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Izvleček 
 
Tako v širši družbi kot na pedagoškem polju se vrednote spreminjajo, za sodobnost je 

značilen individualizem, družbene razmere pa spodbujajo pretirano tekmovalnost. Poleg 

tega zaradi vedno obsežnejših selitev postaja večkulturnost stalnica tudi v našem prostoru. 

Že od nekdaj so v družbi prisotne delitve na »mi in oni«, kar prevečkrat občutijo tudi otroci, 

ki se že tako zaradi svojega manjšinskega kulturnega ozadja znajdejo na manj ugodnih 

izhodiščnih položajih. Magistrsko delo se odziva na problematiko individualizma, 

tekmovalnosti in zapostavljenosti na podlagi pripadnosti manjšini in osvetljuje šolske odzive 

na te in temu podobne aktualne družbene izzive. Delo ima za namen poiskati prakse, ki se 

odzivajo tako na kulturno pestrost kot tudi na pretirano tekmovalnost in individualizem. V 

teoretičnem delu so predstavljeni interkulturna vzgoja in izobraževanje, prikazani so tudi 

različni pristopi moralne vzgoje. Solidarnost je obravnavana kot »most med kulturami« ter 

kot mogoč odgovor na pomanjkanje tovarištva in vzajemne pomoči. Opisane so tudi pasti 

solidarnosti, pogosto očitne v primerih prostovoljstva, kjer se pogosto krepi moč 

prostovoljca, prejemnik pomoči pa lahko ob tem doživlja občutke nemoči. Poudarjen je 

pomen vzajemnosti med vpletenimi v tovrstnih izmenjavah. Kot stebri solidarnosti so 

osvetljeni pojmi prijateljstva, empatije in vrstniške skupine. Avtorica problematizira klasičen 

pogled na prostovoljstvo in medvrstniško pomoč in poudari pomen vzajemnosti, ki daje 

celotni izmenjavi popolnoma drug smisel.  

V raziskavi je uporabljen kvalitativni pristop, uporabljena je metoda polstrukturiranega 

intervjuja s predstavniki vodstev šol.Empirični del naloge osvetljuje teoretična izhodišča s 

študijo primera, kjer so bile namensko izbrane določene osnovne šole, ki so z vidika namena 

naloge razumljene kot zanimive. Po metodi snežene kepe naloga preko intervjujev z vodstvi 

šol prinaša njihove prakse spoznanja in vizije, kjer so vključeni elementi večkulturnosti ali/in 

solidarnosti. 

Ob pregledovanju strokovnih izhodišč in rešitev na področju (vrstniške) solidarnosti in 

medkulturnosti na šolskem področju ter na drugi strani ob primerjavi z dejanskim stanjem na 

štirih osnovnih šolah naloga prinaša ugotovitve, da sedanje oblike dela na omenjenih 

osnovnih šolah sicer spodbujajo medkulturno komunikacijo ter vrstniško solidarnost, vendar 

so še precej oddaljene od teoretičnih smernic in priporočil. 
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Abstract 
 
The master's thesis illuminates educational responses to actual social challenges. Just as 

values are changing in wider society, so also are they changing in the field of pedagogy. 

Individualism is charateristic of modernity while social conditions stimulate high 

competitiveness. Due to continuously increasing movement, multiculturalism is also 

becoming a constant in our social environment. There have always existed divisions between 

»us« and »them«, a reality that is too often also felt by children who find themselves at 

disadvantaged starting points because of their minority cultural background. It is therefore 

necessary to find solutions, both in terms of cultural diversity as well as high competitiveness 

and individualism. The master's thesis describes inter-cultural upbringing and education; it 

explore various approaches of moral upbringing. The value of solidarity is treated as a 

»bridge between cultures« and as a possible solution to a lack of comaraderie and mutual 

help. It also describes the trappings of solidarity, such as are often felt in cases of 

volunteerism, where the strength of the volunteer is often strengthened, while the recipient 

of aid may experience feelings of helplessness. It emphasizes the importance  of reciprocity 

between those engaged in such exchanges. The notions of friendship, empathy and 

collegiality are illuminated as pillars of solidarity. 

The empirical part of the thesis enlight theoretical concepts with the study of a case in which 

particular primary schools are selected on the basis of their being understood as interesting 

for the purposes of this study. Following the method of the snow ball effect the thesis uses 

interviews to present the visions, practices and insights of school leaders and of their 

schools, which include elements of multiculturalism and/or solidarity.            
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I. UVOD 

»Ne odgovarjamo le za to, kar storimo,  

temveč tudi za tisto, česar ne storimo.« 

(Molière) 

Tako v širši družbi kot na pedagoškem področju se vrednote spreminjajo. Za sodobnost je 

značilen individualizem, družbene razmere pa spodbujajo pretirano tekmovalnost. Položaj 

posameznika v današnji družbi je prežet s potrošnjo, individualizmom in pretirano 

tekmovalnostjo. Človek je ujet v navidezno svobodo, ki se je lahko reši s ponovno 

vzpostavitvijo moralnega delovanja na podlagi sočutja in zavesti o medsebojni odvisnosti 

ljudi (Bauman, 2002). Vplivi zunajšolskega okolja se ne ustavijo pred šolskimi vrati. Otroci 

prihajajo v šolo pod vplivom družbe, ki je potrošniška in individualistično naravnana. In 

večina otrok bo taka ostala, tudi ko prestopi šolski prag (Bečaj, 2005). Poleg tega zaradi 

vedno obsežnejših selitev postaja večkulturnost stalnica tudi v našem prostoru. Zaradi 

nenehnih sprememb smo ljudje na skupnem planetu vedno bolj medsebojno odvisni. Selitve 

pa niso nekaj novega. Že v biblijskih časih so bila življenja zaznamovana z migracijami in 

izgnanstvi. Ne prvotna, niti nova domovina nista v nobenem času mogli nuditi tega, kar bi 

migranti potrebovali, da bi čutili lastno vrednost in pripadnost svoji kulturni identiteti 

(Gstettner, 2003). In tudi sedaj imamo družbo, sestavljeno iz večine in manjšine, kjer so 

skupne temeljne vrednote še vedno ločene (Sardoč, 2009). Že v izhodišču izhajamo iz 

evropocentričnega sistema vrednot, kar pokaže jasno sliko, kdo bo izbran kot uspešen. 

Delitve na »mi in oni« prevečkrat občutijo tudi otroci, ki se jim rado zgodi, da se zaradi svoje 

kulture znajdejo na manj ugodnih izhodiščnih položajih. Pozorni moramo biti na dejstvo, da 

otroci prihajajo iz različnih družinskih okolij, kjer odgovore na vzgojna vprašanja razrešujejo 

kulturi in tradiciji primerno (Gerjolj, 2000). Krepiti je potrebno občutek socialne odgovornosti 

in se truditi za doseganje enakih možnosti za vse. Potrebno je iskanje rešitev – tako glede 

kulturne pestrosti kot tudi z vidika pretirane tekmovalnosti in individualizma. 
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V teoretičnem delu naloge je v prvem poglavju predstavljen položaj v današnji družbi. 

Sprememba vrednot, individualizem in potrošnja so stalnice današnje družbe, na katere se 

osredotočam. Pomembna tema je tudi odnos med večinskim prebivalstvom in manjšinsko 

skupnostjo, pri čemer se osredotočam na nepravilno delovanje večinskega prebivalstva. V 

nadaljevanju se dotaknem solidarnosti, kot ene izmed nepogrešljivih vrednot. 

V drugem poglavju so predstavljene nekatere izmed možnih poti, kjer se uresničujejo 

večkulturni odnosi. Interkulturnost v šoli naj bi gradila inkluzivno okolje, potekalo naj bi v 

smeri večina–manjšina in obratno, vendar so smernice tovrstne vzgoje pogostokrat le na 

papirju, zato je posebna pozornost namenjena tudi neenakim možnostim v šoli. Eden izmed 

blažilcev napetosti v šolah je tudi vrednota solidarnosti, ki bo opisana kot odgovor na 

individualnost in tekmovalnost v šolah.  

V tretjem poglavju kot stebre prosocialnosti izpostavim pomen altruizma, empatije 

prijateljstva in vrstnikov. Osredotočena sem na razvoj altruizma in empatije pri otrocih. 

Zgodnje prosocialno vedenje namreč močno pripomore k uspehu na kognitivnih področjih, 

pozitiven učinek pa ima tudi na razvijanje socialnih, čustvenih in moralnih področij. Vendar je 

tudi vloga vrstnikov izrednega pomena, saj v času moralnega razvoja vrstniški vpliv pri 

oblikovanju moralne drže nadvladuje. 

Nato v četrtem poglavju nadaljujem z načini spodbujanja prosocialnega vedenja v šoli. 

Srečujem se z vprašanji, zakaj je tako velik razkorak med vedenjem o etičnih normah in ter o 

dejanskem uresničevanju v praksi. Opredelim vlogo moralne vzgoje in izobraževanja, katere 

namen ni vsiljevanje in učenje pravil, temveč usmerjanje emocionalnih in drugih življenjskih 

moči v pomoč sočloveku. Kot načini spodbujanja prosocialnosti so predstavljeni induktivni 

pristop, delo za skupnost, izkustveno-doživljajsko zasnovan pristop, estetsko učenje. V 

petem poglavju pojasnim model prostovoljstva kot enega izmed načinov, kako 

deprivilegiranim dati možnost za izboljšanje položaja. Posvetila sem se značilnostim 

prostovoljstva, hkrati pa opozorila na pasti prostovoljstva, predvsem na ohranjanje položajev 

moči. Konec teoretičnega dela je namenjen razmisleku o take vrste prostovoljstvu, ki bi 

upošteval vzajemnost. Pozornost je usmerjena na doživljanje tistega, ki je prejemnik pomoči, 

saj lahko ob prejeti pomoči doživlja občutke nemoči. Znotraj tega pojasnjujem potrebo po 

senzibilnosti, saj lahko še tako dobronamerna pomoč osebi z nizko samopodobo le-to še 
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zniža; lažje se razvijejo občutki manjvrednosti, negotovosti, odvisnosti. Poudarim vzajemno 

tovariško pomoč, ki poveže skupnost, omili negativne učinke tekmovalnosti ter občutka 

socialne izoliranosti. 

V teoretičnem uvodu magistrskega dela so predstavljena teoretična izhodišča obravnavanega 

problema, kjer se opiram na strokovno literaturo slovenskih in tujih avtorjev. Gre za 

predstavitev in primerjavo strokovnih in znanstvenih spoznanj različnih avtorjev, ki se 

ukvarjajo z interkulturno vzgojo in izobraževanjem ter konceptom solidarnosti med mladimi. 

Vsaka od teoretičnih tem je predstavljena z namenom podpore analizi in interpretaciji 

izsledkov teoretičnega dela. Teme teoretičnega dela so bile zasnovane sočasno z opomnikom, 

ki mi je služil kot pomoč pri intervjuju. Izbira teoretičnih tem, se je v pogovoru izkazala za 

relevantno. 

 

V okviru empiričnega dela naloge so teoretična izhodišča osvetljena s kvalitativno raziskavo, 

kjer so bile namensko izbrane določene osnovne šole, ki so z vidika namena naloge 

razumljene kot zanimive.  

Opravila sem vnaprejšnje pogovore, s pomočjo katerih sem želela dobiti vpogled v to, kakšne 

predstave in izkušnje imajo vodstva šol o omenjenem pojmu. Na podlagi teh, vnaprej 

opravljenih pogovorov sem se odločila namensko izbrati svoje sogovornike v raziskavi. 

Odločila sem se, da bodo moji sogovorniki predstavniki vodstev šol, saj so oni tisti, ki najbolj 

celostno predstavljajo sliko oziroma delovanje šole ter usmerjajo njeno delovanje. Za dosego 

svojih raziskovalnih ciljev se mi je zdelo smiselno izbrati tiste, ki imajo s prakticiranjem z 

večkulturnostjo in vrstniško solidarnosti povezanih projektov posebej veliko izkušenj. V 

raziskavi torej predstavljam misli in ideje tistih ravnateljev in ravnateljic, ki pri vodenju šol 

večkulturnost in vrstniško pomoč razumejo kot pomembno prvino, kar se pokaže v podobi 

šole kot čuteče ustanove. Obenem so ravnatelji in ravnateljice tisti, ki so odgovorni za 

zunanje povezave sistemske pomoči na področju medkulturnosti in vrstniške solidarnosti. 

Hkrati pa je v največji meri prav od vodstva šole odvisno, ali se določene dejavnosti s 

področja večkulturnosti in/ali medvrstniške pomoči izvajajo ali ne, ali so aktivnosti podprte 

ali ne. Vodstva šol pa imajo tudi najširši vpogled v celostno delovanje šole.  
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Namen raziskave je proučiti prakse in naravnanost šol, ki prednjačijo po obsegu 

prostovoljstva oz. projektov pomoči, ki jih izvajajo. S celotno nalogo želim ugotoviti, kako 

posamezne šole delujejo z vidika solidarnosti, katere aktivnosti v njih uspevajo, katere pa je 

težje izvesti. Z nalogo ugotavljam, kako ravnatelji šol razumejo vzajemnost, prostovoljstvo, 

vrstniško solidarnost, večkulturnost in kako se znotraj izbranih šol to uresničuje. Preko analize 

intervjujev z vodstvi šol naloga prinaša njihove vizije, prakse in spoznanja o področjih 

večkulturnosti in/ali vrstniške solidarnosti. Hkrati so podani predlogi, kako bi se lahko 

vrstniško vzajemno pomoč implementiralo bolj in v večjem obsegu – na raziskovanih šolah in 

tudi širše. 

 

II. TEORETIČNI DEL 

1. Položaj v sodobni družbi 

1.1. Individualizem, potrošnja ter sprememba vrednot 

 

Človek je ujet v navidezno svobodo, ki se je lahko reši s ponovno vzpostavitvijo moralnega 

delovanja na podlagi sočutja in zavesti o medsebojni odvisnosti ljudi (Bauman, 2002). Pri 

mnogih sociologih, kot so na primer Bauman, Marcuse in Beck, je značilna ugotovitev, da v 

današnji postmoderni družbi človek ne čuti več odgovornosti za družbo in se več ne ravna po 

moralnem kompasu, ki ga je skupnost včasih imela vgrajenega v obliki moralnega konsenza. 

Lahko se zgodi, da je v ospredju posameznikov lastni interes (Šenica, 2008). V različnih 

družbenih vlogah, ki jih posameznik igra, se pretirano naprezanje za lastni interes na dolgi 

rok izkaže za negativno. Pogosto pa je slišati žal resničen izgovor, da globalizem in 

kapitalizem zahtevata tekmovalnost, izločanje ter boj za preživetje (Drole, 2009). 

Kljub individualizmu, ki ga v današnjem času usmerja egoizem, pa posameznik svojo 

individualnost potrjuje le v sodelovanju z drugimi. Vendar se lahko tak individualizem tudi 

vrača, predvsem v primerih, ko tudi drugi reagirajo z individualizmom. To pa ljudi med seboj 

oddaljuje (Resman, 2008).  

Bauman v intervjuju (Tomažič, 2011) meni, da smo v globaliziranem svetu vsi odvisni drug od 

drugega; vse, kar naredimo, vpliva na nekoga drugega v realnem času ali v prihodnosti. Vsi 

smo v istem čolnu, kjer bi se bilo potrebno usklajevati, nekdo mora vzeti krmilo v svoje roke. 

Pred postmoderno dobo so se ljudje spraševali: Kaj je treba storiti, da se bodo stvari 
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izboljšale? Danes pa je ključno vprašanje: Kdo bo to storil? In ker je v družbi tako 

zakoreninjen individualizem, je odgovoren vsak zase sam. 

Ljudje so osvobojeni oblik življenja in samoumevnosti industrijske družbe. Odvisni so sami od 

sebe in tako še bolj izpostavljeni tveganjem. Vsak odgovarja zase, vsak zase tvega; tudi 

odločitve, v katerih so prisotna tveganja, se individualizirajo na posameznika. V družbi 

tveganja torej vsak prevzame tveganje in se vsak postavi zase (Beck, 2001). Bauman nadalje 

pravi (Tomažič, 2011), da se ob neuspehu pogostokrat sliši, da nekdo ni uspel le zato, ker ni 

bil odgovoren, delaven, pameten ali pa je bil len. 

Vendar je tu še mnogo ljudi, ki so lahko še tako delavni, odgovorni, pametni in pridni, pa 

kljub temu ne bodo uspeli. Velikokrat se med njimi znajdejo priseljenci, ki včasih niso sami 

kovači svoje sreče. Srečo jim kuje dominantna skupina ljudi, med katerimi se znajdejo. Oni jih 

zaposlujejo, postavljajo pravila, o njih poročajo, pišejo … 

Bauman (Tomažič, 2011) meni, da se ljudje jezijo sami nase, kar slabo vpliva na njihovo 

samopodobo. Ne zaupajo si in v takem stanju se težko spopadejo z novimi izzivi. Kdor se 

namerava upreti, potrebuje vsaj nekaj samozaupanja in samozavesti. Ponižanje, ki smo mu 

danes podlegli, pa te razsežnosti ne vsebuje.  

Hkrati so posamezniki izgubljeni zaradi občutka negotovosti, nekompetentnosti in pritiskov 

izbir. Možne rešitve, ki jih sugerirajo mediji, zavajajo posameznika v prostočasno 

potrošništvo. S tem zapolnjujejo svoj stres in občutke identitetnih primanjkljajev. To je za 

posameznika nevarno, saj se za navidezno aktivacijo skriva globoka pasivnost, ki se kaže kot 

potrošništvo in medijsko vodeni vzorci življenjskih stilov (Beck, v Ule 2000b). Potrošništvo je 

postala osrednja dejavnost današnjega družbenega življenja. V iskanju novega življenjskega 

sloga posameznik ne najde potešitve v nobenem izzivu ali zadovoljstvu, ki mu ga nudi družba 

porabe. Zaradi tega nenehno oblikuje nove kratkotrajne identitete, ki jih kmalu zamenja za 

nove artikle, ki naj bi mu prinesli več užitkov. Tudi skupnosti niso več trdne, ne temeljijo na 

povezanosti ljudi v celoto. Bauman jih prikaže kot garderobne skupnosti, ki jih posameznik 

menja kot oblačila ali maske z namenom prilagoditi se začasnemu življenjskemu slogu. V 

«svetiščih porabe», ki označujejo nakupovalna središča, se posameznik počuti svobodnega in 

varnega, saj ima lažen občutek pripadnosti, ki pa ni niti ohlapno povezan z občutkom 

moralne odgovornosti, ki naj bi jo zahteval občutek pripadnosti (Bauman 2002). Potrošniška 

družba tako kar vabi posameznika brez notranje etične drže, brez ponotranjenih moralnih 

pravil in brez zgodovine (Kovač Šebart, 2001). Da je potrošnja z mislijo dobička zajela prav 
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vse, dobro opiše tudi Vodičar (2006), ko pravi, da se tudi antiglobalistični protestniki na 

protest pripeljejo s prevoznimi sredstvi, ki so jih poskušali pridobiti na najcenejši način, in se 

prehranjujejo s proizvodi multinacionalk, ki so tarča njihovih protestov. 

Družben svet se ljudem zdi nepregleden in nepredvidljiv, poln tveganj, s katerimi se 

spopadejo kot posamezniki, nepovezani z drugimi, kljub temu, da ostali živijo v istih 

okoliščinah, s podobnimi težavami in tveganji. Individualizacija daje nalogo, da se vsak 

posameznik sam psihosocialno integrira v družbo. To je bilo prej v rokah družine, dela, 

različnih referenčnih skupin in tudi zato, ker je preobrat celovit, je za posameznika velikokrat 

boleče in težko. Pojavljajo se problemi s samopodobo, socialnimi stiki (osamljenost), 

čustvenimi odnosi, občutki negotovosti, krivde … Težave se stopnjujejo, kopičijo se nerešeni 

problemi, kar pripelje do socialne ranljivosti (Ule, 2000b). Psihološka osamljenost je ovira 

življenja in razvoja kogar koli, tudi mladih. Z raziskavo iz konca devetdesetih let je bilo 

ugotovljeno, da je okoli 22,1 odstotkov učencev, ki nimajo prijatelja, da bi mu lahko zaupali, 

46,4 odstotkov pa si jih želi več pozornosti sošolcev/sošolk (Resman in drugi 1999, v Resman, 

2008). Tudi v raziskavah v ZDA je bilo ugotovljeno, da ima tretjina mladih, vključenih v 

raziskavo, negativno samopodobo, nizko spoštovanje, depresiven ali celo samodestruktiven 

odnos do življenja, so negotovi in anksiozni. Na slabšem so člani družbeno ogroženih skupin, 

medtem ko bodo drugi težave odločanja in s tem povezan stres večkrat sprejeli kot 

življenjske izzive in možnosti (Ule, 2000b). Naraščajoč individualizem povzroča, da 

posamezniki oblikujejo vedno bolj individualno zasnovane identitetne strukture, pri čemer 

socialna identiteta izgublja svoj pomen. S tem individualizirani življenjski stil ne izraža več 

odkritih diskriminacij ene družbene skupine nasproti drugi. Predsodkovno mišljenje se umika 

v zasebnost, v medosebne odnose ali pa se ljudje stikom z različnimi družbenimi skupinami 

zaradi morebitnih konfliktov raje izognejo. Tako predsodkov ni manj, vendar se umaknejo v 

sfero zasebnosti, skrivajo se v tihem preziru, kažejo pa se tudi v nezanimanju za drugačnost 

(Mikolič, 2009). 

Pozornost velja nameniti tudi naraščanju razlike med moralo in mnenji. Nekatera dejanja in 

odnosi, ki prej niso bili deležni moralnega odobravanja, se sedaj lahko hitro izmuznejo s 

področja moralne kontrole in postanejo tolerirani in moralno sprejemljivi (Bauman, 2002). 

Posamezniki današnjega časa so tako preveč zaposleni sami s seboj in s svojim prizadevanji 

za popolnost, da nimajo ne časa ne interesa, da bi se ozrli na druge. Razen, ko jih potrebujejo 

za dosego lastnih ciljev (Rutar, 2005). Po eni strani je človekova narava sebična, saj se nagiba 
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k skrbi za lastne potrebe in interes, po drugi strani pa v posameznikovi naravi obstaja 

sposobnost verovanja v moralne vrednote, kar mu omogoča družbeno življenje (Durkheim, v 

Haralambos, 2001). V današnji družbi ne gre za zavrnitev morale nasploh, ampak za obrat 

vrednostnih sistemov. Od globalnih in celostno oblikovanih sistemov se obrača bolj k 

individualni morali in osebnemu izkustvu, ki je predvsem pri mladih bolj razpršeno in ni 

hierarhično organizirano (Ule, 2000b). S kolektivnim soglasjem o temeljnih moralnih 

vprašanjih, ki omogoča družbeno solidarnost in integracijo posameznikov v oblike družbenih 

enot, se lahko oblikuje družba današnjega časa (Durkheim, v Haralambos, 2001).  

Kot je že bilo ugotovljeno, je o krizi vrednot težko govoriti, gre pa za premik k bolj fluidnim 

vrednotam, ki niso hierarhično organizirane. Namesto velikih vrednot, oprtih na močne 

ideologije, se pojavljajo individualne vrednote (Ule, 2000b). Poleg tega v družbenem okolju 

potekajo stalne spremembe, s tem pa se spreminja tudi to, kar se uveljavlja kot vredno 

(Gnamuš-Tancer, 2001). Vrednote razumemo kot cilje, h katerim želimo in po katerih 

uravnavamo svoje življenje. Vendar je treba opozoriti, da so vrednote vse, kar usmerja naše 

vedenje. Torej poleg solidarnosti, ljubezni, strpnosti tudi individualizem, potrošništvo ali 

družbeni status (Bečaj, 2005). So poglavitni elementi kulture in sooblikujejo moralno-etična 

pravila obnašanja v določeni situaciji (Tomšič, 2009). V krizi naj bi bil le odnos zahodnega 

človeka do vrednot (Žorž, 2005). Pri tem igra vlogo tudi gospodarska negotovost, ki vodi v 

socialne, politične in idejne krize. Boj vseh proti vsem se vedno bolj uveljavlja. Čuti se 

potreba po redu, ki bi prinesla varnost in stabilnost. To pa zahteva celostni in odgovornejši 

pristop do vseh dosežkov postmoderne družbe (Divjak, 2000). Sredi sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja se je predvidevalo, da bodo računalniki končno osvobodili človeka trdega 

dela, mentalnih izračunov in shranjevanja podatkov; človekov duh bo lahko prost. V takšni 

situaciji se bodo umetnost, glasba, religija in moralnost in druge neraziskane moči človekove 

osebnosti lahko razcvetele in nam omogočile, da postanemo resnično «človeški« (Kay, 1975). 

Ali se tedanja predvidevanja uresničujejo v današnjem času? Informacijska doba prinaša 

večjo družbeno moč informacij, ki jih je vedno več. Vse več je tudi slojev, ki pa nimajo 

dostopa do informacijske tehnologije ali pa je ne obvladajo (Kroflič, 2001). Hiter razvoj, 

informacijska doba, preseljevanje spreminjajo vrednotne usmeritve. Vendar se etičnosti 

lahko naučimo le v stiku s sočlovekom (Globokar, 2011). Ukinjanje vere v eno resnico na 

področju znanosti, religije, filozofije ter odsotnost enotnih, vsebinsko jasno opredeljenih 

vrednot (Kroflič, 2001) še bolj obremenjuje človeka. Kulturna pluralizacija tako vodi do 



8 
 

zmede, nejasnosti in negotovosti, saj ni določenega splošnega, za vse ljudi veljavnega 

sistema vrednot (Tomšič, 2009). 

Posameznik in družba se ne moreta razvijati, če se ne upošteva ključnih etičnih in drugih 

vrednot, katerih ključ je v človekovih pravicah in dostojanstvu (Divjak, 2000). Na eni strani je 

demokratična družba sestavljena iz večine in manjšine, ki si delita skupne vrednote 

demokratične družbe - npr. človekove pravice (Sardoč, 2009); (čeprav sama menim, da si 

skupnih vrednot ne delita, pač pa so to (prvenstveno) vrednote večine). Po drugi strani pa 

imamo družbo, ob čemer so skupne temeljne vrednote pa so še vedno ločene (Sardoč, 

2009). Večinska in manjšinska kulturna orientacija se zelo razlikujeta v različnih segmentih 

vrednot. Ko neki vrednoti v multikulturnem okolju želimo dati pomembno mesto, se je 

potrebno ozreti na manjšino in večino. F. Kluckhohn (1961) meni, da si je potrebno zastaviti 

vprašanja: Kakšni so medosebni odnosi v večini, manjšini? Katera časovna dimenzija 

(preteklost, sedanjost ali načrti za prihodnost) je pomembna za manjšino/večino? Katere 

osebnostne lastnosti visoko vrednoti manjšina/večina? Kakšen odnos ima do narave 

manjšina/večina? Katere so prirojene predispozicije človeka? Ta vprašanja nam lepo 

pomagajo pri razumevanju kulturne različnosti in socializacije (Berns, 2010). Svet je torej 

treba vzgajati za skupne vrednote (Drole, 2009). Potrebujemo skupne etične temelje za 

sobivanje, zato je dobro, da bi našli način etične argumentacije, ki bo imel univerzalno 

veljavo (Globokar, 2011). Vrednote, ki bodo zavladale, da se bo lahko vzpostavila kultura 

miru. Le taka kultura omogoča transnacionalno solidarnost šibkih, marginaliziranih in 

zatiranih za miren preobrat nepravičnosti svetovnega sistema (Wintersteiner, 2003).  

 

 

1.2. Multikulturnost 

 

Ena izmed značilnosti današnje družbe je tudi pestrost sobivanja različnih kultur. V kulturno 

mešanih okoljih je potrebno veliko več truda za strpnost, dobro sobivanje, odnose, kot pa ga 

je bilo treba včasih v homogenih družbah. Vse prevečkrat smo priča stikom, kjer med 

manjšino in večino prevladujejo elementi moči in gospodarske neenakopravnosti 

(Gumperz,1978, v Meeuwis, 1996). Eden izmed izvirov kulturnega pluralizma je prav 

priseljevanje. Država bo pokazala kulturni pluralizem, če bo kot priseljence sprejela ogromno 
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število posameznikov in družin iz drugih kultur in jim dovolila, da ohranjajo svojo etnično 

osebnost (Kymlicka, 2000). Tovrstno okolje je učilnica na prostem, kjer lahko vsak trenutek 

krepimo našo strpnost, izkušnje, barvitost, po drugi strani pa je táko okolje dobra podlaga, 

da še prej vzklijejo predsodki in stereotipi. Vendar je drugačnost nekaj izjemno lepega, nekaj 

kar bogati in preko česar lahko le zrastemo.  

Multikulturalizem kot etnična in kulturna heterogenost je posledica selitev v najširšem 

pomenu besede. Šele v začetku 20. stoletja se ideja o multikulturni ureditvi družbenih 

odnosov razvije v smislu spoštovanja med različnimi kulturami (Lukšič Hacin, 1999). Različni 

avtorji pojem multikulturalizem uporabljajo na vsemogoče načine. Tako lahko pojem 

multikulturalizem označuje konkretno kulturno/družbeno stvarnost. Pove, da se več etničnih 

skupnosti nahaja v isti državi, vendar ne pojasnjuje njihovih odnosov. Naslednja možnost 

uporabe pojma multikulturalizem je združevanje vidika prakse in vidika teorije. Ta razlaga se 

pojavlja v političnih programih in pri gibanjih za spremembo obstoječih odnosov ali kot 

princip uradne politike do priseljencev in avtohtonih manjšin (Lukšič Hacin, 1999). 

Multikulturnost se v splošnem uporablja v pozitivnem smislu, a so bili različni koncepti 

podvrženi ostrim kritikam (Skubic Ermenc, 2003a). Razpotnik (2002) meni, da koncept 

multikulturalizma prikriva dominacijo vladajočih, ki z vključitvijo obrobnih skupin naredijo te 

obvladljive, poleg tega pa na videz zadostijo zahtevam človekoljubne demokracije, saj 

etničnim manjšinam dajo pravico do izražanja zgolj zaželenih in izbranih kulturnih vsebin. 

Fraser (1996) opozarja, ko meni, da multikulturalizem poudarja različnost, da pa se 

prevečkrat izpušča vprašanje neenakosti. Puhovski (2002, v Pajnik, Zavrtnik Zimic, 2003) 

pravi: »Sme se jih videti, ne sme se jih slišati.« Naj obstajajo, a le kot kulturna bitja, od 

katerih se pričakuje, da bodo tiho. Cilj multikulturalizma je zaščititi in zagotoviti komponento 

drugačnosti in heterogenosti (Goldberg, 1994, v Lukšič Hacin 1999). 

Taylor (1992, v Lukšič Hacin, 1999) opredeljuje monokulturalizem kot pojem, ki teži k temu, 

da bi partikularno družbo prikazal kot univerzalno. Veljale naj bi univerzalne resnice, 

univerzalno razumevanje in univerzalne vrednote, ostali standardi so nepomembni. Da pa 

partikularno postane univerzalno, je potrebna politična moč. Postavlja se torej vprašanje, 

kako vzpostaviti univerzalno politično kulturo, ki bo upoštevala alternativne načine življenja 

nosilcev primarne socializacije, hkrati pa upoštevala enakopravnost posameznih načinov 

življenja, ki so si lahko nasprotujoči. 
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Interkulturnost ima človeško (humanistično) ter družbeno-ekonomsko razsežnost. Prva 

razsežnost temelji na dejstvu, da je vsak človek edinstven, nekaj posebnega, ne glede na 

njegov socialno-kulturni izvor, spol in raso. Sam si oblikuje svojo podobo in sam odloča o 

svoji usodi, ni prisotnih več- ali manjvrednih ljudi. Druga razsežnost pa vključuje ekonomski 

razvoj družbe, za katerega je pomemben vsak človek. Socialno in institucionalno 

izključevanje ljudi zaradi verske, spolne, rasne, socialno-kulturne drugačnosti bi oviralo 

ekonomski razvoj, saj bi s tem ožili krog ljudi oziroma ogromen človeški (intelektualni) 

potencial (Resman, 2003). Vendar žal prihaja do vsakovrstnih izključevanj, saj pripadniki 

različnih kultur skupaj živijo, komunicirajo ... 

Trim (1961, v Meeuwis, 1996) poudarja, da se lahko v medkulturni komunikaciji krepijo ali 

ustvarjajo stereotipi o kulturnih, rasnih in etničnih skupinah. To, kar za govorca iz enega 

kulturnega ozadja implicira, na primer, jezo, je lahko za govorca iz drugega kulturnega okolja 

le močan poudarek. Nevarno je tedaj, ko se taki nesporazumi množijo, saj lahko privedejo do 

oblikovanja oziroma krepitve negativnih stereotipov o kulturnih skupinah (Shea, 1996). Chick 

(1985) in Meeuwis (1996) sta v raziskavah pokazala, da kulturne razlike predisponirajo ljudi, 

da selektivno zaznajo vse, kar krepi stereotipe, in prezrejo tisto, kar jih ne krepi.  

V multikulturnem okolju je potrebno biti senzibilen tudi zato, ker se v kulturno pestrem 

okolju ob srečanju kultur razvije kulturna identiteta (Ule, 2008). Človekova kulturna 

identiteta je vedno začasen in nestabilen učinek odnosov, na katere vplivajo razlike. 

Identifikacija je proces, ne stanje (Ule, 2008). Neulip (2003, v Ule 2008) pri načinih 

oblikovanja identitet loči med individualističnimi kulturami in kolektivnimi kulturami. 

Individualistične kulture cenijo osebo, osebno identiteto, podpirajo neodvisnost in 

samozadostnost osebe. Takšne so na primer zlasti sodobna ameriška kultura ter zahodne 

kulture, katerim je pomembna avtonomnost, mladost, vitalnost, individualnost, dosežki 

posameznikov … Nasprotno pa kolektivne kulture cenijo skupnost, skupnostno oblikovanje 

identitet, spoštujejo usmeritev na «nas« in manj na «mene«, posameznika cenijo po 

njegovem prispevku k skupinskim dosežkom (Ule, 2008). Razkorak med njima je vir 

napetosti, saj posameznik na eni strani doživlja občutek posamičnosti, na drugi pa 

zavezanost k skupini. Preko tega lahko prihaja do socialne izključenosti zaradi jezika in tudi 

zaradi posameznikove izpostavljenosti dvojnim kulturnim vplivom. Tako prihaja v njegovi 
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zavesti do združitve in navzkrižja dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov, dveh načinov življenja 

(Peček, Lesar, 2006). 

 

1.3. Mi, oni … 

Šimpanzi ne marajo nenavadnega. Ko se je v svojo skupnost vrnil samec, ki ga je zajela 

bolezen, ga dotedanji prijatelji niso bili prav nič veseli. Najprej so se ga bali. Zatem so bili do 

njega sovražni in eden ga je celo napadel. Čeprav bi se drugi šimpanzi mogoče navadili 

nenavadnega obnašanja bolnega samca, ga ne bi več sprejeli kot enakopravnega in ne bi imel 

več tako velike enakopravnosti kot pred boleznijo (Harris, 2007). Menim, da se tudi ljudje 

podobno obnašamo. Sicer se naš strah in agresivnost do drugačnih manifestirata preko 

drugačnih interakcij, ki so pogostokrat prikrite, nezavedne. A ta grenak priokus do drugačnih 

je še vedno prisoten. 

V ekonomsko razvitem zahodnem svetu je postavljena norma, da je etničnost ena 

najpomembnejših identifikacij posameznika. Zahod je podvržen implicitnemu moraliziranju o 

etničnosti, ob čemer domnevajo, da demokratične države obravnavajo vse državljane 

enakopravno ne glede na etnično, religiozno, rasno in drugo pripadnost (Schöpflin, 2002, v 

Šabec, 2006). Rezultati številnih raziskav (Dijk, 1987) pa so pokazali, da je reprezentacija 

tujcev, manjšinskih skupin, imigrantov v diskurzu dominantnih skupin in množičnih medijev v 

večini primerov pristranska in negativna. Predstavniki manjšinskih skupin so predstavljeni v 

stereotipnih vlogah in situacijah. 

Na podlagi določene, a ne napačne posplošitve lahko trdimo, da: 

- so etnične manjšine tudi manjšine po zastopanosti v medijih; 

- je mnogo poglavitnih tem o etničnih manjšinah neposredno ali posredno povezanih s 

problemi, težavami ali nevarnostmi, ki naj bi jih manjšine predstavljale dominantnim 

vrednotam, interesom, ciljem, kulturi; 

- so dogodki, povezani z manjšinami, dosledno povezani z vidika večinske skupine; 

- so teme, ki so najpomembnejše za vsakdanje življenje manjšin (zaposlitev, nastanitev, 

zdravstvo, izobraževanje, politično udejstvovanje, kultura in tudi njihova 
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diskriminacija na teh področjih), le redko obravnavane v medijih, razen v primerih, ko 

predstavljajo problem; 

- je rasizem sistematično nezadostno predstavljen, reduciran na incidente individualnih 

diskriminacij, medtem ko je rasizem elite in drugih institucij le redko obravnavan 

(Dijk, 1987). 

 

Po vsem naštetem vidimo, da je zdrav, heteroseksualni moški, belec, pripadnik zahodne 

urbane kulture, srednjega ali višjega družbenega razreda še vedno šablona, po kateri nastaja 

največ predsodkov in stereotipov. Avtorica zaključuje, kaj sledi mišljenju na podlagi 

stereotipa: kdor torej ne uspe, si je kriv predvsem sam (Nastran Ule, 1999). Vendar 

integracija ni enostranski proces in njena uspešnost ni odvisna samo od priseljencev. Aktivno 

se mora vključiti tudi večinsko prebivalstvo in sprejeti priseljence kot ljudi, ki se od njih/nas 

razlikujejo le v tem, da so v Slovenijo prišli nekoliko pozneje (Medvešek, 2006).   

Potrebno pa je zavedanje, da se igra vlog lahko hitro zamenja. Le majhen zasuk v življenju 

nas lahko privede na stran «onih«. Je res potrebno, da se znajdemo tam, ne zmoremo že prej 

zbrisati mej in delitev? 

Vprašanje je torej, katere okoliščine bi pomagale stabilizirati večnacionalne države? Eden 

izmed predlogov se navezuje na misel, da je družbena enotnost odvisna od skupnih vrednot. 

Očitno je, da državljani katerekoli moderne demokracije ne delijo specifičnih konceptov 

dobrega življenja, vendar bi lahko delili nedvoumne vrednote (Kymlicka, 2000). Menim, da je 

ena izmed zanesljivih vrednot tudi solidarnost. 

 

1.4. Zakaj solidarnost?  

Dejstva o današnji družbi, ki sem jih navedla, me napeljujejo na misel, da je solidarnost 

priložnost za prihodnost. Ne gre za to, da se bojimo, da bomo enkrat na strani «onih« in 

bomo zato solidarni, ampak za čisto ljubezen do drugega. Namesto podcenjevanja drugih, 

zaverovanosti vase je pomoč drug drugemu rešilni čoln, ki se ga lahko oklenemo na tej 

skupni potapljajoči se ladji. Kljub negativnosti globalizacije le-ta lahko predstavlja tudi novo 
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možnost za menjavo darov in ustvarjanja skupnega prostora, ki ga bo človek vreden, kjer bo 

sožitje potekalo v svobodnem, odgovornem in odprtem dialogu (Štuhec, 2004). 

Pomenu sočutja, solidarnosti, skrbi za drugega je v današnjem času potrebno pripisovati 

veliko pozornost, saj bomo lahko s tem zgradili most med «nami« in «onimi«. «Dobra 

novica« je, da je sočutje vrlina, ki se jo da pridobiti, zato ima vsakdo možnost, da jo pri sebi 

razvija (Bstan-'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 2005). Kovač (2010) pravi, naj bi nova 

univerzalna etika vsebovala osnovno človeško sočutnost do bolečine drugega. Sočutje je 

gonilo, ki ga je treba spraviti v soglasje z najosnovnejšim etičnim razmislekom, ki ga premore 

vsak človek. Etika sočutja naj z drugimi etičnimi normami ne bi zagotovila le preživetja, 

ampak naj bi podarila novo mladostno svežino. Tibetanski verski voditelj in Nobelov 

nagrajenec za mir Dalai Lama XIV. ugotavlja, da je potreba po ljubezni temelj človeškega 

obstoja in je posledica naše globoke medsebojne povezanosti. Ne zavzema se le za eno vero, 

le za določene ljudi, ampak briše meje, k solidarnosti spodbuja vse kulture in s tem že 

izpolnjuje ter daje zgled poslanstva solidarnosti. S tem, ko vedno bolj skrbimo za srečo 

drugih, se krepi občutek naše lastne dobrobiti (Bstan-'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV., 

2005). Vendar je pri tem potrebna pozornost, da se tisti, do katerega smo solidarni, ne 

počuti manjvrednega, saj je v položaju, ko sprejema, ne daje. Torej je potrebna vzajemnost. 

Štuhec (2003) pa se celo sprašuje o uvedbi oblike obveznosti služenja ubogim, ki bi jo mladi 

opravili doma in v tujini. Cilj tega naj bi bil, da bi se mladi ljudje, ki živijo v družbi 

nepomanjkanja, leto ali dve posvetili ljudem v stiski, srečali z revščino in socialnimi problemi 

in tako dobili občutek sočutja. Na razpolago bi mladi ljudje dali svoje talente, hkrati pa bili 

deležni izmenjave darov drugih, ki so v zahodnem svetu manj vidno prisotni. S tem pa bi 

navezali tudi stike ter pozitivni certifikat o opravljanju dela, ki bi lahko pomagal pri iskanju 

zaposlitve. Že res, da bi prostovoljec nekaj dal in nekaj dobil, vendar je to le izmenjava 

njegovih «dobrin«. Kaj pa izmenjava, ki bi jo dali prejemniki pomoči? Ob tem se sprašujem, 

kakšni bi bili občutki prejemnikov pomoči? In smo zopet pri tako imenovani vzajemnosti 

pomoči. 

Omenila pa bi tudi solidarnostna dejanja države, ki se nujno preoblikujejo v predpise in 

zakone, ki delujejo po logiki mehanizma. Seveda so koristna, a jih prav njihova avtomatičnost 

postavi v nasprotje s človeškostjo. Ko je solidarnost države postala izterljiva pravica 

državljanov in ko so državljani prek države zagotavljali solidarnost drugim, se je prekinila 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1034351316642451&PF=AU&term=%22Bstan-%27dzin-rgya-mtsho%20XIV,%20Dalai%20Lama%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1034351316642451&PF=AU&term=%22Bstan-%27dzin-rgya-mtsho%20XIV,%20Dalai%20Lama%22
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osnovna človeška vez med ljudmi. Pri vseh se je spremenilo. Pri tistih, ki so imeli zakonito 

pravico, da dobivajo, in za ljudi, ki so imeli zakonito dolžnost, da dajejo. Tisti, ki so dobivali, 

so sčasoma pozabili, da so prejemniki, ter tako pozabili na človeški odziv tistega, ki dobi. 

Tisti, ki so dajali, pa so se počasi navzeli zmote, da so s tem, ko so izpolnili državljansko 

solidarnostno dolžnost, hkrati že izpolnili človeško dolžnost. Čim bolj se sistem dajanja in 

prejemanja formalizira, več je možnosti, da se izgubi začetna naravnanost; ljudje se začno 

obnašati nenaravno. Npr. šokantne zahteve ljudi ob naravnih nesrečah; tisti, ki jih je država 

zadolžila, da dajejo, so na državo začeli gledati kot na nekaj, kar je zgolj obvezujoče, saj se je 

naravni značaj solidarnostnega dejanja začel vse bolj zgubljati. Tako je mogoče videti dve 

solidarnosti – tisto, ki se poteguje za strnjenost skupine, ki jo je zmeraj manj, in solidarnost 

kot civilizacijsko dobrino, a po svojih posledicah vodi v odtujenost, saj solidaren svet kaže 

masko, da usmiljenje ni potrebno (Stanovnik, 2002). Kymlicka (2000) omenja, da je za 

dobrobit države med drugim nujna tudi solidarnost, ki pa zahteva občutek skupne identitete 

in pripadnosti. S solidarnostjo se bomo lahko žrtvovali drug za drugega. Skupne vrednote in 

navdušujoča zgodovina v multikulturni državi prav tako prispevajo k ohranjanju solidarnosti. 

Vendar le ena (skupne vrednote) ali le druga (skupna zgodovina) posebej nista zadosti. 

Solidarnost se lažje oblikuje, če so prisotne skupne vrednote in zgodovina.  

Tudi etnična solidarnost je naravni produkt razvoja naše družbe. Zanimivi sta dve teoriji o 

omenjeni solidarnosti. Prva opisuje reaktivni model (Hechter, 1974, 1975, 1978, v Nielsen, 

1985), ki pravi, da je etnična solidarnost reakcija na diskriminacijo na delovnem področju, ko 

ljudem določijo delo na podlagi vidnih kulturnih znakov (npr. Maročani v Belgiji imajo vedno 

manjvredno, slabše delo, v Sloveniji ljudje iz bivših republik Jugoslavije opravljajo težja dela 

...). Večja kot je ekonomska razlika med različnimi etničnimi skupinami, več verjetnosti je, da 

se znotraj določene skupine oblikuje solidarnost. Tekmovalni model (Hannan, 1979, Nielsen, 

1980, Ragin, 1979, Olzak, 1982, v Nielsen, 1985) je precej drugače zasnovan. Tržna 

ekonomija in drugi aspekti modernosti prinašajo univerzalni kriterij pri dodeljevanju služb. 

Kriteriji presežejo kulturne znake, pomen dobijo dejanske sposobnosti kandidatov. Lahko bi 

mislili, da etnična pripadnost nima več tako močne vloge, vendar ni res. Pride do 

tekmovalnosti med ljudmi, do boja med etničnimi skupinami. Etnična solidarnost se pokaže, 

ko ljudje ene etnične skupine pomagajo «svojemu«, da bo dobil «tekmo« oziroma delovno 

mesto. Ta dva modela se v družbah glede na okoliščine različno prepletata (Nielsen, 1985). 
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Pri tej etnični solidarnosti gre torej za solidarnost ene etnične skupine, skupina se v 

solidarnosti ne odpre navzven. Naš namen pa je, da bi se odprle in bile solidarne druga z 

drugo. Prav zato sem predstavila solidarnost tudi s te perspektive, saj jo je lahko veliko, 

vendar če se v heterogeni družbi skupine ne odprejo druga drugi, je le še več oddaljevanja 

med njimi. 

V intervjuju (Horvat, 2011) Kymlicka omenja, da je solidarnost treba utrditi, saj je danes hudo 

načeta. Nekateri so mnenja, da je solidarnost lažje doseči v etnično homogenih družbah. 

Vendar ni zagotovljeno, da je državam, ki so asimilirale manjšine, uspelo ustvariti trajno 

solidarnost bolje ali slabše kot državam in družbam, ki so sprejele multikulturalizem. Le-ta ni 

nikjer ogrožal solidarnosti.  

Nevarnost solidarnosti preti v predsodkih, stereotipih, omejenostih. Da bi lahko druge 

primerno spoštovali, je potrebno, da jih vsaj v grobem poznamo, saj se neznanega 

mnogokrat bojimo (Kunič, 2010). Posploševanje katerekoli kulture ali skupine namreč s seboj 

vedno prinese tveganje neizmerne poenostavitve ogromne zapletenosti človeškega življenja 

(Trumbull et al., 2001). 

V intervjuju (Horvat, 2011) Kymlicka meni, da ustvarjanje solidarnosti v družbi etničnega 

pluralizma potrebuje medsebojno spoštovanje in poznavanje. Multikulturalizem lahko 

pripomore k takšnim odnosom. Da pa multikulturalizem s solidarnostjo zaživi, je treba 

ljudem omogočiti, jih usposobiti, da se med seboj spoznavajo, da živijo drug z drugim, ne pa 

drugi mimo drugega. 

Tako je empatija do krivice in empatične jeze lahko ključnega pomena pri povezavi med 

posamezniki (manjšinami) in zakoni. Z zagotavljanjem glasu, potrebnim za ohranitev 

pravičnosti, grajanjem ljudi in zakonov, ki zlorabljajo druge, in s pripravljenostjo, da bi 

kaznovali ali spremenili zakone in ljudi, bi empatija dosegla namen (Hoffman, 2008). 

Preteklo stoletje ni bilo le stoletje napredka, temveč vključuje tudi obdobje moralnega 

razpada. Sad sodobne, tehnične družbe je tudi izguba verbalnih oblik za izražanje duhovnih 

in duševnih vsebin, ki jih empatična komunikacija nujno potrebuje (Borba, 2001). To 

napeljuje na misel, da danes nihče noče, da bi se komu smilil. Torej naj bi bilo usmiljenje 

poniževalno, kar naj bi to izviralo iz nadutosti modernega človeka na višku tehnološkega 

razvoja. Vendar Stanovnik zagovarja trditev, da človek usmiljenje zasluži. Usmiljenje naj 

človeka ne bi degradiralo, ampak mu v njegovi nesreči in nemoči pomaga vzpostaviti prvotno 
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dostojanstvo. Z izkazanim usmiljenjem priznamo človeško dostojanstvo in vrednost 

(Stanovnik, 2002). Socialna ljubezen naj bi vključevala vse, ki so tega potrebni že v osnovi 

človeškega dostojanstva (Vodičar, 2006). Poraz naj bi bila nesreča, ki se je nobeno usmiljenje  

ne dotakne. Človeka torej poniža ravnodušnost – neusmiljenost, ne poniža ga usmiljenje 

(Stanovnik, 2002). Kroflič (2003a) pa je mnenja, da je potrebna skrb, da se odnosi skrbi ne bi 

prevesili v usmiljenje in/ali celo v obliko socialne (pre)moči. S sprotnim osmišljanjem in 

utemeljevanjem moralnih dejanj, osebnostnih lastnosti in osebnih ter družbenih vrednot se 

skrb ne prevesi v usmiljenje, temveč se drža utrdi v trajno etično naravnanost posameznika. 

Seveda se je potrebno orientirati na sočloveka, in sicer z angažiranim odnosom do sočloveka, 

ki je utemeljen na skrbi in strpnosti (Kroflič, 2003a).  

Še več. Marion v intervjuju (Kovač, 2011) meni, da nam ljubeči pogled drugega pokloni 

zavest, znotraj katere se sprejemamo v svoji enkratnosti, se prepoznamo takšni, kakršni smo. 

Tako v ljubezni nismo nikoli na začetku, vedno smo najprej ljubljeni od drugega, da smo te 

ljubezni pozneje zmožni tudi sami. Vodičar pa pravi, da se na svojega bližnjega brez izjeme 

gleda kot na svoj «drugi jaz«. S temeljno odprtostjo drugemu ne gradimo le lastne osebnosti, 

ampak začnemo vplivati tudi na druge. To je neke vrste nezavedna solidarnost. Seveda pa je 

odprtost do drugega in družbe ključna tudi pri solidarnosti v zavestnem smislu. Dialog je 

torej nujen (Vodičar, 2006). «Solidarnost ne pomeni zmanjševanja deleža revščine, 

solidarnost pomeni biti s človekom, biti za človeka, biti skupaj s človekom.« (Dolinšek, 2011: 

8) XIV. Dalai Lama pomembnost povezanosti nakazuje v mislih, ko pravi, da pot do največje 

sreče predstavljata sočutje in ljubezen, saj potreba po ljubezni predpostavlja temelj 

človeškega obstoja in je posledica naše globoke medsebojne povezanosti. Preseči pa je 

potrebno hlepenje po jazu, saj človek ne more videti drugih, če je preveč zaverovan vase 

(Bstan-'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV., 2005). Skrb za drugega je sad resnične ljubezni, saj 

nas obdari z občutkom potrebne in vredne ljubezni. Kadar je torej posameznik osredotočen 

nase in na zadovoljevanje svojih potreb, je zaprt za druge, postaja vedno bolj osamljen, ker v 

preveliki skrbi zase ne more ničesar dajati drugemu. Rešitev je torej v osredotočanju s sebe 

na drugega. Žarišče prizadevanja mora postati «drugi«. Seveda je to tudi žrtvovanje, a 

ljubezen vedno pomeni to žrtev, da usmerimo svoje misli k drugemu in se odpovemo lastnim 

koristim (Zalokar Divjak, Šegula, 2009). Zavzetost za druge pa ni zadovoljiva le za ljudi, ki so 

blizu, za prijatelje, ampak tudi za tiste v tretji osebi. Poskrbeti zase in za druge je v svetu, kjer 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1034351316642451&PF=AU&term=%22Bstan-%27dzin-rgya-mtsho%20XIV,%20Dalai%20Lama%22
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je vse prepleteno, premalo, saj bi s tem izključevali globalnost (Vodičar, 2006). Tovrstno 

odrekanje vključuje visoko ceno za lastni jaz, kar pa v današnjem času ni preprosto (Zalokar 

Divjak, Šegula, 2009). Preseči osebne čustvene izbire je temeljna ovira pred dejanjem 

solidarnosti. Na eni strani gre za osebno odločitev in hkrati za preseganje ozkega izbora 

(Vodičar, 2006). Kdor torej vidi samo sebe in tisto, kar ga zapira, to lahko povzroči 

osebnostne motnje. Ta naravnanost lahko privede tudi do razvrednotenja pristne 

tekmovalnosti. Posameznik misli le nase, z nikomer ne sočustvuje, ampak se smili le samemu 

sebi (Snoj, 2004).  

 

2. Položaj v šoli 

2.1. Muti-/interkulturnost v pedagogiki 

Primerjalna analiza (Husen et al., 1991, v Skubic Ermenc, 2003a) pravi, da je evropska 

obravnava izobraževanja imigrantov šla preko treh stopenj: 

1. asimilacija, 

2. multikulturnost (pomeni, da imajo otroci migrantov pravico do učenja materinščine 

in spoznavanja domače kulture), 

3. integracija in interkulturalizem (razvoj komunikacije med kulturami, integracija 

različnih identitet in kultur). 

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pojem interkulturalizem nejasen in razumljen na 

različne načine. 

Sprva je veljalo, da se morajo priseljenske etnične skupine prilagoditi večini, vendar so zaradi 

pritožb manjšin postopoma začele prevladovati zamisli multikulturalizma, tudi v šolskem 

prostoru. Šola naj bi danes manjšinske kulture vključevala v vzgojno-izobraževalni sistem ter 

sprejemala prisotne etnične skupine in njihove posebnosti (vera, prehrana, jezik, stil 

oblačenja, prepričanje), s tem pa udejanjala interkulturno pedagogiko (Razpotnik, 2002). 

