razred, je najprej spoznala učiteljico. Azri je bilo zelo čudno, 

ker ni razumela slovenskega jezika. Ko je Azra prišla domov, je mamici rekla: 'Ništa nisem 

razumela, što so mi govorili.' Njena mamica ji je rekla, da se bo že naučila. Naslednje jutro so 

jo učenci in Mici učili slovenski jezik. Azra je ponavljala za njimi. ko je Azra prišla domov, 

je rekla, da zna govoriti slovensko. Naučila se je govoriti slovensko te besede: raca, žaba, 

papagaj, zvonček in Jaz sem Azra, prihajam iz Bosne. Pokazali so ji WC, kuhinjo, učilnice. 

Tako se je Azra naučila govoriti slovensko. Zelo je bila srečna« (A6.3). 

 »V razred je prišla nova učenka Azra. Ne zna govoriti slovensko. / Mici jo je med 

odmorom naučila govoriti tri besede slovensko. Mici je z Azro po pouku ustanovila Klub 

Azre in Mici. V njem sta se vsak dan skupaj igrali igrico učenje slovenskih in bosanskih 

besed. V šoli ni nobeden maral Azre, ker ni govorila slovensko in se zato ni mogel nobeden 

igrati z njo, samo Mici se je z njo igrala vsak dan. Azra je nekega dne v šoli začela govoriti, 

kar jo je naučila Mici. Azri je nekega dne padla na misel ideja, da bi lahko odšla Mici z Azro 

na ogled Bosne. Mici je takoj rekla ja. V Bosni sta si ogledali znamenitosti. Zvečer sta odšli 

na sprehod po glavnem mestu Bosne. / To je bil za Mici najlepši dan v življenju« (B6.4). 

 »Ko se je Mici nehala vesiti, je Azra vprašala, kako se reče voda. Tarik je Azri 

prevedel in Azra je rekla, da se ji reče 'kreka'. Vsi so se smejali. / Mici, Azra in Tarik so 

ustanovili šolo romščine. Vsi iz razreda so hodili v to šolo in kmalu so že vsi znali romščino. 

A ravnateljica Hrupnikova ni dovolila, da se govori romsko v njeni šoli, zato je vse 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

398 

kaznovala. Kaznovala jih je tako, da so morali narediti 10 nalog na dan, tudi učiteljica Minka, 

ker je dovolila govoriti romsko. Mici je bila zato tako jezna, da je ravnateljico brcnila
179

 in 

dobila opomin. Malo bi manjkalo, pa bi letela s šole. / Od takrat so vsi lahko govorili 

romsko« (B6.5). 

 (Obnova). »Čez mesec dni je Azra že rahlo obvladala slovenščino. Čez dva meseca je 

Azra že lahko sedela pri Mici. Mici in Azra sta od takrat naprej postali najboljši prijateljici« 

(B6.6). 

 »Azra se je učila slovenski jezik, še vedno ji ni šel dobro. Ni vedela, kaj mora narediti, 

ko se ji kaj naroči. Cel razred se je sprijaznil z njo. Vsi so se zabavali in igrali. Azra je na 

koncu šolskega leta izvedela, da se bo preselila nazaj v Bosno. Azra jim je to povedala in vsi 

so bili žalostni« (B6.7). 

 

B 4.9  Drugo  

 

 Med temami, ki smo jih odprli s sodelujočimi, jih izpostavljam šest: 1. prošnja 

učencev, naj jim v razredu pustimo knjige, ki smo jih prinesli za potrebe delavnic; 2. borba za 

obstoj podružnične šole; 3. obup, strah in boj za preživetje, o čemer so odkrito spregovorili 

trije starši priseljenci; 4. primer povratne migracije; 5. primeri diskriminacije; 6. odnos do 

šolskih potrebščin. 

1. Otroci so nas po delavnicah po prvem dnevu prosili, če jim lahko pustimo v razredu 

knjige, ki smo jih prinesli s seboj. Po premisleku smo se odločili, da jim jih pustimo, saj smo 

se čez nekaj dni vrnili na šolo zaradi izvedbe drugih intervjujev. Bili so navdušeni. Na 

podružnični šoli imajo manj knjig za branje na izbiro kot na matični šoli, podružnična 

knjižnica pa je za izposojo odprta le enkrat na teden. Prosili so tudi, da jim še kaj preberemo; 

dodatne dejavnosti so bile mogoče, ker je bilo v razredu manj kot 20 otrok in smo hitreje 

zaključili z načrtovanimi dejavnostmi kot na šoli A in C, na katerih je bilo sodelujočih otrok 

več kot 20 (namesto šestih skupin smo imeli na šoli B tri).  

 2. Kot se je dogajalo v preteklih letih marsikje po Sloveniji, se je tudi ta podružnična 

šola morala boriti, da je niso zaprli. V zadnjih letih se na podružnično šolo vpisuje vedno več 

priseljencev, tako iz drugih krajev Slovenije kot iz drugih držav, tako da imajo vpisanih otrok 
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 Ta prizor je otrok tudi narisal: kako pošast Mici brcne ravnateljico, ta reče 'Av!' in pada. 
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spet dovolj: »Na tej šoli sem že kar precej časa. Šola je lepo rasla, potem je bilo pa vmes eno 

obdobje kar kritično – to je bilo takrat, ko so odprli novo matično šolo z ogromno 

telovadnico, računalniško učilnico, skratka, z vso infrastrukturo. Takrat je precej staršev 

želelo vpisovati otroke tja. Tukaj smo imeli manj otrok, imeli smo kombinirane razrede, vmes 

smo bili brez kombinacije, potem smo jo imeli spet, starši so želeli, da otroci hodijo na 

matično šolo. Potlej se je število vpisanih otrok začelo spet dvigovati. Zdaj imamo že kar 

nekaj let vedno več priseljencev, ki so veliki borci za šolo in so zelo zadovoljni, da so otroci 

tukaj. To so priseljenci iz drugih krajev v Sloveniji. Tukaj so zgradili hiše ali imajo 

stanovanja, ampak večina gradi. Tukaj okoli je veliko novogradnje in otroci prihajajo sem iz 

drugih šol tudi med šolskim letom. Najprej si želimo telovadnico, da se ne selimo iz razreda, 

en skupen prostor, jedilnica je nujno potrebna, malo večje in urejene garderobe. Veliko stvari, 

to, kar normalna šola potrebuje.« (B5.3). 

 3. Nekateri starši in otroci priseljenci so odkrito spregovorili o svoji stiski in obupu 

zaradi revščine ter boju za preživetje. Zaradi neizplačevanja plač s strani delodajalcev 

razmišljajo o vrnitvi v izvorno državo. S sodelovanjem s šolo so zadovoljni, a to ni dovolj, da 

bi lahko preživeli: [Ste zadovoljni?] »S plačo ne. [Pa jo vsaj dobivate?] Ne, ni redna.  

Drugače pa dobim … Samo čakati je treba. [Ne dobite vsak mesec?] Mesec in pol, lahko dva 

…« (B4.2). Eden od staršev ni dobil plačila za svoje delo že štiri mesece; drugi zaradi slabega 

plačila, ki ne omogoča dostojnega življenja, spet obupano išče drugo službo: »Slabo je. 

Delam v gradbeništvu. Slaba plača. Vse je brez veze. [Prosim?] Vse je brez veze. Isto je. 

[Karkoli greste delat, je isto?] Ja. [Res?] Res. [Ste že poskusili kaj?] Sem. [Vse znotraj 

gradbeništva? In vse je bilo slabo plačano?] Ja. [Žena dela?] Ne. [Pa si želi delati?] Zaenkrat 

ne. Do kdaj, ne vem. Ne vem, nič ne vem. Kakor bo, bo. Vse, kar jaz želim, je brez veze. 

Odvisno je od službe, kako bo. Če nimaš službe, kaj boš tukaj? Kaj boš delal? [Zdaj ste ostali 

brez službe?] Ja, sem že bil … [In ste našli drugo? In je enako grozno?] Ja. Zato ti ne morem 

pomagati, ker ne vem. Mogoče bom jutri šel, kaj jaz vem. Nič ni sigurno. [Kaj pa če bi šli 

kam drugam delat, ne v gradbeništvo?] Kam boš šel! [Imate stalno bivališče?] Ja. [Se lahko 

prijavite na Zavod?] In kaj bo naredil Zavod? [Mogoče oni iščejo kakšno drugo službo …] 

Veste, koliko ljudi je na Zavodu? [Vem, veliko … Ste zadovoljni s sodelovanjem s šolo?] Za 

zdaj v redu, za jutri se pa sploh ne ve, kaj in kako. Brez veze. [Če ne boste dobili službe, 

boste razmišljali o vrnitvi?] Normalno, kaj bom tukaj. [Žalostno, toliko let ste že tukaj …] 

Ne, ni žalostno, zakaj? Vseeno je, če si tukaj, če si v Makedoniji, ni važno …[Imate v 

Makedoniji več možnosti za službo?] Do zdaj sploh nisem poskusil delati v Makedoniji. 

[Aha, že od vsega začetka delate v Sloveniji.] Ja. Ampak se da preživeti, ko je tukaj …  [Vse 
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je odvisno od vaše službe.] Ja. [Ali boste meli dovolj denarja …] Tako je. [In ne veste, kako 

bo …] Ne moreš vedeti« (B4.1). Pogovor je bil težak, obupan, odsekan. Tretji primer je 

predstavila mama priseljenka: »Kot je nekdaj v Makedoniji vse propadalo, tako izgleda 

Slovenija sedaj. Kot slišim na poročilih – vse propada. Tovarne, firme – in tudi pri nas je bilo 

tako, zato smo prišli sem, da iščemo boljše življenje, a tudi tukaj ni sijajno. A žalostno bi bilo, 

da hčerka, ki se dobro uči … [Če mož ne bo imel službe, se boste vrnili v Makedonijo?] Ja. 

[Je tam več možnosti, da najde službo?] Ne. Če bi imel tam možnosti, ne bi prišli sem. [Se bo 

tu potrudil, da najde drugo službo?] Če najde, bomo ostali, če pa ne, odidemo. [Je zdaj brez 

službe?] Ne, zdaj dela, še dela. [Vas skrbi vnaprej, da jo bo zgubil?] Ja, ja« (B4.3). O revščini 

je odkrito spregovoril tudi otrok priseljenec v razredu; šola nudi podporo s sredstvi iz 

šolskega sklada, velikokrat pa kakšno malenkost kupijo ali prinesejo učiteljice kar same: 

»Zvezkov ni bilo; zdaj ima poln zvezek za okolje, pri slovenščini je poln zvezek … Sošolci 

mu posojajo liste, a tako ne more biti, listi se zgubijo! Sem ga vprašala, zakaj mu oče ne kupi 

zvezka, pa je rekel, da nimajo denarja. Ko sem enkrat spraševala, če je kdo ostal brez službe, 

če ima kdo težave – zaradi plačila, ko hodimo okoli – je rekel, da bi rabil pomoč. Kar 

pogledala sem. Rekel je: 'Moj oči malo zasluži in to porabimo za trgovino.' Za hrano, osnovne 

stvari. [Dobro, da se zaveda in si upa o tem govoriti.] To je zelo dobro! Nihče ni nič pogledal. 

Mi se tudi pogovarjamo, da se to lahko zgodi vsakomur, tudi meni itd. Na šoli imamo sklad, 

smo pomagali. Vedno kaj servisiramo. Na začetku leta sem jaz obema kupila zvezka. Pa še 

kaj prinesem« (B5.3).  

 4. Gospa, za katero lahko rečemo, da ni vključena v slovensko okolje, je predstavila 

svojo izkušnjo ponovne priselitve v Slovenijo. Enkrat je že prišla za možem v Slovenijo (v 

devetdesetih  letih), a se v Sloveniji ni znašla, zato se je s sinovoma vrnila v Makedonijo; leta 

2008 je znova prišla v Slovenijo (še s hčerko), ker je pogrešala skupno življenje z možem. 

Danes vrnitev v Makedonijo zelo obžaluje, a predvsem zaradi sinov, ki sta v Makedoniji 

končala srednješolsko izobrazbo, s katero v Sloveniji ne dobita primerne zaposlitve, zato 

delata z očetom na gradbiščih. Sama bi najraje živela v Makedoniji. Negativne posledice ima 

tudi prekinitev bivanja v Sloveniji: »Sinova sta srednjo šolo končala v Makedoniji. Sama 

nisem mogla zdržati! [Mož je bil ves čas v Sloveniji?] Ja. [Vi bi se takoj vrnili, pa se ne, ker 

bi punčka rada ostala in končala šolo.] Ja. Zdaj vidim, da sem naredila napako pri starejših 

dveh. Ker sem se vrnila v Makedonijo. Če se ne bi, bi onadva tukaj končala šolo. Eden je 

rudarski tehnik, drugi pa strojni tehnik. [Spričevalo lahko prinesejo in jim izobrazbo 

priznajo.] Nimajo diplome, brez diplome pa ne moreta delati … Morala bi imeti stalno 

bivališče in se zaposliti. Zdaj imata še začasnega. Za hčerko bomo junija vložili za stalno 
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bivanje, pet let mora biti tu brez prekinitev. [Onadva še nista 5 let tukaj?] Ne. Starejši bo 

decembra, mlajši pa čez eno leto« (B4.3).  

5. Primeri odkrite diskriminacije so se pojavili s strani sošolcev pri vase zaprtem 

fantu; učitelji so odreagirali s pogovorom: »Predvsem v 4. razredu. Na igrišču, ko smo v 

podaljšanem bivanju, so fanta iz Albanije … On se ni hotel igrati z njimi, potem so bile 

besede, včasih so ga tudi z žogo. Takšne stvari. [Kako ste pa odreagirali?] Takrat smo se 

pogovorili, vsi trije učitelji smo imeli s temi učenci sestanek, vprašali smo jih, kako bi se oni 

počutili, če bi prišli kam, kjer ne razumejo, ne poznajo nikogar … Pa se je to potem kar 

umirilo« (B5.1).  

6. Ena od učiteljic je izpostavila neodgovoren odnos učenca priseljenca do šolskih 

potrebščin ter predstavila rešitve:
180

 »Fant, ki je prišel septembra, nima občutka odgovornosti, 

da bi sam skrbel za svoje stvari. On to vsakodnevno izgublja. Na začetku mu je še kak sošolec 

kaj posodil, a je ugotovil, da tistega ne bo dobil nazaj oziroma če bo, bo svinčnik obgrizen … 

Imamo kar težave! Gledam, da ima vse, kar je potrebno, v šoli, zato pušča večinoma stvari v 

šoli, ker doma tako ali tako ne dela nalog; starši mu zaradi jezika in sposobnosti ne morejo 

pomagati. Nismo prišli do tega, da bi znal skrbeti za svoje stvari, čeprav sva šla velikokrat 

skozi, da sva poimenovala, povedala, katere predmete imamo v četrtem razredu, kakšen 

zvezek gre za kak predmet, da sva napisala gor, da sem mu povedala, kaj počnemo pri 

matematiki … Enkrat ima vse, enkrat nič, potem piše na drug list … Zdaj sem začela izvajati 

način, da ima vse v šoli« (B5.2). 

 

  

                                                 

180
 Otrokov oče že več mesecev ni dobil plačila za svoje delo, mati ni zaposlena, živijo v baraki, 

veliko hrane in oblačil jim je priskrbela učiteljica. Otrok torej živi v zelo slabih življenjskih pogojih – 

učiteljica mu nudi konkretno podporo, a tudi vztraja pri navajanju na skrb za šolske potrebščine in pri 

opravljanju šolskih obveznosti. 
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B 4.10  Analiza vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga z vidika 

modela medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli B 

 
Preglednica 18: Analiza vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga z vidika modela 

medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli B 

 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

2 - v zadnjih treh letih (2009–2011) se je na 

šolo vpisalo šest otrok priseljencev prve 

generacije 

- trije otroci so s Kosova in trije iz 

Makedonije (za albansko govoreče otroke 

učitelji niso prepričani, ali so s Kosova 

ali iz Albanije, medtem ko sošolci vedo, 

da so otroci prišli s Kosova) 

- otroka, rojenega na Hrvaškem, ki se je v 

Slovenijo priselil v predšolskem obdobju 

in je obiskoval vrtec v Sloveniji, učitelji 

ne uvrščajo med otroke priseljence 

- (na matični šoli prihajajo priseljenci 

predvsem iz Bosne in Hercegovine, dva 

otroka sta iz Kazahstana) 

 

2. Sistemska in strokovna podpora za 

uspešno vključevanje otrok 

priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

3 - otroci so v Sloveniji šolanje nadaljevali 

skladno s končanim razredom v izvorni 

državi; razen v enem primeru, ko so 

otroka vključili ponovno v četrti razred 

- nekateri otroci priseljenci navajajo, da 

so pogrešali svoje prijatelje in da so se 

počutili osamljeno, čeprav so dobili 

podporo v razredu 

- za enega je bila pri vključevanju 

najpomembnejša učiteljica, ne vrstniki 

- učiteljice so opisale izkušnje z 

molčečimi in introvertiranimi otroki; 

svojo energijo so usmerile v delo z 

razredno skupnostjo in iskanje načinov, 

da bi se otrok počutil sprejetega 

- šola je dobila od MŠŠ za poučevanje 

SDJ 30 ur v šolskem letu; učiteljica, ki je 

učila otroke SDJ, je po izteku 30 ur (in 

zavedanju, da otroci ne znajo dovolj SDJ, 

da bi lahko sledili poku), samoiniciativno 

predlagala, da nadaljujejo s poučevanjem 

SDJ in da se ji to upošteva pri doprinosu 
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ur 

- učiteljica za SDJ poučuje SDJ prvo leto 

- uporablja gradivo Sliko jezika 

- pri učenju SDJ so poleg učiteljic v šoli 

pomembni vrstniki in gledanje televizije 

- učitelji zagovarjajo tečaj SDJ pred 

vključitvijo otroka v razred 

- prilagojeno ocenjevanje ni sistemsko 

urejeno (ena učiteljica je predvidevala, da 

imajo na ravni šoli sprejet interni 

pravilnik o prilagojenem ocenjevanju 

otrok priseljencev, druga je bila 

prepričana, da ga nimajo) 

- učiteljice so prilagajale poučevanje 

individualnim potrebam in zmožnostim 

posameznih učencev priseljencev 

(individualizacija, diferenciacija) 

- ocenjevanje so prilagajale na podlagi 

ustnih dogovorov, ki jih imajo na šoli 

- za prilagoditve se dogovarjajo na rednih 

tedenskih srečanjih aktiva na matični šoli 

glede na individualne zmožnosti otrok in 

glede na dosedanje izkušnje: podaljšan 

čas pisanja, individualno ocenjevanje, 

prilagojene vsebine 

- nihče od otrok priseljencev ni imel v 

času raziskave odločbe za otroka s 

posebnimi potrebami; pri enem 

razmišljajo, da bi mogoče potreboval 

dodatno podporo in usmeritev zaradi 

nižjih sposobnosti, pri drugem pa 

prepoznavajo nadarjenost na športnem in 

umetniškem področju, jo spodbujajo in 

razvijajo 

- otroci priseljenci v drugem triletju ne 

hodijo (več) v jutranje varstvo 

- obiskujejo podaljšano bivanje: tam se 

igrajo, družijo in delajo domačo nalogo, 

pri čemer dobijo podporo in dodatno 

razlago učiteljev ali sošolcev; v času 

podaljšanega bivanja nudijo učiteljice 

otrokom dodatno strokovno pomoč, 

dopolnilni pouk in podporo pri nalogah  

- otroke spodbujajo, da obiskujejo 

interesne dejavnosti in razvijajo svoja 

močna področja 

- med večinskim prebivalstvom opažajo 

nekatere učiteljice nestrpnost do družin 

priseljencev; najbolj izločene iz 

lokalnega okolja so matere priseljenke, ki 
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niso zaposlene in ne znajo govoriti 

slovensko 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih  

3 - usposabljanje za uporabo gradiva Slika 

jezika 

- učiteljica, ki ima zaradi svojih otrok, 

razseljenih po Evropi, posredno izkušnjo 

vključevanja v novo okolje, meni, da smo 

Slovenci nerazumevajoči in se ne 

zavedamo, da vključevanju v novo okolje 

z novih jezikom ni tako enostavno 

- učitelji, ki delajo z otroki priseljenci, se 

zavedajo, da bi potrebovali dodatno 

izobraževanje 

- težava je v tem, da si lahko izberejo le 

eno izobraževanje na šolsko leto 

- učiteljice so opazile izločanje nekaterih 

otrok priseljencev iz razredne skupnosti 

in so na to odreagirale: veliko so se 

pogovarjale z drugimi otroki v razredu o 

tem, kako se počuti otrok priseljenec, če 

ga izločajo, in kako bi se počutili oni, če 

bi se preselili, kaj bi pričakovali 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

1 - učitelji ob izločanju v razredu 

odreagirajo s številnimi pogovori  

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

2 - nekateri otroci priseljenci navajajo, da 

niso pri pouku še ničesar povedali v 

svojem maternem jeziku, medtem ko 

drugi povedo, da so imeli priložnost pri 

pouku govoriti ali brati v maternem 

jeziku – a opažajo, da jim je laže govoriti 

v slovenščini 

- otroci priseljenci se lahko predstavijo v 

svojem maternem jeziku na začetku, a 

učiteljice opažajo, da so otroci v zadregi, 

če jih prosijo, naj kaj povedo v svojem 

maternem jeziku in da potrebujejo veliko 

spodbude 
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šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

- uporaba maternega jezika med 

sorodniki v šolskih prostorih ni nekaj 

običajnega in slišanega 

- večjezičnost, ki se spodbuja na šoli, ni 

povezana z maternimi jeziki otrok 

priseljencev, ampak le s tujimi jeziki, ki 

se poučujejo na šoli 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

2  - učiteljice so se same odzvale na 

nekatere potrebe priseljencev, ki so 

posledica gospodarske krize 

(neplačevanje dela po več mesecev, 

revščina) 

- v šoli pomagajo družinam na različne 

načine (npr. zbirajo oblačila in hrano, z 

denarjem iz šolskega sklada kupijo šolske 

potrebščine, iz šolske kuhinje lahko 

odnesejo domov hrano, ki ostane). 

- nekatere učiteljice kupujejo šolske 

potrebščine tudi s svojimi finančnimi 

sredstvi  

- očetje so zaposleni, a neredno dobivajo 

plačo, čeprav delajo; matere so 

nezaposlene (v vseh treh družinah, s 

katerimi smo opravili intervju) 

- eden od staršev priseljencev je 

izpostavil podporo z nasvetom, kako 

pridobiti potrebna finančna sredstva na 

Centru za socialno delo 

- učitelji menijo, da bi morali iti starši na 

tečaj za SDJ, saj si želijo več sodelovati s 

starši in je velika težava, če se ne morejo 

pogovarjati (očetje govorijo slovensko 

vsaj na osnovni ravni, a so 

preobremenjeni z delom; matere ne 

govorijo slovensko) 

- govorilne ure, roditeljski sestanki: 

različne izkušnje, nekateri starši prihajajo 

redno, drugi le, če jih izrecno pokličejo 

- na šoli so tri družine priseljenke; na eni  

nudijo otrokom podporo tudi doma,  

sodelovanje šola-starši poteka redno; v 

dveh družinah so prepričani, da naj bi 

otroci vse naredili v šoli, doma pa naj ne 

bi za šolo več delali nič 

- čeprav so se učiteljice že večkrat 

poskušale pogovoriti s starši o tem, ni 

sprememb – očetje, ki govorijo 

slovensko, so preobremenjeni z delom; 

matere, ki prihajajo po otroke na šolo, 

niso zaposlene in ne znajo slovensko, 
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tako da se ne morejo dogovoriti, kaj mora 

otrok doma narediti sam ali s pomočjo 

staršev 

- nekateri očetje že po več mesecev niso 

dobili plače, družine so na robu 

preživetja in obupane, zato živijo nekateri 

otroci v zelo slabih razmerah 

- navkljub revščini so starši skrbni, z 

nekaterimi učiteljicami imajo zaupljiv 

odnos 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

2 - v neposredni bližini ni vladnih in 

nevladnih organizacij, na katere bi se 

lahko učiteljice obrnile za podporo 

- nekatere učiteljice so same organizirale 

zbiralno akcijo oblačil, vendar ne v 

okolici šole, ampak v kraju v drugi regiji, 

od koder prihaja ena od učiteljic 

 

 

 

Na šoli B je medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo slabo razvito. V zadnjih 

treh letih (2009–2011) se je na šolo vpisalo šest otrok priseljencev prve generacije, trije otroci 

so s Kosova in trije iz Makedonije. Trudijo se za pedagoški proces, ki podpira realnejši uspeh 

vseh učencev – v skladu s svojim znanjem, ki ga imajo, ne upoštevajoč načela 

medkulturnosti, ampak predvsem empatijo. 

2. Najmočnejši so na področju sistemske podpore: razredno skupnost so pripravili na 

prihod novega učenca. Izvajajo pouk SDJ (učiteljica ga izvaja prvo leto, uporablja le gradivo 

Slika jezika, udeležila se je usposabljanja). Upoštevajo možnost dveletnega prilagojenega 

ocenjevanja; nimajo sprejetega pravilnika, o prilagoditvah se dogovarjajo sproti. Težave pri 

doseganju učnih ciljev rešujejo z individualnimi programi. Pomembna oblika podpore je 

vključevanje v razširjeni program, predvsem podaljšano bivanje in interesne dejavnosti. V 

podaljšanem bivanju se igrajo, družijo in delajo domačo nalogo, pri čemer dobijo podporo in 

dodatno razlago učiteljev ali sošolcev; v času podaljšanega bivanja nudijo učiteljice otrokom 

dodatno strokovno pomoč, dopolnilni pouk in podporo pri nalogah. Otroke spodbujajo, da 

obiskujejo interesne dejavnosti in razvijajo svoja močna področja.  

3. Pri učiteljih je razvoj medkulturne zmožnosti na začetku. Temelji predvsem na 

empatiji. Predvsem ena učiteljica se je izjemno angažirala pri reševanju socialne stike ene 

družine in pregoreva. Želi si usposabljanja, ker čuti, da ji primanjkuje strokovno znanje. 
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Druga učiteljica ima posredno izkušnjo preseljevanja: zaradi svojih otrok, razseljenih po 

Evropi, razume, da je vključevanje v novo okolje dolgoleten in zapleten proces, zato lažje 

razume stiske priseljencev. Meni, da smo Slovenci nerazumevajoči in se ne zavedamo, da 

vključevanje v novo okolje z novih jezikom ni tako enostavno. Ko prihaja do diskriminacije 

(izločitev iz igre, pritožbe čez vonj otrokovih oblačil po vlagi), se učiteljice o tem pogovorijo 

z učenci: novemu otroku ni enostavno, ker še ne zna jezika, zato svetujejo drugim učencem, 

naj ga večkrat povabijo v igro. Težava je v tem, da je eden od otrok zelo zaprt vase, da 

zavrača družbo vrstnikov in mu je najpomembnejša učiteljica. S tem se še ukvarjajo. O 

oblačilih, ki imajo vonj po vlagi, pa so se pogovorili po branju književnega besedila, ko so se 

pogovarjali o tem, kaj koga moti.  

4. Razvoj zavedanja, da je naša družba večkulturna, se šele začenja. Imajo otroke 

priseljence, imajo romske otroke, ki so vključeni kot vsi drugi otroci. Ker se medkulturna 

zmožnost pri učiteljih šele razvija, niso kritični do vsebin v učnih načrtih, gradivih. 

5. Razvoj medkulturnega dialoga je skromen. Šola sicer sodeluje s starši, a bolj glede 

sistemske podpore, ne zaradi razvoja medkulturnega dialoga. Medkulturne ure se izvajajo v 

skromni obliki: nekateri otroci priseljenci navajajo, da niso pri pouku še ničesar povedali v 

svojem maternem jeziku, medtem ko drugi povedo, da so imeli priložnost pri pouku govoriti 

ali brati v maternem jeziku – a nekateri opažajo, da jim je laže govoriti v slovenščini; otroci 

priseljenci se lahko predstavijo v svojem maternem jeziku na začetku, a učiteljice opažajo, da 

so otroci v zadregi, če jih prosijo, naj kaj povedo v svojem maternem jeziku in da potrebujejo 

veliko spodbude. Uporaba maternega jezika med sorodniki v šolskih prostorih ni nekaj 

običajnega in slišanega. Večjezičnost, ki se spodbuja na šoli, ni povezana z maternimi jeziki 

otrok priseljencev. 

6. Šola sodeluje z otroki priseljenci predvsem v standardni obliki: na govorilnih urah 

in roditeljskih sestankih. Nekateri starši prihajajo redno, drugi le, če jih izrecno pokličejo. 

Staršem so učiteljice podale informacije o slovenski šoli in podpori, ki jo pričakujejo od njih 

pri učenju doma. Na šoli so tri družine priseljenke; na eni nudijo otrokom podporo tudi doma, 

sodelovanje šola-starši poteka redno; v dveh družinah so po mnenju učiteljic starši prepričani, 

da naj bi otroci vse šolske obveznosti naredili že v šoli. Čeprav so se učiteljice večkrat 

poskušale pogovoriti s starši o tem, ni sprememb. Očetje, ki govorijo slovensko, so 

preobremenjeni z delom in z borbo za preživetje; matere, ki prihajajo po otroke na šolo, niso 

zaposlene in ne znajo slovensko, tako da se učiteljice z njimi ne morejo dogovoriti, kaj mora 

otrok doma narediti sam ali s pomočjo staršev. 
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7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je skromno. Zelo so aktivne učiteljice, kuharica, a 

to ni dovolj. V neposredni bližini ni vladnih in nevladnih organizacij, na katere bi se lahko 

učiteljice obrnile za podporo. Nekatere učiteljice so same organizirale zbiralno akcijo oblačil, 

vendar ne v okolici šole, ampak v kraju v drugi regiji, od koder prihaja ena od učiteljic.  

Šola B je šola, ki se šele tri leta sooča z vključevanjem otrok priseljencev in je na 

začetku poti. Imajo veliko vprašanj in malo odgovorov. Poznajo nekatera najnovejša 

praktična spoznanja, npr. prilagojeno ocenjevanje in individualni program. Usposabljali so se 

poučevanje SDJ z enim od novejših gradiv (Slika jezika), to pa je tudi vse od izobraževanja 

glede vključevanja otrok priseljencev. Učitelji se trudijo po svojih močeh, a jim primanjkuje 

tako strokovnega znanja kot praktičnih rešitev. Zagovarjajo tečaj slovenščine pred 

vključitvijo v razred. Menijo, da neposredna vključitev takoj po prihodu in vpisu ni dobra 

rešitev in da popolno neznanje jezika zelo negativno vpliva na otroka, učitelja pa postavlja v 

stisko. So v težki situaciji, saj so se hkrati s tremi novimi družinami priseljenci in šestimi 

otroki soočili tudi revščino, saj očetje že več mesecev niso dobili plač, čeprav delajo. Na to so 

aktivno odreagirali in jim ponudili podporo (zbiranje oblačil, hrana iz šolske kuhinje, nakup 

šolskih potrebščin iz šolskega sklada ali celo iz lastnih finančnih sredstev), ki bi imela še 

večji učinek, če bi aktivirali lokalno prebivalstvo. Mogoče bi bili priseljenci potem v 

lokalnem okolju bolje sprejeti, zdaj niso, predvsem matere, ki ne znajo govoriti slovensko, ne. 

Uporaba maternega jezika v šoli ni nekaj običajnega, ampak je prikrita, otrokom je nerodno 

govoriti svoj materni jezik. Sam proces vključevanja otrok priseljencev se razvija, za to šolo 

je trenutno najpomembnejša sistemska rešitev, a tudi tu so na začetku poti. O priznavanju 

večkulturne družbe in razvoju medkulturnega dialoga ne moremo govoriti, saj se uresničuje v 

zelo skromnem obsegu. 
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Preglednica 19: Analiza razvijanja medkulturne zmožnosti in medkulturnega dialoga pri pouku 

književnosti na šoli B 

 

Cilji Ugotovitve 

1. Samostojno poznavanje 

književnih besedil s tematiko 

vključevanja (otrok) priseljencev 

Učenci: / 

Starši: / 

Učiteljice: vse omenjajo književno besedilo Veveriček 

posebne sorte (Svetlana Makarovič, več izdaj); to 

besedilo sicer govori o sprejemanju drugačnih, a 

tematizira invalidnost, medtem ko se ne spomnijo 

nobenega besedila, ki bi tematiziralo vključevanje 

priseljencev. 

2. Prepoznavanje sodobnih 

književnih besedil s tematiko 

vključevanja (otrok) priseljencev 

(Makarovič 1975 idr.; Pikalo 

2005; Cave 2001; Fries 2002, 

Velthius 2005; Neuendorf 2000; 

Koren 2009) 

Učenci so prepoznali književne osebe Žabca (Velthiujs 

1997, 2005), kosovirje (Makarovič 1975, 1995, 2002) in 

Mici iz 2. a (poznajo iz Cicibana, v katerem so zgodbe 

izhajale pred izidom v knjigi; Koren 2009) – ne poznajo 

pa besedil, ki se tematsko povezujejo z vključevanjem 

otrok priseljencev. Nekateri učenci poznajo književno 

besedilo Pujsa imamo za soseda (Fries 2002) in ga znajo 

vsebinsko obnoviti. 

3. Branje in obravnava književnih 

besedil s tematiko vključevanja 

(otrok) priseljencev pri pouku  

Otroci priseljenci se ne spomnijo, da bi pri pouku že 

kdaj brali besedilo, ki bi tematiziralo vključevanje 

priseljencev. 

 

Ena učiteljica zaznava priložnosti za pogovor o 

sprejemanju drugačnih ob številnih književnih besedil 

ter tudi v učnem načrtu in učnih gradivih za slovenščino, 

npr.: »naredimo krog in se o tem pogovarjamo: v čem 

smo si podobni, različni, kaj nas zanima, kaj nas ne 

zanima, kaj pomeni prijateljstvo in kako se počutimo, ko 

nekomu nekaj posodimo, ponudimo, in rekli smo, da 

gradimo mostove, mostove prijateljstva. Če ti nekomu 

nekaj vzameš, ta most rušiš, če pa mu nekaj ponudiš ali 

se zahvališ, most zgradiš. Pogovarjali smo se o tem, 

kako se onadva tukaj počutita … Sošolci so povedali, 

kaj njih moti – to je vonj, moti jih, da nekdo nima 

prijetnega vonja, seveda, saj so živeli v vlažnem 

stanovanju. Potem smo se pogovarjali tudi o tem« 

(B5.3). 