Vendar vsi avtorji ne uporabljajo pojma interkulturna pedagogika. Nekateri uporabljajo 

pojme multikulturna, mednarodna ali medkulturna. Svet Evrope se je odločil za interkulturno 

izobraževanje. Po njihovem je vsebina takega izobraževanja usmerjena proti rasizmu, k 

internacionalizaciji, spoštovanju različnosti in pospeševanju enakih izobraževalnih možnosti 
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(Novak-Lukanovič, 1995). Tako je v Evropi prevladoval izraz interkulturna (Skubic Ermenc, 

2003a), ki ga uporabljata tudi omenjeni Svet Evrope in OECD.  

Znanih je še veliko različnih opredelitev interkulturne pedagogike. Vendar multikulturnim 

konceptom večkrat očitajo, da kljub temu, da podpirajo raznolikost in pravico vseh do 

obstoja in enakih možnosti, dominantno puščajo v ospredju. Očitno je torej, da je prisotno 

več pogledov, kar povzroča tudi terminološko pestrost (Skubic Ermenc, 2003a).  

 

2.2. (Ne)enake možnosti v šoli 

V tem sklopu se bom bolj osredotočila na področje kulturne različnosti. Ostale dileme o 

pravičnosti šole sem le omenila oz. izpustila, čeprav se zavedam, da so prav tako izredno 

pomembne za otrokov razvoj. 

Že pedagog in humanist Komensky je določil okvire za osnovne šole, ki jih bolj ali manj 

uspešno uresničujejo tudi sodobne družbe (Peček, Lesar, 2006): 

a) osnovna šola je namenjena vsem otrokom določene starosti ne glede na spol, 

narodnost, religijo, socialnoekonomski status ..., 

b) deluje v materinščini, 

c) za vstop ne predvideva nekih vnaprejšnjih znanj, saj sama posreduje bazična znanja, 

d) je brezplačna, 

e) omogočiti mora, da vsak učenec doseže na vseh področjih vsaj minimalne standarde 

in vsaj na enem področju raven odličnosti. 

 

Te smernice se odražajo tudi v ideji «enakost možnosti«, ki naj bi bila vodilno načelo šolske 

politike. Vendar se pogostokrat pripeti, da se to načelo zaplete v konflikt z željo po 

učinkovitem in izmerljivo kakovostnem šolstvu. Na to opozarja Rawls, ko pravi, da je 

pravično v šoli več pomoči nuditi deprivilegiranim, če ravno bodo uspehi manjši v primerjavi 

z uspehi večinskih otrok (Kodelja, 2002). Če povzamemo vsa načela in Rawlsova prepričanja, 

lahko rečemo, da pravičnost vsake institucije, tudi šole, prepoznamo po procesih in 

dejavnostih v njej. Če so za vse vključene enako dostopne, gre za pravično institucijo. Nujna 

pa je drugačna obravnava deprivilegiranih učencev, ki so zaradi izhodiščnega položaja 
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upravičeni do večje količine družbenih dobrin, ki so lahko tudi privilegirane, če koristijo 

najšibkejšim. Da pa pride do vpeljave pravičnosti v šolo, so potrebni skrbni učitelji, ki skrbijo 

za zgled, ki je eden izmed glavnih sestavin etike skrbi, ki hkrati poskrbi za prej omenjeno 

nepravično pravičnost. Etika skrbi je osnovana na drugačnosti moralnega razmišljanja, kjer se 

na prvo mesto postavi odnos, v katerem je prostor za skrbno ravnanje s sočlovekom. Hkrati 

pa etika skrbi daje pomen tudi odgovornosti do sebe in drugih (Gilligan, 2001, v Kroflič, 

2003). Medveš (2002, v Devjak, 2005) omeni aktivno šolsko pravičnost, ki se izpostavlja na 

etični ravni šole za dosežene rezultate pri posamezniku na poštenih možnostih za doseganje 

znanja po načelu diference, na ravni odgovornosti šole za dosežene rezultate pri 

posamezniku glede na njegove naravne sposobnosti in nadarjenost, njegovo kulturno in 

socialno okolje ali življenjske okoliščine. Na razvoj otroka vedno vplivajo ti objektivni 

dejavniki in zato je pomembno, da pravična šola nudi več pomoči tistim, ki pomoč 

potrebujejo. Po Medvešu (2002, v Devjak, 2005) je torej pravično ravnati z različnimi otroki 

različno.  

Poraja se torej vprašanje, kako bo učitelj osvojil temeljne značilnosti etike skrbi (odgovornost 

do sebe in drugih, skrb za sočloveka, izpostavljanje primarnega odnosa), etike pravičnosti, jih 

ponotranjil ter prenesel na učenca?  

Dojemanje človekovih pravic, pojmov svobode, pravičnosti je kulturno/družbeno pogojeno in 

ne more biti vrednostno nevtralno. Vendar že v izhodišču izhajamo iz evropocentričnega 

sistema vrednot, kar pokaže jasno sliko, kdo bo izbran kot uspešen. Vse omenjene vrednote 

najdemo tudi v ne-evropskih kulturah/družbah, le da jih tam dojemajo drugače (Lukšič Hacin, 

1999). 

Prav tako je pomembno, da smo pozorni na kulturne različnosti, saj mora šola zagotoviti tudi 

razvoj posameznikove identitete. Teoretiki nadalje opozarjajo na ugotovitve, da so osnovni 

principi pravične obravnave lahko problematični z vidika otrokove identitete, saj so večkrat 

utemeljeni na «/…/ atributih telesno sposobnega heteroseksualnega belega moškega. Kdor 

se je oddaljil od tega modela normalnosti, je bil podvržen izključitvi, marginalizaciji, 

prisilnemu molku ali asimilaciji.« (Kymlicka, 2005)  

Pojavlja se tudi vprašanje, ali prevelika zavzetost za upoštevanje vsakega posameznika, 

spoštovanje njegovega izvora, kulture, vrednot ne napeljuje na segregacijo in nepravičnost? 
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Tako je na eni strani upoštevanje posameznika demokratično, pošteno, saj ohranja 

človekovo identiteto in individualnost. Po drugi strani pa je z «zaščito« njegovih posebnosti 

na prefinjen način povečana neenakost, zaradi česar je lahko odrinjen iz širših družbenih 

odnosov. Tako lahko napreduje le v svojem marginalnem socialnem okolju (Resman, 2003). 

Potrebno je torej, da si učitelji prizadevajo za ravnotežje, potrebna je velika previdnost, da z 

vzgojo otroke ne bi prilagodili večinski kulturi in večinskemu socialnemu razredu. 

Kulturno vplivanje deluje na otroka preko dveh okolij. V okolju svoje družine in v okolju širše 

skupnpsti. Če sta okolji neskladni, v otrokovi zavesti lahko prihaja do trenja dveh kulturnih 

tradicij z različnimi načini življenja, hkrati je otrok izpostavljen tudi dvema jezikoma (Nastran 

Ule, 1997). Ko so otroci ujeti med pričakovanji družine in pričakovanji šole, so prisiljeni izbrati 

eno ali drugo. Ob tem pa nastane neizogibna škoda (Trumbull et al., 2001). Pri tem je 

pomembna tudi vloga jezika, ki je sredstvo, s katerim otrok lahko razume, se vključi, deluje in 

raste v šolskem okolju. Razvoj jezikovnih zmožnosti je torej bistven pri otrokovem razvoju, 

odraža pa se tudi pri oblikovanju identitete (Peček, Lesar, 2006). Tudi na področju jezika, 

bodisi materinega kot jezika okolja, prihaja do (ne)pravičnih potez šolske politike, samih šol 

ter ne nazadnje, v najbolj ciljni fazi, pri delovanju učiteljev. 

Iz vsega povedanega sledi, da ideje multikulturalizma znotraj šolskega sistema nikakor niso 

uresničljive le z upoštevanjem teorije in načel pravičnosti. Seveda mora formalni ustroj 

izhajati iz načel pravičnosti, graditi na upoštevanju etike skrbi. Vendar vse ideje zahtevajo 

učitelja, ki je senzibilen do tega, kaj je v določeni situaciji za različne učence pravično in kaj 

ne, in zna to tudi strokovno utemeljiti (Peček, Lesar, 2006). 

 

2.3. Interkulturna vzgoja in izobraževanje 

Šola naj bi bila ustanova z zdravim odnosom do drugačnosti, ki zagotavlja primerno šolsko in 

razredno klimo, pravičnost in participacijo vseh. Učitelji naj se ne bi ustrašili drugačnosti, 

temveč jo sprejeli kot izziv in s tem posameznikom ali skupnosti omogočili, da se soočijo s 

problemi nestrpnosti, drugačnosti in diskriminacije. Učitelji s pomočjo dialoga rešujejo 

omenjene probleme in s tem razvijajo veščine kritičnega mišljenja, ki je najučinkovitejše pri 

razbijanju predsodkov (Devjak, 2005). V tako oblikovani šoli se lahko razvije interkulturna 
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vzgoja in izobraževanje. Interkulturno izobraževanje in vzgajanje je lahko uspešno le, ko ga 

spremljajo ugodne družbene razmere, v nasprotnem primeru je pedagogika manj učinkovita, 

a vendar še vedno upravičena (Skubic Ermenc, 2003a). Ta vzgoja oziroma učenje zahteva 

odprtost in senzibilnost, ki presega pasiven liberalni ideal o medsebojnem spoštovanju. 

Parekh (2000) pravi, da je potrebno priznavati skupinam, ki so v manjšini, tudi nekatere 

dodatne pravice, ki šele vzpostavijo možnosti za politiko enakosti. 

Oglejmo si norme in cilje interkulture šole (po Skubic Ermenc, 2003a): 

 Interkulturna šola je utemeljena na ciljih, ki ohranjajo ravnovesje med omogočanjem 

polnega razvoja osebnosti in potencialov učencev na eni strani in potrebami trga 

delovne sile na drugi strani. 

 Šolanje je čim daljše v skupni (inkluzivni) osnovni šoli, ki hkrati upošteva raznolikost 

svoje populacije in se ji v didaktičnih, metodičnih in vsebinskih pogledih prilagaja. 

 Temelji na vrednotah sprejemanja drugačnosti v smislu «enakosti v različnosti« in v 

smislu skupnega prizadevanja za uspeh vseh. 

 Ima posluh za kulture staršev svojih učencev, za njihove kulturne identitete, jezik in 

posebne vrednote. 

 Ima poseben posluh za učence priseljence druge generacije in skrbi za njihovo polno 

integracijo v šolo. 

 

Začetki interkulturnega izobraževanja segajo v leto 1970, ko je Komite ministrov sveta 

Evrope sprejel resolucijo, ki se je nanašala na izobraževanje oz. šolanje otrok delavcev 

migrantov in ki je državam članicam nalagala: 

- da pospešujejo integracijo migrantskih otrok v izobraževalni sistem; 

- da pospešujejo ohranjanje kulturnih in jezikovnih vezi z domovino; 

- da pomagajo pri reintegraciji migrantskih otrok v šolo v domovini. 

 

Zatem se je postopoma oblikovala ekspertna skupina, ki je poudarjala razlike pri 

obravnavanju izobraževanja migrantskih otrok in otrok narodnih manjšin. Priporočali so 

prisotnost materinega jezika, pa četudi je ta samo simbolična, hkrati pa so dali velik pomen 

povezavi šole, družine in okolja (Novak-Lukanovič, 1995). Leurin (1989) dodaja, da je 
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izobraževanje otrok emigrantov nujno potrebno, če želimo vzgojiti državljane Evrope. Nato 

so se ves čas razvijali različni kompenzacijski programi, v poznih osemdesetih pa se je začel 

razvijati t. i. kritični multikulturalizem. Različni avtorji ga definirajo drugače, vsem avtorjem 

pa je skupno, da izhajajo iz kritike obstoječih odnosov (predvsem ZDA), ki jih povezujejo z 

analizo kolonializma in evropocentričnosti. Pomen dajejo tudi utemeljevanju zgodovinske in 

kulturne/družbene pogojenosti obstoječih odnosov oziroma položaju etničnih manjšin 

znotraj dominantne kulture (Lukšič Hacin, 1999). Pomemben argument za nadaljnji razvoj 

kompetenc, potrebnih za medkulturno razumevanje (t. i. kritični multikulturalizem), je tudi 

podcenjevanje (neevropske) kulture (Skubic Ermenc, 2003b). 

Idejo o interkulturnosti bi bilo potrebno upoštevati v celotni zasnovi, izvedbi in vrednotenju 

pouka, to načelo pa zajema štiri temeljne spodbude (Skubic Ermenc, 2006). Spodbujati mora:  

 razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij; 

 pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitnega; 

 vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin; 

 razvoj skupnostnih vrednot. 

Oblikovanje afirmativnega odnosa do drugosti kot vrednote obsega dve plati (Kroflič, 2008b):  

- pomoč pri prepoznavanju in odpravljanju (dekonstrukciji) blokad oziroma 

tradicionalnih diskurzov izključevanja in asimilacijskih pritiskov, 

- iskanje interpersonalnih in odnosnih mehanizmov, ki omogočajo graditev 

inkluzivnega okolja. 

 

Resman (2003) za uspešno interkulturno vzgojo navaja naslednje pogoje in meni, da je 

potrebno: 

- postaviti skupne temeljne vrednote (enakopravnost, toleranca, sožitje …), 

- vzpostaviti komunikacijo sporazumevanja (zlasti jezik), 

- omogočiti participacijo v vseh segmentih institucionalizacije družbe. 

 

Po Resmanu (2003) interkulturna vzgoja pomeni vzgojo k strpnosti, toleranci, sodelovanju 

med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. Pomeni oblikovanje takih 
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človekovih osebnostnih lastnosti, da se bo človek zmožen dvigniti nad svoj kulturni 

«egoizem«. Tako naj bi se bi bil sposoben dvigniti nad meje svojega kulturnega okolja in 

sistema vrednot. Sodeluje naj pri nastajanju kulture, v kateri bi pripadniki različnih kulturnih 

skupin iskali in postavljali vrednote, ki omogočajo enakopravnost, ter pristne interkulturne 

povezave, osnovane ne le na toleranci, ampak na razumevanju in predstavi, da otroci in 

njihovi starši čutijo, da so del šole. Znano pa je, kaj se zgodi, ko se učenci in njihovi starši ne 

počutijo, kot da pripadajo šoli; manj staršev se angažira, nižji je učni uspeh, višji je osip  

(Trumbull et al., 2001). 

Interkulturno izobraževanje pa ni le enosmerno, ampak komunikacija (sprejemanje in 

dajanje). Poteka v smeri večina–manjšina in obratno (Novak-Lukanovič, 1995). Nevarnost pa 

je, da enosmerno interkulturno izobraževanje (v smeri večina–manjšina) predstavlja 

prefinjeno obliko asimilacije in integracije manjšinskega prebivalstva (Skutnabb-Kangas 1988, 

v Novak-Lukanovič, 1995). 

Za šolsko vzgojno-izobraževalno in svetovalno delo je interkulturno vzgojo potrebno 

obravnavati na dveh relacijah. Na interpersonalni relaciji, to je relaciji otroka/učenca 

manjšine do šole, šolskega dela, kurikuluma, do učiteljev, učencev, staršev in drugih. Ter na 

intrapersonalni (notranji) ravni, to je z vidika oblikovanja njegovih stališč, prepričanj, ravnanj. 

Oboje skupaj oblikuje njegovo etično identiteto in interkulturno perspektivo (Resman, 2003). 

Šola, ki spodbuja interkulturno vzgojo, bo povezala nacionalni program s sodelovanjem 

staršev in drugih subjektov kulturnega okolja v celoto. Interkulturni kurikulumi bodo imeli 

skupni nacionalni okvir, različno pestri pa bodo na šolski ravni. Resman (prav tam) v 

nadaljevanju opozarja, da interkulturni kurikulum ni, če se «običajnemu« kurikulumu le doda 

nekaj posebnosti življenja manjšin. Pomeni, da se posebnosti manjšin vključujejo v vsa 

področja dela šole. «Interkulturnega kurikuluma ni mogoče reducirati na epizodnost, eno 

proslavo na leto, na opombe 'pod črto' v učbenikih, ločene od drugih besedil. Taka 

površnost, nedodelanost je lahko tudi podcenjevanje kulturnih manjšin.« (Resman, 2003) 

Potrebno je, da učitelji razumejo globlje vrednotne orientacije, ki se skrivajo v prepričanjih in 

obnašanju različnih kultur (Trumbull et al., 2001). 

Ob vsem tem pa Resman (2003) dodaja, da se bistvo interkulturnosti uresničuje v oddelku, 

zlasti med učenci, kjer igra veliko vlogo učitelj, ki je povezava med učenci, med kulturo 
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manjšine in kulturo večine. Prav od njegovega znanja, usposobljenosti in drže bo zelo 

odvisno, kako bodo otroci razvili svoje duševne in telesne potenciale. 

V šolo vstopajo otroci, ki prinesejo zelo različne in specifične družbene zaloge znanj. Tisto, 

«kar vsi vemo«, v sodobnih heterogenih družbah pomeni le še tisto, «kar ve večinsko 

prebivalstvo«. Tako večina slovenskih staršev iz srednjega razreda npr. svoje otroke uči istih 

pesmic, jim bere iste pravljice, jim prepoveduje istovrstne stvari, kupuje iste igrače, se z njimi 

pogovarja o istih temah na istovrstne načine. Otroci, ki rastejo v drugačnih okoliščinah, pa 

imajo drugačne izkušnje, in bolj so njihove kulture oddaljene od večinske, večje so razlike 

(Skubic Ermenc, 2003a). Biti vzgajan v družini, kjer je drugačna kulturna orientacija kot v šoli, 

ki predstavlja večinsko orientacijo, je za otroka lahko problem (Trumbull et al., 2001). 

 

2.4. Multi-/interkulturnost v slovenski šoli 

V Sloveniji živi dobra desetina prebivalcev, katerih kultura in jezik se bistveno razlikujeta od 

kulture in jezika večine (Peček, Lesar, 2006). Naš koncept državljanstva podpira 

monokulturnost, saj je koncept državljanstva vezan na idejo naroda – države, da smo si kot 

narod priborili svojo državo. Izraža se strah, da bi «tuji« (etnično drugačni) ljudje postali 

slovenski državljani ter prispevali k rušenju njene etnične in kulturne enotnosti, kar pa 

interkulturalizmu predstavlja resno oviro (Skubic Ermenc, 2003a). V Sloveniji je opaziti 

močno nacionalno zavest, ki se je oblikovala v času, ko se je v Evropi že nekaj časa 

uveljavljala ideja o denacionalnosti države. Taka zavest je v evropskem smislu zapoznelo 

stanje (Klinar, 1994). Raziskave Slovenskega javnega mnenja kažejo, da je nestrpnost do 

priseljencev iz nekdanje Jugoslavije obstajala že pred osamosvojitvijo Slovenije leta 1991, 

nestrpnosti v Sloveniji pa je po osamosvojitvi še več (Medvešek, Vrečer, 2004). Tudi raba 

tujega jezika pri uradnem delovanju je tako omejena na uradno delovanje, ki vključuje tujce. 

Uveljavljene so pravice narodnostnih skupnosti na narodnostno mešanem ozemlju, hkrati pa 

ni poskrbljeno za novodobne etnične skupnosti, ki živijo razpršeno (Roter, 2005).  

Šolska politika v Sloveniji za manjšinske etnične skupnosti ne predvideva možnosti 

spoznavanja lastne kulture in jezika, temveč predpostavlja, da se bodo čim prej asimilirali v 

večinsko kulturo, obenem pa sprejeli jezik okolja, kar je v nasprotju s splošno deklaracijo o 
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človekovih pravicah, konvencijo o borbi proti diskriminaciji na področju izobraževanja, 

konvencijo o otrokovih pravicah … Za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina ni veliko 

možnosti za učenje slovenščine.  V Sloveniji je okoli 5,2 % osnovnošolskih otrok, katerih 

materni jezik ni slovenščina. Torej jim je v tem kontekstu kratena temeljna pravica do 

materinščine, izražena v Konvenciji o otrokovih pravicah (Peček, Lesar, 2006). Kritiko 

obstoječega stanja poda tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), ko pravi, da 

izvajanje poučevanja maternih jezikov priseljencev v slovenskih (osnovnih) šolah ni sistemsko 

urejeno, saj se izvaja (kolikor sploh se) na različne načine (znotraj šole kot izbirni predmet, 

zunaj šole kot tečaj ...). Otroci nemalokrat ostanejo v svojem neznanju sami in posledično 

veliko težje sledijo pouku. Vse te nepravilnosti so prisotne, kljub Zakonu o osnovni šoli 

(2006), v katerem je zapisano, da se otrokom državljanov Republike Slovenije, katerih 

materni jezik ni slovenski, organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko se 

dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika. V Zakonu so opredeljeni tudi otroci, ki so 

tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, za katere 

se organizira pouk maternega jezika. V raziskavi, kjer je bilo tudi vprašanje o  načinu ureditve 

učenja jezika otrok, ki jim slovenščina ni materni jezik staršev ali enega od staršev, je kar 27 

% vseh vprašanih menilo, da bi moralo biti otrokom omogočeno učenje tega jezika v okviru 

dodatnih šolskih dejavnosti. Predvsem so bili nad tem navdušeni Srbi (34 %), sledijo Hrvati 

(30 %), Muslimani (28 %), Slovenci (26 %), Bošnjaki (25 %) in etnično neopredeljeni (21 %). 22 

% vseh vprašanih je odgovorilo, da bi moralo biti otrokom omogočeno učenje tega jezika v 

okviru rednega šolskega programa, in sicer kot izbirni predmet. Za to možnost se zavzema 

kar 43 % Bošnjakov, 30 % Srbov ter 28 % Muslimanov, 26 % neopredeljenih, 22 % Hrvatov in 

le 17 % Slovencev. Kakor je bilo torej ugotovljeno, bi bilo potrebno otrokom omogočiti 

učenje tega jezika v šolah. Bodisi kot izbirni predmet v okviru rednega programa ali kot 

dodatna šolska dejavnost. (Roter, 2005). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) poda kar nekaj predlogov v zvezi s poučevanjem 

učencev, katerih materini jezik ni slovenščina. Ti otroci naj bi se pred vključitvijo v redni 

izobraževalni proces učili slovenščine v strnjenem programu, hkrati pa se udeleževali tudi 

rednega pouka, kjer bi bili skupaj s svojimi sošolci, maternimi govorci slovenščine. Seveda je 

za takšen program potrebno oblikovati posebni učni načrt za slovenščino kot drugi jezik.  
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Kot rešitev za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, predlagajo tudi, da šola 

samostojno ali v sodelovanju z drugimi šolami oblikuje skupine za učenje maternega jezika in 

kulture. Predlagajo tudi, da bi imeli priseljenci v osnovni šoli možnost učenja materinščine in 

kulture. Pri ocenjevanju znanja učencev priseljencev predlagajo, da se v prvem letu 

vključevanja v šolski sistem (ne glede na razred, v katerega se vključujejo) znanje učencev 

priseljence ocenjuje z opisnimi ocenami pri vseh predmetih. V naslednjem letu se 

postopoma uvaja številčno ocenjevanje. Za učence priseljence, ki se vključujejo v petem 

oziroma sedmem razredu, predlagajo naj imajo pri nacionalnem preizkusu znanja možnost 

izbire med opravljanjem preizkusa iz slovenščine kot drugega jezika in opravljanjem 

preizkusa iz slovenščine kot prvega jezika. 

Po podatkih Ministrstva RS za šolstvo in šport se je v letu 2008/2009 v osnovne šole 

vključevalo 886 učencev priseljencev, kar predstavlja 1 % celotne populacije, vključene v 

osnovno izobraževanje (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Poleg tega so še vsi 

otroci, ki so kakorkoli drugače opredeljeni, pa njihov materni jezik ni slovenščina. Vsi ti so 

prikrajšani pri maternem in slovenskem jeziku. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) 

pravi, da je poučevanje jezika usmerjeno k učencu, da omogoča individualizacijo, hkrati mora 

učencu pomagati pri oblikovanju odnosa do njegovih identitet ter mu stoji ob strani pri izbiri 

svojih pripadnosti.  

Po drugi strani je Slovenija pri priznavanju maternega jezika narodnima skupnostima 

marsikdaj za zgled, drugače pa je, ko gre za druge etnične skupine (Skubic Ermenc, 2003a). 

Učenci, ki so pripadniki italijanske in madžarske manjšine, se lahko manjšinska jezika učijo 

tudi zunaj »narodnostnih mešanih območij«, če se oblikujejo razredi z najmanj petimi učenci 

(Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, 2011). 

Država po eni strani financira asistente za tuje jezike, s čimer skrbi za kakovost, hkrati pa le 

za elito in ne za šibke (Skubic Ermenc, 2003a). Sodeč po Luchtenbergu (2002) smo v Sloveniji 

podobni Nemcem: učenje jezikov v Nemčiji velja za izraz multikulturnosti, vendar bolj v 

internacionalnem smislu, zunaj meja. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) predlaga, 

da šole kot tuj jezik vključujejo tudi jezike, ki niso del kurikula, vendar so prisotni v 

neposrednem okolju otrok (npr. materni jeziki učencev). 
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V šolskem letu 2003/04 sta dve osnovni šoli v Sloveniji ponujali in izvajali kot izbirni predmet 

hrvaščino (Roter, 2004). Tudi v poročilu za varstvo narodnih manjšin iz leta 2011 je razvidno, 

da je priložnosti za učenje romskega jezika in v romskem jeziku zelo malo. To je bilo 

utemeljeno s pomanjkljivo standardizacijo tega jezika v Sloveniji, kjer govorijo tri narečja 

romskega jezika. Samo dve šoli ponujata izbirni pouk romščine (Svetovalni odbor o okvirni 

konvenciji za varstvo narodnih manjšin, 2011). Iz zgornjih primerov je jasno, da je tem 

otrokom kršena pravica do učenja materinščine. 

 
Prav tako v času velikega vala beguncev iz bivših jugoslovanskih republik slovenska šola ni 

bila zmožna ustanoviti niti enega poskusnega oddelka na načelih interkulturalizma (Hočevar 

2001, Skubic Ermenc 2003). 

Tudi Dekleva in Razpotnik (2002) v raziskavi o nasilju in drugi generaciji priseljencev 

ugotovita, da se nasilje (ponavadi ni fizično) kaže predvsem s strani domačinov. Izraža se v 

stigmatizaciji, diskriminaciji, poniževanju, zavračanju in izolaciji. 

Senzibilnosti za problematiko otrok priseljencev in romskih učencev ni zaznati ne na 

formalnem nivoju, niti v konkretnih izvedbah. Šolska zakonodaja sicer govori o pravičnosti 

šole, obenem pa kaže pričakovanje, naj se priseljenci in Romi čim hitreje in čim bolj popolno 

prilagodijo obstoječemu sistemu in asimilirajo v okolje (Peček, Lesar, 2006). 

Menim, da bi višja jezikovna ozaveščenost, v prvi vrsti maternega jezika, pripomogla tudi k 

višji medkulturni ozaveščenosti. Tako bi se šole približale načelom osnovne šole, ki so 

zapisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011). Ta načela govorijo o oblikovanju in 

širjenju nacionalne kulture in spodbujanju medkulturnosti ter o oblikovanju zavesti o 

zavedanju lastne identitete. Hkrati naj bi bil eden izmed ciljev osnovne šole tudi razvijanje 

sposobnosti za razumevanje različnosti. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je 

govora o vzgoji za medkulturnost, kjer je opisana globalna vzgoja, ki vzgaja za poštenost, 

nepristranskost in enakopravnost pri globalni razdelitvi dobrin. Spodbujala naj bi 

(med)narodno interakcijo, medkulturni dialog in učenje drug od drugega. Mnenja sem, da 

otroci, ki ne morejo, znajo, smejo govoriti v maternem jeziku, težje oblikujejo lastno 

identiteto. Posledično bo otrok, ki ni trdno zasidran v lastni identiteti, ki se nemalokrat 

navezuje na primarno družino (torej na etničnost), težje sledil enakopravnosti, pravičnosti, 
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sprejemanju različnosti, ki so cilji oziroma načela slovenskega osnovnošolskega 

izobraževanja.  

 

2.5. Katere vrednote v šolo in kako? 

Izvor vrednot je razložen na različne načine. Aristotel opisuje, da so vrednote del človekove 

narave, v drugi razlagi naj bi bilo sprejetje določenih vrednot posledica učinkovanja določene 

kulture neke družbe na posameznika. Po tretji razlagi pa naj bi posamezniki določene 

vrednote sprejeli zato, ker prispevajo k učinkovitemu delovanju družbenega sistema (Justin, 

2000). Spet drugi pa zagovarjajo, da se človek ne rodi z vrednotami, ampak jih usvoji preko 

socializacije (Bečaj, 2005). Tudi sama sem mnenja, da nihče ni rojen z vrednotami in 

krepostmi. Le-te se da pridobiti, naučiti in razviti. Razvijajo se preko izkušenj v življenju, 

preko različnih socialno-kulturnih interakcij ... Nekatere vrednote, ki jim je otrok podvržen v 

svoji družini, se ob vstopu v bolj intenziven stik z drugimi dejavniki socializacije vse manj 

podkrepljujejo. Znano je, da imajo poleg kulture, zgodovinske tradicije, konstitucijskih razlik 

med posamezniki, ekonomskih in družbenih situacij največjo vlogo pri kreiranju vrednostnih 

sistemov družbene institucije (Gnamuš-Tancer, 2001). In mednje sodi tudi šola. Njena naloga 

je, da mlade odvrne od vrednot, ki so škodljive socialni in individualni blaginji. Če si človek ne 

izoblikuje svoje duše, si ne izobrazi svojega duha, potem kljub vsemu znanju, ki ga ima, ni 

resnično izobražen, saj nima prave izobrazbe (Kodelja, 2002). 

Mladi so danes izpostavljeni nizu nasprotujočih si vrednot in niso prepričani, katero vrednoto 

je dobro izbrati. Zato je naloga šole tudi, da se bojuje s pritiski družbe in poskrbi za 

«nadomestnega vzornika«, ki bo mlade vodil v pravo smer. Če pa šola ne zagovarja in 

spodbuja pravih vrednot, lahko to pomeni tudi katastrofo za zanamce (Patro, Mishra, 2003).  

O tem, katere so vrednote, ki naj bi jih v času postmoderne dobe zagovarjali v šolah, je veliko 

govora. Sama se v to ne bi spuščala, nakazala bi le na problem, da je v današnjem času, ko je 

edina stalnica «spreminjanje«, težko najti seznam vrednot, ki naj bi bile občečloveške. 

Pojavlja se vprašanje, ali sploh lahko kdo določi, kaj je univerzalno dobro? Morda bi se bilo 

dobro vprašati, katere vrednote so vrednote, ki se pojavljajo v vseh kulturah in imajo videz 

transkulturnih pojavov (Bečaj, 2005). Seveda pa je treba tudi pomisliti, katere vrednote so za 

našo kulturo pomembne in bodo otrokom služile kot popotnica v družbi. Pomemben je tudi 
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razmislek o tem, katere so tiste vrednote, ki bodo lahko nagovorile ljudi, ki so pripadniki 

drugih verstev ali svetovnih nazorov (Šebart, 2000). Poleg vseh naštetih dilem je prisotno 

tudi dejstvo, da otroci prihajajo iz različnih družinskih okolij, kjer odgovore na vzgojna 

vprašanja razrešujejo kulturi in tradiciji primerno in različno (Gerjolj, 2000). Tako tudi ne bi 

bilo primerno, da bi izhajali iz določenega sistema vrednot kot edino možnega, saj bi s tem 

lahko vsiljevali vrednostno kodo (Peček, 2000), obenem pa zanikali kulturne, religiozne, 

nazorske profile ljudi. Kot eden izmed temeljev pri razreševanju vprašanja, «katere vrednote 

dati otrokom«, bi lahko služile tudi človekove pravice. Vendar pa naj tudi te ne bi bile 

nevtralne, saj niso neodvisne od normodajalcev in od konkretnega družbenega konteksta 

(Peček, 2000).  

Ugotovljeno je torej, da je mlade rodove potrebno učiti in vzgajati za spoštovanje človekovih 

pravic zase in za druge, da jim pomagamo pri razumevanju in sprejemanju etičnih vrednot. 

Obenem pa je potrebno, da jim pomagamo razviti čut za svoje dostojanstvo in za 

dostojanstvo drugih (Divjak, 2000). Žal je tega v šolstvu premalo, priporočila o tem se 

pojavljajo pod črto, v zadnjih točkah, v malem tisku, le toliko, da je zadoščeno zagovornikom 

etičnih vrednot. Ko in če bi odgovorili na vprašanje, katere vrednote v šole, pa se pojavijo 

pasti pri vpeljavi vrednot v šole.  

Vrednote se pogosto povezujejo z etiko in moralo in dalj časa, ko brskamo po učnih načrtih, 

bolj smo prepričani, da ti pojmi niso stalnica slovenskih učnih načrtov. Res je, da imamo 

predmete tipa državljanska vzgoja ter etika in religija, vendar je pomembnost vrednot 

prevelika, da bi se tovrstni predmeti lahko spopadli s tem. Ti predmeti se niso zmožni 

spoprijeti z naraščajočo nestrpnostjo in težavnostjo razvoja kompleksnih moralnih vrednot, 

kot sta na primer strpnost in skrb za ogrožene (Kroflič, 2001). Pripetilo pa se je celo, da so v 

slovenskem učnem načrtu iz tovrstnih predmetov izločili poglavje o človekovih pravicah. To 

predstavlja negacijo vseh mednarodnih standardov in trendov in je le korak nazaj (Divjak, 

2000). Nekateri so kljub naštetemu mnenja (Sardoč, 2009), da bi bilo dobro izpostaviti 

pomembnost oblikovanja vsebinskega okvira znotraj šolskega kurikula, kjer naj bi se učenci 

učili o človekovih pravicah, o življenju v skupnosti, o strpnosti ... A praksa je, da se moralne 

vrednote posredujejo v abstraktni obliki, izolirane od realnosti (Musek, 1982). Eden izmed 

razlogov, da se vrednote težko poučujejo kot predmet, je tudi ta, da sta pojma vrednote in 

vzgoja krepko povezana. In če le delček pozornosti posvetimo vzgoji, ugotovimo, da je bistvo 
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le-te uresničljivo preko drugih izvirov, kot pa so učni in vzgojni načrti. Načrtna vzgoja naj bi 

bila po Gogali izredno težavna, najbolje naj bi bila uresničljiva preko pristnega doživljanja. Ob 

tem Kroflič (2000) navaja poudarek iz Pečjakovega eseja (1999), ki pravi, da številne socialno-

psihološke raziskave kažejo, da vzgoja, ki si za cilj zada razvoj vrednot, ni uspešna pri 

oblikovanju moralne osebnosti. Eksperimenti pokažejo, da se v primeru, ko si vrednote in 

navade nasprotujejo, v konkretnih situacijah večina posameznikov oprime moralno spornih 

navad. Nemoč vzgoje vrednot pa potrjujeta tudi eksperimenta, ki pokažeta, da učenci, ki 

obiskujejo verouk, nič manj ne uporabljajo goljufij pri pouku kot tisti otroci, ki se verouka ne 

udeležujejo. Ko govorimo o moralnih vrednotah, nismo postavljeni v dejansko situacijo, kjer 

je možnost izbire; in izbira «bom solidaren« zahteva določeno odpoved. Abstraktna vrednota 

nam ne pove, da njena uporaba skoraj vedno zahteva odpoved (Musek, 1982). Izobraževanje 

o vrednotah naj bi sicer imelo kognitivni vpliv, kar je potrebno za vzgojo, ni pa zadosti. Torej 

je kljub vsemu razveseljivo, da se v vseh predelih sveta povečuje zanimanje za etično vzgojo 

in pouk (Divjak, 2000). Nekatere raziskave dokazujejo, da se osebe s trdnimi etičnimi načeli 

vedejo bolj moralno. Vendar zveza med moralnim presojanjem in ustreznim vedenjem ni 

zelo visoka. Moralna načela so le eden izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje v 

trenutni situaciji (Musek, 1982). Tudi posebno moraliziranje o vrednotah, ki ni plod situacije 

ali snovi v šoli, je odveč, v nekaterih obdobjih sploh ni produktivno (Gaber, 2000). Pavlović 

(2000) ugotavlja podobno, saj meni, da se vrednote zmore poučevati le preko skupinskega 

delovnega procesa, ki šolo osmišlja in utemeljuje. Namesto da bi otrok o pomenu poštenosti, 

solidarnosti ... zvedel preko lastnega in tujega vedenja, iz svojih in tujih izbir, tovrstne teme 

sprejema preko splošnih navodil «bodi pošten« ... ki nimajo trdne zveze s resničnimi 

življenjskimi situacijami (Musek, 1982). Žorž (2005) pa meni, da se pri vzgoji omenja le nekaj 

fraz o vzgojnih ciljih, kako jih doseči pa ni jasno opredeljeno. Stanje v naši šoli ponazori s 

staro vzhodnjaško modrostjo: «Če ne vem, kam grem, bom na koncu zanesljivo prišel nekam 

drugam.« Kot je bilo že povedano, večina sodobnih družb povečuje etično religiozni pouk. Ob 

tem je pomembno poudariti, da pri tovrstnem pouku ne gre zgolj za vedenje, poznavanje in 

razumevanje, cilj je, da se želeno ravnanje pokaže v družbi. Če torej umetno povzročene 

situacije v razredu pomagajo k spremembi k zaželenem ravnanju, je tovrsten pouk smiseln. O 

tem priča tudi primer, ko sta dve skupini študentov pripravljali govor, ki naj bi ga kasneje 

predstavili v sosednji stavbi. Ena skupina je pripravljala govor o zaposlovanju, druga o 

usmiljenem Samarijanu. Ko so študentje prihajali v drugo stavbo, so srečali na tleh ležečega 
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človeka. Izkazalo se je, da je izkazana pomoč odvisna tudi od tega, s čim so se pred tem 

ukvarjali. Skupina, ki se je pripravljala na govor o Samarijanu, se je bolje odrezala. Vendar pa 

je pri pouku pomembno, da se (o usmiljenem Samarijanu) ne razpravlja le teoretično, ampak 

se otroke pripravi do tega, da sami pripovedujejo, opisujejo, narišejo podobno situacijo iz 

lastnih izkušenj. Avtor zaključuje, da etični pouk ima smisel in lahko vpliva na vedenje 

človeka (Vodičar, 2006). 

Šola naj bi torej zagotovila enake izobraževalne možnosti, krepila spoštovanje drugačnosti, 

spodbujala h kultiviranju strpnosti in svobode posameznika, razvijala skupno pripadnost širši 

skupnosti, katere člani bi bili med seboj strpni in solidarni (Sardoč, 2009). Pomembno je, da 

se trudimo to doseči, vendar ni odveč misel, da vzgoja ne sme izzveneti v pridiganje in 

moraliziranje, kar mladim privzgoji celo odpor do razmišljanja o etičnosti (Vodičar, 2009). 

Vrednote morajo biti predstavljene tako, da jih bomo lahko uporabili v življenjskih izbirah, ne 

pa da se nanašajo na nekonfliktne situacije ali kot zbirka pravil (Musek, 1982). 

Izmed vseh priporočenih vrednot se skoraj vedno in povsod pojavljajo ideje solidarnosti, 

sopomoči, dobrodelnosti, smisel za potrebe drugega, skrbi za druge ... Resolucija o evropski 

dimenziji vzgoje in izobraževanja med pomembnejše vrednote uvršča «solidarnost«, 

dokumenti OZN in UNESCA zahtevajo vzgojo k solidarnosti, tudi Bela knjiga navede potrebo 

po solidarnosti. Torej, veliko avtorjev in dokumentov navaja omenjeno vrednoto kot eno 

pomembnejših. O tem, zakaj se meni zdi izredno pomembna, da se je otroci oprimejo in z njo 

postanejo domači, ter kako jo vzpostaviti v šoli, pa v nadaljevanju. 

 

2.6. Vrednota solidarnost kot odgovor na individualnost, tekmovalnost v šolah 

V današnjem času je večina moralne vzgoje prisotna le naključno, saj je dobršen del šolskega 

truda posvečen šolskemu uspehu (Kay, 1975). Mišljeno je, da sta ena glavnih pogojev za 

uspeh tekmovalnost in individualizem, ki sta soodvisna. Starši in učitelji se vse manj 

zanimajo, ali se bodo otroci naučili pomembnih, koristnih vsebin, in so vedno bolj 

zainteresirani za zbrane točke, ki so priprava na kasnejše družbeno življenje. Tekmovanja na 

ožji razredni ravni izključijo večino, le peščici rezultati «nekaj koristijo» (Marentič Požarnik, 

2000). Posamezniki poskušajo zavzeti cilje, ki bi morali biti deljivi, to pa ogroža medsebojno 
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sožitje (Musek, 1982). Tekmovalnost je ponekod že tako prerasla, da ob bolezni sošolci že 

neradi posojajo bolnemu sošolcu zvezke. Kolikšen del pouka sploh poteka v sodelovalni ali 

skupinski obliki? Koliko se spodbuja oziroma organizira medvrstniška pomoč? (Marentič 

Požarnik, 2000). Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da se lahko na osnovi različnih pobud in 

izkušenj celo oblikuje sodelovalna in tekmovalna naravnanost kot osebnostna poteza 

(Musek, 1982). Razredni učitelji o tekmovalnih situacijah menijo, da se pojavljajo predvsem 

takrat, ko gre za količino in hitrost, in pri delu v skupinah, kar je najizrazitejše pri športni 

vzgoji. Menijo, da učenci radi tekmujejo kot razred z drugimi razredi, tekmovanje je izrazito 

tudi pri različnih akcijah (Pergar Kuščer, Razdevšek Pučko, 2005). Ko gre za medšolsko 

tekmovalnost, se šole primerjajo po učnih uspehih, ne sprašujejo pa se, kakšno je socialno 

okolje in zaledje, v katerem šola dela. Prav tako ne vzamejo v zakup, ali je na šoli veliko ali 

malo učencev s posebnimi potrebami. Ugled šole se namreč s tem zniža, zato so mnoge šole 

nenaklonjene sprejemanju takih učencev, saj znižujejo njihov končni uspeh (Resman, 2001). 

Vse to pripomore, da se problem individualizma krepi, da tekmovalnost dobiva pravo 

podlago za rast. 

Tekmovalnost je del sodobne družbe, vendar se »zdrave« tekmovalnosti ni potrebno 

pretirano bati. Evolucijska teorija tekmovalnost označi kot pojem za preživetje vrst, saj je 

obstoj za preživetje povezan s selekcijo. Toda družba je v svoji osnovi sodelovalna tvorba, kar 

priča tudi ohranjanje človeške vrste do današnjih dni (Pergar Kuščer, Razdevšek Pučko, 

2005). Močnega, trdnega posameznika je mogoče zgraditi le s tem, da je ukoreninjen v 

skupnosti, da delala za skupnost, čuti odgovornost zanjo. Morda je videti, da sposobnosti 

posameznika izhajajo le iz njega, vendar pri njegovih boljših dosežkih igra veliko vlogo tudi 

skupnost (Lukšič, 2011). Žal pa je v skupnostih tako, da je neenakost v dostopnosti družbenih 

dobrin pojmovana kot nujen pogoj napredka (Ule et al., 2000). Tekmovanje lahko spodbuja 

napredek, vendar je pogoj, da je porazdeljeno s sodelovanjem in z upoštevanjem koristi 

drugih (Musek, 1982). Trg potrebuje tekmovalnost in šole temu ustrežejo tako, da 

proizvajajo razlike, ponujajo različne programe, hkrati pa ustvarjajo hierarhičen odnos (Ule et 

al., 2000). Kultura promovira storilnost, kjer se merijo bolj in manj sposobni, spodbuja se boj 

za preživetje med tistimi, ki dosežejo postavljene norme, in drugimi, ki jih ne uspejo doseči 

(Resman, 2001). Vplivi zunajšolskega okolja pa se ne ustavijo pred šolskimi vrati. Otroci 

prihajajo v šolo pod vplivom družbe, ki je potrošniška in individualistično naravnana. In 
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večina otrok bo taka ostala tudi, ko prestopijo šolski prag (Bečaj, 2005). Individualne 

zmožnosti in potrebe učencev so zanemarljive, potrebe družbe in znanosti zahtevajo od šole 

čim prejšnjo in čim večjo izobraževalno učinkovitost (Strmičnik, 2006). Čeprav je večina 

družbe potrošniško naravnana, pa različni svetovni nazori vodijo starše, da otroke za šolo 

pripravijo precej različno. Ameriške šole, usklajene z individualistično orientirano družbo, 

spodbujajo otroke, da postanejo neodvisni misleci, da so osredotočeni na lasten uspeh in 

izpolnjujejo lastne potrebe. V zahodnih šolah je otrokom, ki prihajajo iz kolektivističnih 

družb, kjer kot vrednoti veljata skupni uspeh in deljiva lastnina, verjetno težje. Pri tem igra 

veliko vlogo učitelj, da razloži način delovanja šole; na primer: učencem iz kolektivističnih 

družb razloži, zakaj pri testih znanja ni dovoljeno pomagati drug drugemu. Če so v tem 

primeru ti otroci prepuščeni sami sebi, je učenje skoraj vedno skupinsko tveganje (Trumbull 

et al., 2000). 

Ugotovljeno je, da je na šolah vse manj solidarnosti. Vedno se najdejo opravičila ... ker smo 

bili tako naučeni, nas v to sili šolski sitem, ker se ne splača ... V šoli dominira tekmovalnost, 

kdo bo boljši, hitrejši, vplivnejši ... Vendar natančen pregled pokaže, da solidarnost v šolah 

ima svoje mesto. Srečamo jo na nivoju: starši–šola, učitelj–starši, učitelj–učitelj, učitelj–

učenec. Najbolj pomembna pa je na relaciji učenec–učenec, kjer gre za medsebojno, 

tovariško pomoč pri učenju, ko spretnejši pomaga šibkejšemu. Solidarnost se pokaže tudi ob 

daljši odsotnosti učenca, ko mu sošolci priskočijo na pomoč (posredujejo manjkajočo snov, 

nudijo fizično pomoč) (Stanonik, 2011). Nekateri učitelji pa navajajo, da je solidarnosti vedno 

manj, da je prav medvrstniška pomoč na preizkušnji. Tudi v raziskavi (Ule et al., 2000) je 34 % 

vprašanih osnovnošolskih otrok odgovorilo, da zanje «zelo« ali «srednje« velja, da med 

sošolkami in sošolci nimajo nikogar, ki bi jim pomagal, kadar potrebujejo pomoč v zvezi s 

šolo. Hkrati pa je 56,1 % vprašanim osamljenost zelo ali srednje velik problem (Ule et al., 

2000). V šolski skupnosti se torej lahko porajajo pravični in solidarni odnosi in oblikujejo 

ustrezne demokratične vrednote, ali pa je šola prostor nesolidarne tekmovalnosti in 

nestrpnosti (Kroflič, 2003a). 

V Beli knjigi je o solidarnosti zapisano bore malo. Kroflič (2004) ugotavlja, da se šele v zadnji 

točki med drugim pojavi tudi solidarnost, ki predstavlja nujno predpostavko za vključevanje v 

demokratične procese, ki pa se zopet opira na klasično liberalno opredeljena pravila vedenja 
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in komuniciranja. Slovenska šola poleg očitkov premajhne vzgojne komponente vedno znova 

doživlja tudi očitke na račun tekmovalnosti, ki jo šola pretirano vzpodbuja (Ule et al., 2000). 

Precej znamenj kaže, da je šolska prenova pospešila individualizem, tekmovalnost in površni 

racionalizem. V šolskem okolju je individualizem izkupiček nenehnih sporočil o tem, da je 

vsak posamezni učenec odgovoren za svoj uspeh, v primeru neuspeha pa je za to «kriv« sam 

(Makovšek, 2002). Pri tem je pomembno opozoriti na dejstvo, da se težnja k individualizaciji 

najbolj izrazi med mlado generacijo. V mladosti se namreč začenjajo oblikovati trajnejši 

življenjski stili in vrednostne usmeritve. Odkar država upravlja s populacijo, se merijo in 

primerjajo človeške zmogljivosti oz. zmogljivosti otrok (Ule et al., 2000). Napačno je 

pričakovati, da se bo drugi umaknil ali pomagal. Taka miselnost pomaga zunanjemu 

preverjanju, da še ostreje rangira učence in upošteva normalne krivulje, kjer so nekateri 

kljub morebitnemu trudu obsojeni na neuspeh (Marentič Požarnik, 2000). Ker postaja 

izobrazba vse bolj pomembna, se čas in trud, ki ga otroci vložijo v učenje, povečuje. Zvišujejo 

pa se tudi standardi, ki vodijo v selekcijo učencev na podlagi minimalnih razlik v doseganju 

znanja (Makovšek, 2002). Čim hitrejše in obsežnejše usvajanje znanja je v določeni meri v 

nesorazmerju z naravnimi značilnostmi človekovega razvoja ter s celostnim namenom 

vzgojno-izobraževalnega vplivanja. Favorizira se izobraževalna stran vzgojno-izobraževalnih 

ustanov in povečuje vrednost znanja. Podcenjuje pa se vzgojna komponenta (Adamič, 2004). 

Marentič Požarnik (2000) izrazi tudi skrb glede usposobljenosti učiteljev, ki bi bili odprti za 

novejše, aktivnejše metode dela. Kopičenje snovi, poudarek na učnih vsebinah, ki morajo biti 

dosežene, poudarek na ocenjevanju, učiteljeva zahteva, da otrokom «odpredava« vso snov, 

bi morali postati preteklost (Marentič Požarnik, 2000).  

Vedno bolj se krepi predpostavka, da neuspeh v šoli pomeni neuspeh v življenju nasploh, in 

močnejša je ta miselnost, bolj bistven postaja neuspeh pri določanju posamezne osebnosti, 

predvsem njegovih sposobnosti. Ta predpostavka je precej usodna, saj neposredno vpliva na 

samopodobo, mnogi od njih sebe doživljajo kot popolne zgube. S tem se samo izpolnjujejo 

davne napovedi tistih, ki odstopajoče od norm obravnavajo kot pokazatelj že napovedanega. 

Manj uspešni učenci velikokrat težko najdejo aktivnosti, kjer bi usklajevali neuspeh v šoli ter 

si tako okrepili zaupanje vase (Ule et al., 2000). Učitelji, vzgojitelji in starši se trudijo iskati 

poti, da bi mlade usmerili v uspelo življenje (Snoj, 2004). Vendar ponavadi uspeh povezujejo 

z učnim uspehom. Snoj pa o uspehu pravi: «Uspel namreč ni, kdor je uspešen. Uspel je, kdor 
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je srečen.« (Snoj, 2004, str. 40) Starši in otroci šolskemu uspehu pripisujejo izjemno velik 

pomen ter si še utopično prizadevajo, da bi si prav z izobrazbo lahko zagotovili varnost (Ule 

et al., 2000). Izobrazba v današnjem zahodnem svetu predstavlja najuspešnejše sredstvo 

človekove socialne promocije (Resman, 2001).  

V učno-storilnostnih šolah so torej usmerjeni v doseganje čim boljših učnih (izobraževalnih) 

izidov, ob kraj pa se postavljajo vprašanja osebnostnega emocionalnega, socialnega razvoja 

(Resman, 2001). Storilnostno šolo spodbuja hiter tehnološki in znanstveni razvoj, humana 

šola ne more konkurirati, svoje svetle točke išče v različnih alternativnih modelih (Strmičnik, 

2006). Napredek v tehnologiji pa mora biti nujno povezan z napredkom solidarnosti, drugače 

se vse bistveno poslabša (Kay, 1975). Učenci naj bi se socialnih in drugih spretnosti učili v 

specialnih institucijah s terapevti. Storilnostno naravnana šola je odraz političnega, 

ekonomskega in socialnega življenja oziroma najbolj prisotnih vrednot, kot so tekmovalnost, 

odgovornost, nacionalna primerljivost in tržna naravnanost (Resman, 2001). Tovrstno 

povzdigovanje znanja nas je privedlo do izogibanja problemom posameznika in v 

ekspeditivne metode dela. Učitelji, ki so jim ljubša dejstva iz knjig, in vaje, ki so osredotočene 

le na spoznavno področje učenčevega funkcioniranja, se z učencem ne ukvarjajo celostno. 

Tudi zato so uspehi manjši od pričakovanega (Heberle Perat, 1997). Seveda šole morajo 

učence učiti formalnega znanja, da jih pripravijo na delovno kariero. A iz mnogih dokazov je 

jasno, da je veliko več doseženega, če je poudarek z akademskega (učnega) področja 

premaknjen na osebno doseganje (Kay, 1975). Resnično veliki potrebi po intelektualnem, 

šolskem uspehu otrok je možno zadostiti tudi na drugačen način, in sicer prek vključevanja 

prosocialnosti (pomoč, deljenje, tolažba). Ugotovljeno je, da zgodnje prosocialno učenje 

močno pripomore k poznejši višji stopnji učnega uspeha. Hkrati je otrokov intelektualni 

razvoj pod močnim vplivom socialnih odnosov, v katere je vpleten. Poleg kognitivnih področij 

ima prosocialno obnašanje pozitiven učinek tudi na razvijanje socialnih, čustvenih in 

moralnih področij (Caprara et al., 2000).  

Človek se gradi le v sožitju z ljudmi. Dobro bi bilo, da bi bila vzgoja za ljubezen prepletena z 

vsakdanjim življenjem (Heberle Perat, 1997). Morda bi bilo koristno prebuditi empatijo, ki 

vzpodbudi motivacijo prosocialnosti za pomoč drugemu. To ni le naloga staršev, ampak tudi 

eno izmed temeljnih vzgojnih poslanstev šole. Osamljenost, pretirana tekmovalnost in 

individualizem grenijo človeka. Solidarnost je balzam za načete odnose, s katerimi je morda 
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mogoče, da družba bolje sodeluje. Vsak človek, vsak otrok rad da, rad pomaga, obdaruje. 

Pomagati želi tudi tisti, za katerega mislimo, da nima kaj dati, da nima kompetenc, znanja, 

talentov, s katerimi bi lahko pomagal. Je mogoče ena izmed rešitev v tem, da poiščemo 

njegov potencial, njegove močne točke, ga vzpodbudimo k aktivnemu dejanju? Morda bo ob 

tem z največjim veseljem, s svojim močnimi lastnostmi solidaren z drugimi.  