4. Branje v maternih jezikih otrok 

priseljencev ob večjezičnih 

slikanicah (Hanuš 2010a, 2010b; 

Hudorovac 2009) 

Večjezičnih slikanic otroci niso poznali, bili pa so 

navdušeni nad številnimi jeziki. Otroke smo prosili, da 

preberejo odlomke v svojih maternih jezikih. Poslušali 

smo odlomek v bošnjaškem in makedonskem jeziku. 

Sošolci so povedali, da zna en njihov sošolec tudi 

albansko, a je bil v času izvajanja razrednih delavnic 

odsoten.  

5. Zmožnost poistovetenja s 

književno osebo in povezava z 

življenjskimi izkušnjami 

Učenci so se ob branju besedila osredotočili predvsem 

na čustva glavne književne osebe: »Norčevali so se iz 

njega. Slabo se je počutil, osamljeno, žalosten je bil.« 
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(Neuendorf  2000) Ob obnovi so izpostavili tudi nesmiselno trditev, da 

morajo izgnati nosoroga, ker ima rog – med prebivalci 

pa imajo kozla, ki ima dva roga: »Krt reče, da če ima on 

rog, ga je treba spoditi, a kozel ima dva rogova in vsi 

pogledajo kozla. Nato je rekel medved, da kozla ne bodo 

spodili in da bodo potem tudi pustili Nosoroga Nika.« 

Knjiga se jim je zdela zanimiva, a jih je bolj kot 

primerjava z lastnimi izkušnjami zanimalo, da bi skupaj 

še kaj prebrali. 

 

Mnenje otrok priseljencem o tem, ali branje književnih 

besedil lahko pomaga pri vključevanju, je pozitivno: 

»Pomaga, da veš, kako moraš ravnati z njim, da ga ne 

izzivaš« (B3.1). »Ja, je veliko bolje, ker veš, kako 

pomagati drugim iz tujine« (B3.3). 

6. Razvijanje recepcijske 

zmožnosti: samostojno 

nadaljevanje zgodbe in nov konec 

po branju književnega besedila 

(Koren 2009), posredno 

preverjanje, katere vrste podpore 

bi otroci ponudili 

novopriseljenemu otroku v 

razredu. 

Teme, ki so jih otroci ubesedili v poustvarjalnih 

besedilih, so zelo raznolike. V dveh besedilih izstopajo 

slab(š)i življenjski pogoji, v katerih živi novopriseljena 

deklica (potrebuje šolske potrebščine; v šolo hodi vedno 

z istimi oblačili, zato zbirajo zanjo oblačila, denar in 

hrano), kar zrcali razmere pri nekaterih otrocih 

priseljencih na šoli B. Med teme stalnice sodi (ne)znanje 

slovenskega jezika in učenje slovenščine. V enem 

besedilu se pojavi bošnjaški jezik; je pa to besedilo tudi 

edino, v katerem nudijo podporo Azri vsi sošolci, ki ji 

razkažejo tudi šolske prostore, in tudi mama, ki jo tolaži, 

da se bo že naučila slovensko. Presenetljivo glede 

uporabe maternega jezika je besedilo, ki tematizira 

prepoved uporabe maternega jezika na šoli, in sicer 

romščine. Pomembna tema je prijateljstvo, po navadi z 

eno osebo; pojavi se tudi tema zavračanja druženja 

zaradi neznanja slovenščine. Izrazit odnos filija najdemo 

v besedilu, ki tematizira obisk Bosne, eno besedilo pa 

ubeseduje vrnitev v Bosno. Do nove sošolke so 

»prijazni« oz. se je razred »sprijaznil z njo«– ali pa »ni 

nobeden maral Azre, ker ni govorila slovensko«. 

 

 Udeleženi v raziskavi ne poznajo književnih besedil, ki bi tematizirala vključevanje 

otrok priseljencev (vse učiteljice omenijo Veveriček posebne sorte, a to besedilo tematizira 

invalidnost). Ko učencem pokažemo izbrana besedila, nekateri prepoznajo besedilo Pujsa 

imamo za soseda.  

Otroci priseljenci se ne spomnijo, da bi pri pouku že kdaj brali besedilo, ki bi 

tematiziralo vključevanje priseljencev. Ena učiteljica zaznava priložnosti za pogovor o 

sprejemanju drugačnih ob številnih književnih besedil ter tudi v učnem načrtu in učnih 

gradivih za slovenščino; po branju besedil se pogovarjajo o svojih izkušnjah, težavah in 
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stališčih. Učenci so se ob branju besedila, ki smo ga prebrali skupaj, osredotočili predvsem na 

čustva glavne književne osebe, na njegovo žalost in osamljenost, ter na nesmiselnost izgona 

»rogatih«, saj med njimi že biva »rogati« kozel.  

Večjezičnih slikanic otroci niso poznali, bili pa so navdušeni nad številnimi jeziki. 

Otroke smo prosili, da preberejo odlomke v svojih maternih jezikih. Poslušali smo odlomek v 

bošnjaškem in makedonskem jeziku. Sošolci so povedali, da zna en njihov sošolec tudi 

albansko. 

Učitelji se pri pouku književnosti po branju z učenci pogosto pogovarjajo o prebranem 

besedilu, ga analizirajo in se poistovetijo s književnimi osebami; učenci so z veseljem 

sodelovali. V poustvarjalnih besedilih so zapisali zanimive zgodbe, v katerih lahko 

prepoznamo razmere v njihovi šolski skupnosti: v dveh besedilih izstopajo slab(š)i življenjski 

pogoji, v katerih živi novopriseljena deklica (potrebuje šolske potrebščine; v šolo hodi vedno 

z istimi oblačili, zato zbirajo zanjo oblačila, denar in hrano). Med teme stalnice sodi 

(ne)znanje slovenskega jezika in učenje slovenščine. V enem besedilu se pojavi bošnjaški 

jezik; je pa to besedilo tudi edino, v katerem nudijo podporo Azri vsi sošolci, ki ji razkažejo 

tudi šolske prostore, in tudi mama, ki jo tolaži, da se bo že naučila slovensko. Presenetljivo 

glede uporabe maternega jezika je besedilo, ki tematizira prepoved uporabe maternega jezika 

na šoli, in sicer romščine. Pomembna tema je prijateljstvo, po navadi z eno osebo; pojavi se 

tudi tema zavračanja druženja zaradi neznanja slovenščine. Izrazit odnos filija najdemo v 

besedilu, ki tematizira obisk Bosne, eno besedilo pa ubeseduje vrnitev v Bosno. Do nove 

sošolke so »prijazni« oz. se je razred »sprijaznil z njo« – ali pa »ni nobeden maral Azre, ker 

ni govorila slovensko«.  
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Šola C  

C 4.1  Večkulturni razredi  

C 4.4.1  Etnična in jezikovna raznolikost 

 

 Zavedanje o etnični in jezikovni raznolikosti prebivalcev v Sloveniji je veliko pri vseh 

sodelujočih, pri čemer vedo tako za priseljence iz republik nekdanje skupne SFR Jugoslavije 

kot za druge priseljence. Pri razrednih delavnicah so otroci med prebivalci Slovenije 

prepoznali priseljence s Hrvaške, Kitajske, iz Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Južne 

Amerike (C1.1) in še iz Rusije in Ukrajine (C1.2). Starši na vprašalnikih so odgovorili, da v 

Sloveniji živi veliko priseljencev iz vseh delov sveta: iz Rusije, Kitajske, Ukrajine, Avstrije, 

Albanije, ZDA, Velike Britanije; enkrat (C2.3) so omenjeni priseljenci iz Japonske, Grčije; 

pretežno pa prihajajo priseljenci iz držav bivše Jugoslavije (iz Bosne in Hercegovine, s 

Kosova, Hrvaške, iz Srbije. Nekateri omenjajo med prebivalci Slovenije tudi »manjšine 

Avstrije, Italije, Madžarske« (C2.2); italijanska in madžarska manjšina sta omenjeni 

nekajkrat, romska enkrat (C2.4). Seveda v Sloveniji nimamo avstrijske manjšine, albansko 

govoreči priseljenci pa v Slovenijo prihajajo praviloma s Kosova, ne iz Albanije. 

 Glede etnične raznolikosti v šoli so na delavnicah otroci povedali, da se je ena sošolka 

preselila iz Anglije, druga iz Amerike (C1.1), en sošolec je prišel iz Bosne in Hercegovine, 

ena sošolka iz Rusije, en sošolec s Kosova (C1.2). Starši na vprašalniku navajajo, da so se 

sošolci in sošolke njihovih otrok priselili »iz Amerike in eden s Kosova; poleg tega sta v 

razredu dva v Sloveniji rojena otroka priseljenih staršev iz Bosne in Ukrajine« (C2.1); štirje 

otroci priseljenci so prišli iz Ukrajine, s Kosova, iz Bosne, ZDA (C2.3, C2.6); medtem ko 

nekateri predvidevajo, da so prišli otroci priseljenci iz BiH, Ukrajine, Velike Britanije, 

Albanije (C2.7) oz. s Kosova (C2.6); večina staršev ve za enega, dva ali tri otroke priseljence. 

Za angleško govoreče priseljence nekateri ne vedo, ali so iz Velike Britanije ali iz ZDA, za 

albansko govoreče ne vedo, ali so s Kosova ali iz Albanije, za pripadnika ruske manjšine iz 

Ukrajine pa nekateri navajajo, da je iz Ukrajine, drugi, da je iz Rusije. 

 O maternih jezikih navajajo starši na vprašalnikih, da je »nabor jezikov je zelo pester« 

(C2.1); da govorijo srbohrvaško, albansko, rusko, nemško, italijansko, madžarsko (C2.2); kot 

materne jezike navajajo srbščino, bosanščino (C2.9), slovenščino, angleščino, nemščino in 

hrvaščino (C2.4, C2.10). Eden od staršev navaja, da »večina govori svoj materni jezik, 

slovenskega pa se naučijo« (C2.8), drugi podrobneje pojasnjuje: »V Sloveniji je uradni jezik 
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slovenščina, v nekaterih delih tudi madžarščina in italijanščina. V Sloveniji se pogosto 

priseljenci pogovarjajo v jezikih bivše Jugoslavije (hrvaški, srbski, albanski …)« (C2.7). 

 Albansko govorijo doma trije otroci priseljenci (C3.1, C3.2, C.3.3). »Z bratom 

govoriva slovensko, mama pa ne pusti govoriti slovensko« (C3.3) opiše različne jezikovne 

odločitve, upoštevajoč sogovornika, eden od otrok: z mamo govori albansko, z bratom 

slovensko; podobno je še pri enem otroku priseljencu: »Kakor kdaj. S sestrami bolj po 

slovensko, z mamo in očetom pa po bosansko« (C3.4). Pri enem od otrok govorijo doma 

rusko in slovensko: »Z bratom se pogovarjava slovensko, s celo družino pa rusko, ker 

ukrajinščina je … V glavnem mestu Kijev se rusko pogovarjajo. Najprej sem slovensko 

govoril, potem sem pa rusko začel govoriti« (C3.5). Med intervjuji smo izvedeli, da sodi 

družina, ki se je priselila iz Ukrajine, v rusko etnično skupino. Kar nekaj otrok je izpostavilo, 

da govorijo s svojimi starši njihov materni jezik, medtem ko govorijo s sorojenci slovensko. 

 Starši priseljenci imajo različne izkušnje: priseljenka iz Makedonije pravi, da se doma 

pogovarjajo v makedonščini, bere pa v slovenščini, ker se želi naučiti slovensko; gradivo ji 

največkrat prinese iz knjižnice hčerka, ki zelo rada bere (C4.3). Priseljenec s Kosova pove, da 

govorijo doma albansko in slovensko, kakor kdaj (C4.5). Priseljenka iz ZDA opiše zanimivo 

odločitev: dokler so živeli v ZDA, mož ni govoril z otroki slovensko, po priselitvi v Slovenijo 

pa: »ker je bil sam kot Slovenec v družini. Ko je prišel domov iz službe, da bi govoril 

slovensko … Jaz ne bi razumela, otroci tudi ne, tako da ni. Če ne začneš s tem od začetka, 

potem ne gre. Sedaj pa govori slovensko z njimi« (C4.4). Zanimalo nas je tudi, kako ohranja 

svoj materni jezik in če sodeluje pri katerem društvu: »Berem v angleščini. Berem tudi v 

slovenščini, ampak največ v angleščini. Vse je tako blizu sedaj. [A obstaja kakšno ameriško 

kulturno društvo, kjer bi se povezovali, družili imeli kulturne prireditve?] Vem, da je 

mednarodna skupina, nekaj takega, ampak v Ljubljani, tu ne. In ne bi šla! [Ne bi šli?] Ne, ker 

sem tu doma, nisem več samo Američanka, sem tudi Slovenka. Nisem, ampak sem, ker sem 

tu doma. Ko imamo svoje praznike, takrat pogrešam svojo kulturo, ampak da bi šla v kakšno 

skupino samo zato, ne bi. [Ne čutite potrebe?] Ne« (C4.4). 

C 4.1.2  Novopriseljeni otroci in vzroki za prihod 

 

 Učiteljice povedo, da je vseh otrok priseljencev na šoli 23, od tega jih je prišla večina 

v zadnjih petih letih (C5.1, C5.3). Družina iz ZDA s šestimi otroki je v Sloveniji okoli deset 

let; fant, ki je v 7. razredu, je šel v 1. razred v Sloveniji; tudi družina iz Ukrajine je v Sloveniji 

že okoli deset let, imajo športni klub; družine s Kosova so tu tri/štiri leta. »Lani je prišla 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

414 

deklica iz Bosne in se je fenomenalno vključila v razred, učna snov ji ne dela problemov« 

(C5.1). »Tistih, ki pridejo direktno iz njihovega okolja v naše, je bilo v zadnjih letih okoli 20. 

Kar precej. Zadnja leta največ s Kosova, iz Makedonije, nekaj iz Srbije, Bolgarije, prej so bili 

iz Ukrajine, ampak to v prejšnjih letih. Imeli smo jih že iz vzhodnih dežel in iz Amerike. Ti 

so tudi prišli z danes na jutri, ampak to so bili otroci slovenskega očeta, tako da je to malo 

drugače« (C5.2). »V zadnjih treh letih jih je bilo od 12 do 15, imela sem učno pomoč. Prišli 

so iz Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, s Kosova« (C5.3). 

 Trije otroci priseljenci, s katerimi smo opravili intervju, so prišli s Kosova in so se 

vključili v drugi ali tretji razred slovenske šole. Vendar je navidezna enotnost zelo raznolika:  

»Tu sem drugo leto. Z menoj sta prišla mama in sestra. Ata je prišel sem tri leta prej« (C3.1).  

»V tretji razred sem prišla na začetku leta. Oče je bil tu že 10 let. Pred letom in pol smo prišli 

še jaz, moja mama, dva brata. Mlajša sta. En hodi v prvi razred, en pa v vrtec« (C3.2). »Prišel 

sem leta 2009. Ne na začetku leta, bolj vmes. Ker smo bili najprej v drugem mestu. Potem 

smo pa prišli sem. [To je bilo pa kar naporno zate, ne? Si šel v tistem prvem mestu tudi v 

šolo?] Ja, v tretji razred. Ko smo prišli iz Albanije, je mama rekla, da tam ni nič Albancev, tu 

pa so. Oče je imel tu enega prijatelja, on ima svojo službo in je ata poklical – tako da zdaj 

dela tu. Imam še dva brata: eden je v petem razredu, drugi v vrtcu. Oče je že delal prej tu tri 

leta. Potem nam je naredil dokumente in smo prišli sem« (C3.3).  

Za druga dva otroka se je med intervjujem izkazalo, da sta rojena v Sloveniji, medtem 

ko so starejši sorojenci rojeni ali v Bosni in Hercegovini ali v Ukrajini. V eni družini je prva 

odšla v tujino delat mama, ne oče. »Mama je znala slovensko, ona nas je učila. Je Bosanka, 

ona je bila tu že prej, hodila je v Slovenijo delat. Hotela je živeti tu. Pred mojim porodom 

smo se preselili sem. Ata je bil vedno v Bosni. Imam dve sestri: ena hodi v 9. razred, druga v 

6. razred« (C3.4). »Jaz sem se tu rodil, samo starši in brat so pa iz Ukrajine« (C3.5).  

Dve od sogovornic med starši priseljenci sta se priselili iz Bosne in Hercegovine 2009 

oz. 2010, ker je mož delal v Sloveniji že štiri leta in so želeli živeti skupaj: »Mož je prišel 

2007. Nismo bili za to, da sva narazen, ločena in da otroci rastejo brez očeta. Starejša hčerka 

hodi v 6. razred, mlajša v 1. razred. Mož je zaposlen pri državni firmi. Saj v Bosni imamo 

šole in ljudi, ki so končali visoke šole, fakulteto, a nimamo dela, ne moremo najti službe. 

Prišli smo iz Velike Kladuše, februarja 2009. Zaradi otrok, zaradi šole. Vsem se zdi boljša 

prihodnost v Sloveniji. V Bosni samo služba manjka in nič več. Pustila sva delo, midva z 

možem sva delala skupaj v eni firmi, pustiš vse, hišo … in greš« (C4.2). »Prišli smo zaradi 

otrok. On je delal, zaradi dela. Imam dve hčerki. Starejša je drugi letnik zdravstvene šole, 

mlajša pa je šesti razred« (C4.1). Tretja mama priseljenka se je priselila iz Makedonije leta 
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2009. Sin je šel v prvi, hčerka v četrti razred. Mož je prišel delat v Slovenijo dve leti prej. 

Razlog, da so prišli: »Boljše življenje. Pravijo, da je boljše tu. [Pa je boljše tu?] Ja« (C4.3).  

Naša četrta intervjuvanka se je priselila iz ZDA v Slovenijo pred sedmimi leti: 

»Hčerka je prišla v drugi razred. Imam šest otrok, štirje hodijo v osnovno šolo. Mož je 

Slovenec. Skupaj smo vedno govorili angleško, ker je bil študent v Ameriki. Mož kot 

Slovenec je hotel priti nazaj, hotel je delati v svoji državi. Veliko potuje po Sloveniji pa uči tu 

in tam, v knjižnicah, v javnih prostorih« (C4.4).  

Peti sogovornik med starši priseljenci je bil oče, ki je prišel s Kosova že leta 1988. Na 

Kosovu je želel študirati, a je moral študij pustiti in odslužiti obvezni vojaški rok. V Slovenijo 

je prišel zaradi dela, pridružila se mu je žena s prvim otrokom. Zaradi izgube zaposlitve se je 

žena z otroki vrnila nazaj na Kosovo. Ko so se finančne razmere izboljšale, je žena prišla 

nazaj v Slovenijo, ker so želeli živeti skupaj: »Bila je skupna država. Končal sem srednjo 

šolo, hidromeriolacijo; obljubili so, da bo zaposlitev, pa je vse skupaj propadlo. Potem so me 

dali v vojsko … Eno leto sem hodil na fakulteto v Prištino, naredil sem šest predmetov, 

potem so me pa takoj – tak je bil sistem za vojsko, ko se me našli, sem moral v vojsko, 13 

mesecev sem bil v vojski. Prijatelj je imel v Sloveniji odprto cvetličarno in sadje, zelenjava, 

pa sem prišel sem. Leta 1999 je bil prvi otrok rojen tu. Čez pet let sem ostal brez dela, so 

morali nazaj, spet na Kosovo, ni bilo možnosti, da bi zdržali. Žena je morala nazaj dol, jaz 

sem ostal tu. Potem sta bila še dva otroka rojena na Kosovu. Čez nekaj let smo se odločili, da 

bomo prišli živet sem. Nismo mogli: oni dol, jaz pa gor. Ta velika, ki je rojena tu, hodi zdaj v 

šesti razred, druga hodi v drugi razred, mali gre zdaj v vrtec. Letos bo šel v prvega« (C4.5). 

C 4.2  Vpis in vključitev v razred  

C 4.2.1  Vpis in pri vtisi 

 

Izhodišče učiteljic je: »Zelo pomembno je, da se otrok na začetku počuti sprejetega« 

(C5.2). »Meni se zdi pomembna začetna vključitev. Če bi jih kar vrgli v eno okolje – zdaj se 

pa znajdite! – bi se verjetno stvari drugače razpletale, tako pa že vključitev, da starše toplo 

sprejmemo in jim damo vedeti, da so dobrodošli, potem se pa stvari nekako peljejo naprej. 

Skozi preventivo, torej, ali pa tudi kasneje z individualnimi razgovori« (C5.3). Pri vpisu 

nimajo težav. Opažajo, da se starši med seboj povezujejo, pomagajo si pri prevajanju. Starši 

se obračajo nanje tudi pri urejanju opravkov, ki se ne tičejo samo šole, kar pomeni, da se je 

med njimi vzpostavil zaupljiv odnos. Po navadi pridejo otroka vpisat očetje, ki znajo 
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slovensko; če ne znajo slovensko, pride z njimi kdo, ki zna: »Oče je po navadi že prej tu, 

kako leto, dve. Delajo, potem pa pride družina. Iz Kosova je trajalo zelo dolgo, so že kar 

veliki otroci, ko so prišli za njim« (C5.1, C5.3). »Na začetku sem se poslužila tudi tega, da je 

tisti, ki je že kaj znal slovensko, prišel zraven v pisarno in sem jaz razložila slovensko, on pa 

njim albansko. Pač različni načini, da se na začetku zmeniš. Prvi stik imajo z mano, ko jih 

vpišem in jim povem osnovne informacije, tako da se nekaj časa name obračajo, tudi kar se 

tiče ostalih stvari. Si prilagodljivi, hitro navežejo mrežo – med nami in med sabo« (C5.3).  

O prijaznem sprejemu, spoštljivem in podpornem odnosu tako do staršev kot do otrok 

priseljencev so pripovedovali tudi starši priseljenci: »Vsi učitelji so velika podpora, cela šola. 

Ko gremo do ravnateljice, vsi uslužbenci so zelo prijazni do naših otrok, kar je nas zelo 

presenetilo. [Kaj pa ste pričakovali?] Ko pa prihajamo iz tuje države … Moja starejša, ko je 

sem prišla, je bila edina Bosanka. Objemala me je pred šolo v septembru in jokala: 'Mama, 

kako? Kako naj grem naprej?' Sem rekla, ne vem. To je vse, kar sem ji lahko rekla, ker nisem 

razumela slovensko in nisem govorila slovensko. Nisem ji mogla pomagati. Meni se je zdelo, 

da ne bo šlo. Da se ne bo vklopila, je preveč mirna, preveč je tak, miren otrok. Pa se je vse 

uredilo. Vsi so jo tako lepo sprejeli« (C4.2). »Hčerka je bila malo prestrašena, a to je 

normalno, ko prideš v drugo državo. A je fino! Jaz sem tako zadovoljna s šolo. Res. Kako se 

že reče? Enostavno: kot da je Slovenka. Niso je dajali na stran, kot da je tujka. To je bilo 

zanjo zelo pomembno. Res je zadovoljna s tem, sem videla« (C4.3). Eni družini, ki je želela 

vpisati otroka sredi šolskega leta, so svetovali, naj otrok konča razred v izvorni državi in naj 

ga vpišejo na začetku naslednjega šolskega leta. Starši so nasvet upoštevali: »Ko smo mi 

prišli sredi leta, mi je gospa rekla, naj dokonča v Bosni četrti razred, prinese spričevalo in gre 

tu v  razred. Meni se je zdelo prav« (C4.2). 

 Ena družina se je najprej priselila v drug slovenski kraj. Na šoli niso dobili podpore 

niti starši niti otroci. Razlog za preselitev je bil sicer nakup hiše, a starši so doživeli dve 

različni izkušnji: »Tam niso nič vedeli o nas. Niso vedeli, kaj naj delajo z otroki iz drugih 

držav, tu so pa vedeli. Tu smo kupili hišo, zato smo prišli. Tam so se angleško pogovarjali z 

njimi, po moje malo preveč v angleščini. Tu so znali, tu so že imeli tuje otroke. Znali so 

pomagati. Učitelji so pomagali večkrat tedensko, pred šolo, včasih po šoli, knjižničarka je 

prišla enkrat tedensko po otroke in je pomagala. Mislim, da je pomagala z nalogami, pa tudi 

da se učijo jezik« (C4.4).  

Novi začetki niso enostavni, zato je podpora šole še toliko bolj pomembna, še posebej, 

če so otroci introvertirani: »Na začetku je bilo kar težko, naporno, tudi za otroke. Novo 

okolje, novo vse. V šoli so pomagali. Učitelji in vsi so pomagali. Malo s podaljšanim 
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bivanjem. Laže je, da se vklopi – družba in to. Starejša hčerka je imela večje probleme. Imela 

je tri, štiri leta, ko smo šli nazaj dol. Na Kosovu je začela hoditi v prvi razred. Ko je pa prišla 

nazaj, je šla v peti razred. Kar problem, ja. Šok. Danes je v redu. Večja je bolj zaprta, mlajša, 

ki je šla v prvi razred, ni imela teh problemov, je bolj družabna, bolj odprta« (C4.5).  

C 4.2.2   Določitev razreda  

 

Otroci priseljenci so bili vpisani v razred glede na svoja leta in skladno z zaključenim 

razredom v svoji izvorni državi, kakor potrjujejo vsi sodelujoči, npr.: »Na Kosovu sem 

zaključila drugi razred, tu sem šla v tretjega« (C3.1). »V Bosni je končala četrti razred, tu je 

šla v petega« (C3.3).  

C 4.2.3  Prvi stiki z novimi sošolci  

 

Otroci in starši priseljenci so predstavili svoje pozitivne izkušnje ob vključevanju v 

razred. Dobili so veliko raznovrstne podpore (občutek pripadnosti v razredu (krog), 

predstavitev sebe, šolskih prostorov in šolskih pravil, razlaga šolskih predmetov in 

pripadajočih šolskih gradiv, učenje slovenščine, prilagajanje poučevanja, spodbujanje branja, 

uporaba slovarjev in Google prevajalnika itd.) tako od sošolcev kot od učiteljev: »Ko sem 

prvič prišla, je učiteljica naredila krog in dala mene vmes. Učenci so mi povedali njihova 

imena, povedali so mi, kje so stvari na šoli, da ko je odmor, gremo lahko na WC, da moramo 

iti po malico, da moramo umiti roke, servietke moramo imeti … Učiteljica mi je zelo 

pomagala. Narisala mi je, kaj to pomeni, mi razložila, da je to slovenščina, to pa matematika. 

Česar nisem vedela, mi je vsakič narisala ali pa mi je pokazala v eni knjigi, ki jo je imela, 

pokazala, kaj je to. Tam so bila pa tudi imena in mi je dala za pisati tista imena. [Slovar.]« 

(C3.2). »Bilo mi je malo težko, ker še nisem znala jezika. V razredu so me sprejeli v redu. 

Sošolci in sošolke so mi pomagali, da so mi razložili, mi pomagali. Pokazali so mi prostore pa 

razložili so mi, da je to knjižničarka, da so to knjige. Ko so oni šli, sem jaz tudi šla zraven. 

Rekli so, da lahko vzamem kakšno knjigo, da doma berem. [Šolsko knjižnico so ti 

predstavili.] Tudi učitelji so mi pomagali, če nisem razumela kakšne besede, so mi narisali ali 

pa napisali na računalnik. [Na računalnik so ti napisali in je potem prevedlo v albanščino?] Ja. 

Če smo imeli kaj za domačo nalogo, matematiko, je učiteljica rekla, da moram to narediti, za 

slovenščino, če mi je bilo kdaj težko, pa mi je rekla, da ni treba« (C3.1).  
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V razredu je bila še ena priseljenka s Kosova, zato so novopriseljeno deklico dali 

sedeti k njej. Deklica pravi, da se je dobro počutila v razredu, da so jo sprejeli v igro in ji 

pomagali pri nalogi: »Takrat je bila ena druga učiteljica, ona me je vzela in me poslala sedet z 

eno punco, ki je tudi iz Albanije. Pozdravili so me in učiteljica je rekla, naj mi povejo njihova 

imena in jaz njim svoje. Učiteljica mi je vedno pomagala in naju je vsakič, mene in sošolko, 

prijela in na mizo dala en list; po albansko in po slovensko je bilo napisano, slike so bile. Mi 

smo mogli napisati slovensko, če znamo. Tako smo se učili« (C3.3). Poleg podpore učiteljev 

je bila pomembna vrstniška podpora: »Znašla se je: sošolci pa razredničarka. Vse je bilo 

super. Učiteljica je zelo delala z njo, vse so ji razlagali, pa prijateljice, pa ena prijateljica, zdaj 

hodi z njo v razred, ji je tudi zelo pomagala« (C4.5). 

 Ko so naleteli na zavračanje v razredu, so učitelji odreagirali: »Videli smo, da je imela 

neke težave v šoli s sošolci. Saj veš, eni hočejo biti malo močnejši, eni pa se izogibajo. Bali 

so se, da bi ona prevzela druge prijateljice. [Ste šli v šolo in se je potem kaj spremenilo?] Ja, 

so ji pomagali. [Kako, so se pogovorili?] Ja« (C4.5).  

 Učitelji se v razredu veliko pogovarjajo, tako pred vključitvijo otroka priseljenca kot 

po njej: »Že v prvem razredu so imeli otroci možnost izraziti svojo kulturo, npr. povedali so 

kaj v svojem jeziku. Pomembno je zaupanje, da pride do tebe, oziroma ne toliko zaupanje, 

ampak da zaznaš kako stvar … Tudi na predmetni stopni, kjer je še več takih problemov, 

seveda se pojavljajo. Razredničarke se na razrednih urah vedno pogovarjajo o tem in tudi 

individualno z učenci. V petem razredu npr. predstavijo del svojega življenja, tudi v svojem 

jeziku, da se na tak način vključujejo. Enkrat smo imeli učno uro v tujem jeziku … da jih 

postaviš v tako situacijo, kako bi se oni počutili« (C5.3). 

C 4.3  Poučevanje slovenščine kot drugega jezika/jezika okolja  

 

Pouk slovenščine so izvajali na več različnih načinov (med poukom, po pouku; enkrat, 

dvakrat na teden ali vsak dan), odvisno od števila otrok, njihovega maternega jezika, leta 

vključitve, zmožnosti otrok in potreb ter dobljenih ur s strani MŠŠ; ko financiranih ur, 

pridobljen s strani MŠŠ, ni bilo več, so uporabili ure interesnih dejavnostih ali delali kot 

prostovoljci. Fleksibilni način, upoštevajoč otroke, so na začetku šolskega leta, v katerem je 

potekala raziskava, prvič nadgradili z izvedbo 6-dnevne pripravljalnice (po vzoru OŠ Koper). 

Tako otroci kot starši priseljenci so povedali o poučevanju številne informacije, ki potrjujejo 

navedbe učiteljic. 
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C 4.3.1  Organizacija in izvedba 

 

Otroci priseljenci so povedali, da jih je učila slovenščino posebej knjižničarka. Po 

navadi jih je bilo v skupini več. Slovenščino so se učili eno uro po pouku, na začetku vsak 

dan, ali pa dvakrat na teden med poukom. Skupaj so odšli v knjižnico ali v računalniško 

učilnico, kjer so uporabljali spletni prevajalnik (predvsem za albansko govoreče otroke). Eden 

od otrok je obiskoval predšolsko vzgojo (C3.5), tako da je ob vstopu v šolo že znal slovensko. 

Otroci se spominjajo dinamičnega načina pouka in uporabe slikovnega gradiva: 

»Knjižničarka nas je poklicala. 'To je hladilnik'  je rekla, potem smo pa mi morali stopiti – če 

je ona rekla hladilnik, smo morali stopiti na sliko s hladilnikom. Tako so se pač učili. 

Slovenščino sem se učila med poukom, dvakrat na teden. Bilo nas je šest« (C3.1). »Ko smo 

prišli sem, nisem bila samo jaz, ampak so bili še drugi. Knjižničarka nam je dala eno igro in 

nas je učila. Potem nam je nekaj fotokopirala, iz računalnika s slikami, enkrat ni pokazala na 

sliki, potem pa, ko nismo vedeli, nam je pokazala. Tako smo se učili« (C3.2). »Prišel sem 

sredi leta v tretji razred. Enkrat je mene in mojega brata učiteljica od mojega brata vzela in 

smo šli v računalniško učilnico. Na računalniku smo se učili barve itn. Potem smo se mogli 

pa doma vse naučiti na pamet. Knjižničarka nas je učila. To je bilo vsak dan, šesto uro, ko 

smo končali pouk. Ja, hitro smo se naučili slovenščino« (C3.3).  

Pomembno je zavedanje, da na učenje jezika okolja vplivajo vsi učitelji: tako 

učiteljica, ki uči SDJ, kot učitelji pri poučevanju šolskih predmetov; učinek je še večji, če se 

počuti otrok v razredu sprejet in sodelujejo sošolci: »Najprej jih s knjižničarko vključimo, da 

začnejo čisto na začetku. Imamo pripravljene stvari, da skozi igro, s sličicami … Z rokami in 

nogami … Knjižničarka dela s svojega stališča individualno z njimi, jaz, [razredničarka] pa v 

razredu, ko so med ostalimi. Mogoče ti zmanjka tistega časa, ko pristopiš k njemu in mu na 

tak način pomagaš, sploh če nič ne razume. Dve leti nazaj je prišel fant s Kosova, albansko 

govorečega območja, septembra v razred in ni znal besede slovensko. Sploh nič. Potem je 

bilo zanimivo – jaz sem se mu skušala prilagajati. Najprej je samo poslušal. Potem sem mu 

rekla: »Jaz sem ...« On je povedal svoje ime in drugi so se mu predstavili. Tako smo delali 14 

dni. Potem sem šla na konkretne primere: nalivnik, kuli, svinčnik, berilo. S posameznimi 

besedami! Znotraj pouka, kar mimogrede. Smo rekli: »Vzemi v roke v zvezek,« njemu sem 

pokazala zvezek in on je ponovil: zvezek. Po takih korakih sva se učila celo leto. Ko je že 

začel povezovati po dve besedi skupaj, recimo barve – prej pri knjižničarki je začel 

spoznavati barve, rumena, rdeča – in sva rekla moder ali zelen zvezek. Na tak način sva 
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povezovala, a moram povedati: otroci so se hitro sporazumevali med sabo, ne vem, na kakšen 

način. Sedel je z enim fantom in včasih sredi ure, ko sem rekla, naj odprejo berilo, so ga 

odprli, in ko smo nekaj prebrali, mu je oni – z rokami ali ne vem, kako sta se sporazumela, 

ampak na tak prijazen način mu je določene stvari razložil, mu pomagal. Kar sem napisala na 

tablo, je on brez napak prepisal. Sicer ni vedel, kaj piše, a je že to – zdaj če primerjam z 

nekaterimi iz istega območja, imajo že probleme s tem, kako prepisati iz table, prepišejo 

narobe. Ampak on je res prepisal brez ene napake. Midva sva se, kolikor se je dalo, 

pogovarjala, včasih sem mu skopirala sličice. Na podoben način je z njim delala knjižničarka, 

med urami in po pouku. 