 

3. Stebri prosocialnosti - altruizem, empatija, prijateljstvo in vrstniki 

»Ko boste gledali gosi, kako letijo razvrščene v obliki črke V, se boste morali vprašati, ali je 

kakšna znanost že odkrila, zakaj letijo tako. Vsaka ptica ustvarja z mahanjem kril vzgon za 

tisto, ki leti tik za njo. Z letenjem v obliki črke V zmoreta leteti vsaj za 71 odstotkov dlje, kot 

bi lahko posamezna ptica, če bi letela sama. Ljudje, ki imajo isto usmeritev in občutek 

skupnosti, lahko pridejo do svojega cilja hitreje in lažje, ker potujejo s pomočjo potisne sile 

drugega. Kadar kaka gos zavije iz razvrstitve, takoj začuti zračni upor in odpor do 

samostojnega letenja ter se hitro vrne v jato, da izkoristi vzgonsko silo ptice pred seboj. 

Ko se vodilna gos utrudi, zavije nazaj in vodstvo prevzame druga gos. Gosi od zadaj gagajo in 

s tem spodbujajo sprednje, da ohranjajo hitrost. 

Kadar kakšna gos zboli ali jo zadene šibra in pade iz razvrstitve, poletita za njo še dve drugi 

gosi in pristaneta z njo, da ji zagotovita pomoč in zaščito. Z onemoglo gosjo ostaneta, dokler 

ni spet sposobna leteti ali dokler ne pogine. Šele potem se odpravita sami ali pa s kakšno 

drugo jato, da dohitita preostale.«   

Zgodba neznanega avtorja nam je lahko v premislek. Gosi potujejo in zraven kažejo zgled 

ljudem (Nussdorfer, 2010). 

 
 

3.1. Altruizem 

Ljudje se razlikujemo od večine drugih živali in primatov zaradi naše odvisnosti od 

sodelovanja. Ljudje nimamo meja pri nesebičnosti do naše družine in ožjih znancev. Lahko 

darujemo za dobrodelnost, hodimo na krvodajalske akcije, glasujemo, se trudimo, da čim 

manj onesnažujemo okolje, se udeležujemo političnih demonstracij. Tudi nečloveški primati 

se obnašajo nesebično, vendar sta obseg in razvoj nesebičnosti veliko bolj omejena kot pri 
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ljudeh. Tako je bilo znotraj reda primatov opisano relativno malo število altruističnih 

interakcij.  

Raziskovalci se sprašujejo, ali bi empatija, simpatija, moralna čustva in prosocialne 

preference pri šimpanzih ali drugih primatih lahko bili dokaz, da omenjena čustva in 

preference izvirajo znotraj primatov ali pa so ta čustva morda neka nujna lastnost človeških 

družb (Silk, 2007). 

Pri altruizmu v biologiji gre vsekakor le za učinek, ne za namen. Vse se nanaša na 

preživetveni oziroma reprodukcijski uspeh (Štern, 1996). O «egoistični« naravi altruizma 

govori tudi teorija sebičnega gena, kjer naj bi bil altruizem «sebičen«, saj koristi preživetju 

tiste žive vrste, ki zmore altruistično vedenje (Dawkins, 1976, v Nastran Ule, 1997). Sebični 

gen naj bi bil tako sinonim za uspešnost gena skozi evolucijo. Vsak gen teži k lastni ohranitvi 

ter čim večji razmnožitvi po času in prostoru (Štern, 1996). Tudi družbe, ki so razvijale 

altruizem, so bile v povprečju bolj uspešne in trajnejše kot tiste, ki so več vlagale v izrecni 

egoizem (Nastran Ule, 1997). Musek (1982) pa pravi, da biološkega altruizma ni mogoče 

dokazati (npr. da bi zaradi podobne genske strukture raje pomagali sorodniku), razen odnosa 

matere do otroka. Družinski člani in sorodniki si res hitreje pomagajo, vendar to ni biološko 

pogojeno. 

V humanističnem pomenu pa je altruizem nesebična skrb ali žrtvovanje za drugega, 

uveljavljanje tuje dobrobiti za ceno lastne, v namenu in dejanju (Štern, 1996). Cilj altruizma 

je zagotoviti zadovoljstvo človeka, vendar človek ne sme biti sredstvo (Durkheim, 1961). 

Namen altruizma je torej delati v korist drugih za ceno samega sebe (Tooby in Cosmides, 

1996; Van Vugt in Van Lange, 2006). Ob stikih z drugimi ta drugi postane naše ogledalo, v 

katerem uzremo samega sebe. Navsezadnje pomagamo samemu sebi, narcistično 

projeciranim v drugem. To lahko označimo za nesebičnost (Dolto, 1998). Dimetrija, ki je med 

razmišljanjem o sebi ter razmišljanjem o drugem, je resnično merilo altruizma. Maksimum 

vodi k skrbi za druge, minimum pa vodi k egocentrizmu (Kay, 1975). Altruizem in egoizem se 

ne razlikujeta v predmetu uživanja, ampak v različnih smereh aktiviranja (Durkheim, 1961). 

Bierhoff (Bierhoff, Klein, 1990, v Nastran Ule 1997) je določil dva pogoja altruizma: namen, 

da drugi osebi storimo kaj dobrega, ter svoboda izbire, npr. odsotnost poklicne dolžnosti 

pomagati. «Pravi« altruizem, ki prihaja iz srca, naj bi bil spontan, brez premisleka (Nastran 
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Ule, 1997). Darley in Latane (1991, v Nastran Ule, 1997) sta navedla pet značilnosti 

spontanega altruizma: nevarne okoliščine, malo skupnega z drugimi dogodki, redkost 

dogodka, nepredvidljivost poteka dogodka, zahteva po takojšnjem ravnanju. Štuhec (2009) 

pravi, da je pravi altruizem možen le tako, da «na nič ne računamo«, vendar vemo, da je 

tisto, kar delamo, dobro. Torej gre v največji meri za altruizem, ki se zgodi «brez glave«.  

Tu bi opredelila tudi prosocialno vedenje, ki je poplačano z notranjim zadovoljstvom 

posameznika, da je storil dobro delo in se je obnašal v skladu s svojim moralnimi načeli. 

Številni avtorji izenačujejo termin «altruizem« s terminom «prosocialno vedenje«, da 

poudarijo odsotnost sebičnosti v prosocialnih situacijah. Tako je altruizem v psihologiji 

označen kot obnašanje, s katerim koristimo drugim, ne da bi za to pričakovali zunanje 

nagrade (Nastran Ule, 1997).  

 

3.1.1. Dejavniki altruističnega vedenja 

Pomembno vprašanje družbenega življenja je, kdaj in zakaj smo pripravljeni sodelovati z 

drugimi. Zanima nas torej, pod kakšnimi pogoji pride do prosocialnega vedenja in kakšni so 

motivi zanj ter kateri so zaviralni dejavniki altruističnega dejanja (Nastran Ule, 1997). Ali bo 

nekdo v situaciji, ko vidi sočloveka, ki potrebuje pomoč, pomagal ali ne, je odvisno od več 

faktorjev. Eden izmed njih je narava situacije, v kateri se znajde potencialni pomočnik, ki se 

sooči s konfliktno situacijo. Jasnost in kontrolnost situacije je zelo pomembna za dajanje 

pomoči. Nejasne okoliščine, stiske se zaradi obrambnih mehanizmov zdijo povsem rešljive 

brez dodatne pomoči. Namesto da bi zaznali nevarnost in nujnost posredovanja, se 

prepričujemo, da gre v resnici za spor, ki se nas ne tiče, ki ni hujši (Musek, 1982). Gre za  

skupinsko ignoranco, ki negativno vpliva na altruistično dejanje (Nastran Ule 1997). Morda je 

prav zaradi tega solidarnost učinkovitejša v znanih in utečenih situacijah (Musek, 1982). Lück 

(1979, v Musek 1982) poudarja, da je pomembno tudi število ter vpliv in navzočnost ostalih 

oseb, ki prisostvujejo situaciji, kjer je potrebna pomoč. Čim več je drugih potencialnih 

pomočnikov, kasneje se bo pomoč vzpostavila, saj si vsak misli: «Zakaj ravno jaz?« ter čaka, 

da bo ukrepal kdo drug. Torej se pomoč zaradi difuzije odgovornosti pogostokrat ne zgodi 

(Musek, 1982), odgovornost prisotnih se razprši (Nastran Ule, 1997). 
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Zaradi nepripravljenosti in nenadnosti stiskam nismo vedno kos (Musek, 1982). Če so 

okoliščine, zaradi katerih se je nekdo znašel v nesreči, nejasne, se lahko poraja dvom v 

potrebnost in zanesljivost dajanja pomoči (raje pomagamo tistim, ki niso sami odgovorni za 

položaj, v katerem so se znašli – otrokom, bolnim, starejšim). Iz nevarnih okoliščin (vojna 

območja, epidemije, dvom v lastne sposobnosti dajanja) pa izvira stres, ki je povezan z 

dajanjem pomoči. Tudi izguba časa in izguba raznih dobrin (denarja, fizične moči, znanja) v 

določeni situaciji zavira altruistično reagiranje (Nastran Ule, 1997). 

Kulturni standardi so pomembni pri pripravljenosti za pomoč. Ponekod sta altruizem in 

sodelovanje visoko cenjena, drugod pa manj. V kulturah so različna merila o tem, kdaj in 

komu pomagati (Musek, 1982). Tudi Durkheim (1961) pri razvijanju altruizma daje 

pomembno mesto vplivu kulture; meni, da ne smemo spregledati dejstva, da je pri razvijanju 

altruizma vpliv  kulture veliko večji kot pri razvijanju egoizma. Tu igra odločilni pomen 

podobnost med žrtvijo in opazovalcem (Nastran Ule, 1997). Ugotovljeno je, da se več 

javnega altruizma izkaže tujcu, ki je po videzu podoben tistemu, ki mu pomoč nameni, kot pa 

tujcu, ki je videti drugačen (Salter, 2007). Veliko ljudi se počuti neprijetno pomagati ljudem 

druge rase, pa ne zaradi predsodkov, ampak zaradi tega, ker jih je strah, da bodo povedali ali 

naredili nekaj neprimernega (McKnight, Sutton, 1994). Poleg tega imajo vlogo tudi 

osebnostne lastnosti posameznika (občutek odgovornosti, požrtvovalnost, zmožnost 

sočustvovanja, pripravljenost pomagati in se vživeti v probleme drugega ...) (Musek, 1982). 

Tudi Nastran Ule (1997) kot enega izmed poglavitnih pozitivnih dejavnikov navaja osebno 

stanje – empatijo oziroma sočutje in moralno odgovornost. Lück (1979, v Musek 1982) poleg 

omenjenih navaja še čustveno stanje in razpoloženja oseb (prej bo pomagala oseba, ki je v 

času pomoči dobre volje), razvojne značilnosti in izkušnje, značilnosti in vloge oseb, ki 

potrebujejo pomoč, ter zaznavanje znakov, ki kažejo na kritičnost situacije. Ljudje, ki se 

počutijo bolj veselo, so prej motivirani pomagati (Isen, 2008). Motivacijsko gonilo k 

altruističnemu dejanju so tudi vzajemnost v dajanju («nikdar ne vemo, kdaj se bomo sami 

znašli v položaju, ko bomo potrebovali pomoč«, zavedamo se pomembnosti sodelovanja in 

solidarnosti) ter zviševanje lastne vrednosti in priznanje pri drugih ljudeh (naj ne bi bil pravi 

altruistični motiv, posebej če se pričakuje priznanje in povišanje lastne vrednosti). S tem je 

povezan tudi strah oziroma dvom v to, kako bodo drugi ocenili altruistično dejanje, in lahko 

negativno ali pozitivno vpliva na altruistično dejanje (Nastran Ule, 1997). 
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Prav tako občutki krivde lahko spodbudijo solidarnost (Lück, 1979, v Musek 1982). Občutka 

slabe vesti se ljudje poskušajo rešiti tudi s tem, da izvajajo dobra dela (Nastran Ule, 1997). Z 

izbiro med osebnimi in družbenimi normami se postavi vprašanje: norma pravičnosti in 

norma enakosti (norma pravičnosti = dejanje se izvede, če se investicije vanj splačajo, deluje 

preračunljivo, egoistično; norma enakosti = ljudje težijo k enakopravni (enaki) porazdelitvi 

dobrin; norma enakosti je prisotna v družinah, prijateljskih skupinah, majhnih vaških 

skupnostih) (Nastran Ule, 1997).  

Ob večini motivacijskih dejavnikov se je potrebno vprašati o resnično «altruističnem« 

namenu dejanja pomoči.  

Ob vseh pozitivnih dejavnikih pa bi omenila tudi dva zaviralna dejavnika, ki sta velikokrat 

prisotna. Prvi se imenuje bumerang učinek (Schwartz in Howard opozarjata, da ljudje, ki so 

sicer nagnjeni k altruizmu, lahko postanejo nezaupljivi, če slutijo manipulacijske namere 

žrtve, kar močno zavira njihovo altruistično usmerjenost (menijo, da žrtev pretirava s svojim 

problemom ...)) (Bierhoff, Klein, 1990, v Nastran Ule, 1997). Drugi negativen dejavnik pa 

zajema domnevo o »pravično urejenem svetu«, ki pravi, da je vsakdo svoje »sreče in nesreče 

kovač«. Če torej nekoga doleti nesreča, potem si je najverjetneje tega sam kriv in mu zato 

nismo dolžni pomagati (Nastran Ule, 1997).  

Kot rezultat običajne socializacije ljudje razvijemo pozitivna stališča do pomoči drugim. 

Otroci se že zelo zgodaj naučijo spoštovati ljudi, ki so velikodušni, uslužni in požrtvovalni. 

Vedo, da so ljudje, ki darujejo, dobri ljudje in da je prav, da ljudje, ki prosijo za pomoč, to tudi 

dobijo. Tako se ljudje naučimo, da so altruistična dejanja dobra in da se ob njih tudi dobro 

počutimo. Vendar pa je tudi slabo počutje (bolečina) lahko motivacijsko sredstvo. Ta vrsta 

motivacije izvira iz empatije. Ob tem se je dobro vprašati, katere okoliščine povečajo 

empatijo (Nastran Ule, 1997). 

 

3.2. Empatija 

Ljudje smo zaznamovani s prepletanjem zgodb drugih in empatija je odnosni proces, ki 

omogoča povezavo z drugimi (Simonič, 2010). Je čustven odgovor na dojemanje neprijetnega 

položaja druge osebe (Snyder, Lopez Shane, 2007). »Empatija predstavlja iskro, ki sproži skrb 

za drugega, je vezivo, ki naredi socialno življenje mogoče.« (Hoffman 2000, v Štirn, 2004, str. 



41 
 

2) Po Šternu pa (1996) je definirana kot emocionalno in intelektualno poistovetenje s čustvi, 

mislimi in stališči drugega.  

S spontano sposobnostjo empatije pridemo že na svet, ima jo vsako človeško bitje. Kasneje 

se, predvsem preko odnosov z drugimi, nadgrajuje in postaja vedno globlja in kompleksnejša 

(Simonič, 2010). Omogoča, da posameznik razume drugo osebo, vendar pri tem ne poseže v 

njeno svobodo in neodvisnost (Simonič, 2010). Je emocionalno stanje, ki se sproži ob 

pogledu na čustveno stanje drugih ali v situacijah, v katerih nekdo čuti tisto, kar čuti drugi 

oziroma kar naj bi bilo normalno pričakovano, da se v njegovi situaciji čuti. Večja in 

intenzivnejša je empatična stiska (opazovalca) in intenzivnejša je dejanska žalost žrtve, 

hitrejša je pomoč (opazovalca). S tem se empatična stiska zniža in opazovalec se počuti bolje, 

ko/če pomaga, kot če ne bi pomagal (Hoffman, 2008). 

Čeprav brez empatičnega vživetja ne moremo prepoznati drugega v njegovi osebnosti, to 

vživetje še ne pomeni zadovoljive potrebe za prosocialni odnos. Velikokrat se pripeti, da 

oseba, ki se empatično vživi, ostaja zadovoljna v občutku sočutja do trpljenja, kar ji daje 

občutek humanosti, čeprav v relaciji do trpečega ne zavzame aktivne etične drže (Kroflič, 

2008a). Šele dejavna empatična občutja vodijo v dejavno moralno vedenje (Simonič, 2010). 

Včasih pa je empatija celo sama po sebi vzrok za opustitev altruističnega dejanja. Nekdo, ki 

se preveč vživi v vlogo trpečega, mu sam ne more pomagati, saj tudi sam preveč trpi (Štern, 

1996). Tako ga empatična bolečina ohromi, da le kot kip spremlja dogajanje. Stanovnik 

(2002) se sprašuje, ali stisko moremo začutiti, ne da bi jo začutili kot svojo. Potrebno je, da se 

ohranja razlikovanje med seboj in drugim (Simonič, 2010). Ena izmed limit empatije je 

prisotna tudi ob dejstvu, da več empatije čutimo s sorodstvom, prijatelji in enakimi etničnimi 

skupinami. To ne predstavlja ovire v majhnih, homogenih skupinah, ampak je lahko resen 

problem v kompleksnih družbah, ko medskupinsko rivalstvo spodbuja intenzivno empatično 

jezo proti zunanjim skupinam. Poleg tega je veliko večja verjetnost, da bodo ljudje 

sočustvovali z žrtvami, ki so prisotne, kot s tistimi, ki so odsotne. Prisotnost žrtve igra veliko 

vlogo, odsotna žrtev je hitro pozabljena. Kljub temu je empatija trdna podlaga prosocialne 

kreposti ter lepilo družbe. Mora biti prepoznana in obravnavana tako, da je prispevek k 

moralnemu obnašanju in socialnemu življenju povečan do skrajnosti (Hoffman, 2008). Brez 

empatije bi obstajali le nedejavni moralni principi in naučena pravila (Simonič, 2010). 

Empatija presega vsako kulturo, religijo ali spol, zato je univerzalna lastnost in je temelj za 
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vsak dober odnos. V današnji družbi, ki je pod vplivom globalizacije in spreminjanja 

nacionalnih, etičnih, religioznih, spolnih in razrednih meja, ima empatija zelo pomembno 

vlogo, saj zmore znova vzpostaviti občutek povezanosti z drugimi. Tako postane pomembna 

medosebna in celo politična kompetenca. Mnogokrat kot most pripomore pri zahodni 

večkulturni družbeni ranjenosti, ki je posledica egoizma in egocentričnega pogleda na svet. 

Zraven pa omogoča vodenje demokratičnega dialoga z drugimi (Simonič, 2010). Gstettner 

(2003) meni, da bi uspeh interkulturne komunikacije moral biti odvisen od obstoja 

empatičnega ozadja razumevanja za različne nazore, interese in pričakovanja. Empatija, ki je 

objektivna, nam omogoča, da postanemo odprti do soljudi (Simonič, 2010). In prav to 

fleksibilno, odprto osebno mišljenje pripomore, da so radodarnost, pripravljenost pomagati 

in socialna odgovornost še večje (Isen, 2008).  

 

 

3.3. Altruizem in empatija pri otroku 

Od rojstva naprej je v nas empatičen odziv (razen pri avtizmu), ki ga pod vplivom okolja in 

odnosov lahko nadgrajujemo in izboljšujemo, lahko pa zakrni (Simonič, 2010). Empatičen 

odziv se oblikuje z leti, saj ima empatija metakognitivne dimenzije. Zahteva kognitiven 

občutek zase in za drugega kot ločenega bitja z neodvisnimi notranjimi držami (Hoffman, 

2008). Tudi Borba (2001) navaja, da nas empatija spremlja od rojstva, je del naše narave. 

Korenine empatije segajo v prva tri leta otrokovega življenja, ko otroci burno doživljajo 

zadovoljevanje lastnih čustvenih potreb. Dobro znan reaktivni jok novorojenčkov, ki je odziv 

na glas drugega joka novorojenčka, ni le posnemanje ali boleča reakcija, ampak živahen, 

intenziven, spontan jok v dejanski stiski. Novorojenček se empatično odzove na jok drugega 

(Hoffman, 2008). Že 10-tedenski dojenčki na materinem obrazu razpoznavajo čustva (jeza, 

veselje, žalost) ter se tudi sami tako počutijo in to pokažejo s svojim obnašanjem (Smith, 

Cowie, 1991). Sposobnost posnemanja zunanjih znakov, pri katerem otrok čuti čustva drugih 

ljudi, je prva oblika altruistične in socialne težnje. Otrok torej «živi« njihovo življenje, uživa 

njihove užitke, trpi njihove bolečine in stiske. Naravno teži k tem, da ravna tako, da zavaruje 

ali omili bolečine drugega. Otrok se trudi, da staršem da užitek (Durkheim, 1961). Okoli 10. 

meseca otrok začne povezovati določene osebe, izkušnje in okoliščine z različnimi občutki. 

Čuti, da je druga oseba v stiski, a občutkov drugih sicer še ne more točno dojeti (Gardner, 
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1995). Na žalost drugih ljudi se mlajši otroci različno odzivajo: sami izrazijo žalost, žalostni 

osebi se izognejo, postanejo jezni in agresivni ali pa se izrazijo nečustveno (Warden, 2001). 

Zahm-Waxler in Radke-Yarrow (1982, v Smith, Cowie, 1991) sta v študiji ugotovila, da so 

otroci do 20. meseca pogostokrat usmerjeni v težave drugega. Ob stiski drugega velikokrat 

jočejo in se smilijo sami sebi, a le redko delujejo prosocialno. Ko/če delujejo prososcialno, je 

to v obliki preprostih dotikov in trepljanja žrtve ali predstavitve predmetov. Veliko več 

«pravega« prosocialnega delovanja je zaznati pri otrocih, starih od 20 do 30 mesecev. 

Posebno še po 20. mesecu starosti, ko je končan senzomotorični razvoj. Otroci v tej starosti 

tudi razumejo vzročno-posledični odnos in razlikujejo med seboj in drugimi ljudmi. 

Prosocialno obnašanje otrok se kaže v različnih oblikah; npr. da otroci pomirijo žrtev («vse bo 

v redu«) v obliki bojevitega altruizma (udarijo napadalca). Ena izmed oblik pa je tudi, da žrtvi 

dajo predmete (povoje, mehke stvari) ali pa poskušajo dobiti pomoč tretje osebe.  

Ta razvojni vzorec se je izkazal za podobnega, ne glede na to, ali je bil otrok opazovalec stiske 

ali jo je povzročil. Iz te študije je jasno vidno, da otroci že pred tretjim letom pokažejo 

nekatere oblike prosocialnega vedenja.  

Zavest o standardih vedenja, oblikovanje sodbe o tem, kaj je prav in kaj napačno, ter 

specifični odzivi na predmete in na samega sebe so znaki moralnega razvoja, ki se pokažejo 

okrog drugega leta (Marjanovič, Zupančič, 2001). Kroflič (2008a) pravi, da otrokovo odzivanje 

na drugačnost po eni strani izvira iz njegove potrebe po varnosti ali iz občutka ogroženosti, 

ko se ne počuti sprejetega, po drugi strani pa izvira iz njegove empatije. Ta ga kljub njegovi 

egocentričnosti ne pušča ravnodušnega, ampak v njem vzbudi emocionalno vzburjenost 

(distres) ter sočutje, kar pa že predstavlja podlago za prosocialno ravnanje. Marjanovič in 

Zupančič (2001) pravita, da je prosocialno vedenje predšolskih otrok pogosto vezano na 

egocentrične motive (npr. želja po nagradi, izogibanje neodobravanju s strani odraslih), ob 

čemer pa otroci velikokrat premišljujejo o pozitivnih in negativnih posledicah zanje. 

Durkheim (1961) pa meni, da je otrok le v malo stvareh egoističen; to je predvsem v 

materialnih stvareh.  

Motivi za prosocialno vedenje postajajo z odraščanjem vedno manj usmerjeni na otroka 

samega, otrok postopoma usvoji in ponotranji družbene norme in vrednote, ki kot «dobro« 

opredeljujejo tudi pomoč soljudem (Marjanovič, Zupančič, 2001). Zelo pomembno je 
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obdobje, ko otroci spoznajo, da imajo drugi notranje stanje, ki se razlikuje od njihovega. 

Vživljajo se v perspektivo drugega, primerneje pomagajo (Hoffman, 2008). Eisenberg, Berg in 

Hand (1979) so v vrtcu opazovali 4- in 5-letnike. Opazili so, da otroci delijo, pomagajo in 

tolažijo sovrstnike povprečno vsakih 10 do 12 minut. Da so otroci zmožni razumeti um 

drugih, Harris (1989) navaja tri pomembne predpogoje. In sicer: samozavedanje (do drugega 

leta je otrok sposoben verbalno izraziti svoja čustva), zmožnost pretvarjanja (pri 2 do 3 letih 

so se zmožni pretvarjati oziroma «igrati«, npr. hranjenje plišaste igrače, ki je lačna) in 

razlikovanje realnosti od pretveze (do tretjega, četrtega leta so otroci zmožni razlikovati 

namišljeno od resničnega; npr. pri igri se otrok pretvarja, da je lesena kocka torta; če bi 

zamenjal resničnost za pretvezo, bi dejansko hotel poskusiti pojesti leseno kocko). Pri treh, 

štirih letih pa otroci lahko tudi razumejo prepričanja, želje in čustva drugih ljudi (Smith, 

Cowie, 1991).  

Otrok je ob vstopu v šolo zmožen pogledati tudi s stališča drugih ter pri materialnih in 

osebnih zadevah upošteva mnenja drugih (Gardner, 1995). V tem času otrok prevzema 

sodbe o dobrem in slabem predvsem prek sodb odraslih (Gnamuš-Tancer, 2001). V času 

osnove šole se otroka vse večkrat dotaknejo družbena vprašanja, vedno večje zanimanje ima 

za motive drugih, hkrati pa se vedno bolj zaveda svojih sposobnosti in pomanjkljivosti. V 

osnovnošolskem obdobju se mu zmožnost vživljanja v druge poveča, tako da lahko izvede 

zapletene miselne postopke, v katerih preizkusi možne interakcije z drugimi: «On misli, da jaz 

mislim, da on misli ...« (Gardner, 1995). Od sedmega do desetega leta lahko znanje o 

življenju drugih začne vplivati na otrokov empatičen odziv. Empatično lahko doživljajo ljudi, 

ki so bolni, čustveno oropani ali brezupno revni (Hoffman, 2008). Raziskava (Eisenberg, 1983) 

je pokazala, da šolarji (stari od 7 do 17 let) jasno diferencirajo, katerim ljudem bi pomagali. 

Zaznati je bilo, da bi raje pomagali družinskim članom kot nedružinskim članom, prijateljem, 

ljudem, ki jih poznajo, ljudem, ki so jim etnično, religijsko bolj podobni. Do začetka pubertete 

se otroci naučijo večino empatičnega čutenja (Borba, 2001), vendar radodarnost oziroma 

altruizem z leti nenehno raste (Smith, Cowie, 1991).  

Ena izmed študij N. Eisenberg o otrokovem prosocialnem vedenju (Marjanovič, Zupančič, 

2001) je ugotavljala, kako se med otroci spreminjajo razlogi za altruistično vedenje v 

situacijah, v katerih se morajo odpovedati trenutnemu zadovoljevanju lastnih potreb, da bi 
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tako pomagali ljudem. Avtorica je odkrila naslednje razvojno zaporedje ravni prosocialnega 

sklepanja: 

1. Hedonistična ali pragmatična usmerjenost prosocialnega sklepanja je značilna za 

zgodnje otroštvo oziroma prehod v srednje otroštvo. Otrok kot pravilno pojmuje tisto 

vedenje, ki služi njegovim lastnim potrebam (npr. ne bom ji pomagal, ker je vroče in 

moram čim prej priti domov, da bom pil). 

2. Otrok na prehodu v srednje otroštvo preide v prosocialno sklepanje, ki je usmerjeno k 

potrebam drugih. Skrb za telesne, materialne, psihološke potrebe drugih otrok izraža 

na enostaven način, ne da bi se pri tem jasno postavil v vlogo drugega (npr. ker nekdo 

drug potrebuje pomoč). 

3. Naslednja razvojna raven prosocialnega sklepanja je stereotipna usmerjenost k 

odobravanju drugih, ki se pokaže v srednjem otroštvu. Otrok svoje sodbe utemeljuje 

na podlagi odobravanja drugih, stereotipno razlikuje med dobrimi in slabimi ljudmi, 

svoje ravnanje utemeljuje s priznanjem, ki ga bo dosegel pri drugih ljudeh (npr. gospa 

bo rekla, da sem priden). 

4. Otrokova utemeljitev v poznem otroštvu temelji na zavzemanju vloge človeka, ki 

potrebuje pomoč, na empatičnem vživljanju vanj (npr. sramoval bi se, če ne bi 

pomagal, ker gospo najbrž boli noga). To prosocialno sklepanje je empatična 

usmerjenost. Empatija otroka spodbuja v udejanjanje njegove presoje in ga vodi v 

prosocialno vedenje.  

 

Vrlina - empatija torej pomaga otroku, da postane bolj občutljiv za potrebe in občutke 

drugih. Otroci, ki imajo empatijo razvito, bodo bolj verjetno pomagali tistim, ki so v bolečinah 

ali težavah. Ob vsem tem pa bodo ljudi obravnavali z večjo sočutnostjo (Borba, 2001). 

 

3.4. Pripravljenost otrok pomagati 

Ob tem vprašanju se sprašujem: ali obstaja prosocialna osebnost ali dispozicija? Je mogoče 

vezana na okolje ali dednost? Raziskava, v kateri so opazovali 32 otrok od njihovega četrtega 

ali petega leta vse do mladostništva, je potrdila, da se ta dispozicija pojavi že zgodaj in se 

ohranja vse življenje (Eisenberg et al., 1999). Pri otrocih, ki so v predšolskem obdobju kazali 
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prosocialno vedenje, se je le-to kazalo tudi sedemnajst let pozneje (Papalia, 2003). «Ta 

prosocialna dispozicija je lahko delno stvar temperamenta ali dednosti, saj vključuje 

samonadzor in samoodpovedovanje. Odseva individualne razlike v moralni presoji, ki so 

lahko okrepljene v družini.” (Papalia, 2003, str. 273) 

Kot smo razbrali iz prej omenjene empatije, je le-ta izredno pomembna pri spodbujanju 

prosocialnega vedenja. Tako ima tudi emocionalna vzburjenost (distres) velik pomen pri 

razvoju prosocialnega obnašanja in vedenja. Hoffman (v Štirn, 2004) govori o petih načinih 

prebuditve empatičnega distresa (five empathy – arousing modes). Ti se spreminjajo glede 

na kognitivne sposobnosti opazovalca ter njegovo stopnjo socializacije. Prvi trije načini so 

primitivni, avtomatični in neprostovoljni, bolj ključni v dobi zgodnjega otroštva. Ti načini so:  

posnemanje – otrok se avtomatično odzove na obrazno mimiko; tonaliteta in barva glasu 

sočloveka – žrtve; klasično pogojevanje - otrok doseže empatična čustva kot pogojni odziv, 

ko opazuje koga, ki doživi distres v enaki situaciji kot on; direktna asociacija – otroka situacija 

spomni na izkušnjo iz preteklosti in tako se v njem prebudijo čustva, ki se ujemajo s čustvi 

žrtve. Zadnja dva načina, s katerima prebudimo empatičen distres, pa sta že pogojena z 

visoko stopnjo kognitivnih zmožnosti, opazovalec se bolj angažira. To sta: posredna 

asociacija - verbalno posredovanje, ki v nas povzroči empatični odziv; pogoj ni neposredna 

prisotnost žrtve, temveč ustrezno poročilo o njenem stanju, kjer je pomembna vrednost 

jezika (ton in izbira besed), in prevzetje vloge – zahteva visoke kognitivne sposobnosti 

posameznika, da se vživi v položaj drugega in si predstavlja, kako se le-ta počuti. Da ima 

distres pomembno vlogo, je jasno tudi pri induktivnemu pristopu, pri katerem je značilno, da 

starši pristopijo tako, da otrokom osvetlijo perspektivo drugega, izpostavijo žrtvin distres in 

jasno pokažejo, da je ta distres povzročil on (otrok) (Hoffman, 2000) (več o tem pristopu v 

nadaljevanju). Otroci, ki so ob prosocialnem obnašanju deležni čustvene razlage, močne 

trditve, pohvale matere ali druge pomembne osebe, se bodo še raje odzvali prosocialno 

(Smith, Cowie, 1991). Tudi prisotnost mame v določeni situaciji vpliva na otrokovo 

pripravljenost za nudenje pomoči drugemu, saj se otroci v prisotnosti mame pogosteje 

vedejo prosocialno do svojih sorojencev. Predšolski dečki, ki živijo le z mamo, pogosteje 

tolažijo svoje vrstnike kot dečki ali deklice, ki živijo z obema staršema (Marjanovič, Zupančič, 

2001). Znano je, da so starši prosocialnih otrok tudi sami bolj prosocialni. Svoje otroke 

izpostavljajo svojemu prosocialnemu vedenju, zgodbam in televizijskim programom, ki 
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prikazujejo empatijo, sodelovanje ter spodbujajo sočutje, velikodušnost ... (Singer, Singer, 

1998). Jasno je, da imajo v družinah, kjer imajo starši dobre modele prosocialnega 

obnašanja, ki cenijo vrednote drugih, veliko več možnosti, da tudi otroci postanejo altruisti 

(McKnight, Sutton, 1994). Zanimiva je ugotovitev, da je pri posvojenih otrocih izrazito večja 

verjetnost, da bodo kazali prosocialno vedenje. Morda zato, ker so jim krušni starši s svojim 

dejanjem dali zgled prosocialnega vedenja (Sharma, McGue in Benson, 1996a, v Papalia, 

2003). Nekatere študije pa razlagajo, da so za majhne otroke materialne okrepitve 

pomembnejše od socialnih vzpodbud (Smith, Cowie, 1991). Rezultati nekaterih raziskav 

kažejo, da so otroci pogosteje prosocialni, če so bili za to nagrajeni. Čeprav nagrada pogosto 

pozitivno vpliva na pojav otrokovega prosocialnega vedenja, lahko nagrajevanje vedenja 

dolgoročno negativno vpliva na altruizem. Otroke spodbuja k tem, da svoje prosocialno 

vedenje povezujejo z zunanjimi motivi, poleg tega prosocialnega vedenja ne posplošujejo 

tudi na druge situacije (Marjanovič, Zupančič, 2001).  

Pomembno se mi zdi dejstvo, da predšolski otroci pogosteje nudijo pomoč tistim otrokom, ki 

so jim tudi sami prej pomagali. Vendar neposredna izkušnja oziroma akcija ne zahteva 

prioritetnega seznanjanja s stisko drugega, ampak vsebuje le občutke stiske, ki so preko 

izražanja stiske drugega kasneje lahko izzvani v podobni situaciji. Npr. kdor ima izkušnjo, da 

je bil ločen od enega od staršev, lahko drugemu prijatelju, ki je sredi izkušnje ločitve, z 

empatijo pomaga (Hoffman, 2008). 

Na prosocialno vedenje imajo velik vpliv tudi osebne norme. Za vse norme velja, da jih 

pridobimo s socializacijo. A pri prosocialnem vedenju so bistvenega pomena vzori. Torej je 

pomembno, da so otroci izpostavljeni veliki količini pravih vzorov, ko njim (otrokovim) 

pomembni drugi z zgledom otroku pomagajo definirati pomene in norme (Nastran Ule, 

1997). Tako tudi otroku neznana oseba, ki bo otroka vzpodbujala k prosocialnemu vedenju in 

ob tem z zgledom delovala prosocialno, pozitivno vpliva na prosocialno vedenje otrok 

(Smith, Cowie, 1991).  

Zanimivo je, da šolarji podeželskih šol dosegajo višjo stopnjo altruizma kot otroci mestnih 

šol. Otroci nemestnih okolij so bolj občutljivi za moralne teme, zato so podeželske šole bolj 

efektivne pri moralnem učenju. Res je tudi, da so te šole bolj občutljive za običaje družin, 

cerkve in vrstnikov ter so bolj orientirane k skupnosti (Kay, 1975). Tudi v tradicionalnih 

kulturah, v katerih ljudje živijo v razširjenih družinah in si delijo delo, je zaznati več 
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prosocialnih vrednot kot v kulturah, kjer poudarjajo individualne dosežke. Prav tako so 

odnosi med brati in sestrami kot neke vrste laboratorij, kjer otrok preizkuša skrb za 

sočloveka in spoznava stališča drugih (Eisenberg, Fabes, 1998). Ugotovili so, da se štiriletni 

otroci pogosteje vedejo prosocialno do sorojencev, družinskih članov. Večkrat so prosocialni 

do prijateljev ali vrstnikov, ki so priljubljeni, kot do otrok, ki jih ne poznajo ali so manj 

priljubljeni v skupini vrstnikov (Marjanovič, Zupančič, 2001). Ob vsem tem se mi postavlja 

vprašanje, kako doseči, da bi se prosocialno vedli tudi do tistih, ki so zapostavljeni, kajti prav 

ti otroci potrebujejo največ pomoči.  

Kot je bilo že prej nakazano, imajo pri spodbujanju altruističnega ravnanja pomembno vlogo 

tudi učitelji in vrstniki (Eisenberg, Fabes, 1998). Odnosi ljubezni in prijateljstva imajo velik 

vpliv, pomembna je vloga vzgojiteljice (Kroflič, 2008a). Pri razvoju prosocialnih spretnosti ima 

vlogo tudi okolje, saj otrok s posnemanjem vedenjske modele najde najprej pri starših, 

pozneje tudi prijateljih (Warden, 2001). Raziskave dokazujejo, da se empatično delovanje 

optimalno razvija v okolju, ki zadovoljuje otrokove čustvene potrebe in mu omogoča, da 

izraža vse vrste čustev ter ga spodbuja k čustveni odzivnosti. Tako je empatičen odnos 

staršev do otrok odločilen pri razvoju njihove sposobnosti empatije (Simonič, 2010). Tudi 

diskusije o moralnih dilemah imajo pozitiven vpliv na moralno presojanje. Otroci z višjim 

nivojem moralnega presojanja izkazujejo več prosocialnega vedenja. Vzgibi za prosocialno 

vedenje se lahko spreminjajo, ko otroci odraščajo in razvijajo zrelejše moralno presojanje, 

njihovi vzgibi postajajo manj egocentrični (Papalia, 2003). Otroci, ki so na višji stopnji 

moralnega odločanja, večkrat spontano delijo ter večkrat pomagajo tudi ljudem, ki jim niso 

blizu oziroma niso njihovi sorodniki ali prijatelji (Eisenberg, 1983). Predšolski otroci, ki so 

spretnejši v socialnih veščinah, so manj plašni in manj impulzivni, pogosteje nudijo pomoč 

drugim. Več pomoči pa nudijo tudi asertivni in manj dominantni otroci (Marjanovič, 

Zupančič, 2001).  

Egoizem je v naravi človeka, medtem ko je altruizem kasnejši produkt kulture, izobraževanja 

in vzgoje. Otrok je egoistično bitje, naloga šole je, da že v začetku razvije njegove altruistične 

dispozicije, ki bi jih sam težko razvil (Durkheim, 1961). 

 

 



49 
 

3.5. Pomen prijateljstva in vrstnikov 

Že Aristotel govori o pomembnosti človeka, ki bi svojemu prijatelju dal vse imetje, sebi pa bi 

s tem prislužil edinole oziroma največ – plemenito človečnost. Pri tem zadostuje zavest, da bi 

prijatelj, če bi bilo potrebno, za nas storil enako kot mi (Štern, 1996). 

Začetki socialnih relacij in prijateljstev med vrstniki so lahko vidni že v skupini malčkov 

oziroma v najzgodnejših letih vrtca (Smith, Cowie, 1991). Sullivan (1965, v Smith, Cowie, 

1991) pravi, da imajo otroci, stari od 4 do 9 let, edinstveno pomembno potrebo po prijatelju. 

V tem obdobju se prijateljstva in vrstniški odnosi začnejo predvsem iz potrebe po krepitvi 

lastnega položaja in popularnosti. Tako otroci v spodbujajočem okolju poleg drugih vrlin 

razvijejo tudi prijateljstvo, ki se razvije še preden so zmožni zahtevnih racionalnih presoj 

(Kroflič, 2003a). In prav prijateljstvo je najvišja vrlina (Kovač, 2000). 

Izbira sovrstnika pri igri pokaže na odnose med otroki. Ker je družba vedno bolj pisana, bi se 

ozrla tudi na otrokovo izbiro, kjer mu vsi otroci niso podobni. Čeprav bo otrok v predšolskem 

obdobju za igro morda izbral sovrstnika iste barve in istega spola, to še ne pomeni, da ima 

predsodke. Sovrstnika, ki je drugega spola ali druge etnične skupine, bo dojemal kot prav 

tako dobrega, kot je on sam. Etnični predsodki naraščajo od 4. do 7. leta, največkrat «na 

račun« manjšinske etnične skupine (Smith, Cowie, 1991). V tem obdobju otroci dojemajo 

drugo etnično skupino kot drugačno od njih in zaradi tega težijo k negativnim ocenam drugih 

etničnih skupin (Abound, 1988). Veliko študij je ugotovilo, da večina 4-letnikov v vrtcu, kjer 

so beli in črni otroci, ob izbiri bele ali črne lutke raje izberejo belo lutko. Belo izberejo tako 

beli kot črni otroci, ki so sicer manj odločeni. Temnopolti otroci naj bi belo lutko izbrali zato, 

ker belci v njihovem okolju predstavljajo privilegiran razred. 7-letni črnopolti otrok pa se bo 

raje odločil za črno lutko (Smith, Cowie, 1991). Finkelstein in Haskins (1983, v Smith, Cowie, 

1991) ugotavljata, da so pri 5-letnikih opazili, da ločujejo sovrstnike po rasi in se do vrstnika 

drugačne barve kože obnašajo drugače kot do vrstnika, ki ima isto barvo kože. Rasno 

ločevanje je manj zaznavno pri dečkih kot pri deklicah. Mogoče zato, ker se dečki igrajo v 

večjih skupinah kot deklice (Smith, Cowie, 1991). 

Selman ter Jaquette (1977) ugotavljata, da otroci razumejo prijateljstvo kot enosmerno 

pomoč okrog 4. do 9. leta. Pomoč, ki je recipročna, pa se med prijatelji najizraziteje kaže 

okrog 6. do 12. leta. V tem obdobju je pomoč dvosmerna, osredotočena na določen 
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dogodek. Kasneje, od devetega do desetega leta, pa otroci bolj potrebujejo enega ali več 

sovrstnikov, kar vključuje večjo intimnost in bolj iskreno skrb za dobro počutje drugega 

(Sullivan, 1965, v Smith, Cowie, 1991). V dveh raziskavah je vidno, kako otroci pri določenih 

starostih razumejo prijateljstvo. Bigelow in La Gaipa (1980) sta ugotovila, da je njihovo 

prijateljstvo na empatični stopnji okrog enajstega, dvanajstega leta, ko razumejo druge in 

imajo skupne interese. Mannarino (1980, v Smith, Cowie, 1991) pa je ugotovil, da so 

predpubertetniki, ki imajo ožje prijatelje ali stabilne najboljše prijatelje, bolj altruistično 

naravnani, imajo boljšo samopodobo od tistih, ki jim prijateljstva manjka.  

Vpliv vrstnikov je lahko že zelo zgodaj pomemben, a je v predadolescentnem obdobju 

mnogokrat zanemarjen. Ugotovljeno je, da sta tako posnemanje kot identifikacija lažja in 

učinkovitejša, čim več je podobnosti med otrokom in njegovim vzorom, in vrstniki so si 

najbolj podobni. Vpliv vrstnikov se tudi poveča, ko otroci potrjujejo svoje interese, ki drugje 

niso zadovoljeni (Musek, 1982). Poleg tega je dokazano, da vpliv vrstnikov z leti vedno bolj 

narašča (Kay, 1975). Mladi prijateljstvo izredno cenijo in jim je ena izmed najpomembnejših 

reči v življenju (vendar za zdravjem). Obenem pa je iz raziskave vidno, da imajo težave pri 

vzpostavljanju «pravih prijateljstev« (Ule et al., 2000). Znano pa je tudi, da se v puberteti 

otroci neradi «mešajo« z otroci iz drugih šolskih skupinic, družb. Starši jih morajo 

vzpodbuditi, da presežejo skupine in se družijo tudi z drugimi. Moralno obnašanje in 

prijateljstva so torej bolj odsev priporočil staršev. Vendar pod skrbnim vodstvom lahko 

vrstniški vpliv uporabimo pri razvoju moralne zrelosti. Učitelj bo lažje uporabil vrstniško 

skupino kot pomoč sovrstnikom, ki so na nižji stopnji moralnega odločanja, na šolah, ki so 

manjše. Šola mora biti dovolj velika, da nudi možnosti za «vajo« moralnih lastnosti pri delu in 

igri, ob enem pa mora s svojo majhnostjo obdržati duh skupnosti (Kay, 1975). Kroflič (2003) 

je mnenja, naj bi šola spodbujala učence k vzpostavljanju vzajemno občutljivih in odgovornih 

odnosov, ki so pravični, strpni in skrbni. To pa naj bi pripomoglo k oblikovanju etosa šole ter 

predstavljalo podlago moralne vzgoje. Kay (1975) je mnenja, da bi bilo osebne odnose 

potrebno umestiti v center šolskega sistema in tako pustiti, da vodijo k razvoju osebnosti. Po 

njegovem mnenju bi iz teh osebnih odnosov izvirala spontana moralnost. 

Učenci pri moralnem usmerjanju bolj upoštevajo svoje vrstnike kot učitelje. V času 

moralnega razvoja vrstniški vpliv pri oblikovanju moralne drže nadvladuje (Kay, 1975). 

Otroka največkrat ne zanima, kaj je «res«, temveč želi spoznati, kaj tisti, s katerim je v 
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odnosu, o nekem vprašanju misli, kaj je zanj «res«. Ne išče znanstvene resnice. Človek na 

področju življenjskih vprašanj ne išče «resnice«, ampak komunicira s sočlovekom 

(Shachtman, 1995, v Gerjolj, 1997). Pomembno pa je poudariti, da vrstniški vpliv lahko 

nadvlada le pri oblikovanju in razvoju že obstoječih moralnih vrednot. Vrstniške skupine so le 

spodbujevalnik vrednot, nastalih (predvsem) v družinah (Kay, 1975). 

 

4. Spodbujanje prosocialnega vedenja v šoli 

4.1.  Moralna vzgoja in izobraževanje 

V današnjem času se razvija predvsem učenčevo spoznavno področje, druga področja so 

ostala zadaj. Kopičenje faktografskega znanja z vsiljevanjem pravil, dokazov, zapovedi, 

prepovedi je postalo vse bolj pogosto, za tem znanjem ni vrednot, ni pravega odnosa 

(Heberle Perat, 1997). Kay (1975) meni, da je tudi nasilje v šolah dokaz, da faktografsko 

znanje ni dovolj, ampak je nujno moralno učenje. Otrokove prostočasne aktivnosti in osebna 

rast morajo biti gojene tako marljivo, kot se šola trudi učiti faktografsko znanje. 

Otroci se morajo ukvarjati z znanostjo celostno, da zajame otroke kot moralne, estetske in 

duhovne osebe. Tako bo njihov odnos do znanosti postal del njihove globlje osebnosti, del 

jedra njih samih. Še vedno prevladuje popularno deklariranje in znanstveni pouk nadaljuje 

tradicijo «učiti znanost v moralnem vakuumu«. V šolskem sistemu je tendenca, da moralno 

učenje štejejo za prilogo k oblikovanemu programu (Zeidler, 2003). Če pa moralni razvoj ni 

skrb šole, le–ta lahko nenamerno spodbuja nemoralni značaj (Wright, 1976). Veliko učiteljev 

in staršev pa čuti, da bi se skupaj z otrokovim intelektualnim napredkom morala negovati 

tudi moralna, estetska in duhovna stran (Zeidler, 2003). V vseh časih je bila in je naloga šole, 

da mladim prenaša ustaljene in veljavne norme in vrednote. Vzgoja k večji etični 

odgovornosti je pomembna in potrebna. S tovrstno vzgojo bomo zmanjšali ostrino družbenih 

kriz, odtujenost in kaotičnost (Divjak, 2000). Ugotovljeno je bilo, da so najstniki, ki so v svojih 

zgodnjih šolskih letih obiskovali šolo, na kateri je bila posebna pozornost namenjena 

moralnem učenju, odreagirali pošteno (Wright, 1976). Moralno izobraževanje ne sme biti le 

sredstvo za ukinitev socialnih neredov, ampak mora hkrati vzgajati otroke, da bodo znali v 

polnosti uživati sad kulture. Zrelost je možna le, če je vsaka razvojna stopnja uspešno 
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dosežena, saj le-ta vodi v naslednjo stopnjo. Nujen je torej napredek na vsaki stopnji, ne le 

na kognitivni, ampak tudi moralni (Kay, 1975).  

Moralna inteligenca je zmožnost za ločevanje pravilnega od napačnega. Vedno bolj je vidno 

število otrok, ki imajo resne težave, ker nikoli niso pridobili moralne inteligence. Najboljša 

stvar je, da se moralno inteligenco da naučiti, pri čemer je najbolje začeti že z najmlajšimi 

(Borba, 2001). Predpogoji moralnosti in moralne vzgoje morajo biti zasnovani, preden je 

moralna rast sploh mogoča. Predpogoji so: identiteta, samosprejetje, docela oblikovana 

(za)vest, uspeh in napredek (Kay, 1975). Preden začnemo iskati poti, kako v otroku 

vzpodbuditi prve elemente moralnosti, pa je potrebno poizvedeti o značilnostih otrokovega 

duševnega stanja. S tem znanjem bomo lahko gradili na doseganju želenega rezultata 

(Durkheim, 1961). Bebeau, Rest, Narvaes (1999) predlagajo, da se v okviru moralne vzgoje 

spodbujajo štiri funkcije, ki sicer ne povedo, katere vrednote naj se spodbuja, a so podlaga za 

načrtovanje moralne vzgoje. Moralna občutljivost, pri kateri je v ospredju zavedanje o vplivih 

naših dejanj na druge, kakšne so možnosti za akcije v neki situaciji. Druga predlagana funkcija 

je moralna presoja, pri kateri gre za tehtanje, ali je neka akcija moralno upravičena ali ne. 

Moralna motivacija nas zavezuje k temu, da v konfliktnih situacijah znamo prisluhniti 

moralnim vrednotam, svoje užitke in koristi pa damo na stran. Četrta funkcija pa je moralni 

značaj, ki se kaže v moči prepričanj, poguma in ega, ki gre preko ovir in deluje moralno. 

Treba je podpirati vse štiri hkrati in pri njih iskati kriterije za uspešnost moralne vzgoje 

(Marentič Požarnik, 2000). Namen moralne vzgoje torej ni vsiljevanje pravil, temveč 

usmerjanje emocionalnih in drugih življenjskih moči v trajno služenje sočloveku (Gerjolj, 

2006). Cilj moralnega šolanja naj bi bil pomagati otrokom ljubiti drug drugega. Vse drugo bo 

sledilo, ko bo prvo pravilo razumljeno. Vendar to ne pomeni, da se vzgaja čustveno 

navezanost. Potrebno je vzgojiti avtonomne otroke, ki bodo pokazali premišljeno, odgovorno 

obnašanje (Kay, 1975). Ena izmed prvih nalog šol pri podajanju etičnih vsebin je to, da otroci 

vedo, da ni vseeno, kakšna je njihova odločitev (Globokar, 2011). Kay (1975) pravi, da je 

otrokom treba privzgojiti komponente primarnega moralnega odnosa, ki so: moralna 

avtonomnost, altruizem in odgovornost. Poleg teh komponent moralnega učenja pa mora 

biti v zavesti tudi moralna dolžnost. Borba (2001) kot najpomembnejše vrline, ki bodo v 

moralni vzgoji in izobraževanju pomagale usmeriti otroka, predlaga: empatijo, vest, 

samoobvladovanje, spoštovanje, prijaznost, strpnost oz. sožitje in poštenost. Avtorica 
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izpostavi razvijanje vesti, ki kot temeljni kamen moralnosti otroku pomaga pri odločitvah, da 

otrok lažje loči pravilno od napačnega. Prav vstop v šolo je najučinkovitejši čas za oblikovanje 

vesti, predvsem zato, ker se razširi življenjski prostor, odkrivajo pa se tudi nove intelektualne 

sposobnosti (Borba, 2001). Peters (1998, v Kroflič, 2003) in drugi zagovarjajo stališče, da se 

moralna vzgoja začne v obdobju, ko ima otrok močne čustvene odnose s pomembnih 

osebami. Zaključujejo, da prva moralna vzgoja poteka kot urjenje moralnih navad, pri čemer 

je pomembno, da tovrstna moralna vzgoja zagotovi takšno oblikovanje moralnih navad, ki ne 

bodo nasprotovale moralni refleksiji v prihodnosti. 

Pri oblikovanju moralne vzgoje pride do velikega problema. Musek (1982) išče odgovore, 

zakaj je tako velik razkorak med razmišljanjem o etičnih normah in formuliranju le-teh ter o 

dejanskem uresničevanju v praksi. Na to odgovarja s tem, da posameznik osvaja moralno-

etične norme v abstraktnih oblikah, ne da bi se hkrati učil aplikacije teh norm v konkretnih 

življenjskih situacijah. Namesto da bi otrok generaliziral pomen tovarištva, poštenosti ... iz 

svojega in tujega vedenja in izbir, ju sprejema v obliki navodila «bodi pošten«, ki pa nima 

trdne povezave z dejanji in prave življenjske vsebine. Pomembno se je zavedati, da je 

moralno ravnanje vedno vprašanje izbire, odločitve. Po nekaterih hipotezah naj bi človeka 

moralne dileme najbolj spodbujale k učenju, hkrati pa pripomogle k razvoju človeške misli 

(Gerjolj, 2006). Vsaka moralna akcija gre vedno le na račun druge (manj moralne) akcije 

(Musek, 1982). Ne more biti razumevanja moralnih tem brez praktičnega udejstvovanja v 

situacijah. Torej je premalo, če otroku le pomagamo izvedeti, kaj naj naredi, potrebno mu je 

omogočiti, da dejansko naredi (Kay, 1975). Pri oblikovanju osebnosti ni tako pomembno, da 

otrok dojame tovarištvo kot načelo «pomagaj drugemu«, pomembno je, da dojame načelo, 

da se ena vrsta možnega dejanja vsakokrat razlikuje od drugega, nasprotnega možnega 

dejanja. Premalo je, da otrok ve, kaj je tovarištvo, vedeti mora, kako se tovariško ravna v 

praksi, kjer se je vedno treba odločati med izbirami (Musek, 1982). 