Starši priseljenci so povedali, da so imeli otroci ure slovenščine po pouku pri 

knjižničarki in razredničarke so jih učile med poukom (C4.1, C4.2, C4.3), sodelovale so 

sošolke (C4.2). Ena od mater se je udeležila prvega 6-dnevnega tečaja skupaj s hčerko (C4.1).  

Dva od staršev sta opazila razliko pri svojih otrocih: v prvem primeru ima sin v tretjem 

razredu primanjkljaj v znanju slovenščine, zato mu na šoli nudijo podporo tudi v tretjem letu, 

medtem ko hčerka nima težav: »Trenutno imam težave s sinom. On zna slovensko, a ne pravo 

slovenščino. Hčerka pa zna zelo dobro. Pomagali so jima. Vem, da so jima zelo pomagali« 

(C4.3). V drugem primeru se je morala hčerka zaradi finančne stiske staršev vrniti v izvorno 

državo, kjer je končala štiri razrede. Čeprav je v Sloveniji preživela svoji prvi dve leti, se pri 

desetih letih, ko se je vrnila v Slovenijo, seveda ni več spomnila slovenščine. Drugi otrok se 

je vključil v Sloveniji v prvi razred, tretji hodi v predšolsko izobraževanje. Oče opaža očitno 

razliko v znanju slovenščine: »Peti razred je tu končala in zdaj končuje šestega. Vse se je 

morala učiti na novo. Če bi hodila v vrtec, bi bilo laže. Otroci pozabijo. Če ne ponavljajo, 

pozabijo. Če živiš tu dve leti in greš v drugo državo, se tam navadiš, potem greš pa nazaj. Čez 

tri, štiri leta se pozabi, če ne ponovlja. [Se je zdaj naučila slovensko?] Ja, mislim, da se je. V 

redu. Druga hčerka, ki hodi zdaj v drugi razred, se je še bolj učila slovensko. Mali pa hodi v 

vrtec. Njemu bo pa najlaže. On tudi govori po domače, mislim, bolj original slovensko« 

(C4.5).  

Izvedba ur, pridobljenih s strani MŠŠ, je bila, kot navajajo učiteljice, odvisna od 

potreb in zmožnosti otrok: »Čisto odvisno. Eni deklici, ki je zelo dojemljiva za stvari, se 

posveti manj časa, ker ga ne potrebuje toliko. So pa recimo četrto- in petošolci, ki so prišli s 

Kosova – z njimi smo pa zelo veliko delali in še dva imamo na podružnici, s Kosova sta tudi, 

v 2. in 4. razredu. Te ure se porazdelijo. Začnemo vsi skupaj, potem pa začneš individualno 

delati – po dva skupaj ali po eden ali po trije. V 4. razredu so trije in smo po navadi trije 

delali. Tu sta dva, smo tako skupaj delali, ampak ti so zdaj že drugo leto tu in je že laže. Grem 
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malo po snovi. Po navadi se dobivamo z enim učencem enkrat ali dvakrat na teden. Odvisno 

je, kaj je treba in kje so oni – ko so pisali test in imeli ocenjevanje, smo se večkrat dobili tudi 

pred testom« (C5.3). 

 Enkrat so izvedli 6-dnevno uvajalnico v zadnjem tednu avgusta, ki so jo organizirali 

po zgledu OŠ Koper: »Lani smo to uvedli prvič: en teden pred začetkom pouka smo povabili 

starše in otroke priseljence ter imeli tečaj slovenskega jezika. Sodelovale smo tri oziroma štiri 

učiteljice. Prišli so tudi starši, dobivali smo se vsak dan od 9 do 12. Povem vam, da smo se 

imeli prav luštno. Igrali smo se, vedno smo jim kaj pripravile, da smo delali, brali, šteli, se 

veliko pogovarjali. To ni čisto naša ideja – ne vem, ali jo je gospa Marta Novak omenila … 

Me smo to kar zagrabile, rekle, zakaj pa ne: pripravljalnica. Vsak dan smo bile z otroki in s 

starši. Šli smo po šoli, po prostorih itn. To bomo tudi letos naredili« (C5.1). 

C 4.3.2  Financiranje in kadrovske rešitve 

 

V zadnjih treh šolskih letih so za poučevanje SDJ od MŠŠ prejeli 80–85 ur na leto za 

okoli 12 otrok. Novopriseljenih, »vmes so pa tudi tisti, ki so drugo leto tu. Za dve leti, tako je 

zdaj po novem. Do lani je bilo samo za eno leto, zdaj je pa za dve« (C5.3). Ure, ki jih dobijo s 

strani MŠŠ, poučuje knjižničarka, v tečajni enotedenski obliki konec avgusta pa sodelujejo 

štiri učiteljice. »Okoli 80 ur za vse. Zelo malo. Potem jih moramo združiti po več skupaj, kar 

je po eni strani dobro. Potem en del je, kar so lani začeli, da so imeli konec meseca avgusta 

tečajno obliko. Pol tistega bi lahko že takrat porabili, ampak to še zdaleč ni dovolj za res tako 

pomoč tem učencem. [Torej zadnji teden avgusta + 80 ur.] Seveda, to smo jim dali kot 

dodatno zraven. [Kako ste pa potem to financirali?] Delno iz interesnih dejavnosti … iz 

tistega nekako iščeš rezerve. To ni dobro, z ministrstva bi morali dobiti več ur. Ministrstvo 

nam da 85 ur, mi jih pa naredimo 150. [Potem ste prostovoljke.] Tako. Te dopolnilne ure, ki 

jih učiteljice naredijo z njimi, se tako in tako nikjer ne pišejo. Jaz jih napišem 85, potem pa 

delam naprej. To je zelo malo, to se takoj porabi. To je veliko premalo.« (C5.3) 

Ker je okoli 80 ur učenja slovenščine za okoli 12 otrok na šolsko leto premalo, iščejo 

še druge rešitve. »Letos imeli smo tudi tutorstvo. Ena sošolka ji je veliko pomagala, punca je 

zelo napredovala. To je zanimivo. Sošolka je bila vedno zraven, ona je že drugo leto pri nas. 

Bila je kot ena vez z deklico, ki je prišla na novo. Obvladala je že slovensko, določene 

zadeve, in njen materni jezik, bosanski. Tudi sošolci si pomagajo med sabo. Mislim, da so kar 

uspešni, jim je zanimivo. Največ se naučijo med svojimi sošolci. Ko smo se tu srečevali, 

imeli smo različne starostne skupine od 1. do 6. razreda, saj so bili vsi na istem. Ko smo 
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začeli, smo šli besedo po besedo, prek slikovnega materiala – v glavnem to, da se vidi, da 

pokažemo, dvignimo levo roko – da sploh razumejo.« (C5.3). 

 V intervjujih je z nami sodelovala tudi ena od kandidatk za bodočo ravnateljico, ki se 

je strinjala s predlogom, da se v prihodnosti »prostovoljne« ure štejejo učiteljicam v doprinos 

ur za izpolnjevanje delovne obveze. 

C 4.3.3  Načrtovanje vsebin in gradivo za poučevanje 

 

 Otroci priseljenci prihajajo na šolo že okoli deset let, zato so načine, kako poučevati 

SDJ, začeli učitelji iskati pred 10 leti. Najpomembnejše za poučevanje SDJ je slikovno 

gradivo, predvsem za začetek in za otroke, ki še niso opismenjeni. Pri didaktičnih napotkih, 

kako poučevati SDJ, so se obrnili na učiteljice angleščine in na avstrijske učitelje na 

Koroškem, ki poučujejo SDJ in imajo s tem veliko izkušenj. Tako od anglistk kot od 

avstrijskih učiteljev so pridobile številno (slikovno) gradivo. Gradiva, ki se je razvilo v 

Sloveniji v zadnjih nekaj letih (Slika jezika, Poigrajmo se slovensko) ne uporabljajo. Za 

popolne začetnike so začeli razvijati svoje gradivo, ki ga imajo za svojo interno uporabo 

(Naučimo se slovensko, ki so ga razvili v okviru projekta Comenius, z zgoščenko); navdušeni 

so nad gradivom, ki ga je razvila OŠ Koper. Uporabljajo tudi slikovno gradivo s spletne strani 

učiteljska.net. Otroci priseljenci se spomnijo, da so včasih »brali knjige, kdaj pa je 

knjižničarka fotokopirala list pa smo morali rešiti« (C3.1). 

 »Jaz sem šla na avstrijsko Koroško iskat njihove učbenike, kako oni na koroškem 

učijo slovenščino. Prišla sem do gospoda Vinka Ošlaka, to je znani Slovenec na Koroškem. 

Grozno se je razburjal, da ni kvalitetnega gradiva za slovenščino na avstrijskem Koroškem, 

da pa je gradivo kvalitetno v Italiji. Dobili smo tudi priročnik in gradivo za učenje SDTJ; to 

so razvili na eni osnovni šoli. Ne vem, če je že v tisku. Ko začnemo, imamo slikovno gradivo. 

Hodila sem hospitirat h kolegici, ki je učila angleščino v tretjem razredu. Kako ona dela, 

kakšne metode uporablja, ko uči otroka tujega jezika. Vse so delali skozi igro. Oni so mojstri, 

koliko gradiva imajo!« (C5.3). Na šoli imajo gradiva Zavoda RS za šolstvo (npr. Dober dan, 

slovenščina; Slovenščina skozi letne čase; Poigrajmo se slovensko) in gradiva Centra za 

slovenščino kot drugi/tuji jezik (npr. S slovenščino nimam težav; A, B, C … 1, 2, 3, gremo), a 

jih ne uporabljajo, ker se jim zdijo pretežka za začetnike. Uporabljajo naslednje gradivo:  

 svoje interno gradivo Naučimo se slovensko, projekt Comenius, osnovna raven 

 gradivo (učbenik, priročnik), ki ga je razvila OŠ Koper 

 slikovno gradivo, razvito za učenje angleščine kot drugega jezika 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

423 

 zbirka slikovnega gradiva po tematskih sklopih (plastificirano) 

 slikovno gradivo s spletne strani učiteljska.net (različne vaje: otrok povezuje sličice, 

besede vleče k sličici ali obratno, dopolnjuje, po stopnjah; to gradivo je sicer pripravljeno 

za slovensko govoreče otroke, ampak se da uporabiti tudi pri priseljencih) 

 Rezika Iskra: 5 didaktičnih iger [Garnitura]: skloni slovenskega samostalnika. Celovec: 

Strokovno pedagoško združenje = Klagenfurt: Pädagogische Fachvereinigung (1992); 5 

kompletov (160 kart 11 x 7 cm) v škatli 

 Rezika Iskra: Včeraj, danes, jutri [Garnitura] : (različne dejavnosti v preteklem, sedanjem 

in prihodnjem času). Celovec: Strokovno pedagoško združenje = Klagenfurt: 

Pädagogischevereiningung (1991); 45 kart 9 x 7 cm v škatli 

 Rezika Iskra: Kažem, skačem, govorim, igraje se slovenščine učim: delovna mapa. 

Klagenfurt: Pädagogische Fachvereinigung = Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 

(1997); mapa (196 listov) 

 Rezika Iskra: Slikovna preproga [Predmet]: domače živali, povedi, igralne karte. 

Ljubljana: G. Stušek, (1989/1990); 8 igralnih kart, barv v vrečki 19 x 11 cm  

 Anton Schellander, Irene Žele: Slišim-vidim-pišem: delovni listi za začetni pouk branja in 

pisanja: 1. šolska stopnja po metodi Schmölzer: slike, glasovi-črke, besede, stavki: igrivo 

opismenjevanje po sodobnih metodičnih postopkih, Celovec: Mohorjeva založba (1987, 

1990, 1992, 1993)  

 Vija vaja ven (gradivo iz Avstrije za dvojezične šole) 

 Zrno do zrna pogača (Zavoda RS za šolstvo); za bogatenje besednega zaklada, uporaba 

občasno pri dodatni strokovni pomoči; namenjeno vsem učencem, ne samo priseljencem  

 družabne igre, npr. spomin 

 slikovno gradivo iz Cicibana, Cicidoja 

 slovensko-albanski slovar 

 spletni prevajalniki 

Uporabljajo metodološki pristop, prevzet po avstrijskem gradivu za dvojezične šole: 

»Najprej imamo samo sličice. Recimo slon, mačka, zajček – najprej je ena sličica slona, 

potem je cela zgodba ob sličicah. Sledijo enostavne povedi. Naslednja vaja je povezovanje 

znanih besed; da izločiš: prava, neprava. Naslednja stopnja je povezovanje pravilnih delov 

povedi. Naslednje je, da razrežejo in prilepijo pravilne stavke, povedi. Sledi prepis; čisto 

zadnja vaja so odgovori na vprašanja. Res postopno – od samo slikovnega materiala do 

prepoznavanja, ampak to potem, ko že malo več znajo. Npr. gradivo Rezike Iskre: 
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postopnost, zgodbe v slikah, trakovi v stavkih; cel sistem je narejen na ta način. Od sličice, 

prostega govorjenja, do zahtevnejšega – odgovori na vprašanja. To je najzahtevnejša stopnja, 

rekonstrukcija vaje« (C5.3). Slikovno gradivo so zbrali in ga plastificirali, da ga uporabljajo 

za različne igre, s katerimi dosegajo izbrane cilje, npr. »Slika postelje. Damo na tla in potem 

rečemo: 'Iščemo, iščemo, iščemo posteljo!' Tako, skozi igro. Potem sem si naredila še 

zelenjavo, prostore v hiši, števila, abecedo, hrano itd. Potem pa gremo: 'Jaz imam rada sir.' 

Oni poiščejo sir. 'Kaj imaš pa ti rad?' Tako se pač znajdeš po svoje« (C5.3).  

Prvo leto poučevanja SDJ in dodatne strokovne pomoči je osredotočeno na jezik, 

drugo leto na učno snov: »Ko je otrok drugo leto tu, je vse skupaj vezano že na snov. To je to. 

Jaz ga ne učim več samo slovenščine pri naših individualnih urah, ampak pridejo učiteljice k 

meni in mi povedo, da čez en teden pišejo to in to« (C5.3). 

C 4.3.4  Vpliv maternega jezika na učenje jezika okolja 

 

Večjezični otroci in otroci z utrjenim znanjem maternega jezika nimajo težav z 

učenjem še enega jezika, tj. slovenščine: »Na začetku me je skrbelo, že ko sem izvedela, me 

je skrbelo. A imela sem srečo, da je bila tista deklica poliglot. Že prej je bila v italijanski šoli, 

ker je bila hčerka rokometaša, zato so se vedno selili. V minuti je znala slovensko, tako da ni 

bilo posebnih težav« (C5.3). »Zelo različno je, odvisno od otroka do otroka. Odvisno je tudi, 

iz katerega kulturnega okolja otrok izhaja, kakšne temelje ima v maternem jeziku. Ugotovili 

smo, da otroci iz srbskega okolja, povprečno sposobni učenci, izstopajo – pri slovenskem 

jeziku pri teh navadno ni bil problem« (C5.2). 

Otroci se učijo jezik okolja, a ne bogatijo besednega zaklada v maternem jeziku: »Ko 

pridejo otroci iz vrtca, poznajo določene besede v svojem jeziku in o tem lahko govorimo: 

'Pri vas se pa to tako reče.' Kolikokrat pa pridemo do besede, ki je oni niso imeli možnosti 

spoznati v svojem maternem jeziku in je tudi ne bodo. Prideš do kolebnice – in nikoli o tem 

niso govorili do svojega 6. leta. Naenkrat so tu besede, ki jih poznajo samo v slovenskem 

jeziku. Pogledam jih in si mislim: 'Poglej, v maternem jeziku pa tega ne boš vedel.' Saj tega 

jim ne rečem, a zdi se mi, da ko rastejo s slovenščino, se jim na tej strani bogati besedni 

zaklad, na drugi strani pa izgubljajo. In potem je: 'Kako se pa to reče pri nas?' 'Ne vem več 

…!'« To se jim zelo velikokrat dogaja« (C5.3). 

Naslednja dilema, s katero so se srečale učiteljice, je uporaba maternega jezika otrok 

priseljencev v šoli. Ali lahko v šoli uporabljajo materni jezik otrok priseljencev ali ustrezni 

vmesni jezik, če ga znajo in otroku pri tem pomagajo, da usvoji učno snov? Dve učiteljici sta 
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se po tehtnem premisleku odločili, da se bosta otrokom približali s primernim vmesnim 

jezikom, tj. srbohrvaščino. Ena se je bala negativnih odzivov staršev: »Dobila sem dva 

slovensko negovoreča v razred, a na srečo sta bila iz Srbije in Makedonije, kjer smo lahko 

prve mesece dejansko – bila je še vzgojiteljica, ki je slovensko govorila, jaz sem bila pa pri 

mizi in sem kar poskušala … Toliko znamo še tega jezika, da sem govorila z njima 

srbohrvaško. Staršem sem povedala, da govorim jezik, ki dejansko ne obstaja. Rekla sem, da 

vem, da ta jezik ne obstaja na papirju, in naj mi opravičijo, ker uporabljam določene stvari 

narobe. Otrokoma sva izmenoma dajali navodila in sva jim dejansko prevajali nekaj časa, 

dokler sta to nujno potrebovala. [Torej ste se tudi vi približali njim in uporabljali njihovo 

materinščino, kolikor ste jo obvladali.] Ja. Potem je tista deklica, ki je znala srbsko, 

makedonskemu otroku pomagala naprej, ker je njun jezik bliže kot moj. Na tak način smo, 

dokler je bilo treba. Saj to ni trajalo dolgo … Na začetku je malo hecno izgledalo, ampak 

noben od staršev ni prišel na šolo, ker smo se pogovarjali. Oni so nas učili besede, ker to so le 

prvošolci! Pri matematiki ali pri spoznavanju okolja smo imeli slike in se pogovarjali: »Aha, 

pri nas se tako reče, pri vas se tako …« in on nam je povedal makedonsko. Mi še zdaj v 

tretjem razredu živimo s tem in se pogovarjamo o tem« (C5.3). Drugo učiteljico so opozarjale 

sodelavke: »Tri leta nazaj sem enostavno začela govoriti srbohrvaško v razredu. Morala sem 

postaviti barikado pri sebi, kaj bo kdo rekel, in sem se izpostavila. Dva meseca sem govorila 

srbohrvaško v razredu. Nekatere učiteljice so mi rekle, kako si upam, da je to slovenska šola. 

Moraš biti sam pri sebi tako pogumen, da si rečeš, da če se pridejo tožit, bom že našla kakšen 

način, da razložim, zakaj. Brez problemov je šlo, otrokom razložiš … Tudi starši razumejo. Je 

pa res težko« (C5.3). Nekatere učiteljice so si pomagale tudi s spletnimi prevajalniki, 

predvsem pri albansko govorečih otrocih: »Drugi so delali, učiteljica pa je meni na računalnik 

napisala po slovensko in mi razložila po albansko« (C3.2). 

Naslednje vprašanje je odnos do uporabe maternega jezika doma: kaj naj svetujejo 

staršem, kako govoriti z otrokom doma? V maternem jeziku ali v jeziku okolja? Kako vpliva 

ena ali druga odločitev na otroka priseljenca, mu koristi ali škoduje? Mnenja učiteljic so bila 

deljena: »Na naši fakulteti so strokovnjaki, kar smo imeli predavanj, vedno zagovarjali, da naj 

v bilingvističnem okolju doma starši otrok ne učijo slovenščine« (C5.4). »Nekateri starši se 

zelo trudijo, tudi doma se poskušajo z otroki pogovarjati v slovenščini. Zdaj v bistvu otroci 

učijo starše. [Se vam zdi smiselno, da se doma pogovarjajo slovensko?] Včasih naletimo na 

problem, da – recimo ena družina je, kjer se doma zelo veliko pogovarjajo, večinoma se 

pogovarjajo, v svojem maternem jeziku. Včasih smo se spraševali, ali je dobro, če se 

pogovarjajo, ali bi bilo bolje, da se ne bi. Fant bi imel manj težav v šoli. Čeravno jaz 
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zagovarjam to, da se doma pogovarjajo v njihovem maternem jeziku, to se mi absolutno zdi 

dobro, tudi njihova kultura se na ta način ohranja« (C5.1).  

C 4.3.5  Predlogi za spremembe 

 

Učiteljicam se ne zdi smiselno, da se vsaka šola trudi zase in da vsaka išče svoj način 

vključevanja od začetka. Smiselno bi se jim zdelo, da bi bilo različno gradivo zbrano in 

različni primeri rešitev dostopni, s čimer bi bila omogočena izmenjava dobrih praks: »Na 

šolah smo bili vsi na istem. Sploh nekaj let nazaj, takrat se je vsak po svoje znašel. Ampak ali 

ni hec, da ste vi mogli iskati svojo pot, mi na drugem koncu Slovenije smo iskali svojo pot, 

iste stvari smo ugotovili … Fino bi bilo, če bi to kje imeli« (C5.3). Samokritično dodajajo, da 

delajo veliko različnih stvari in da so našli veliko rešitev, a o tem ne pišejo v lokalne in 

strokovne (pedagoške) časopise. Ne gre zato, da bi spoznanja radi obdržali zase, ampak jim je 

bistveno dobro opravljeno delo – ki mu že sledijo novi izzivi in iskanje novih rešitev, zato jim 

zmanjkuje časa za objave: »Kot je rekla kolegica: velikokrat smo prišli do tega, da veliko 

delamo, potem pa ne damo na papir« (C5.3).  

S starši priseljenci sodelujejo učiteljice zelo dobro. Poskušajo jih čim bolj vključiti v 

šolsko okolje, »mogoče še bolj drugim prikazati njihovo kulturo! Tu smo nekako bolj na 

začetku. Vem, kako imajo zunaj, recimo v Ameriki, kjer je šola z otroki iz zelo različnih 

držav in imajo medkulturni dan, ko vsak narod lahko predstavi svojo kulturo, pa iščemo, na 

kak način bi to lahko vključili v naš ritem šole« (C5.1), opišejo iskanje možnosti za razvoj 

medkulturnega dialoga.  

C 4.4  Prilagoditve in razširjeni program  

C 4.4.1  Prilagojeno poučevanje in ocenjevanje   

 

Otroci priseljenci so povedali, da so imeli prilagoditve pri ocenjevanju. Nekaterim je 

pisno ocenjevanje, pri katerem so imeli podporo učiteljice, lažje kot ustno. Ne spomnijo se 

možnosti individualnega ustnega ocenjevanja, pri pisnem ocenjevanju pa jim je učiteljica 

prevajala besede ali dovolila uporabo učnega gradiva. Tako starši kot otroci v prvem triletju 

menijo, da »nimajo ocen«, ker so ocene opisne: »Pišem teste. Če kakšnega vprašanja nisem 

razumela, sem vprašala učiteljico. Učiteljica je zraven mene sedela pa mi je pomagala. Jaz se 

učim, samo si ne zapomnim. Ko sem vprašana, imam bolj težave, ko pišemo pa test, je lažje. 

Pri tabli me je sram govoriti« (C3.1). »Ko beremo kako knjigo, moramo pa napisati obnovo, 
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pa mi je učiteljica rekla, da me ne ocenjuje za to. Vedno sem normalno pisala. Lani nismo 

imeli ocen, imeli smo plus, minus« (C3.2). Učiteljica nam pomaga, ko pišemo. Razloži nam, 

če za kako besedo ne vemo, kaj pomeni« (C3.3). Knjižničarka, ki poučuje otroke SDJ, 

pomaga tudi pri pripravah na pisno ocenjevanje: »Pri testih malo knjižničarka pomaga in jo 

uči. Teste piše v razredu. Če ve, da je nekaj težkega, ji reče, da si lahko pomaga, pri obnovi z 

berilom, pri družbi ali naravoslovju z učbenikom« (C3.4).  

Starši priseljenci so potrdili, da so bili otroci nekaj časa neocenjeni, da so imeli pri 

ocenjevanju prilagoditve in da so spremljali ter ocenjevali njihov napredek: »Bila je 

neocenjena do novega leta. Bila je pridna, tako da so jo začeli ocenjevati. Že v Bosni se je 

dobro učila, tako da je tu dobro obvladala« (C4.1). »Šla je v 5. razred in prvo obdobje je niso 

ocenjevali. Učiteljica je imela zvezek. Ko jo je vprašala ali so pisali v prvem polletju, si je 

ocene in vse zapisovala, da se je videlo, koliko napreduje. Povedala mi je za njen napredek. 

Zelo bister otrok je. Hitro se je naučila slovensko« (C4.2). »Na začetku nista bila ocenjena. 

Hčerka je bila zelo pridna in so po treh mesecih začeli ocenjevati. Sin pa še nima, do tretjega 

razreda še nima ocen. [Ima, opisne.] Ja, opisne« (C4.3). » Otrok je šel v drugi razred, tako da 

ni bilo ocenjevanja. Ko je hodil v 4. razred in potem naprej, so včasih učitelji dali malo več 

časa, še posebej za govorne nastope, ker to je zelo težko. Nekaj znati na pamet v drugem 

jeziku, to je zelo težko« (C4.4). »Prvo obdobje ne, na koncu je bila ocenjena« (C4.5).  

 Najbolj podrobno so opisale prilagojeno ocenjevanje učiteljice. Njihovo stališče je 

prilagojeno ocenjevanje do dveh let, potem mora biti otrok ocenjen. Otrokom so dale možnost 

preverjanja znanja tako v pisni kot v ustni obliki. Pri ocenjevanju izhajajo iz minimalnih 

standardov znanja. Na začetku niso ocenjevale slovenskega jezika, ampak znanje, lahko tudi 

v maternem jeziku. Za vsakega otroka so pripravile individualni načrt, s pomočjo katerega 

spremljajo njegov napredek. Učiteljice so seznanjene s Smernicami (2009), saj so večkrat 

sodelovale z Zavodom RS za šolstvo, Marta Novak je imela predavanje za celoten šolski 

kolektiv. Oceno lahko otroci sprejmejo ali jo izboljšujejo. »Prvo do drugo leto prilagojeno 

ocenjevanje, potem pa morajo priti na to kot ostali. Eno do dve leti. [Katere dokumente ste 

upoštevali pri prilagoditvah?] To, kar nam je priporočila Novakova. Na tej osnovi. Ona je to 

predstavila učiteljskemu zboru. Tudi naša knjižničarka, ki je bila na izobraževanjih, ko so 

predstavljali Smernice – takrat je to imelo ministrstvo – je prenesla znanje naprej. 

Priporočljivo prilagajanje naj bi bilo dve leti. [Kako ste pa prilagodili?] Pri nekaterih 

predmetih upoštevajo tudi razumevanje, upoštevajo, ali bi v svojem jeziku znali odgovoriti na 

določeno vprašanje. Za začetek zanemarijo razumevanje v slovenskem jeziku. Lahko tudi 

nekdo piše v maternem jeziku in potem skuša tako povedati – ampak to na začetku. Večji 
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poudarek je na ustnem ocenjevanju. Pol leta se ne ocenjuje. Damo jim možnost: če piše 

pozitivno in če so oni zadovoljni, se ocene vpišejo, po dogovoru. Če se ti zdi, da bi lahko 

pisal bolje, je možno izboljšati, tu je drugačen kriterij od ostalih. Včasih vidiš, da je kaj 

slabše, a je mogoče zaradi razumevanja kakega strokovnega izraza. To se potem preveri na 

ustnem in se lahko popravi. Ocene pa mora imeti, ne more biti neocenjen« (C5.2).  

 Učiteljice so opazile, da se otroci večinoma naučijo govoriti slovensko, imajo pa 

primanjkljaj pri strokovnem jeziku in doseganju učnih ciljev: »Problem je razumevanje jezika 

pri napredovanju pri učni snovi. Težko je pričakovati, da bi v prvem letu prišli do 

strokovnega besedišča, da bi ga obvladal. To je praktično nemogoče. In višje ko je, teže je« 

(C5.2). Zelo težko je ocenjevati. Nekatere učiteljice so v precepu, ali ocenjevati napredek v 

znanju slovenščine ali doseganje učnih ciljev. Pri nekaterih so ocene nizke, veliko nižje od 

tistih, ki so jih otroci dobivali v izvorni državi: »Prilagajaš, recimo, mogoče se je naučil del 

pesmi v slovenskem jeziku … Na tak način lahko prvo in drugo leto pridobiš oceno. Ne 

morem pa stati za tem, da bi ga nekaj, kar se tiče snovi ali učnega načrta, naučila. Tu gre za 

to, da se je naučil govoriti. Ocene so enostavno slabše od njihovega pričakovanja in od 

rezultatov, ki so jih prej dosegali – a letos sem jo že toliko pripravila. Sem ji rekla: 'Poglej, 

zelo pomembno pri tebi je, da se znaš slovensko sporazumevati, da se znaš pogovarjati, da 

razumeš, kaj otroci in kdorkoli želijo od tebe in da znaš povedati. To je tvoj napredek od lani 

na letos.' In tvoja ocena, četudi dve, bi bila v tvojem okolju pet. Ocene jim še vedno ogromno 

pomenijo! Pride z odličnim rezultatom, ima zaključene same petke …Sami sebe okoli 

prinašamo. Jaz ji lahko dam pet, če se nauči pesmico, a to je čisto drugo znanje v primerjavi s 

tistim, ki ga morajo imeti v 6. razredu. Individualizirani načrti so, gre se na osebni razvoj, 

napredek pri posamezniku, in upoštevamo minimalne standarde znanja. To naj bi bila osnova. 

Ker ti otroci, ki so prišli dve leti nazaj in so zdaj v 6. razredu, je z njimi že nekoliko laže, 

ampak ko so prišli, pa res niso znali čisto nič in začeli smo iz čiste nule« (C5.3).  

 Učiteljice so navedle, da je ocenjevanje lažje v prvem triletju: »V prvem razredu so 

imeli pri meni tri leta časa, da so to, kar so. Če pride otrok v prvem razredu, je to prilagajanje. 

Vsi se prilagajajo na šolski sistem, šele v drugem razredu se opismenjujejo. Ob tem spoznajo 

ogromno novih besed, treba je ogromno slikovnega materiala opisati, napisati; v tretjem so pa 

dejansko že opismenjeni, sporazumevajo se. Snov je tako naravnana« (C5.3). 
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C 4.4.2   Otroci s posebnimi potrebami  

 

Učiteljice zaznavajo individualne razlike med otroki priseljenci. Čeprav »uradno« 

nihče od otrok ni med nadarjenimi, menijo, da so večinoma zelo uspešni. »V glavnem so ti 

otroci dokaj uspešni, res. Zavzeti, luštno je z njimi delati. Razen ena deklica ima težave, 

ampak ona je imela težave tudi s prilagajanjem, in to se pozna tudi po učni strani. Sicer pa ti s 

Kosova lepo delajo, s tem da učiteljice povsod diferencirajo in prilagajajo pouk« (C5.1). 

»Zelo različno je. To je odvisno, iz kakšnega okolja pridejo, kakšne so njihove predispozicije. 

Imamo take in drugačne primere. Na začetku ga daš v drugi razred, potem pa vidiš, da bi bil 

mogoče – en tak primer – verjetno ustreznejši nižji razred. Potem zraven vključiš vse druge 

pomoči« (C5.2). »Tri leta nazaj sem dobila dva otroka iz Makedonije in Srbije, deklico in 

dečka. On ima učne težave zaradi razumevanja še zdaj v tretjem razredu, ona je nadarjena za 

slovenščino, je med najboljšimi v razredu, tudi v primerjavi s slovenskimi otroki. V višjih 

razredih je podobno: ena v 6. razredu je prišla letos iz Bosne in Hercegovine, druga deklica je 

pa že dlje časa tu, a je zelo velika razlika med eno in drugo« (C5.3). 

 Zelo močno je bilo med intervjuji z učiteljicami čutiti, da cenijo trud in napredek otrok 

priseljencev: »Ti otroci so prišli dve leti nazaj, ko niso nič znali, zdaj se lahko s temi istimi 

otroki pogovarjaš, to je – ne 5, 10 si zasluži! Pogovarjaš se, kaj je delal, kaj je treba narediti 

… Za mene so res asi. Sploh deklica, ki je prišla lani … njen šolski spis se lahko kosa z 

marsikaterim slovenskim otrokom. Imeli smo tudi primere, ko so v enem letu dosegli že zelo 

visok nivo, da so na koncu prišli do odlične ocene. Pri nekaterih si začuden. Že leta nazaj, ko 

so bežali iz Bosne – v enem mesecu sem jo morala naučiti za cel razred. Ko je prišla, ni znala 

slovensko. Ne moreš verjeti, kako so nekateri sposobni. V treh tednih je usvojila kompletno 

snov za peti razred, zraven še slovenski jezik, ker prej ni znala niti ene slovenske besede. 

Prišla je v šesti razred, bila je pri meni in je imela prvo leto 4, do osmega je spravila na 5. 

Občudovala sem jo in je bila prav dobra pri vseh predmetih! Ko je prišla k meni, je bila mama 

zraven. Rekla je, da je ona pridna in da ves čas dela. Starši so bili zagnani, kako se jim je 

zdelo pomembno, da to usvoji! To so osebne izkušnje: da vidiš, kaj vse nekateri dajo skozi, 

da potem cenijo znanje« (C5.3). 
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C 4.4.3  Razširjeni program  

 

Večina otrok priseljencev je hodila v jutranje varstvo v prvem triletju, v drugem 

triletju hodita občasno še dva (C3.3, C3.5), podobno velja za podaljšano bivanje. Nekateri so 

vključeni tudi v interesne dejavnosti. Trije otroci so navedli, da hodijo popoldan v MC 

(Mladinski center): »Ob treh ali ob dveh gremo v MC« (C3.1). »Hodim v eno drugo šolo, v 

MC, ena učiteljica nas uči slovensko. Vsako popoldne, samo če je učiteljica bolna, ne. MC« 

(C3.2). [Hodiš v jutranje varstvo?] »Ja, včasih ja. [Podaljšano bivanje?] Ob petkih. Ker ima 

zdrav življenjski slog … Neki šport je. [Si vključen v interesne dejavnosti?] Ja, namizni tenis, 

ob torkih. [In greš potem malo kasneje na MC.] Ja.« (C3.3).  

Dva od staršev priseljencev sta povedala, da sta otroka hodila v podaljšano bivanje, 

predvsem zaradi domačih nalog in druženja z vrstniki: »Sin je v podaljšanem bivanju do treh. 

Tam pomagajo narediti nalogo, zato sem ga dala tja. Ker mi ne znamo tako dobro pisati 

slovensko« (C4.3). »Otrok je v podaljšanem bivanju, da tam dela nalogo in da se čim več 

druži z drugimi otroki« (C4.5). Ravno nasprotnega mnenja je ena mama priseljenka, ki meni, 

da podaljšano bivanje ne funkcionira najbolje in da je bolje za otroka, če se druži z odraslimi, 

ne z otroki: »Nismo hoteli, ker sem doma in ker imamo druge družinske razloge. Drugi 

ameriški prijatelji so rekli isto. Ko grejo v šolo, se učijo. Učiteljica je tam, vse je urejeno, 

ampak ko so samo otroci skupaj, ni v redu. Pravite, da je super, da so skupaj po šoli, ampak 

ne vem, če je to prav. Po mojem je boljše, ko imajo odrasle zraven« (C4.4). 

Učiteljice staršem svetujejo, da ostajajo otroci v podaljšanem bivanju, da se 

vključujejo v interesne dejavnosti in šole v naravi, ker to pozitivno vpliva na vključenost in 

znanje slovenščine. Nekateri starši nasvet upoštevajo, drugi ne. Nekateri otroci priseljenci 

imajo po pouku tudi ure SDJ: »Vključujejo se v manjši meri – ker imajo dodatne učne 

pomoči pri jeziku in to jim vzame malo več časa. Mi jim priporočamo, da so v oddelku 

podaljšanega bivanja, da so čim več v stiku z drugimi otroki, to je zelo pomembno. Problem 

je ravno to: večina mam od kosovskih otrok je doma in oni želijo kar domov. Bolje bi bilo, 

tako mi svetujemo, da jih pustijo v oddelkih podaljšanega bivanja, da čim več komunicirajo z 

drugimi otroki; v takih situacijah se veliko hitreje naučijo. Nekateri starši upoštevajo nasvet, 

nekateri ne. Pri teh otrocih je problem, saj pomagati pri slovenskem jeziku jim starši ne 

morejo. Tudi če bi hoteli, ne morejo. Zato je pomembno, da so vključeni v druge oblike – 

podaljšano bivanje, interesne dejavnosti na predmetni stopnji« (C5.2). »Eni so v podaljšanem 

bivanju, eni v interesnih dejavnostih; moja dva tujca sta v drugem polletju začela hoditi v 
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pevski zbor. Zaradi slovenskega jezika jih spodbujamo, da se vključijo v podaljšano bivanje. 

Skušamo jih vključiti tudi v zunajšolske dejavnosti, ki jih imamo organizirane, npr. v šolo v 

naravo. Poskušamo, čeprav nekateri jih raje zadržijo doma. Večinoma s Kosova in 

Američani. Otrok nisem videla še na nobeni šoli v naravi, v nobenem taboru … Čez noč ne. 

Ne želijo. Pravijo, da so se tako odločili, vztrajajo, navedejo osebni razlog. [Kaj pa če 

finančno ne zmorejo in želijo iti?] Je pomoč, imamo šolski sklad« (C5.3). 

 

C 4.5  Sodelovanje šole s starši, z okoljem ter izobraževanje   

C 4.5.1  Sodelovanje med šolo in starši  

 

Sodelovanje med šolo in starši je zelo kvalitetno, kar potrjujejo tako starši priseljenci  

kot učiteljice. Učiteljice so izjemno odprte in fleksibilne: starši priseljenci lahko sodelujejo 

pri pouku, če želijo; pripravile so spletno učilnico za otroka, ki je odšel za nekaj mesecev v 

izvorno deželo; sodelujejo s starši, ki želijo za določen čas šolati otroka na domu. Starši jim 

zaupajo tudi izvenšolske dogodke in težave – a samokritično dodajajo, da bi lahko še marsikaj 

storili pri razvijanju medkulturne zmožnosti in medkulturnega dialoga. 

 Starši priseljenci prihajajo na govorilne ure in roditeljske sestanke redno (C4.1, C4.3, 

C4.4) oz. če je le možno (C4.5), in to tako matere kot očetje. V enem primeru žena raje ne 

pride, ker še ne govori slovensko (C4.5).  

Mama priseljenka iz Makedonije zelo pohvali sodelovanje s šolo in podporo, ki so jo 

dobili. Povedala je, da jo občasno povabijo na šolo, da sodeluje in kaj predstavi v 

makedonskem jeziku: »Velika razlika je med Makedonijo in Slovenijo. Zdi se mi, da tu bolj 

skrbijo za otroke. Moj sin ne zna dobro slovensko in z učiteljico vedno govoriva, kako bomo 

skupaj … Ne vem, če imamo kaj takega v Makedoniji, tu sem bolj zadovoljna. Hčerka je 

hodila v Makedoniji v šolo tri leta, tam je sestanek enkrat na leto, če hočeš, prideš, če ne, pa 

ne. Tu učiteljice enostavno skrbijo za otroke. Tukaj želijo, da je otrok samostojen: da se sam 

obleče, da sam skrbi za domače naloge. Pedagoginja ima sestanek s starši, to mi je zelo všeč. 

V razredu sem imela predstavitev Sneguljčice v makedonščini. Fino, res je bilo fino. Zdaj me 

je spet poklicala in bom sodelovala na Dnevu šole« (C4.3).  

Tudi mama priseljenka iz ZDA pohvali sodelovanje s šolo. Včasih je prišla v šolo 

povedat, da potrebujejo otroci malo več časa za osvojitev učne snovi – in samoiniciativno 

ponudila sodelovanje pri pouku: »Ko je sin hodil v 2. razred, sem večkrat pomagala, tudi pri 
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angleščini. Jaz sem ponudila pomoč. V Ameriki se je izkazalo, da so učenci na boljšem 

nivoju, če so starši vključeni v razredih. Vedno pomaga, ko so starejši. Včasih ne sprejmejo 

pomoči, samo to je njihova stvar. Večkrat smo imeli skupinsko delo, jaz sem bila v eni 

skupini. Učila sem tudi neke pesmice v angleščini. Zelo dobro sodelujemo. Pokličejo, ko je 

problem in tudi če ni problema, da povejo, kaj se dogaja« (C4.4). 

 Tudi drugi starši priseljenci občasno sodelujejo pri pouku. V enem primeru je oče na 

začetku obiskoval pouk skupaj z deklico, priseljeno s Kosova: »K nam prihaja tudi veliko 

otrok s Kosova. Starši, bolj očetje, po navadi že dolgo časa tu živijo – potem pa pridejo žena 

in otroci. Ko pridejo otroci v razred, ne poznajo niti ene slovenske besede. To je kar hudo. V 

enem primeru je oče hodil z deklico v razred mesec dni, tam je sedel, ji pomagal, da se je 

privadila, da je razumela vsaj osnovne besede in je lahko nadaljevala. [Niste imeli nobenih 

težav s tem, da oče hodi zraven?] Ne, zakaj? To ni bil problem, oče je zelo dobro sodeloval z 

učiteljico. Samo sedel je in prevajal, kar so brali, da se je vpeljala. To je bil sicer ekstremen 

primer, večina ni taka, ampak tudi tako vidiš, kaj vse bi naredili za svoje otroke« (C5.2).  

 Učiteljice so opazile, da se starši med seboj povezujejo: »Tudi med sabo so zelo 

povezani, čeprav prihajajo iz različnih okolij. Recimo isto leto sta prišla otroka iz Makedonije 

in Srbije in so se starši povezali. Sodelujejo, se dobivajo na obiskih. S Kosova jih je ogromno 

in oni se že tako povežejo« (C5.3). 

Starši priseljenci zaupajo učiteljicam tudi težave, posredno povezane s šolo: »Grozljivi 

pogoji. Ena gospa je povedala, da je morala na družinskega člana plačati 220 € za vizo. 

Zadnjič mi je mama od ene šestošolke rekla, da se ne more niti zaposliti, dokler ne dobi vize. 

Imajo določene pogoje, da sploh lahko zaprosijo za delo« (C5.3).  

Ena od učiteljic je za otroka priseljenca, ki se je vrnil za določen čas v izvorno deželo, 

pripravila spletno učilnico, čeprav z rezultati ni zadovoljna: »Na daljavo, preko računalnika 

sva se skušala učiti, tri mesece sem nalagala na spletno učilnico, jaz sem mu dala ogromno 

dela, tam pa … Pričakovala sem, da bodo delali toliko, kot mi v razredu. Saj sem potem 

prilagajala, ampak ni šlo skozi. In tista luknja, se mi zdi, se kar vleče. Mi smo v tistih treh 

mesecih naredili ogromno; če so otroci tu štiri ure, pomeni, da štiri ure delamo. Otroci so se z 

njim dopisovali prek foruma. Šli smo v računalniško učilnico, otroci so mu pisali in potem je 

on odgovoril. To je ogromno gradiva. Ko sem tiskala poročilo, se vidi, koliko dela je bilo tam 

vloženega! Učilnica stoji in je in bi jo lahko uporabili kadar koli. Vse gradivo je notri« 

(C5.3). Na šoli so imeli tudi primer deklice priseljenke, ki se je šolala doma: »Njegova sestra 

se je pa eno leto šolala doma. V šestem razredu ni hodila sem, ampak jo je doma mama učila. 
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Potem je prišla delat izpite. Nacionalno preverjanje znanja je pisala nad povprečjem. Ostali 

otroci so hodili v šolo, samo nje niso dali« (C5.3).  

 O vključevanju staršev priseljencev in njihovem sodelovanju s šolo so imele učiteljice 

zelo pozitivno mnenje: »Ena mama je bila zelo vesela, ko mi je povedala, da gre zdaj na 

Sonce, kjer bo imela okoli 170 ur tečaja slovenskega jezika. Zelo je bila navdušena!« (C5.3). 

»Kar nekaj staršev teh otrok se je dobro vključilo, dobili so službo. Predzadnji dan imamo 

navadno Sončkov dan, ko so delavnice kot povzetek vsega medletnega dela in temeljno je 

koristno preživljanje svojega prostega časa – da bi nekako usmerili počitnice po tem delu. 

Otroci se pokažejo na tistem področju, kjer so dobri, kjer se lahko zaposlijo, izkoristijo čas. 

Letos bomo vključili starše, da bodo tudi starši prišli, sodelovali in se predstavili. Mislim, da 

je treba tudi na tem področju malo več narediti« (C5.1). 

Mama priseljenka iz ZDA je na nekaterih področjih kritična do slovenskega šolskega 

sistema, kar učiteljice upoštevajo in spoštujejo ter cenijo njeno prostovoljno podporo v 

razredu: »Pri nas se učijo množiti na en način, v Ameriki na drug, križ kraž. Če gremo do 

mesta, bi jih morali obvestiti. Saj jih obvestimo, ampak ne za vsako malenkost, npr. če gremo 

na učni sprehod, ne. Ali če se v okviru pouka gleda kakšen film ali risani film, oni odločajo, 

ali je vsebina primerna ali ne. Vse to hočejo prej vedeti. Tako je, sprejeti jih je treba, sicer je 

pa zelo pripravljena pomagati. Ko sem imela njenega sina, je vsak petek prišla v šolo. Ure 

sem pripravila tako, da je bila ona z mano kot pomočnica. Individualizirala sem pouk ali pa 

organizirala skupinsko delo. Ona je učiteljica in rada bi z nami sodelovala. Prišla je v prvi 

razred in je otroke učila angleško izštevanko. Pri spoznavanju okolja sem imela pet skupin, 

ona je šla s tremi otroki okoli šole in rešila eno nalogo, dobila drugo skupino in tretjo, jaz sem 

bila z ostalimi v razredu. Meni je bilo to kot pomoč in ona je bila zelo zadovoljna, da je lahko 

sodelovala, da je prišla« (C5.3). 

C 4.5.3   Sodelovanje šole z okoljem  

 

Otroci priseljenci (C3.1, C.32, C3.3) hodijo vsak dan po pouku v MC (mladinski 

center), pred leti so hodili tudi v Sonce
181

 (organizacija za izobraževanje odraslih, ki je nudila 

določen čas podporo pri vključevanju tudi otrokom). Na MC delajo otroci priseljenci domačo 

nalogo, se družijo z vrstniki, se igrajo in se učijo slovenščino, če je treba, uporabljajo 

računalnik, berejo knjige. Otroke priseljence usmerijo na MC na šoli v sodelovanju s Centrom 

                                                 

181
 Lastno ime organizacije je zaradi zagotovljene anonimnosti spremenjeno. 
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za socialno delo. »Vsak dan grem na MC. Tam je učiteljica, da nam pomaga delati naloge. 

Kakšno nalogo razloži, kako se dela, preberemo kakšno knjigo, delali smo z računalnikom. 

Vadimo besede, kako se pišejo, kako se izgovorijo. Tudi igramo se, na črke, recimo učiteljica 

reče e, mi moramo napisati ime, priimek, predmet, žival, barvo« (C3.1). »Mi delamo prvo 

nalogo, potem pa naša učiteljica pregleda. Če ne vemo, nam ne pove, ampak nam samo 

razloži – sami moramo delati. Igramo se in pogovarjamo. Ko nimamo naloge, se igramo 

kakšno igro z besedami. Eno leto in pol smo bili na Soncu, zdaj smo v MC.  Na Soncu smo 

tudi delali naloge, imeli smo dve učiteljici, ena je bila za otroke, ena pa za mame. Ta je tudi 

mame učila slovensko« (C3.2). »Vsak dan grem tja. Delam nalogo, igramo se, pogovarjamo. 

Ko končamo naloge, napišemo nekaj besed na tablo in eno črko – in potem moramo na tisto 

črko povedati vsak po eno besedo« (C3.3).  

  V lokalnem okolju delujeta mladinski center (MC) in organizacija za izobraževanje 

odraslih Sonce, kar so potrdili tudi otroci priseljenci. Šola neposredno z njimi ne sodeluje, 

posreduje pa otrokom priseljencem in njihovim staršem informacijo. »Sonce je izobraževalna 

organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem ob delu, organizira tečaje, različne delavnice … 

Oni bodo tudi izvajali brezplačni 180-urni tečaj MNZ-ja. Naši otroci hodijo v popoldanskem 

času tudi na Sonce, to je blizu naše šole, nekaj korakov stran. Delajo z otroki iz vseh šol. 

Popoldne delajo, imajo delavnice, otroci delajo domačo nalogo. Zdaj se bodo vključili še 

starši. Ena mama je zelo zavzeta in ona bo to naredila, na žalost pa ne vse. Mi posebej z njimi 

ne sodelujemo« (C5.3). [Kako pa starši in otroci izvejo za Sonce?] »Na Soncu oglašujejo,  

potem od ust do ust od tujcev, ki so že nekaj časa tu, in preko Centra za socialno delo. Ko si 

grejo tja urejat papirje, jih usmerijo na Sonce. Tudi mi sodelujemo« (C5.4).  

Šola sodeluje pri številnih projektih: Comenius, TEMA, Bralna noč, Zdrava šola, 

SIMOS (Slovenska internetna mreža osnovnih šol), Rastem s knjigo, Berem in ustvarjam, se 

učim  idr. O dejavnostih in rezultatih občasno poročajo v (lokalnih medijih) ali na prireditev 

povabijo novinarje (Dnevnik). Dobro sodelujejo z občino: »Načrtuje se, kje, na katerih delih 

se lahko šole vključujemo« (C5.2). »Vsa leta smo vključeni v projekt Comenius, dve leti 

zaporedoma smo bili po tri leta. Lani smo imeli zaključek Comeniusa pri nas – vsi 

predstavniki držav, ki so bili v Comeniusu, so prišli k nam. Imeli smo predstavitve vseh 

držav, ki so bile takrat vključene – Portugalska, Španija, Turčija« (C5.1).  

 Zelo dobro sodelujejo z Zavodom RS za šolstvo, pri katerem so prijavili inovacijski 

projekt. V njem so želeli sistematično združiti vse, kar delajo v povezavi z otroki priseljenci 

že eno desetletje, svoje izkušnje pa so nadgradili s pripravljalnico (tečaj SDJ v zadnjem tednu 

avgusta po zgledu OŠ Koper). Njihova svetovalka je Marta Novak. »Smo na inovacijskem 
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projektu preko Zavoda za šolstvo. Marta Novak je naša konzultantka. Projekt poteka celo 

šolsko leto. Krovni cilj je bil, da se povežemo med sabo – otroci tujci, naši otroci, da se 

povežejo starši, učitelji. Učitelji smo si dali za cilj, da spoznamo delo s tujci, da se naučimo 

napisati individualizirane načrte, ocenjevanje. Da naši otroci spoznajo kulturo drugih in 

začnejo te otroke spoštovati in da dobijo občutek, da ni tako enostavno priti v eno deželo, v 

tuj jezik. Da se ti otroci naši šoli predstavijo, pokažejo svojo kulturo in bogastvo – da se 

povežemo. To je bil cilj, s tem da smo želeli dati v ta projekt tisto, kar smo že vedno delali in 

kar dejansko živi na šoli, ne da bi nekaj letos na novo uvajali. Čisto na novo smo uvedli samo 

pripravljalnico. Individualizirane načrte smo imeli, slovenščino smo imeli, to, da učiteljice 

živimo z učenci, tudi. Učenci priseljenci so pri nas že dolgo, to ni zadnji dve leti, tri leta, ko je 

'bum' v Sloveniji. Bili smo na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Rekli so, da zdaj 

razvijajo učbenike in če si mi predstavljamo, kako težko je otroke učiti. Mi smo v tem že 10 

let, oni so zdaj začeli – mi smo rabili pomoč 10 let nazaj! Nam je že pozno, že zdaj bi rabili 

nekaj za prijeti v roke. Potem se bile pa različne stvari: za dan migrantov je bila radijska 

oddaja, razstava, ki bo zdaj še enkrat, pri Evropski vasi smo sodelovali. Eno mamico sem 

prosila, da je otrokom predstavila Sneguljčico v makedonskem jeziku. Izvedla je dan v 

makedonskem jeziku v razredu, da so otroci v 3. razredu začutili, kaj se to pravi, če prideš 

nekam in ne razumeš nič. Z njimi je imela uvodno motivacijo, imam 6-minutni 

videoposnetek. Samo gledali so – ona jih je spraševala, kaj dobijo za darilo, po makedonsko, 

oni pa so samo gledali. Potem jim je povedala Sneguljčico brez vsakega pripomočka, samo 

pripovedovala je in niso imeli pojma, samo malo se jim je sanjalo, potem pa je bilo podprto z 

ilustracijami na interaktivni tabli. Potem so se pogovarjali in kako so otroci tam zaživeli in 

začeli sodelovati! Ko je rekla 'ogledalata', so videli, aha, ogledalo … Kako so otroci zaživeli! 

Potem jim je predstavila še cirilico, kako pišejo pri njih, napisala jim je celo abecedo in 

potem so otroci svoje ime napisali v cirilici. Meni je bilo zanimivo. Tako bi moralo biti  

vsakem razredu! Ko tujec pride, da bi se na tak način izvedla ura in da bi ostali otroci dobili 

občutek, kaj je to. Samo ne moreš pa kar naenkrat planiti s to idejo in iti v vsak razred, ampak 

je treba to pilotsko preizkusiti, če sploh funkcionira in na kakšen način, ker mora biti tudi 

učitelj za to – da je pripravljen s staršem tako komunicirati. Sedeli sva skupaj, pripravljali 

uro, slikanico sem ji pripravila, skenirala, pripravila gradivo za interaktivno tablo – mama pa 

je zelo samozavestna. Jaz nisem tako samozavestna pred tablo. Krasno je uredila« (C5.3). 
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C 4.5.3  Izobraževanje učiteljev in izmenjava izkušenj  

 

Ko so začeli pred desetimi leti na šolo prihajati otroci priseljenci, so se počutile 

učiteljice zelo osamljene, niso vedele, na koga naj se obrnejo, kje naj dobijo gradivo, kje in 

kako se naj izobražujejo. Preskušale so različne načine, iskale različne poti in sčasoma so 

oblikovale svoj sistem vključevanja, ki pa je raznolik glede na potrebe in zmožnosti 

posameznika. Na začetku se jim zdi pomembno, da pomaga pri vključevanju nekdo, ki 

obvlada materni jezik novopriseljenega otroka. Ustvarili so dvojezični slovar. Pomembno je 

sodelovanje šolskega tima. 

»Počasi prihajaš do nekega sistema, a dolgo si prepuščen sam sebi in iščeš vse mogoče 

načine. Na začetku smo si pomagali tako, da smo starejše učence, za katere smo vedeli, da 

obvladajo materni jezik prišlekov, prosili, da so pomagali mlajšim. To se mi zdi dobro za oba: 

za mlajšega, ki se čuti bolj sprejet, ker vidi, da so tudi v drugi v šoli, ki so uspešni in so 

premagali ovire, a tudi drugi, ki pomaga, se počuti dobro. Potem je na začetku dober 

pripomoček jezikovni slovarček – ustvariš si ga, prej ga ni bilo. V enem primeru je pomagal 

oče, da je prišlo z deklico s Kosova do osnovnega medsebojnega razumevanja, 

komuniciranja. Nekje smo poiskali nekoga, ki je obvladal materni jezik in je lahko pomagal. 

Čisto odvisno – ustvariti si moraš individualni pristop, za sistemskega težko rečeš. Na osnovi 

vseh izkušenj šele lahko počasi ustvariš nekakšen sistem. Na začetku smo se pa kar lovili, bili 

smo prepuščeni sami sebi in iskali vse načine, kaj bi bilo dobro. Mislim, da jim na šolah 

lahko pomagamo z različnimi oblikami. Pristopiti je treba tako, da so res vsi drugi obveščeni 

o tem in da si pomagajo. Tudi med učitelji mora biti sodelovanje, ne more delovati samo ozek 

tim. To je zelo pomembno, posebno na predmetni stopnji. Tam so različni predmeti« (C5.1).  

 Za pomoč so prosili Zavod za šolstvo RS. Na njihovo šolo je prišla Marta Novak in 

ponudila različne vrste podpore: tudi v okviru inovacijskega projekta, ki so ga prijavili na 

Zavodu, so se izobraževali, in sicer s področja prilagojenega ocenjevanja – po sprejetem 19. 

členu v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju (2008): »Hoteli smo se izobraziti kot 

kolektiv, da dobimo svetovalca, ki dela na tem področju. Glede ocenjevanja nismo imeli 

pojma – za zakon ne veš, kako bi ga bral, te zadeve so zelo ohlapne. [Dveletno prilagojeno 

ocenjevanje.] Ja, to je vse, kar piše. Ampak učitelji so naravnani ciljno. Rečemo jim: 

'Prilagodite, ne rabite teh in teh nalog, dajte drugačne oblike.' Pri tem je treba dlje časa delati 

s posameznimi učitelji, da pridemo do dobrih rezultatov. Težko je, tudi ko je bila govorna 
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vaja – ti dejansko cel razred ocenjuješ, zakaj dveh ne bi? Težko se je prepričati. In miselnost, 

da ne smemo delati razlik. Oziroma da jih moramo« (C5.3). 

V zadnjih petih letih so se učiteljice udeležili nekaterih izobraževanj po vsej Sloveniji 

– na vsakem izobraževanju so se povezale z nekom, ki je imel določene izkušnje, ter 

nadgradile svoj sistem. V Portorožu so se udeležile izobraževanja o vključevanju otrok 

priseljencev (predvidevajo, da je bil organizator MŠŠ, predavali sta tudi Dragica Motik in 

Bronka Štraus); tam so spoznale Marto Novak: »Mislim, da je bila ona ena izmed 

predavateljic tam, kolegice so vzpostavile stik z njo in potem sodelovale. Rekle so, da je 

znala na njihove dileme konkretno odgovoriti. Preizkušamo, iščemo« (C5.2). Tri ali štiri leta 

nazaj so bile učiteljice v Strunjanu na t. i. seminarju za tujce, dobili so informacije o 

ocenjevanju (ne spomnijo se organizatorja, verjetno Zavod za šolstvo RS). Aprila 2010 so se 

udeležile zaključne konference na OŠ Koper, nakar so na šoli prvič uvedli pripravljalnico po 

njihovem zgledu: »Po konferenci smo lansko šolsko leto vpeljali, da imamo zadnji teden v 

avgustu pripravljalnico. Upam, da bomo šle s tem čisto realno naprej. Jaz sem bila navdušena. 

Povabimo vse, bili so otroci, mamice. Deklica, ki je prišla v našo šolo – v mesecu avgustu so 

prišli v Slovenijo in so prišli v pripravljalnico. Zraven je v pripravljalnico hodila njena mama 

in starejša sestra, ki je šla potem na srednjo zdravstveno šolo. Spoznali so razredničarko, šli 

smo po prostorih šole. Učili smo se osnove, začeli smo čisto na začetku: osnovni 

sporazumevalni vzorci, spoznavanje šole in šolskih prostorov« (C5.3) 

    

C 4.6  Medkulturni dialog 

C 4.6.1  Uporaba in učenje maternega jezika ter kulture v šoli  

 

Otroci priseljenci so imeli na šoli večkrat priložnost, da so lahko kaj povedali v 

svojem maternem jeziku (v razredu, ob praznikih, pri pouku SDJ, pri nivojskem pouku 

slovenščine (pri učnem predmetu), sošolci jih prosijo, da kaj povedo ipd.). Na znanje svojega 

maternega jezika so ponosni: »Šolska knjižničarka naju je poklicala, pa sva enkrat morali 

govoriti nekaj za Slovenijo. Na koncu sva rekli po albansko 'vse najboljše za božič'« (C3.1). 

»V šoli so me sošolci vprašali, kako je 'dober dan' ali pa kaj drugega. Pa pri slovenščini, pri 

nivojskem pouku, sem povedala učiteljici, ko nas je vprašala, kako se kaj reče po albansko« 

(C3.2). »Ko smo imeli pust, sem povedal pesmico v razredu« (C3.3). »Ko kdo hoče, kaj 

povem v ruščini« (C3.5). Tudi starši priseljenci so izrazili zadovoljstvo in ponos, da lahko v 
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šoli govorijo v svojem maternem jeziku in ga predstavijo drugim otrokom: »Fino je bilo, 

dobro sem se počutila, res. Da makedonščino predstaviš v drugi zemlji, je pa res 

zadovoljstvo. Tudi cirilico sem predstavila, napisala sem jo. V Makedoniji imamo cirilico in 

latinico. Otroci so napisali svoje ime in priimek v cirilici« (C4.3). Mama priseljenka iz ZDA 

pa je že večkrat sodelovala pri pouku angleščine (mdr. je profesorica angleškega jezika). 

 Učiteljice so potrdile, da pri pouku velikokrat vprašajo otroke, kako se reče 

posamezna beseda v njihovem maternem jeziku. Opazile so, da to zelo pozitivno vpliva na 

občutek sprejetosti otrok priseljencev – in da se zdi otrokom priseljencem zelo zabavno, ko 

poskušajo ponoviti za njimi in kaj narobe izgovorijo: »Otrokom rečeš: 'Pri nas se reče 

komolec, kako se pa reče pri vas?' On se ne zna vedno izražati v slovenščini ali pa vidi sliko 

in ne ve, kako je v slovenščini, potem pa rečeva, daj, kar angleško povej. In rečeš tem, ki 

pridejo s Kosova: 'To je to, kako se pa pri vas reče?' To se jim tako fino zdi. Potem pa 

naglasiš in še kaj narobe poveš« (C5.3). Uporabo maternega jezika na druge načine znotraj 

pouka si je težko predstavljati: »Predstavitev – že lahko kaj pove, pri drugih predmetih pa ne 

moreš. Ali pa če smo imeli mednarodne delegacije, povabiš tiste otroke, da oni pozdravijo. 

Na tak način vidijo in se lahko nekako potrjujejo. S tega stališča« (C5.1). 

V šolski knjižnici nimajo knjig v maternih jezikih otrok priseljencev. »Je pa res, da 

imajo ti otroci doma svoje knjige in jih prinašajo, kadar imamo kaj takega posebnega« (C5.1).  

Vodja šole razmišlja o uvedbi pouka maternega jezika in kulture na šoli, a tega do zdaj še ni 

uresničila, ker ni nihče od staršev izrazil želje: »Včasih študiram, da bi bilo dobro na naši šoli 

organizirati pouk njihovega jezika, jim dati še to možnost – kot imajo naši v tujini dopolnilni 

pouk slovenskega jezika. Verjetno bi bilo prav, da bi imeli še naši to možnost. Moram reči, da 

sem razmišljala o tem, a ni še nihče od staršev ali otrok izrazil, da bi bilo to potrebno« (C5.2). 

Prvo javno šolsko prireditev, na kateri so otroci in starši priseljenci govorili v svojem 

maternem jeziku, so izvedli leta 2011 za zaključek šolskega leta in inovacijskega projekta, ki 

so ga izvajali vse šolsko leto z Zavodom za šolstvo. Prireditev so poimenovali Sončkov dan, 

na njej so se predstavili otroci in starši priseljenci v svojem maternem jeziku in v slovenščini.  

  

C 4.6.2  Spodbujanje medkulturnega dialoga, preseganje stereotipov in predsodkov 

 

Na šoli izvajajo številne dejavnosti, s katerimi spodbujajo medkulturni dialog, 

razvijajo medkulturno zmožnost vseh prebivalcev, presegajo stereotipe in predsodke: otroke,  

starše in učitelje izpostavljajo situacijam, ko morajo poslušati ali brati v tujem jeziku, ki ga ne 
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razumejo; praznujejo dneve, ki spodbujajo medkulturni dialog, npr. dan OZN ali dan 

migrantov; za te dneve pripravijo posebne prireditve; v šolski avli so pripravili razstavo, na 

kateri so predstavili izvorne države otrok priseljencev, otroci so dodali svoje misli, starši 

priseljenci pa tipične predmete; izvedli so intervjuje z otroki priseljenci na šolskem in 

lokalnem radiu; zaključno šolsko prireditev in zaključek inovacijskega projekta z Zavodom 

RS za šolstvo so posvetili predstavitvi izvornih dežel otrok in staršev priseljencev, njihovim 

značilnostim in njihovemu maternemu jeziku; sodelujejo pri mednarodnih projektih, pri 

čemer se soočajo tudi s predsodki do nas, Slovencev itd.  

Za resničen razvoj medkulturnega dialoga moramo najprej vedeti, kdo smo in biti na 

to ponosni – ter imeti druge za enakovrednega partnerja. O predsodkih je odkrito spregovorila 

vodja šole: »Dobro moraš znati slovenski jezik, biti moraš pravi Slovenec, ampak poznati 

moraš pa tudi tujo kulturo. To je predpogoj in če to spoštuješ, boš tudi druge spoštoval. In 

tudi ti ne boš drugih podcenjeval! Navadno smo Slovenci taki: zahodne bi poveličevali, 

vzhodne bi podcenjevali, kar je zelo nekorektno. Drugi pa obratno – jaz sem še jezikoslovka 

zraven in ko sem po tujini hodila, so oni imeli do nas podcenjevalen odnos in me je to 

strašansko motilo. Dokažeš se z znanjem, to je edino« (C5.2). 

Vaja za razumevanje, kako se počuti novopriseljeni otrok, je, da otroci in starši 

poslušajo en jezik, ki ga ne razumejo. Nekajkrat so se znašle v tej situaciji tudi učiteljice: »Ko 

smo bili v pripravljalnici in smo govorile slovensko, je ena ženska vstala in začela govoriti po 

albansko. Potem smo se pa gledale: 'Kaj pa zdaj?' Pa ji je bilo tako všeč, da smo me utihnile. 

Čisto nič nismo razumele. Pred 15 leti smo brali Rdečo kapico v vseh možnih jezikih. Na glas 

smo morali gladko brati tisto Rdečo kapico. Niti besede nismo razumele« (C3.5). Pedagoške 

delavke so naštele kar nekaj primerov, ko so poskušale v razredu ali na sestanku s starši 

razviti razumevanje, empatijo, da vključevanje v novo okolje, kombinirano z neznanjem 

jezika, ni tako enostavno: »Enkrat sem imela roditeljski sestanek za razumevanje učencev s 

posebnimi potrebami. Staršem sem rekla: 'Zdaj pa primite svinčnik v levo roko.' Ne razumejo, 

kaj to pomeni. Ali pa sem jim dala prebrati kitajsko besedilo – zdaj pa preberite in razložite. 

Včasih moraš človeka postaviti v točno določeno situacijo, da začne razmišljati. Čim večkrat 

– enkrat samkrat je premalo, ker se pozabi« (C5.3). 

Eden od staršev je nekoč v razredu otroka priseljenca očitajoč vprašal, če doma 

govorijo srbsko. Učiteljica je to situacijo uporabila za soočenje s predsodki in pogovor v 

razredu o uporabi maternega jezika: »Šest let nazaj se mi je zgodilo, da je prišla ena mama v 

razred po otroka. Stala je v garderobi, nato pa pogledala v razred, poklicala mojo tujko in ji 

rekla: 'Kako pa vi doma govorite? Vi pa kar srbsko?' Bila sem v šoku, da si sploh en starš to 
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dovoli.  Potem smo se pogovarjali: 'Ja, kako se boste pa vi pogovarjali, če greste v Nemčijo?' 

To je miselnost, ki se v Sloveniji zelo počasi razvija« (C5.3).  

  Na šoli obeležujejo praznike, ki spodbujajo medkulturni dialog, npr. dan migrantov in  

dan OZN: »Dan OZN je tudi tak, ki spodbuja strpnost in medkulturnost. To je ena temeljnih 

osnov za mednarodno sodelovanje in razvijanje strpnosti in solidarnosti« (C5.2). Ko je bil dan 

migrantov, smo na šolskem radiu pripravili kratko oddajo. Naši učenci, slovensko govoreči, 

so intervjuvali otroke priseljence. Mislim, da je bilo sedem ali osem otrok pred mikrofonom, 

in pogovarjali so se, kako se počutijo, kdaj so prišli, kakšna razlika je med šolo v Srbiji, 

Makedoniji in pri nas itd. Oddaja je trajala kakih 20 minut, pol ure. Čez teden dni so ponovili 

podobno radijsko oddajo – a tokrat na lokalnem radiu.  

Pripravili smo razstavo v šolski avli. Vseh 23 otrok smo skupaj fotografirali. Na 

razstavi smo predstavili značilnosti posamezne države in misli otrok, ki prihajajo kot 

priseljenci k nam. Vključili smo starše priseljence, da so prinesli značilne predmete iz izvorne 

države: džezve, oblačila, rute, značilne izdelke, mogoče kak spominek, ki ga imajo od doma 

pa so nam ga zaupali za en teden, 14 dni.  