Musek (1982) iz tega sklepa, da je najbrž narobe, da posredujemo moralne vrednote v 

abstraktni obliki, izolirano od realnosti, in primorane odločitve. Mislimo, da je dovolj reči 

«bodi tovariški«, in bo potem otrok delal vse tisto, kar je tovariško. V dejanski situaciji ne 

moremo zgolj reči «sedaj bom tovariški«, ampak moramo dodati, da se bom zaradi tega, ker 

bom deloval tovariško, tudi odpovedal nekaterim ugodnostim. Takrat pa odločitev postane 

precej težja. Ker se je sedaj potrebno ugodnostim odpovedati, ni več gotovo, če bodo 
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nekonfliktna navodila, ki smo se jih učili, učinkovala. Abstraktna vrednota nam ne pove, da je 

njena uporaba skoraj vedno povezana z odpovedjo drugi vrednoti. Osvajanje vrednot poteka 

abstraktno, nekonfliktno in nas ne more dobro pripraviti na uspešno reakcijo v konkretni 

situaciji. Realizacija vrednot pa je mogoča le v realnem, konfliktnem okolju. To je eden izmed 

razlogov za velik prepad med moralnimi načeli in moralnim ravnanjem. Tudi Cerar (2011) 

pravi, da imajo pri posredovanju etike velik vpliv nazorni praktični primeri, saj je vredna le 

toliko, kolikor jo dojemamo in živimo izkustveno. Ni dovolj le, da vemo, kaj je dobro, to 

«dobro« mora biti storjeno. V situaciji je potrebno čutiti pravilno pot. Kljub temu pa mora 

moralna vzgoja vsebovati tudi močno jedro kognitivnih vsebin (Kay, 1975). Da bodo moralna 

načela in norme uporabne, jih je potrebno osvajati v oblikah, ki predpostavljajo konfliktnost 

in izbiro v situacijah. Naj ne predstavljajo zgolj zbirke ciljev in predpisov, ki niso v nobenem 

odnosu z drugimi cilji in dejavnostmi (Musek, 1982). V moralni vzgoji in izobraževanju je 

potreben tudi prostor, kjer so prisotne življenjske okoliščine, ki «izzivajo« vest (Borba, 2001). 

Otrokom je potrebno na neformalen način predstaviti moralne dileme, vendar «pravilna 

ravnanja« tudi formaliziramo, saj jih potem lažje integrirajo v lastna doživetja in pridejo do 

znanega «aha-spoznanja«. Dobrodošla pa je tudi refleksija celotnega procesa (Gerjolj, 2006). 

Tudi Vodičar (2006) meni, da je za etično presojo vedno potreben odmik od konkretne 

situacije, da lahko vidimo več možnosti in med njimi odgovorno izberemo pravo. 

Drugi razlog, zaradi katerega pride do razhajanja med moralnimi stališči in moralnim 

vedenjem, je najbrž skrit v napačnem pojmovanju hierarhije vrednot. Na hierarhični red 

vpliva intenzivnost in izraženost posameznih motivov in potreb. V normalnih okoliščinah so 

morda pritiski drugih potreb le manj intenzivni, da bi prevladali z neko sicer visoko cenjeno 

vrednoto. V zaostrenih pogojih pa je možno, da se druge potrebe tako povečajo, da se 

razmerje obrne (npr. solidarnost med soborci, ki je sicer hierarhično visoko cenjena, se lahko 

zaradi izstradanja izkaže za neaktivno). Poleg mesta v naravni hierarhiji je potrebno 

upoštevati tudi razpon intenzitete. Če je potreba na neki stopnji zadovoljena, se začne 

oblikovati višja potreba, če pa so motivi zelo slabo zadovoljeni, je pričakovati, da bodo 

prevladali nižji, primitivnejši motivi. Nižje potrebe, motivi imajo večji razpon intenzitete, višji 

motivi pa se pojavijo, ko so zadovoljeni nižji motivi. Pomembno je dejstvo, da lahko glede na 

intenziteto potrebe vrednost možne izbire (alternative) upada ali narašča. V določenem 

trenutku je lahko možnost ene alternative (solidarnost) nad vrednostjo druge alternative 



55 
 

(hrana, ki zadovolji lakoto), v spremenjenih okoliščinah pa se lahko razmerje vrednosti obrne 

in lakota postane pomembnejša. V skrajnih primerih pa se lahko zgodi, da nujna potreba ne 

prevlada (npr. namesto da bi šli na zabavo, se lotimo neprijetnega dela). Zakaj se lahko 

odpovemo navidezno večji in neposrednejši koristi, zakaj lahko odlagamo zadovoljitev? Pri 

tem imajo pomembno vlogo predhodna izbira, odločitev, zaveza oziroma obljuba. 

Vnaprejšnja zaveza, da bomo v primeru konflikta izbrali določeno alternativo, bo privedla do 

tega, da se bomo v času dejanske izbire odločili za izbiro, ki smo se ji obvezali (npr. ujetnik, ki 

je prisegel zvestobo za ceno življenja, tovarišev kljub smrtni nevarnosti ne bo izdal). Zato je 

treba dati otrokom situacije, kjer bodo resnično morali izbrati med dvema možnostima (bodi 

tovariški ali pa ne) (Musek, 1982).  

Poleg tega je potrebna prebuditev razuma, sposobnost spoznavanja in sklepanja, hkrati pa je 

potrebno vrline praktično vaditi, da dosežejo najvišjo vrlino - prijateljstvo. In vse etične vrline 

vodijo učenca k sreči (Kroflič, 2000). V velik meri je pomemben učinek vzorov in modelov. 

Otrok bo kljub moraliziranju odraslih posnemal njihovo morebitno slabo dejanje (Musek, 

1982). Torej je pomemben učiteljev zgled, kjer naj bi učitelj izžareval etično-moralno 

naravnanost, željo in prakso. Vendar pa učitelj ne sme pretiravati, saj je odkritje s strani 

otrok neizogibno. Učitelj naj bi izkazoval vsaj malce nadpovprečno raven etično-moralne 

zavesti in delovanja ter si prizadeval za svoj nadaljnji etično-moralni napredek (Cerar, 2011). 

Moralno in etično vzgojo in pouk je potrebno voditi z doživljanjem ustvarjalnosti in uspehov 

ter razvijati zaupanje, bogatiti spoznanja in čustveno življenje. Več pozornosti naj bi namenili 

tudi lastnostim osebnosti, moralni podobi učencev, njihovemu celostnemu razvoju (Divjak, 

2000). 

Pri oblikovanju moralne osebnosti torej ni uspešna vzgoja, ki je osredotočena na razvoj 

vrednot. Po Gogalovi metodiki vzgoje naj bi bili vzgojni učinki veliko lažje izvedljivi kot 

naključni, kjer se zaradi spontanosti lažje oblikuje razmerje med učiteljem in učencem. Hkrati 

naj bi šola lahko vzgajala le kot skupnost (Kroflič, 2000). Ali ima moralna vzgoja naravo 

vzgojnih ali učnih prijemov? Gerjolj (2006) meni, da sodobna moralna vzgoja temelji na 

emocionalni inteligenci. Divjak (2000) pa je mnenja, da je etično problematiko poleg 

izkustvenega učenja potrebno vključiti tudi v vse učne predmete, obenem pa na višji stopnji 

vpeljati še poseben pouk in vzgojo za razumevanje družbe, etike in človekovih pravic (Divjak, 
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2000). Kakršnakoli pot že je izbrana, se strinjam z Wrightom (1976), ki meni, da je značaj, ki 

ga je najbolj vredno vzgojiti - altruistično avtonomni. 

Otroka je potrebno voditi med moralno slabim in moralno dobrim, ki izhaja iz kulture odnosa 

med otrokom in odraslim (Žabjek, 1997). Ob pozitivnih primerih in učiteljevih nenasilnih 

spodbudah je vest na ustvarjalen način usmerjena (Borba, 2001). Hersh et al. (1979) navajajo 

tri glavne poti, od katerih učitelji lahko čez čas pričakujejo, da bodo olajšale otrokovo učenje. 

Pri tem se je potrebno prilagoditi kognitivnim zmožnostim otrok. Te poti so: 

- poglabljanje moralne zavesti (pravila v razredu, odnos do drugih, povečanje empatije, 

moralne vsebine v šoli, družinah, med vrstniki ...); 

- razvijanje ustreznejšega moralnega razmišljanja (razvijanje spretnosti diskutiranja, izražanja 

svojih stališč, poslušanja s pomočjo izzivov in spodbujanja ...); 

- vzpodbujanje moralnega obnašanja (sodelovanje, soodgovornost, sopomoč ...). 

Če učitelj želi izvajati širši vpliv kot le akademski, potem mora biti zmožen učence srečati tudi 

izven njihovih običajnih vlog (Wright, 1976). Učiteljeva vloga je v večji meri v empatičnem in 

senzibilnem spremljanju učenca ter s tem podobnimi sposobnostmi v prebujanju zanimanja 

ali aktiviranja notranje motivacije in ne toliko v «poučevanju« (Ščuka, 2007). Z učiteljevim 

kvalitetnim delom termin «morati« kot sestavina moralnega razumevanja lahko postane 

«rad bi« dejanskega ravnanja (Kay, 1975). Pomembno je, da so aktivnosti v teoretičnih in 

praktičnih ciljih jasno določene ter povezane z dogovorjenimi vrednotami. Naloga vsakega 

učitelja pa je, da aktivnosti ne jemlje kot «recept«, ampak jih prilagaja svojim okoliščinam, da 

so primerne in smiselne za učence (Marentič Požarnik, 2000). Otroci bodo naredili, kar vedo, 

da morajo, da je dobro narediti. Šola in dom morata negovati moralne lastnosti in otrokove 

odnose do moralnih dolžnosti, da bodo otroci ob moralnih zahtevah v sebi prepoznali in 

udejanjili pozitiven odziv (Kay, 1975). Pomembno je, da pri podajanju etičnih norm ne 

pretiravamo, ampak jih otrokom posredujemo postopoma. Bolje je, da otrok v enem letu 

dojame le tri ali štiri temeljna etična vodila, ampak ta temeljito, ne le nominalno in 

površinsko (Cerar, 2011). Zaradi težkega dela z nekaterimi učenci pa se lahko šolska morala 

potopi tako globoko, da je moralni vpliv bolj boleč kot pa dober (Wright, 1976). Moralni 

imperativ in njegovo temeljno pojasnilo naj učitelj predstavi preprosto, vendar ne pretirano 
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poenostavljeno, saj le-ta lahko učinkuje dolgoročno destruktivno. Otrok si lahko za vse 

življenje zapomni nekatere takšne misli (Cerar, 2011). Morda bi učiteljem za vestnejšo zavezo 

moralnemu zgledu pomagal poklicni kodeks. Kodelja (2011) pravi, da so že od antike dalje 

znani zapisi o poklicnih idealih in moralnih zapovedih, ki naj bi se jih držali učitelji. Danes pa 

to mnoge učitelje plaši, zato ne zaupajo ideji o učiteljski poklicni etiki. To se vidi po tem, da 

so zelo malo naredili v smeri oblikovanja kodeksa poklicne etike, ki bi ga priznavali vsi učitelji. 

Menim, da so učitelji proti tej zavezi tudi zato, ker mislijo, da bi potem imeli še eno 

«obljubo« več. Znano je, da je «obljuba« močno sredstvo. Torej bi si po njihovem s poklicno 

etiko «nakopali« še eno dolžnost več. Da je učiteljeva vloga pri otrokovi moralni vzgoji 

izredna, me spomnijo besede Hersha et al. (1979), ki pravi, da je učiteljeva odločitev, da 

preko vodenja diskusij o moralnih dilemah postane «moralni učitelj«, podobna odprtju 

Pandorine skrinjice.  

 

4.2. Načini spodbujanja prosocialnega vedenja v šoli 

V moralni vzgoji je veliko načinov, kako doseči učinke pri otrocih. Eden izmed pristopov je 

pogovor o nasprotujočih si stališčih. Primernejši je za starejše učence, problematika stališč pa 

je vezana na učno snov. Pomembno je, da problem znajo analizirati z več perspektiv. 

Razprave o moralnih dilemah so uspešne tudi v obliki «možganskih neviht«, v obliki debate 

za – proti, kot igre vlog in simulacije, ki pomenijo vmesno obliko med razpravljanjem in 

resničnimi akcijami, v obliki socialnih iger in vaj v socialnih spretnostih, mladinskih delavnic, 

metod sproščanja in vizualizacije, ki pospešujejo notranjo umirjenost in samozavedanje 

(Marentič Požarnik, 2000). Dunn (1993) trdi, da je v šolah nujno potrebno poskrbeti za 

pogovor o svojih medosebnih izkušnjah in s tem otroke izzvati, da bi razmišljali o lastnih in 

drugih stališčih, o motivih in namenih svojega vedenja. Pomembno je tudi, da stališča do 

obravnavanega problema niso enaka, otroci naj prispevajo svoja mnenja (Warden, 2001). 

Kroflič (2008a) izpostavi, da vzgojiteljice ponudijo dejavnosti, ki spodbujajo različne smeri 

otrokove komunikacije z odraslimi in vrstniki. Da je pogovor izrednega pomena, priča tudi 

naslednji način, ki ga bom opisala s krajšim primerom: Ko je Sara v trgovini ukradla bonbon, ji 

oče ni govoril o poštenosti, ni je kaznoval, ni ji rekel, da je poredna. Razložil ji je, kako bo 

trgovec oškodovan, nato pa jo peljal nazaj, da je bonbon vrnila. Saro vprašajo: »Kako misliš, 
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da se sedaj počuti trgovec?« ali »Kako bi se ti počutila na njegovem mestu?« (Papalia, 2003, 

str. 273). 

Tako vzgajanje temelji na induktivnem pristopu, za katerega je značilno, da z njim starši 

izpostavijo perspektivo drugega, izpostavijo njegov distres in jasno pokažejo, da je ta distres 

povzročil otrok s svojim ravnanjem (Hoffman, 2000). Pri indukciji so otroku razložene 

posledice njegovega (otrokovega) delovanja (Hoffman 1970, v Smith, Cowie, 1991). Otroci 

staršev, ki uporabljajo pretežno induktivne tehnike, se vedejo bolj prosocialno. Z raziskavami 

je bilo ugotovljeno, da je ta pristop najuspešnejši za zgodnji razvoj empatičnih zmožnosti, 

prosocialne motivacije in razvoj moralnega presojanja (Hoffman, 2000), hkrati pa je 

efektiven tudi kot tehnika discipliniranja (Hoffman 1970, v Smith, Cowie, 1991). Pri tem 

pristopu je pomembno, da ni moralno-disciplinskih opozoril »tega se ne sme«, ampak temelji 

na vztrajanju v emocionalnem distresu, ki običajno vzbudi lastno prizadetost, empatično 

krivdo in sočutje (Kroflič, 2008a). Otrokovo pozornost je potrebno direktno preusmeriti na 

stisko drugega z osvetljevanjem otrokove vloge pri povzročanju stiske drugemu. Indukcija 

prav tako prispeva k empatično osnovani krivdi. S tem, ko je otrok vzpodbujen, da se 

empatično odzove, se otrokova empatična dispozicija okrepi, posebno ko nekdo potrebuje 

pomoč. Indukcijski pristop pa naredi otroke tudi bolj dovzetne za konkurenčne zahteve 

vrstnikov (Hoffman, 2008). Za indukcijo je potrebna povezava z moralno zrelostjo (Hoffman 

1970, v Smith, Cowie, 1991). 

Eden izmed predlaganih programov je skillstreaming, ki se osredotoča na primanjkljaje 

socialnih spretnosti pri otrocih in mladostnikih. Kot preventivni program naj bi 

posameznikom omogočil pridobitev (pro)socialnih spretnosti. Izvajanje programa poteka po  

štirih načelih neposrednega učenja: modeliranje, igra vlog, povratne informacije in prenos 

znanja na situacije v resničnem življenju (Pšunder, 2007). Ob opisu skillstreaminga sem 

naletela na besede, ob katerih se mi postavljajo vprašanja. «Po uspešno izvedeni igri vlog 

dobijo udeleženci nalogo, da pridobljene spretnosti uporabijo v vsakdanjem življenju … kdaj 

in s kom bodo uporabili spretnost v prihodnosti (na primer s starejšo sestro, po večerji, ko 

ponavadi nastane prepir, kdo bo pomil posodo)« (Pšunder, 2007, str. 16). Sprašujem se, kako 

lahko «dobijo nalogo«, da uporabijo neke veščine, če pa teh veščin niso ponotranjili. Mislim, 

da s tem, ko «dobijo nalogo«, nismo dosegli želenega oziroma dolgoročnega učinka. Teh 

spretnosti se ne moremo naučiti, ne moremo govoriti o «morate«, ampak jih je potrebno 
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ozavestiti in sprejeti za svojo osebno normo. Tudi to, da «morajo« pridobljeno spretnost 

uporabiti v določeni situaciji, ki jo dodeli vodja, se mi ne zdi nesmiselno. Kako bo npr. otrok v 

prepiru razmislil, kaj mora narediti oziroma katero nalogo je dobil pri programu 

skillstreaminga? 

C. Lewis (1995, v Pergar-Kuščer, 2003) meni, da k prosocialnem obnašanju pomaga tudi delo 

za skupnost. Nazoren je primer uspešnosti japonskih otrok, ki se jim preko zgodnje pozitivne 

izkušnje izpolnijo potrebe po prijateljstvu, pripadanju in po možnosti sodelovanja pri 

oblikovanju življenja v šoli. Tako naj bi bil vsak otrok nekaj časa odgovoren za vodenje 

razreda, ne glede na šolski uspeh. Discipliniranje je osnovano predvsem na razumevanju 

prijaznosti in odgovornosti do skupnosti in ne na nagradi in kazni. Avtor meni, da vse to 

pripomore k prosocialnosti, saj se vsak otrok vživi v vlogo voditelja, čeprav te vloge običajno 

ob slabem uspehu ne bi dobil. Tudi na Škotskem je eden temeljnih ciljev vzgoje in 

izobraževanja izražanje spoštovanja in strpnost do drugih. Menijo, da se da marsikaj storiti s 

spodbujanjem vzdušja v razredu. Pri tem poudarjajo, da so izredno pomembni medosebni 

odnosi (Warden, 2001). Delo za skupnost se je tudi v šolah z mednarodno maturo 

obrestovalo kot povezovalno in koristno za celostno rast. Dijakom je omogočalo, da so se 

jasneje zavedali sveta okrog sebe, deležni so bili izkušnje «iz prve roke«. S sodelovanjem v 

novih dejavnostih so čustveno in socialno rasli, hkrati pa se je spodbujal altruizem ter večal 

občutek odgovornosti in samospoštovanja (International Baccalaureate, 1994, v Marentič 

Požarnik, 2000). Poznane so tudi šole, ki imajo močan poudarek na skupnosti (t. i. school 

community). Otroci, ki so vključeni v šole, kjer je poudarek na razvijanju občutka za skupnost, 

se poleg boljšega akademskega uspeha obnašajo bolj altruistično. In prav odnosi, v katerih si 

med seboj pomagajo, so «srce« tovrstnih šol. Z aktivnostmi, kjer sodelujejo otroci, starši in 

učitelji, spodbujajo pomoč drugemu, odgovornost, medgeneracijsko povezanost ter vsi 

skupaj oblikujejo cilje šole (Schaps, 2003). Jasno je, da gre za močno povezanost vseh 

«udeležencev skupnosti«. Sprašujem se, če se ob premočni navezanosti, kjer morda šolo 

dojemajo kot neko malo družino, sorodstvo, ne zaprejo preveč navznoter, le v svojo šolo. 

Poraja se mi dvom o solidarnosti in odprtosti tudi do drugih, ne zgolj do ljudi iz njihove šole. 

So zmožni pomagati, deliti in biti prijateljski tudi z drugimi? 

Znan je tudi izkustveno-doživljajsko zasnovan pristop, kjer učenci prisostvujejo izkušnji, ki jih 

«potopi« v celostno doživljanje umetnine (literarne, glasbene, gledališke) ali socialne 
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izkušnje (obisk tujih dežel, srečanje z ljudmi drugih kultur). Možna je tudi izkušnja narave, ki 

sprva ni vezana na razlago, ki sledi pozneje, ampak se osredotoča le na celostno doživljanje 

in čustveni odziv (Marentič Požarnik, 2000). Pomembno je zagotoviti dovolj časa in prostora 

izkustvenemu učenju, pri tem pa spodbujati otrokovo uporabo razuma za razločevanje in 

prepoznavanje, kaj je resnično dobro za drugega. S tem bo otrok potrdil lastno identiteto, 

obenem bo čutil koristnost v povezavi z drugim (Cevc, 2010). Dewey (1938, v Kroflič, 2002) 

pravi, da izkustveno učenje ni vsak naključni vzgojni vpliv v šoli. Kakovostno pedagoško 

izkušnjo vsebinsko vodita vrednoti humanost in demokracija. Po formalni plati pa naj 

aktualno izkustvo izhaja iz preteklih izkušenj, hkrati pa naj vpliva na kakovost izkušenj, ki 

bodo sledile. 

Pristop, ki temelji na vseh človeških čutih, kjer je pomembno občutje in zaznavanje, je 

estetsko učenje. Upošteva celostno izkušnjo ter misel, ki se ob tem oblikuje. Pri tem se 

empatija nadgradi v razmislek, ki bo s pomočjo ustvarjalne domišljije presegel konkretno 

izkušnjo. Vzorec naj bi se znova uporabil na primerih v prihodnosti tako, da se solidarnost ne 

ustavi ob konkretni situaciji. V prvi stopnji otrokom prebudimo vse čute (npr. otrokom 

skušamo priklicati spomin na trenutek, ko so bili deležni pomoči, sočutja), ki jih preko barve, 

simbola, glasbe, kretnje, vonja predstavijo celotni skupini. Ob primerni resnosti otroci 

spoznajo občutke, zgodbe drugih ter začutijo sočutje. V nadaljevanju se izkušnjo obogati s 

primerom (npr. s situacijo ubogega človeka). Z igro, risanjem, glasbo, pisanjem zgodbe otroci 

izrazijo doživljanje osebe v zgodbi (ubogega človeka). Z dejavnostmi pomagamo, da se vživijo 

v trenutek, ko so bili nemočni in so čakali na pomoč drugega, vendar ne dopustimo 

moraliziranja. Usmerjeni smo na doživljaje, lahko pa situacijo iz zgodbe otroci tudi 

dramatizirajo. Zgodba bo otrokom omogočila, da se oddaljijo od lastne situacije, s tem pa bo 

premislek veliko objektivnejši. Brez odmika ne bodo mogli razumeti novih situacij in v njih 

videti možnosti za lastno delovanje (pomoč). Z objektivnim opisovanjem zgodbe otroci 

vedno bolj prepoznavajo sebe. Z nadaljevanjem branja zgodbe lahko ponudimo ustrezno 

rešitev. V tretjem, zadnjem koraku je zahtevana kritična zavest, odločitev, ki naj bi bila 

sposobna zaznati razliko med osebno svobodo doživljanja zgodbe in univerzalno 

solidarnostjo. Potrebno je, da otroci presežejo okvire lastne izkušnje zgodbe in preko 

najrazličnejših oblik ustvarjalnosti poskušajo doživeto prestaviti v novo okolje, kakršnega si 

želijo. Vizijo sveta, ki jo predlaga posameznik, lahko ostali komentirajo. S tem se ohrani 
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realnost vizije, hkrati pa lažje najdemo možnost, da otrokom pomagamo h konkretnim 

zaključkom glede lastnega delovanja (Vodičar, 2006). 

Poučevanje o najpomembnejših univerzalnih etičnih normah zahteva dobro izbiro etičnih 

norm, njihovo strnjeno artikulacijo s strani učiteljev, praktične nazorne primere in osebni 

zgled učitelja (Cerar, 2011). Največja moralna izpolnitev človeka je, da opravlja dejanja 

ljubezni, ki pomagajo pri ohranitvi in rasti dostojanstva osebe (Cevc, 2010). Moralna 

izpolnitev je možna tudi preko moralnega učenja, ki se lahko izvaja tudi s prostovoljstvom 

(Marentič Požarnik, 2000), kar bom opisala v nadaljevanju. 

 

5. Model prostovoljstva 

 

5.1. Komu pomagati - «revščina« tako ali drugače 

Vse več je družbenih sprememb, med katerimi velja žal omeniti vse večjo socialno 

neenakost, družinske polome, nezadostno skrb staršev in vse bolj prisotno brezposelnost 

(Warden, 2001). Starši z ekonomskimi problemi doživljajo stres, kar lahko vodi do nižje 

samopodobe in drugih osebnih problemov. Ob vsem tem pa pozabijo na otrokove razvojne 

potrebe ter na spodbujanje k prosocialnemu razvoju (Pergar-Kuščer, 2003). Posamezni otroci 

doživljajo različne oblike fizične in spolne zlorabe, zapletajo se v prestopniška dejanja, ki 

lahko vodijo celo do vedenjskih problemov (Warden, 2001). Prizadetost otrok zaradi revščine 

in socialne prikrajšanosti je dveh vrst. Prva je delno odvisna od konteksta. Biti lačen ali 

umirati zaradi pomanjkanja zdravil je hudo v vsakem času in prostoru. Druga kategorija pa je 

mnogo bolj odvisna od kulturnega okolja, prevladujočih vrednot, ideologij in pričakovanj. V 

družbi, kjer je pomembno biti bogat in uspešen, kjer naj bi veljale enake možnosti za vse, 

bodo mnogi prizadeti. Četudi niso lačni in ne umirajo zaradi pomanjkanja zdravil, se bodo 

počutili revne (Mikuš Kos, 2000). 

Kulturne neenakosti seveda ne bi označevala kot revščino, saj je izredno pomembna za 

soočanje z drugačnostjo in je nekaj, kar bogati družbo. A žal se ljudje, ki prihajajo iz drugih 

kulturnih okolij nemalokrat zaradi svojih posebnosti znajdejo v slabšem položaju. Torej se 

znajdejo v situaciji, ko bi tudi oni, čeprav niso revni, potrebovali pomoč.  
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Revščino Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) opisuje kot stanje, za katero je 

značilno pomanjkanje bistvenih značilnosti tega, kar izraža prilastek: materialna, duhovna, 

izrazna ali miselna revščina. Če gledamo z očmi našega časa in kulture, so torej pripadniki 

manjšin oz. osebe, ki se kulturno razlikujejo od večine, potrebni pozornosti, mogoče celo 

pomoči. Vsi imajo bogate izkušnje, morda nekateri tudi določene manke, ki jim jih je 

potrebno pomagati odpraviti. 

Raziskave znova in znova potrjujejo, da sposobnosti niso edini, pogostokrat tudi ne odločilni 

pogoj za šolske uspehe in nadaljnje šolanje (Pergar-Kuščer, 2003). Torej se otroci nemalokrat 

znajdejo v položaju, ko so potrebni pomoči. Učne ali fizične pomoči, pomoči, ki jo 

potrebujejo otroci, ki se šolajo v nematernem jeziku ... Čim več teh neenakosti med otroci je 

potrebno odstraniti z vzajemno pomočjo in spoštovanjem. Verjetno ni potrebno ponavljati, 

da je največja neenakost, ki izhaja iz revščine, neenakost v možnostih izobraževanja (Mikuš 

Kos, 2000). Vendar pa ima prav izobraževanje vse večji pomen. Torej je resnično nepravično, 

da že na začetku izobraževalne poti nimajo vsi otroci enakih izhodišč. 

 

5.2. Prostovoljstvo 

Veliko je načinov, kako deprivilegiranim dati možnost za izboljšanje položaja. Ena izmed oblik 

je tudi prostovoljstvo. Razvijanje prostovoljstva je velikokrat edina možnost, da se ljudje 

zoperstavijo ravnodušju in se na konstruktiven način soočijo s prihodnostjo, ki je postala 

vedno bolj nepredvidljiva (Stritih, 2000). S prostovoljnim delom se ob krepitvi solidarnosti in 

medsebojnega povezovanja ljudi krepi socialna kohezivnost družbe (Gril, 2007). Tudi po 

mnenju Stritiha (2000) je prostovoljstvo neprecenljive vrednosti pri ohranjanju odprtosti in 

zmožnosti preživetja današnje družbe. Nadalje avtor pravi, da v prostovoljstvu posamezniki 

lahko doživijo samopotrditev in zglede, ki jih ni možno dobiti ne v družini ne v institucijah, ki 

so usmerjene k doseganju določenih ciljev. Ljudje razvijajo zaupanje in se učijo biti zaupanja 

vredni. Predvsem prostovoljna združenja, ki presegajo etnične povezave, predstavljajo 

mehanizem za razvijanje zaupanja v celotni skupnosti (Stritih, 2000). Prostovoljno delo bi 

moralo biti protiutež sodobni ravnodušnosti, saj človeka pripelje do notranje izpolnitve z 

odgovorno solidarnostjo do drugega (Bajzek, 1997). Dejanje dobrodelnosti lahko svobodno 

izberemo ali zavrnemo, odvisno od naše odločitve. Pomembno je, da so dejanja storjena 
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svobodno, da ni dejanj navidezne dobrodelnosti, kjer je prisotno uveljavljanje samega sebe 

(Cevc, 2010). Tudi Žorž (2010) meni, da je pomembno, da pri odločanju za prostovoljstvo ni 

prisotne prisile. Če človek ni dober, ker hoče biti dober, ampak je dober zato, ker mora biti 

dober, je vrednota prostovoljstva izgubljena. 

Sodobna gibanja za zmanjševanje socialno pogojenih razlik vse bolj poudarjajo pomen 

aktiviranja pripadnikov prikrajšanih skupin, ki naj sodelujejo z nevladnimi organizacijami 

(Mikuš Kos, 2001). Nastran Ule (2000) meni, da se zaznane razlike med skupinami lahko 

zmanjšajo ali celo izginejo, kadar se je ena skupina pripravljena prostovoljno integrirati v 

drugo skupino ali se ob skupnem projektu obe skupini združita. Humanitarni in karitativni 

pristopi so dobršen del aktivnosti, da prikrajšani spremenijo svoj položaj (Mikuš Kos, 2001). 

To načelo je seveda možno udejanjiti tudi z otroci. To pomeni razvijanje prosocialnih veščin, 

razvijanje asertivnosti, postavljanje otroka v aktivno vlogo, namesto le v vlogo prejemnika 

pomoči (Mikuš Kos, 2001). V Veliki Britaniji so oblikovani različni programi prijateljevanja, 

kjer imajo prikrajšani otroci podporo naklonjene osebe (Richman, 2001). Večina 

prostovoljcev pri nas, ki delujejo neposredno z otroki, so srednješolci (Mikuš Kos, 2001). 

Bruner (1972, v Brammer, 1988) trdi, da so najstniki most med generacijami, ki z nudenjem 

pomoči mladim in otrokom olajšajo vstop v svet odraslih. Tem modelom pomoči bi morali 

namenjati več odgovornosti, saj so ključ «spojitve« med generacijami v času hitrih 

sprememb. Prostovoljstvo mladim omogoči vsestransko osebnostno dozorevanje, dobro 

pripravo na življenje ter bolj konstruktivno reševanje problemov. Veliko učinkov 

prostovoljstva se prenaša v družine in okolje prostovoljcev ter prejemnikov pomoči (Čas, 

2000). Raziskave kažejo, da opravljanje prostovoljnega dela pozitivno prispeva tudi k 

osebnostnemu razvoju prostovoljcev. Krepi samozavest, zaupanje vase, razvija socialne 

veščine, voljo za prevzemanje odgovornosti, preko prostovoljnega dela se otroci naučijo 

uveljavljati svoje pravice. Torej ima prostovoljstvo pozitivne učinke na psihosocialni razvoj in 

duševno zdravje mladih prostovoljcev (Mikuš Kos, 2001). Prostovoljci z nesebično pomočjo, 

spoštovanjem, zaupanjem, razumevanjem, zanesljivostjo, ki jo delijo s pomoči potrebnimi, 

tudi pri sebi odkrijejo svojo osebnost, izboljšajo samopodobo, lažje se soočajo z različnimi 

življenjskimi preizkušnjami in se psihosocialno razvijajo. S tem se večajo altruizem, empatija 

in socialna senzibilnost. Tako je prostovoljno socialno delo tudi oblika pomoči pri stiskah 
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mladih, pri pojavih, ko se mladi srečajo z življenjsko brezsmiselnostjo, delikventnostjo, 

suicidalnostjo  

(Čas, 1997, v Marentič Požarnik, 2000). Prostovoljci pridobijo veščine komunikacije, 

strpnosti, spoznavajo nove (sub)kulture ... (Stanonik, 2011). Z vidika prejemnikov pomoči je 

prostovoljno delo v celotnem pogledu kurativen program, prepleten s preventivnimi 

elementi (Čas, 2000). 

Obstaja veliko dokazov, da je podpora vrstnikov za večino otrok, ki imajo kakršnekoli manke, 

bistven varovalni dejavnik. Otroci se s svojimi prosocialnimi vrstniki povezujejo prek socialnih 

in šolskih aktivnosti (Caprara et al., 2000), zato je naloga šol, da jim tovrstne aktivnosti 

ponudi. Programi pomoči, kjer vrstnik pomaga vrstniku, v tujini že več kot 20 let uspešno 

delujejo. Vrstnik je lahko edina oseba, ki je na voljo otroku, da mu slednji pove o svojih 

težavah in strahovih. Pomembno je predvsem za izključene in osamljene otroke, ki se jim 

zelo rado zgodi, da nimajo prav nobene osebe, ki bi se ji lahko zaupali. Neka študija je celo 

pokazala, da so bile razprave v skupini otrok najboljši način za pomoč otrokom s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami. Niti individualne in družinske obravnave ali obravnave s socialnim 

delavcem niso bile tako uspešne (Richman, 2001). Torej je potrebno, da damo otrokom 

možnosti, da si vzajemno pomagajo, da razvijajo solidarnost in sočutje. Kajti prikrajšani 

otroci bodo največ dobili prav od vrstnikov, kasneje, v vlogi «pomočnika« pa bodo tudi sami 

lažje ponudili pomoč.  

Ule in drugi (2000) kot korak k vzpostavljanju boljšega vzdušja za manj uspešne predlaga 

vzpostavitev solidarnostne mreže v razredu, kjer bi uspešnejši učenci in učenke pomagali 

manj uspešnim. Stanovnik (2011) je mnenja, naj se v razredih vzpostavijo odnosi, kjer bodo 

mladi – ki vidijo zgled pri svojih starših – pripravljeni pomagati, da bodo želeli prispevati k 

skupnemu dobremu ter hkrati čutili solidarnost (Stanonik, 2011). Pri tem je potrebno 

omeniti nevarnosti zaprtosti navznoter. Solidarnost zaprtih skupin ima tudi varovalne 

mehanizme, saj so aktivnosti članov usmerjene le v korist ožjih skupin (Stritih, 2000). Zato je 

pri prostovoljstvu v manjših skupinah (npr. v razredu) potrebna odprtost navzven.  

S situacijami v razredu je možno izkoristiti otrokovo pripravljenost pomagati in deliti. In sicer 

je potrebno, da učitelj: 
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-  dovoli učencem, da pomagajo drug drugemu (tisti otrok, ki je uspešen pri enem predmetu, 

pomaga tistim z manj znanja in obratno); 

- dovoli učencem, da delajo v majhnih skupinah; 

- uporablja tudi zborovsko branje (ko se ne preverja znanja branja); 

- določi več kot enega «otroka tedna«, s čimer je pozornost z enega razdeljena; 

- razdeli čiščenje razreda vsem otrokom hkrati, ne le, da vsak počisti le za seboj; 

- dovoli, da se otroci pridružijo «lastništvu« razrednih pripomočkov, namesto da ima vsak 

otrok svoje pripomočke (Trumbull et al., 2000). 

Zagotovo ni šole, kjer učitelj ne bi spodbujal medsebojne pomoči, da pomagajo tistim, ki 

pomoč potrebujejo. V želji po učinkoviti in kvalitetni pomoči so slovenske šole pred dobrimi 

dvajsetimi leti začele na tem področju delovati organizirano – s «prostovoljnim delom« kot 

interesno dejavnostjo. S prihodom beguncev iz Bosne in Hercegovine se je tovrstna 

dejavnost na šolah razširila. V analizi, opravljeni leta 1997, je bilo pokazano, da ima polovica 

osnovnih šol organizirano prostovoljno delo (Čas, 2000). Ko sem sama na nekaterih osnovnih 

šolah povprašala socialne delavke, ravnateljice in psihologinje o obsegu prostovoljnega dela, 

sem kot «prostovoljstvo« dobila vsemogoče odgovore. Npr. zbiranje zamaškov za invalide, 

prostovoljno recitiranje pesmi na proslavah, organiziranje šolskih plesov, obiskovanje 

starejših ... Pomembno je, kaj je mišljeno s prostovoljstvom, zato se mi zdi potrebna še 

posebna pozornost in ne prehitro navdušenje nad obsegom prostovoljstva, ki naj bi ga 

osnovne šole izvajale. 

Pri prostovoljstvu, deljenju pomoči se pokaže tudi kulturna različnost. Tako npr. starši iz 

kolektivističnih kultur spodbujajo otroke k soodvisnosti, učitelji pa se trudijo za neodvisnost. 

Ti starši bolj skrbijo, da bo njihov otrok v razredu rad pomagal in sodeloval, ter se čudijo, 

zakaj v šolah otrok ne spodbujajo k temu, da bi bolj delili. Zgovoren je primer iz Združenih 

držav Amerike, kjer si priseljenci iz Latinske Amerike večino imetja delijo. Ljudje uporabljajo 

stvari, ko jih potrebujejo. Za te otroke je popolnoma sprejemljivo (če otrok doma ne najde 

čiste majice v svoji omari), da si brez posebnega dovoljenja sposodi (bratovo majico) stvar 

drugega. Tudi odgovornost za skrb materialnih dobrin je deljena. Deljenje je norma, osebna 

lastnina je izjema. V današnji družbi pa je neizogibno srečanje z realno osebno lastnino, zato 
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je ob primerni situaciji otrokom potrebno razložiti te norme ter jim dati možnost, da o tem 

razpravljajo (Trumbull et al., 2000). 

Med oblikami prostovoljstva v šolah so vrednostno pomembne akcije (t. i. humanitarne 

akcije) učencev, ki so dragocena izkušnja altruističnega, solidarnega zavzemanja za šibkejše 

(Marentič Požarnik, 2000). Vendar je pri «dobrodelnih akcijah«, s katerimi otroci zbirajo 

denar ali druge stvari, potrebno biti pozoren na vzgojni vidik, ki naj bo pred samim ciljem 

«akcije«. Pomembno je, da otrok daje svoje, pa tudi če je še tako malo. Če je otrok le 

posrednik, ki prinaša denar, ki so mu ga dali starši, to ni vzgoja za dobrodelnost, temveč za 

«distributerja dobrin«. Pomembno je tudi, da otroci ne bodo tekmovali, kdo bo prinesel več, 

ampak naj bo tekmovanje usmerjeno v to, da skupaj zberejo čim več (Žorž, 2010).  

Stanovnik (2011) je mnenja, da si bo prostovoljstvo moralo utreti prostor v šolskem 

kurikulumu. Organizirano prostovoljstvo v okviru šol bi pripomoglo k večjem sodelovanju šol 

in lokalnih skupnosti ter z drugimi zunanjimi organizacijami in posamezniki. Šole imajo z 

vživetjem prostovoljstva odprto «tržno nišo«; vse tisto, kar se v določenem trenutku zdi kot 

tveganje, je potrebno spremeniti v priložnost (Stanonik, 2011). Vendar pa organizirano 

prostovoljstvo lahko izgubi vzgojni dejavnik, saj je načrtna vzgoja težko izvedljiva oziroma 

pogostokrat spodleti. Že sama beseda «prostovoljstvo« pove, da je nekaj storjeno s prosto 

voljo, torej brez prisile in obveze. Če pa se prostovoljstvo vključi v kurikulum, ni več 

prostovoljno, ampak zahtevano področje delovanja. Prostovoljstvo naj bi se odvijalo kot 

lastna smiselna premišljena odločitev, v prostem času, nepoklicno in brez plačila (Zalokar 

Divjak, Šegula, 2009). Če se sočutje, usluga umakne in postane ustanova oziroma terja plačilo 

in je za nekoga le vir zaslužka ali pa zato, ker takšno srečanje ni več enkratno in sočutno, je 

prejemnik pomoči le še predmet: ni več deležen medčloveškega odnosa (Dolto, 1998). 

Tisti, ki se odloča za dobrodelnost, mora biti pozoren na prepoznavanje izkoriščevalcev, na 

tistega, ki bi lahko zlorabil dober namen (Žorž, 2010). Kot je bilo že ugotovljeno, se med 

prostovoljcem in prejemnikom pomoči vzpostavi interaktiven odnos z mnogimi pozitivnimi 

učinki na osebnostno rast obeh (Čas, 2000). Prostovoljec naj bi prejel veliko ... zviševanje 

samopodobe, večja samorealizacija, nova znanja, odkrivanje in razvijanje osebnostnih 

potencialov ... vendar pa se izpušča pogled prejemnika pomoči. Kako se ob izkazani pomoči 
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počuti prejemnik pomoči? Ali pomoč vedno z veseljem sprejme ali jo morda kdaj zavrne? 

Kakšne občutke doživi prostovoljec, ko daje? 

 

5.3. Past prostovoljstva – vprašanje moči 

Eden od pogostih motivov za premišljeni altruizem, pri katerem gre za zavestno odločitev za 

prosocialno vedenje, je občutek socialne odgovornosti. Tu gre za nudenje pomoči ljudem, ki 

so odvisni od nas, pomoč pa je odvisna od osebne norme posameznika, od moralnih 

standardov ter od okoliščin (Bierhoff, Klein, 1990, v Nastran Ule 1997). Kolikor bolj je norma 

socialne odgovornosti tudi posameznikova osebna norma, toliko bolj bo pripravljen na 

altruistično dejanje. Vendar pa občutek ob prejetem daru oziroma pomoči lahko izzove 

občutke ponižanja (Nastran Ule, 1997). Prejemniki pomoči so zaradi teh občutkov velikokrat 

naklonjeni oblikovanju medsebojnih dogovorov, ki zavežejo k dolžnosti obe strani (Ule, 

2000a). Skrajno altruistično dejanje je včasih sredstvo, s katerim oseba obvladuje druge in 

pridobi moč. Izvor moči je v «meni«, objekt moči pa izven «mene« (v drugem). Pri tem gre za 

priložnosti, ob katerih se dajalec pomoči izkaže kot prevladujoč subjekt nad nemočno žrtvijo, 

ki mora priznati moč dajalca, ki mu je moč v veliko zadovoljstvo. Posamezniki, ki imajo moč, 

so zmožni obvladati sebe in okolico, kar jih napolnjuje z optimizmom. Ko razpolagajo z 

močjo, utrjujejo pozitivno samopodobo, samozavest in avtonomijo. Ni nenavadno, da 

ponosen prejemnik pomoči zavrne pomoč in s tem darovalčev občutek moči. Avtorica navaja 

misel Tacita: «Pomoč je sprejemljiva le v tolikšni meri, kolikor jo je mogoče povrniti: če je več 

kot to, izziva sovraštvo namesto hvaležnosti.« (Ule, 2000a) Ko nekdo pomaga, je že v poziciji 

moči, torej vsaka oblika pomoči uveljavlja pozicijo moči. Šele ob zavedanju tega lahko 

vzpostavimo etično držo. Ob tem je treba iskati modele, kako bi kot dominantni lahko 

koristili človeku. Nekateri poklici (vzgojitelj, učitelj, starš, terapevt) so vedno v poziciji moči. 

Predvsem pri teh se je potrebno pozicije moči zavedati in vzpostaviti korekten odnos ter biti 

pozoren, da se dominacija ne izrablja (Kroflič, 2009). Kdor torej dela dobra dela zato, ker 

nekaj pričakuje, dela to iz egoizma (Štuhec, 2009). Če človek, ki nekomu pomaga, v sebi 

ohrani neko zahtevo do tistega, ki mu je pomagal, če pričakuje hvaležnost, s tem priča, da ga 

je hotel «kupiti« in ni opravil altruističnega dejanja (Dolto, 1998). Najbolj pomembno je, da 

se zavedamo etike skrbi, kjer je potrebno poskrbeti za to, da se bo tudi «tisti drugi« lahko 
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uveljavil kot subjekt skrbi (Kroflič, 2009). V najslabšem primeru prejemniki pomoči le-to 

odklanjajo ali pa se navajajo na odvisnost od drugih (Nastran Ule, 1997). Pri tistih, ki jim moči 

primanjkuje, se lažje razvije občutek manjvrednosti, negotovosti, odvisnosti. Potrebno je biti 

zelo senzibilen, saj lahko še tako dobronamerna pomoč osebi z nizko samopodobo le-to še 

zniža (Stanonik, 2011). Nemočni posamezniki v odnosu z močnejšimi čutijo znižanje svojega 

samospoštovanja. Osebe, ki so pod vplivom moči, a moči nimajo, imajo občutek nizke 

samovrednosti ter zapadejo v odnose odvisnosti in neavtonomnosti. To lahko pripelje v 

apatijo in regresivnost oziroma infantilnost, kar so plodna tla za potrebo po vodenju in 

podrejanju tuji moči (Ule, 2000a).  

Manipulativna moč se pripeti, ko vplivamo na drugega, ponavadi se opira na ranljivost ali na 

hudo skrb drugega (Sutton, 1994). Kot je bilo ugotovljeno, moč ugodno vpliva na nosilca 

moči, saj krepi posameznikovo samozavest in spoštovanje. Izkušnje pa kažejo, da moč 

«kvari« ljudi (Ule, 2000a). Kje je torej meja med «zdravo močjo«, ki pomaga rasti, in 

«oblastno močjo«, ki manipulira in izkorišča? 

 

5.4. Vzajemnost prostovoljstva 

Solidarnost je neke vrste «transfer« narave. Nekdo (otrok, sošolec, šola, država) nekaj ima in 

nekomu (nemočnemu, brez znanja, v stiski, revnemu) to lahko da. Manjkajoče znanje je s 

tem zapolnjeno, pridobljeno, izdelek izboljšan, stiska razumljena ... S tem dejanjem človeku, 

ki je v stiski, povemo, da razumemo, zmoremo, znamo, imamo (Stanonik, 2011). 

Prostovoljstvo je recipročen proces, saj prostovoljci darujejo svoj čas, znanje in energijo, 

vendar tudi veliko prejemajo (Zalokar Divjak, Šegula, 2009). Ob tem pomislim, ali gre v 

zgornji razlagi recipročnosti morda le za vzajemnost, ki se tiče le prostovoljca? Opisan je le 

prostovoljec, vloga prejemnika pa je izpuščena. Bi morda pogledali na vzajemnost, ki 

vključuje oba: prostovoljca in prejemnika? Stanovnik (2011) opozori, da je potrebno biti 

pozoren na doživljanje tistega, ki je solidarnosti deležen. Jo je res tako lahko prejeti? 

Nekateri težko prosijo za pomoč. 

Eden od nepričakovanih učinkov je, da prejemniki pogostokrat odklanjajo pomoč, če menijo, 

da je ne bodo mogli vrniti v enaki ali vsaj podobni meri (Nastran Ule, 1997). Pri tem je 
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pomemben segment zaupanja ljudem. Ko bodo lahko, bodo vsi vse vrnili, kar so s 

solidarnostjo prejeli (Stanonik, 2011). Pri prejemniku pomoči je pomembno tudi, da ga ne 

veže obveza izražanja hvaležnosti tistemu, ki mu je pomagal, temveč ob priliki ravna enako 

kot on. Tako bi bilo na primer od staršev sprevrženo, če bi potem, ko so izpolnili svojo 

starševsko željo, zahtevali od otrok, naj jim bodo hvaležni (Dolto, 1998). 

Tu se srečamo z vprašanjem človekovega dostojanstva. Človekovo dostojanstvo je najvišja 

vrednota, ki bi morala biti spoštovana in sprejeta od vsakogar. Vendar pa je ogroženo z 

revščino, nevednostjo, socialno izolacijo in izkoriščanjem (Divjak, 2000). V človeku vidimo 

socialni problem, ne več sočloveka. Zato so potrebne nove oblike solidarnosti, in sicer kot 

izmenjava, recipročnost in soodvisnost (Stanonik, 2011). Vzajemna solidarnost, ki vključuje 

oba, prejemnika in prostovoljca, pa prav te nevarnosti z razumevajočo ljubeznijo blaži in 

zavira. Bajzek (1997) je mnenja, da vsaka družba potrebuje vzajemnost. Le-to pa se preko 

prostovoljstva da izvabiti iz vsake osebe. Stanonik (2011) nadaljuje, da bi s tem vsak razkril 

svoje zmožnosti, jih ponudil drugemu, ki pa bi mu v zameno ponudil druge zmožnosti. S tako 

obliko bi ohranil človeško dostojanstvo, saj bi tako človek izvedel, da zna in zmore. Cilj bi 

lahko bil nek skupen dosežek, ki ne bi bil mogoč brez medsebojnega sodelovanja, kjer bi šlo 

za součinkovanje. Morda bi bila primerna tudi t. i. izmenjava uslug, saj se v medosebnih 

odnosih srečujemo tudi tedaj, ko se potrebe vzajemno zadovoljujejo («ti meni, jaz onemu, 

oni tebi«). Součinkovalni in izmenjavni odnos se prepletata in dopolnjujeta. Tovrsten način 

dela pa zahteva tudi skupinsko delovanje in strategijo (Musek, 1982). Da pa je možno med 

seboj sodelovati, je potrebna pozornost dejanj in ciljev drugih, saj le táko sodelovanje 

učinkuje. Za to je potrebna uglašenost s čustvenimi stanji in cilji drugih. Potrebna je 

empatija, ki je vzajemna in je prisotna medosebna soudeležba, kjer oba udeleženca 

prejemata in dajeta. Ob tem čutita, da drug na drugega učinkujeta (Simonič, 2010). 

«Vzgoja za dobrodelnost je v veliki meri povezana z vzgojo za sprejemanje in dajanje. Otroku 

je potrebno ponuditi čim več možnosti, da bo občutil zadovoljstvo, radost, veselje ob 

sprejemanju dobrin (materialnih in nematerialnih), da bo to radost znal povezati tudi s 

hvaležnostjo. Prav tako pa mu je potrebno nuditi čim več priložnosti za dajanje. Otrok si željo 

po dajanju ob izkušnji prejemanja pridobi zelo hitro. To je nekaj zelo prvobitnega, na čemer 

moramo graditi. Tako se otrok zelo konkretno uči logike 'daj – dam', ki je sicer zelo 

neobvezujoča, zato pa nekaj lepega. Z odraščanjem je vse bolj pomembno, da okolje pri 
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otroku spodbuja to dajanje drugim, darovanje. Ne obdarujmo samo mi otroka, ampak ga 

vzgajajmo, da tudi on obdaruje druge.«(Žorž, 2010, 15)  

«Če jemo in pijemo, moramo izločati seč in blato. To je zakon. Vedno jemljemo. Vedno 

plačamo! Vselej poteka izmenjava. Vedno kaj vzamemo v zameno za nekaj drugega.« (Dolto, 

1998, 46) Pri «kupčiji daj – dam« ne gre za gmotne koristi, zato se zdi kot darilo, vendar je v 

resnici kupčija (Dolto, 1998). Menim, da bi bilo zaradi nevarnosti pričakovanja, da bom po 

dani pomoči, ki jo nudim, tudi sam nekaj prejel (in bi pomoč nudili zaradi pričakovanega 

povračila oz. darila), bolje, da bi šele kasneje (ko bi sam potreboval pomoč) tudi nekaj prejel. 

S tem ne bi imel skritih pričakovanj, da bom v zameno za dano pomoč, uslugo nekaj prejel. V 

smislu: «Jaz ti dam, ti pa meni ničesar. Torej nimam nikakršne koristi. Pač pa si se ti okoristil s 

spoznanjem, da si ljubljen, da si bil ljubljen in da sam ljubiš.« (Dolto, 1998, 48) Tako bi bil jaz 

šele ob potrebi deležen pomoči in bi drugemu omogočil občutke dajanja in podarjanja, sam 

pa bi občutil občutke prejemanja pomoči. Ob tem bi lahko omenili etiko Levinasa, ki bi lahko 

bila etika vzgojitelja. Pravi, da je «drugi« vedno berač in učitelj. Berač, ker vedno nekaj prosi, 

in je moj učitelj, ker me uči človeškosti, je subjekt vzgoje, torej uči za vzgojiteljski poklic. Ta 

etika se začenja z odstavitvijo sebe, da svojemu drugemu prepustim prvo mesto in čutim 

enkratno odgovornost. Tu je primeren citat Dostojevskega: «Mi smo odgovorni eden za 

drugega, toda jaz bolj kot drugi.« (Kovač, 2000) Na misel Dostojevskega lahko navežemo tudi 

etiko skrbi (Noddings, 1999), ki izhaja iz primarnosti odnosa skrbi za sočloveka, kjer sta 

pomembna «subjekt« in «objekt« skrbi. Temeljno pri tem je, da je pozornost usmerjena k 

sočloveku in njegovemu posebnemu položaju ter vzpostavitvi premika oziroma želje po 

pomoči sočloveku. Gilligan (2001, v Kroflič, 2003) racionalno stran etike skrbi vidi v 

usmerjanju k prepoznavanju potreb in relacij v situaciji odnosa; poudarek je torej na življenju 

v skupnosti, ne na odločanju ob visokih moralnih dilemah. Ena izmed temeljnih sestavin etike 

skrbi je v zgledu (gre za notranjo držo učitelja, ki je zavezan lastnim moralnim načelom, ki je 

usmerjen v potrebe učenca, hkrati pa učenca spodbuja k aktivni vlogi, k subjektu skrbi). To 

najlažje poteka v dialogu, kjer se skupaj išče razumevanje in empatijo. Razumevanje pomena 

praktične izkušnje je tretja komponenta etike skrbi, preko katere je še izraziteje izpostavljena 

specifika etike skrbi. Tu se učenec znajde kot objekt skrbi, naloga učitelja pa je, da mu 

omogoči izkušnjo v vlogi subjekta skrbi. V ta namen šole razvijajo model prostovoljstva. 