Tri, štiri leta nazaj so »potovali« po Kitajski in jo spoznavali – ples, PowerPoint 

predstavitve, riž smo jedli s paličicami, pripravili smo gradivo o Kitajski, ki ga imamo v 

knjižnici, da so učenci raziskovali značilnosti itn. 

Šolsko zaključno prireditev so združili z zaključkom projekta, ki so ga razvijali skupaj 

z Zavodom za šolstvo in v katerem so združili vse svoje desetletne izkušnje. Ponovno so v 

šolski avli postavili razstavo o izvornih državah otrok priseljencev (z njihovimi mislimi in 

predmeti njihovih staršev). Naslov prireditve je bil Sončkov dan. Najprej je o svoji izkušnji 

vključevanja v novo družbo spregovorila ravnateljičina hči, ki je šla na študentsko izmenjavo 

v eno od evropskih držav (poleg predavanj v angleščini je obiskovala tudi tečaj jezika države 

sprejema). Potem so po razredih starši priseljenci izvedli različne delavnice. Odločili so se za 

delavnice, na katerih so potovali skozi države, iz katerih so prišli njihovi učenci priseljenci, to 

so: Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija, Amerika, Ukrajina, Makedonija. Pripravili so več 

delavnic, na katerih so se otroci na razredni stopnji dve šolski uri menjavali: peka tipične 

hrane, izdelava ornamentov za prte, pravljice v različnih jezikih, štetje do deset v različnih 

jezikih, različni ljudski plesi. Na predmetni stopnji so pripravili potovalni načrt za potovanje 

po izvornih državah otrok priseljencev; v telovadnici so imeli predstavitev ene borilne 

veščine (eni starši priseljenci so lastniki športnega kluba), delavnica v enem od maternih 

jezikov otrok priseljencev, obisk pekarne, v kateri pečejo kebab. Četrto šolsko uro je bila za 

vse učence predstavitev projekta in posameznih delavnic v šolski avli. Na njej so se 
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predstavili tudi otroci priseljenci v svojem maternem jeziku; nekateri so spregovorili o svoji 

izkušnji vključevanja v slovensko okolje, drugi o svojem odnosu do maternega jezika.
182

 

»Imamo zelo veliko izkušenj z mednarodnih projektov in moram reči, da so tujci zelo 

presenečeni nad našim šolstvom. Marsikdaj rečejo, da je zelo veliko dobrega. Jaz imam take 

izkušnje. Ko smo imeli v Comeniusu lani maja zaključno prireditev pri nas, sta bili iz Italije 

dve šoli, iz Španije ena šola, ena šola s Portugalske, ena iz Bolgarije in ena iz Istanbula, iz 

Turčije. Na začetku so imeli podcenjevalni odnos do Slovencev, nekateri so sploh prvič 

slišali, da nekje obstaja neka Slovenija. Jaz sem šla na zadnja srečanja, da sem videla, kako to 

izgleda, to moraš videti, to je zelo dobro – ko predstavljaš nekje svojo deželo in spoznavaš 

drugo, to je tudi medkulturno izobraževanje. Zaključna prireditev je bila pa pri nas in moram 

reči, da je bil odziv izreden, rekli so: 'Kaj takega si pa nikoli ne mogli predstavljati – da bi vi 

lahko to predstavili.' Kakšna sreča, da smo imeli zaključno prireditev pri nas! Oni so 

predstavljali vsak svojo deželo, mi pa smo imeli kot medpredmetno povezovanje integrirano 

v sam pouk spoznavanje vsake njihove dežele, njihovih legend. Za tehnični dan smo 

izdelovali tipične stvari za določene dežele. To smo na zaključni prireditvi samo nadgradili in 

prikazali staršem in predstavnikom vseh šol … Bilo je neverjetno. In tako se izobražuješ! 

Naši so bili z učenci v Bolgariji in oni pri nas. Prepričana sem, da je je slovenski šolski sistem 

zelo dober, v marsičem je boljši kot drugi. Za vse to morajo naši učitelji vložiti ogromno 

truda – zaradi vzgojne problematike, kjer se mi zdi, da so učiteljem odvzeli preveč njihovih 

kompetenc, da so zelo omejeni. Z disciplino, vzgojo, spoštovanjem zunaj nimajo problemov. 

Še posebno v zadnjih letih, s tem v Sloveniji ne smemo biti zadovoljni« (C5.2). 

C 4.6.3  Razumevanje medkulturnega dialoga, medkulturne vzgoje in izobraževanja

   

»Medkulturni dialog pomeni biti strpen do drugih, ceniti svojo kulturo, spoznavati 

drugo kulturo in potem je vedno 'spoštovanje svojih, spoštovanje drugih'. Tako to razumem in 

to skušam prenašati naprej. Medkulturno izobraževanje pomeni predstavljanje svoje kulture 

drugim, ko imaš priložnost srečati se z drugimi učitelji, narodi. In da ima otrok tudi v razredu 

možnost sam predstaviti svojo kulturo, zato da jo drugi spoznajo. Mislim, da to potem 

drugače spoznavajo in cenijo« (C5.2) 

                                                 

182
 Bila sem povabljena na zaključno prireditev. Doživetje je bilo izjemno in čustveno, odličen prikaz 

medkulturne Slovenije, in to na javni šolski prireditvi za vse učence in učitelje. Prireditev je presegla 

stereotipe in je poleg kulinarike in plesa predstavila tudi kulturne in športne dosežke iz izvornih držav 

priseljencev.  
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 Učiteljice z zelo razvito medkulturno zmožnostjo prepoznavajo možnosti za razvoj 

medkulturnega dialoga in medkulturnega izobraževanja znotraj že obstoječih učnih načrtov: 

»Učni načrti podpirajo razvoj medkulturnega dialoga, tudi učni načrt za slovenščino. 

Obravnavamo ljudske pravljice: slovenske ljudske pravljice, kitajske, italijanske, nemške – o 

tem se lahko ogromno pogovarjaš. Pri glasbi imamo ljudske plese z vsega sveta. Tudi pri 

spoznavanju okolja v drugem razredu je veliko medkulturnosti o tujcih v učnem načrtu. V 

tretjem razredu je spoznavanje sveta, potovanja, Evropska unija. V prvem razredu je pri 

spoznavanju okolja ogromno ciljev o spoznavanju drug drugega. Moraš jih zaznati, ampak jih 

je celo prvo triletje. Prijateljstvo, čustva, tu vse lahko navežeš« (C5.3). 

C 4.7 Književna besedila s tematiko vključevanja (otrok) priseljencev 

C 4.7.1  Poznavanje besedil 

 

Pri skupinskem delu v razredu so otroci na vprašanje, ali poznajo besedila, ki govorijo 

o vključevanju otrok priseljencev, našteli risanke oz. risane filme: Medvedek Pu, Nodi, Rio, 

risani film. »Papiga Ria, ki ne zna leteti in pride v svojo državo … Ko je bila mala, so jo ujeli 

in peljali nekam drugam. Nato pride en gospod, ki je to raziskoval, ona je bila že velika, pa jo 

je peljal nazaj tja in ni vedela, kakšna je ta država« (C1/2). O sprejemanju drugačnih se 

spomnijo slikanice, ki je govorila o prijaznem volku, ki ga niso sprejemali zaradi njegove 

prijaznosti.
183

  

 Med pokazanimi književnimi besedili so prepoznavali glavne književne osebe: 

poznajo kratke zgodbe, v katerih nastopajo književne osebe Mici iz 2. a (Koren 2009), 

Samsara (Pikalo 2005) in kosovirji (Makarovič 1975, 1995, 2002), ne spomnijo se zgodb o 

(otrocih) priseljencih. Nekateri poznajo tudi besedila o vključevanju priseljencev. Poznajo 

Žabca, a poleg Žabec se zaljubi poznajo nekateri tudi Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 2005). 

Nekateri poznajo slikanico Drugačen (Cave 2001). Vsi poznajo slikanico Pujsa imamo za 

soseda (Fries 2002), ker jim jo je prebrala knjižničarka v šoli na urah knjižnično-

informacijskih znanj: »Vsi krivijo pujsa, ampak … Pujs se je preselil in je bilo nekaj 

umazano, potem so pa vsi pujsa krivili. Na začetku je on vse delal, na koncu je pa vse 

pospravil. Na koncu so bili pa prijatelji« (C1/2). Večjezičnih slikanic Novoletna smrečica 

(Hanuš 2010a, 2010b) in Most prijateljstva (Hudorovac idr.) ne poznajo.  

                                                 

183
 Mogoče so govorili o besedilu Stefan Boonen (2005): Vou, kakšen volk!  
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Starši na vprašalniku naštejejo: »Ko zorijo jagode: osmošolki iz sosednje republike so 

sošolci pomagali izdelati razred« (C2.1); »Žabec in tujec, Čefurji raus« (C2.6).  

C 4.7.2  Obravnava pri pouku 

 

Nekateri otroci priseljenci se spomnijo, da so brali v šoli Žabec in tujec (Velthiujs 

1997, 2005): »V tretjem razredu smo brali to« (C3.1). Mnenja o tem, ali nam branje besedil, 

ki obravnavajo vključevanje priseljencev, pomaga, so bila skromna. Sicer so se s tem strinjali 

(C3.2, C3.3, C3.4), niso pa utemeljevali. Drugih besedil se na individualnih intervjujih niso 

spomnili.  

Učiteljice so potrdile, da berejo Pujsa imamo za soseda (Fries 2002) v knjižnici pri 

knjižničarki, ko govorijo o drugačnosti; slikanico Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 2005) je 

prebrala ena razredničarka samoiniciativno v razredu.  

C 4.8 Možnosti za medkulturni dialog pri pouku književnosti  

C 4.8.1  Ob večjezični slikanici 

 

Ob slikanici Novoletna smrečica (Hanuš 2010a, 2010b) so otroci ponosno povedali, 

koliko različnih jezikov znajo. Vsi so hoteli brati, zato smo razdelili besedilo na več delov, da 

je vsak prebral en odlomek. Trije otroci so brali v albanščini, pet otrok je bralo v hrvaščini 

(nekateri govorijo srbsko, drugi bošnjaško) in dva v nemščini. En otrok je povedal, da je 

dedek s Hrvaške. Veliko otrok je povedalo, da so njihovi sorodniki zaposleni ali živijo v 

Avstriji ali Nemčiji, zato znajo nemško.  

C 4.8.2  Identifikacija s književno osebo in s svojimi izkušnjami 

 

Ob in po branju besedila Niko nosorog pa že ni pošast (Neuendorf 2000) so se 

nekateri učenci spomnili (svojih) izkušenj vključevanja oz. izključevanja iz svojega razreda: 

»zafrkavanje« je nekaj vsakdanjega: »Ja, itak!« (C1/2). Dva otroka sta povedala, da sta sama 

doživljala podobno. Pri obnovi so bili nekateri pozorni na čustva glavne književne osebe 

Nosoroga Nika: »Šel je v drugo deželo … ker ga tam niso marali«; »Tam so ga sprejeli zelo 

grdo« (C1/2). 
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C 4.8.3  Nadaljevanje zgodbe 

 

 Najpogostejša tema v 17 besedilih otrok sta prijateljstvo in učenje slovenščine; enega 

besedila ne moremo upoštevati, ker gre samo za obnovo Nika Nosoroga (C6.6). Mnoga 

besedila tematizirajo »zafrkavanje« kot nekaj običajnega na začetku (C6.4), a sočasno več 

besedil tematizira empatijo, podporo in sprejemanje. Večkrat se pojavi kot tema podpora 

sošolca/sošolke v razredu, ki zna materni jezik otroka priseljenca: otrok priseljenec se nauči 

slovensko, otrok, ki mu/ji je nudil podporo v razredu, pa njegov materni jezik, bošnjaški ali 

hrvaški (C6.12, C6.14). Čeprav dobijo podporo, je večino otrok na začetku »sram« (C6.9) ali 

jim je »nerodno« (C6.10) ali jih je »strah« (C6.3, C6.7, C6.8) ali se ne »počutijo najbolje« 

(C6.18) ali so »zelo žalostni« (C6.4). Nekatera besedila pa precej realno tematizirajo 

sprejemanje nekaterih in sočasno zavračanje drugih v razredih (C6.1, C6.14). Večkrat se kot 

tema pojavi naročilo učiteljice, naj bodo učenci do novopriseljenega otroka »prijazni« (C6.13, 

C6.16). Otroci priseljenci so zaradi prijaznega sprejema in podpore tudi »veseli« (C6.11), 

»hvaležni« (C6.3), že od prvega dne naprej hodijo z veseljem v šolo (C6.7) ali so sčasoma 

»zelo srečni« (C6.18). Enkrat se pojavi kot podlaga za večjo sprejetost junaštvo (C6.5). 

Zanimiv pojav je spreminjanje imena Azra v Astra, Asla.  

 »Azri je bilo malo nerodno, ker še ni poznala vsega. Ko so imeli uro slovenščine, še ni 

dobro znala in deček, ki je sedel zraven nje, ji je pomagal. Pri telovadbi so se igrali boj. Azra 

se ni hotela igrati, ker ji je bilo malo nerodno. Deček, ki je sedel zraven nje, jo je povabil v 

igro. Potem ji je razkazal vse šolske prostore. Pokazal ji je, kje je knjižnica, kje so drugi 

razredi, kje je računalniška učilnica, kje je ravnateljičina pisarna, tajništvo in športna hala. 

Povsod in pri vsaki igri so jo lepo sprejeli in od takrat naprej je bila že bolj domača. Ni ji bilo 

več tako nerodno in tudi jezika se je naučila dobro« (C6.10). 

 »Astra je prišla na novo v šolo iz Bosne. Učiteljica jo je presedla k fantu, ki je tudi iz 

Bosne, a zna slovensko. Učiteljica je naročila, naj bodo do nje prijazni in naj ji pomagajo. In 

res so ji, sprejeli so jo medse in se z njo igrali. Izmislili so si slovensko igrico, da bi se Astra 

čim prej naučila govoriti slovensko. To igrico so se igrali kar naprej. Astra se je učila in učila 

in kmalu je znala govoriti slovensko. Vsi so se lepo razumeli in radi so se še naprej igrali to 

igrico« (C6.13). 

 »Astra se je počutila od nekaterih učencev lepo sprejeta, od nekaterih pa ne, saj so se 

ji posmehovali. V šoli je imela samo enega prijatelja. Njena največja želja je bila, da se ji ne 

bi posmehovali. Naslednji dan se je spoprijateljila z deklico. Ime ji je bilo Neža. Čeprav je 
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Astra ni nič razumela, sta postali dobri prijateljici. Igrali sta se ves čas, ko sta se lahko videli. 

Neža je naučila Astro govoriti slovensko, Astra pa Nežo bosansko. Tudi ostali učenci iz 

razreda so se spoprijateljili z njo. Skupaj so se imeli zelo lepo.  / Astra je ugotovila, da je v 

Sloveniji tako lepo kot v Bosni, saj je vedela, da ima veliko prijateljev, ki ji stojijo ob strani« 

(C6.14). 

 »Astra je prvič prišla v drugo šolo. Ko je prišla v razred, so jo vsi začudeno gledali. 

Astro je bilo sram, videla je veliko neznanih učencev. Učiteljica jo je pogledala in prišla do 

nje. Astra ni znala govoriti tega jezika. Učiteljica jo je poslala k deklici. Nekaj časa sta 

molčali, nato pa je deklica povedala nekaj v njenem jeziku. Astra jo je začudeno gledala in 

začeli sta se pogovarjati. Deklica je povedala, da je iz iste države. Povedala je, da je tukaj že 

dve leti. In od takrat sta najboljši prijateljici » (C6.9). 

»Astra je bila zelo vesela, da sošolci skrbijo za njo kot za domačinko. Astra je počasi 

začela razumeti slovenščino. Po petih mesecih je Astra razumela skoraj vse, le tu in tam ji 

kakšna beseda ni šla. V naslednjem šolskem letu je bila Astra zelo dobra« (C6.2). 

»Deklica Astra je prišla v Bosno.
184

 Prvi dan, ko je prišla v šolo, jo je bilo malce strah, 

a videla je, da ji želijo vsi pomagati. Sprejela je, da ji lahko pomagajo. K njej se je presedel 

neki fant, ki ga Astra sploh še ni poznala, zato jo je bilo malce strah. Želela si je, da bi zraven 

nje sedela punca in to se ji je tudi uresničilo. Če česa ni razumela, ji je deklica Anja pomagala 

ter ji prevedla. Anja in Astra sta bili najboljši prijateljici. Astra je že po prvem dnevu šole z 

veseljem odhitela v šolo. Vsak dan sta se imeli lepo ter se igrali. Obe hodita v 4. a-razred, obe 

sta stari 9 let in pol, kmalu bosta stari 10 let. Zdaj sta že starejši, in še vedno sta najboljši 

prijateljici« (C6.7). 

»Astra ni znala jezika države, v katero se je priselila, zato so ji morali drugi učenci 

pomagati. Včasih so tudi kaj narisali. Mislim, da se Astra najprej ni počutila najbolje, vendar 

je potem videla, kako so z njo prijazni in ji pomagajo. Ko je videla, kako so učenci prijazni, je 

bila zeeelo srečna in komaj je čakala, da dobi prijatelje iz druge države. Jaz ne bi šla v drugo 

državo, ker ne vem, če bi obvladala jezik, zato bi ostala kar v svoji državi« (C6.18).
185

 

»Astra je bila hvaležna, ker ji nekdo pomaga pri slovenščini. Ampak jo je bilo strah, 

ker še ni znala veliko besed. In prijateljev še ni imela. Vedno znova in znova je poznala več 

besed in vsi so se z njo igrali. Dobila je prijateljice in prijatelje in ni je bilo več strah« (C6.3). 

                                                 

184
 Najprej je bilo napisano »iz Bosne«, potem pa popravljeno na »v Bosno«. 

185
 Spodaj je narisan nasmejan obraz deklice, v oblačku piše: »Zelo ste prijazni!« 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

446 

»Astra je prišla iz druge države, in sicer iz Bosne. Ni vedela niti besedice slovensko. 

Učiteljica jo je dala sedeti k fantu, ki je znal bosansko in ji je prevajal. Učiteljica je rekla: do 

Astre bodite prijazni. Učenci so jo lepo sprejeli. Astra se je počutila lepo. Naučila se je malo 

slovensko, tako so se v razredu sporazumevali bolje. A najlepše je bilo, da je niso odrivali, 

čeprav je še dobro ne poznajo« (C6.17).
186

 

»Bila je zelo vesela, da so vsi tako prijazni. Pa čeprav so se včasih malo norčevali iz 

nje, so še vedno ostali njeni prijatelji. Učiteljica ji je svetovala, da hodi na dopolnilni pouk. 

Tako je imela dobre ocene. Nekega dne je srečala enega starejšega fanta. Ta jo je izzival, zato 

je povedala učiteljici in vse se je uredilo. In Astra se je počutila kot v njihovi sredi« (C6.11). 

»Astra se je usedla k dečku, ki zna hrvaško in slovensko. Ta deček ji je nekaj časa 

prevajal. Če tri ali štiri mesece je že znala nekaj slovenščine. Prijatelji in prijateljice ji vsakič 

narišejo in potem mora povedati po hrvaško in zatem še slovensko. Ko je šla v sedmi razred, 

je znala vse slovenske besede. Zdaj se je z lahkoto pogovarjala slovensko, saj zdaj govori kot 

pravi Slovenec« (C6.12). 

 »Astra je bila od takrat zelo žalostna, saj so jo vsi zbadali. Ko je prišla v šolo, je bila 

visibaba, ko je odšla iz razreda, vedno, kjer koli so jo videli. Vsi so se ji posmehovali. 

Naslednji dane je v njihov razred prišla nova učenka z imenom Maja. Takoj ko jo je videla, se 

ji je zazdelo, da bo to njena najboljša prijateljica. Ko sta se Maja in Astra dobro spoznali, je 

Neža prosila učiteljico, če bi lahko sedeli skupaj, saj je tudi ona znala govoriti bosanski jezik, 

zato je obljubila Astri, da jo bo naučila govoriti slovensko. Maja in Astra sta ugotovili, da sta 

sosedi. Od takrat naprej sta najboljši prijateljici in vsak dan se videvata, tudi če je dež in se ne 

moreta igrati na igrišču« (C6.4). 

 

C 4.9 Drugo  

 

Izpostavljamo nekaj tem, na katere so nas opozorili sodelujoči med intervjuji: 1. tečaji 

slovenščine za odrasle (končan 180-urni tečaj na osnovni ravni; začetek 180-urnega tečaja na 

osnovni ravni; brez pravice do brezplačnega tečaja; individualno učenje in zasebni tečaj; 60-

urni brezplačni tečaj); 2. zaposlitev žensk in urejanje dokumentacija za bivanje v Sloveniji; 3. 

nabava gradiva za šolsko knjižnico; 4. malica za muslimanske otroke in predsodki; 5. 

                                                 

186
 Spodaj je narisan nasmejan obraz deklice, v oblačku piše: »Lepo so me sprejeli.« 
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primanjkljaj znanja slovenščine na višji ravni oz. pri razumevanju učnega jezika; 6. 

nerazumevanje nekaterih učiteljev za (prilagojeno) ocenjevanje in cilje poučevanja SDJ. 

1. V lokalnem okolju deluje organizacija Sonce, ki med drugim izvaja tudi brezplačne 

tečaje MNZ. Ena mama priseljenka je med intervjujem povedala, da je ravno zaključila 180-

urni brezplačni tečaj slovenščine in da ima v naslednjih dneh izpit na osnovni ravni. Tečaj je 

obiskovala trikrat na teden po pet ur: »Jutri grem na izpit in v petek je ustni. Zadnjič smo 

delali test, ki je podoben izpitu« (C4.2). S tečajem želi nadaljevati, ker še vedno čuti 

pomanjkanje znanja jezika. Organizacija Sonce se je odzvala na njeno potrebo in ji ponudila 

naslednjo možnost: »Dobili smo vabila za pisanje prošenj v slovenščini in tudi bi šla. Ker me 

slovnica najbolj skrbi. Ne morem se naučiti slovensko tako dobro kot moj otroci. Ko je moj 

mož prišel iz Bosne delat sem v to firmo, je bil edini Bosanec! Pa se je tako hitro naučil 

slovenščino. Najraje imam poročila 24 ur, Kanal A, a pri filmih se mi zdi, da ni pravilno v 

slovenščini. Ko berem in kar sem se učila na Soncu in ko preberem knjigo … prevod, ni 

točen« (C4.2). Druga mama priseljenka je junija ravno začela obiskovati tečaj SDJ: »Traja do 

septembra. V septembru je konec. Julija in avgusta je pavza zaradi dopusta. Na koncu bo izpit 

iz slovenščine« (C4.1). Izkušnja tretje matere je drugačna. Ker je prišla iz Makedonije kot 

bolgarska državljanka, nima pravice do brezplačnega tečaja. Slovenščino se je naučila v 

službi: [Kaj pa 180-urni tečaj, veste, da obstaja?] Ja, bila sem na Soncu. A je bilo res drago. 

Slišala sem, da je za državljane tretjih držav brezplačno. Jaz sem prišla iz Makedonije, a 

imam še bolgarski potni list. Imam dvojno državljanstvo. Imam pravico za delo, lahko delam. 

[Torej ste članica EU, nimate pravice do brezplačnega tečaja, a lahko že delate.] Ja. [Kako pa 

to, da imate bolgarski potni list?] Tako, dajo. Dajo dvojno državljanstvo. [V Makedoniji dajo 

dvojno državljanstvo?] Bolgarija, da. Greš na ministrstvo, urediš, čakaš in dobiš« (C4.3). 

Četrti primer je spet drugačen: mama priseljenka iz ZDA se je učila slovenščino z možem 

Slovencem in z zasebnimi inštrukcijami: »Vprašajte moža! (Smeh.) Tisoč vprašanj sem imela 

za njega. Potem sem našla privatno učiteljico. Vsaj dvakrat tedensko. Zdaj nimam več časa, 

ker imam mlajše otroke doma. Bi z veseljem. Ona sedaj pomaga našim otrokom, ko imajo 

težave s slovenščino. Prej je učila na gimnaziji, sedaj pa lektorira pa pomaga« (C4.4). Nima 

potrebe po tem, da bi opravila izpit iz slovenščine za pridobitev državljanstva. Tega si ne želi 

– ker bi se morala po slovenskih zakonih odpovedati svojemu izvornemu državljanstvu: »Ne, 

zato ker bi morala odpovedati ameriško, tega pa ne bom delala. Če bi mož umrl, potem 

nimam kaj. Če bi lahko imela dvojno, bi vzela. Otroci imajo dvojno državljanstvo« (C4.4). 

Veliko moških priseljencev ne gre na tečaj SDJ, ampak se slovenščine naučijo na delovnem 
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mestu: »Jaz sem se naučil v slovensko v službi, med delom. Zdaj hodi žena na 60-urni 

brezplačni tečaj, ona je tukaj dve leti« (C4.5). 

2. Obe materi iz Bosne in Hercegovine sta bili v izvorni državi zaposleni, ena kot 

frizerka, druga kot vodja prodajalne. V Sloveniji še ne smeta delati, pa čeprav si želita, ker 

nimata dovoljenja. V Slovenijo sta prišli na podlagi združevanja družine, zato je njun status 

vezan na možev status: »Dokler ne živim tu pet let, ne dobim dovoljenja za stalo bivanje, 

nimam pravice, da delam. [A bi vi šli že zdaj v službo, če bi šli lahko?] Ja, a ne smeš. Če bi 

sedaj hodila v službo, se piše kot delo na črno, tega ne smeš. Mož dela. On ima stalno 

bivanje, jaz bom pa tu dve leti in bom dobila pravico, da se lahko prijavim na zavod. Ko bom 

tu dve leti. Najrajši bi bila kot frizerka, a če ne bi bilo možnosti, vzamem vsako delo« (C4.1). 

Tudi druga mama želi narediti izpit iz slovenščine in se zaposliti. [Ko boste naredili ta izpit, 

boste zaprosili za državljanstvo?] Čez eno leto in pol. Najprej zaprosim za stalno bivanje. [So 

vam priznali srednjo šolo v Sloveniji?] Bodo priznali, ko bomo vložili za osebno delovno 

dovoljenje na zavod. Vse bodo priznali, ko pride čas za to. Ko bo mož tu pet let, dobi 

dovoljenje za stalno bivanje, in ko ga dobi on, ga dobimo še mi. Jaz in otroci. Ko bo on tu pet 

let, bom jaz štiri. Ampak mož še ni dobil dovoljenja … vse  je komplicirano (smeh)« (C4.2). 

Tretja mama iz Makedonije je delala v izvorni državi v tekstilni tovarni. Končala je srednjo 

šolo za gradbenega tehnika. Srednješolsko izobrazbo so ji priznali, »a ni takega dela za 

ženske« (C4.3). V Sloveniji je zamenjala že veliko služb za določen čas, trenutno aktivno išče 

novo za poln delovni čas: »Ko sem prišla, sem iskala službo. Na začetku sem bila v tovarni. 

Zdaj ko je ta kriza, so me dali ven. Dobro, nisem bila edina. Potem sem ostala brez službe in 

sem šla za natakarico, a mi to delo ni všeč. Ampak morala sem in tam sem delala dve leti. 

Delala sem štiri ure in to je bilo premalo denarja. Potem sem šla ven, da si iščem novo službo, 

in sem na zavodu. Iščem si normalno osemurno službo. Počutim se, da sem sposobna delati 

osem ur. Pomembno mi je, da dobim službo, da imam dobro službo, da lahko človek 

normalno živi. Zdaj nimam službe, iščem jo. Dolgčas mi je! [Kako si pa iščete službo, ste na 

Zavodu za zaposlovanje?] Ja, na zavodu, vedno iščem, grem tja, grem na internet, pošiljam 

prošnje … Trenutno mi je najpomembneje, da dobim službo« (C4.3). Naša četrta sogovornica 

se ne želi zaposliti. Ima magistrsko izobrazbo: »Jaz sem naredila magisterij v Ameriki, ampak 

ko sem končala, sem bila noseča. [Si želite tu delati, v Sloveniji, ko bodo otroci malo 

odrasli?] Ne. [Ne želite iti v službo?] Imam dovolj dela doma. Pa pomagam z angleščino, ne. 

Mož ima dovolj denarja za nas, tako da ni treba« (C4.4). 

3. Podobno kot na šoli A je tudi na tej šoli knjižničarka izpostavila, da lahko za 

knjižnico nabavi gradivo, kolikor ga potrebujejo – in da pozna veliko primerov iz drugih 
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šolskih knjižnic, ko knjižničarke ne smejo nabavljati novega gradiva po več mesecev: 

»Drugače imamo pa srečo, ker je naša ravnateljica ena izmed rekih, da ni problem kupiti 

knjige. Tudi ko imamo študijske skupine oziroma aktive in se srečamo knjižničarke, si sploh 

ne znam predstavljati, ko druge pravijo, da gre to vse prek ravnateljice in da so meseci in 

meseci, ko ne kupijo niti ene knjige. Da ne govorim o strokovni literaturi. Jaz našim učiteljem 

na vsaki konferenci, ob zaključku ali na začetku povem, da toliko kot imamo mi založeno 

strokovno knjižnico, se redkokje dobi« (C5.1). 

4. Otroci priseljenci in učiteljice so potrdili, da so prilagodili šolsko malico za otroke, 

ki ne jedo svinjskega mesa. Rešitev je individualna: »Starši to na začetku povejo, mene še 

posebej opozorijo, jaz to povem v kuhinjo. Mogoče pride nekajkrat do napak, ampak 

načeloma se držijo. Imajo še eno možnost namesto svinjskega mesa« (C5.3). Dekle s Kosova 

je ob tem večkrat doživelo neprijetno izkušnjo, na katero je včasih odreagirala z razlago, 

včasih ne. Njen primer ruši dva predsodka: da so muslimani vsi iz Bosne in Hercegovine in 

da so vsi iz Bosne in Hercegovine muslimani – ter izraža pogosto slovensko posplošitev, da 

so vsi »Bosanci«: »Ko je bilo kaj svinjskega, mi ne jemo svinjskega mesa, so mi pač rekli, da 

Albanci ne jejo svinjskega mesa, tako kot v Bosni. Pa so rekli, da sem iz Bosne. Tako so 

»zajebavali«. Ata je kuharicam rekel, da če je kdaj svinjsko, da naj dajo kak kruh s sirom ali 

pa kaj takega. Povedala sem, da ne smem jesti svinjskega mesa. Moja prijateljica je tudi iz 

Bosne, a ona vseeno je svinjsko meso« (C3.1). 

 5. Ena od mater priseljenk opozarja na raven znanja slovenščine kot učnega jezika pri 

otrocih priseljencih. Meni, da dve leti ni dovolj, da bi usvojili jezika na višji ravni in da pride 

v višjih razredih do pomanjkanja znanja. Obenem izpostavlja, da je za otroke bolje, če se 

družijo z odraslimi, od katerih se učijo (bolj) knjižni jezik, medtem ko druženje z otroki za 

napredek v jeziku ne koristi, ker govorijo sleng: »Samo eno stvar bi povedala. Ko so otroci 

starejši, še vedno rabijo pomoč pri jeziku, ker takrat govorijo bolj vsakdanji jezik, ne šolski 

jezik. Ko gredo v 4., 5., 6. razred – jezik je težji, še posebno pri naravoslovju, družbi, in naši 

ne razumejo … mi rečemo »big words«. Ne razumejo dovolj in pri tem sem večkrat 

poskušala najti pomoč, a mislim, da ljudje ne razumejo, kaj rabijo. Rabijo pogovore, ne da 

pomagajo pri nalogah, ampak da se izražajo, da jasno razumejo koncepte pa vse in da znajo 

uporabiti tiste besede. Dve leti ni dovolj, po mojem ne. Slovenščina je težka. [Saj angleščina 

je tudi težka, če hočeš znati big words.] Slišim, da rabijo sedem let, preden govorijo tako kot 

domačini. [A je tovrstna pomoč na voljo?] Mi smo plačali za pomoč. Da se dobiti pomoč, 

ampak po mojem včasih ne znajo. Zato smo mi plačali dodatno. [Predlagam druge 

izvenšolske dejavnosti, na katerih se otroci učijo in se spoznavajo bolj sproščeno.]  Vem, da 
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je več možnosti, a gre bolj za pomoč v višjem razredu. Ja, a to večinoma ne bo šolski jezik, 

tisti knjižni jezik, bo bolj sleng. [Branje knjig?] Ja, samo nočejo. Rajši berejo v angleščini. 

[Ampak druženje z vrstniki je pomembno.] Ne pravim, da ni pomembno. Pravim, da dobijo 

več, ko so skupaj z odraslimi, glede jezika mislim« (C4.4). 

 6. Ne glede na to, da imajo mnogi učitelji na šoli C izjemno razvito medkulturno 

zmožnost in da izvajajo številne dejavnosti za razvoj medkulturnega dialoga in uspešno 

vključevanje otrok priseljencev – imajo nekateri učitelji težave s prilagojenim ocenjevanjem, 

z ocenjevanjem napredka in s cilji poučevanja SDJ. Od učiteljice, ki poučuje SDJ, nekateri 

pričakujejo, da bo z otroki priseljenci obravnavala učno snov. »Povabili smo Marto Novak, 

da nam je ona razložila prilagojeno ocenjevanje. Enih ne moreš premakniti, če je ne vem kaj. 

In pri otrocih s posebnimi potrebami je isto. To je podobna stvar. Mene osebno prizadene, ko 

rečejo: 'Pa trojka je lepa ocena!' Mislim, za koga je lepa ocena? Zanj to ni lepa ocena, pa se 

lahko postavimo na glavo. Trojka ni lepa ocena, dvojka ni lepa ocena« (C5.3). »V drugi in 

tretji triadi učitelj pričakuje tudi od mene, ko imam ure SDJ, da bomo delali bolj kot ne snov. 

Seveda potem razlagaš in določene besede usvojijo, ampak to ni več samo učenje slovenščine 

kot jezika, ampak razlaga snovi. Našim učiteljem bolj težko dopoveš, da ne more istega testa 

pisati. Če ti delaš z njim 'sonce sije', mu ne moreš razlagati podredij in priredij. Na začetku 

najprej rabiš besedni zaklad. Ne moreš! In potem rečejo: 'Saj razumejo! Saj otroci kimajo, ko 

ga vprašaš.' Ja, kaj pa naj drugega naredi! Seveda, on globalno nekaj razume, o čem govoriš, 

a ko mu pa rečeš – kaj smo že imeli, granit – zdaj mu pa razloži« (C5.1). »Z enim našim 

učiteljem sem govorila: ista zgodba, samo druga vzporednica – da on pričakuje od staršev, da 

jih bodo v nižjih razredih naučili sistema učenja. Sem rekla: 'Poslušaj, mi smo strokovnjaki za 

to, da naučimo otroke, kako se naj naučijo učiti.' Kako lahko pričakuješ od mame v 

proizvodnji, ki dela na tri izmene, da bo otroka naučila sistematičnosti, na kakšen način se 

učiti?« (C5.4). 

 

C 4.10 Analiza vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga z vidika 

modela medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli C 
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Preglednica 20: Analiza vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga z vidika modela 

medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli C 

 

Kriteriji Ocena 

(1–5) 

Podlaga za utemeljitev ocene in 

evalvacijo 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo: 

enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, 

drugačen je enakovreden, pedagoški 

proces podpira realnejši uspeh vseh 

učencev, priznavanje večkulturne 

družbe in razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo 

preseljevanja, podpora pri spremembah 

obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, 

preveva celoten vzgojno-izobraževalni 

proces, podpira splošna načela 

(človekove pravice in dolžnosti, 

avtonomijo, pravičnost, kakovost) ter 

cilje vzgoje in izobraževanja 

4,5 - s prvimi novopriseljenimi otroki 

priseljenci so se soočili pred desetimi leti 

(2001) 

- dva večja vala otrok priseljencev: prvi 

je bil pred 10 leti (dve družini z več 

otroki iz Ukrajine in iz Združenih držav 

Amerike); drugi val otrok priseljencev je 

bil pred 3– 5 leti, ko so prišle družine iz 

Makedonije, Srbije, Bosne in 

Hercegovine, s Kosova 

- za angleško govoreče priseljence 

nekateri ne vedo, ali so iz Velike 

Britanije ali iz ZDA, za albansko 

govoreče ne vedo, ali so s Kosova ali iz 

Albanije, za pripadnika ruske manjšine iz 

Ukrajine nekateri navajajo, da je iz 

Ukrajine, drugi, da je iz Rusije 

- skupaj je na šoli 23 otrok priseljencev 

- veliko je na šoli otrok, ki so rojeni v 

Sloveniji, a so se priselili njihovi starši 

- razvili so številne oblike podpore za 

starše in otroke priseljence, sodelovali so 

pri številnih projektih 

2. Sistemska in strokovna podpora za 

uspešno vključevanje otrok 

priseljencev: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti 

na sprejem otrok priseljencev, pouk 

slovenščine kot drugega jezika, 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška 

podpora 

5 - izhodišče učiteljic: vsi otroci in starši 

priseljenci se morajo počutiti sprejete in 

potem ni težav 

- otroci priseljenci so bili vpisani v razred 

glede na svoja leta in skladno z 

zaključenim razredom v svoji izvorni 

državi 

- prvi stiki v razredu so bili za otroke 

pozitivni: dobili so veliko raznovrstne 

podpore (občutek pripadnosti v razred 

(krog), predstavitev sebe, šolskih 

prostorov in šolskih pravil, razlaga 

šolskih predmetov in pripadajočih šolskih 

gradiv, učenje slovenščine, prilagajanje 

poučevanja, spodbujanje branja, uporaba 

slovarjev in Google prevajalnika itd.) 

tako od sošolcev kot od učiteljev 

- otroci priseljenci dobijo v razredu 

podporo od učiteljev, vrstnikov in drugih 

otrok priseljencev, ki znajo njihov 

materni jezik 
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- pouk SDJ poteka v fleksibilni obliki na 

več različnih načinov (med poukom, po 

pouku; enkrat, dvakrat na teden ali vsak 

dan), odvisno od števila otrok, njihovega 

maternega jezika, leta vključitve, 

zmožnosti otrok in potreb ter dobljenih ur 

s strani MŠŠ 

- ko financiranih ur, pridobljenih s strani 

MŠŠ, ni več, uporabijo ure interesnih 

dejavnostih ali delajo kot prostovoljci 

- pouk SDJ poteka v knjižnici, 

računalniški učilnici, v razredih med 

poukom 

- 2010/11 prvič izvedli 6-dnevno 

pripravljalnico (po vzoru OŠ Koper), 

lahko skupaj starši in otroci priseljenci 

- v poučevanje SDJ vključujejo starejše 

otroke priseljence, ki znajo materni jezik 

novopriseljenega otroka 

- pomembna je podpora vrstnikov 

- na začetku se jim zdi pomembno, da 

pomaga pri vključevanju nekdo, ki 

obvlada materni jezik novopriseljenega 

otroka (npr. pri pouku je prevajal oče, ker 

nihče drug ni znal albansko) 

- najpomembnejše za poučevanje SDJ je 

slikovno gradivo 

- pri didaktičnih napotkih, kako poučevati 

SDJ, so se pred 10 leti obrnili na 

učiteljice angleščine in na učitelje na 

avstrijskem Koroškem, od njih so 

pridobili številno (slikovno) gradivo 

- gradiv, ki so se razvila v Sloveniji v 

zadnjih nekaj letih (Slika jezika, 

Poigrajmo se slovensko) ne uporabljajo 

- uporabljajo tudi slikovno gradivo s 

spletne strani učiteljska.net 

- razvili so svoje učno gradivo (osnovna 

raven SDJ) 

- večinoma uporabljajo metodološki 

pristop, prevzet po avstrijskem gradivu za 

dvojezične šole 

- pri poučevanju SDJ učiteljice opažajo, 

da večjezični otroci in otroci z utrjenim 

znanjem maternega jezika nimajo težav z 

učenjem še enega jezika, tj. slovenščine 

- izpostavljajo, da se mnogi otroci 

naučijo jezik okolja, a ne bogatijo 

besednega zaklada v maternem jeziku 

- dveletno prilagojeno ocenjevanje 
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(začetno obdobje neocenjen, ustno 

ocenjevanje, prevajanje, dodatna razlaga, 

spremljanje napredka, ne ocenjujejo 

slovenščine, ampak znanje, otroci lahko 

odgovarjajo v maternem jeziku 

- jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

(domače naloge, druženje z vrstniki) so 

obiskovali otroci v 1. triletju, v 2. manj, 

nekateri hodijo na interesne dejavnosti 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo: 

stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za uspešno 

vključevanje, soočanje s predsodki, 

stereotipi, diskriminacijo v svojem 

okolju, aktivni državljani, ki spodbujajo 

razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in pri vseh učencih  

5 - učitelji se izobražujejo na različnih 

izobraževanjih po vsej Sloveniji 

- pomembno zavedanje, da na učenje 

jezika okolja vplivajo vsi učitelji: 

učiteljica, ki uči SDJ, in učitelji pri 

poučevanju šolskih predmetov; učinek je 

večji, če se počuti otrok v razredu sprejet 

in sodelujejo sošolci  

- za uspešnejše vključevanje je 

pomembno sodelovanje šolskega tima 

- ko so začeli pred desetimi leti na šolo 

prihajati otroci priseljenci, so se počutile 

učiteljice zelo osamljene, niso vedele, na 

koga naj se obrnejo, kje naj dobijo 

gradivo, kje in kako se naj izobražujejo; 

preskušale so različne načine, iskale 

različne poti in sčasoma so oblikovale 

svoj sistem vključevanja, ki pa je 

raznolik glede na potrebe in zmožnosti 

posameznika 

- za pomoč so prosili Zavod za šolstvo 

RS, z njihovo pomočjo so se izobraževali 

o prilagojenem ocenjevanju, in to ves 

kolektiv 

- v zadnjih petih letih so se udeležile 

učiteljice nekaterih izobraževanj po vsej 

Sloveniji – na vsakem izobraževanju so 

se povezale z nekom, ki je imel določene 

izkušnje, ter nadgradile svoj sistem 

- otroke, starše in učitelje izpostavljajo 

situacijam, ko morajo poslušati ali brati v 

tujem jeziku, ki ga ne razumejo 

- praznujejo dneve, ki spodbujajo 

medkulturni dialog, npr. dan OZN ali dan 

migrantov; za te dneve pripravijo 

posebne prireditve; zaključno šolsko 

prireditev in zaključek inovacijskega 

projekta z Zavodom za šolstvo RS so 

posvetili predstavitvi izvornih dežel otrok 

in staršev priseljencev, njihovim 

značilnostim in njihovemu maternemu 
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jeziku; sodelujejo pri mednarodnih 

projektih, pri čemer se soočajo tudi s 

predsodki do nas, Slovencev itd. 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih: 

kritično branje obstoječih učnih načrtov 

in učnih gradiv, analiza predsodkov in 

stereotipov v učnih gradivih z učenci, 

pobuda za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv, pobuda za 

večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo, povezava učne 

snovi z večkulturnostjo v razredu in na 

šoli, samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi 

3 - v šolski avli so pripravili razstavo, na 

kateri so predstavili izvorne države otrok 

priseljencev, otroci so dodali svoje misli, 

starši priseljenci pa tipične predmete  

- izvedli so intervjuje z otroki priseljenci 

na šolskem in lokalnem radiu 

 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli: 

skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, 

objavah na spletni strani, na razstavah 

itd. prispevki v različnih maternih 

jezikih) 

4 - uporaba maternega jezika med učenci in 

učitelji pri začetnem vključevanju 

- uporaba maternega jezika doma: 

albansko govorijo doma trije otroci 

priseljenci, vendar je pri nekaterih 

odločitev, kateri jezik govorijo, različna 

glede na sogovornika; pri otroku iz 

Ukrajine govorijo doma rusko in 

slovensko, saj so pripadniki ruske 

manjšine; kar nekaj otrok je izpostavilo, 

da govorijo s svojimi starši njihov 

materni jezik, medtem ko govorijo s 

sorojenci slovensko; mama priseljenka iz 

Makedonije pravi, da se doma 

pogovarjajo v makedonščini, bere pa v 

slovenščini, ker se želi naučiti slovensko; 

priseljenec s Kosova pove, da govorijo 

doma albansko in slovensko; priseljenka 

iz ZDA: dokler so živeli v ZDA, mož ni 

govoril z otroki slovensko, po priselitvi v 

Slovenijo pa, sama govori z otroki 

angleško 

- nekatere učiteljice uporabljajo za 

vmesni jezik srbohrvaščino 

- mnenje učiteljic, kaj svetovati staršem 

priseljencem, ko so jih vprašali, kateri 

jezik naj govorijo z otroki doma, so bila 

deljena 

- medkulturna javna zaključna šolska 

prireditev Sončkov dan, na kateri so se 

predstavili otroci in starši priseljenci s 

svojim jezikom, kulturo, prehrano, 
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športnimi dosežki 

- otroci priseljenci so večkrat dobili 

priložnost, da so lahko kaj povedali v 

svojem maternem jeziku (v razredu, ob 

praznikih, pri pouku SDJ, pri nivojskem 

pouku slovenščine (pri učnem predmetu), 

sošolci jih prosijo, da kaj povedo ipd.) 

- na znanje svojega maternega jezika so 

otroci priseljenci ponosni 

- tudi starši priseljenci so izrazili 

zadovoljstvo in ponos, da lahko v šoli 

govorijo v svojem maternem jeziku in ga 

predstavijo drugim otrokom 

- otroci prinesejo v šolo večkrat knjige v 

svojem maternem jeziku 

- razmišljajo o pouku maternih jezikov in 

kultur, a za zadaj še nihče od staršev ni 

izrazil te želje 

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci: 

temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami v 

lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce 

4 - izhodišče učiteljic: vsi otroci in starši 

priseljenci se morajo počutiti sprejete in 

potem ni težav 

- starše toplo sprejmejo in jim dajo 

vedeti, da so dobrodošli 

- starši se med seboj povezujejo in si 

pomagajo pri prevajanju 

- starši se obračajo nanje tudi pri urejanju 

opravkov, ki se ne tičejo samo šole, 

zaupajo jim tudi izvenšolske dogodke in 

težave 

- matere priseljenke so večinoma 

zaposlene (nekatere imajo tudi več služb) 

ali pa si to želijo biti, prav tako očetje 

- fleksibilno in raznovrstno sodelovanje: 

starši priseljenci lahko sodelujejo pri 

pouku, če želijo (mama iz ZDA redno 

sodeluje); pripravili so spletno učilnico 

za otroka, ki je odšel za nekaj mesecev v 

izvorno deželo; sodelujejo s starši, ki 

želijo za določen čas šolati otroka na 

domu; oče s Kosova je določen čas hodil 

k pouku s svojim otrokom, ker nihče 

drug na šoli ni znal albansko 

- starši priseljenci prihajajo na govorilne 

ure in roditeljske sestanke redno oz. če je 

le možno, in to tako matere kot očetje 

- staršem posredujejo informacije o 

lokalnem mladinskem centru in 

organizaciji za izobraževanje odraslih, o 

Centru za socialno delo 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Marijanca Ajša Vižintin: doktorska disertacija 

 

456 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo:  

druge OŠ, krajevna skupnost, 

prostovoljna društva, Društvo 

prijateljev mladine, ljudska univerza, 

splošna knjižnica, MIZŠ, Zavod RS za 

šolstvo, raziskovalni inštituti, fakultete, 

Center za socialno delo, Uprava enota, 

Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, 

društva priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki 

4 - otroci priseljenci obiskujejo popoldan 

mladinski center (delajo domačo nalogo, 

se družijo z vrstniki, se igrajo in se učijo 

slovenščino, uporabljajo računalnik, 

berejo knjige) 

- šola sodeluje pri številnih projektih: 

Comenius, TEMA, Bralna noč, Zdrava 

šola, SIMOS (Slovenska internetna 

mreža osnovnih šol), Rastem s knjigo, 

Berem in ustvarjam, se učim idr.  

- o dejavnostih in rezultatih občasno 

poročajo v (lokalnih medijih) ali na 

prireditev povabijo novinarje  

- dobro sodelujejo z občino 

- zelo dobro sodelujejo z Zavodom za 

šolstvo RS, pri katerem so prijavili 

inovacijski projekt; v njem so želeli 

sistematično združiti vse, kar delajo v 

povezavi z otroki priseljenci že eno 

desetletje, svoje izkušnje pa so nadgradili 

s pripravljalnico (tečaj SDJ v zadnjem 

tednu avgusta) in medkulturno javno 

zaključno šolsko prireditvijo  
 

Na šoli C se soočajo z vpisi otrok priseljencev že 10 let. Imeli so dva večja vala 

priseljevanja: prvi je bil pred 10 leti (dve družini z več otroki iz Ukrajine in iz Združenih 

držav Amerike); drugi val otrok priseljencev je bil pred 3–5 leti, ko so prišle družine iz 

Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, s Kosova; skupaj je na šoli 23 otrok priseljencev. 

Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo je izjemno razvito v obliki konkretnih 

dejavnosti, le učitelja z lastno izkušnjo preseljevanja nimajo zaposlenega (imajo pa to 

izkušnjo nekateri njihovi družinski člani). Razvili so številne oblike podpore za starše in 

otroke priseljence, sodelovali so pri številnih projektih. 

2. Razvite imajo vse oblike strokovne podpore. Otroci priseljenci so bili vpisani v 

razred glede na svoja leta in skladno z zaključenim razredom v svoji izvorni državi. Prvi stiki 

v razredu so bili za otroke pozitivni: dobili so veliko raznovrstne podpore (občutek 

pripadnosti v razred (krog), predstavitev sebe, šolskih prostorov in šolskih pravil, razlaga 

šolskih predmetov in pripadajočih šolskih gradiv, učenje slovenščine, prilagajanje 

poučevanja, spodbujanje branja, uporaba slovarjev in Google prevajalnika itd.) tako od 

sošolcev kot od učiteljev. Otroci priseljenci dobijo v razredu podporo od učiteljev, vrstnikov 

in drugih otrok priseljencev, ki znajo njihov materni jezik. Pouk SDJ poteka v fleksibilni 

obliki na več različnih načinov (med poukom, po pouku; enkrat, dvakrat na teden ali vsak 
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dan), odvisno od števila otrok, njihovega maternega jezika, leta vključitve, zmožnosti otrok in 

potreb ter dobljenih ur s strani MŠŠ; ko financiranih ur, pridobljenih s strani MŠŠ, ni več, 

uporabijo ure interesnih dejavnostih ali delajo kot prostovoljci. Pouk SDJ poteka v knjižnici, 

računalniški učilnici, v razredih med poukom. Pri didaktičnih napotkih, kako poučevati SDJ, 

so se pred 10 leti obrnili na učiteljice angleščine in na učitelje na avstrijskem Koroškem, od 

njih so pridobili številno (slikovno) gradivo. Gradiv, ki so se razvila v Sloveniji v zadnjih 

nekaj letih (Slika jezika, Poigrajmo se slovensko) ne uporabljajo. Leta 2010/11 so prvič 

izvedli 6-dnevno pripravljalnico (po vzoru OŠ Koper). V poučevanje SDJ vključujejo starejše 

otroke priseljence, ki znajo materni jezik novopriseljenega otroka; na začetku se jim zdi 

pomembno, da pomaga pri vključevanju nekdo, ki obvlada materni jezik novopriseljenega 

otroka (npr. pri pouku je prevajal oče, ker nihče drug ni znal albansko). Pri poučevanju SDJ 

učiteljice opažajo, da večjezični otroci in otroci z utrjenim znanjem maternega jezika nimajo 

težav z učenjem še enega jezika, tj. slovenščine. Otroci se udeležujejo razširjenega programa 

(v drugem triletju manj jutranjega varstva, več podaljšanega bivanja). 

3. Učitelji imajo visoko razvito medkulturno zmožnost in izvajajo vse kriterije. Stalno 

se usposabljajo po vsej Sloveniji. Na vsakem izobraževanju se povežejo z nekom, ki je imel 

določene izkušnje, ter nadgradijo svoj sistem. Ko so začeli pred desetimi leti na šolo prihajati 

otroci priseljenci, so se počutile učiteljice zelo osamljene, niso vedele, na koga naj se obrnejo, 

kje naj dobijo gradivo, kje in kako se naj izobražujejo; preskušale so različne načine, iskale 

različne poti in sčasoma so oblikovale svoj sistem vključevanja, ki pa je raznolik glede na 

potrebe in zmožnosti posameznika. Za pomoč so prosili Zavod za šolstvo RS, z njihovo 

pomočjo so se izobraževali o prilagojenem ocenjevanju, in to ves kolektiv. Zavedajo se vpliva 

svojih stališč in pričakovanj, sprejemajo soodgovornost za uspešno vključevanje. Pomembno 

je zavedanje, da na učenje jezika okolja vplivajo vsi učitelji: učiteljica, ki uči SDJ, in učitelji 

pri poučevanju šolskih predmetov; učinek je večji, če se počuti otrok v razredu sprejet in 

sodelujejo sošolci. Otroke, starše in učitelje izpostavljajo situacijam, ko morajo poslušati ali 

brati v tujem jeziku, ki ga ne razumejo. Praznujejo dneve, ki spodbujajo medkulturni dialog, 

npr. dan OZN ali dan migrantov; za te dneve pripravijo posebne prireditve. Zaključno šolsko 

prireditev in zaključek inovacijskega projekta z Zavodom za šolstvo RS so posvetili 

predstavitvi izvornih dežel otrok in staršev priseljencev, njihovim značilnostim in njihovemu 

maternemu jeziku. Sodelujejo pri mednarodnih projektih, pri čemer se soočajo tudi s 

predsodki do Slovencev itd. 

4. Učno snov povezujejo skladno z večkulturnostjo na šoli. V šolski avli so pripravili 

razstavo, na kateri so predstavili izvorne države otrok priseljencev, otroci so dodali svoje 
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misli, starši priseljenci pa tipične predmete. Izvedli so intervjuje z otroki priseljenci na 

šolskem in lokalnem radiu. Samostojno pripravljajo svoje gradivo. Odkrito se soočajo s 

primeri diskriminacije.  

5. Na šoli je zelo razvit medkulturni dialog, in to v sodelovanju z otroki in starši 

priseljenci. Pripravljajo medkulturne učne ure in medkulturne šolske prireditve, ki presegajo 

stereotipe. Izvedli so medkulturno javno zaključno šolsko prireditev Sončkov dan, na kateri 

so se predstavili otroci in starši priseljenci s svojim jezikom, kulturo, prehrano, športnimi 

dosežki. Otroci priseljenci so večkrat dobili priložnost, da so lahko kaj povedali v svojem 

maternem jeziku (v razredu, ob praznikih, pri pouku SDJ, pri nivojskem pouku slovenščine 

(pri učnem predmetu), sošolci jih prosijo, da kaj povedo ipd.). Na znanje svojega maternega 

jezika so ponosni; tudi starši priseljenci so izrazili zadovoljstvo in ponos, da lahko v šoli 

govorijo v svojem maternem jeziku in ga predstavijo drugim otrokom. Otroci prinesejo v šolo 

večkrat knjige v svojem maternem jeziku. Razmišljajo o pouku maternih jezikov in kultur, a 

za zadaj še nihče od staršev ni izrazil te želje. Večjezičnost je javno vidna. Nekatere učiteljice 

uporabljajo za vmesni jezik srbohrvaščino.  

6. Razvijajo veliko oblik sodelovanja s starši. Starše toplo sprejmejo ob vpisu in jim 

dajo vedeti, da so dobrodošli. Opažajo, da se starši se med seboj povezujejo in si pomagajo si 

pri prevajanju. Starši se obračajo nanje tudi pri urejanju opravkov, ki se ne tičejo samo šole, 

zaupajo jim tudi izvenšolske dogodke in težave. Matere priseljenke so večinoma zaposlene 

(nekatere imajo tudi več služb) ali pa si to želijo biti, prav tako očetje. Razvili so fleksibilno 

in raznovrstno sodelovanje: starši priseljenci lahko sodelujejo pri pouku, če želijo (mama iz 

ZDA redno sodeluje); pripravili so spletno učilnico za otroka, ki je odšel za nekaj mesecev v 

izvorno deželo; sodelujejo s starši, ki želijo za določen čas šolati otroka na domu; oče s 

Kosova je določen čas hodil k pouku s svojim otrokom, ker nihče drug na šoli ni znal 

albansko. Starši priseljenci prihajajo na govorilne ure in roditeljske sestanke redno oz. če je le 

možno, in to tako matere kot očetje. Staršem posredujejo informacije o lokalnem mladinskem 

centru in organizaciji za izobraževanje odraslih, o Centru za socialno delo. 

7. Sodelujejo tudi s številnimi organizacijami v lokalnem okolju ter v širši Sloveniji: 

otroci priseljenci obiskujejo popoldan mladinski center (delajo domačo nalogo, se družijo z 

vrstniki, se igrajo in se učijo slovenščino, uporabljajo računalnik, berejo knjige). Šola 

sodeluje pri številnih projektih: Comenius, TEMA, Bralna noč, Zdrava šola, SIMOS 

(Slovenska internetna mreža osnovnih šol), Rastem s knjigo, Berem in ustvarjam, se učim idr. 

O dejavnostih in rezultatih občasno poročajo v (lokalnih medijih) ali na prireditev povabijo 

novinarje. Dobro sodelujejo z občino. Zelo dobro sodelujejo z Zavodom za šolstvo RS, pri 
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katerem so prijavili inovacijski projekt; v njem so želeli sistematično združiti vse, kar delajo v 

povezavi z otroki priseljenci že eno desetletje, svoje izkušnje pa so nadgradili s 

pripravljalnico (tečaj SDJ v zadnjem tednu avgusta) in medkulturno javno zaključno šolsko 

prireditvijo. 

Šola C je drugi primer dobre prakse, v nekaterih pogledih presega šolo A (npr. 

dveletno prilagojeno ocenjevanje, uvajalnica, individualni program). Z lokalnim okoljem 

sodeluje nekoliko manj kot šola A, a sodeluje veliko. V prihodnosti lahko izboljšajo še nekaj 

dejavnosti: zaposlijo učitelje z lastno izkušnjo preseljevanja; razvijajo kritično branje 

obstoječih učnih načrtov in gradiv (skupaj z učenci) in dajo pobudo za večperspektivne, 

večkulturne učne načrte; na šoli organizirajo pouk maternih jezikov in kultur otrok 

priseljencev ter v teh jezikih nabavijo gradivo za šolsko knjižnico; staršem, ki bi to 

potrebovali, napišejo dvojezična vabila; sodelujejo s priseljenskimi društvi v lokalnem okolju, 

predstavijo staršem spletno stran Informacije za tujce; priporočamo tudi sodelovanje s 

splošno knjižnico in veleposlaništvi. 

  

Preglednica 21: Analiza razvijanja medkulturne zmožnosti in medkulturnega dialoga pri pouku 

književnosti na šoli C 

 

Cilji Ugotovitve 

1. Samostojno poznavanje 

književnih besedil s tematiko 

vključevanja (otrok) priseljencev 

Učenci: našteli so risanke oz. risane filme, ki govorijo 

po njihovem mnenju o vključevanju priseljencev: 

Medvedek Pu; Nodi; Rio, risani film. 

Starši: Ko zorijo jagode: osmošolki iz sosednje 

republike so sošolci pomagali izdelati razred; Žabec in 

tujec, Čefurji raus. 

2. Prepoznavanje sodobnih 

književnih besedil s tematiko 

vključevanja (otrok) priseljencev 

(Makarovič 1975 idr.; Pikalo 

2005; Cave 2001; Fries 2002, 

Velthius 2005; Neuendorf 2000; 

Koren 2009) 

Učenci so prepoznavali glavne književne osebe Mici iz 

2. a (Koren 2009), Samsaro (Pikalo 2005) in kosovirje 

(Makarovič 1975, 1995, 2002), ne spomnijo pa se iz teh 

zbirk zgodb o vključevanju priseljencev.  

 

Nekateri poznajo tudi besedila o vključevanju 

priseljencev. Med pokazanimi besedili poznajo nekateri 

slikanico Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 2005), drugi 

slikanico Drugačen (Cave 2001). Vsi poznajo slikanico 

Pujsa imamo za soseda (Fries 2002), ker jim jo je 

prebrala knjižničarka.  

 

Večjezičnih slikanic Novoletna smrečica (Hanuš 2010a, 

2010b) in Most prijateljstva (Hudorovac idr.) ne 

poznajo. 
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3. Branje in obravnava književnih 

besedil s tematiko vključevanja 

(otrok) priseljencev pri pouku  

Nekateri otroci priseljenci se spomnijo, da so brali v šoli 

Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 2005). 

 

Učiteljice so potrdile, da berejo Pujsa imamo za soseda 

(Fries 2002) v knjižnici pri knjižničarki, ko govorijo o 

drugačnosti, slikanico Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 

2005) pa je prebrala ena učiteljica samoiniciativno v 

razredu. 

4. Branje v maternih jezikih otrok 

priseljencev ob večjezičnih 

slikanicah (Hanuš 2010a, 2010b; 

Hudorovac 2009) 

Na šoli C so ob večjezični slikanici Novoletna smrečica 

(Hanuš 2010a, 2010b) učenci na razrednih delavnicah 

ponosno povedali, koliko različnih jezikov znajo. Vsi so 

hoteli brati, zato smo razdelili besedilo na več delov, da 

je vsak prebral en odlomek. Trije otroci so brali v 

albanščini, pet otrok v hrvaščini (nekateri govorijo 

srbsko, drugi bošnjaško) in dva v nemščini. 

5. Zmožnost poistovetenja s 

književno osebo in povezava z 

življenjskimi izkušnjami 

(Neuendorf  2000) 

Ob branju besedila so se nekateri učenci identificirali s 

čustvi glavne književne osebe; spomnili so se (svojih) 

izkušenj vključevanja oz. izključevanja iz svojega 

razreda: »zafrkavanje« je nekaj vsakdanjega (»Ja, 

itak!«), dva otroka sta povedala, da sta sama doživljala 

podobno.  

 

Mnenja o tem, ali nam branje besedil, ki obravnavajo 

vključevanje priseljencev, pomaga, so bila skromna. 

Sicer so se s tem strinjali, niso pa utemeljevali. 

6. Razvijanje recepcijske 

zmožnosti: samostojno 

nadaljevanje zgodbe in nov konec 

po branju književnega besedila 

(Koren 2009), posredno 

preverjanje, katere vrste podpore 

bi otroci ponudili 

novopriseljenemu otroku v 

razredu 

Pri pisanju poustvarjalnih besedil sta bili najpogostejši 

temi v besedilih učencev prijateljstvo in učenje 

slovenščine. Mnoga besedila tematizirajo »zafrkavanje« 

kot nekaj običajnega na začetku, a sočasno več besedil 

tematizira empatijo, podporo in sprejemanje. Večkrat se 

pojavi kot tema podpora sošolca/sošolke v razredu, ki 

zna materni jezik otroka priseljenca: otrok priseljenec se 

nauči slovensko, otrok, ki mu/ji je nudil podporo v 

razredu, pa njegov materni jezik, bošnjaški ali hrvaški. 

Čeprav dobijo podporo, je večino otrok na začetku 

»sram« ali jim je »nerodno« ali jih je »strah« ali se ne 

»počutijo najbolje« ali so »zelo žalostni« Nekatera 

besedila tematizirajo sprejemanje nekaterih in sočasno 

zavračanje drugih v razredih. Večkrat se kot tema pojavi 

naročilo učiteljice, naj bodo učenci do novopriseljenega 

otroka »prijazni«. Otroci priseljenci so zaradi prijaznega 

sprejema in podpore tudi »veseli«, »hvaležni«, že od 

prvega dne naprej hodijo z veseljem v šolo ali so 

sčasoma »zelo srečni«. Enkrat se pojavi kot podlaga za 

večjo sprejetost junaštvo. 
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Šola C je na področju razvoja medkulturne vzgoje in izobraževanja med tremi 

sodelujočimi šolami najbolje ocenjena – kar se zrcali tudi pri poznavanju besedil, ki 

tematizirajo vključevanje otrok priseljencev. Sodelujoči so našteli: risanke oz. risane filme, ki 

govorijo po njihovem mnenju o vključevanju priseljencev: Medvedek Pu; Nodi; Rio, risani 

film; Ko zorijo jagode, Žabec in tujec, Čefurji raus. 

Med pokazanimi besedili poznajo nekateri slikanico Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 

2005), drugi slikanico Drugačen (Cave 2001). Vsi poznajo slikanico Pujsa imamo za soseda 

(Fries 2002), ker jim jo je prebrala knjižničarka. Večjezičnih slikanic ne poznajo, so pa ob 

večjezični slikanici Novoletna smrečica (Hanuš 2010a, 2010b) učenci na razrednih 

delavnicah ponosno povedali, koliko različnih jezikov znajo. Vsi so hoteli brati, zato smo 

razdelili besedilo na več delov, da je vsak prebral en odlomek. Trije otroci so brali v 

albanščini, pet otrok v hrvaščini (nekateri govorijo srbsko, drugi bošnjaško) in dva v 

nemščini. 

Nekateri otroci priseljenci se spomnijo, da so brali v šoli Žabec in tujec (Velthiujs 

1997, 2005). Učiteljice so potrdile, da berejo Pujsa imamo za soseda (Fries 2002) v knjižnici 

pri knjižničarki, ko govorijo o drugačnosti, slikanico Žabec in tujec (Velthiujs 1997, 2005) pa 

je prebrala ena učiteljica samoiniciativno v razredu.  

Ob branju besedila so se nekateri učenci identificirali s čustvi glavne književne osebe; 

spomnili so se (svojih) izkušenj vključevanja oz. izključevanja iz svojega razreda: 

»zafrkavanje« je nekaj vsakdanjega, dva otroka sta povedala, da sta sama doživljala podobno. 

Pri pisanju poustvarjalnih besedil sta bili najpogostejši temi v besedilih učencev 

prijateljstvo in učenje slovenščine. Mnoga besedila tematizirajo »zafrkavanje« kot nekaj 

običajnega na začetku, a sočasno več besedil tematizira empatijo, podporo in sprejemanje. 

Večkrat se pojavi kot tema podpora sošolca/sošolke v razredu, ki zna materni jezik otroka 

priseljenca: otrok priseljenec se nauči slovensko, otrok, ki mu/ji je nudil podporo v razredu, 

pa njegov materni jezik, bošnjaški ali hrvaški. Čeprav dobijo podporo, je večino otrok na 

začetku »sram« ali jim je »nerodno« ali jih je »strah« ali se ne »počutijo najbolje« ali so »zelo 

žalostni« Nekatera besedila tematizirajo sprejemanje nekaterih in sočasno zavračanje drugih v 

razredih. Večkrat se kot tema pojavi naročilo učiteljice, naj bodo učenci do novopriseljenega 

otroka »prijazni«. Otroci priseljenci so zaradi prijaznega sprejema in podpore tudi »veseli«, 

»hvaležni«, že od prvega dne naprej hodijo z veseljem v šolo ali so sčasoma »zelo srečni«. 

Enkrat se pojavi kot podlaga za večjo sprejetost junaštvo. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

V uvodu predstavljamo zgradbo doktorske disertacije, vzroke za raziskavo in razloge, 

zakaj smo se odločili za obravnavano temo. V drugem poglavju teoretičnega dela 

predstavljamo koncept integracije in slovensko politiko vključevanja priseljencev, ki vpliva 

tudi na vključevanje otrok priseljencev. Priseljenske politike vplivajo tako na sprejemno 

družbo kot na priseljence. Politike, ki gledajo na priseljence kot na začasne prebivalce, so 

verjetno diskriminatorne, politike, ki gledajo na priseljence kot na aktivne prebivalce, ki 

lahko s svojim delom in znanjem prispevajo k razvoju družbe, so vključevalne, a ostro in 

celovito ločnico med integracijskim modelom in drugimi modeli priseljenskih politik je težko 

potegniti. Politiko večkulturalizma, najperspektivnejšo politiko vključevanja, na začetku 21. 

stoletja postopoma nadomešča politika integracije. To je v Evropi trenutno prevladujoč 

termin, s katerim se označuje procese (in njihove posledice) vključevanja priseljencev v novo 

družbeno okolje (Castles, Miller 2009; Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu 

2009; Bešter 2007b). Pet držav z najbolje razvito integracijsko politiko za priseljence v letu 

2011 so Švedska (83 %), Portugalska, Kanada, Finska in Nizozemska. Slovenija je na 18. 

mestu (48 %), na najvišjem mestu med srednjeevropskimi državami. Med ugodnejša področja 

slovenske integracijske politike sodijo združevanje družine (75 %), prebivanje za daljši čas 

(69 %) in nediskriminacija (66 %); na polovici poti je dostop do trga dela (44 %). Med šibka 

področja sodijo pridobivanje državljanstva (33 %) in politično udejstvovanje (28 %): 

Slovenija še vedno ne omogoča dvojnega državljanstva in pridobivanja državljanstva po 

načelu ius soli (pridobitev državljanstva z rojstvom na ozemlju države, ne glede na izvor 

oziroma državljanstvo staršev). Izobraževanje (24 %) je ocenjeno najslabše (Huddleston idr. 

2011). 