Noddings (1999) opozarja, da prostovoljstvo ni zgolj kurikularna ponudba socialne pomoči v 
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lokalni skupnosti, ampak naj bi se razvijalo znotraj šole. «Odnos skrbi za sočloveka namreč 

vzpostavlja dialog med subjektom in objektom skrbi, ki koristi obema, saj jima zagotavlja 

občutek povezanosti in solidarnosti, ki je v kontekstu teorije pedagoškega erosa v vsej 

zgodovini pedagoških idej, od mezopotamske kulture naprej imel izjemno pomembno 

vlogo.« (Kroflič, 2003, 34) Kroflič (2004) nadalje pravi, da naše šole prostovoljstvo razvijajo v 

obliki izbirnega predmeta ali pa je usmerjeno v druge oblike socialno angažiranega dela učencev 

v lokalni skupnosti. Prostovoljstvo v šolah bi se moralo «... usmerjati tudi v oblike vzajemne 

pomoči v šoli sami, kar bi lahko privedlo do krepitve vrednot povezane skupnosti, ki bi omilile 

negativne učinke tekmovalnosti in občutka socialne izoliranosti otrok s posebnimi potrebami, 

otrok iz drugih socialnih in/ali nacionalnih okolij itn.« (Kroflič, 2004, 85) Kay je že leta 1975 

menil, da bodo otroci, ki pomagajo drugim otrokom pri učenju, pripravljeni živeti v večinski 

družbi, za katero je upal, da ne bo zgrajena na tekmovalnem pohlepu, ampak na vzajemnem 

sodelovanju.  

Eden izmed elementov etike skrbi pa je tudi potrditev, pri čemer gre za spodbujanje 

najboljšega v drugih (Noddings, 1999). Družine in šole bi morale biti zgrajene na osnovi 

vzajemnega sodelovanja, ki upošteva individualne zmožnosti (Kay, 1975). Vsak človek ima 

vire moči, ki se jih morda sploh še ne zaveda. Viri moči so lahko želje, cilji, sposobnosti, 

prijatelji, družina. Gre za premik od nemoči in problemov, ko oseba potrebuje pomoč, k 

perspektivi moči, ko se v vsakem najde moč in njene vire (Saleebey, 1997). Moč, ki jo človek 

ima, se lahko uporabi v soudeležbi v procesih pomoči. Stiske in težke življenjske situacije, ki so 

jih ljudje preživeli, lahko preoblikujejo v kreativno moč, ki pomaga ljudem, ki doživljajo podobno 

(Zaviršek et al. 2002).  

Da je medvrstniško sodelovanje koristno za vse vključene učence, je v 17. stoletju pisal že 

Komensky. Pravi: «Takoj ko učitelj opazi nadarjenega učenca, naj mu zaupa dva ali tri slabše 

učence, da jih bo poučeval; če opazi učenca z dobrim značajem, naj mu zaupa manj 

zanesljive, da jih nadzoruje in vodi. Tako bo učitelj dobro poskrbel za oboje …” (Komensky, 

1995, 72).  

V vsakem otroku je možno najti močne, pozitivne lastnosti, s katerimi bo lahko pomagal drugim. 

Vendar je vsebina močne točke, pozitivne strani uokvirjena z različnimi kulturnimi 

predstavami. Zastavlja se vprašanje, ali lahko učitelj v enaki meri pri učencu priseljencu najde 

pozitivne strani, če ga morda, npr. albansko govorečega, niti ne razume, ne pozna njegovega 
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ozadja ... Zato je potrebna izredna senzibilnost pri iskanju močnih točk, ki so na Zahodu 

seveda pojmovane »po naše«; torej vse, kar je evropsko, je najboljše, kar ni, pa nič ne velja.   

Naša želja je, da bi bil otrok, ki bo pomagal, ob drugi priliki oziroma potrebi tudi sam deležen 

pomoči. Tako bo izkusil obe plati - stran prejemnika pomoči in stran prostovoljca. Ko bo pomoč 

nudil, se mu bo krepila samozavest, vedel in dokazal bo, da zna in zmore. Ob prejeti pomoči pa 

bo občutek zdrave krepitve moči in samozavesti dal nekomu drugemu. Hkrati bo začutil, da je 

tudi sam ranljiv, soodvisen in ljubljen.  

Da se posameznik ne bi počutil izključenega, je zelo pomembno ob vsaki situaciji posebej 

tehtati pozitivne in negativne lastnosti vključenih, saj posplošeno sklepanje in vrednotenje 

na osnovi stereotipov in predsodkov ne pripomore k boljši kvaliteti življenja, ki je povezana 

tudi z bivalnim okoljem in odnosi znotraj njega. 

Če bi torej upoštevali tudi pogled otroka z migrantskim ozadjem, bi morda z vzajemno 

medvrstniško interkulturno pomočjo lahko povečali tudi prepustnost meja med različnimi 

kulturnimi skupinami. Otrok bi torej lahko pomagal graditi most med pripadniki različnih 

kultur, hkrati pa bi z vzajemno pomočjo gradil sebe in ljudi okrog sebe. 

 

6.  Sinteza teoretičnega dela 

V teoretičnem delu sem prišla do različnih ugotovitev, ki jih bom v nadaljevanju poskušala 

združiti v ugotovitve teoretičnega dela kot celote. 

Sprva bi izpostavila problem, ki se je kazal preko celotnega teoretičnega dela, iz teme v 

temo. Gre za problem osamljenosti, nizke samopodobe, pogrešanja prijateljev. V raziskavi 

opravljeni proti koncu devetdesetih let (Resman, 2008), je bilo zaznano, da 22% vprašanih 

učencev nima prijatelja, da bi mu zaupali, 46% vprašanih si jih želi več pozornosti sošolk in 

sošolcev. Raziskava opravljena leta 2000 v ZDA (Ule, 2000) razkriva, da ima tretjina vprašanih 

mladih negativno samopodobo, nizko samospoštovanje, so negotovi in depresivni. V 

raziskavi (Ule, 2000b) je za 56% vprašanih mladih osamljenost zelo ali srednje veli problem. 

Vsa ta opažanja pripeljejo na misel, da se krepijo individualno zasnovane strukture, medtem 
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ko socialna identiteta izgublja svoj pomen. Ti rezultati « kličejo” k aktivnem zavzetju za 

solidarnost, vendar je pomembno opozoriti, da se zasnovana pomoč ne preoblikuje v 

(pre)moč, v krepitev ene strani. In na pozabljanje občutke tistih, ki so pomoč prejeli. Že res, 

da raziskave o prostovljstvu (Mikuš Kos, 2001) ugotavljajo, da opravljanje prostovoljnega 

dela prispeva tudi k osebnostnemu razvoju, vendar je pri tem izpostavljen le osebnosti razvoj 

prostovoljca. Prav na tem področju sem zaznala manko v raziskavah oz. teoretičnih 

razpravah. Ne govori se veliko o prostovoljstvu kot recipročnem procesu, ki bi zajemal oba 

(prostovolca in prejemnika). Poleg tega bi opozorila na izsledke raziskave iz leta 1997 (Čas, 

2000), ki ugotavlja, da polovica slovenskih osnovnih šol organizira prostovoljstvo. Sicer je 

podatek na prvi pogled razveseljajoč, vendar menim, da bi bilo potrebno raziskati oziroma 

pogledati na kvaliteto vsebine prostovoljstva, ki se na šolah izvajajo. 

V zvezi s tem se mi zdi pomembno opozoriti tudi na nevarnosti zaprtosti skupine navznoter. 

Solidarnost zaprtih skupin ima varovalne mehanizme, saj so aktivnosti članov usmerjene le v 

korist ožjih skupin (Stritih, 2000). Menim, da bi bilo smiselno raziskati, kako so zaprtejše 

skupnosti, šole uspešne pri solidarnosti do zunanjih skupin oziroma poiskati negativne 

dejavnike te njihove usmerjenosti navznoter. 

Kot glavno ugotovitev o moralni vzgoji in izobraževanju, bi izpostavila razkorak med 

moralnimi pravili in moralnim oziroma prosocialnim obnašanjem. Tekom celotnega besedila 

je precej prisotno dejstvo o nemoči vzgoje vrednot. Pojavlja se problem, saj zveza med 

moralnim presojanjem in ustreznim vedenjem, ni zelo visoka. Čeprav je opisanih kar nekaj 

primerov, kako prosocialno vzgojo doseči, sem mnenja, da je literature na to temo še precej 

malo. Predvsem v smislu literature, ki bi praktično pripomogla oziroma služila učitelju. Kljub 

temu je v teoretičnem delu navedenih kar nekaj primerov, katerih se učitelji lahko 

poslužujejo pri delu za medkulturnost ali/in prosocialnost. 

Kot zadnjo ugotovitev teoretičnega dela, bi izpostavila problem (ne)vključenosti 

deprivilgiranih. Neslišanost, neupoštevanje pripadnikov manjšin je zaznati tako na šolskem 

področju kot v širši družbi. Ta nevključenost vodi v njihovo prisiljeno pasivnost, saj so izzvani 

le na podorčjih, za katera večina meni, da so za manjšino koristna. V realnosti pa največkrat 

večina preko navideznega zavzemanja za prikrajšane vodi h koristim dominantnih. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

7. Raziskovalni problem in cilji raziskave 

7.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Pri svojem pedagoškem delu opažam, da je v šolah vedno več otrok, ki niso tovariški. Vodstva 

šol opozarjajo ponudnike sistemske pomoči, da je medvrstniška pomoč na preizkušnji, 

ravnatelji in ravnateljice ob medkulturnih ovirah vedno pogosteje iščejo pomoč v institucijah 

zunaj šol, pri zunajšolskih specialnih službah. Tudi v raziskavi (Ule et al., 2000) je 34 % 

vprašanih osnovnošolskih otrok odgovorilo, da zanje »zelo« ali »srednje« velja, da med 

sošolkami in sošolci nimajo nikogar, ki bi jim pomagal, kadar potrebujejo pomoč v zvezi s 

šolo. Osamljenost med otroci pa je lahko tudi posledica socialne nevključenosti v šolsko 

okolje, s katero se največkrat spopadajo neslovenski otroci. Dejstvo, da je v šolah vedno več 

otrok različnih kultur, da imajo migrantsko ozadje, nas napeljuje na misel, da je za boljše 

sožitje potrebno nekaj ukreniti. Potrebno jim je dati glas, da so slišani, upoštevani in se 

počutijo sprejete. 

Vsi otroci se nemalokrat znajdejo v položaju, ko bi potrebovali pomoč. Tudi otroci z 

migrantskim ozadjem, saj se zaradi izkušnje selitve, socialno-ekonomske deprivilegiranosti in 

jezikovnih preprek lahko znajdejo na manj ugodnih položajih. 

 

V teoriji in praksi sem zasledila razširjeno obliko nudenja pomoči – prostovoljstvo. V analizi, 

opravljeni leta 1997, je bilo pokazano, da ima polovica osnovnih šol organizirano 

prostovoljno delo (Čas, 2000). Ko sem sama na nekaterih osnovnih šolah povprašala 

ravnateljice o prostovoljstvu, sem pod pojmom »prostovoljstvo« dobila vse mogoče 

odgovore: npr. zbiranje zamaškov za invalide, prostovoljno recitiranje pesmi na proslavah, 

organiziranje šolskih plesov, obiskovanje starejših ... Pomembno je, kaj je mišljeno kot 

prostovoljstvo, zato se mi zdi potrebna še posebna pozornost in ne prehitro navdušenje nad 

obsegom prostovoljstva, ki naj bi ga osnovne šole izvajale. Prostovoljstvo je v teoriji opisano 

kot vzajemen, recipročen proces, saj prostovoljci darujejo svoj čas, znanje in energijo, vendar 

tudi veliko prejemajo (Zalokar Divjak, Šegula, 2009). Ob tem pomislim, ali gre v zgornji razlagi 

recipročnosti morda le za vzajemnost, ki se tiče le prostovoljca. Opisan je le prostovoljec, 
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vloga prejemnika pa je izpuščena. Možen bi bil tudi pogled na vzajemnost, ki dejansko 

vključuje oba, prostovoljca in prejemnika, oziroma sta oba hkrati prejemnika in oba hkrati 

prostovoljca. Tako poimenovanje na podlagi izkušenj in prebranega pri nas ni razširjeno. 

Pod geslom prostovoljstva tičijo prakse šol, ki se dotikajo (ali nadomeščajo) solidarnost, kar 

pa želim preseči in sicer z vpeljavo "vzajemnosti", recipročnosti. Nekatere definicije 

prostovoljstva vključujejo vzajemnost in so tako blizu solidarnosti, druge pa ne, saj razumejo 

prostovoljstvo kot enosmeren proces, kjer nekdo daje, drugi pa prejema in se vloge naj ne bi 

spreminjale. Tako se solidarnost in prostovoljstvo tu dotikata, s tem da potem solidarnost 

kvalitativno preseže prostovoljstvo. 

Opravila sem vnaprejšnje pogovore, s pomočjo katerih sem želela dobiti vpogled v to, kakšne 

predstave in izkušnje imajo vodstva šol o pojmu vrstniške solidarnosti. Na podlagi teh, 

vnaprej opravljenih pogovorov sem se odločila namensko izbrati sogovornike v raziskavi. 

Odločila sem se, da bodo moji sogovorniki predstavniki vodstev šol (saj so oni tisti, ki najbolj 

celostno predstavljajo sliko oziroma delovanje šole ter usmerjajo njeno delovanje). Hkrati pa 

je v največji meri prav od vodstva šole odvisno, ali se določene dejavnosti s področja 

večkulturnosti in/ali medvrstniške pomoči izvajajo ali ne, ali so aktivnosti podprte ali ne. 

Vodstva šol pa imajo tudi najširši pregled nad celostnim delovanjem šole. Obenem so 

ravnatelji in ravnateljice tisti, ki so odgovorni za zunanje povezave sistemske pomoči na 

področju medkulturnosti in vrstniške solidarnosti.  Za dosego svojih raziskovalnih ciljev se mi 

je zdelo smiselno izbrati tiste, ki imajo z uvajanjem in prakticiranjem večkulturnosti in z 

vrstniško solidarnosti povezanimi projekti posebej veliko izkušenj. Želim torej predstaviti 

misli, izkušnje tistih ravnateljev in ravnateljic, ki pri vodenju šol večkulturnost in vrstniško 

pomoč razumejo kot pomembno prvino, kar se pokaže v podobi šole kot čuteče ustanove. 

Namen raziskave je s pomočjo pogovorov z vodstvi izbranih šol proučiti naravnanost šol in 

temeljne prakse šol, ki imajo vodstva, ki podpirajo vrstniške oblike pomoči in/ali dejavnosti 

na področju medkulturnosti.  

Ugotoviti torej želim, kako ravnatelji in ravnateljice šol razumejo vzajemnost, vrstniško 

pomoč, večkulturnost in kako se te prakse znotraj izbranih šol uresničujejo. 
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7.2. Cilji raziskave 

Cilji raziskave so: 

– spoznati izkušnje, stališča in vizije ravnateljev v zvezi z večkulturnostjo in/ali 

solidarnostjo na šoli, ki jo vodijo; 

– spoznati šolske dejavnosti, povezane z vrstniško pomočjo in/ali večkulturnostjo; 

– analizirati tovrstne šolske dejavnosti z vidika vrstniške pomoči in/ali večkulturnosti; 

– analizirati predstavljene šolske dejavnosti z vidika vzajemnosti in iskati primerne 

rešitve, ki bi vključevale vzajemen odnos med prejemnikom in dajalcem pomoči. 

 

8. Metodologija 

8.1. Metoda in raziskovalni pristop (opis instrumentarija) 

Raziskavo sem gradila na deskriptivni metodi raziskovanja; raziskovalni pristop je kvalitativna 

raziskava, kjer sem uporabila intervjuje z vodstvi šol. Za kvalitativno raziskovanje sta značilna 

poudarek na opisovanju preučevanih situacij ter trud, ki je usmerjen k razumevanju 

konteksta preučevane situacije. Ob tem se raziskovalci trudijo, da bi raziskovalno poročilo 

vključevalo čim več natančnih opisov, ki naj bi bili čim bolj podrobni (Vogrinc, 1998). Patton 

(2002) v kvalitativni raziskavi raziskovalcu daje ključno vlogo, saj trdi, da je raziskovalec 

instrument. Vendar pa je pomembno, da se ne preučuje le končnih rezultatov, ampak naj se 

raziskovalci osredotočajo tudi na preučevanje postopkov, ki vodijo do rezultata (Vogrinc, 

1998). Vrednost kvalitativnih raziskav je v veliki meri odvisna od metodoloških znanj, 

občutljivosti in integritete raziskovalca, pri čemer mora biti opazovanje dosledno in 

sistematično (Patton, 2002). 

Easterbery-Smith, Thorpe in Lowe (2005) menijo, da so intervjuji «najboljša« izbira metode, 

vendar je potrebno upoštevati kompleksnost intervjujev. Raziskovalec mora biti dovolj 

občutljiv in vešč, da ne le razume stališča intervjuvancev, ampak jim po potrebi tudi pomaga 

raziskati njihova lastna prepričanja. Kvale (1996) trdi, da se v intervjujih ustvarja znanje. In 

sicer med mnenji intervjuvanca in stališči raziskovalca, za kar pa je potreben oseben, 

empatičen stik. Nadalje omenja, da je intervju «surovina« za kasnejši proces oblikovanja 

analize. Pri tem je kvaliteta originalnih intervjujev odločilna za kasnejšo analizo, preverjanje 

in poročanje (Kvale 1996). 
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Sama sem izvajala polstrukturirane intervjuje, ki so zelo obsežni. Gre za intervju, ki je med 

standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem. Poleg splošno oblikovanega intervjuja si 

raziskovalec vnaprej oblikuje vprašanja, ki so pogostokrat odprta. Je precej prožna tehnika, 

saj so odgovori intervjuvanca lahko kratki ali pa v obliki pripovedi, vprašanja so lahko 

odprtega ali zaprtega tipa (Vogrinc, 1998). Pri odprtih vprašanjih se raziskovalci lahko 

izognejo pristranskosti, po drugi strani pa je z vprašanji odprtega tipa težje dobiti želene 

informacije, saj so odgovori bolj ohlapno definirani (Easterbery-Smith, Thorpe, Lowe, 2005). 

Polstrukturirani intervjuji so se v moji raziskavi izkazali za zelo dobro obliko intervjuja, saj so 

mi opomniki pomagali ostati v postavljenih okvirih, hkrati pa sem imela možnost vnašati 

vprašanja, ki so se odpirala med pogovorom. Vprašanja so usmerjena v raziskovanje 

problematike, povezane s temo magistrskega dela. Postavljena so v strategiji lijaka, kjer sem 

na začetku vpraševancem zastavila široka, splošna vprašanja, nato pa bodo vprašanja 

prehajala na čedalje bolj ozka vsebinska področja; pozorna sem bila tudi na teme, ki so jih v 

pogovore vnašali sogovorniki, pa niso sodili v sklop vnaprej pripravljenih raziskovalnih 

tematik. 

 

V prilogi je podan opomnik, ki me je vodil pri izvedbi polstrukturirnih intervjujev. 

 

8.2. Nabor oseb (opis vzorca) 

V kvalitativni raziskavi je bil izbor sogovornikov opravljen glede na moje mnenje oziroma 

presojo, da so vključene najbolj reprezentativne enote. Vzorec zajema neslučajnostni, 

namenski izbor, kjer sem namensko izbrala vzorčne enote, za katere sem menila, da so dobri 

predstavniki določenih skupin. Izbrala sem ravnatelje oziroma ravnateljice štirih ljubljanskih 

osnovnih šol, od katerih je ena šola zasebna. Eno izmed šol sem izbrala na podlagi 

ravnateljičine aktivne vloge v izkustveni pedagogiki ter na podlagi okoliša, v katerem šola je. 

V omenjenem okolišu živi veliko družin, ki prihajajo iz bivših republik Jugoslavije, zato sem 

sklepala, da na šoli izvajajo precej programov z večkulturno vsebino. Drugo šolo sem izbrala 

zaradi njenega slovesa po izredni pestrosti izvajanja vsebin z vrstniško solidarnostjo. Preko 

šolske spletne strani sem izvedela, da na tej šoli izvajajo precej vsebin, povezanih s 

solidarnostjo, vodstvo šole pa šolo aktivno vključuje tudi v zunajšolske vrstniške oblike 

pomoči. Informacije o drugih dveh šolah pa sem dobila po metodi snežene kepe, ko sem na 
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nekaterih drugih šolah povpraševala o izvajanju večkulturnih in solidarnostnih vsebin. 

Priporočili so dva ravnatelja, ki slovita po socialnem čutu, ta pa se izraža v pozitivni 

naravnanosti šol pri solidarnostnih in/ali večkulturnih vsebinah.  

 

8.2.1. Izbira raziskovalnih enot 

Izbira šol je bila zato namenska. Izbrala sem šole, ki sem jih v predhodni pilotni raziskavi 

(predhodna poizvedba po šolah) spoznala za aktivne in napredne na področju uveljavljanja in 

razvijanja projektov medvrstniške pomoči in/ali večkulturnosti.  

Eno izmed šol sem izbrala na podlagi okoliša, v katerem deluje, ter aktivnega vključevanja 

ravnateljice pri izkustveni pedagogiki. Drugo zaradi njenega aktivnega delovanja na področju 

vrstniške pomoči. Za ostali dve šoli oziroma pozitivna mnenja o socialnem čutu ravnateljev 

pa sem dobila priporočila po metodi snežene kepe; ti dve šoli oziroma ta dva ravnatelja so 

predlagali na šolah, kjer smo poizvedovali o vrstniški pomoči in večkulturnosti. V obsežnih 

pogovorih sem ugotovila, da sta ravnatelja teh dveh šol izjemno socialno naravnana, hkrati 

pa ti dve šoli ponujata oziroma izvajata veliko aktivnosti v zvezi z vrstniško pomočjo oziroma 

večkulturnostjo, zato sem se odločila, da ju vključim v raziskavo. S celotno nalogo želim 

ugotoviti mnenja, ideje štirih ravnateljev oziroma ravnateljic, ki so usmerjeni k razvoju 

socialnih vidikov šolskega življenja, hkrati pa ugotoviti, kako posamezne šole delujejo z vidika 

vrstniške solidarnosti in/ali medkulturnosti, katere aktivnosti uspevajo, katere je težje izvesti. 

Ugotovitve sem analizirala in podala predloge, kako bi se lahko vrstniško vzajemno pomoč 

vključilo bolj in širše – na raziskovanih šolah in drugod. Menim, da je tovrstna izmenjava 

nadarjenosti primerna tudi za otroke, ki se kulturno razlikujejo od večine in se tudi zaradi 

tega prevečkrat znajdejo v vlogi prejemnika pomoči. 

 

8.3. Zbiranje in obdelava podatkov 

Tehnika zbiranja podatkov je polstrukturiran intervju; kot instrument je bil oblikovan 

opomnik, ki vsebuje vprašanja po sklopih. Vprašanja so usmerjena v reševanje problematike, 

povezane s temo magistrskega dela. Postavljena so v strategiji lijaka, kjer sem na začetku 

vpraševancem zastavila široka, splošna vprašanja, nato pa vprašanja prehajajo na čedalje bolj 
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ozka vsebinska področja; pozorna sem bila tudi na teme, ki so jih v pogovore vnašali 

sogovorniki, pa ne sodijo v sklop vnaprej pripravljenih raziskovalnih tematik. Polstrukturirani 

intervjuji so bili zvočno snemani in izvedeni v prostorih obravnavanih osnovnih šol. 

Pri analizi sem najprej vsak intervju posebej predstavila, da sem izpostavila njihove 

posebnosti, ki so bile izražene, ter teme, ki so morda ostale bolj zadržane. Pri analizi 

polstrukturiranega intervjuja sem poskušala poiskati povezave med odgovori vseh 

udeležencev. Kodirala sem vsak intervju posebej, potem pa po delno induktivnem in delno 

deduktivnem pristopu poiskala ključne teme intervjujev. Podatki so predstavljeni z opisom 

intervjujev, navzkrižno analizo, hkrati pa so v skladu z etičnimi standardi, zagotovljena je 

potrebna stopnja anonimnosti. 

 

Da bi podrobneje opisala zbiranje in obdelavo podatkov, sem se oprla na sedem stopenj 

intervjuja, ki jih opisuje Kvale (1996) in predstavljajo okvir za načrtovanje in izvajanje 

intervjuja. Stopnje so naslednje: 

1. Določanje tematike – začne se na teoretični osnovi, gre za najpomembnejši korak, saj 

gremo od širših teoretičnih ciljev do vedno bolj specifičnih tem (Kvale, 1996).  

Temo intervjujev sem torej določila v teoretičnem delu ter jo v empiričnem delu s pomočjo 

intervjujev preverila.  

2. Oblikovanje intervjujev - pri tem gre za pripravo celotnega intervjuja, ki zajema preobrazbo 

teoretičnih izhodišč v vprašanja, razmislek  o obsežnosti in kraju izvedbe intervjujev, vrsti 

intervjuja (Kvale, 1996). Ta stopnja zajema tudi opomnik, ki igra veliko vlogo, saj raziskovalcu 

pomaga, da se drži v okvirih in s tem zagotovi čim večjo podobnost intervjujev. Pazila sem, 

da so bila vprašanja razumljiva, ne predolga ter nevsiljiva. Kot že omenjeno, je opomnik v 

začetnem delu vključeval širša vprašanja z vseh proučevanih področij, nato pa se je tema 

pogovorov vedno bolj ožila. 

3. Izvajanje intervjujev - gre za osrednji del empiričnega dela naloge, pri čemer je potrebno, 

da so dobljeni odgovori čim bolj spontani, bogati, relevantni. Pri tem je pomembno tudi, da 

se spraševalec predstavi intervjuvancu čim bolj čisto in popolno (Kvale, 1996).  

Trudila sem se, da se pri izvedbi intervjujev nisem oddaljila od opomnika, ter se držala 

teoretičnih izhodišč. Vse intervjuje sem izvedla v prostorih šol, torej v pisarnah ravnateljev, 

kjer so sproščeni in se počutijo domače, kar je pripomoglo k spontanim odgovorom. 

Intervjuji so bili opravljeni junija 2012. Trajali so 40 do 70 minut. Od vseh intervjuvancev sem 
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dobila dovoljenja za snemanje pogovorov, tako da sem vse intervjuje snemala z diktafonom. 

Če so med pogovorom intervjuvanci zašli s teme, sem jih usmerila in s tem nadzorovala temo 

pogovora. Vogrinc (1998) predlaga, da se med pogovorom preverja konsistentnost izjav 

vprašanega. Zastavljena vprašanja sem po potrebi ponovila ali povedala z enostavnejšimi 

besedami ali pa jih ponovno zastavila v drugem delu intervjuja. Če nisem dobro razumela, kaj 

mi želi intervjuvanec povedati, sem povzela njihove besede in s tem preverila lastno 

razumevanje. Proces preverjanja je zaščita pred prenaglo domnevo, da smo vse razumeli 

(Easterbery-Smith, Thorpe, Lowe, 2005). Menim, da sem bila pri vseh intervjuvancih deležna 

zaupanja, da niso odgovarjali tistega, za kar so menili, da bi rada slišala. Easterbery-Smith, 

Thorpe, Lowe ( 2005) menijo, da je zaupanje pomemben dejavnik učinkovitosti družbene 

interakcije v okviru kvalitativnega intervjuja. Če se zaupanje ne vzpostavi, je nevarnost, da se 

intervjuvanci zatečejo k pripovedovanju o tistem, za kar menijo, da bi raziskovalec rad slišal. 

4. Prepisovanje oziroma transkripcija – pri tem se pogosto pojavi problem, da so intervjuji 

izključno zapisi podatkov, namesto da bi bili zapisi o socialnem srečanju, ki vključuje tudi 

upoštevanje mimike intervjuvanca. Pri prepisu gre za korak, ki omogoča osnovo za nadaljnjo 

analizo (Kvale, 1996).  

Pogovore sem dobesedno prepisala, pri čemer sem ločila svoja vprašanja in komentarje od 

odgovorov intervjuvancev. Zaradi lažjega razumevanja sem besedilo zapisala delno 

prečiščeno, izpustila sem sogovornikova mašila. Tako kot predlaga Vogrinc (1998), je bila 

transkripcija natančna, jasno je vidno, kaj je rekel intervjuvanec in kaj je rekel raziskovalec. 

5. Analiziranje – ključno delo analize je ločiti besedilo na sestavne dele, pri čemer si ponavadi 

pomagamo s točkovanjem ali kodiranjem (Kvale, 1996).  

Najprej sem zapisom določila kode prvega in drugega reda. Pri kodiranju sem izhajala iz 

delno deduktivnega in delno induktivnega pristopa. Kode, ki so izhajale iz teorije, sem 

oblikovala že prej, nekatere teme so se mi porajale med samim intervjujem, nekatere pa ob 

ponovnih branjih prepisov intervjujev. Ko sem odgovorom določila kode, sem jih primerjala 

med seboj ter jih združila v smiselne kategorije. Vogrinc (1998) pravi, da gre pri kodiranju za 

razgradnjo besedila na sestavne dele, s katerim dobimo enote kodiranja. 

Pri analizi sem se posluževala dveh pristopov, ki sta primerna za analizo polstrukturiranih 

globinskih intervjujev. Patton (2002) pravi, da lahko analiziramo posamezne enote oziroma 

vsakega intervjuvanca posamezno ali z navzkrižno analizo povezujemo odgovore vseh 
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intervjuvancev. Pri tem iščemo globino oziroma širino odgovorov. Navzkrižno analizo 

predstavimo po sklopih oziroma kategorijah. Pri tem nam kot opora služi opomnik.  

Sama sem najprej analizirala posamezne intervjuje, vsakega posebej, s čimer sem predstavila 

intervjuvanca ter osnovno šolo, ki jo vodi. Nato sem izvedla navzkrižno analizo, kjer sem 

odgovore vseh intervjuvancev povezovala v tematske sklope oziroma kategorije ter jih 

sistematično obravnavala. Opomnik mi je služil kot okvir, saj sem sklope delno oblikovala na 

podlagi vprašanj iz opomnika. Tako sem analizo podala ločeno glede na intervjuvance ter 

tudi ločeno po sklopih oziroma kategorijah. 

6. Verifikacija, preverjanje – mora biti prisotno v vseh sedmih stopnjah intervjuja, glavni 

problem pri tem pa je, da ne obstaja ena sama metoda preverjanja veljavnosti. Bistveno je 

določiti veljavnost in zanesljivost ter preveriti ustreznost raziskanega področja (Kvale, 1996).  

Če sem pri določenih odgovorih intervjuvancev med analizo naletela na besede, ki jih nisem 

popolnoma razumela, sem nejasnosti preverila. Vogrinc (1998) je mnenja, da mora končno 

poročilo intervjuvanec avtorizirati, obvezno mora avtorizirati tudi svoje odgovore. 

Intervjuvance sem poklicala ali se z njimi osebno še enkrat srečala in preverila, ali želijo, da 

jim v preverjanje po elektronski pošti pošljem celoten prepis intervjuja. Vsi intervjuvanci so 

zapise pogovorov avtorizirali. Hkrati sem upoštevala tudi etični vidik raziskovanja. Vse 

intervjuvance sem vprašala glede varovanja identitete posameznika in njihove šole. Vsi 

intervjuvanci so se strinjali, da lahko njihova in imena šol objavim pod pravim imenom. 

Strinjali so se, da niso anonimni. 

7. Poročanje – o predstavitvi oziroma «naravi« poročanja se raziskovalec odloči glede na 

samo vrsto intervjuja, ki ga je opravil. Pri tem so priporočljivi dobesedni citati, za katere je 

pomembno, da osvetlijo in se nanašajo na splošno besedilo, hkrati pa ohranijo ravnovesje z 

glavnim besedilom. Skupaj s komentarji in razlago bodo tako citati pripomogli k jasnosti in 

uporabnosti. Pri vsem tem je pomembno, da navedemo, v kakšnem kontekstu so bili citati 

urejeni in povedani ter vključeni v besedilo (Kvale, 1996). 

Pomembno je torej, da je poročanje oblikovano na berljiv in jasen način, da bo razumljivo 

ciljni skupini. Poročala sem v obliki besedila; najprej vsak intervju posebej, nato sem po 

sklopih predstavila pomembno izražene teme. V interpretaciji pa sem soočala različne teme 

ter povezovala svoje mnenje s teorijo in pridobljenimi ugotovitvami iz pogovorov. 
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9. Izsledki raziskave 
 

9.1. Predstavitev (analiza) posameznih intervjujev  

V naslednjih poglavjih predstavljam posamezne intervjuje, ki sem jih opravila. S tem je 

predstavljen širši pogled na vsakega posameznega intervjuvanca ter šolo, ki jo vodi. 

Izpostavljene so teme, ki so se pri pogovoru izkazale kot močne, opišem tudi njihove 

zanimive poglede na obravnavano tematiko. Nazornost prikažem s citati ravnateljev, ki so se 

mi zdeli smiselni in zanimivi. Povem tudi, česa se intervjuvanci niso dotaknili, katere teme se 

niso razvile v pogovor. 

 
 

9.1.1. Intervju z gospodom ravnateljem Marjanom Gorupom 

«Jaz usposabljam učitelje za to, za visoko senzitivnost oziroma občutljivost, empatijo na tem 

področju sprejemanja drugačnosti. In naloga učitelja je, da če on zazna, da nek otrok v 

razredu ne paše v okolje, da se on kot vodja skupinske dinamike potrudi, da zagotovi pogoje, 

da se bo ta otrok dobro počutil. » 

 

V prvem intervjuju sem se pogovarjala z ravnateljem osnovne šole, ki je po izobrazbi socialni 

delavec. Kot poslanstvo šole je izpostavil, da otrokom želijo dati «vse obvezno znanje, da so 

primerno vzgojeni in da imajo cilje usmerjene v prihodnost.» Na njihovi šoli je glavnina otrok 

ambicioznih staršev, vključno z otroki ambicioznih staršev, ki pridejo iz tujine. Posebnost šole 

je klasično humanistična naravnanost, ki se izraža s poučevanjem latinščine ter osrednje 

vloge človeka. 

V intervjuju sva se posvetila različnim temam, ki pa so bolj ali manj povezane z 

večkulturnostjo in vrstniško solidarnostjo. 

Na vprašanje o večkulturnosti odgovori, da se z večkulturnostjo srečuje predvsem, ko se tujci 

zaradi poslovnih zadev preselijo v Slovenijo in vključijo otroka v njihovo šolo. Njihova 

osnovna šola ima le majhen delež otrok socialno in ekonomsko deprivilegiranih staršev. Ima 

pa pozitivne izkušnje tudi z vključevanjem begunskih otrok. 
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V intervjuju sva precej časa namenila pomembnosti povezovanja sistemske pomoči pri 

reševanju problemov tujejezičnih otrok. «Imamo neka predvidevanja, tako da se razrednik 

pripravi, da se razred pripravi, da se kooperativni odnosi v razredu ustvarijo, da je ta suport 

specialnih pedagogov, da pravočasno te službe zunanje obvestimo, da dobimo potem te ure, 

ki nam pripadajo, sredstva …»  

Močno je bila izražena pomembnost podpore odraslih (pri otrokovem vključevanju v novo 

kulturno okolje). «Poleg tega, da se učijo jezika, se morajo tudi naučiti vedenja v okolju, 

sprejemanja. In je to zagotovo za mlade ljudi, otroke zahteven proces in je tukaj pomembno, 

da smo odrasli skoz prisotni in da to spremljamo, podpiramo, pomagamo.» 

Kot že uvodni citat nakaže, je v celotnem intervjuju poudarjal pomen učitelja, pomembnost 

odprtosti, senzibilnosti in organiziranosti učitelja. «Učitelj je tisti, ki je organizator, on je 

odrasli v sistemu in on začuti, kaj otrok potrebuje; in to, kar potrebuje, potem organizira.» 

Pri učiteljih poudari tudi pomen načina podajanja pomoči. «Če učitelj na ves glas reče:‘No, si 

pa dobil za malico denar,’ se ne bo fajn počutil, hendikepiran. Ampak tukaj je zelo 

pomembno, kako se odrasli odzovemo na to, kako to doziramo, koliko humani smo.» Hkrati 

je po njegovem mnenju pomemben tudi učiteljev vpogled v odnose in njegova prisotnost. 

«Edini je učitelj, ki vidi res v srž odnosa, ki nastaja; ker je tam.» 

Velik del pogovora je tekel tudi o pomembnosti socialnega vključevanja in pomena 

prijateljstva. «Zanesljivo lahko rečem, da je najpomembnejši del ta socialna integracija. Da se 

otrok dobro počuti v razredu, kamor pride, da se tam prijateljske vezi sklenejo in da ima 

občutek, da ga sistem podpira.» Pri tem poudari, da je vrstniška pomoč možna prav na tej 

ravni, ko otroci pomagajo vrstnikom pri socialnem vključevanju, vendar pod pogojem, da so 

sklenjene dobre prijateljske vezi ter da je otrok osebno zavzet za tovrstno pomoč. «Vrstniška 

pomoč, da se zamenjajo vloge, ampak to je odvisno od tega, kako se povežejo v razredu in s 

kom se povežejo. Ker nekdo, ki sam sebi išče mesto, če ni prav posebej sam zainteresiran, 

seveda ni smiselno obremenjevat, da bo sedaj on drugemu pomoč dajal. Ampak je bolj 

smiselno, da se ga potiska v tako situacijo, kjer bo dobre medvrstniške vezi ustvaril in se bo 

lahko integriral v družbo.»  

Po njegovem mnenju spontana vrstniška pomoč, kjer gre za prijateljske odnose, pozitivno 

vpliva na otroka. «Če otrok ni tako vsiljen v situacijo, da da pomoč, da jo da tako, iz srca ali z 
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namenom druženja, prepoznavanja, je to zelo plemenito dejanje in v resnici ga to zelo 

bogati.» Dalje pa meni, da naj ob zahtevnejših primanjkljajih vrstniško pomoč nadgradijo s 

prisotnostjo odraslega. «Če gre za resen primanjkljaj, morajo sodelovati odrasli ljudje, ki 

organizirano to izpeljejo.» 

O vrstniški solidarnosti na šoli je bilo veliko povedanega. Vendar pa se med pogovorom nisva 

dotaknila zunanjega sodelovanja na področju solidarnosti. O temi zunanjega sodelovanja ga 

nisem vprašala, sam pa ni omenil te teme.  

Med intervjujem je večkrat poudaril pomen staršev, vlogo njihove odprtosti in odgovornosti.  

«Odvisno od tega, kako starši predstavijo doma, kako se starši povezujejo s šolo, kakšne želje 

predstavijo.» Po njegovem mnenju se zaprtost staršev pokaže kot eden izmed problemov pri 

otrokovi integraciji. «Mi smo čutili, da rabi pomoč; pa če pač zavrnejo starši, so itak oni 

odgovorni za svojega otroka.» Kot enega glavnih problemov je večkrat omenil tudi neznanje 

jezika, saj otroci ne morejo izraziti bogatega znanja. «Otroci imajo lahko veliko znanja, pa ga 

ne morejo izrazit, če je jezik ovira.»  

Ključne besede intervjuja z gospodom ravnateljem Marjanom G.: prijateljstvo, socialno 

vključevanje, odprtost učiteljev, staršev, empatija, posluh, sistemsko povezovanje ob 

nudenju pomoči, ambicioznost, motivacija, vrstniška pomoč pri socialnem vključevanju, 

podpora odraslih, heterogenost. 

 

9.1.2. Intervju z gospo ravnateljico Marino Rugelj 

«Fajn bi bilo, če bi v vsakem otroku dobil ta občutek, da se lahko še nečesa od nekoga 

drugega nauči in da konec koncev lahko kdorkoli mu še kaj novega da. Poskušamo znotraj 

spodbuditi medvrstniško pomoč, da eni pomagajo drugim, čeprav se mi zdi, da tukajle so 

večje težave. Lažje je dati za Afriko kot pa sošolcu, ki si kaj jezen na njega, kaj pomagat.» 

 

Pogovarjala sem se z ravnateljico, ki je vodenje osnovne zasebne šole prevzela ob njeni 

ustanovitvi leta 2007. Temeljni pogled šole je «sinteza telesa, duše in duha in delovat potem 

tako, da razvija svoje potenciale na vseh teh treh področjih.» V šoli je populacija otrok 
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etnično homogena, le nekaj otrok je iz mešanih zakonov ali pa so se skupaj s starši priselili iz 

tujine. Šolo obiskujejo otroci ambicioznih staršev, precejšen je delež otrok s posebnimi 

potrebami. Kot posebnost šole ravnateljica poudari učenje zborovskega petja, za katerega se 

jim zdi, da je izredno pomembno za vzgojo srca. Izpostavi tudi pomen plesa za vse otroke ter 

velik obseg športnih dejavnosti. Veliko pozornost posvečajo učenju na prostem. Poleg tega 

poglobljeno praznujejo (cerkvene) praznike, v vseh razredih je prisotna klasična filologinja, 

učenje angleškega jezika je prisotno od prvega razreda dalje.  

Z večkulturnostjo se srečujejo malokrat, nimajo otrok iz bivših republik Jugoslavije ali Romov. 

Prisotni so otroci veleposlanikov, Slovencev, ki so živeli v tujini, pa so se zopet vrnili, ali pa 

gre za mešane zakone. Te družine so dobro socialno in ekonomsko situirane. Kot bistvo 

medkulturnega dela se izpostavlja posredna pomoč otrokom, ki prihajajo od drugod, torej 

gre za posredno večkulturnost, saj se na šoli neposredno malokrat srečujejo z 

večkulturnostjo. Čeprav je bilo vprašanje o večkulturnosti večkrat postavljeno o tem ni bilo 

veliko govora. Zaradi tega, ker je večkulturna dimenzija prisotna posredno, se tema 

večkulturnosti v pogovoru manjkrat izpostavlja. 

Med intervjujem je poudarjala pomen pogovora z otrokom, šele nato s starši in drugimi 

sodelavci. Ob tem je večkrat omenila pomen domače vzgoje. «Če doma te že vzgajajo, da 

vsako stvar moraš dobiti plačano, pol pa verjetno …» Starši z «napihovanjem problemov», ki 

jih imajo otroci, situacijo otežijo. «Na nivoju staršev so se potem pojavile težave, otroci so se 

med seboj hitro sporazumeli. Je bil bolj problem s starši.» 

Glede na to, da je šola vpletena v veliko solidarnostnih projektov, akcij, sva v pogovoru 

precej časa namenili njihovim notranjim in zunanjim dejavnostim, kjer je izražena 

medvrstniška pomoč. Kot že predstavitveni citat pove, se ravnateljica zaveda, da je z 

akcijami, sodelovanjem lažje kot z vrstniško pomočjo. Veliko sredstev zberejo na adventnem 

dobrodelnem sejmu, dnevih ročnih spretnosti, Vrtiljaku igrač (ko otroci od doma prinesejo 

ohranjene igrače, v šoli jih za simbolično ceno prodajo sošolcem) ter v drugih zunanjih 

akcijah. Z zbranimi sredstvi so tudi botri afriškim otrokom. Afriške otroke učencem 

predstavijo, pišejo si. 

Zaveda se problema tovrstnih akcij, ko ni prisotna stalna pomoč sočloveku. «Vsi bi šli v Afriko 

pomagat, pa za afriške otroke, kjer je sigurno revščina še večja, ampak se mi zdi, da je danes 
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tudi že tukaj v naši sredi veliko ogroženih družin.» Kot pozitivno plat solidarnostnih akcij pa 

izrazi, da otrok ne pričakuje, da bo nekaj dobil nazaj v povračilo, medtem ko pri vrstniški 

pomoči pričakujejo nekaj v zameno. «Če za Afriko zbiramo, ne pričakujejo nazaj, da bodo 

sedaj afriški otroci plačali; če pa sovrstniku pomagam, pa moram jaz zdaj nekaj za to dobiti.»  

Na vprašanje o vprašljivosti vrstniške pomoči je velikokrat izrazila probleme, ki so prisotni ob 

vrstniški pomoči: «daj-dam», pasivnosti ob stalni pomoči «kar odprem roke pa mi pade v 

roke». 

Med intervjujem je večkrat poudarila tudi problem neangažiranja otrok ob nudenju pomoči. 

Zaveda se problema, da so otroci velikokrat le «posredniki denarja». Otrokom poskušajo 

predstaviti nudenje pomoči v smislu njihove (otrokove) odpovedi ter dobrovoljnosti, 

spontanosti. «Otroci so za rojstni dan rekli, da nobenih daril, ampak tisto, kar bi za darila dal 

v šparovček, in potem je šlo za dobrodelne namene.» Ravnateljica je mnenja, da osebna 

zavzetost, poznavanje problema pozitivno vpliva na spontano nudenje pomoči; če otroci niso 

seznanjeni, osebno zavzeti, ni v redu. «Eno leto smo rekli, da zbiramo za ta in ta namen, in so 

otroci denar v šolo nosili. In to ni fajn.» 

Vrstniško pomoč predstavi v pestrosti otrokovih sposobnosti ter izmenjavi le-teh. To 

izmenjavo imajo na šoli namen v prihodnjih letih še bolj spodbujati. «Talenti, darovi so 

različni in da eden zna … Ni vedno enostransko, bi poskusili dvostransko izmenjavo.» 

Možnosti za vrstniško pomoč vidi tudi na področju (ne)poznavanja jezika. «Jaz bom tebe 

slovensko učil, ti pa mene lahko albansko.» Ob tem pa poudari pomen učitelja. Kako pomoč 

predstavi, kako se empatično odzove na stisko otrok in kako organizira tovrstno pomoč. 

«Učitelji dajo veliko, če na pravi način to prikažejo.» 

Poleg vrstniške pomoči vidi možnost za krepitev tovariške pomoči tudi v tutorski pomoči, ko 

starejši pomagajo mlajšim. Ob tem pomembnost namenja spontanosti. «Kar nekaj šestošolk 

je za roko držalo prvošolce in so jim pomagale. To je bilo tako lepo videti; k jih ni nihče 

spodbujal, ampak so to same od sebe naredile.» 

Ključne besede intervjuja z gospo ravnateljico Marino R.: izmenjava talentov, zbiranje 

sredstev, domača vzgoja, empatija, (ne)poznavanje jezika kot možnost za vrstniško pomoč, 
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senzibilnost, neangažiranost ob prejemanju pomoči, osebna zavzetost, preračunljivost otrok, 

problem dobrodelnih akcij. 

 

9.1.3. Intervju z gospodom ravnateljem Dušanom Mercem  

«Naše šolstvo gre zato navzdol, ker vnaprej dajemo stvari, ki jih ni treba dat. Vnaprej jim 

omogočamo vse, pa oni (otroci) ne vejo, kaj bi s tem. In zato tudi nimajo motivacije. Pomoč 

mora biti realno ponujena, na konkretnem nivoju. Mi moramo od tistega, ki pomoč dobi, 

zahtevati rezultate. Če rezultata ne da, jo takoj ukinemo. Mi pa to pomoč neprestano 

vsiljujemo zato, da iz sistema črpamo denar za plače. To je res bistvo problema.» 

 

Intervju je potekal z ravnateljem, ki že več kot dvajset let vodi osnovno šolo. Vizija šole je 

predvsem v šoli kot socialni ustanovi, s poudarkom na etičnih vrednotah. Šola želi biti čim 

bolj tradicionalna, brez posebnosti, znotraj okvirov države. Sogovornik je bil glede vizije, 

populacije otrok in posebnosti njihove šole precej redkobeseden, te teme se kljub temu, da 

so mu bila tovrstna vprašanja zastavljena, skoraj niso omenjale.  

Ravnateljeva kritičnost do sistemske pomoči se je pojavljala med celotnim intervjujem. 

Mnenja je, da država daje premalo za inkulturacijo, za učenje jezika. Obenem pa opozarja, da 

je pomoč velikokrat izkoriščena za druge namene. «Ko je pomoč ponujena zato, da imamo 

mi od tega korist.« Kot je v uvodnem citatu razvidno, je mnenja, da se pomoč ponudi, vendar 

od prejemnika tudi zahteva rezultate, v nasprotnem primeru se pomoč odvzame. Po 

njegovih besedah naj bi otrok za pomoč prosil. «Ko oni začutijo, da jim nekaj manjka, morajo 

za to prosit. Ko je v stiski, on hoče imeti rešitev. Dokler pa mi njemu ponujamo rešitev za 

njegovo stisko, je pa on ne bo sprejel. » 

V intervjuju izraža pomembnost učiteljev, njihovo zavzetost za pomoč tujejezičnim otrokom. 

Pove, da nekateri učitelji naredijo veliko pri inkuluraciji, pri učenju jezika. «Gredo z njimi po 

mestu, v te rituale mestne, in jim razlagajo; kar gre sedaj jasno tudi na svoje stroške. » 

V intervjuju sva precej časa namenila neverbalni komunikaciji s tujejezičnimi otroci. 

«Komunikacija poteka tudi po drugih kanalih.« Kot pomembno izpostavi «čustveno afiniteto 



88 
 

učitelja do otroka.« Ob tem pa dodaja, da je učiteljevega dela s tujejezičnimi učenci premalo. 

«One z njimi opravijo toliko, in če bi bilo tega za odtenek več, bi mogoče bilo bolj uspešno. »  

Kljub postavljenemu vprašanju na temo «klasičnega« prostovoljstva, se ta tema ne 

izpostavlja veliko, z nekaj besedami pove svoje mnenje o tovrstnem prostvoljstvu, nato o tej 

temi neposredno ne govoriva več. Do «klasičnega» prostovoljstva ravnatelj izrazi kritičnost, 

za pomoč naj bi po njegovih besedah moral poskrbeti sistem. «Sem za prostovoljstvo, vendar 

z veliko skepso in omejitvami. Je nevzdržen odnos hvaležnosti in ponižnosti. Jaz mislim, da 

mora biti sistem tisti, ki ljudem omogoča.« Meni, da enosmerna vrstniška pomoč v obliki 

učne pomoči vrstniku ne deluje. «Zakaj bi dekleta nagovarjal k temu, da rešujejo lenuhe.« 

Pove, da je socialna naravnanost otrok pogoj za otrokov uspeh. «Kdor ni socialno naravnan, 

kdor nima socialnega odnosa, ta tudi v resnici ni uspešen. Odličnjak, ki nima aparata v sebi za 

delitev svojih darov, je v resnici invaliden.» Ob tem zopet poudari pomen prijateljstva, 

enakovrednih odnosov in spontanosti. «Če je en slab učenec, eden pa dober, pa če se 

onedva razumeta, je to zlata vredno.« Ne zagovarja pa pretiranega vzpodbujanja k vrstniški 

pomoči. «Da pa bi jih tiščal v nek tak odnos, pa se mi zdi brez veze.» Ob tem je poudaril temo 

tovarištva, za katerega je mnenja, da ga je premalo. Meni, da imajo pri tem veliko vlogo 

starši, vendar v večini starši tovarištva ne spodbujajo. Pogovor je tekel tudi o načinih, kako 

otrokom tovarištvo približati. Zagovarja elektronske medije, ki so otrokom blizu. «Mi imamo 

preko e-šolstva vzpostavljeno mrežo, ko otroci sodelujejo med seboj.» Omeni tudi tutorsko 

pomoč. «Peti razredi sprejemajo prve razrede in se potem med njimi naveže. Potem pridejo 

tisti, ki so bili prej v prvem, do petega in oni sprejmejo in je nek pozitiven premik notranje.« 

Kot problem pri izgubi tovarištva izpostavi tudi prezaposlenost otrok, hkrati pa je 

vključevanje otrok v veliko dejavnosti «asocialno vedenje staršev do svojih otrok; če vi otroka 

skoz gonite k baletu pa h klavirju pa ne vem, kam, tuje jezike pa … v resnici se vi 

razbremenjujete čustvenega dela, ki bi ga morali z otroki opraviti. » 

Kot ključna problema, zaradi katerih otroci zavračajo pomoč, izrazi vsiljeno pomoč in 

pasivnost prejemnika pomoči. «Pomoči ne sprejmejo, ker je ta pomoč vsiljena. Njihov 

problem je v tem, da bi oni ob tej pomoči morali marsikaj tudi sami narediti. Pa ne naredijo. 

Zaradi tega oni ne morejo pomoči sprejeti.» Zopet izrazi kritičnost do sistema, ki otrokom 

vedno ponuja pomoč, pa čeprav bi morali otroci sami kaj narediti. «Nekateri otroci so 
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parazitsko vzgojeni. Da vedno pričakujejo. Da vedno pričakujejo pomoč tudi tam, kjer bi oni 

morali sami.» 

Ključne besede intervjuja z ravnateljem Dušanom M.: kritičnost do sistemske pomoči, 

neaktivnost prejemnika pomoči, pomen neverbalne komunikacije, pričakovanje rezultatov 

pomoči, elektronski mediji, učiteljeva empatičnost, prijateljstvo, tovarištvo, spontanost, 

vrstniška pomoč, prezaposlenost otrok. 

 

9.1.4. Intervju z gospo ravnateljico Miriam Stanonik 

«Zelo si želimo in poudarjamo staršem: ‘Govorite doma svoj materni jezik.’ Otrok naj v šoli 

govori drug jezik, se pravi slovenščino, jezik okolja. Potem bo otrok sčasoma znal dva jezika, 

ne pa ene srednje, jaz temu rečem spakedravščine, ki ničemur ne služi. Ker potem ni to ne 

tisto, kar govorijo doma, in ni ne jezik, s katerim se bo znašel ali pa popolnoma suvereno 

operiral v okolju. » 

 

V tem intervjuju sem se pogovarjala z ravnateljico, ki poleg vodenja osnovne šole poučuje 

tudi slovenski jezik. Kot vizijo šole je izpostavila, da «poskušamo vzgajati in izobraževati za 

življenje, da bi jih opolnomočili za samostojne in dovolj odločne korake v življenju.« Kot 

posebnost šole je navedla srčnost dveh pedagoginj in specifičen šolski okoliš, v katerem je 

veliko priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, azil ter mladinski dom, kjer bivajo otroci, ki so 

socialno in razvojno ogroženi ter posledično lažje vedenjsko ali osebnostno moteni. 

Populacija otrok, ki obiskuje njihovo šolo, je zelo pestra; etnična pestrost se izraža v stalnem 

notranjem in zunanjem delovanju na področju večkulturnosti in večjezikovnosti.  