Natalija Vrečer (2007) ločuje ekonomsko, pravno in politično integracijo, 

sociokulturno (izobraževanje, zdravstvo, verska integracija) in psihološko integracijo; 

Romana Bešter (2007a) pa pravno, poselitveno in bivanjsko, ekonomsko, izobraževalno, 

kulturno, politično, družbeno in identifikacijsko integracijo. O uspešni integraciji na področju 

izobraževanja govorimo, kadar 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 njihovih 

vrstnikov med večinskim prebivalstvom. Na področju izobraževanja je za integracijo 

pomembno, da se priseljenci učijo svoj materni jezik in da je v izobraževalnem sistemu na 

vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraževanju. 
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O slovenski integracijski politiki Karmen Medica (2010) meni, da je v glavnem še 

vedno samo zapisana na papirju, npr. za slovensko državljanstvo lahko priseljenec zaprosi po 

desetih letih bivanja v Sloveniji – pri čemer mora predložiti odpust iz dosedanjega 

državljanstva (Zakon o državljanstvu 2007; Bešter 2007a; Medved 2007). Janja Žitnik Serafin 

pa (2010) ugotavlja, da je v zadnjih letih prišlo do nekaterih pozitivnih premikov glede 

vsestranske integracije priseljencev in pripadnikov t. i. »novih«manjšinskih skupnosti v 

Sloveniji. S spremembami v Zakonu o tujcih (2005) se je obdobje bivanja v Sloveniji (kot 

pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivališče) skrajšalo z osem na pet let. Leta 2010 

je MNZ vzpostavilo spletno stran http://www.infotujci.si/, na kateri si lahko priseljenci v 

sedmih jezikih (poleg slovenščine so na voljo še angleški, francoski, španski, ruski, bošnjaški 

in albanski jezik) preberejo pomembne informacije o vstopu in bivanju, šolanju, socialnem in 

zdravstvenem varstvu in nekaj drugih osnovnih informacij o Sloveniji (Informacije za tujce 

2010). Priseljenci iz tretjih držav se lahko udeležijo 180-urnih brezplačnih tečajev 

slovenščine kot drugega jezika. 

Slovenija je bila v drugi polovici 20. stoletja tako dežela izseljevanja kot dežela 

priseljevanja: sočasno je potekalo na eni strani ekonomsko izseljevanje iz Slovenije (oz. 

Jugoslavije) v Evropo na podlagi meddržavnih sporazumov o zaposlovanju (predvsem v 

Nemčijo, Avstrijo, Francijo, Švico, Švedsko), na drugi strani pa ekonomsko priseljevanje v 

Slovenijo iz drugih republik takrat skupne države SFR Jugoslavije. Največ priseljencev 

prihaja v Slovenijo tudi po letu 1991 še vedno s širšega območja nekdanjih jugoslovanskih 

republik. V letih 2000–2006 je število priseljencev naraščalo, med leti 2007 in 2009 se je 

ustalilo okoli 30.000. V letih 2010 in 2011 se je število priseljencev prepolovilo. Skladno s 

temi podatki je med leti 2000–2009 število otrok priseljencev, ki so se priselili v Slovenijo 

večinoma na podlagi združevanja družine, naraščalo; po letu 2010 otroci priseljenci še vedno 

prihajajo, a v zmanjšanem številu. V tej doktorski disertaciji uporabljamo termin »otroci 

priseljenci« v pomenu »otroci priseljenci prve generacije«, tudi novopriseljeni otroci (če ni 

drugače navedeno). To so otroci, rojeni v drugih državah, po priselitvi v Slovenijo pa so se 

vključili v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.   

Tretje poglavje obravnava razvoj medkulturne vzgoje v Evropi in Sloveniji. V Evropi 

je bil razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja povezan s priseljevanjem v drugi polovici 

20. stoletja, ko se je celina izseljevanja prelevila v celino priseljevanja. Medkulturni pristop je 

prepoznaval neenakopravnost v izobraževalnih možnostih, v jezikovni in kulturni izmenjavi, 

njegov trud je bil usmerjen v demokratizacijo poučevanja in izenačitev izobraževalnih 

možnosti. Začetek razvoja medkulturne vzgoje in izobraževanja najdemo na Unescovi 
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Generalni konferenci v Nairobiju leta 1976, na kateri je bila glavna tema pogovora 

»Izobraževanje za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir«. Med leti 1977–1983 je z 

namenom, da razvije metode in strategije za izobraževanje učiteljev v Evropi, delovala 

skupina Conseil de la Cooperation Culturelle. Leta 1984 je bila ustanovljena Mednarodna 

organizacija za medkulturno izobraževanje (International Association for Intercultural 

Education), ki izdaja tudi revijo Intercultural Education. V poznih devetdesetih letih 20. 

stoletja in v prvem desetletju 21. stoletja je Svet Evrope podpiral številne projekte, spodbujal 

sodelovanje med evropskimi državami, izobraževanje o manjšinah, medkulturno 

izobraževanje, izobraževanje za demokratično državljanstvo, človekove pravice, medkulturni 

in medverski dialog (Rey-von Allmen 2011; Portera 2011). Micheline Rey-von Allmen 

(2011) izpostavlja ključne poudarke pri razumevanju termina medkulturen in pri uvajanju 

termina medkulturna vzgoja in izobraževanje: ta je namenjena vsem prebivalcem; 

medkulturnost se mora razvijati na vseh družbenih področjih (ne samo v izobraževanju); 

pomembno je izobraževanje učiteljev; medkulturnost zahteva objektiven in znanstveni opis 

dinamične in spreminjajoče se resničnosti. Poleg naštetega opozarja Agostino Portera (2011) 

na dodatne omejitve in pasti pri vpeljevanju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

npr. pomanjkanje jasnih konceptov (meta-, trans-, več-, medkulturen), pomanjkanje 

strokovnega znanja, stereotipiziranje, ksenofilija. 

Mnoge raziskave ugotavljajo, da so otroci priseljenci v evropskem vzgojno-

izobraževalnem procesu v slabšem položaju in dosegajo nižje rezultate kot večinsko 

prebivalstvo (Peček, Lesar 2006; Heckemann 2008; Eris 2011): otroci priseljenci so v 

slabšem položaju glede izbire šole, časa obiskovanja šole, pri uspešnosti, pri številu tistih, ki 

šolanja ne dokončajo in pri vrstah dokončanih šol. Friedrich Heckemann (2008) ugotavlja, da 

so izobraževalni dosežki boljši v državah, kjer prihaja do pozne selekcije za nadaljnje 

izobraževanje. Pomembno je čimprejšnje učenje jezika države sprejema in ohranjanje 

maternega jezika. Svetuje pregled učnih načrtov in učnega gradiva ter njihovo prenovo: 

odsotnost ali napačne predstave o priseljencih v šolskih učnih načrtih, v učbenikih in šolskem 

življenju škodujejo samopodobi otrok priseljencev in vplivajo negativno na njihovo možnost 

šolskega uspeha. Pomembne so razmere na vsaki šoli posebej; pomembna je podpora 

vrstnikov. Najpogostejša oblika diskriminacije je zavračanje podpore otrokom priseljencem v 

procesu izobraževanja; nizka pričakovanja učiteljev do otrok priseljencev imajo negativen 

vpliv na njihove dosežke. Pozitivne učinke na uspešno vključevanje otrok priseljencev ima 

zaposlovanje učiteljev, ki imajo svojo lastno izkušnjo preseljevanja, ter sodelovanje s starši. 

Šibki družinski viri in dejavnosti za socializacijo otrok priseljencev ter nizki družinski 
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prihodki se lahko nadomestijo z različnimi oblikami zgodnjih otroških programov, ki 

podpirajo razvoj in učenje jezika države priselitve. Pomembni so programi za nadarjene 

otroke priseljence, ki pripomorejo k spremembi podobe priseljencev kot težavne skupine.  

Leto 2008 je Svet Evrope razglasil za leto medkulturnega dialoga, ki je opredeljen kot 

»proces, ki zajema odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z 

različnim etničnim, kulturnim, verskim in jezikovnim poreklom in dediščino na podlagi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja« (Bela knjiga 2009: 16). Svet Evrope se zaveda, 

da je to zgolj eden od korakov na dolgi poti in razporeja odgovornost za uresničitev 

medkulturnega dialoga na javne organe na vseh ravneh, civilno družbo in na vse druge 

interesne skupine. Kritiki medkulturnega dialoga opozarjajo, da je zanj potreben enakovreden 

partnerski odnos med različnimi kulturami, pri čemer je treba demokratizirati in pluralizirati 

kulturo večinskega prebivalstva v državi sprejema (Vidmar Horvat 2009b).  

Naslednji termin, o katerem se veliko razpravlja in raziskuje njegove pomene, je 

medkulturna zmožnost, ki sodi med socialne in državljanske zmožnosti (Priporočilo 

Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006). 

Josef Huber (2012) umešča medkulturno zmožnost v središče izobraževanja. Spremembe v 

družbi bodo možne, če umestimo medkulturno zmožnost v vsakdanjo prakso, znotraj katere 

se razvijajo potrebno vedenje, veščine in znanje, ki jih potrebujemo za medsebojno 

razumevanje ni možna. Medkulturne zmožnosti ne moremo pridobiti samodejno, treba jo je 

razvijati, se jo učiti in vzdrževati vse življenje, podobno kot druge zmožnosti. Učitelji imajo 

bistveno vlogo pri razvijanju te zmožnosti pri otrocih (Living together 2011). 

Medtem ko so se v večini evropskih držav trudili za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, so v ZDA, Kanadi in Avstraliji razvijali večkulturno vzgojo in izobraževanje, 

in sicer kot odgovor na rasizem, etnocentrizem in jezikovno diskriminacijo v izobraževanju. S 

pomočjo večkulturnega izobraževanja so poskušali najti odgovore na sobivanje vedno več 

različnih etničnih skupnosti (Nieto, Bode 2008; Bennett 2011). Razprave o večkulturni vzgoji 

in izobraževanju so postale osrednja tema pedagoških razprav v sedemdesetih letih 20. 

stoletja. Jedro večkulturne vzgoje in izobraževanja sta protirasizem in protidiskriminacija; 

večkulturna vzgoja in izobraževanje je nasprotje enokulturnemu izobraževanju; namenjena je 

vsem prebivalcem, ne le pripadnikom etničnih manjšin; prisotna mora biti vsepovsod (Klara 

Skubic Ermenc (2006 idr.) to imenuje pedagoško-didaktično načelo); spodbuja in zavzema se 

za družbeno pravičnost. Večkulturna vzgoja in izobraževanje je dinamičen proces, ki se nikoli 

ne konča, saj pridobivanje znanja ni nikoli zaključeno; proces je tudi zato, ker vključuje 

odnose med ljudmi. Temelji na kritični pedagogiki; spodbuja desegregacijo (ukinitev rasnega 
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razlikovanja v izobraževanju v ZDA). Mnogi belopolti učitelji so imeli nižja pričakovanja pri 

doseganju učnih dosežkov do afriških in mehiških Američanov kot do belopoltih 

Američanov; raziskave pa so pokazale, da ima enakovredno pričakovanje učiteljev pri 

doseganju učnih dosežkov do vseh učencev pozitiven vpliv na učence. Nižja pričakovanja 

učiteljev za posamezno etnično skupino (ali priseljensko skupnost, kot za slovenske razmere 

ugotavljata Mojca Peček in Irena Lesar 2006) so osnovana na negativnih rasnih ali etničnih 

predsodkih. Učitelji, tako kot vsi ljudje, se pogosto ne zavedajo svojih predsodkov, 

posledično pa se ne zavedajo niti svojih nižjih pričakovanj do nekaterih učencev. K 

premagovanju ovir pri komuniciranju ter k preseganju stereotipov in predsodkov pripomore 

spodbudno učno okolje, ki omogoča medsebojne stike med pripadniki različnih kultur. 

Enokulturne učne načrte je treba analizirati in jih, v sodelovanju med večinskimi in 

manjšinskimi skupinami, spremeniti v večperspektivne. To pa lahko počnejo le učitelji z 

razvito večkulturno zmožnostjo (Nieto, Bode 2008; Bennett 2011); to so učitelji, ki so zmožni 

sodelovati z učenci, družinami in ostalimi učitelji iz drugih kultur, kot ji pripadajo oni sami. 

Pomembno je razumeti in naučiti se razpravljati o različnosti med narodi, znotraj naroda in 

znotraj razreda. Oseba z razvito večkulturno zmožnostjo se zaveda, da je bil njen pogled na 

svet oblikovan na podlagi prvotne kulture; nudi pomoč in podporo pri vzpostavljanju stikov 

med kulturami; zmožna se je soočiti z izvorom svojega etnocentrizma in doseči objektivnost 

pri presojanju drugih kultur; pokaže kulturno empatijo, zmožna je razumeti pogled drugih na 

svet. Poučevanje v smislu družbene pravičnosti nas zavezuje k boju proti rasizmu, seksizmu, 

kakršnemu koli razporejanju po razredih (podobno opredeljuje medkulturno zmožnost 

Natalija Vrečer 2011a).  

Oba razvijajoča se modela, tako večkulturni anglo-ameriški kot medkulturni evropski, 

izhajata iz predpostavke, da je naša družba večkulturna, da je treba iz nje odstraniti sistemsko 

diskriminacijo ter poskrbeti za dejanske možnosti uresničevanja in doseganja uspehov vseh 

družbenih skupin, ne glede na etnični, jezikovni, kulturni ali kakršen koli drugi izvor. Oba 

modela imata v izhodišču koncept pravičnosti in enakosti ter kritične pedagogike. Dodana 

vrednost celinskega evropskega modela je medkulturni dialog. Čeprav se je anglo-ameriški 

model na začetku osredotočal na nebelske etnične skupnosti, evropski pa na priseljenske, sta 

oba prišla do zaključkov, da je treba večkulturno oz. medkulturno zmožnost razvijati pri vseh 

prebivalcih, da je treba enokulturne učne načrte spremeniti v večkulturne, da na učni uspeh 

učencev bistveno vplivajo pričakovanja učiteljev in da se model lahko uresniči le, če se 

razvija sočasno s spremembami in podporo v širši družbi. 
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Poleg pomembnih evropskih smernic ter spoznanj večkulturne vzgoje in izobraževanja 

predstavljamo slovenske raziskave, razprave in primere dobrih praks, nastalih na področju 

preučevanja vključevanja otrok priseljencev v prvem desetletju 21. stoletja v Sloveniji. Med 

leti 2000–2012 so se v Sloveniji izvajali številni projekti, dejavnosti, raziskave in 

usposabljanja za spodbujanje aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, razvoj 

medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev, vedno bolj zavedajoč se dejstva, da so za uspešno 

vključevanje otrok (in staršev) priseljencev odgovorne tako šole z učitelji kot širše družbeno 

okolje. Rezultate izbranih slovenskih raziskav, projektov in primerov dobrih praks, 

pomembnih za razvoj procesa vključevanja otrok priseljencev v slovenskem prostoru, ki 

presegajo le načelno podporo in uresničujejo medkulturnost v vsakdanjem (šolskem) 

življenju, smo razdelili kronološko in tematsko v naslednjem zaporedju: pravičnost v 

slovenski šoli, stališča in pričakovanja učiteljev; medkulturnost kot pedagoško-didaktično 

načelo; večjezičnost: slovenščina kot drugi jezik/jezik okolja, pouk maternega jezika in 

kulture otrok priseljencev; večperspektivni učni načrti in soočanje s predsodki; individualni 

program, pripravljalnica, prilagojeno ocenjevanje; razvoj medkulturnega dialoga; aktivno 

državljanstvo in razvoj medkulturne zmožnosti; vloga znanosti; smernice za nadaljnji razvoj.  

Leta 2006 sta Mojca Peček in Irena Lesar kritično ocenili, da je slovenski šolski 

sistem pri obravnavi izobraževanja otrok priseljencev šele pri vzpostavljanju večkulturnosti, 

medtem ko so stališča učiteljev pogosto še na stopnji asimilacije. Analizirali sta stališča 

učiteljev do otrok priseljencev in med drugim ugotovili, da je delež učiteljev, ki v svoj razred 

ne bi sprejeli učenca priseljenca oz. delež tistih, ki se o tem ne morejo odločiti, pri nekaterih 

priseljencih iz nekdanje skupne države Jugoslavije (za Albance in Muslimane) več kot 10 

odstotkov; da v učnih vsebinah ni praktično nobenih vsebin, povezanih s priseljenci; da 

vprašanje slovenščine kot drugega jezika ni rešeno; da učitelji pričakujejo čim bolj popolno in 

hitro asimilacijo od učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik, v obstoječi sistem šole; da 

velik del učiteljev od staršev, katerih materni jezik ni slovenščina, pričakuje, da bodo doma z 

otroki govorili slovensko; da delo številnih učiteljev ni prilagojeno kulturi in jezikovni 

drugačnosti otrokom  priseljencem, kar bi jim omogočalo doseganje boljših učnih rezultatov, 

ampak skušajo nekateri učitelji to doseči z zniževanjem učnih zahtev, namesto da bi se 

poslužili drugačnega pristopa v poučevanju ipd. Obenem se učitelji ne zavedajo vpliva svojih 

pričakovanj in soodgovornosti za uspešno vključevanje otrok priseljencev.  

Klara Skubic Ermenc (2007a, 2010) predlaga, da postane medkulturnost pedagoško-

didaktično načelo, kar pomeni, da spodbuja: razvoj enakopravne(jše)ga odnosa do drugih 

kultur/etnij; pogled na drugačnega kot na enakovrednega; vodenje pedagoškega procesa, ki 
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omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin; razvoj skupnostnih vrednot. Pomembno 

izhodišče je, da je medkulturnost načelo in ne posebna pedagoška disciplina. 

Slovenski učni načrti so večinoma evropocentrični in enokulturni (Peček, Lesar 2006; 

Skubic Ermenc 2007a, 2007b; Štrajn 2008) in zato potrebni prenove. Pri odkrivanju 

stereotipov, predsodkov ter v izogib nepotrebnim napakam pri spremembah v učnih načrtih (v 

učbenikih, delovnih zvezkih) je priporočljivo sodelovanje s predstavniki iz manjšinskih in/ali 

priseljenskih skupnosti; eden tovrstnih uspešnih primerov je projekt Društva afriški center, 

povezan z analizo vsebin o Afriki v slovenskih učbenikih za osnovne in srednje šole.  

Slovenija ima do večjezičnosti načeloma pozitiven odnos, kar podpira vzgojno-

izobraževalni sistem s številnimi spodbudami za učenje tujih jezikov – a le redke slovenske 

osnovne šole izvajajo pouk maternih jezikov in kultur na šolah. Tudi pri poučevanju 

slovenščine kot drugega jezika/jezika okolja (SDJ) se zapleta: učitelji večinoma niso 

strokovno usposobljeni za poučevanje SDJ; do nedavnega niso imeli na voljo niti primernih 

gradiv. Večinoma so prilagajali gradivo za poučevanje SDJ za odrasle ali za slovenske 

izseljence, nekateri so razvi(ja)li učno gradivo sami, drugi znotraj projektov. V zadnjih nekaj 

letih smo v Sloveniji pridobili nekaj sodobnih učnih gradiv za poučevanje SDJ za otroke 

priseljence: Poigrajmo se slovensko (Vučajnk idr. 2009, 2011); Slika jezika (Knez idr. 2010, 

2012, 2013); Na poti k učenju slovenščine (Jelen Madruša, Klančnik Kišasondi 2013); Šolski 

slikovni slovar: angleško-slovensko-albanski (Dralle, Fenner 2010), ki je v podporo učiteljem 

predvsem pri poučevanju otrok z albanskim maternim jezikom. Šole izvajajo pouk SDJ od 

leta 2007 tako, da zaprosijo MIZŠ za ure za dodatno strokovno pomoč za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika; večina šol meni, da je teh ur občutno premalo (npr. 30/35 na 

šolsko leto za več učencev) in da bi bil pred neposredno vključitvijo v razred potreben 

intenziven tečaj. Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik so v ta namen razvili tečaje za 

otroke in starše; na OŠ Koper pa t. i. uvajalnico, enotedenski program, v katerem se otroci 

priseljenci in njihovi starši naučijo osnovnih sporazumevalnih vzorcev ter spoznajo (šolsko) 

okolje. Obe inovativni rešitvi sta nastali kot rezultata projekta Uspešno vključevanje otrok, 

učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje (2010; Baloh 2010), znotraj katerega 

so razvili tudi individualni program (spremlja tako proces vključevanja kot doseganje 

standardov znanja). Spremembe je leta 2008 prinesla tudi možnost dveletnega prilagojenega 

ocenjevanja, ki se jo najbolje razvija s kombinacijo individualnega programa; žal je ta 

možnost na večini šol še slabo razvita. 

Strokovna spoznanja in razprave o večkulturni in večjezični družbi, spodbude, da bi 

večkulturna družba postala medkulturna, da bi znali sobivati v raznolikosti ter da bi sprejeli 
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sestavljeno identiteto posameznikov in družb (Milharčič Hladnik 2007b, 2012; Medica 2010; 

Lukšič Hacin 2011b) so bila tudi del projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske 

tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (2010), znotraj 

katerega so mdr. ugotovili, da obstaja v Sloveniji že veliko primerov dobre prakse, ki jih v 

svojem lokalnem okolju izvajajo posamezniki ali organizacije – a ne vedo drug za drugega, se 

ne povezujejo in si ne izmenjujejo izkušenj (Gombač idr. 2011; Milharčič Hladnik 2011a). 

Večina šol ne prepoznava potrebe po razvoju dejavnosti, ki bi na šoli razvijale in 

spodbujale medkulturni dialog (Hanuš 2009a, 2009; Vižintin 2009, 2010). Klara Skubic 

Ermenc (2007b), Nives Zudič Antonič (2010), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), 

Mirjam Milharčič Hladnik (2011a) govorijo o posameznih pogumnih, subverzivnih, 

ozaveščenih in angažiranih učiteljih z razvito medkulturno zmožnostjo – aktivnih državljanih 

– ki presegajo ustaljene diskriminatorne prakse. Glavne značilnosti medkulturne zmožnosti so 

(Vrečer 2009): empatija, spoštovanje mnenj drugih, odprtost za nove izkušnje, tolerantnost do 

nejasnih, nepredvidljivih situacij, ustrezno znanje, sposobnost prilagajanja vrednotam drugim, 

zavedanje lastne kulture (potem nas druge ne ogrožajo), medosebne veščine. 

Znanost ima pomembno vlogo pri oblikovanju družbenega zavedanja, da je vsaka 

družba večkulturna in večjezična, da so tudi pripadniki znotraj posameznih skupnosti med 

seboj različni (heterogene skupnosti), da sta identiteta in kultura dinamična koncepta v 

stalnem razvoju – ne samo pri priseljencih, ampak tudi pri avtohtoni populaciji. Sodelovanje 

med različnimi znanstvenimi disciplinami (meddisciplinarne raziskave, razprave in projekti) 

ima ključno vlogo pri uspešnejšem vključevanju otrok priseljencev, saj nam omogoča 

večperspektivni pogled na zahteven in večplasten proces vključevanja otrok priseljencev.  

Izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja je usmerjenost na celotno 

populacijo, kar je v skladu z medkulturnimi in integracijskimi načeli (Skubic Ermenc 2010; 

Bergoč 2011). Vključevanje priseljencev v novo okolje bo lažje, uspešnejše in učinkovitejše, 

če se šola povezuje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in svetuje celotni družini. 

V zaključku tretjega poglavja pojasnjujemo še, zakaj smo se odločili za poslovenjenje 

strokovnih izrazov (multikulturalizem, interkulturalizem, interkulturnost, integracija, 

inkluzija → večkulturalizem, medkulturalizem, medkulturnost, vključevanje ipd.), razliko 

med večkulturno in medkulturno družbo (v medkulturni družbi prihaja do enakopravnega in 

spoštljivega sodelovanja med različnimi skupnostmi ter do odprave nepravičnih razmerij in 

sistemske diskriminacije), kako se je iz kritičnega večkulturalizma razvil medkulturalizem 

(Bešter 2007b; Lukšič Hacin 2011b) in zakaj menimo, da naše razumevanje vključevanja 

podpira idejo inkluzivne šole (Peček, Lesar 2006; Lesar 2009). 
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V četrtem poglavju predstavljamo svoj model medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

Za učinkovit in uspešno delujoč model medkulturne vzgoje in izobraževanja, katerega cilj je 

uspešno vključevanje otrok priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga na šoli, predlagamo: 

1. razvoj medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela; 2. sistemsko podporo za 

uspešno vključevanje otrok priseljencev; 3. učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 

4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih; 5. razvoj medkulturnega 

dialoga na šoli; 6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 7. sodelovanje z lokalno skupnostjo; 

vsakega od teh kriterijev pa podrobneje opredelimo.  

1. Za razvoj medkulturnosti kot pedagoškega načela so potrebni naslednji pogoji: 

enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi, sprejemanje 

drugačnega kot enakovrednega, pedagoški proces, ki podpira realnejši uspeh vseh učencev, 

priznavanje večkulturne družbe in razvoj medkulturne družbe, zaposlovanje učiteljev z lastno 

izkušnjo preseljevanja, podpora pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov, 

usmerjenost na vse prebivalstvo, prevevanje celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa, 

podpora splošnim načelom (človekove pravice in dolžnosti, avtonomija, pravičnost, 

kakovost) ter ciljem vzgoje in izobraževanja.  

2. Sistemsko podporo za uspešno vključevanje otrok priseljencev sestavljajo: 

uvajalnica, priprava razredne skupnosti na sprejem otrok priseljencev, pouk slovenščine kot 

drugega jezika, dveletno prilagojeno ocenjevanje, individualni program, vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška podpora. 

3. Za učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo je značilno: stalno 

usposabljanje, zavedanje o vplivu svojih stališč in pričakovanj, sprejemanje soodgovornosti 

za uspešno vključevanje, soočanje s predsodki, stereotipi, diskriminacijo v svojem okolju, da 

so učitelji aktivni državljani, ki spodbujajo razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

zavedanje, da je vključevanje in učenje jezika okolja večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi in pri vseh 

učencih. 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih se razvija tako, da: 

kritično beremo obstoječe učne načrte in učna gradiva, analiziramo predsodke in stereotipe v 

učnih gradivih z učenci, dajemo pobude za izločitev predsodkov in stereotipov iz učnih 

gradiv ter pobudo za večperspektivne in večkulturne učne načrte in učno gradivo, 

povezujemo učno snov z večkulturnostjo v razredu in na šoli, samostojno pripravljamo in 

uporabljamo dodatno učno gradivo o večkulturnosti v šolski skupnosti, obravnavamo primere 

sistemske in prikrite diskriminacije v šolski in širši slovenski skupnosti. 
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5. O razvoju medkulturnega dialoga na šoli lahko govorimo, če poteka skladno z 

večkulturnostjo na šoli ter v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci (ter pripadniki drugih 

ustavno priznanih manjšin). Na šoli organiziramo pouk maternih jezikov in kultur otrok 

priseljencev (fakultativno in kot izbirni predmeti v 3. triletju). Vse učence na šoli spodbujamo 

k učenju maternih jezikov otrok priseljencev. Organiziramo medkulturne učne ure in 

medkulturne šolske prireditve – v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci, priseljenskimi 

društvi, z učitelji maternih jezikov in kultur otrok priseljencev – pri čemer smo pozorni na 

preseganje stereotipov in predsodkov: na medkulturnih učnih urah in prireditvah prikažemo 

tudi umetniške, znanostvene, gospodarske, kulturne idr. dosežke, ne le značilno hrano in 

ljudske plese. Za šolsko knjižnico nabavimo gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev. 

Večjezičnost na šoli je javno vidna: v šolskem glasilu, pri objavah na šolski spletni strani, na 

šolskih razstavah itd. so prispevki v različnih maternih jezikih.  

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci razvijamo tako, da se z njimi temeljito 

pogovorimo ob prvem stiku, jim posredujemo informacije o slovenskem vzgojno-

izobraževalnem sistemu in podpori, ki jo pričakujemo od staršev pri vključevanju njihovega 

otroka, sodelujemo s prevajalcem, če je treba, jih vabimo na govorilne ure, roditeljske 

sestanke, jim pošiljamo dvojezična vabila, z njimi sodelujemo pri medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, pri nabavi gradiva v maternih jezikih, jim nudimo podporo 

pri učenju SDJ, jih povezujemo z drugimi (starši) priseljenci in priseljenskimi društvi ter z 

organizacijami v lokalnem okolju, jim predstavimo večjezično spletno stran Informacije za 

tujce (2010). 

7. V sodelovanje šole z lokalno skupnostjo vključujemo: druge OŠ, krajevno 

skupnost, prostovoljna društva, Društvo prijateljev mladine, ljudsko univerzo, splošno 

knjižnico, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, raziskovalne inštitute, fakultete, Center za socialno 

delo, Upravo enoto, Zavod za zaposlovanje, veleposlaništva, društva priseljencev (in 

manjšin), druge priseljence, učitelje maternih jezikov in kultur, aktivne posameznike. 

Predlagani model medkulturne vzgoje in izobraževanja uporabljamo v petem poglavju 

kot podlago za analizo zakonodaje, ki vpliva na vključevanje otrok priseljencev. Slovenska 

osnovnošolska zakonodaja (Zakon o osnovni šoli 1996–2011; Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008) omogoča takojšnjo 

vključitev otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, tečaj slovenščine, 

pouk maternega jezika in kulture (v sodelovanju z izvornimi državami) ter dveletno 

prilagojeno preverjanje in ocenjevanje. Tečaj slovenščine in pouk maternega jezika nista 

podrobneje opredeljena, kar pomeni, da je izvedba prepuščena posameznim šolam in 
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učiteljem. Možnost prilagojenega dveletnega preverjanja in ocenjevanja znanja omogoča 

učiteljem veliko svobode, a izkušnje kažejo, da bi potrebovali učitelji natančnejše usmeritve. 

Bistvena za otroke priseljenca je možnost vključevanja v razširjeni program, saj se lahko 

znotraj razširjenega programa izvajajo številne oblike podpore. Predlagamo sprejetje 

Pravilnika o vključevanju otrok priseljencev, ki bi zakonodajno določil kriterije za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev, in določil natančnejše oblike podpore, ki jih izvajajo učitelji. 

V splošne cilje Zakona o osnovni šoli uvrstimo strokovne izraze, kot so razvijanje 

medkulturnosti, medkulturnega dialoga in medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, izraz 

»otroci tujci« pa nadomestimo z izrazom »otroci priseljenci«. 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) podpirajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja precej bolj konkretno kot zakonodaja. Vključevanje 

otrok priseljencev razumejo kot vključitev v vse pore vzgojno-izobraževalnega procesa – ter 

v lokalno skupnost. Spodbujajo medkulturni dialog na šoli in obravnavo predsodkov, 

stereotipov ter povezavo učne snovi z večkulturnostjo v razredu. Od učiteljev ne pričakujejo 

kritičnega branja obstoječih enokulturnih učnih načrtov in gradiv, ne zahtevajo večkulturnih 

in večperspektivnih učnih načrtov. Pogrešamo aktivnejšo vlogo ostalega prebivalstva, širše 

lokalne skupnosti ter poudarek, da se mora medkulturna zmožnost razvijati pri vseh 

prebivalcih. Smernice (2011) so prosto dostopne na spletu; priporočamo jih vsem učiteljem in 

šolam, ki želijo spremeniti, izboljšati, dopolniti svoj sistem vključevanja otrok priseljencev. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) pri sistemski podpori pozitivno 

preseneča s konkretizacijo tečaja slovenščine: za poučevanje SDJ predlaga do 240 ur in 

obvezno strnjeno začetno obliko jezikovnega tečaja, posebej dodatno usposobljene učitelje za 

poučevanje SDJ, učne načrte in učna gradiva; izpostavlja pomen medvrstniške pomoči, 

predvsem učencev s podobno izkušnjo. Pri dveletnem prilagojenem preverjanju in 

ocenjevanju znanja predlaga prvo leto opisno ocenjevanje, drugo leto postopoma številčno 

ocenjevanje; pri nacionalnem preverjanju znanja pa možnost izbire (slovenščina kot prvi ali 

SDJ). Pri učiteljih predvideva le stalno usposabljanje za poučevanje SDJ in sodelovanje pri 

projektih. Ne predvideva kritičnega branja obstoječih učnih načrtov in gradiv ter zahteve po 

prenovi. Predlaga sistematizacijo pouka maternih jezikov in kultur otrok. Načelo oblikovanja 

in širjenja nacionalne kulture ter spodbujanja medkulturnosti se dopolnjujeta. Negativno nas 

preseneti stališče, da Slovenija šele »bo postajala« večkulturna država – kot da to že ni. 

Medkulturnost se ne more razvijati, če ne priznavamo obstoječe večkulturnosti. 

Nacionalni program za jezikovno politiko (2011) popolnoma podpira medkulturnost 

kot pedagoško-didaktično načelo s predlogi za dejavnosti, ne samo na načelni ravni. Izhaja iz 
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zavedanja o slovenski večkulturni in večjezični družbi, poudarja heterogenost jezikovnih 

potreb različnih govorcev, podpira razvoj večjezične in večkulturne ozaveščenosti, pravico do 

uporabe svojega lastnega jezika in kulture. Predlaga jezikovno usposabljanje javnih 

uslužbencev. Za učitelje predlaga sistematično usposabljanje za SDJ, medkulturno 

opismenjevanje, tudi usposabljanje učiteljev za opismenjevanje nepismenih tujih govorcev v 

slovenščini, usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev slovenščine za poučevanje v dvo- in 

večjezičnih okoljih; za učeče se vzgajanje za večjezičnost in medkulturnost. Nacionalni 

program za jezikovno politiko (2011) torej izhaja iz predpostavke, da Slovenija je večjezična 

država in poudarja heterogenost jezikovnih potreb različnih govorcev. 