V celotnem intervjuju sva veliko govorili o situaciji tujejezičnih otrok. Ker je veliko učencev 

tujejezičnih, veliko pozornosti posvečajo postopnemu poučevanju slovenskega jezika. Pri 

tem prilagodijo ocenjevanje predmetov ter spodbujajo starše, da v domačem okolju govorijo 

svoj jezik ter slovenščino predstavijo kot jezik okolja. Uporabljajo sredstva zunanje pomoči, 

vendar je ravnateljica mnenja, da je sredstev za poučevanje premalo. Tako učitelje spodbuja, 

da opravljajo dodatne ure. »Ur, ki jih odobri ministrstvo, je absolutno premalo, ampak so 
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potem še dodatne ure, ki jih poskušamo ravnatelji, recimo da vrednotiti na tak ali drugačen 

način, ko učitelji opravljajo ure.« 

Poudarila je tudi problem neznanja slovenskega jezika staršev. «Težava pa nastopi v 

trenutku, ko tudi starši ne znajo slovensko. Takrat je potem pa ta komunikacija zelo zelo 

omejena. Izkazalo se je že, lahko rečem kar pri nekaterih otrocih, ki so seveda hitreje 

napredovali v znanju slovenščine kot pa starši, da so otroci prirejali podatke, prirejali to, kaj 

je učitelj v pogovoru povedal, in so povedali samo tisto, kar jim je bilo fajn.« Za starše so 

razpisali tečaj slovenščine, vendar je bilo zanimanje premajhno, da bi tečaj izvedli. 

Tujejezične otroke pogostokrat vidi kot žrtve v smislu odmaknjenosti, nevključenosti v 

socialno okolje. Ob tem poudari empatičnost učitelja: «Veliko je na učitelju, da takega otroka 

povabi, zanj posebej poskrbi,« ter učiteljevo vzpodbujanje sovrstnikov za pomoč pri 

vključitvi: “Glej ti že znaš slovensko, pomagaj prijateljčku, pa mu povej po vaše, tako da bo 

razumel. Včasih izrabljamo možnost priseljencev druge generacije, ki še ohranjajo znanje 

svojega maternega jezika, da priskočijo tem novincem na pomoč.« Pri tem izpostavi učiteljev 

občutek za to, da opazi, kdaj bi se tovrstna vrstniška pomoč lahko prevesila v izkoriščanje 

otroka, ki pomoč prejme. «Otrokom je tako zelo fajn, ko so poservisirani, in nimajo interesa 

pridobivat jezikovnega znanja.« V pogovoru pa je bilo zaznati tudi skrb za otroka, ki tovrstno 

pomoč daje, in pomembnost učitelja, da to zazna. «To, da je pravzaprav dolžan sošolcu vsako 

uro prevajat, to je hkrati za njega moteče, ni zbran, tako da je treba tukaj kot učitelj biti 

previden, koga zadolžiš za tako stvar, oziroma da pravočasno tudi odklopiš. » 

Drugačnost kulturnega ozadja vidi tudi v izredni skrbnosti otrok do sorojencev, kar je po 

njenem mnenju tako pozitivno kot tudi negativno. «Če jih gledamo s tega stališča, kako so 

skrbni, si rečeš: U, je pripravljen zamuditi tudi nekaj svojega pouka, zato da pomaga 

mlajšemu bratcu in sestrici, ki je ta hip v stiski. Seveda, če pa pogledamo z drugega zornega 

kota, potem pa si rečeš: Ker ima sam primanjkljaj, ker je nebogljen v razredu, ker še ni 

usidran v eno sredino, beži in si najde zaposlitev, seveda v sorojencu, ki mu pomaga, ali pa 

pod pretvezo pomoči. »  

Kot veliko oviro pri vrstniški pomoči vidi prezaposlenost otrok. «Nimajo časa, jaz si ne upam 

reči, da si ga ne želijo vzeti, ker če rečeš: ali si pripravljen pomagati sošolcu pomagat, lej, ti to 

znaš; bo vsak od otrok rekel ‘ja’. Vprašanje, ki ga bo hkrati postavil, je, ‘kdaj’.« Ob tem je 
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kritična do staršev, ki si po njenih besedah «ne upajo, ne želijo vzeti časa za družino in drug 

za drugega, da enostavno ne znajo več funkcionirat.« Hkrati pa izrazi tudi temo otrokovega 

egoizma oziroma stalnega pričakovanja. «Otroci so pripravljeni tudi pomagat drugemu, samo 

če ob tem sluti, čuti ali pa ve, da bo na na nek način tudi nagrajen ali pa bo dobil nekaj 

nazaj.» 

Na problem vrstniške pomoči opozori tudi z nivojskim poukom, kjer gre po njenih besedah za 

«nerealne, neživljenjske situacije. Nimaš sošolca, ki bi mu pomagal. Ker imaš izredno dobre, 

ki nimajo nikomur pomagat, in imaš same slabe – kdo bo komu pomagal.« 

Ključne besede intervjuja z gospo ravnateljico Miriam S.: kulturno ozadje, domače okolje, 

postopnost, osebni stik učitelja, individualno poučevanje jezika, žrtev v smislu 

odmaknjenosti, starševsko neznanje jezika, vrstniška pomoč pri neznanju jezika, 

prezaposlenost otrok, nivojski pouk, pomen učenja jezika staršev. 

 

9.2. Predstavitev (navzkrižna analiza) posameznih kategorij 

V naslednjih poglavjih so predstavljene kategorije opravljenih intervjujev. Kategorije sem 

dobila z navzkrižno analizo, ko sem odgovore intervjuvancev povezovala v smiselne enote in 

dobila pomensko zanimive teme oziroma kategorije. Nekatere teme sem oblikovala že prej s 

pomočjo opomnika, na katerem sem imela vprašanja za intervjuvance ločena po sklopih. 

Nekatere teme so se pojavile med pogovorom, nekatere sem zaznala ob kodiranju oziroma 

prepisovanju in prebiranju intervjujev. Če so bile teme v različnih pogovorih večkrat 

izpostavljene ali pa sem menila, da so za mojo nalogo pomembne, sem jih obravnavala 

ločeno, čeprav vnaprej niso bile predvidene kot samostojne kategorije. 

 

9.2.1. Pomen kulturnega ozadja 

Tema o pomenu kulturnega ozadja se je večkrat odprla. Predvsem so jo izpostavili ravnatelji 

šol, kjer je populacija otrok glede na etnično pripadnost raznolika. Največkrat je bilo kulturno 

ozadje predstavljeno kot problem. Gorup pravi, da se družine naselijo v Sloveniji in tu živijo, 

izhajajo iz druge kulture, imajo drugačne navade, potreben je čas, da se «navadijo« na nove 
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stvari, ter da «pripadniki ene kulture razumejo vedenje druge kulture in obratno.« Tudi 

Stanonikova govori o tem, saj omenja, da se težko privadijo novim okoliščinam. Tako Gorup 

kot tudi Stanonikova omenjata problem pri vzpostavitvi socialnih odnosov. Gorup pravi: 

«Težko se vklopijo ali pa ne poznajo slovenske kulture in imajo zato lahko težave v socialnih 

odnosih.« Stanonikova ob sami vključitvi omenja plahost, nezaupljivost otrok, meni, da je za 

te otroke »prevelik šok, da so menjali svojo domovino, svojo šolo, da so nekje pustili svoje 

prijatelje.« Gorup opozori tudi na vedenje ljudi, ki se preselijo: «Vsak, ki gre v tujino, mora 

vedeti, da je tam tujec, da je neprepoznaven, da nima enakih kompetenc kot doma in da bo 

porabil nekaj časa, vsaj leto dve, da se bo opolnomočil, da bo lahko funkcionalen.« Merc kot 

problem kulturnega ozadja omenja drugačno komunikacijo; ne le besedno, ampak tudi 

telesno: «Ti njihove mimike, njihovih sporočil, njihove komunikacije ne razumeš, narobe 

razumeš. Ko sem ga (učenca) ogovarjal, nisem vedel, kaj on meni sporoča s svojim obrazom 

in tudi z držo.« Kot pozitivno in negativno plat kulturnega ozadja je Stanonikova izpostavila 

večjo povezanost družine. Sorojenci, ki so na isti šoli, so do svojih mlajših sorojencev izjemno 

skrbni, saj so pripravljeni zamuditi tudi del pouka, zato da pomagajo mlajšemu. Z drugega 

zornega kota pa Stanonikova pravi: «Ker ima sam primanjkljaj, ker je nebogljen v razredu, ker 

še ni usidran v eno sredino, beži iz nje in si najde zaposlitev v sorojencu, ki mu pomaga ali pa 

pod pretvezo pomoči.« Po njenem mnenju zaradi močne povezanosti z družino otroci prej 

odhajajo iz šole domov in pri teh otrocih je vključevanje v šolsko sredino še počasnejše. O 

kulturnem ozadju otrok nisem neposredno spraševala, vendar je pomen kulturnega ozadja 

pozitivno izpostavila le Stanonikova, ko pravi, da se otroci preko skupnih kulturnih interesov 

lažje povezujejo. 

 

9.2.2. Problem nepoznavanja jezika 

Pri tem ravnatelji večkrat izpostavijo pomen starševske vzgoje in odprtosti družine. Gorup je 

mnenja, da lahko pride do težav pri učenju jezika, če je doma zaprt sistem, če govorijo samo 

v svojem jeziku. Merc meni, da do problema nepoznavanja slovenskega jezika pride zaradi 

dvojezičnosti doma. Podobnega mnenja je Stanonikova, ko predlaga, naj s starši doma 

govorijo materni jezik, otroci naj v šoli govorijo drug jezik. «Potem bo otrok sčasoma znal dva 

jezika, ne pa ene srednje spakedravščine. Ker potem ni to ne tisto, kar govorijo doma, in ne 
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jezik, s katerim se bo znašel ali pa popolnoma suvereno operiral v okolju, v katerega je 

vsajen.« Stanonikova pravi, da je največji problem, ko starši ne znajo slovensko, saj je 

komunikacija med šolo in starši nemogoča. Zgodi se tudi, da otroci staršem prirejajo 

podatke. Težava je tudi, ko otroci igrajo vlogo žrtve, bežijo od odgovornosti, hkrati pa ne 

stopajo v socialne interakcije s sošolci, vrstniki, temveč se bolj družijo s sorojenci. Da so 

zaradi neznanja jezika otroci učno manj uspešni, trdita Gorup in Stanonikova. Gorup pravi: 

«Otroci imajo lahko veliko znanja, pa ga ne morejo izrazit, če je jezik ovira.« Kako premostiti 

oviro nepoznavanja jezika, je odvisno tudi od motivacije otroka oziroma od tega, ali se v 

Slovenijo naselijo za kratek čas («če je prehodno, jemlje bolj tako, da mora preživeti tukaj 

eno leto, da se potem vrne nazaj«) ali pa ostanejo dlje in «se bo trudil, da ponotranji 

slovenščino.« 

Rugljeva pravi, da se na šoli ne srečujejo s problemom popolnega nepoznavanja slovenskega 

jezika. Če pa gre za delno neznanje slovenskega jezika, za ta primanjkljaj že prej poskrbijo 

starši. 

 

9.2.3. Prilagoditve, pomoč s strani šole pri vključitvi tujejezičnih otrok 

Kot pomoč pri premoščanju ovire nepoznavanja jezika sogovorniki v največji meri omenjajo 

dodatne ure slovenskega jezika, ki jih izvajajo učiteljice slovenskega jezika ali učiteljice 

razrednega pouka, tudi specialni pedagogi ali pa jih izvaja v povezavi več strokovnih 

delavcev. Te ure opravijo med poukom slovenskega jezika (otroka vzamejo iz razreda in z 

njim delajo individualno) ali pa v popoldanskem času. 

Vsi ravnatelji, ki se srečujejo s tem problemom, so si enotni tudi v tem, da otrok, ki se 

preselijo in ne znajo slovenskega jezika, v prvem obdobju ne ocenjujejo oziroma ocenjujejo 

postopno. Učitelji z njimi govorijo v slovenskem jeziku, učenci pa jim odgovarjajo v svojem 

jeziku. Če pa je jezik popolnoma drugačen, si pomagajo z drugim skupnim jezikom, 

največkrat z angleščino ali nemščino. Stanonikova kot zelo dobrodošle omenja tudi učitelje, 

ki prihajajo iz dežel, od koder so se preselili otroci. Stanonikova kot dobro izkušnjo omenja 

tudi izdelovanje slovarčkov. Tako Gorup kot Stanonikova poudarjata sodelovanje s starši; 

Stanonikova pove, da nekateri starši pridejo v šolo in prosijo za vnaprejšnjo snov, da se doma 



94 
 

z otroki pripravijo in predelajo snov v maternem jeziku. Starše vključujejo tudi ob vpisu 

otroka v šolo, ko preverijo otrokovo znanje slovenskega jezika. Skupaj se odločijo, v kateri 

razred bi ga vključili. Za starše, ki ne govorijo slovenskega jezika, je bil preko zunanjih 

sodelavcev razpisan brezplačni tečaj slovenskega jezika, vendar se zaradi premalo prijav tečaj 

ni izvajal. Stanonikova staršem tudi predlaga, naj doma govorijo svoj materni jezik. Na njeni 

šoli kot pomoč pri neznanju slovenskega jezika uporabljajo tudi tutorsko spremljanje 

starejših učencev, kar se je v mnogih primerih izkazalo za zelo dobro. «Včasih izrabljamo 

pomoč priseljencev druge generacije, ki še ohranjajo znanje svojega maternega jezika, da 

priskočijo novincem na pomoč.« Vendar so pri tej vrsti pomoči tudi omejitve. Stanonikova 

omenja predvsem to, da se otroci, ki jim prevajajo, navadijo na pomoč in postanejo 

neaktivni, nemotivirani za učenje jezika. Tovrstna pomoč pa lahko bremeni tudi otroka, ki 

prevaja oziroma pomaga. Zato je pri tem ključno spremljanje učitelja. 

Gorup in Merc kot pomoč otrokom pri vključitvi v socialno sredino omenita, da jih učitelji 

peljejo v mesto, seznanjajo s praktičnimi napotki. Gorup pravi, da pri tem pogostokrat 

sodelujejo vrstniki. Merc pravi, da vse to učitelji počenjajo marsikdaj tudi na «lastne 

stroške«. Ravnatelji trdijo, da je zunanje pomoči za inkulturacijo in jezik absolutno premalo. 

Stanonikova je kot pomoč pri inkulturaciji omenila sodelovanje z zunanjimi institucijami, ko 

so otroci preko delavnic seznanjeni s slovensko kulturno zakladnico. Gorup pri socialnem 

vključevanju teh otrok večkrat omenja pomoč sovrstnikov, «ko se organizira pomoč na ravni 

tega, da vrstniki pomagajo vrstnikom.« Mnenja je, da je pri vključevanju tujejezičnih otrok 

najpomembnejši del socialne integracije, «da se otrok dobro počuti v razredu, kamor pride, 

da se tam prijateljske vezi sklenejo in da ima občutek, da ga sistem podpira.« Omenja pa tudi 

pomen medmrežja, socialnih omrežij, preko katerih se otroci lažje in hitreje povežejo z 

vrstniki. 

 

9.2.4. Dejavnosti, prakse (vrstniške) solidarnosti 

Ravnatelji omenijo veliko dejavnosti, ki jih izvajajo, govorijo tudi o praksah, ki jih ne izvajajo, 

vendar bi se jim zdele zelo dobrodošle. Ena izmed dejavnosti, ki jo omenjajo kot vrstniško 

pomoč, je tutorska pomoč. Kot sem že omenila v prejšnji kategoriji, Stanonikova opiše 

tutorsko pomoč, ki jo nudijo starejši otroci mlajšim na področju nepoznavanja jezika. Starejši 
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otroci, priseljenci druge generacije, ki še ohranjajo znanje svojega maternega jezika, 

prevajajo novincem. Tudi Merc omenja tutorsko pomoč, ko učenci petih razredov sprejmejo 

prvošolce in se med njimi spletejo vezi. S sprejemom so prvošolci deležni občutkov 

sprejetosti, starejši jim pomagajo pri praktičnih napotkih v šoli; namen je, da bi se lažje 

vključili v šolsko okolje. Rugljeva pa omeni izkušnjo spontane tutorske pomoči, ko so starejši 

pomagali mlajšim. 

Do pomoči «sošolec sošolcu« v obliki učne pomoči, ki spominja na inštrukcije, sta dva 

ravnatelja precej skeptična. Merc pravi, da to pomoč na njihovi šoli učiteljice sicer izvajajo, 

vendar ni preveč naklonjen tovrstni pomoči. Pravi: «Zakaj bi dekleta nagovarjal k temu, da 

rešujejo lenuhe?« Mnenja je, da je tovrstno učenje dobro le, če se otroci sami spontano 

dogovorijo in si pomagajo, ne da je pomoč «pod nadzorom«. O spontanosti vrstniške pomoči 

govori tudi Stanonikova, ko pravi, da imajo na šoli posebne prostore, kjer si lahko otroci pri 

učni snovi sami med sabo pomagajo. 

V naslednjem odstavku govorimo predvsem o materialni pomoči, ki jo nudijo šole. Kljub 

temu, da nobenemu od ravnateljev nisem omenila šolskih skladov, jih omenijo vsi ravnatelji. 

Vsi ravnatelji kot pomembne vidijo šolske sklade, v katere vlagajo otroci, starši in drugi 

donatorji. Kljub temu, da niso neposredno vprašani o zunanjem sodelovanju na področju 

solidarnosti, večina ravnateljev omenja tudi delovanje na področju solidarnosti z zunanjimi 

institucijami. Od zbiranja denarja, šolskih potrebščin do druženja in spoznavanja z otroki iz 

centrov z invalidnimi otroki. Pri dobrodelnem zbiranju sredstev Rugljeva opozori, da je 

pomembna osebna angažiranost otrok, da otrokom predstavijo ljudi, za katere zbirajo. Če je 

le možno, otroci, ki prinesejo sredstva, napišejo osebno sporočilo otrokom, za katere se zbira. 

Pravi: «Poskušamo spodbuditi medvrstniško pomoč, da eni pomagajo drugim, čeprav se mi 

zdi, da tukajle so večje težave. Lažje je dati za Afriko kot pa sošolcu, ko si kaj jezen na njega, 

kaj pomagat.« Pri tem opozori tudi na problem, ko so otroci le «distributerji denarja«, denar 

le prinesejo od staršev. Zato otroke spodbujajo k osebni odpovedi (npr. da se otrok odpove 

nakupu sladkarije in ta denar da v dobrodelne namene). Že večkrat se je izkazalo, da so se 

nekateri otroci ob rojstnem dnevu povsem spontano odpovedali darilom in namesto tega 

prejeti denar namenili za pomoči potrebnim. Njihova šola je vključena tudi v projekt 

«Botrstvo«. Denar namenijo za šolanje treh afriških otrok, ki jih otroci preko fotografij in 

pisem spremljajo. Večina ravnateljev pove, da na šolskih sejmih prodajajo izdelke, ki jih otroci 

na dnevih dejavnosti sami izdelajo. Zbran denar namenijo v dobrodelne namene. Rugljeva 
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omeni šolsko akcijo «Vrtiljak igrač«, ko otroci od doma prinesejo svojo ohranjeno igračo, nato 

jo za simbolično ceno prodajo drugemu učencu, zbran denar pa gre v dobrodelne namene. 

Vsi ravnatelji kot eno izmed najboljših oblik vrstniške pomoči omenjajo izmenjavo otrokovih 

močnih področij oziroma izmenjavo talentov. Stanonikova navaja: «Moje znanje lahko jaz 

nekam naložim in to moje znanje črpajo drugi, hkrati pa isti, ki črpajo, znajo toliko stvari, ki jih 

jaz ne znam; so mi pa oni pripravljeni to vrniti ali pa mi pomagat ali pa me usmerit.« 

Ravnatelji se zavedajo, da bi bilo na tem področju potrebno veliko narediti, da bi to bolj 

zaživelo. Gorup je mnenja, da je to za otroka povsem naravno, da rad pomaga na področjih, 

kjer je močan. 

Tudi Rugljeva pravi: «Fajn bi bilo, če bi v vsakem otroku dobil ta občutek, da se lahko še 

nečesa nauči in da konec koncev lahko kdorkoli mu še kaj novega da.« Kot eno izmed 

možnosti vrstniške izmenjave vidi tudi izmenjavo različnega znanja maternega jezika. Tako bi 

otrok, katerega materni jezik je npr. albanski, naučil nekaj albanskih besed vrstnika, katerega 

materni jezik je drugačen, npr. slovenščina. 

Večina ravnateljev omeni, da je ta ideja zelo dobrodošla, a težko izvedljiva v praksi.  

Naj omenim še vrstniško solidarnostno dejavnost, ki jo je izpostavil Merc. In sicer gre za 

pomoč med učenci, ki poteka preko elektronskih medijev. Vzpostavljeno imajo mrežo, preko 

katere otroci in tudi učitelji sodelujejo med seboj in si pomagajo. Tako Merc kot Gorup 

omenjata pomen elektronskih medijev, saj so otrokom blizu. Preko njih si, kot pravita, otroci 

raje in lažje pomagajo med seboj. 

 

9.2.5. Vloga učitelja pri spodbujanju vrstniške solidarnosti in večkulturnosti 

Vsi ravnatelji so mnenja, da je pri podajanju pomoči tujejezičnim otrokom ali otrokom s 

priseljenskim ozadjem ter pri spodbujanju otrok k vrstniški solidarnosti pomembna učiteljeva 

osebna zavzetost in empatično vživljanje. Gorup meni, da «so učitelji že po naravi odprti 

ljudje.« Po njegovem mnenju se ob pomanjkanju učiteljeve empatije rado zgodi, da učitelji 

prelagajo svoje delo na svetovalne delavce. Prav vsi ravnatelji večkrat omenjajo pomen 

načina nudenja pomoči, od katerega je največ odvisno, ali je pomoč pozitivno sprejeta 

oziroma ali ima dana pomoč učinke (*o samem pomenu načina nudenja pomoči bom več 

spregovorila v eni izmed naslednjih kategorij). Nekateri menijo, da bi bila inkulturacija veliko 

uspešnejša, otroci bi bili uspešnejši, če bi se učitelji še več ukvarjali s temi otroki. Izmed vseh 
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ravnateljev Gorup najbolj poudarja pomen učiteljeve usposobljenosti za občutljivost, 

empatijo in sprejemanje drugačnosti. Meni: «Naloga učitelja je, da če on zazna, da če nek 

otrok v razredu ne paše v okolje, da se on kot vodja skupinske dinamike potrudi, da zagotovi 

pogoje, da se bo ta otrok dobro počutil.« V njihovi šoli imajo v mreži dela urejeno tako, da 

učitelji določeno število ur na leto posvetijo humanosti in solidarnosti. 

Vsem ravnateljem, ki se srečujejo s tujejezičnimi otroki, je bilo zastavlejno vprašanje glede 

njihove socialne vključenosti. Predvsem Stanonikova in Gorup večkrat omenjata, da je 

učiteljeva vloga pri socialnem sprejemanju tujejezičnih otrok ali otrok s priseljenskim 

ozadjem zelo pomembna tudi zaradi učiteljeve stalne prisotnosti, saj je po Gorupovih 

besedah: «Edino učitelj, ki vidi res v srž odnosa, ki nastaja, ker je tam.« Tudi Stanonikova daje 

pomen predvsem učiteljem razrednega pouka, saj po njenem mnenju: «Učitelj razrednega 

pouka, ki je veliko s svojim razredom, ima drugačen, ima boljši vpogled, kaj otroci znajo, 

zmorejo, kje so njihova močna področja; učitelj, ki prihaja samo za eno uro na teden, dve, to 

težje vidi.« Stanonikova opozori tudi na pomembnost učiteljevega zaznavanja, kdaj tujejezični 

otroci že zmorejo sami, da učitelj skrbi, da se otroci ne «navadijo« na prejemanje pomoči in 

tako postanejo neaktivni. Pri tem daje pomen učiteljevi avtonomiji. Nekateri ravnatelji 

pohvalijo učitelje, ko pravijo, da si učitelji za inkulturacijo otrok vzamejo tudi popoldanski čas, 

ko nekateri učitelji z otroki delajo tudi prostovoljno. Stanonikova še pohvali, da učitelji 

učencem odstopijo svoje razrede za spontano oziroma vrstniško učenje, po potrebi otroke 

spodbudijo, vendar jih pustijo, da se tovariško sami zavzamejo za vrstnika. Stanonikova kot 

problem pri neznanju slovenskega jezika izpostavi tudi nizke zahteve učiteljev, ko so prehitro 

zadovoljni z izkazanim znanjem. 

 

9.2.6. Pomen prijateljstva, empatije, socialnih odnosov pri otrocih in problem 

pomanjkanja le-teh 

Vsi intervjuvani ravnatelji kot pomemben dejavnik pri spodbujanju vrstniške solidarnosti in 

pri vključevanju tujejezičnih otrok v šolsko sredino omenjajo pomen prijateljstva, tovarištva, 

empatije, socialnih odnosov med otroki. Merc pomen prijateljstva poudarja predvsem v prvih 

razredih, da se otroci, ki pridejo «na novo«, dobro počutijo v socialni skupnosti. Po mnenju 

Gorupa je socialna integracija najpomembnejša, zato je izredno pomembno: «Da se otrok 

dobro počuti v razredu, kamor pride, da se tam prijateljske vezi sklenejo in da ima občutek, 
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da ga sistem podpira. To se pravi odrasli in otroci.« Po besedah nekaterih ravnateljev za 

dobro prijateljstvo tudi neznanje jezika okolja ni ovira, saj ima poleg verbalnega 

sporazumevanja veliko vlogo tudi čutenje in neverbalna komunikacija. 

Merc pomen empatije postavlja na prvo mesto, celo pravi, da so vrhunski rezultati možni «pri 

otrocih, ki delijo ne samo znanje, ampak tudi občutke, da razumejo nekoga, ki ne zna, ki ne 

more znati. Da so empatični, da razvijejo empatijo in potem so močnejši tudi na svojem 

področju.« Vsi ravnatelji so omenili, da so otroci veliko prej pripravljeni pomagati vrstniku, če 

je to njihov prijatelj, zato je potrebno skrbeti za tople prijateljske odnose. Prijateljski odnos je 

po mnenju Gorupa tudi varovalo, da se ne vzpostavi krepitev moči enega in šibkost drugega, 

ampak da gre za vzajemni odnos. Merc meni, da je «zlata vredno, če se razumeta en slab, 

eden dober učenec.« Merc in Gorup  izpostavita, da je potrebno otrokom iskati situacije, da 

se spletajo prijateljske vezi. Menita pa tudi, da je napačno otroke, ki niso zainteresirani za 

dajanje pomoči, obremenjevati in jih «siliti« v odnose. Pomembna je njihova osebna 

zavzetost. Merc, Rugljeva in Stanonikova opažajo pomanjkanje empatije in tovarištva pri 

otrocih. Po besedah Stanonikove: «Že davno ni več te potrebe: nekdo je v stiski, mu želim 

stati ob strani, mu želim pomagat … Ne znajo ali pa nočejo zavrtet svojega filma nazaj. Kako 

sem se sam počutil, ko sem se moral vklopiti v eno sredino? Kdo mi je takrat pomagal? Ali 

lahko jaz naredim za tega, ki je v podobni, enaki, še slabši, morda tudi boljši situaciji, kot sem 

bil sam?« Stanonikova nadalje pravi, da je pomanjkanje empatije zaznati predvsem v zadnji 

triadi osnovne šole. Rugljeva pa pravi, da imajo otroci močan čut za solidarnost. Vsi ravnatelji 

se strinjajo, da je prisotnost/odsotnost empatičnega vživljanja v veliki meri odvisna od vzgoje 

doma. 

O pomenu socilanega občutka ljudi, ki se srečujejo z otroki s tujejezičnim ozadjem jih nisem 

neposredno vprašala. Vendar sta pomen socialnega čuta v največji meri poudarjala Merc in 

Gorup. Merc pravi: «Kdor ni socialno naravnan, kdor nima socialnega odnosa, ta v resnici ni 

uspešen. Ne glede na svoje sposobnosti. In tudi ne glede na zunanji videz uspešnosti. 

Odličnjak, ki nima aparata v sebi za delitev svojih darov, je v resnici invaliden.« 
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9.2.7. Pasti vrstniške solidarnosti 

Ravnatelji, ki so sodelovali v intervjuju, so navajali različne dejavnike, ki po njihovem mnenju 

zavirajo vrstniško solidarnost. Neposredno so bili vprašani o dejavnikih, nato pa so same 

vsebine dejavnikov sami opisovali. 

Kot velik problem pri solidarnosti so vsi ravnatelji izpostavili «problem daj-dam«. Gorup 

meni, da je temeljno pravilo pomoči, da se ne pričakuje povratnega vedenja in hvaležnosti, 

saj bi se tako ustvarila «dolžniška razmerja«. Pomembno je, «da jaz to poklonim človeku.« 

Merc pravi, da v odnosu «daj-dam«, ko otrok nekaj podari ali ponudi pomoč in nato pričakuje 

nekaj v zameno, lahko pride do «nevzdržnega odnosa hvaležnosti in ponižnosti.« Stanonikova 

je mnenja, «da je otrok pripravljen pomagati drugemu, samo če ob tem sluti, čuti ali pa ve, 

da bo na nek način nagrajen ali pa bo dobil nekaj nazaj.« Tudi Rugljeva izpostavi, da gre 

velikokrat za «trgovino daj-dam«. Po njenem mnenju so otroci zelo preračunljivi, sprašujejo 

se: «Koliko bom pa za to dobil; ali bom petko za to dobil, če bom unemu pomagal?« Ob tem 

je izpostavila zanimiv vidik otrokovega pričakovanja. Pravi: «Če zbiramo za Afriko, ne 

pričakujejo, da bodo sedaj afriški otroci plačali; če pa sovrstniku pomagam, pa moram jaz 

zdaj nekaj za to dobiti.« Dodaja pa, da je ob tem pomembno tudi, ali otroci ljudi, ki se jim 

pomaga, poznajo, oziroma da je pomembno, da so otroci vsaj seznanjeni z okoliščinami ljudi, 

ki jim je pomoč namenjena. Po njenem mnenju so ob poznavanju situacije otroci veliko bolj 

osebno angažirani za dajanje pomoči. 

Večina ravnateljev je pri otrokovem nudenju pomoči sovrstniku kot zaviralec omenila tudi 

domačo, starševsko vzgojo. Od vzgoje doma naj bi bilo največ odvisno, ali bodo otroci dobili 

vzor solidarnostnih, empatičnih odnosov. Starši naj bi premalo vzpodbujali tovarištvo in 

deljenje stvari. Rugljeva pravi: «Če te doma že vzgajajo, da vsako stvar moraš dobiti plačano, 

pol pa verjetno ...« Merc pravi: «Nekateri otroci so parazitsko vzgojeni. Da vedno 

pričakujejo.« Gorup vlogo staršev pri spodbujanju vrstniške solidarnosti in socialnih odnosov 

vidi predvsem v odprtosti družine do družbe in šole. 

Merc in Stanonikova problem vidita tudi v družbenem ustroju, predvsem v prezaposlenosti 

otrok, za kar so predvsem odgovorni starši. Oba pravita, da gre pri vključevanju v preštevilne 

krožke in druge dejavnosti za čustveno razbremenitev staršev. Stanonikova pravi: «Starši si ne 

upajo, ne želijo vzeti časa za družino in drug za drugega, da enostavno ne znajo več 

funkcionirat.« Merc pravi, da so krožki, druge popoldanske obveznosti: «Preobremenitve, 
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asocialno vedenje do lastnih otrok. Če vi otroka skoz gonite k baletu pa h klavirju pa ne vem 

kaj, tuje jezike pa … V resnici se vi razbremenjujete čustvenega dela, ki bi ga morali z otroki 

opravit. In tudi ko s starši hočemo malo zavret, oni rečejo: ne, saj otrok sam to hoče.« 

Stanonikova pa preobremenjenost otrok vidi tudi kot zaviralec pri vrstniški pomoči, saj so 

otroci po njenih besedah «razprodani«. Meni, da bi si otroci vzeli čas, da bi z veseljem 

pomagali vrstnikom, a nimajo časa. Meni, da otroci «nimajo časa, jaz si ne upam rečt, da si ga 

ne želijo vzeti. Bi si ga vzeli; ker če rečeš: ali si pripravljen sošolcu pomagati, lej, ti to znaš, bo 

vsak od otrok rekel: ja. Vprašanje, ki ga bo hkrati postavil, je: kdaj?« 

Stanonikova je zaviralca, da bi otroci pomagali drug drugemu, videla tudi v šolskem sistemu. 

Medvrstniško pomoč zaradi zakonskih okvirjev lahko izvajajo le izven pouka, čeprav bi 

nekateri otroci lahko pomagali že med poukom. Tudi nivojskost je po njenih besedah eden 

izmed negativnih dejavnikov pri aktivni vrstniški pomoči. Otroci zaradi homogenosti skupine 

ne morejo pomagati učno manj uspešnim. Pravi: «Nivojski pouk je nerealna situacija, je 

neživljenjska situacija. Nikjer v življenju, v nobeni situaciji, v nobeni službi nimamo samo 

slabih, samo odličnih, pa tiste najštevilčnejše sredine. In potem tudi nimaš sošolca, ki bi mu 

pomagal. Ker imaš izjemno dobre, ki nimajo nikomur pomagat, in imaš same slabe – kdo bo 

komu pomagal.« 

 

9.2.8. Problem neaktivnosti prejemnika pomoči 

Ta tema se je v pogovorih izpostavila, ne da bi jo vnaprej pričakovala ali predvidela. Vsi 

ravnatelji so jo izpostavili, zato se mi je zdelo smiselno, da jo obravnavam kot ločeno 

kategorijo. 

Ravnatelji so mnenja, da se velikokrat pojavi problem, ko otroci prejmejo pomoč, potem pa 

se nanjo «navadijo« in niso aktivni pri reševanju svojega problema, saj vedo, da jim bo 

pomoč dana. Pri tem nekateri omenjajo neaktivnost pri vrstniški pomoči, drugi pa pri 

pomoči, ki jo otroci dobijo preko šole ali druge ustanove. Stanonikova ima v mislih vrstniško 

pomoč, ko starejši s prevajanjem pomagajo mlajšim novincem, ki ne znajo slovenskega jezika. 

Pravi: «Otrokom je tako zelo fajn, ker so poservisirani in nimajo interesa pridobivati 

jezikovnega znanja.« Rugljeva izpostavi, da ima pomoč, v katero je prejemnik pomoči vložil 

nekaj svojega truda, večjo vrednost, prejemniki boljši občutek. Pravi: «Stvari se kar ne 
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podarjajo, ampak jih morajo zaslužit. Zato, ker imajo boljši občutek ljudje. Morajo tudi oni 

nekaj dati, ne zdaj, kar odprem roke, pa mi pade v roke, ampak … In podarjene stvari imajo 

drugo ceno kot pa zaslužene.« Tudi Gorup je mnenja, da «pomoč ni v tem, da nekaj naredimo 

namesto drugega, da mu olajšamo posle, ampak da mu damo tisto moč, da je on sposoben 

te stvari, ki jih mora narest, naredi. Pa da ga takrat, ko jih ne more narest, toleriramo, da ga 

ne šikaniramo, da je nesposoben.« Merc je pri tem bolj kritičen, saj je mnenja, da je 

vnaprejšnje nudenje pomoči, ko otrok še ne potrebuje pomoči, ko zanjo še ne prosi, zelo 

neproduktivno, saj mu s tem zmanjšamo motivacijo za trud. Po njegovi besedah «otrokom 

vnaprej omogočamo vse, pa oni ne vejo, kaj bi s tem. In zato tudi nimajo motivacije.« 

 

9.2.9. Vzroki za zavračanje pomoči 

Ob vprašanju, kakšno je njihovo mnenje, ko/če zaznajo, da je ponujena pomoč s strani otrok 

zavrnjena, so nekateri izmed njih omenili tudi zavračanje pomoči staršev. Rugljeva in Gorup 

povesta, da še nista imela izkušnje, da bi otrok zavrnil ponujeno pomoč. Merc in Stanonikova 

omenjata, da otrok zavrača pomoč toliko časa, dokler res ne čuti stiske, potrebe po pomoči. 

Sprejmejo jo šele takrat, ko jim po Stanonikovih besedah «voda v grlo teče.« Merc pravi: «Ko 

je v stiski, on hoče imeti rešitev. Dokler pa mi njemu ponujamo rešitev za njegovo stisko, je pa 

on ne bo sprejel.« Ta vidik Merc v intervjuju velikokrat izpostavlja, v tem vidi enega izmed 

bistvenih problemov v šolstvu. Kot drugi razlog za zavračanje pomoči pa Merc in Stanonikova 

vidita otrokovo neaktivnost ob prejeti pomoči. Stanonikova omeni tudi otrokovo zadovoljitev 

z minimalnim znanjem, «da ne čutijo potrebe, da bi bilo fajn še kaj nadgradit.« Hkrati pa naj 

bi po njenem mnenju zavračali pomoč tudi zaradi občutka samopomilovanja, ko «nekaj časa 

otrok igra žrtev: ne morem, nimam, mi niso dali. Potem pa postane to privilegij. Saj ne znam, 

saj ne zmorem, ne bom. Tako da je pri otrocih velikokrat zelo težko najti tisto ločnico, kdaj se 

čuti še žrtev, kdaj pa to izrablja sebi v prid.« Stanonikova, Rugljeva in Gorup kot vzrok za 

zavračanje pomoči omenijo sram prejemnika pomoči, njegov občutek zaznamovanosti, 

izpostavljenosti. Stanonikova omenja sram oziroma občutek manjvrednosti pri otrocih. 

Rugljeva in Gorup pa sta sram pri zavračanju pomoči začutila pri starših, ko niso sprejeli 

pomoči, ker bi nanje gledali kot na zaznamovane. Rugljeva pravi, da starši povejo, «da si 

potem ne morejo privoščit pa it na sladoled. Ker potem vsi: glej, so pomoč hoteli, zdaj si pa 
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sladoled privoščijo.« Gorup kot vzrok za zavračanje pomoči omeni tudi «lažni ponos«, ko so 

starši ob ponujeni pomoči menili, da bodo sami zmogli. Vendar meni, da do tega pride 

pravzaprav zaradi tega, «ker se niso želeli izpostaviti.« Gorup kot vzrok, da pomoč ni uspešna, 

omeni tudi starševsko zaprtost do šole in sistema in njihovo nepripravljenost sodelovanja. 

 

9.2.10.  Načini nudenja pomoči 

Ta kategorija se je pojavila med intervjuji povsem spontano, ne da bi o tem spraševala. Ker so 

pomen načina nudenja pomoči izpostavili vsi ravnatelji, sem se odločila, da tej temi namenim 

samostojno kategorijo. Pogovor o tem se je pojavljal predvsem, ko smo govorili o vzrokih za 

zavračanje pomoči, pa tudi, ko smo omenjali pomen učiteljev. 

Vsi ravnatelji so mnenja, da je od samega podajanja, nudenja pomoči odvisno, ali bo otrok 

pomoč sploh želel sprejeti. Poudarjajo pomen individualne obravnave otrok, usmerjenosti k 

cilju, postopnosti, osebnega odnosa med učiteljem, ki pomoč nudi, in otrokom, ki pomoč 

prejme, pomoč ne sme biti nekaj občega. Gorup je mnenja, da ob pravem nudenju pomoči 

otroci hvaležnost tudi izrazijo. Rugljeva poudarja pomen pogovora, s tem da najprej 

poskušajo pogovor opraviti le z otrokom, šele nato vključijo starše. 

Vsi ravnatelji poudarijo, da bo otrok pomoč sprejel, če je le-ta spontana, nevsiljena. Rugljeva 

pravi: «Če je pomoč spontana, če ima občutek, da mu je tisti nekdo z veseljem pomagal in 

dobronamerno, z veseljem, pol mislim, da ni krize. Hudo pa je, če ima občutek, da ga s 

prezirom gleda ta, ki mu pomaga.« Gorup večkrat omeni, da je ob večjih primanjkljajih 

potrebna pomoč odraslih, ki ni spontana, ampak dobro organizirana. Za vrstniško pomoč pa 

je mnenja, naj bo spontana, z namenom druženja in prepoznavanja. 

Tako Gorup kot Merc opozorita na «skrito pomoč«. Ko nekdo nekaj dobi, naj se po njunih 

besedah ne bi razkrilo darovalca, kontakt med darovalcem in prejemnikom naj ne bi bil 

vzpostavljen. To je predvsem pri pomoči, ko šola, učitelji na posreden način pomagajo 

otrokom. V nasprotnem primeru se otrok počuti osramočenega, izpostavljenega. Merc pravi: 

«Pride do nevzdržnega odnosa hvaležnosti in ponižnosti.« Nadalje je kritičen do nudenja 

sistemske pomoči, tudi do šol, ko se vsa pomoč daje vnaprej, saj potem pomoč ni ciljana, 

strukturirana. Pravi, da je sistemska pomoč velikokrat «ponujena zato, da imamo mi od tega 

korist. Pomoč mora biti realno ponujena, na konkretnem nivoju. In od nje moramo imeti 
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rezultate. Mi moramo od tistega, ki pomoč dobi, zahtevati rezultate.« Stanonikova poudarja 

pogoj za uspešnost pomoči. To naj bi bila prvotna vzpostavitev osebnega odnosa med 

učiteljem in učencem. Z zaupnim osebnim odnosom pomoč dobro steče, otrokom ni 

nerodno, počutijo se varne in sprejete, kar pa je tudi bistvo pomoči. 

 

9.2.11.  Kritika obstoječega  šolskega sistema 

Nekaj misli o izrečenih kritikah sem podala že pri drugih predstavljenih temah, saj so se 

dotikale določene tematike. V tej kategoriji bi omenila še nekatere kritike, ki so bile večkrat 

izpostavljene. Neposrednega vprašanja o kritiki šolskega sistema nisem zastavila. Rugljeva ni 

podala nobene kritike šolskega sistema. Gorup je bil kritičen le, ko je dejal, da je v šolah 

premalo svetovalnih delavcev, saj potem pomoč dobijo le «urgentni primeri«. Stanonikova in 

Merc sta omenila, da je predvsem problem, ker je premalo pomoči za tujejezične otroke; 

torej za poučevanje jezika in inkulturacijo. Stanonikova doda, da dodatno izpeljane ure 

pomoči, ki jih izvajajo učitelji in so zelo pomembne za inkulturacijo, poskuša ovrednotiti na 

drugačen način. Da učitelji ne uspejo več delati s tujejezičnimi otroki in spodbujati 

medvrstniške pomoči, sta po njenih besedah «kriva« tudi preobsežen razpon učiteljeve 

administracije in preobsežen učni načrt. Pravi: «Jaz trdim, da bi bilo dovolj, da bi bili vsi učni 

načrti na treh straneh. Vse ostalo je učitelj in njegova vloga v razredu. In v tem primeru bi se 

našel čas tudi za tako delo. Z vsemi specifičnimi otroki, ki prihajajo, bi se z njimi znalo in dalo 

delat na drugačen način.« Kritična je tudi do neorganiziranja izobraževanja za učitelje, da bi 

se lažje znašli pri sprejemanju tujejezičnih otrok v razred. Tega ne organizirajo ne fakultete ne 

center za tujce … Kot sem že omenila, je Stanonikova zelo kritična do nivojskega pouka, saj po 

njenem mnenju zavira aktivno medvrstniško solidarnost. Merc je zelo kritičen do šolskega 

sistema predvsem na področju nudenja pomoči. Meni, da je pomembno, da je sistem enak 

do vseh. Med intervjujem večkrat omenja problem, ko se pomoč daje vnaprej, šola pa potem 

niti ne zahteva rezultatov, ki jih prinese pomoč. Meni: «Mi v šolskem sitemu ne zahtevamo 

rezultata, ampak pomoč permanentno dajemo in je to pač narobe. Če rezultata ne da, pomoč 

takoj ukinemo. Mi pa zato, ker sistem tako, to pomoč neprestano vsiljujemo, zato da iz 

sistema črpamo denar za plače. Pomoč vlečemo do devetega razreda in potem še v srednjo 

šolo in ne vem, kam, zato da sistem funkcionira na tej socialni ravni zaposlitve. Mi bi morali 
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nekatere pomoči nujno ukinit. In to je bilo v predlogu zakona. To je bilo, pa je že šel predlog 

mimo.« 

 

9.2.12.  Ideje, predlogi, načrti 

Ravnatelji so izrazili veliko predlogov, mnenj o medvrstniški pomoči, ki jih ocenjujejo, da bi jih 

bilo v šolo koristno uvesti. Manj so povedali o dejanskih načrtih. Pod to kategorijo bom 

navedla predloge, zanimive misli, ki so jih ravnatelji večkrat in močneje izrazili. Nekatera 

mnenja so podana že v okviru drugih kategorij, saj jih ni smiselno ločevati, če so povezana s 

temo, o kateri govorimo. 

Le Rugljeva je podala misli o njenih dejanskih načrtih, ko pravi, da «imamo v naslednjem 

šolskem letu namen vrstniško pomoč bolj organizacijsko izpeljati.« Ta naj bi po njenih 

besedah potekala v smislu izmenjave talentov, dvostranske pomoči. Gorup ne govori o 

dejanskih načrtih, poudarja pa mnenje, da bi bilo dobro pomagati predvsem ogroženim 

družinam (ekonomsko šibkim, tujejezičnim), «ki nimajo nikjer svoje moči pa vpetosti. Takim 

je treba seveda tako od zunaj pomagat, da se začutijo, da jih nekako opolnomočijo, da lahko 

potem kaj naredijo iz tega.« 

Stanonikova je podala precej praktičnih idej, ki bi po njenem mnenju pripomogle k 

izboljšanju, spodbujanju medvrstniške solidarnosti. Meni, «da bi otroci od sedmega razreda 

osnovne šole do zaključka šolanja morali opraviti vsako leto za teden dni prostovoljstva.« 

Poda tudi pomembnost razrednih ur, pri katerih naj se ne bi toliko ukvarjali z administracijo, 

ampak bi delali na socialnem zbliževanju, za dobre medosebne odnose. Predlaga tudi 

sorazrednika, saj bi se s tem administrativno delo porazdelilo; več časa bi ostalo, da bi se 

razred lahko začutil kot skupnost, lažje bi iskali močna področja posameznika. 

Merc poda veliko zanimivih kritik, misli, predvsem na področju širše družbene ureditve in 

šolske politike. Zaveda se, da bi morali tudi na njegovi šoli veliko stvari spremeniti, kritičen je 

do dela na njihovi šoli. Omeni, da bi tujejezične otroke morali opismenjevati v maternem 

jeziku, pa tega ne počnejo. O načrtih šole ne govori. Zanimiva je njegova ideja o družbeni 

ureditvi, ko pravi: «Mi potrebujemo tudi take ljudi, ki zdaj ne funkcionirajo. Tako da se 

nikogar ne sme niti odpisat, niti mu dat privilegija. Mi lažje zvozimo krizo, če imamo te, ki so 

danes vedenjci. Ti so boljši v krizah. Te, ki so dobri v teh vatah zaviti in ki jih vsi samo 
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blagrujemo, so v času krize samo breme.«  Zaključi z mislijo, da s svojim egoizmom nič ne 

pridobimo, če nikomur nič ne damo, ter da je potrebno znati deliti. Pravi: «Skopost je 

lastnost, ki najbolj prizadene skopuha samega; ko si on nič ne privošči, ne da, drugim ne 

privošči.« 

 

10.  Interpretacija  

Ob pregledovanju strokovnih spoznanj o večkulturnosti in vrstniški solidarnosti ter na drugi 

strani ob primerjavi z dejanskim stanjem na proučevanih šolah, v katerega sem vpogled 

dobila s pomočjo intervjujev z ravnatelji, sem zaznala, da so si na nekaterih področjih mnenja 

in delovanja ravnateljev precej podobna, nekatera pa se popolnoma razlikujejo ali si celo 

nasprotujejo. V interpretaciji sem poskušala pojasniti in soočiti različne teme, ki so se 

izkazale kot močne ali zanimive, vpletala sem svoja razmišljanja ter vse skupaj podkrepila s 

teoretičnimi izhodišči. 

Če mnenja o kulturnem ozadju tujejezičnih otrok, ki so na novo priseljeni in sem jih pridobila 

z intervjuji ravnateljev, primerjam s teoretičnimi ugotovitvami, lahko ugotovim, da v 

precejšnji meri sovpadajo. Tako v teoriji kot iz zaključkov intervjujev otroci, ki se znajdejo v 

položaju, ko je njihovo kulturno ozadje drugačno od večinskega, to največkrat doživljajo kot 

problem. Trumbull in drugi (2001) pravijo, da je za otroka lahko problem, če je vzgajan v 

družini, kjer je drugačna kulturna orientacija kot v šoli, ki predstavlja večinsko orientacijo. Po 

mnenju ravnateljev, ki se srečujejo s tovrstnimi družinami, otroci kot problem občutijo 

predvsem dolgotrajno obdobje, ki ga potrebujejo, da se vključijo v socialno sredino, ki je 

drugačna od njihove lastne kulture. Ker so njihove navade, verbalna in neverbalna 

komunikacija drugačne, potrebujejo kar nekaj časa, da se »navadijo« na novo okolje. 

Ravnatelji povedo, da je še težje, če so otroci iz bolj oddaljene kulture, saj potem učitelji in 

okolica ne razumejo niti njihove mimike, tudi skupni sporazumevalni jezik je težje najti. Tudi 

Skubic Ermec (2003) je mnenja, da bolj kot so njihove kulture oddaljene od večinske, večje so 

razlike. Otroci rastejo v drugačnih okoliščinah in imajo drugačne izkušnje. Ravnatelji se na 

različne načine trudijo, da bi se tujejezični otroci vključili v socialno sredino. Vključujejo 

učitelje, zunanje sodelavce, v veliko pomoč se jim zdijo vrstniki. Večkrat so izpostavili pomen 

otrokovih občutkov sprejetosti v socialno sredino. Tudi Resman (2003) je mnenja, da je 
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občutek sprejetosti zelo pomemben. Pravi, da je bistvo interkulturne vzgoje v iskanju in 

postavljanju skupnih vrednot, ki omogočajo enakopravnost, ter pristne interkulturne 

povezave, osnovane ne le na toleranci, temveč na razumevanju in predstavi, da otroci in 

njihovi starši čutijo, da so del šole. Intervjuvani ravnatelji velikokrat izrazijo tudi zaznavanje 

sramu, zaznamovanosti, nevključenosti otrok in staršev, ki se na novo trudijo vključiti v 

socialno sredino ali pa potrebujejo pomoč na drugem področju. Zaradi zaznamovanosti se 

tudi zgodi, da ne želijo sprejeti ponujene pomoči. Po njihovih mnenjih se to predvsem 

pokaže pri tujejezičnih otrocih, ponavadi so te družine označene oziroma diskriminirane od 

domače okolice. Tudi Dekleva in Razpotnik (2002) v raziskavi o nasilju druge generacije 

priseljencev ugotovita, da se nasilje (ponavadi ni fizično) kaže predvsem od domačinov. 

Izraža se v stigmatizaciji, diskriminaciji, poniževanju, zavračanju in izolaciji.  

Integracija tujejezičnih otrok znotraj šolskega sistema je ponujena predvsem v obliki 

dodatnega poučevanje slovenskega jezika. To je tudi zakonsko urejeno. Poleg tega je 

zapisano tudi, da se za otroke slovenskih državljanov, ki živijo v Sloveniji in katerih materni 

jezik ni slovenski, ter za otroke, ki so tuji državljani ali pa so brez državljanstva in prebivajo v 

Sloveniji, organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami. 

Vendar pa je v praksi pogostokrat drugače. Ure se ne izvajajo ali pa v precej manjšem 

obsegu. Na nekaterih šolah, kjer sem opravila pogovore, učitelji izvajajo dodatno poučevanje 

slovenskega jezika, vendar kot problem navajajo, da je ur, dodeljenih od ministrstva, veliko 

premalo. Nekateri so pohvalili učitelje, ki prostovoljno delajo s temi otroki, da hitreje 

napredujejo.  

V dokumentu Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v republiki Sloveniji (2007) navajajo veliko ukrepov, ki naj bi pripomogli k 

integraciji. Kot najbolj pomembne bi izpostavila sledeče ukrepe: priprava individualnega 

programa tujejezičnih otrok, izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo s 

temi otroki, priprava ustreznih meril za ocenjevanje znanja otrok, priprava strategij za delo s 

starši in njihovo vključevanje v šole ter razvijanje njihovih jezikovnih spretnosti v okviru 

tečajev, določitev obsega morebitnih jezikovnih tečajev v strnjeni obliki pred vključitvijo v 

redni pouk, priprava ustreznih učnih načrtov za poučevanje slovenščine kot drugega jezika … 

Od omenjenih ukrepov je bil v pogovorih omenjen trud šol za večje sodelovanje s starši. Na 

eni izmed šol so za starše razpisali brezplačen tečaj slovenščine, vendar je bilo prijav 
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premalo. Zato se tečaj ni izvajal. Vsi ravnatelji, ki se srečujejo s tovrstnimi izzivi, so omenili 

tudi prilagoditve pri ocenjevanju teh otrok. V odgovorih ravnateljev je bilo zaznati, da se 

zavedajo pomanjkanja na tem področju, hkrati pa so izrazili skrb, kako bi izpeljali dejavnosti, 

strategije za boljše vključevanje tujejezičnih otrok. 

Le eden izmed ravnateljev je izrazil zavedanje, da bi morali tujejezične otroke opismenjevati 

v maternem jeziku, čeprav tega na njihovi šoli ne počnejo. Ostale dva ravnatelja, ki se 

srečujeta z otroki, katerih materni jezik ni slovenščina, tega nista omenila. Morda to kaže na 

dejstvo, da se ravnatelji ne zavedajo dovolj pomena poučevanja oziroma znanja maternega 

jezika, ki pomembno vpliva na učno uspešnost in razvoj identitete. V Sloveniji je okoli 5,2 % 

osnovnošolskih otrok, katerih materni jezik ni slovenščina. Učencem se ne da možnosti 

učenja materinščine, tam, kjer je, pa se izvaja le v obliki izbirnih predmetov na predmetni 

stopnji. V tem kontekstu jim je kratena temeljna pravica do materinščine, izražena v 

Konvenciji o otrokovih pravicah (Peček, Lesar, 2006). To je povsem v nasprotju z opozorili 

strokovnjakov, ki pravijo, da je pomembno najprej dobro znanje materinščine, šele kasneje 

lahko otrok napreduje pri učenju drugega jezika. Država se sicer lahko izgovarja na 8. člen 

Zakona o osnovni šoli, ki govori o možnosti učenja maternega jezika in kulture, ki se 

organizira v skladu z mednarodnimi pogodbami. Vendar je potrebno vedeti, da «v skladu z 

mednarodnimi pogodbami« pomeni, da bo država dodatno izobraževanje organizirala le, če 

bo prišlo do sporazuma med njo in matičnimi državami, od koder priseljenske manjšine 

izvirajo (Skubic Ermenc, 2003a). Avtorica se sprašuje, da je morda to – čeprav ne ustreza 

standardom - še razumljivo za migrante in begunce. Državljanom Slovenije, katerih materni 

jezik ni slovenščina, pa država s tem zanika skrb za njihovo dobrobit. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport omogoča tudi dopolnilni pouk maternega jezika in 

kulture za učence drugih narodnosti v Sloveniji. Ob tem Skubic Ermec (2003) opozarja, da 

dopolnilni pouk ne prispeva k povečanju enakih možnosti, poskrbi le za formalne zahteve. 