V šestem poglavju se osredotočamo na pouk književnosti pri učnem predmetu 

slovenščina. Iz definicije kulture Janje Žitnik Serafin (2008) smo izpeljali definicijo 

slovenske književnosti: vanjo uvrščamo vse v Sloveniji rojene avtorje ne glede na materni 

jezik, v slovenščini ali z mislijo na Slovenijo za mejo ali v izseljenstvu pišoče avtorje, v 

Slovenijo priseljene avtorje književnih besedil, ne glede na materni jezik – kar je osnova za 

predloge pri spremembah v učnem načrtu za slovenščino pri pouku književnosti. Izhajamo iz 

predpostavke, da nas nobena druga kultura ne more ogrožati, če dobro poznamo svojo lastno, 

pri čemer se zavedamo dejstva, da pogosto presojamo druge kulture na podlagi lastne. Ko to 

ozavestimo, presežemo neučinkovito posploševanje lastne izkušnje in pripisovanje lastnih 

vedenjskih vzorcev ter z njimi povezanih pričakovanj (Grosman 2004a). Da pomeni 

poučevanje medkulturne mladinske književnosti pozitiven odnos do svoje in odprtost za 

druge kulture, spoštljiv odnos do svoje kulture in do drugih kultur, izpostavlja Milena Mileva 

Blažić (2011) in opozarja na vlogo književnosti pri socializaciji. Z izborom umetnostnih 

besedil in izpostavljanjem primerov diskriminacije, stereotipov ali nasilja v njih, z njihovo 

obravnavo in s svojim literarnim ustvarjanjem prispevamo k medkulturnemu dialogu, 

sprejemanju drugačnosti in vzgoji za mir. Soočiti se moramo s pedagoškim tabuiziranjem 

vseprisotnega nasilja, preveriti moramo lastna stališča, se znebiti predsodkov. Werner 

Wintersteiner (2006a, 2006b) opozarja, da je vzgoja za mir možna samo, če se soočimo z 

nasiljem (predsodki, diskriminacijo), ne pa, da se teh tem izogibamo. »Če torej želimo 

razvijati kulturo strpnosti, se moramo najprej zavedati, kaj nas dela nestrpne, kakšna je ta 

tujost in drugačnost drugega« (Šlibar 2006: 35).  

Komunikacijski pouk je dobro izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja pri pouku književnosti, saj omogoča dialog: dialog med učencem besedilom, 

med učenci ter med učenci in učitelji. Vendar potrebujemo za razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja ter medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti poleg načelne podpore 
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medkulturnosti, izražene v splošnih ciljih, tudi iztočnice med izobraževalnimi in 

funkcionalnimi cilji ter vsebinami in pri standardih znanja. Na podlagi modela medkulturne 

vzgoje in izobraževanja, ki smo ga razvili, predlagamo spremembe za nov učni načrt, da bi bil 

ta večkulturen in večperspektiven, da bi spodbujal medkulturni dialog in pozitivno vplival na 

vključevanje otrok priseljencev. 

Nov učni načrt za slovenščino pri pouku književnosti bi temeljil na dejanski slovenski 

večkulturnosti in večjezičnosti, kar bi se posledično odražalo tudi v berilih (in antologijah). 

Razvoj medkulturne zmožnosti pomeni, da učni načrt za slovenščino predlaga tudi književna 

besedila neslovenskih manjšin in skupnosti, upoštevajoč kulturno, etnično in jezikovno 

raznolikost prebivalcev v Sloveniji (in da bodo ta vključena v nova berila). Sprememb ne 

moremo vpeljevati pripadniki večinske kulture sami, saj največkrat slabo ali (pre)malo 

poznamo kulturo in besedno umetnost drugih kulturnih, etničnih, jezikovnih skupnosti, ki 

sobivajo z nami v Sloveniji. Seveda bodo v novih učnih načrtih za slovenščino in berilih, 

prenovljenih v skladu s kriteriji medkulturne vzgoje in izobraževanja, še naprej prevladovala 

(kanonska) besedila slovenskih avtorjev in v slovenskem jeziku. Predlagamo, da vsebuje 

vsako berilo za vsak razred (najmanj) pet besedil: eno besedilo avtorja/avtorice, pripadnika 

ene od treh ustavno priznanih manjšin (italijanske, madžarske, romske); dve besedili 

avtorjev/avtoric, pripadnikov priseljenskih skupnosti (albanske, afriške, bolgarske, bošnjaške, 

hrvaške, kitajske, kosovske, makedonske, srbske idr.); eno besedilo avtorja/avtorice, ki se je 

iz Slovenije izselil oz. je zaradi meddržavnih sporazumov ostal/-a izven slovenskih državnih 

meja; eno besedilo, ki tematizira vključevanje/izključevanje priseljencev, manjšin. 

V učnem načrtu bi morala biti izbrana tudi določena književna besedila, ob katerih in s 

katerimi razvijamo medkulturno zmožnost pri učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo 

(prikrite) primere diskriminacije z jasno izraženimi standardi znanja. Pri obravnavi odnosov 

med večinsko in manjšinsko skupnostjo v književnih besedilih nam je v podporo imagologija 

(Pageaux 2005; Smolej 2005a) ter vedenje, kako nastajajo stereotipi in se razvijajo predsodki 

(Svetina 2006; Šabec 2006). Imagologija je veda, ki se ukvarja s podobami različnih narodov 

v književnosti. Ugotavlja stereotipne podobe posameznega naroda v določeni književnosti, jih 

kronološko razvršča in jih skuša razložiti, hkrati pa jih primerja s stereotipnimi podobami 

drugih narodov v isti literaturi. Temeljni odnosi do tujega, ki jih lahko opazujemo v 

književnih besedilih, so po Pageauxu (2005) predvsem trije: manija (tuja realnost je 

večvredna, domača manj), fobija (domača realnost je večvredna, tuja je manjvredna), filija 

(obe realnosti sta enakovredni, med njima prihaja do dvostranske izmenjave).  
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Podrobneje predstavljamo sedem kratkih proznih del, ki tematizirajo vključevanje 

(otrok) priseljencev, pri čemer smo pri analizi vsebine pozorni na odnos večine do prišleka 

(takoj po prihodu in po vzpostavitvi stika) ter na (ne)preseganje (prikritih) predsodkov in 

stereotipov (Cave 2001; Fries 2002; Koren 2009; Makarovič 1975, 1995, 2002; Neuendorf 

2000; Pikalo 2005; Velthius 1997, 2005). V sklepu izpostavljamo slikanico Drugačen (Cave 

2001), ki je leta 1997 prejela nagrado Unesca za spodbujanje strpnosti – a je primer prikrite 

nestrpnosti, ki spodbuja k nestrpnosti ter izločevanju vseh drugačnih in priseljenih. Ti sicer 

lahko preživijo, a le tako, da so iz povprečja/večine izločeni in da oblikujejo svojo novo 

skupnost. Odnos večine do drugačnih in priseljenih je izrazita fobija. Slikanica sporoča, da 

»drugačni« ne morejo biti vključeni, ampak da je zanje primerna segregacija, getoizacija. 

Ravno nasprotno je slikanica Žabec in tujec (Velthuijs 1997, 2005) pozitivni presežek na več 

ravneh: odkrito in neposredno nas sooča s predsodki do tujcev (kraja, umazanija, lenoba) in 

iluzijo, da so predsodki resnični in samoumevni: »Ah, Žabec, to vendar ve vsak!« (Velthuijs 

2005). Prišlek je inteligenten; na izzivanja in izražene predsodke odgovarja mirno ter 

preudarno, postavi se zase z argumenti in dejanji. Obogati kulturo, v katero se je priselil 

(nova prijateljstva, nove navade, npr. piknik ob reki, klopca za klepet s prijatelji, ki ostane za 

njim); priskoči na pomoč – in znova odide, ko si zaželi novih dogodivščin, saj je svetovljan in 

popotnik. V slikanici je s strani polovice večinskega prebivalstva na začetku izrazit odnos 

fobija do prišleka, a presežek predstavlja tudi nestereotipna podoba večine: niso vsi proti 

prišleku in nekateri se želijo o predsodkih prepričati sami. Na koncu predstavljamo izbor 

slikanic, ki s prevodi posredno opozarjajo na že obstoječe sobivanje različnih jezikovnih, 

etničnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji (Hudorovac idr. 2009; Hanuš 2009, 2011; Hanuš 

2010a, 2010b). Z izbranimi primeri iz mladinske književnosti predlagamo učiteljem besedila, 

ob katerih lahko analizirajo odnose med večinsko skupnostjo in novopriseljenimi skupnostmi 

ter so pozorni na stereotipe, predsodke. Tako lahko razvijajo medkulturno zmožnost – dokler 

ne bo učni načrt za slovenščino za pouk književnosti, v katerem bo razvoj medkulturne 

zmožnosti podprt tudi z operativnimi cilji in standardi znanja, prenovljen.   

Ob tej priložnosti predlagamo še dve spremembi: uvrstitev besedil slovenskih 

zamejskih in izseljenskih avtorjev (Žitnik, Glušič 1999; Žitnik 2008) ter spolno 

enakopravnost izbranih avtorjev in avtoric (razmerje 50 : 50). Obenem je nujno, da z vidika 

medkulturnosti analiziramo že izbrana književna besedila v učnem načrtu in učnih gradivih. 

Če vsebujejo primere stereotipov, predsodkov, diskriminacije, a jih ne presegajo, ampak s 

svojim sporočilom utrjujejo upravičenost privilegirane skupnosti za neenakopraven položaj v 

družbi, tovrstna besedila skupaj z učenci pri pouku književnosti kritično analiziramo. 
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Model medkulturne vzgoje in izobraževanja uporabljamo tudi za analizo vključevanja 

otrok priseljencev ter razvoja medkulturnega dialoga na treh anonimnih šolah, ki so 

sodelovale z nami za potrebe empiričnega dela v drugem delu doktorske disertacije. S 

kvalitativno raziskavo ugotavljamo, katere možnosti in rešitve so razvili v treh slovenskih 

šolskih okoljih (šola A, B, C) glede vključevanja otrok priseljencev v slovenski 

osnovnošolski vzgojno-izobraževalni proces ter razvoja medkulturnega dialoga na ravni 

celotne šole in pri učnem predmetu slovenščina pri pouku književnosti v drugem triletju 

osnovne šole (šola A in C v letih 2001–2011, šola B v letih 2009–2011). Primere dobrih praks 

želimo posredovati šolam, ki še niso razvile ustreznih oblik podpore. Sočasno smo želeli 

identificirati težave in primanjkljaje, s katerimi se navkljub mnogim izkušnjam na področju 

vključevanja še vedno soočajo uspešne šole. Na treh šolah smo v treh razredih drugega triletja 

(4. in 5. razred) organizirali delavnice (otroke smo razdelili naključno v 15 manjših skupin), 

na vprašalnike nam je odgovorilo 21 staršev, polstrukturirane intervjuje smo izvedli z 18 

otroki priseljenci, 12 starši priseljenci, 13 učitelji, analizirali smo 40 poustvarjalnih besedil.  

Stične točke vseh treh šol so učitelji, ki imajo sami izkušnjo preseljevanja: ali so se 

preselili sami ali njihovi otroci ali partnerji, kar je vplivalo pozitivno na njihov razvoj 

medkulturne zmožnosti. Šoli A in C imata veliko stičnih točk in skupnih izhodišč. Obe šoli 

sta mestni šoli z zelo raznoliko populacijo. S prvimi otroki priseljenci so se soočili pred 

desetimi leti (2001); veliko je na šolah tudi otrok, ki so rojeni v Sloveniji, a so se priselili 

njihovi starši. V desetih letih so učitelji razvili številne oblike podpore za starše in otroke 

priseljence, sodelovali so pri številnih projektih in si poiskali podporo v lokalnem okolju. 

Učitelji se izobražujejo na različnih izobraževanjih po vsej Sloveniji in vabijo predavatelje na 

svojo šolo (pri čemer šola A tudi sama širi svoje izkušnje in aktivno sodeluje pri širjenju 

primerov dobrih praks); obe šoli imata bogato šolsko knjižnico in finančno podporo s strani 

vodstva pri nabavi novega gradiva. Matere priseljenke na teh dveh šolah so večinoma 

zaposlene (nekatere imajo tudi več služb) ali pa si to želijo biti, prav tako očetje.  

Na šolah A in C prevladuje medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo. Razvijajo 

ga s številnimi konkretnimi dejavnostmi, ki so v oporo tako otrokom priseljencem kot 

njihovim staršem in učiteljem. Osnovno izhodišče šole A je zavedanje, da so njihovi razredi 

večkulturni. Razvili so številne oblike sistemske podpore za uspešno vključevanje otrok 

priseljencev. Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo izvajajo na šoli vse dejavnosti, 

ki sestavljajo ta kriterij. Zavedanje o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih razvijajo 

tako, da povezujejo učno snov z večkulturnostjo v razredu in na šoli, samostojno pripravljajo 

in uporabljajo dodatno učno gradivo o večkulturnosti v šolski skupnosti, obravnavajo primere 
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sistemske in prikrite diskriminacije v družbi. Organizirajo in izvajajo medkulturne učne ure v 

sodelovanju z otroki priseljenci. Razvoj medkulturnega dialoga na šoli poteka skladno z 

večkulturnostjo na šoli, in to v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci. Med močna 

področja obeh šol sodi tudi sodelovanje s starši in z lokalnimi organizacijami. 

V prihodnosti svetujemo šoli A še razvoj dveletnega prilagojenega programa in 

individualnega programa za vsakega otroka posebej, uvajalnico konec avgusta. Učitelji naj 

razvijejo tudi kritičen odnos do enokulturnih učnih načrtov ter gradiv ter zahtevajo njihovo 

prenovo, da bodo odražali družbeno večkulturnost, z učenci naj obravnavajo primere 

predsodkov in diskriminacije v učnih gradivih. Organizirajo naj pouk maternih jezikov in 

kultur. Večjezičnost naj bo vidna tudi v šolski publikaciji in na spletni strani šole. Ob 

številnih načinih sodelovanja s starši jim svetujemo še dvojezična vabila in spodbudo staršem 

za povezovanje med seboj, predstavitev večjezične spletne strani Informacije za tujce. Njihov 

sistem vključevanja otrok priseljencev bo še boljši, če bodo razvili tudi sodelovanje z 

veleposlaništvi in društvi priseljencev. Navkljub nekaterim pomanjkljivost je šola A primer 

dobre prakse. Razvili so številne oblike podore za učence priseljence, sodelovanje s starši, z 

okolico. Učitelji majo visoko razvito medkulturno zmožnost in veliko se lahko naučimo iz 

njihovih izkušenj. Dodana vrednost je, da širijo svoje izkušnje tudi na druge šole ter obenem 

izražajo potrebo po nadaljnjem izobraževanju. 

Šola C v nekaterih pogledih presega šolo A (npr. dveletno prilagojeno ocenjevanje, 

uvajalnica, individualni program). Z lokalnim okoljem sodeluje manj kot šola A, a sodeluje. 

V prihodnosti lahko izboljšajo še nekaj dejavnosti: zaposlijo učitelje z lastno izkušnjo 

preseljevanja; razvijajo kritično branje obstoječih učnih načrtov in gradiv (skupaj z učenci) in 

dajo pobudo za večperspektivne, večkulturne učne načrte; na šoli organizirajo pouk maternih 

jezikov in kultur otrok priseljencev ter v teh jezikih nabavijo gradivo za šolsko knjižnico; 

staršem, ki bi to potrebovali, napišejo dvojezična vabila; sodelujejo s priseljenskimi društvi v 

lokalnem okolju, predstavijo staršem spletno stran Informacije za tujce; priporočamo tudi 

sodelovanje s splošno knjižnico in veleposlaništvi. 

Šola B je šola, ki se šele tri leta sooča z vključevanjem otrok priseljencev in je na 

začetku poti. Imajo veliko vprašanj in malo odgovorov. Poznajo nekatera najnovejša 

praktična spoznanja, npr. prilagojeno ocenjevanje in individualni program. Usposabljali so se 

za poučevanje SDJ z enim od novejših gradiv (Slika jezika), to pa je tudi vse od 

izobraževanja glede vključevanja otrok priseljencev. Učitelji se trudijo po svojih močeh, a jim 

primanjkuje tako strokovnega znanja kot praktičnih rešitev. Zagovarjajo tečaj slovenščine 

pred vključitvijo v razred. Menijo, da neposredna vključitev takoj po prihodu in vpisu ni 
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dobra rešitev in da popolno neznanje jezika zelo negativno vpliva na otroka, učitelja pa 

postavlja v stisko. So v težki situaciji, saj so se hkrati s tremi novimi družinami priseljenci in 

šestimi otroki soočili tudi z revščino; očetje že več mesecev niso dobili plač, čeprav so 

zaposleni. Na to so aktivno odreagirali in jim ponudili podporo (zbiranje oblačil, hrana iz 

šolske kuhinje, nakup šolskih potrebščin iz šolskega sklada ali celo iz lastnih finančnih 

sredstev), ki bi imela še večji učinek, če bi aktivirali lokalno prebivalstvo. Mogoče bi bili 

priseljenci potem v lokalnem okolju bolje sprejeti, zdaj niso, predvsem matere, ki ne znajo 

govoriti slovensko, ne. Uporaba maternega jezika v šoli ni nekaj običajnega, ampak je 

prikrita, otrokom je nerodno govoriti svoj materni jezik. Sam proces vključevanja otrok 

priseljencev se razvija, za to šolo je trenutno najpomembnejša sistemska rešitev, a tudi tu so 

na začetku poti. O priznavanju večkulturne družbe in razvoju medkulturnega dialoga ne 

moremo govoriti, saj se uresničuje v zelo skromnem obsegu. 

 Pouk književnosti na šolah večinoma ne uporablja možnosti znotraj komunikacijskega 

pouka in razvijanja recepcijske zmožnosti ob književnih besedilih, ki tematizirajo 

vključevanje otrok priseljencev. Poznavanje tovrstnih besedil je slabo, dejstvo pa je, da bi 

lahko številne operativne cilje, zapisane v učnem načrtu, uresničevali tudi ob tovrstnih 

besedilih. Pri razvijanju medkulturne zmožnosti pri književnosti najbolj izstopa šola C. 

Sodelujoči so našteli: risanke oz. risane filme, ki govorijo po njihovem mnenju o 

vključevanju priseljencev: Medvedek Pu; Nodi; Rio, risani film; Ko zorijo jagode; Žabec in 

tujec, Čefurji raus. Med pokazanimi besedili poznajo nekateri slikanico Žabec in tujec 

(Velthiujs 1997, 2005), drugi slikanico Drugačen (Cave 2001). Vsi poznajo slikanico Pujsa 

imamo za soseda (Fries 2002), ker jim jo je prebrala knjižničarka. Večjezičnih slikanic ne 

poznajo, so pa ob večjezični slikanici Novoletna smrečica (Hanuš 2010a, 2010b) učenci na 

razrednih delavnicah ponosno povedali, koliko različnih jezikov znajo. Vsi so hoteli brati, 

zato smo razdelili besedilo na več delov, da je vsak prebral en odlomek. Trije otroci so brali v 

albanščini, pet otrok v hrvaščini (nekateri govorijo srbsko, drugi bošnjaško) in dva v 

nemščini. Nekateri otroci so se ob branju besedil poistovetili s književno osebo in 

spregovorili o razmerah v resničnem življenju (občutek žalosti, samote, »zafrkavanje«). Zelo 

zanimiva so bila na vseh šolah poustvarjalna besedila, ki so tematizirala številne teme 

vključevanja, pogosto skladne z razmerami na šolah. 

Šole, na katere se vključujejo otroci priseljenci, potrebujejo nekaj let, da razvijejo 

kvaliteten sistem vključevanja in podpore. Zavedajo se, da je vključevanja otrok priseljencev 

večleten proces, pri katerem sodelujejo na šoli vsi: učitelji, učenci in njihovi starši. Pri 

vključevanju so šole uspešne, če so učitelji odprti, fleksibilni in inovativni, pripravljeni na 
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izobraževanje, sodelovanje pri različnih projektih ter kritični pri podajanju vsebin iz učnih 

načrtov (predvsem do tistih, ki ne presegajo stereotipnih podob priseljencev in predsodkov). 

Pomembna je izmenjava primerov dobrih praks med šolami, saj se učitelji učijo drug od 

drugega in tudi tako uvajajo novosti, obenem pa sodelovanje z organizacijami, ki že imajo 

nekaj izkušenj in znanja. Za šolo je pomembno, da poišče podporo v lokalnem okolju, da tudi 

druge vladne in nevladne organizacije sodelujejo pri vključevanju otrok in staršev 

priseljencev. Razvijanje medkulturnega dialoga na šolah, kjer se otroci priseljenci uspešno 

vključujejo, pomeni, da na šoli pri spodbujanju večjezičnosti in medkulturnosti izhajajo iz 

svoje šolske realnosti, ne le iz učenja tujih jezikov, da otroci in starši priseljenci govorijo svoj 

materni jezik na šolskih hodnikih in pri pouku, da predstavijo svoje jezike, kulture, pisave, pri 

čemer na javnih šolskih medkulturnih prireditvah presegajo stereotipe in poleg plesa, petja in 

prehrane predstavljajo tudi športne, kulturne in znanstvene dosežke. Vključevanje torej ne 

pomeni samo učenje jezika okolja: na ravni šole je pomembna vključenost otrok v razširjeni 

program šole, sodelovanje vrstnikov in starejših otrok priseljencev, ki z znanjem maternega 

jezika in svojo izkušnjo vključevanja kvalitetno prispevajo k vključevanju novopriseljenih 

otrok, stalno izobraževanje učiteljev, odprtost za nove predloge s strani staršev priseljencev 

(npr. njihovo aktivno sodelovanje pri pouku, pomoč pri prevajanju), vidna večjezičnost (npr. 

pri nabavi knjižničnega gradiva), organiziranje medkulturnih prireditev in spodbujanje 

medkulturnega dialoga na šoli znotraj učnih predmetov, tudi pri pouku književnosti pri 

slovenščini – obenem pa poznavanje zakonodaje in smernic ter uporaba njihovih možnosti, 

spoznanj. Bistven pri vključevanju je po mnenju mnogih učiteljev občutek sprejetosti, tako v 

razredu kot v širšem družbenem okolju. Če se človek počuti sprejetega in dobrodošlega, se 

hitreje in lažje uči jezik okolja ter se hitreje in lažje vključuje v novo družbo. 

Za model medkulturne vzgoje in izobraževanja (in ne večkulturne) smo se odločili, saj 

prinaša predpona med- dodano vrednost: poudarja sodelovanje med različnimi skupnostmi v 

večkulturni, večjezični, večverski in večetnični družbi. Model medkulturne vzgoje in 

izobraževanja smo razvili z namenom, da prispevamo k uspešnejšemu vključevanju otrok 

priseljencev in k razvoju medkulturnega dialoga v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. V modelu, ki smo ga uporabili tudi za analizo zakonodaje in stanja na treh 

sodelujočih izbranih šolah v raziskavi, nadgrajujemo izkušnje, raziskave in primere 

dosedanjih dobrih praks ter jih povezujemo v smiselno celoto. Spoznanja želimo razširiti med 

učitelje in raziskovalce iz različnih disciplin, da jih lahko uporabljajo, razvijajo in 

nadgrajujejo. 
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašanja za intervju z otroki priseljenci (OP) 

 

1. Od kod je prišel/prišla? 

2. Kdaj? 

3. V kateri razred so ga/jo vključili (isti/nižji)? 

4. Kako se je počutil po prihodu? 

5. Kako so ga/jo na šoli sprejeli? 

6. Katero vrsto podpore so mu/ji ponudili: kako so mu/ji pomagali učitelji, kako otroci? 

7. Primeri diskriminacije. 

8. Učenje slovenščine (kdo, kolikokrat/teden, katero gradivo). 

9. Katere prilagoditve ima kot OP? 

10. Kakšne ocene je ime/-la v izvorni državi, kakšne ima zdaj? 

11. Kaj bi svetoval šoli, kako naj bo čim bolj v oporo otroku, ki pride na novo? 

12. Kaj meni o tem, da bi imeli na šoli medkulturno prireditev, na kateri bi lahko govoril/pel/nastopal v 

svojem maternem jeziku? Se je to že kdaj zgodilo? Si tega želi? 

13. Kaj meni o tem, da bi pri pouku brali različna besedila o sprejemanju priseljencev? Ali to pomaga pri 

vključevanju ali škodi?  

 

Priloga 2: Vprašanja za intervju s starši otrok priseljencev 

 

1. Od kod so prišli? 

2. Kdaj? 

3. Kako so jih sprejeli na šoli? 

4. Vrsta podpore, pomoči za vključitev otroka na šoli. 

5. Kaj so pogrešali? Kaj bi svetovali šoli, kako čim bolj učinkovito podpreti OP? 

6. Ali imajo njihovi otroci na šoli prilagojeno ocenjevanje? Kaj jim omogoča prilagoditev? 

7. Kako sodelujejo s šolo? 

8. Kakšno sodelovanje si še želijo s šolo? 

 

Priloga 3: Vprašanja za intervju z učitelji 

 

UČITELJI (ravnatelj/-ica, svetovalna delavka, razrednik/-čarka, ravnatelj/-ica, šolska knjižničarka, 

učitelj/-ica SDJ, učitelj/-ica maternega jezika): lahko posamično ali skupaj (v obliki okrogle mize) 
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Razrednik/-čarka: 

1. Prve izkušnje z otrokom priseljencem (OP): kdaj, od kod je prišel, kako ste se počutili vi, kako so ga 

sprejeli v razredu – prvi koraki. 

2. Kako je danes, ko imate že več let izkušenj z vključevanjem OP? Kaj ste spremenili?  

3. Koliko OP imate v razredu, od kod so prišli, katero leto so v Sloveniji? 

4. Kako so sprejeti v razredu? 

5. Kaj naredite, ko pride do diskriminacije, izključevanja? Dva primera reševanja. 

 

Učitelj/-ica, ki izvaja pouk slovenščine kot učnega predmeta: 

1. Ali učni načrt za slovenščino (2001) po vašem mnenju podpira medkulturni dialog? 

2. Ste kdaj za vzpostavitev medkulturnega dialoga v razredu/pozitivne klime ob sprejemanju 

OP/premagovanje stereotipov, predsodkov uporabili književno besedilo?  

3. Katero besedilo (naslov, avtor/avtorica), s katerim ciljem? Opišite, prosim. 

4. Ali mislite, da bi lahko OP pri pouku slovenščine predstavil književno besedilo v svojem maternem 

jeziku, iz kulturnega okolja, iz katerega je prišel?  

5. Ste kdaj izvedli šolsko uro ali šolsko prireditev prav z namenom spodbujanja medkulturnega dialoga 

(pri slovenščini ali drugje)? Opišite, prosim.  

 

Učitelj/-ica SDJ: 

1. Kako poteka na šoli poučevanje SDJ? 

2. Katero gradivo uporabljate? 

3. Ste se udeležili izobraževanja za SDJ? 

4. Se je vaš način poučevanja SDJ čez leta kaj spremenil?  

 

Šolska knjižničarka: 

1. Katere dejavnosti potekajo v šolski knjižnici za spodbujanje medkulturnega dialoga?  

2. So v šolski knjižnici tudi  knjige v maternih jezikih OP? 

3. Lahko zagovarjajo otroci bralno značko (vsaj delno) tudi v maternem jeziku? 

4. Ali kdaj v okviru ur KIZ-a izvajate medkulturno-medpredmetne ure? Opišite, prosim, vsaj en primer.  

 

Vodstvo šole/svetovalna služba: 

1. Koliko otrok priseljencev prve generacije (niso rojeni v Sloveniji, slovenščina ni materni jezik) je 

prišlo na šolo zadnja tri leta? 

2. Od kod so prišli? 

3. Kakšna je njihova učna uspešnost? So med njimi tudi nadarjeni otroci in otroci s posebnimi 

potrebami? 

4. Kakšna je njihova vključenost v šolske dejavnosti? 
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5. Koliko ur za poučevanje SDTJ ste prejeli v zadnjih treh letih? Povprečno koliko ur/učenca? 

6. Katere vrste izobraževanja ponuja šola za vključevanje otrok priseljencev: staršem, učencem, 

pedagoškim delavcem? 

7. Kako se na ravni šole spodbuja medkulturni dialog? 

8. Kako sodelujete pri vključevanju OP z lokalnim okoljem? Vam je v podporo katero od prostovoljnih 

društev, lokalna oblast, knjižnica, ljudska univerza (za starše) ipd.? 

9. Kaj predlagate za najboljšo sistemsko rešitev vključevanja otrok priseljencev in spodbujanje 

medkulturnega dialoga (na šoli, v okolju, s strani države)? 

 

Za razredničarko/svetovalno delavko/ravnatelja, ravnateljico: 

1. Kako poteka sodelovanje s starši otrok priseljencev? 

2. Kako poteka sodelovanje šolskega tima pri vključevanju OP?  

3. Imajo OP prilagojeno ocenjevanje? Katere prilagoditve ste sprejeli na ravni šole za vključevanje in 

ocenjevanje OP?  

4. Katera določila, dokumente upoštevate pri prilagoditvah?  

5. Ste se udeležili zadnja leta glede vključevanja OP katerega dodatnega izobraževanja? Vam je to pri 

vašem delu z otroki priseljenci koristilo?  

6. Kako razumete pojme: medkulturni dialog, medkulturno izobraževanje?  

 

Učitelj, učiteljica maternega jezika in kulture: 

1. Kako poteka na šoli pouk materinščine OP? 

2. Kateri jezik(i)? 

3. Kako poteka sodelovanje z redno zaposlenimi na šoli, na kateri izvajate pouk materinščine? 

4. Ste že kdaj izvedli skupne dejavnosti z redno zaposlenimi na šoli (v smislu medkulturnega dialoga, 

dvojezičnih medkulturnih ur)? 

5. Ali ima šola/šolska knjižnica na voljo knjižnično gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev? 

6. Kako ste vzpostavili stik s šolo? 

7. Katero gradivo uporabljate za pouk maternega jezika in kulture (ga pripravljate sami ali je na voljo 

gradivo iz izvorne države)? 

8. Kdo je plačnik organiziranega pouka maternega jezika in kulture (starši, društvo, MŠŠ, izvorna 

država)? 

9. Kako poteka sodelovanje med šolo in lokalnimi društvi priseljencev? 
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Priloga 4: Vprašalnik za starše  

Koper, 10. 5. 2011 

PROŠNJA ZA SODELOVANJE 

 

Spoštovani! 

Vljudno Vas prosim za sodelovanje pri raziskavi za doktorsko disertacijo z naslovom 

Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. 

Prosim Vas, da odgovorite na nekaj vprašanj odprtega tipa in vrnete vprašalnik čim prej (najkasneje 

pa v tednu dni) razredničarki Vašega otroka. Vsi odgovori bodo anonimni in namenjeni samo v 

raziskovalne namene. Če imate kakršno koli vprašanje ali bi rajši odgovarjali v elektronski obliki, mi 

pišite, prosim, na vizintin@zrc-sazu.si. Z veseljem vam bom odgovorila. Zahvaljujem se vam za 

odgovore in vas lepo pozdravljam. 

 

Marijanca Ajša Vižintin 

 

1. Katero vrsto podpore bi pričakovali sami zase in za svojega otroka, če bi se preselili v  drugo 

državo, v okolje z drugim jezikom? Kaj bi naredili sami in na katerih področjih bi pričakovali podporo 

v šoli, okolju, od države? 

2. Ali so v razredu Vašega otroka tudi otroci priseljenci? Koliko jih je? Od kod so prišli? 

3. Katere prilagoditve in katero vrsto podpore nudi šola, ki jo obiskuje Vaš otrok, otrokom 

priseljencem pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni program? Kaj menite o tem? 

4. Ali poznate katero književno besedilo (roman, kratke zgodbe) o preseljevanju, (ne)sprejemanju 

priseljencev? Navedite naslov in avtorja, avtorico, prosim. 

5. Kaj menite o pravici tujcev iz držav v razvoju do brezplačnega učenja slovenščine?
187

  

6. »Za rast in konkurenčnost slovenskega gospodarstva in krepitev človeških virov Slovenije, v luči 

staranja prebivalstva in pomanjkanja delovno aktivnega prebivalstva, se bo morala Slovenija potruditi, 

da zadrži svoje visoko usposobljene delavce in poveča njihovo število s priseljevanjem tujcev in 

Slovencev iz tujine … Migranti imajo pogosto inovativni potencial in so na splošno bolj podjetniško 

aktivni kot domače prebivalstvo države priselitve. Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na 

njihovo podjetniško aktivnost, je pripravljenost sprejema podjetniškega tveganja.« (Strategija 

ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020, str. 27) Kakšno je vaše mnenje o tem? 

7. Kdo vse živi v Sloveniji? Katere jezike govorijo prebivalci in prebivalke Slovenije? So se vsi rodili 

v Sloveniji? Če ne, od kod so prišli? Kateri so njihovi materni jeziki? 

                                                 

187
 Več o tem si lahko preberete na http://www.infotujci.si/.  

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠ DRAGOCENI ČAS IN ODGOVORE. 

mailto:vizintin@zrc-sazu.si
http://www.infotujci.si/
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Priloga 5: Delavnica 1 za učence, učenke (vključevanje, prebivalci Slovenije) 

 

1. skupina:  

 Kako bi se počutili, če bi šli živet v drugo državo in bi se morali začeti učiti nov jezik?  

 Kakšno pomoč/podporo bi pričakovali v novi šoli, če bi se preselili in bi tam govorili drug jezik? 

2. skupina:  

 Predstavljajte si, da dobite v razred novega učenca, učenko, ki ne razume slovenskega  jezika.  

 Kaj bi naredili, katero vrsto podpore bi mu/ji nudili, da se čim hitreje vključi v razred, sledi 

pouku? 

3. skupina:  

 Kdo vse živi v Sloveniji?  

 Katere jezike govorijo prebivalci Slovenije? 

 So se vsi rodili v Sloveniji?  

 Če se niso rodili v Sloveniji, od kod so prišli?  

 Poznate koga, ki se je preselil v Slovenijo? Opišite, prosim, dva primera. 

 Kaj pa Slovenci, živimo samo v Sloveniji? Kje še živimo Slovenci?  

 Poznate Slovenca ali Slovenko, ki se je preselil v drugo državo? Opišite, prosim, dva primera. 

Priloga 6: Delavnica 2 za učence, učenke (književna besedila)  

 

Seznam književnih besedil, ki smo jih uporabili med empirično raziskavo: 

 Cave, Kathryn (2001): Drugačen  

 Fries, Claudia (2002): Pujsa imamo za soseda  

 Hanuš, Barbara (2010a): O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = Božićno drvce = 

Novogodišna elka = Neve beršeskro boroco = Bredhi i vitit të ri 

 Hanuš, Barbara (2010b): O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = L'albero di natale = A 

karácsonyfa = Der Weihnachtsbaum 

 Hudorovac, Stojan idr. (2009): Most prijateljstva = Mosto prijateljstvo = Pejtaušaugorski 

phurt  

 Koren, Majda (2009): Mici iz 2. a – Azra 

 Makarovič, Svetlana (2002): Kam pa kam, kosovirja? – Na pingvinišču, Pri groooznih 

Lebdivkah 

 Neuendorf, Silvio (2000): Niko Nosorog pa že ni pošast  

 Pikalo, Matjaž (2005): Samsara: kratke zgodbe – Kim Yan Li 

 Velthius, Max (2005): Žabec in tujec  