Hkrati naj učni predmet, ki ima tako obroben značaj, ne bi mogel prispevati k dejanskim 

enakim možnostim. Potrebna je tudi pozornost, da se učenca, katerega materni jezik ni jezik 

poučevanja, ne bi obravnavalo kot učenca s posebnimi potrebami. Avtorica  pravi, da to 

pripelje do zanemarjanja pravice do ohranjanja in nadgrajevanja kulturnih identitet manjšin 

in do zavzemanja za različne kompenzacijske programe. Predlaga poučevanje jezika okolja 

kot drugega jezika, kar se je v marsikateri drugi državi izkazalo za pozitivno (Skubic Ermec, 
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2004). S tem, ko se otrok nima možnosti dobro naučiti maternega jezika, se tudi slovenščine 

uči težje. In zopet se znajdemo v krogu, saj je to lahko eden izmed vzrokov za slabši učni 

uspeh, slabše možnosti za nadaljnje izobraževanje, lahko vodi do občutkov negotovosti, 

podrejenosti … 

Večina oblik pomoči, ki jih na proučevanih šolah nudijo tujejezičnim otrokom, ko se vključijo 

v šolo, je osredotočenih na dodatno učenje slovenskega jezika, ne maternega jezika. Po drugi 

strani pa je pohvalno in v skladu s teorijo prilagojeno oziroma postopno ocenjevanje otrok, 

katerih materni jezik ni slovenščina. Ravnatelji omenijo, da imajo otroci možnost izraziti 

znanje v maternem jeziku, kar je v skladu s predlogi rešitev, ki so zapisane v Smernicah za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah. Deljena so mnenja o pogovornem jeziku doma. 

Eden izmed ravnateljev je mnenja, naj bi doma govorili jezik okolja, druga dva predlagata, naj 

doma govorijo svoj materni jezik. V teoriji je jasno povedano, da naj otroci doma govorijo 

materni jezik, v šoli pa jezik okolja, za katerega pa je pomembno, da ga starši spodbujajo. 

Največja nevarnost je, da otrok ne osvoji niti enega niti drugega jezika, na kar poleg teorije 

opozarja tudi ena izmed intervjuvanih ravnateljic.  

Nevarnost pa je tudi, da otroci v takih razmerah ne razvijejo svoje kulturne identitete. 

Učencem je nujno ponuditi znanja, ki izražajo spoštovanje do matičnih kultur učencev, saj jim 

to pomaga pri oblikovanju trdnejših in pozitivnih identitet (Skubic Ermenc, 2003a). Pri 

pomoči za razvoj kulturne identitete, bi omenila tudi eno od opcij, ki je primerna za 

heterogene skupine. Brown (1995) meni, naj šole dajo poudarek etnični sestavi otrok, čemur 

naj bi prisluhnil tudi kurikulum. Berry (v Brown, 1995) pri tem opozarja, da je potrebno dati 

posebno pozornost skupinskim razlikam, saj nepozornost hitro vodi v asimilacijo. Predlaga 

strategijo, ki prepozna in upošteva razlike. Oba avtorja menita, da je potrebna občutljivost 

med pozitivno diferenciacijo skupin in izogibanjem regresiji, kar je izjemno težko, a je 

potrebno vsaj poskusiti. 

Velik pomen pri vključevanju tujejezičnih otrok so ravnatelji namenili empatičnosti, odprtosti 

in zavzetosti učiteljev, od katerih naj bi bilo v največji meri odvisno, kako so otroci sprejeti v 

razredu. Dva ravnatelja omenjata pomen stalne prisotnosti učitelja v razredu, saj le tako 

lahko zazna uspešnost inkulturacije oziroma težave pri vključevanju in ustrezno ukrepa. Tudi 

Resman (2003) meni, da se bistvo interkulturnosti uresničuje v oddelku, zlasti med učenci, 
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kjer igra veliko vlogo učitelj, ki je povezava med učenci, kulturo manjšine in kulturo večine. 

Prav od njegovega znanja, usposobljenosti in drže je zelo odvisno, kako bodo otroci razvili 

svoje duševne in telesne potenciale. 

Na podlagi odgovorov ravnateljev lahko vidimo, da sodelujoča vodstva šol veliko pozornost 

pri medkulturnem sporazumevanju ter predvsem vzgoji za solidarnost namenjajo staršem. 

Vsi ravnatelji se strinjajo, da je prisotnost/odsotnost empatičnega vživljanja v veliki meri 

odvisna od vzgoje doma, od njihovega vzora in spodbujanja. To je v skladu s teorijo, ki pravi, 

da imajo v družinah, kjer imajo starši dobre modele prosocialnega obnašanja, ki cenijo 

vrednote drugih, veliko več možnosti, da tudi otroci postanejo altruisti (McKnight, Sutton, 

1994). Tako je empatičen odnos staršev do otrok odločilen pri razvoju njihove sposobnosti 

empatije (Simonič, 2010). Sprašujem se, če morda ravnatelji prepogostokrat odgovornost 

pripišejo staršem, da se s tem »odvežejo« odgovornosti šole? V nekaterih odgovorih je bilo 

zaznati, da so starši »zaprti«, da ne želijo sodelovati s šolo, da so preponosni, da bi šolo prosili 

za pomoč. Sprašujem se, kako daleč pa so jim z razumevanjem, nasveti prišli nasproti 

ravnatelji. Oni bi kot vodje šol, ki imajo ustrezno pedagoško znanje, morali poskrbeti za 

aktivno sodelovanje šole in staršev ter jim predlagati rešitve, zamisli … Da bi skupaj iskali poti, 

ki so najboljše za otroka. Ravnatelji so tisti, ki poznajo šolski sitem in znajo reševati situacije, v 

katerih se znajdejo tujejezični otroci. Starši so v tovrstnih primerih manj podkovani in prav bi 

bilo, da bi ravnatelji prevzeli odgovornost za integracijo otrok. Če že ne odgovornosti za 

integracijo otrok v širšo skupnost, pa vsaj za integracijo v šolsko življenje. Predvsem pa je 

pomembna odgovornost šole pri učenju jezika okolja, ki ga tako otroci kot (pogostokrat) tudi 

starši ne znajo dovolj dobro. S tem, ko jim šole nalagajo odgovornost za učenje slovenskega 

jezika, se ne zavedajo, da s tem škodujejo otroku. Jasno je, da starši, ki ne obvladajo 

slovenščine, lahko s poučevanjem slovenščine naredijo več škode kot koristi. Poleg tega 

slovenščina lahko slabo vpliva na kvaliteto in kvantiteto komunikacije v družini. 

Po drugi strani pa je zanimivo, da se, poleg kritičnosti do starševske vzgoje, ravnatelji 

zavedajo tudi pomanjkanja vzgoje za solidarnost na njihovih šolah. Izražajo, da je potrebno 

na tem še veliko postoriti, a le ena izmed ravnateljic govori o dejanskih načrtih. Tudi v teoriji 

je znano, da imajo poleg kulture, zgodovinske tradicije, konstitucijskih razlik med 

posamezniki, ekonomskih in družbenih situacij največjo vlogo pri kreiranju vrednostnih 

sistemov družbene institucije (Gnamuš-Tancer, 2001). In mednje sodi tudi šola. Njena naloga 
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je, da mlade odvrne od vrednot, ki so škodljive socialni in individualni blaginji, in jih navede h 

kritičnosti ter k odgovornemu prosocialnemu vedenju v družbi. V intervjujih skoraj ni bilo 

zaslediti idej o novih, alternativnih vzgojnih pristopih, ki bi spodbujali medkulturno 

komunikacijo in/ali vrstniško solidarnost. Tudi o spremembah že utečenih vzgojnih metod 

skoraj ni bilo govora. Nihče ni omenil, na primer, dobro znanega induktivnega pristopa, 

izkustveno-doživljajsko zasnovanega pristopa, dela za skupnost ali drugih metod, ki po 

raziskavah sodeč pozitivno spodbujajo solidarnost, odgovornost in povezanost med otroki. 

Omenjali so dejavnosti, ki jih izvajajo, vendar pa menim, da je ključ za spodbujanje 

prosocialnih in medkulturnih vsebin potrebno najprej iskati v vzgojnem elementu šole. Le 

ena izmed intervjuvanih ravnateljic je omenila, da bi bile dobrodošle spremembe vzgojnega 

dela, ko je predlagala, da bi se delalo po načelih geštalt pedagogike. Zanimivo je, da so šele 

ob mojem predlogu o vzajemni pomoči sovrstniku, ko v vseh otrocih iščemo močna področja, 

s katerimi lahko pomagajo drugemu, to označili kot spodbudno. V teoriji zasledimo, da je 

eden izmed elementov etike skrbi potrditev, pri čemer gre za spodbujanje najboljšega v 

drugih (Noddings, 1999). Družine in šole bi morale biti zgrajene na osnovi vzajemnega 

sodelovanja, ki upošteva individualne zmožnosti (Kay, 1975). Preden sem to sogovornikom 

omenila, o tem nismo govorili ali prišli do te teme. Vsi ravnatelji se zavedajo, da je tovrstna 

potrditev zelo potrebna in zaželena, a le v eni izmed šol imajo namen to bolj načrtno 

zastaviti. Večina ravnateljev se strinja, da je ideja odlična v teoriji, a so precej skeptični, kako 

to dejansko izpeljati.  

Tudi mnenja ravnateljev o pomenu vzorov učiteljev in staršev se skladajo s teoretičnimi 

izhodišči, v katerih izvemo, kako pomembno je, da so otroci izpostavljeni veliki količini pravih 

vzorov, ko otroku pomembni drugi z zgledom pomagajo definirati pomene in norme 

(Nastran Ule, 1997). Morda pa ni najbolj spodbudno, da intervjuvani ravnatelji kot 

motivacijski dejavnik pri spodbujanju vrstniške solidarnosti in večkulturnega dialoga niso 

omenili pomena pohvale. Znano je, da je pohvala odlično motivacijsko gonilo. Sama menim, 

da je pohvala eden izmed odličnih pripomočkov. Navsezadnje gre pri iskanju močnih področij 

pri otrocih, ko otroci od učiteljev slišijo, na katerih področjih so močni, uspešni, kje lahko 

pomagajo drugim, prav za izrekanje pohval. Torej bi se bilo potrebno bolj usmerjati k 

izrekanju pohval, ki pa niso le pohvale izdelkov, učnega uspeha, ampak pohvalijo tudi 

otrokovo obnašanje, sodelovanje, nudenje pomoči … Tudi v teoriji zasledimo pozitivno stran 
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pohvale, ko pravi, da se bodo otroci, ki so ob prosocialnem obnašanju deležni čustvene 

razlage, močne trditve, pohvale matere ali druge pomembne osebe, še raje odzvali 

prosocialno (Smith, Cowie, 1991). 

Med odgovori intervjuvancev je moč zaznati, da se zavedajo in dejansko poskušajo usmerjati 

otroke k spontanosti pri vrstniški pomoči. Večina ravnateljev pove, da je potrebno iskati 

situacije, v katerih bodo otroci dejansko postavljeni v vlogo, ko je potrebno pomagati. 

Pomembno se jim tudi zdi, da se preizkusijo v vlogi prejemnika pomoči. V skladu s teorijo se 

je v intervjujih pokazalo, da ravnatelji ne omenjajo oziroma podpirajo raznih učnih vsebin o 

moralnosti, večkulturnosti ali solidarnosti, ampak se zavedajo pomena realnih situacij, ki 

otroke postavijo pred dejstvo oziroma izbiro. Musek (1982) pravi, da pri poučevanju o 

moralnih vrednotah nismo postavljeni v dejansko situacijo, kjer je možnost izbire. Abstraktna 

vrednota nam ne pove, da njena uporaba skoraj vedno zahteva odpoved. Splošna navodila 

«bodi pošten« nimajo trdne zveze z resničnimi življenjskimi situacijami. Torej je pomembno, 

da otrok o pomenu poštenosti, solidarnosti izve preko lastnega in tujega vedenja, iz svojih in 

tujih izbir. V intervjujih je bila predvsem izpostavljena spontanost, vživetost v situacije, v 

katerih si otroci pomagajo.  

Kot lahko vidimo v teoriji, so torej izsledki intervjuja zelo spodbudni. Morda naj le omenim še 

ugotovitve iz teoretičnega dela, ki pravijo, da je po situacijah, v katerih bodo otroci izzvani k 

izbiram, dobrodošla tudi refleksija celotnega procesa (Gerjolj, 2006). Tudi Vodičar (2006) 

meni, da je za etično presojo vedno potreben odmik od konkretne situacije, da lahko vidimo 

več možnosti in med njimi odgovorno izberemo pravo. Ena izmed ravnateljic je omenila 

predlog večjega števila razrednih ur, kjer bi reflektirali socialne odnose v razredih in delali na 

pomenu solidarnih odnosov v razredu. Morda lahko v tem predlogu vidimo zavedanje 

pomena odmika od situacije, refleksijo dogodkov, ki se pripetijo v razredu in na kar 

opozarjata Vodičar in Gerjolj. 

Eden izmed ciljev empiričnega dela naloge je bil tudi spoznati in analizirati šolske dejavnosti, 

povezane z vrstniško pomočjo in/ali večkulturnostjo. Intervjuvani ravnatelji navedejo veliko 

dejavnosti, ki jih izvajajo na njihovih šolah. Zelo spodbudne se mi zdijo aktivnosti, ki 

povezujejo večkulturnost in medvrstniško solidarnost v eni dejavnosti. Torej se združuje 

oboje. Na eni izmed šol starejši otroci, priseljenci druge generacije, ki še ohranjajo znanje 
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svojega maternega jezika, s prevajanjem pomagajo novincem, ki še ne znajo slovenskega 

jezika. Tudi predlog o izmenjavi maternega jezika, ko otrok nauči svoj materni jezik drugega 

otroka, se mi zdi ustrezen. Eden izmed ravnateljev zelo izpostavlja vlogo vrstniške pomoči, ko 

se novopriseljene otroke sprejema v socialno sredino. Po njegovem mnenju naj bi prav 

sovrstniška pomoč najbolj učinkovito premostila ovire socialne nevključenosti. Tudi v teoriji 

obstaja veliko dokazov, da je podpora vrstnikov za večino otrok, ki imajo kakršnekoli manke, 

bistven varovalni dejavnik. Otroci se s svojimi prosocialnimi vrstniki povezujejo prek socialnih 

in šolskih aktivnosti (Caprara et al., 2000).  

Kot dejavnost, ki vključuje medvrstniško pomoč, večina ravnateljev omenja tudi učno pomoč 

v smislu «sošolec pomaga sošolcu«. Dva ravnatelja o tovrstni pomoči precej dvomita (dvom 

izrazita v primeru, ko/če gre za obliko pomoči, ki jo organizirajo učitelji). Če pa pride do učne 

pomoči spontano, da se otroci sami dogovorijo, se jima zdi, da je to zelo spodbudno. V teoriji 

je bilo povedano, da bi bilo za vzpostavljanje boljšega vzdušja za manj uspešne učence 

koristno vzpostaviti solidarnostne mreže v razredu, kjer bi uspešnejši učenci in učenke 

pomagali manj uspešnim (Ule et al., 2000). Sama bi se v tem neskladju med teorijo in mnenji 

ravnateljev oprla na pomen učiteljevih vzorov, ki zelo pripomorejo k prosocialnemu vedenju. 

Poleg tega pa bi vsaj v začetni fazi dela na solidarnosti poudarila tudi pomen spletanja 

prijateljskih vezi, saj se preko teh vezi veliko solidarnosti zgodi povsem spontano. Vsekakor 

pa je naloga učitelja, da budno spremlja socialno dinamiko razreda in morda kasneje, ko vidi, 

da si prijatelji med seboj že pomagajo, k vrstniški pomoči vzpodbudi tudi otroke, ki si morda 

niso najbolj blizu. Menim namreč, da je težnja pri spodbujanju vrstniške solidarnosti, da se 

pomaga vsakomur, ki pomoč potrebuje, ne le prijateljem. 

Večina ravnateljev omenja tudi solidarnostne akcije, ki jih izvajajo na šolah. Žorž (2010) pravi, 

da je pri «dobrodelnih akcijah«, s katerimi otroci zbirajo denar ali druge stvari, potrebno biti 

pozoren na vzgojni vidik, ki naj bo pred samim ciljem «akcije«. Pomembno je, da otrok daje 

svoje, pa tudi če je še tako malo. Dva ravnatelja, ki sta omenila solidarnostne akcije, 

problemov, povezanih s tem, nista omenila. Ena ravnateljica opozori na zgoraj opisano slabo 

plat tovrstnih akcij. Omeni namreč pomen osebne odpovedi otroka, da otroci niso le 

posredniki sredstev oziroma denarja med starši in prejemnikom pomoči. Žorž (2010) nadalje 

opozori tudi na tekmovalnost otrok, kdo bo prinesel več. Pravi, naj bo tekmovanje usmerjeno 

v to, da skupaj zberejo čim več. Nihče izmed ravnateljev ni opozoril na ta problem. V teoriji 
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zasledimo tudi, da je v solidarnostnih akcijah veliko lažje pomagati, saj so vsi usmerjeni v 

akcijo. Vendar pa je slaba plat tega, da ponavadi ne pride do ponotranjenja teh 

(solidarnostnih) norm, ki se tudi ne prenesejo na druge situacije. Ena izmed intervjuvanih 

ravnateljic izpostavi problem, ko pravi, da je lažje pomagati nekomu, ki je daleč, v veliki 

stiski, kot pa bližnjemu, ki ti je poznan, morda je celo tvoj bližnji. Hoffman (2008) to potrdi, 

ko meni, da otroci lahko empatično doživljajo ljudi, ki so bolni, čustveno oropani ali brezupno 

revni. Zanimiv se mi zdi tudi ravnateljičin vidik, ko pravi, da pri solidarnostnih akcijah otroci, 

ki darujejo, ne pričakujejo nečesa v zahvalo, saj vedo, da to povračilo ni možno. S tega vidika 

torej solidarnostne akcije lahko vidimo kot pozitivne, saj ne pride do problema «daj-dam«. 

Moje mnenje pa je, da je pri solidarnostnih akcijah poleg vsega naštetega potrebno biti 

pozoren tudi na krepitev moči. Vsak, ki da, si bo s tem okrepil samopodobo, morda celo moč, 

vendar pa morda ob tem obstaja nevarnost, da drugega vidi kot manjvrednega oziroma sebi 

neenakega. 

Vsi ravnatelji so med pogovorom o vrstniški solidarnosti opozorili na problem «daj –dam«. 

Otroci naj bi po besedah ravnateljev ob nudenju pomoči sovrstniku skoraj vedno nekaj 

pričakovali v zahvalo. Ob tem naj bi bili otroci bolj motivirani za nudenje pomoči. Njihove 

besede potrjujejo tudi rezultati nekaterih raziskav iz teoretičnega dela, ki pravijo, da so 

otroci pogosteje prosocialni, če so bili za to nagrajeni. Čeprav nagrada pogosto pozitivno 

vpliva na pojav otrokovega prosocialnega vedenja, lahko nagrajevanje vedenja dolgoročno 

negativno vpliva na altruizem. Otroke spodbuja k tem, da svoje prosocialno vedenje 

povezujejo z zunanjimi motivi, poleg tega prosocialnega vedenja ne posplošujejo tudi na 

druge situacije (Marjanovič, Zupančič, 2001). Torej je zelo spodbudno, da se ravnatelji 

zavedajo tovrstne «pasti« solidarnosti in se trudijo, da bi bilo tega čim manj. Sama ob tem 

menim, da bi bilo zaradi nevarnosti pričakovanja, da bodo po dani pomoči, ki jo nudijo, tudi 

sami nekaj prejeli (in bi pomoč nudili zaradi pričakovanega povračila oz. darila), bolje, da bi 

nagrado izpustili ali pa bi otroci povračilo prejeli v drugačni obliki, da ne bi bilo vidno, da je to 

«nagrada« za nudenje pomoči. Tako ne bi imeli skritih pričakovanj, da bodo v zameno za 

dano pomoč nekaj prejeli. Ob problemu «daj-dam« so si ravnatelji enotni tudi v tem, ko 

pravijo, da se lahko zaradi tega ustvarijo dolžniška razmerja hvaležnosti in ponižnosti, kar 

vodi v nevzdržen odnos. Tudi teorija se sklada z njihovimi besedami. Dolto (1998) pravi, da v 

primeru, ko človek, ki nekomu pomaga, v sebi ohrani neko zahtevo do tistega, ki mu je 
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pomagal, če pričakuje hvaležnost, s tem dokazuje, da ga je hotel «kupiti« in ni opravil 

altruističnega dejanja. 

Kot pozitivni dejavnik pri spodbujanju nudenja pomoči je v teoriji večkrat izpostavljena 

jasnost in poznavanje situacije osebe, ki potrebuje pomoč (Musek, 1982). Tudi Nastran Ule 

(1997) meni, da se v primeru, ko so okoliščine, zaradi katerih se je nekdo znašel v nesreči, 

nejasne, lahko poraja dvom o potrebnosti in zanesljivosti dajanja pomoči. V intervjujih tega 

poudarka, razen pri eni ravnateljici, ni bilo zaznati. Ravnateljica, ki poznavanje situacije 

označi kot pomembno, pove, da otroke, za katere zbirajo sredstva, vedno predstavijo, morda 

celo spremljajo napredek teh otrok, če je možno, jim otroci, ki darujejo, napišejo osebno 

sporočilo. Meni, da so otroci veliko bolj zavzeti za pomoč, če so osebno seznanjeni s 

problemom. To napeljuje tudi na pomen dejavnika empatije, ki po Simoničevih besedah 

(2010) presega vsako kulturo, religijo ali spol, zato je univerzalna lastnost in je temelj za vsak 

dober odnos. Večja in intenzivnejša je empatična stiska (opazovalca) in intenzivnejša je 

dejanska žalost žrtve, hitrejša je pomoč (opazovalca) (Hoffman, 2008). Vendar šele dejavna 

empatična občutja vodijo v dejavno moralno vedenje (Simonič, 2010). 

Ena izmed omejitev empatije je, da več empatije čutimo s sorodstvom, prijatelji in enakimi 

etničnimi skupinami. Tudi odgovori ravnateljev potrjujejo teoretična spoznanja, da otroci 

prej in raje pomagajo vrstniku, ko/če je le-ta njihov prijatelj. Večina ravnateljev tako izpostavi 

pomen spletanja prijateljskih vezi, predvsem pri novopriseljenih otrocih, ki se vključujejo v 

socialno sredino.  

Večina ravnateljev poudarja, da se med otroci izgubljata tovarištvo in empatija. Tudi sama 

sem tega mnenja, saj imam izkušnje, da otroci raje nimajo stvari, kakor pa da bi stvari delili, 

si jih posojali. Opazila sem tudi, da postaja problem že to, ko je nekdo zaradi bolezni odsoten 

od pouka in naj bi mu sošolec posredoval manjkajočo snov. Že nudenje pomoči bolnemu 

sošolcu je za nekatere otroke problem. Trumbull in drugi (2000) pravijo, da šole zahodne 

družbe, ki so usklajene z individualistično orientirano družbo, spodbujajo otroke, da so 

osredotočeni na lasten uspeh in izpolnjujejo lastne potrebe. Torej dobimo potrditev o 

usmeritvi k netovariškim odnosom med otroci žal tudi iz teorije. Naj omenim, da so nekateri 

ravnatelji v intervjujih omenili tudi opažanja, da se otroci na njihovih šolah ne znajo, ne 

zmorejo postaviti v položaj, čutenje drugega. Nekateri menijo, da otroci (če že pomagajo) to 



115 
 

naredijo zaradi pričakovanja ali zato, ker je tako naročil učitelj. Torej ni najbolj spodbudno 

dejstvo, ki pravi, da je tovrstno vedenje, torej prosocialno vedenje, ki je vezano na 

egocentrične motive (npr. želja po nagradi, izogibanje neodobravanju s strani odraslih), ob 

čemer otroci velikokrat premišljujejo o pozitivnih in negativnih posledicah zanje, pogosto 

značilno za predšolske otroke (Marjanovič, Zupančič, 2001). Mi pa v odgovorih ravnateljev 

izvemo, da je tovrstno obnašanje prisotno pri šolskih otrocih. Gardner (1995) pravi, da je 

otrok ob vstopu v šolo zmožen pogledati tudi s stališča drugih ter pri materialnih in osebnih 

zadevah upošteva mnenja drugih. Tovrstnega ravnanja šolskih otrok iz ravnateljevih 

odgovorov skoraj ni moč zaslediti. Sprašujem se, ali morda niso dovolj napredovali pri 

čustveni inteligenci? Zanimivo je, da je v odgovorih zaslediti tudi mnenje, da se tovarištvo in 

empatija med otroki zgubljata s starostjo otrok. Tako naj bi bilo več empatičnega vživljanja 

zaznati v nižjih razredih, v zadnji triadi osnovne šole pa manj. Ob tem naj omenim besede 

Hoffmana (2008), ki pravi, da se empatičen odziv oblikuje z leti, saj ima empatija 

metakognitivne dimenzije. Do začetka pubertete se otroci naučijo večino empatičnega 

čutenja (Borba, 2001), vendar radodarnost oziroma altruizem z leti nenehno raste (Smith, 

Cowie, 1991). Tudi Simonič (2010) pravi, da je empatičen odziv v nas od rojstva naprej (razen 

pri avtizmu) ter ga pod vplivom okolja in odnosov lahko nadgrajujemo in izboljšujemo, lahko 

pa zakrni. Glede na to, da naj bi bilo po nekaterih mnenjih iz intervjujev empatičnega 

vživljanja manj pri starejših otrocih, se sprašujem, ali je torej možno, da so otroci premalo 

spodbujeni k prosocialnemu vedenju? Je empatičen odziv pri otrocih nehal delovati?  

V današnjem tekmovalnem kapitalističnem sistemu empatično obnašanje ne pripomore 

veliko k uspehu. Morda se tudi zaradi tega v šolah ne spodbuja. Kot uspeh pri otroku se v šoli 

pojmuje njegova dobra učna uspešnost, obiskovanje čim več dodatnih aktivnosti, kjer se 

seveda predvideva, da je zopet čim bolj uspešen. »Zdravo« tekmovalnost je presegla 

»egoistična« tekmovalnost. Sama sem v šolah opazila, da si otroci niti »plonk listkov« ne 

delijo več. Raje jih zadržijo le zase, kot da bi s tem, da jih razdelijo, še komu koristili. V tem 

sistemu se nagrajujejo otrokovo kognitivno znanje, ki naj bo pridobljeno čim hitreje. »Instant 

varianta«, ki zadovoljuje na kratek rok, sama kvaliteta znanja pa je vprašljiva. Sistem 

potrebuje produktivne ljudi, ki delajo, kar jim je naročeno, in se ne sprašujejo o smiselnosti 

dela, ki ga opravljajo. Tudi v šolskem sistemu smo na tej poti. Le malokrat se v šolah govori o 

pomenu kritičnosti, samostojnosti, sprejemanja drugačnosti in o pomenu prosocialnega 
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obnašanja. Če pa se o tem že govori, so omenjeni pojmi največkrat obravnavani kot 

»priporočene« veščine, ne pa kot temeljne veščine, ki vodijo k dolgoročni uspešnosti. Imajo 

le obrobno vlogo in kot take težko zavzamejo mesto, da bi bile v šolah resno in aktivno 

prisotne. 

Z ravnatelji sem se pogovarjala tudi o vzrokih, zaradi katerih naj bi po njihovih mnenjih otroci 

ali pa starši zavračali ponujeno pomoč. O zavračanju pomoči zaradi drugačnega kulturnega 

ozadja in zaznamovanosti sem spregovorila že v začetnem delu interpretacije. Na tem mestu 

bi omenila, da so vsi ravnatelji kot možnost za zavračanje pomoči navedli tudi napačen način 

nudenja pomoči. O pomembnosti načina podajanja pomoči v teoriji zasledimo, da je 

potrebno biti zelo senzibilen, saj lahko še tako dobronamerna pomoč osebi z nizko 

samopodobo le-to še zniža (Stanonik, 2011). Prav vsi intervjuvani ravnatelji menijo, da je 

postopnost, ciljnost, strukturiranost pomoči ključnega pomena pri tem, ali bo otrok pomoč 

sprejel. Večkrat opozorijo na pomen učitelja in njegovo senzibilno, empatično in odgovorno 

podajanje pomoči. Tudi po mnenju teorije je to izredno pomembno. Kroflič (2009) opozori na 

zanimiv vidik podajanja učiteljeve pomoči, ko pravi, da so učitelji vedno v poziciji moči. 

Predvsem se je potrebno pozicije moči zavedati in vzpostaviti korekten odnos ter biti 

pozoren, da se dominacija ne izrablja.  

V intervjujih je bila kot problem izpostavljena tudi neaktivnost prejemnika pomoči. V njihovih 

besedah je moč zaznati, da precej otrok ob prejeti pomoči «zaspi« in niso več aktivni pri 

reševanju problemov. Ob tem bi se oprla na teoretične izsledke, ki sem jih opazila ob 

prebiranju Krofličevega članka (2009), ko pravi, da je najbolj pomembno, da se zavedamo 

etike skrbi, kjer je potrebno poskrbeti za to, da se bo tudi «tisti drugi« lahko uveljavil kot 

subjekt skrbi (Kroflič, 2009). Torej, prejemniku pomoči moramo dati možnost, da se uveljavi 

kot «ponudnik« pomoči. Po mojem mnenju tako ne bo «zaspal« na «poservisirani pomoči«, 

motiviran bo za vzajemno dajanje pomoči, pri čemer bo pokazal svoja močna področja in ob 

tem občutil, kako je pomoč lepo tudi dati.  

Šola je podsistem, vpet v vse ostale sisteme, in v njej se zrcalijo pojavi, ki se kažejo tudi na 

drugih področjih, v drugih institucijah, tudi v širši družbi. Zato bi na tem mestu spregovorila 

tudi o širšem vidiku solidarnosti, ki se izraža v družbi. Omenila bi solidarnostna dejanja 

države, ki se preoblikujejo v predpise in zakone, ki delujejo po logiki mehanizma. Seveda so 
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koristna, a jih prav njihova avtomatičnost postavi v nasprotje človeškosti. Ko je solidarnost 

države postala izterljiva pravica državljanov in ko so državljani prek države zagotavljali 

solidarnost drugim, se je prekinila osnovna človeška vez med ljudmi. Pri vseh se je 

spremenilo. Tisti, ki so dobivali, so sčasoma pozabili, da so prejemniki, ter tako pozabili na 

človeški odziv tistega, ki dobi. Tisti, ki so dajali, pa so se počasi navzeli zmote, da so s tem, ko 

so izpolnili državljansko solidarnostno dolžnost, hkrati že izpolnili človeško dolžnost. Čim bolj 

se sistem dajanja in prejemanja formalizira, več je možnosti, da se izgubi začetna 

naravnanost, ljudje se začnejo obnašati nenaravno (Stanovnik, 2002). 

Opozorila bi tudi na humanitarna in karitativna gibanja. V teh nevladnih organizacijah veliko 

postorijo za socialno šibke. Mikuš Kos (2001) meni, da sodobna gibanja za zmanjševanje 

socialno pogojenih razlik vse bolj poudarjajo pomen aktiviranja pripadnikov prikrajšanih 

skupin, ki naj sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Humanitarni in karitativni pristopi so 

dobršen del aktiviranja prikrajšanih za spreminjanje svojega položaja. Ob tem se sprašujem, 

če z vsem delom, ki ga naredijo, ne «uspavajo« države, da na področju nudenja pomoč manj 

postori. Naj bi ljudje pomagali, da bi ne bilo treba ohranjati socialne države in njenih 

mehanizmov pomoči? Naloga države je, da poskrbi za to. Ali jim morda tovrstna gibanja z 

ogromno postorjenega dela ne dajejo «potuhe«? In potem država naredi manj, saj je v večji 

meri že poskrbljeno s strani humanitarnih in karitativnih gibanj. 

Evropske raziskave (Civil Society Survey, 2005) kažejo, da dve tretjini Slovencev vsaj enkrat 

na leto za dobrodelnost nameni denar, hrano ali gmotne dobrine. Poleg tega se Slovenci zelo 

dobro odzivamo na akcije, ki jih organizirajo humanitarne organizacije. Zdi se, da velik del 

državljanov opazi stisko in je pripravljen pomagati. Znano pa je tudi, da se Slovenci velikokrat 

izogibamo lastni odgovornosti in jo prelagamo na državo ali drugo institucijo. To dokazuje 

tudi Eurobarometer, v katerem je zaznati, da nas manj kot druge Evropejce zanimajo 

globalne teme (migracije, terorizem, skrb za okolje ...). Slovenska posebnost je torej 

prelaganje odgovornosti za ukrepanje. Torej lahko vidimo, da je v Sloveniji na ravni 

konkretne stiske zaznati odziv in pomoč, ko pa je potrebno solidarnost izraziti na ravni 

države, ko se pričakuje delovanje na širši ravni, smo v podpovrečju (Cepin, 2011). Ob tem bi 

omenila tudi dejstvo, da pogostokrat lahko darujejo le privilegirani, da je pomoč 

enostranska. Ob tem je nevarno, da se vzpostavi krepitev pozicije moči. Morda se s tem še 

večajo prepadi med sloji, ko so pomoči potrebni odrinjeni na rob družbe in še težje 



118 
 

participirajo v družbi. Vsekakor bi bilo dobro, da bi družba pogledala tudi ljudi, ki pomoč 

prejmejo. Ob tem bi omenila besede ene izmed ravnateljic, ko je dejala, da starši pomoči 

šole niso želeli sprejeti, saj se potem počutijo zapostavljene. Ravnateljica pravi, da si ob 

prejeti pomoči ne morejo privoščiti sladoleda, ne morejo na izlet, saj jih okolica gleda kot 

tiste, ki so dobili socialno pomoč. Pomembno je, da se družbo ozavešča, da na prejemnike 

pomoči gleda kot na sebi enake. Na koncu koncev se vsak lahko kaj hitro znajde v položaju 

«onih«, ki potrebujejo pomoč. Da bi bili učinki takega mišljenja čim boljši, je potrebno začeti 

pri najmlajših. Kratsborn in Kroflič (2008) menita, da si je potrebno prizadevati, da si 

zagotovimo priložnosti za prosocialno vedenje in reflektiranje konfliktov ter možnosti za 

skupno življenje na osnovi aktivne strpnosti. Prizadevata si za opolnomočenje vsakega 

posameznika. Hkrati pa naj bi bili prosocialnemu obnašanju osebno zavezani, da bo postalo 

del naših identitet.  

 

11.  Zaključek 
 

Ob pregledovanju strokovnih izhodišč in rešitev na področju (vrstniške) solidarnosti in 

medkulturnosti na šolskem področju ter na drugi strani ob primerjavi z dejanskim stanjem na 

štirih osnovnih šolah sem ugotovila, da sedanje oblike dela na omenjenih osnovnih šolah 

sicer spodbujajo medkulturno komunikacijo ter vrstniško solidarnost, vendar so še precej 

oddaljene od teoretičnih smernic in priporočil. 

Če se najprej ozrem na položaj tujejezičnih otrok, iz ugotovitev raziskave lahko sklepam, da 

trenutne oblike pomoči tem otrokom niso najbolj naklonjene. Pri vseh ravnateljih je bilo 

sicer zaznati, da se pri integraciji teh otrok izjemno trudijo, izkazala se je velika mera 

občutljivosti do teh otrok, tematiko medkulturnega dialoga prepoznajo kot pomembno. 

Vendar šolski vsakdan kljub trudu vodstev šol ni povsem pravičen v izpolnjevanju njihovih 

pravic. V največji meri so ravnatelji omenjali problem nepoznavanja slovenskega jezika. Na 

tem mestu gre omeniti, da je z odsotnostjo poučevanja maternega jezika kratena pravica do 

poučevanja maternega jezika in poučevanje v maternem jeziku. Skubic Ermec (2003) je preko 

opazovanja zaznala željo učiteljev, če že ne napotek, naj učenci «potlačijo« svoj jezik ter si 

prizadevajo za učenje slovenščine. Meni, da so to prvi znaki, ki kažejo na asimilacijsko 

politiko šole. Šokantni so tudi rezultati raziskave (Peček, Lesar, 2006), s katero je bilo 
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ugotovljeno, da se dobra polovica razrednih učiteljev strinja s trditvijo, da bi se Romi oz. 

priseljenci morali potruditi in tudi doma z otroki čim več govoriti slovensko. Nekateri 

ravnatelji se zavedajo, da je pomembno najprej osvojiti materni jezik, katerega uporabo 

spodbujajo v domačem okolju. V nekaterih odgovorih intervjuvanih ravnateljev pa je bilo žal 

moč zaznati tudi mnenje, naj otroci doma govorijo slovensko. Ob tem se zastavlja vprašanje, 

kako malo znanja s tega področja imajo učitelji, celo vodstva šol, da ne poznajo dejstev o 

pomenu dobrega znanja maternega jezika. Starši, ki ne obvladajo slovenščine, ne morejo in 

ne znajo poučevati slovenščine. Naslednji razlog, da naj otroci doma govorijo svoj jezik, je, da 

se morajo otroci najprej naučiti materinščine v dodelanem kodu, šele kasneje drugega jezika. 

Zadnji razlog pa je v tem, ker z morebitno uporabo slovenskega jezika v domačem okolju tudi 

sami starši vzpodbujajo asimilacijo v večinsko kulturo in otroku ne dajejo možnosti 

ohranjanja in nadgrajevanja svoje kulturne identitete. 

Kot je razvidno iz odgovorov respondentov v intervjujih, ima področje integracije tujejezičnih 

otrok veliko mankov. Ravnatelji so mnenja, da problem tiči predvsem v premajhnem obsegu 

pomoči, ki jo dobijo od pristojnega ministrstva. Na šolah izvajajo dodatne ure slovenskega 

jezika, vendar je po njihovem mnenju teh ur očitno premalo. Ob tem pa pohvalijo zavzetost 

nekaterih učiteljev, ki prostovoljno delajo s temi učenci. Hkrati se zavedajo velikega pomena 

vrstnikov, ki lahko tem otrokom na spontan način pomagajo pri vključitvi v šolsko sredino. Po 

njihovih besedah je prav nevključenost v šolsko življenje ena izmed velikih ovir, saj se 

počutijo osamljene, diskriminirane. Prijateljske vezi ter zaupanje, ki se sklenejo med otroci, 

so najboljše varovalo pred izločenostjo. 

Pohvalno je, da ravnatelji v začetnem obdobju prilagodijo ocenjevanje znanja in otrokom 

tudi dajo možnost, da odgovarjajo v maternem jeziku. Moje mnenje je, da bi bilo potrebno 

oblikovati skupne kriterije, merila, ki bi tovrstnemu ocenjevanju dala večjo vlogo, ne le, da je 

v pristojnosti «dobre volje« ravnatelja.  

Velik pomen pri medkulturnem dialogu ravnatelji dajo tudi staršem in učiteljem. Kot 

«pomembni drugi« imajo tako starši kot učitelji res velik vpliv na otroke. Večkrat je zaslediti, 

da šole staršem prepuščajo nalogo poučevanja maternega jezika. Morda je to prelaganje le 

odmik od odgovornosti šole? Glede učiteljev se ravnatelji večkrat ustavijo pri željah, da bi 

bilo za boljšo integracijo otrok koristno, ko bi za učitelje zunanje institucije organizirale 
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dodatna izobraževanja, ki bi pripomogla k boljšem znanju o medkulturnem dialogu. Ker 

učitelji teh znanj nimajo, v razredih ne zmorejo v polnosti udejanjati načel interkulturne 

pedagogike. Vendar bi bilo koristno, ko bi se učitelji, že preden so postavljeni pred otroke, 

izobrazili o medkulturnosti. Moja izkušnja z dodiplomskega študijskega programa je nudila 

zelo malo vsebin, ki bi študente, bodoče učiteljice in učitelje spodbujale v smeri razvoja 

kompetenc medkulturnosti in prosocialnosti. Torej bi bilo dobro dodati tovrstne teme že v 

dodiplomske programe. Sama menim, da so ovire, zaradi katerih učitelji interkulturnih načel 

ne udejanjajo v razredu, večplastne. Težko bi bilo govoriti le o eni. Mislim, da je največja 

ovira za učitelje negativen predznak odnosa do drugačnosti. Že res, da bi bilo potrebno 

bodoče učitelje poučiti več o kulturi manjšin, o poučevanju slovenskega jezika kot drugega 

jezika … Peček in Lesar (2006) menita, da so nujne spremembe stališč in ravnanj na vseh 

šolah, potrebna je sprotna evalvacija, pregled učbenikov, kako so zastopane različne skupine 

ljudi, zavedanje učiteljev o odgovornosti za akademski napredek ter za vzpostavitev razredne 

skupnosti … Najbolj se strinjam s predlagano spremembo načelne naravnanosti bodočih 

učiteljev do drugačnosti. Menim, da mora najprej učitelj sam odpreti «vrata« drugačnosti, 

sam razviti to senzibilnost. Morda lahko ravnatelji šol kaj naredijo, da bi učitelji na tematiko 

medkulturnosti oziroma na tujejezične otroke gledali drugače? 

V raziskavi sem s pomočjo intervjuja osvetlila trenutno stanje vrstniške solidarnosti na štirih 

osnovnih šolah. Menim, da bi vodstva šol na tem področju lahko še marsikaj naredila. Prav 

tako je iz opravljene raziskave razvidno, da so nekatere šole premalo aktivne pri tej temi 

kljub temu, da sem iskala šole, ki že zdaj v tem smislu pozitivno izstopajo. Glede na 

opravljeno raziskavo je največja ovira za večjo vključenost pri vrstniški solidarnosti 

birokratska preobremenjenost učiteljev, pomanjkanje časa otrok in učiteljev ter pretirana 

tekmovalnost. Šole s svojo storilnostno naravnanostjo niso pozorne na podajanje 

prosocialnih vrednot, ampak na pridobivanje kognitivnega znanja. Strinjam se z avtorjem, ki 

zatrjuje, da je v današnjem času večina moralne vzgoje prisotna le naključno, saj je dobršen 

del šolskega truda posvečen šolskemu uspehu (Kay, 1975). »Zdravo tekmovalnost« je 

presegla egoistična naravnanost. Musek (1982) pravi, da tekmovanje lahko spodbuja 

napredek, vendar je pogoj, da je povezano s sodelovanjem in upoštevanjem koristi drugih. 

Vendar pa v šolah žal tega ni velikokrat zaznati. Iz pogovorov z ravnatelji je videti, da se vpliv 

empatije in pripravljenosti pomagati sovrstniku s starostjo otrok zmanjšuje. Čeprav iz teorije 
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izvemo, da naj bi radodarnost oziroma altruizem z leti nenehno rasla (Smith, Cowie, 1991). 

Otroci naj bi po ravnateljevih besedah težko ponotranjili, da je pomoč lepo ponuditi. Večkrat 

gledajo na to kot na nalogo, ki jo da učitelj.  

Mnenja ravnateljev sovpadajo z mnogimi avtorji, ki zatrjujejo, da je pomen prijateljstva pri 

nudenju pomoči izjemno velik. Vodstva šol se preko empatičnih učiteljev trudijo, da bi 

oblikovala čim bolj prijazne razrede, v katerih bi vladali spontani prijateljski odnosi. Hkrati pa 

naj bi učitelji iskali oziroma ustvarjali situacije, kjer imajo otroci možnost delovati 

prosocialno. Tudi sama menim, da je potrebna pozornost do situacij, ki bi bile lahko 

spontana »učilnica« za prosocialno vedenje. Tovrstne situacije bi se učitelji morali naučiti 

prepoznavati, jih znati ovrednotiti ter se na pravilen način odzvati in predstaviti najmlajšim.  

Po mnenju enega izmed ravnateljev so stkane prijateljske vezi med otroki tudi varovalo pred 

nevzdržnim odnosom hvaležnosti prejemnika in ponosom dajalca pomoči. V ravnateljevih 

odgovorih je slišati o problemu, ki se ustvari pri dajanju pomoči, in sicer gre za tako 

imenovani problem »daj-dam«. Otroci naj bi ob dani pomoči vedno pričakovali nekaj v 

zameno. Kot dejavnik pri vrstniški solidarnosti omenjajo tudi starševsko vzgojo, od katere naj 

bi bilo po njihovih besedah največ odvisno, ali bodo otroci delovali prosocilalno ali ne. Kot 

zaviralca nudenja pomoči sovrstniku se v odgovorih pojavlja tudi prezaposlenost otrok. 

Obšolske dejavnosti jih omejujejo, da bi imeli čas pomagati. Ob tem nekateri omenijo tudi 

vidik staršev, ki naj bi se z vključevanjem otrok v številne dejavnosti razbremenjevali 

čustvenega ukvarjanja z otroki. Ravnatelji so starše omenili tudi pri vzrokih za zavračanje 

ponujene pomoči. Zaprtost in ponos staršev naj bi bila po mnenjih nekaterih ravnateljev 

razlog, da zavrnejo pomoč, ki jo šola ponudi. Sama sem mnenja, da se za tem skriva strah 

pred zaznamovanostjo, sram pred okolico, ki bi starše s sprejetjem pomoči takoj 

stigmatizirala. To izpostavijo tudi nekateri ravnatelji. Torej je potrebno delati v smeri, da bi 

ljudem, ki potrebujejo pomoč, to znali ponuditi na tak način, da se ob tem ti ne bi počutili 

manjvredne. Menim, da je potrebna vzajemnost, kjer bi bili vključeni prejemniki in dajalci 

pomoči. Kroflič (2003a) je mnenja, da je potrebna skrb, da se odnosi skrbi ne bi prevesili v 

usmiljenje in/ali celo v obliko socialne (pre)moči. Opozoriti je treba na krepitev moči dajalca 

pomoči, ki vedno daje, ter na morebitno znižanje samopodobe prejemnika, ki vedno 

prejema. Ozreti pa se je potrebno tudi na družbo oziroma tistega, ki pomoč daje. Kajti 

nepoznanost situacije problema, morda tudi nepoznavanje etnične skupine lahko privede do 
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predsodkov, diskriminacije, do manjšega angažiranja za nudenje pomoči. Kot je razvidno v 

teoriji, je za primerno spoštovanje drugih potrebno, da jih vsaj v grobem poznamo, saj se 

neznanega mnogokrat bojimo (Kunič, 2010). Tudi Kymlicka v intervjuju (Horvat, 2011) meni, 

da ustvarjanje solidarnosti v družbi etničnega pluralizma potrebuje medsebojno spoštovanje 

in poznavanje. 

Iz pogovorov je bilo zaznati veliko besed o problemu neaktivnosti prejemnika pomoči. Učenci 

naj bi se ob prejeti pomoči nanjo navadili in ne bi aktivno sodelovali pri reševanju 

problemov. Ravnatelji pravijo, da je pomoč, za katero se je potrebno potruditi, vredna več 

kot samoumevna pomoč, na katero otroci pasivno čakajo. Izrazi pa se tudi kritika, da se 

otrokom pomoč vnaprej daje, kar naj bi zmanjševalo njihovo motivacijo. Obenem pa je 

poudarjena misel, da je potrebno zahtevati rezultate, ki jo da pomoč, ne da se pomoč daje 

brez spremljanja napredka prejemnikov pomoči.  

Strinjam se z mnogimi avtorji, ki zatrjujejo, da je večji učinek pri prosocialnem učenju, ko so 

otroci dejansko postavljeni v situacije, kot pa pri moraliziranju o prosocialnem obnašanju. 

Musek (1982) pravi, da ob tem, ko govorimo o moralnih vrednotah, nismo postavljeni v 

dejansko situacijo, kjer je možnost izbire; in izbira «bom solidaren« zahteva določeno 

odpoved. Abstraktna vrednota nam ne pove, da njena uporaba skoraj vedno zahteva 

odpoved. Ravnatelji se v pogovorih niso dotaknili dileme, ko bi razpredali, ali je smiselno 

vpeljati predmet, ki bi učil o moralnih temah. So pa povedali, kakšne dejavnosti v zvezi z 

vrstniško solidarnostjo izvajajo na šolah. Zaznati je, da se zavedajo, da so potrebne 

konkretne situacije, ki otroka nagovorijo k nudenju pomoči. Omenijo tutorsko pomoč, ko 

starejši otroci pomagajo mlajšim. Na nekaterih šolah je prisotna pomoč »sošolec sošolcu«, 

ko otroci, bodisi sami od sebe ali pa pod nadzorom učiteljev, dobijo in učno uspešnejši 

pomagajo manj uspešnim. Do tovrstne pomoči (če jo organizirajo odrasli) so nekateri 

ravnatelji skeptični. Sprašujejo se, zakaj bi uspešnejšim nalagali še dodatno delo, da bi 

»reševali« manj uspešne. Zagovarjajo spontano pomoč, ko si otroci samoiniciativno 

pomagajo med seboj in poteka bolj v smislu spodbujanja tovarištva. Nekateri ravnatelji kot 

pripomoček pri spodbujanju solidarnosti omenijo tudi pomen elektronskih medijev, saj so 

blizu otrokom.  
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Na šolah poskrbijo tudi za materialno pomoč. Večkrat na leto organizirajo dobrodelne sejme, 

akcije, kjer zbran izkupiček namenijo pomoči potrebnim. Tu je potrebno opozoriti na 

kratkotrajen učinek teh akcij, saj so usmerjene v enkratno dejanje, ob čemer se norme 

solidarnosti ne oblikujejo, ne ponotranjijo. Prav tako otroci niso osebno angažirani, ničemur 

se ne odpovedo, le posredujejo naprej. Torej ne gre za osebno izbiro oziroma odpoved 

otroka, na katero sem opozorila v prejšnjem odstavku. 

Da se vse dejavnosti na šolah izvajajo, so potrebni skrbni in senzibilni učitelji, na katere vsi 

ravnatelji v intervjujih večkrat opozarjajo. Prav učiteljev odnos in način nudenja pomoči sta 

po njihovih besedah ključnega pomena pri spodbujanju otrok k nudenju pomoči. Empatičen 

odnos učiteljev je pomemben pri tem, ali bo otrok pomoč zmožen sprejeti ter pri integraciji 

tujejezičnih otrok v šolsko sredino. Preko svojih osebnih norm učitelji lahko in morajo 

sodelovati pri razvijanju otrokovega celostnega razvoja. In ne le skrbeti za akademsko 

uspešnost, ampak tudi za jedrne vrednote, ki so bistvene tudi pri pridobivanju znanj, 

spretnosti …   

Ravnatelji so učitelje pohvalili, podali pa tudi nekaj pomanjkljivosti, ki se tičejo predvsem 

učiteljevega osebnega odnosa do drugačnosti. Tudi meni se zdijo čustveno obarvani manki 

učiteljev zaskrbljujoči in njihovo zavedanje oziroma odpravljanje bistveno za nadaljnje 

uspehe. Postavlja se vprašanje, zakaj prihaja do tovrstnih mankov? V ugotovitvah raziskave 

(Peček, Lesar, 2006) učitelji navajajo, da predvsem zaradi birokratizacije dela. Vendar se 

sprašujem, ali ni to zopet prelaganje odgovornosti na druge, podobno kot je bilo vidno v 

zgoraj omenjeni raziskavi, ko je opazno, da učitelji prelagajo odgovornost za uspehe otrok na 

starše ali otroke.  

Ob prebiranju literature so se mi velikokrat vsiljevale besede, ki se ne nanašajo na kognitivno 

raven učitelja, ampak na čustveno. Pogosto sem zasledila besede – senzibilnost, zavedanje, 

odnos, kritična refleksija, presoja, odgovornost …  Menim, da je potrebno, da učitelji ne le 

razmišljajo o neenakosti, solidarnosti ... ampak se trudijo zavezati k temu delovanju. Zgolj na 

kognitivni ravni se ne da vsega osvojiti, zato menim, da je pomemben del izobraževanja 

učiteljev tudi izkustveno učenje in reflektiranje dela. Obenem pa bi bilo dobro, da bi se čutili 

odgovorne za otroke. Kako to doseči, je zame veliko vprašanje. Kot pravi Kroflič (2008) bi se 

bilo najprej potrebno vprašati, kakšne etične standarde imamo glede spoštovanja drugih, kar 
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naj ne bi bil rezultat, ampak pogoj. Kot glavne cilje šolanja otrok bi bilo potrebno poudariti 

kritičnost, spoštovanje drugačnosti, empatijo, skrb za drugega ... Katere od naštetih lastnosti 

naša šola že izvaja? Zagotovo bo potrebno veliko časa in energije, da bodo omenjene 

lastnosti v izobraževalnem sistemu pognale korenine. 

V raziskavi ravnatelji izrazijo veliko idej, predlogov o uspešnem medkulturnem dialogu in 

vrstniški solidarnosti. Zanimiv je predlog o uvedbi sorazrednika, s čimer naj bi se birokratsko 

delo učitelja razbremenilo, ob tem bi več časa ostalo za napredovanje na prosocialnem 

področju. Morda je zanimivo, da ravnatelji zelo malo govorijo o konkretnih načrtih. Torej se 

le zavedajo, da je potrebno kaj narediti, vendar se tega ne mislijo lotiti? Kljub temu, da se je 

ravnateljem moj predstavljen koncept o vzajemni izmenjavi talentov, ko se v vseh otrocih 

išče in najde močne točke in se jih spodbudi, da si talente izmenjujejo, zdel zelo dober, so 

izrazili dvom o njegovem praktičnem izvajanju. Pohvalno pa je, da imajo na eni šoli 

predlagani koncept o izmenjavi talentov namen vzpostaviti v naslednjem šolskem letu. K 

naštetim predlogom intervjuvancev bi lahko dodala še predlog o večji vključenosti šol v širšo 

okolje, kar je velik izziv za celoten šolski sistem. In dobro vodstvo šole ima pri tem 

pomembno vlogo. Če imajo šole dobre smernice in vizijo, potem lahko preko učiteljev 

otrokom ponudijo širši pogled na solidarnost in medkulturni dialog. Menim namreč, da bi se 

šole, ki so del družbe, morale bolj vpeti v družbeni ustroj. Konec koncev se odprejo le šolska 

vrata in otrok je že v širši družbi, v kateri pa se velikokrat ne znajde najbolje.  

Glede na to, da sem v pričujočo raziskavo vključila le izbrane osnovne šole, za katere sem 

vedela, da imajo vrstniško solidarnost ali/in medkulturne odnose dobro razvite, bi se 

dotaknila še ostalih osnovnih šol. Ob prebiranju raziskav in strokovne literature, ki zajema 

slovenske osnovne šole in se tiče medkulturnosti, sem zaznala, da se tudi druge šole 

spopadajo s premajhnim obsegom pomoči od pristojnega ministrstva. Opaziti je, da je 

pomoč, ki je nudena tujejezičnim otrokom, v največji meri prisotna v obliki dodatnega 

izobraževanja slovenščine. Odnos učiteljev do tujejezičnih učencev je velikokrat opisan kot 

negativen, učitelji mnogokrat niso naklonjeni tem otrokom, saj so mnenja, da se morajo 

otroci slovenščine naučiti doma. Tudi sama sem na nekaj osnovnih šolah, ki niso vključene v 

raziskavo, zasledila odklanjajoč odnos nekaterih učiteljev. Kot da so tujejezični otroci le še 

dodatno breme, s katerim se morajo ukvarjati. Le redko sem na drugih šolah opazila učitelje, 

ki so pozitivno naravnani do teh otrok. Tudi vrstniška solidarnost je iz mojih izkušenj na 
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drugih osnovnih šolah še precej nerazvita. Kot vrstniško solidarnost ravnatelji pojmujejo vse 

mogoče. Od prostovoljnega recitiranja pesmi na proslavah do zbiranja zamaškov za pomoč 

invalidom … Sprašujem se, če se ravnatelji morda sploh nočejo vprašati oziroma ozavestiti, 

kaj je vrstniška pomoč in čemu služi. Tako za podporo tujejezičnim učencem kot za vrstniško 

sodelovanje v šoli ni prostora oziroma časa – ker se stvari sistemsko urejajo. Zalomi se že pri 

odgovornosti oblikovalcev politik na tem področju, ministrstva, Zavoda za šolstvo … Menim 

pa tudi, da gre pri teh problemih tudi za odsev širše situacije oziroma tekmovalne in v 

dosežke usmerjene družbe, ko ni časa za pomembnosti manjšine, različno obravnavo 

različnih. 

Pričujoča magistrska naloga je morda pomanjkljiva v določeni točki raziskovalnega dela. 

Predvsem pri izbiri intervjuvancev, ko gre za vključenost vseh udeležencev v vzgoji in 

izobraževanju. Zavedam se, da sem z intervjuji vodstev šol pridobila le mnenje ene strani. V 

podobno raziskavo bi bilo smiselno vključiti tudi učitelje in/ali svetovalne delavce. Oni so 

tisti, ki imajo neposreden stik z učenci, starši in vidijo v srž problemov. S tem, ko bi povedali 

o svojem delu s tovrstnimi učenci, bi mi lažje zaznali kako delajo, kaj je pri njihovem delu 

dobro, pri čem potrebujejo pomoč. S tem, ko bi dobili oris dejanskega stanja, bi učiteljem 

oziroma svetovalnim delavcem lažje pomagali, jih usmerili.  

V prihodnje bi bilo potrebno raziskati še mnenje druge strani, torej mnenje staršev, saj se je 

izkazalo, da ravnatelji velik pomen dajejo prav njim. Ker ravnatelji velikokrat kritično gledajo 

na šolski sistem, predvsem na pomanjkanje pomoči, ki jo dobijo od pristojnega ministrstva, 

bi bilo smiselno opraviti intervjuje z odgovornimi ljudmi na ministrstvu, Zavodu za šolstvo … 

Zavedam se, da ima področje moje magistrske naloge še veliko neraziskanih možnosti, za 

katere sem odprta in jih z veseljem spoznam. Nove ideje in koncepti, ki bi kakorkoli 

pripomogli k izboljšanju medkulturnega dialoga in vrstniške solidarnosti, so vedno 

dobrodošli.  

Vsekakor bi se bilo dobro v nadaljevanju raziskovanja ozreti širše, onkraj šolski vrat. Gre za 

večplastno temo, v katero niso vključeni le pedagoški delavci, otroci in starši, ampak vsi člani 

družbe.  

Solidarnost in večkulturnost se v veliko primerih prepletata in lahko lepo dopolnjujeta druga 

drugo. V intervjuju (Horvat, 2011) Kymlicka meni, da ustvarjanje solidarnosti v družbi 
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etničnega pluralizma potrebuje medsebojno spoštovanje in poznavanje. Multikulturalizem 

lahko pripomore k takšnim odnosom. Da pa multikulturalizem s solidarnostjo zaživi, je treba 

ljudem omogočiti, jih usposobiti, da se med seboj spoznavajo, da živijo drug z drugim, ne pa 

drug mimo drugega. 

Da bomo lažje sprejeli priseljence in delovali prosocilano, bo sprva potrebno razčistiti pri 

sebi, nato ozavestiti ljudi. Vse ljudi, saj vsi oblikujemo družbo. Pomembno se mi zdi, da se 

sliši o tem, da o tem spregovorimo mi, kajti pripadniki manjšine, žal, pogostokrat niso slišani.  

Za sklep pa še misel svetega Konstantina (Cirila): 

«Mar sonce ne sije enako za ves svet? Mar ne dihamo vsi istega zraka? Mar te ni sram, da 

dovoljuješ samo tri jezike in na ta način vse druge ljudi obsojaš na slepoto in gluhost? Povej 

mi, mar misliš, da je Bog brez moči in nezmožen poskrbeti za enakost med ljudmi, ali pa, da 

je zavisten in jim je ne privošči?» 
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V. PRILOGE 

 

12.1.    Opomnik 

 

SPLOŠNO 

Kakšna je vizija vaše šole? oz. kakšno je poslanstvo vaše šole? 

Kakšna je populacija otrok, ki obiskujejo vašo šolo? (glede na etnično pripadnost, glede na 
morebitne druge posebnosti in značilnosti populacije? 

V čem je vaša šola posebna? 

Kaj poleg rednih vsebin še izvajate? 

Ima vaša šola kakšno posebnost, ki bi jo želeli omeniti (v najširšem smislu – od vsebinskih 
zadev, do vizije …)? 

  

MULTIKULTURNOST 

Preko vprašanj naj bi na koncu lahko posredno bolj bogato odgovorili na vprašanje «kako 
pojmujejo multikulturnost?» 

Ali imate na vaši šoli učence z migrantskim ozadjem (tu so mišljeni otroci, katerih starši so 
prišli v Slovenijo, otroci so se rodili v Sloveniji ali pa za otroke, ki so s starši iz tujine prišli v 
Slovenijo)? 

Ali imate kake strategije delovanja, kjer  to temo naslavljate? 

Ali imate na vaši šoli prakse (oz. specifične programe za podporo pri integraciji), ki zajemajo 
načelo multikulturnosti? 

Do katere mere se te prakse uresničujejo oz. v kakšni obliki? 

Ali so otroci z migrantskim ozadjem (tu so mišljeni otroci, katerih starši so prišli v Slovenijo, 
otroci so se rodili v Sloveniji ali pa za otroke, ki so s starši iz tujine prišli v Slovenijo) vedno v 
vlogi žrtve? 

Kateri so pomembni dejavniki, ki otežujejo sodelovanje s temi učenci? 

Katere so po vašem mnenju potrebe oz. manjki, s katerimi so največkrat obremenjeni otroci 
z migrantskim ozadjem? 
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Kakšne so potrebe oziroma želje, ki jih izražajo otroci z migrantskim ozadjem in njihovi 
starši? 

Ali ponudite otrokom z migrantskim ozadjem kdaj možnost, da se pokažejo v vlogi »dajalca 
pomoči«? 

Katere so po vašem mnenju močne točke teh otrok? 

Menite, da bi na tem področju otrokom lahko pomagali preko prostovoljstva? Na kakšen 
način? 

 

SOLIDARNOST 

Preko vprašanj naj bi dobila odgovor na vprašanje «kako na vaši šoli pojmujete solidarnost?» 

Ali morda izvajate prakse, ki vključujejo elemente solidarnosti? 

Kateri so uspešni praktični načini prenašanja pojmov solidarnost, altruizem, ki se izvajajo na 
vaši šoli? 

Na podlagi česa se odločite komu bi pomoč namenili? 

Katere vrste pomoči bi največkrat potrebovali učenci vaše šole? 

Kako pojmujete medvrstniško pomoč? 

Ali na vaši šoli obstajajo kakšne oblike medvrstniške pomoči?  

Katere so te oblike? 

 

VZAJEMNOST PROSTOVOLJSTVA 

Preko pripovedovanja  svojih izkušnj, praks na šoli o »vzajemnosti prostovoljstva«, naj bi 
dobili posreden odgovor na vprašanji«kako vidite vzajemnost?», «kako si predstavljate 
pojem »vzajemno prostovoljstvo?» 

Kakšno je vaše mnenje o tem, da vsak otrok (tudi tisti, ki je učno zelo uspešen) kdaj 
potrebuje pomoč? 

Kako menite, da se počuti otrok, ko prejme pomoč? 

Se je že kdaj pripetilo, da ste otroku ponudili pomoč, pa je ni želel? Zakaj menite, da je prišlo 
do tega? 

Kakšni so po vašem mnenju občutki otroka, ki pomoč daje? 
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Kakšni so odzivi otrok, ki pomoč dajejo? 

Kakšni so odzivi otrok, ki pomoč sprejmejo? 

Menite, da obstaja možnost, da bi občutke, ki jih doživijo prostovoljci, lahko vzbudili tudi v 
otrocih, ki po navadi pomoč prejemajo? 

Na kakšen način bi bilo to možno? 

Nato na kratko predstavim moje razmišljanje o vzajemni recipročni vrstniški (medetniči) 
pomoči. 

Kaj menite o mojem predlogu? 

 

12.2.     Prepis intervjuja 

 

Prepis intervjuja z gospo ravnateljico OŠ Bičevje Mirjam Stanonik 

 

Prosila vas bi, če se lahko prosim predstavite. 

Sem Mirjam Stanonik, ravnateljica OŠ Bičevje v Ljubljani, trenutno je to moj drugi mandat, 
prvo leto drugega mandata, sem sicer tudi slovenistka in pa diplomirana muzikologinja tako 
da sem po 25, 24 letih dela v razredu prevzela še malo drugačno vlogo.  

 

Zanima me kakšna je vizija vaše šole oz. kako bi opredelili poslanstvo vaše šole? 

Ja, Delores je zelo lepo postavil tiste štiri stebre vzgoje in izobraževanja za. Moram rečt, da 
predvsem poskušamo vzgajat in izobraževat otroke za življenje, da bi jih opolnomočili za 
samostojne in dovolj odločne korake v življenju, da poskušamo bit učitelji tisti mostovi med 
teorijo in prakso; prakso, ki jih čaka in teorijo, ki recimo da so jo deležni v začetnih letih 
izobraževanja. Kako nam pa to uspeva pa pravzaprav dobivamo povratne informacije tako po 
koščku generacije otrok, ki zapuščajo šolo in staršev, ki ponovno vpisujejo mlajše otroke in so 
zadovoljni z našim delom. Poskušamo se preverjat, včasih nam to dobro uspe, včasih nam to 
ne uspe pa iščemo še kakšne druge. Se mi zdi, da kar se tega tiče, ne odstopamo; navzgor 
zagotovo ne, želim pa si da pa navzdol tudi ne preveč.  

 

Zanima me populacija otrok, ki obiskuje vašo šolo; morda na etnično pripadnost ali pa kakšne 
druge posebnosti ali značilnosti populacije. 
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Naš šolski okoliš je zlasti v svojem južnem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu pravzaprav 
mal specifičen. Namreč v svojem okolišu imamo cesto Dveh cesarjev, imamo cesto V Gorice, 
k nam sodi tudi azil, tako da je multikulturalnost, multijezikovnost ena od stalnic naše šole; 
da bi lahko z gotovostjo rekla, recimo po odstotkih  koliko je povsem slovenskih zakonov si 
sploh ne upam niti ugibat, ker mislim da je ta odstotek izjemno majhen. Veliko pa imamo 
priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, veliko je v zadnjem času tudi Albancev, vedno je tudi 
kakšen Rom, vendar ne v smislu tistega tradicionalnega Roma, ki ga imamo takoj v mislih, 
ampak v smislu, s tem mislim v dobrem smislu naroda,ki pač nima obstanka. Pridejo, pa 
grejo, poskušajo nekaj novega . Zanimivo je opazovat te otroke, ko pride v deželo pomlad, 
zunaj sonce, ti otroci več kot do glavnega odmora enostavno ne zdržijo in takrat potem 
stopijo različni pogajalci in različne pogodbe, ki podpisujejo ali bomo zdržali do 10.30 ali do 
11.30 ali pa morda samo do 10. Kaj je za koga dobro; zanimivo pa je ko se ti isti otroci 
vračajo, ko naj bi bili nekje v srednji šoli in jim je praviloma žal; ugotavljajo kako pa so sedaj 
tam le številke, kako jih nihče v šolo ne podi, kako so zaradi tega zamrazili kakšen letnik ali pa 
sploh šolanje; tako da ja, to so specifike; tako jezikovne kot kulturne in teh ni malo. 

 

V čem je vaša šola posebna, kaj bi rekli v čem se razlikuje? 

Težko bi rekla, da je naša šola kaj posebnega. Morda bi rekla po srčnosti naših obeh 
pedagoginj, to je zagotovo nekaj posebnega. Po odprtosti učiteljev; pa je potem tukaj vedno 
tako, da rečeš tolikšen odstotek je takih, tolikšen odstotek jih ni, jih znamo, se srečujemo, 
slišimo potrebo otrok; morda pa res v tem, da je na našem šolskem okolišu tudi mladinski 
dom Malči Beličeve, ki sprejema otroke, ne s fizičnimi, no včasih tudi, ampak predvsem se mi 
zdi s psihičnimi poškodbami in ti otroci, v letošnjem letu jih imamo štirideset so potem 
seveda člani naše šole. To pa je zagotovo tista posebnost, specifika, ki jo naša šola ima. In ti 
otroci potrebujejo drugačnega učitelja, drugačno mamo, ker je na tem področju največ 
primanjkljajev.  

 

Kaj poleg rednih vsebin še izvajate, kakšne stvari kar se tiče recimo teh otrok ali pa kakšni 
neklasični krožki, v smislu prostovoljstva, ampak ne klasičnega? 

Prav v smislu prostovoljstva nimamo na naši šoli nobenih stvari. Verjetno gre tukaj tudi za 
eno, bom rekla za eno povezanost; namreč republike nekdanje Jugoslavije so izjemno močno 
gojile eno športno panogo in to je nogomet. In ko pri nas otrokom pokažeš žogo je potem to 
nogomet. To se mi zdi, da se ti otroci rodijo z žogo na nogi in jih potem druge stvari v resnici 
niti ne zanimajo. Tako,da odločanje za športne aktivnosti, tega je veliko. Za kakršnekoli druge 
ročne spretnosti, pa tega nimamo. Ne uspe nam recimo vzpostaviti mladinskega zbora, ne 
uspe nam vzpostavit folklorne skupine, ne; to je nekaj kar očitno tem otrokom in njihovi 
kulturi pač ni domače, ne. In še ne razumejo, ne želijo, ne zmorejo sprejemat  pa oni 
drugačnosti. Močni smo v aktivnem sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine, zelo. Naša 
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pedagoginja, je, mislim da kar tri leta zapovrstjo vodila tudi otroški parlament, tako da se v 
to smer redno vsako leto vključujemo. Tako da letos smo se ukvarjali kar precej s sterotipi, v 
prihodnjem tednu nas tudi čaka ena zaključna delavnica skupaj z Zvezo prijateljev mladine na 
šoli, kjer bomo v delavnicah kazali slovensko obrt in bodo otroci na ta način izdelovali suho 
robo, barvali panjske končnice, delali glinene izdelke, klekljali, vezli, pekli dražgoške kruhke … 
skratka poiskali smo tiste stvari, ki jih otroci in ne poznajo, pa so del naše slovenske kulturne 
zakladnice. Potem veliko poskušamo pomagat ali pa zbirat zlasti materialnih sredstev, da 
lahko pomagamo tem otrokom pri vključevanju recimo kakšne tabore, s tem da s krožkom 
izdelujemo stvari, pripravljamo, s tem da imamo potem srečelove ali kakšne sejme, kjer se 
potem ti prispevki zbirajo. Še tri leta nazaj smo tako rekoč  vsako leto peljali otroke na tabor, 
kjer gre za sicer bolj ali manj za šolske vsebine ali vsebine, ki jih predpisuje učni načrt pa so 
potem lahko posredovane na drugačen način, v drugačnem okolju in so to stvari, ki bogatijo 
otroke, žal pa finančna stiska staršev kaže na to, da je odstotek teh otrok zdaj premajhen, da 
bi bilo smiselno še organizirat. Tako, da smo skrčili tabore. Skrčili tabore na tretji, četrti,  peti 
razred. Peti razred je plavanje, šesti razred je smučanje, potem pa no, 7., 8., 9., to pa ni. 
Ampak prva triada ostaja. Pred tem so pa imeli vsi razredi. Vsaj tri dni. Pa je bilo kje na 
kmetiji ali pa kakšna taka stvar. 

 

Prej ste že omenili, da je veliko otrok, kjer so starši Neslovenci; se pravi jaz imam tukaj 
označeno to kot otroke z migrantskim ozadjem – mišljeno je torej otroci, ki so se skupaj s 
starši preselili v Slovenijo ali pa, ki so starši sem prišli. Pa me zanima ali imate kakšno 
strategijo delovanja, kjer bi to temo naslavljali? Če, kaj? Kako prilagodite? 

Prilagodimo samo takrat kadar pridejo otroci z velikim jezikovnim primanjkljajem, da zanje 
dodatno organiziramo ure slovenščine, to so pa u bistvu učitelji oddelkov PB, ki na ta način 
izkoristijo tiste dopoldanske ure, ko so recimo že prisotni v šoli  pa so lahko. Ali pa so to 
slovenisti ali pa razredni učitelji. Vsako leto zaprosimo tudi na ministrstvu, na nekdanjem 
ministrstvu za šolstvo in šport za sredstva, ki jih namenjajo delu s tujci; tako da se nam zdi 
daleč najbolj pomembno to, da jih opolnomočimo na področju jezika, slovenskega jezika; s 
tem da kadar prihajajo otroci, ki jim je slovenščina na začetku popolnoma tuja, potem so pri 
urah vzgojnih predmetov vedno vključeni v razred, ker je tam pravzaprav jezikovno 
sporazumevanje najbolj neproblematično. Pravila nogometa zelo hitro osvojijo, pa recimo 
matematika je še en tak predmet, kjer je sorazmerno skop nabor besednega zaklada ali pa 
besed zadosten, da so otroci lahko uspešni. Potem pa počasi dodajamo še; tako da na primer 
ostali predmeti: slovenščina, narava, družba jih po navadi delajo še s kakšnim učiteljem še 
zraven.  

 

Kako je potem z otroki, ki pridejo in ne znajo čisto nič še slovensko? Kako se učitelji z njimi 
sporazumevajo? 
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Če se le da, učitelj v razredu slovensko. Najprej mu pove v slovenščini, stopi do njega in 
najdeta morda nek skupni jezik. Včasih je to težko, zlasti pri albanskih otrocih, kakšnega 
drugega južnoslovanskega jezika ne znajo; pa je potem pripomoček lahko nemščina ali pa 
angleščina. Tam se otroci že od 1. razreda naprej učijo angleško, tako da vsaj nekaj teh besed 
jim je domačih in je to lahko potem skupna pot. Sicer pa si delamo slovarčke slovensko 
albanskih besed, takrat tudi starše poskusimo bolj vključit kot sicer. Težava pa nastopi v 
trenutku, ko tudi starši ne znajo slovensko. Takrat je potem pa ta komunikacija zelo zelo 
omejena. Izkazalo se je že, lahko rečem kar pri nekaterih otrocih, ki so seveda hitreje 
napredovali v znanju slovenščine kot pa starši, da so otroci prirejali podatke, prirejali to kaj je 
učitelj v pogovoru povedal, ne in so povedali samo tisto kar jim je bilo fajn. Tako, da za 
starše, pa smo poskušali v letošnjem letu prvikrat, preko Ceneta Štuparja organizirat 
brezplačen tečaj slovenščine, pa se je prijavilo, tako da bi bilo lahko pri nas na naši šoli, samo 
šest staršev, se pravi štirje premalo. Vsaj deset bi jih potrebovali, tako da smo trenutno to 
prestavili na september. Pa upam, da dobimo potem še svoje starše ali pa s kakšne druge 
šole. 

 

Ali potem to kar ste prej omenili, da imajo na začetku samo učenje slovenščine, to pa poteka 
izven šolskih ur? 

Ne, to poteka v času pouka, recimo takrat kadar imajo sošolci slovenščino, takega otroka 
vzamemo iz razreda in z njim dela posebej učitelj, ne. To se nam zdi smiselno. Včasih 
naredimo tako, da ima recimo otrok tri ure slovenščine na dan, individualno z učiteljem, da 
se mu nabere vsaj nekaj teh temeljnih besed, da lahko potem z njimi počasi informacije 
združuje potem tudi v razredu. Tako da, na začetku, recimo ko na začetku leta ali pa sredi 
leta vstopijo v našo šolo, vstopijo v vzgojno - izobraževalni proces, nam v prvem trenutku 
ocene, pridobivanje ocen iz znanja splošnih predmetov ni pomembno. Najprej mora osvojit 
jezikovno dovolj besednega zaklada, da se znajde, potem pa tudi ostale ocene niso 
problematične.  

 

Se vam potem zdi, da ti otroci z migrantskim ozadjem oz. tisti, ki so se rodili v Sloveniji, da se 
večkrat znajdejo v vlogi žrtve oziroma nekoga, ki potrebuje pomoč, se to tudi kdaj obrne? Za 
te otroke ali za otroke kakih drugih skupin (prej ste rekli iz tistega doma, da imate v vašem 
okolišu ta dom). 

No, v našem okolišu je sicer res dom Malči Beličev; v ta dom pravzaprav otroci, ki bi imeli 
jezikovne primanjkljaje zato, ker bi prihajali iz ne vem, nekdanjih drugih republik nekdanje 
Jugoslavije, tega nimamo. To so otroci, ki prihajajo lahko s hudimi psihičnimi poškodbami, 
morda so to otroci, ki bodo dodeljeni v rejništvo, kjer staršem ne znese, kjer je doma lahko 
alkoholizem … skratka neugodne življenjske razmere. Lahko tudi, da na vzgojnem področju 
staršem ne znese pa so zato otroci preveliki šefi, pa je včasih treba stvari zastavit drugače 
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zato, da razume. Ampak to je stvar centrov za socialno delo, ki otroke nameščajo v dom 
Malči Beličeve. Se pravi je drugačno ozadje, mi smo pa potem dolžni zanje poskrbet. Tukaj, 
da gre pa za kakšen jezikovni, za tak primanjkljaj so pa navadno družine, ki se odločajo za 
bivanje pri nas. Zdaj na vprašanje če so ti otroci žrtve. Da bi bili ti otroci žrtve medsebojnega, 
medvrstniškega nasilja, zagotovo ne. Žrtev v smislu odmaknjenosti, odstavljenosti ali pa 
nevključenosti v eno socialno sredino pa skoraj da lahko rečem, da ja. Velikokrat je, 
pravzaprav na učitelju, da takega otroka povabi, zanj posebej poskrbi,  kje pa ste njemu, kdo 
pa mu bo pomagal, kdo pa mu bo razložil, to pa lahko že ti narediš. Po drugi strani pa včasih 
izrabljamo možnost priseljencev druge generacije, ki še ohranjajo znanje svojega maternega 
jezika, da priskočijo tem novincem na pomoč. In rečemo: glej ti že znaš slovensko, pomagaj 
prijateljčku, pa mu povej po vaše, tako da bo razumel. Pa je zanimiva tudi reakcija teh otrok, 
da najprej niso pripravljeni tega naredit. Ne v smislu: ne bom ti pomagal, ampak v smislu: ne 
bodo me slišali sošolci, da znam drugačen jezik, da ne govorim slovensko. Res je pa tudi to, 
da z jezikovnega stališča postaja včasih ta njihova komunikacija ena huda spakedravščina. In 
si zelo želimo in poudarjamo staršem: govorite doma svoj materni jezik in naj bo res vaš 
materni jezik. Otrok naj v šoli govori drug jezik, se pravi slovenščino, jezik okolja. Potem bo 
otrok sčasoma znal dva jezika, ne pa ene srednje, jaz temu rečem spakedravščine, ki ničemur 
ne služi, ane. Ker potem ni to ne tisto kar govorijo doma in ni ne jezik s katerim se bo znašel 
ali pa popolnoma suvereno operiral v okolju v katerem je vsajen. 

 

Kaj pa za te otroke, ki pridejo iz doma Malči Beličeve? Ali kaj posebnega nudite? 

Tem otrokom, ja. Če so to otroci, ki imajo odločbo, smo jim nekako dolžni organizirat 
dodatne ure. Sicer jim pa mi kakšnih posebnih dejavnosti, če to mislite, niti ne nudimo. Kajti 
ti otroci takoj po končanem pouku zapustijo šolo, se vrnejo v dom, to je pri nas dejansko 
tukaj čez dvorišče čez, skorajda. In oni si tam skupaj s svojimi vzgojitelji potem kuhajo kosilo 
in imajo svoje dejavnosti, popoldanske zaposlitve, morda glasbeno šolo, učne ure in tako 
naprej. Delo in pa življenje v tem delu je pa organizirano tako, da so sestavljene skupine, ki 
jim tudi oni rečejo družine; če se le da sta vzgojiteljica in vzgojitelj, skratka, da imajo lik očeta 
in mame in poskušajo funkcionirat na ta način. Se pravi: oče, mama in otroci, ki imajo svoje 
zadolžitve. Starši, v navednicah, se potrudijo, da  obiskujejo vse tiste stvari, ki si jih izberejo, 
da so stvari narejene za šolo; tudi oni so tisti, ki hodijo v šolo na govorilne ure in ne dejansko 
njihovi biološki starši. Tako da naša komunikacija poteka iz šole do vzgojiteljev v domu. 
Potem pa tam naprej preko staršev.  

 

Katere pa bi omenili dejavnike, ki otežujejo sodelovanje s temi učenci; bodisi s temi iz doma 
ali pa s temi, katerih njihov materni jezik ni slovenščina? Katere bi izpostavili? 

Težava v komunikaciji? 
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Ja, ali pa kakšni drugi dejavniki. 

Mogoče to; ti otroci postanejo takrat, ko se vključijo, zelo plahi. In včasih, na začetku, ne 
najdemo poti do njih, se otroci ne odprejo, ne zaupajo, je to zanje, bom rekla prevelik šok, da 
so menjali svojo domovino, svojo šolo, da so nekje pustili svoje prijatelje. Dejansko pa so 
potem vklopljeni pri nas v bivanje na šoli, pa lahko za mnoge rečem od sedmih zjutraj pa do  
petih popoldan; to je pa pravzaprav že tisto, kar presega zakonsko mejo devetih ur, ko naj bi 
bili otroci v šoli. Starši so sicer, bom rekla takole; očetje teh otrok so mnogi kakšni gradbinci, 
kjer nimajo delavnika, mame so velikokrat nekvalificirane, kar pomeni da opravljajo delo 
kakšnih snažilk, strežnic in je to delo tudi popoldansko, nočno. In so otroci velikokrat 
prepuščeni sosedam, v popoldanskem času ulici, upajmo, da naredijo v resnici največ, ko so v 
šoli, ko nam je mar zanje, ko jih poskušamo vzpodbujat. Če pa imajo recimo v paralelki 
prijateljčka, ki je v približno istem času prišel na šolo, se pa taki otroci zelo radi družijo skupaj 
in potem kar čemijo nekje sami zase. Tako, da rabijo veliko vzpodbude učitelja, da jih 
vklaplja, da jih socializira v razredu; zdi pa se mi, da je te empatije s strani otrok velikokrat 
premalo. Pa v prvi triadi več, ker jim je vredno to, če imajo prijateljčka, pa čeprav je ta malo 
poseben, se znajo s tem nekako postavit pred vrstniki. Medtem ko v zadnji triadi so 
pripravljeni otroka, ki ima jezikovni primanjkljaj tudi pustiti ob strani.  

 

Tudi če so sami otroci staršev druge generacije? 

Ja. Se bojim, da smo te otroke, da so to otroci y generacije: naredim, če bom nagrajen. Že 
davno ni več te potrebe: nekdo je v stiski, mu želim stati ob strani, mu želim pomagat, ne 
zanjo pa ali pa nočejo pa zavrtet svojega filma nazaj. Kako sem  se sam počutil, ko sem se 
moral vklopit v eno sredino? Kdo mi je takrat pomagal? Ali lahko naredim jaz nekaj za tega, ki 
je v podobni, enaki, še slabši, morda tudi boljši situaciji kot sem bil sam. 

 

Ali potem to kar ste prej omenila, da rečete nekomu, ki zna tako slovenski kot njegov materni 
jezik; to so potem predvsem otroci v nižjih razredih, da hočejo to naredit? 

V nižjih razredih je to morda bolj spontano. Najprej je otroku  malo nerodno, potem pa 
nekako znajo. Sicer je njihova komunikacija potem vedno v šepetu, nikdar ne govorijo glasno 
med seboj; v višjem razredu je pa to v smislu: mu prevajam. Torej kar pove učitelj v 
slovenščini, sošolcu prevedem in obratno. Kar pa se  nam je izkazalo v nekaterih primerih 
tako zelo dobro in so taki otroci hitro napredovali. Zdajle pa v dveh primerih ugotavljamo, da 
je otrokom tako zelo fajn, ker so poservisirani in nimajo interesa pridobivat jezikovnega 
znanja. In jim je tako fajn, da so nekomu cokla. To pa je seveda za odraščajočega najstnika 
breme. To je treba vedet, ane.   To, da mu je pravzaprav dolžan sošolcu vsako uro prevajat, 
to je hkrati za njega moteče, ni zbran, tako da tukaj je treba kot učitelj biti previden koga 
zadolžiš za tako stvar, oziroma da pravočasno tudi odklopiš in rečeš: glej zdaj pa že moraš. V 
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tem smislu lahko tudi ti otroci, ki prihajajo k nam, reciva temu z jezikovnim primanjkljajem 
igrajo vlogo žrtve: ne znam, ne zmorem, ne razumem. Saj bi, pa nihče ne pove; ker se lahko 
za tem skrije. To je neka vrsta bega od odgovornosti. 

 

Se pravi tisti, ki prevaja, se vam zdi da sprejme to bolj kot neko nalogo, ki jo da učitelj? Ali 
nekako z veseljem naredijo zato, da bodo nekaj dobrega naredili za prijatelja? 

Se bojim, da vsaj na začetku kot nalogo, ki jo da učitelj. In reče: no, saj bom, ker ravno znam; 
in jo potem nekako prevzame. Nikdar jih nisem spraševala, da bi sedaj lahko tako z 
zagotovostjo rekla ali jim je sedaj to fajn, ker počnejo že toliko časa. Vidim pa, da jim je 
včasih, zlasti kadar učitelj veliko govori, jim je to mučno. Potem zelo zmanjšajo te 
informacije, ki jih posredujejo in se bolj osredotočijo na naloge. Recimo: tole je treba naredit, 
tole je takole naročila; na take stvari. 

 

Kateri se vam zdijo ti največji manki, s katerimi so obremenjeni ti otroci, ki prihajajo s 
primanjkljajem? 

Znanje, neznanje jezika; to je pač največja ovira, da ne stopajo v ene socialne interakcije s 
svojimi sošolci ali pa z vrstniki, recimo celega letnika, morda s starejšimi. Tudi to, da se 
potem več družijo in iščejo stika, ne vem, z mlajšim bratcem, sestrico ali s starejšim bratcem, 
sestrico; da starejši recimo bratje poskušajo biti odgovorni in prevzemat to odgovornost za 
mlajše brate in sestre, ki so vključeni v šolo; kako ti je pa šlo, ali ti kaj pomagam, pa sam 
vztraja na nekem primanjkljaju.  

 

Se vam zdi, da so zaradi tega bolj povezani s sorojenci? Ali to mislite, da izhaja iz njihove 
kulture, da so bolj skupaj? 

Ja, to mislim, da prihaja iz njihove kulture. To zavedanje, da pripadajo isti družini in da jih to 
povezuje, to se pri teh otrocih zelo zelo pozna. In so starejši bratje, sestre izjemno skrbni. Če 
jih gledamo s tega stališča kako so skrbni, si rečeš: u, je pripravljen zamuditi tudi nekaj 
svojega pouka zato da pomaga mlajšemu bratcu in sestrici, ki je ta hip v stiski. Seveda, če pa 
pogledamo z drugega zornega kota potem pa si rečeš: ker ima sam primanjkljaj, ker je 
nebogljen v razredu, ker še ni usidran v eno sredino, beži iz nje in si najde zaposlitev, seveda 
v sorojencu, ki mu pomaga ali pa pod pretvezo pomoči. Tako, da je velikokrat takega otroka 
tudi poslat v razred. Glej, bom jaz pomagala, bo ta učitelj pomagal, ti pa pojdi k sebi. Ker je 
nenavadno, da iščejo; skratka ne srečujejo se vedno s sorojenci, recimo v eni etaži šole; 
ampak če ima pouk v drugem nadstropju pride v kontrolo, če je z njim vse v redu, če je z 
njegovim bratcem vse o.k. v pritličju. To je neke vrste beg, to ni samo skrb. 
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Ali kdaj starši ali otroci izražajo kakšne želje po pomoči, tako da sami izrazijo; to pa to bi pa 
še želeli, da nam pomagate? Ali kdaj kaj izrazijo? 

Ne, da bi starši več pričakovali od šole, ne bi rekla. Včasih kakšni starši, pa spet gre to za 
starše, ki so seveda bolj izobraženi, ki zasedajo, recimo tudi drugačne položaje v službah, da 
pridejo v šolo na govorilno uro in rečejo: glejte, saj če nam vi poveste kaj boste pa delali jutri, 
zanimivo, da želijo vedeti za vnaprej, pa se bova midva že doma v maternem jeziku 
pogovorila, da bo otrok poznal snov o kateri boste govorili in bo lažje navezoval. In si bo tem 
lažje naredil tudi slovarček takih bistvenih besed. Tako, da ja; imamo dve taki družini, da 
vesta v naprej, da veliko delajo starši z otroci doma. Imamo pa tri take družine, kjer je 
komunikacija med starši in šolo nemogoča. Kjer oče slabo slabo razume slovensko, mati pa 
nič. In seveda v takem primeru znajo otroci pa tudi izkoristit ta primanjkljaj pri starših, ker 
vedo, da učitelji ne bodo klicali domov, tudi če bo kakšna lumparija ali kakšno hudo neznanje 
ali pa izogibanje čemu; ker oče je na gradbišču in bo ali pa ne bo dvignil, z mamo pa nima 
smisla komunicirat, ker ne razume slovensko. Tako, da to je en tak čuden začaran krog v 
katerega se lahko ujamemo. In potem to res tako zelo specifično rešujemo te stvari. 

 

Ali potem kdaj tem otrokom, recimo z migrantskim ozadjem, ki imajo te težave pri 
slovenskem jeziku kdaj date možnost, da se pokaže v vlogi dajalca pomoči? Jim date kdaj 
kakšno tako možnost, da lahko oni pomagajo?    

Damo jim možnost prvič, da oni pomagajo pri teh recimo, kjer so močni; velikokrat so potem 
to na kakšnih dnevih dejavnosti, ko so stvari manj strogo ukalupljene, ali je potem to pri 
kakšnih vzgojnih predmetih in pa poskušamo jim dati neko mesto v razredu ali pa neko 
veljavo s tem, da lahko povedo kako je pa to pri njih; ko se pogovarjamo recimo o običaju na 
slovenskem, kako pa je to pri njih. O nekem receptu, kaj pa vem, za kakšno sladico, kakšno 
pa poznajo oni. Da potem iščemo te stvari, da si najdejo en prostor, da otroci vidijo, da pač je 
samo jezik, da je pravzaprav pregrada, da pa živijo ravno tako bogato kvaliteto, kvalitetno 
pestro življenje kot ga živimo mi. 

 

In to potem vsaka učiteljica dela po svoje? Če se odloči? 

Ja; to pa nimamo, žal. Tukaj pa gre za avtonomijo učitelja; so učiteljice, ki jim to izjemno 
dobro znese in imajo dobre uspehe in otroci hitro napredujejo, so pa učiteljice, kjer se vse 
skupaj vrti v začaranem krogu. In je včasih pravzaprav smiselno, da otrok ponavlja razred, 
zato da bo snov ista; pač povedana in predstavljena na drugačen način, ampak, da bo lahko 
napredoval v jeziku.  
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Bi morda omenili kakšne močne (skupne) točke teh otrok, ki po navadi prejmejo pomoč pri 
jeziku? 

Ja, prejmejo pomoč pri jeziku. Zelo zelo radi se ti otroci postavijo pri matematiki. 
Matematika je internacionalni jezik in potrebujejo sorazmerno malo slovenskih besed, da se 
lahko izkažejo. Naslednja stvar so pa vzgojni predmeti. Glasba zna biti problematična zato 
ker vendarle je drugačna; imamo pa tudi otroke, ne ravno z migrantskim ozadjem, ampak z 
močno versko zaznamovanostjo, v mislih imam seveda take zelo tradicionalne muslimane, 
muslimanke, ki ne samo da nosijo ruto, ampak recimo ne pojejo, ne želijo peti; rešujemo 
probleme ali bo tak otrok vstal pri slovenski himni ali ne bo; tako da ja, velikokrat nas kakšne 
stvari presenetijo in jih je treba tako zelo globalno reševat. In takrat je zopet tako: potem pa 
ti predstavi svojo himno, svojo deželo, svoje stvari, potem boš pa razumela. Ane ta domovina 
daje prostor, službo, zaposlitev, šolanje tebi, otrokom, staršem; tako da to je nikdar končana 
zgodba.  

 

Se pravi te prakse, ki vključujejo elemente solidarnosti so te, ki ste jih omenili; recimo da 
pomagajo ali pa da se izkažejo pri matematiki, da prevajajo drug drugemu. Ali pa je zaznati 
te elemente solidarnosti še pri otrocih z migrantskim ozadjem ali pa pri otrocih, ki so vključeni 
v center? 

Iz doma Malči Beličeve ne. Pa tudi sicer je tako, da ti otroci, ki prihajajo recimo iz teh 
drugačnih jezikovnih skupin ali pa kot pravit, ko imajo migrantsko ozadje; prej sem rekla, so 
otroci, ki ostajajo zelo dolgo v šoli in takrat se v popoldanskem času poskušajo učitelji več 
ukvarjat, ker je za sošolce to bolj sproščujoč čas in takrat jih težje nagovoriš za kakšno 
solidarnost; so pa otroci, ki takoj po pouku odhajajo domov, ker jim je ta primarna družinska 
celica tisto kar je pomembno in pridejo starši iskat in so potem doma. Pri teh je pa 
vključevanje potem počasnejše, bistveno počasnejše.  

 

Glede na to, kar ste prej omenili, da so precej bolj vezani na družino, sorojence, gredo potem 
hitreje domov, pa potem zato tudi manj možnosti? 

Seveda, seveda. Veliko je takih otrok, da niti na kosilu v šoli ne ostanejo, ker so mame 
nezaposlene, ker so mame doma, potem hitijo domov. 

 

Na podlagi česa se odločite komu bi pomoč ponudili? 

Pomoč ponudimo vsem. Vsem,ki prihajajo, bom rekla po tej migrantski plati na šolo. Že tako 
je tako in tako, da se jih na osnovi zaključenega šolanja drugje ali pa na drugi šoli poskuša 
razporediti v razred v katerega pravzaprav pašejo; res je, da preverimo znanje slovenščine, 
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da sicer pogledamo kako je to usklajeno z učnim načrtom naše šole in se potem skupaj s 
starši odločamo: ali je smiselno, da otrok ponavlja zadnji razred, zato da delamo lahko samo 
na jeziku ali pa, če starši na to ne pristanejo, moram pa rečt, da starši v večini primerov 
pristanejo, potem otrok lahko več dela na jezikovnem področju. Vsem otrokom nudimo ure 
slovenščine za tujce kot jim mi rečemo. In so recimo dva, trije učitelji, ki imajo po enega, 
maksimalno dva otroka. Če sta to dva otroka iz iste družine potem oba hkrati, če se pa 
pokaže, da en otrok zelo napreduje, drugi malo manj, se potem s tistim dela še nekaj ur več. 
Drugače pa tega dela, individualnega so deležni v resnici vsi otroci. 

 

Se pravi med uro, ko je slovenščina gredo lahko posebej? 

Da, s tem začnemo. Začnemo seveda najprej tako: ena ura slovenščine, da sploh vidimo kako 
je t naporno, kaj gre, kje smo; potem pa tako kot sem rekla; včasih se kar odločimo in 
rečemo: to so pa kar tri ure slovenščine en teden, vsak dan tri ure; to se potem pa nekaj ur 
že nabere. Ne gre pa to samo za tiste ure, ki jih odobri ministrstvo, ker je teh ur absolutno 
premalo, ampak so potem še dodatne ure, ki jih poskušamo ravnatelji, recimo da vrednotit 
na tak ali drugačen način ko učitelji opravljajo. 

 

Ali so ti učitelji deležni kakšnega posebnega izobraževanja oziroma kako se znajdejo? 

 Ne, niso; sami žal, bom rekla ne. Kajti ne pedagoška, ne filozofska, ne center za tujce na 
filozofski, ne organizirajo kakšnega posebnega izobraževanja za učitelje. Imeli so ga, morda 
pred dvema letoma razpisanega, pa je potem vse skupaj padlo v vodo, se ni organiziralo. Zelo 
prav so nam prišli ali pa nam prihajajo učitelji, ki imajo bodisi znotraj svoje študijske smeri, 
slovenščino, srbohrvaščino, potem je ta pot kar enostavna. Ali pa da znajo angleško, nemško 
in je potem to tisti vmesni prehod. Imeli pa smo do lanskega leta učitelja, ki je bil po rodu 
nekje iz Srbije in je bil potem za to recimo koristen, ker je lahko tako zelo po enostavni poti 
iskal pravzaprav pomoč ali način kako pridt do slovenščine. 

 

Kako pa je z medvrstniško pomočjo? 

Medvrstniška pomoč je sicer zelo zaželjena, nekaj jo sicer tudi je, treba pa je vedeti, da ta 
medvrstniška pomoč pride v poštev samo pred ali pa po pouku. Mi pravzaprav ne smemo še 
otroka, ki nima dodeljenih ur za kakšno pomoč, potegnit iz razreda, zato da potem, čeprav si 
želi, pomagat prijatelju pri tej stvari.  

 

Ali imate pred ali po pouku torej kaj organizirano? 
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To je pa spet, bom rekla na bremenih razrednih učiteljev, ki imajo v svojem razredu takega 
otroka, da organizirajo to solidarnostno ali pa medvrstniško pomoč. 

 

In se izvaja? 

Nekaj jo je. 

 

Predvsem za to znanje, neznanje jezika ali tudi na kakšnem drugem področju? 

Ne, predvsem bom rekla na drugem področju; skratka zaradi neznanja jezika so otroci 
recimo manj uspešni, kaj pa vem pri posameznih predmetih in gre potem za pomoč pri 
tistem predmetu, kjer otrok ima primanjkljaj. To dela s sošolci. 

 

Kako konkretno to izgleda? 

Mi imamo v obeh avlah, v prvem in drugem nadstropju so mize,stoli; in so potem pred 
poukom tam, lahko za stoli, ob mizicah in delajo; ali pa po pouku. 

 

Ali je to popolnoma v domeni otrok? 

Ja 

 

Ali kaj razrednik predlaga? 

Ja, včasih razredniki vedo, včasih pa razredniki niti ne vedo, da so se otroci sami med seboj 
zmenili. Je pa težava tudi v tem: ti otroci težko zapisujejo stvari v zvezek, velikokrat težko 
sledijo, si napačno zapišejo, si slabo zapišejo; tako da to je en tak začaran krog.  

 

Ste potem že kdaj razmišljali, da bi bilo bolj zorganizirano, kot kak krožek, vendar da ne bi 
bilo obvezno; da bi se ta vrstniška pomoč bolj konstantno izvajala? Da bi jih vzpodbudili še z 
nekim okvirom? 

Iskreno rečeno ne. O tem nismo razmišljali, zato ker so ti otroci tako zaposleni in imajo toliko 
stvari takoj po šoli, da je treba v resnici zelo individualno pristopiti k stvarem; da bi bil pa 
kakšen izmed otrok, ki bi rekel: no sedaj sem pa jaz na razpolago, danes ali pa vsak 
ponedeljek ali pa vsak torek, pa če bi ti kaj, če tebi ne znese prišel …. Kje pa, je pa nemogoče 
pričakovati. Torej v naši socialni sredini te šole zagotovo ne. Lahko tako na individualnem 
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dogovoru s sošolcem, žal mi je tukaj za katerega, da reskiram nekaj časa. To pa pravim; tako 
globoko smo že v tej ipsilon generaciji, da so otroci pripravljeni tudi pomagat drug drugemu, 
samo če ob tem sluti, čuti ali pa ve, da bo na nek način nagrajen ali pa da bo dobil nekaj 
nazaj. Idealno bi pa seveda bilo to, da če ti mi pomagaš pri slovenščini, kjer sem šibek, lahko 
jaz tebi pri matematiki, kjer je pa morda nekaj tvojega primanjkljaja.  

 

Torej je ta vzajemnost bolj na individualni ravni? 

Ja, ja, po dogovoru. Ne more pa biti zaukažena. Lahko je, bom rekla, malo stimulirana, 
zmotivirana s strani razrednika. Tudi vem za enega razrednika, ki odstopi svoj razred: pridite 
v moj razred in ko boste, pa delajte; pa če kaj rabite sem vam tudi jaz dodatna pomoč. 
Ampak te stvari so pavšalno, za vse primanjkljaje, pri vseh predmetih, za vse otroke, ne pa 
tako eksplicitno za te, ki imajo migrantsko ozadje ali pa jezikovni primanjkljaj.  

 

Menite, da bi vsak otrok, tudi tisti, ki je zelo uspešen potreboval kje pomoč? Morda ne otrok, 
ki ima težave na jezikovnem področju; da bi v vsakem našel eno pozitivno, pa tudi v vsakem 
eno, da bi lahko pomoč prejel? 

No tako ja. V vsakem razredu imamo otroke, ki so izjemno uspešni. Je tako, da če bi 
statistično pogledali koliko je na naši šoli otrok, ki so spoznani za nadarjene, je teh, bom 
rekla, skoraj da v enaki meri kot tistih, ki imajo odločbe – teh je pa ogromno. Žal je pa tako, 
da so ti otroci, ki so nadarjeni in od katerih bi lahko pričakovali tudi kakšno tako 
medvrstniško solidarnost, prezaposleni. Starši jim v popoldanskem času pripravljajo toliko 
aktivnosti; v glasbeni šoli, jezikovnih šolah, v plesnih šolah, v različnih športnih dejavnostih, 
da so ti otroci v resnici razprodani. In potem je spet tako: tisti, ki so uspešni imajo vsega itak 
toliko, da so komajda zvečer doma, starši so šoferji z enega konca na drug konec; včasih 
zgleda kot da si sploh ne upajo, ne želijo vzeti časa za družino in drug za drugega, da 
enostavno ne znajo več funkcionirat. Otroci s primanjkljaji, ki prihajajo seveda iz drugačnih 
družinskih sredin, kjer so pa starši ali nezaposleni ali pa tako zaposleni, da nimajo časa za 
otroke pa ostajajo s primanjkljaji. Ker jim starši pa ne znajo pomagat. Zato je tudi začaran 
krog; vse kar lahko naredimo je, znotraj rednega časa pouka, morda kakšne dodatne ure, ki 
jo tak otrok ima z učiteljem, na to učenci zelo pristajajo, čisto z veseljem. Na to, da bi po šoli 
ostajali otroci, zato da bi svojem sošolcem gradil znanje jezika, pa ne. Če mu pomaga sošolec 
med poukom, potem ja,posebej pa ne. Pred poukom in po pouku pa morda takrat, ko je več 
pisanja, ko je več preverjanja znanja, kjer pa jezik ni tisti, ki je bistven, kjer gre za generalno 
znanje posameznih predmetov. 

 

Torej je predvsem problem, ker ti uspešnejši nimajo časa? 
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Nimajo časa, jaz si ne upam rečt, da si ga ne želijo vzeti. Bi si ga vzeli; ker če rečeš: ali si 
pripravljen sošolcu pomagat, lej ti to znaš; bo vsak od otrok rekel ja. Vprašanje, ki ga bo 
hkrati postavil, je kdaj. Ampak danes ne morem, jutri imam pa že tisto pa tisto. To je 
problem. 

 

Med poukom se pa pač ne sme? 

Ja, med poukom se pa ne sme. Med poukom ga lahko učitelj vzame ven, če učitelj izvaja to 
uro, da bi pa rekel lej danes ne bosta dve uri pri kemiji, fiziki, pa se dajte učiti biologijo, to se 
pa ne sme. 

 

Se torej izgublja naraven čas za solidarnost? 

Seveda, seveda. Tega ubijamo. Zato, ker moramo zakonsko slediti stvarem, ki nas zavezujejo, 
ki nas obvezujejo. Kar bi lahko naredili so učitelji, tako da bi dva otroka znotraj razred poslali 
v kot, pa bi rekel: lejta, dajta si pomagat, dajta delat skupaj. To bi nekako še šlo; da bi z enim 
ušesom vendarle lahko poslušala stvari, ki se dogajajo v razredu, ampak to je pa spet nekaj 
kar ne more bit zaukazano od vrha navzdol, ker je absolutna stvar, odločitve, avtoritete 
učitelja. 

 

Menite, da bi se to dalo narediti? 

Seveda, da bi se dalo. Absolutno, da bi se dalo. Pogoj za to, da bi pa taka stvar zaživela je pa 
takojšnja ukinitev nivojskega pouka. Nivojski pouk je nerealna situacija, je neživljenjska 
situacija. Tega nikjer nimamo. Nikjer v življenju, v nobeni situaciji, v nobeni službi nimamo 
samo slabih, samo odličnih, pa tiste najštevilčnejše sredine. Ne gre to. In potem tudi nimaš 
sošolca, ki bi mu pomagal. Ker imaš izjemno dobre, ki nimajo nikomur pomagat in imaš same 
slabe –kdo  bo komu pomagal. Tako da to terja en širši razmislek. 

 

Ali ste to že kdaj doživeli, da kakšen od otrok, ki ste mu ponudili pomoč, da jo ni želel sprejeti? 

Ja. Ja. 

 

Kaj pa mislite, da je razlog? 

Predvsem vtis, ki ga bo naredil na sošolce. Ali pa: nimam časa, ne bom, se mi mudi. Zanimiva 
izkušnja, ki jo doživljam pa z enim devetošolcem, je pa ob domačem branju. Vem iz kakšne 
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družine prihaja, vem da je migrantsko ozadje, vem da je bližnji prihodnosti v načrtu spet 
selitev; no ampak ta otrok ne bi bral. Moj dogovor pa je, da je knjiga prebrana. Če pa jo ne 
bere doma, jo pa bereva midva skupaj. Ampak jo ne bereva kadarkoli, bereva jo v petek 
popoldne. Se pravi nekaj kar je za otroka absolutno zoprno. Ko bi mogel že odklopit, pa mu 
sedaj učiteljica teži in bo sedaj brala še do petih, do šestih z njim vsako prebrano stran. Ja, 
ampak mu je vredno. Klic po pozornosti; mu je vredno sedet tukajle v moje pisarni in lepo 
bereva in se pogovarjava o prebrani stvari in kaj napiševa. Vmes malo pojamra kako ga boli 
glava, kako ga boli želodec, kako je težko, da bo kar umrl in ko dovolim da umre, bere dalje. 

 

So kakšni, ki prav odklonijo; da rečete: »Sedaj se pa lahko prideš učit npr. slovenski jezik, bi 
bilo fajn zate.«, pa rečejo: »Ne, ne bom.«? 

Odvisno od tega, če je to znotraj nirvane, kar pomeni ni napovedanega spraševanja, ni 
napovedanega pisanja, nič takega kar bi jim grozilo, potem praviloma nimajo časa. Če pa je 
to takrat kadar jim že voda v grlo teče, ko vedo, da je kaj takega pred njimi in so primanjkljaji, 
ker so se učili druge predmete in se itak vse podre, potem pa pridejo. Ja. 

 

Zakaj pa mislite, da takrat odklonijo pomoč, ko jim recimo voda v grlo ne teče? 

Ker si ne znajo, oni ne vedo, ker nimajo delovnih navad, ker jim ni jasno, da če ne obnavlja 
vsak dan tistega kar je nekoč že znal, bo čez tri tedne pozabil vse. Bo moral štartat z nule. 
Zdaj ugotavljam, da ima recimo otroci težave s tem, da ne razumejo besede razočaranje. 
Devetošolec ne ve kaj pomeni biti razočaran. In je zmožen trdit, da še nikoli v življenju ni bil 
razočaran. Zadovoljni so s tako minimalnim znanjem, da ne čutijo potrebe, da bi bilo fajn še 
kaj nadgradit. Da se jim zdi, da če bo on povedal, da je Primož Trubar napisal prvo knjigo, 
Katekizem in Abecednik, Da ga učitelj ne bo vprašal: ja v katerem jeziku pa? In se tega seveda 
ne nauči. In reče: v nemščini.  

 

Se vam kdaj zdi, da mogoče ne morejo sprejeti zaradi občutka manjvrednosti? 

Seveda. Da bi se počutil, da je zaznamovan. Mislim, da sicer ne toliko iz tega: aha, nekaj 
rabim. Mislim, da tega vpogleda nimajo, njihovi starši pa verjetno da, ampak bolj s tega: ne 
znam, sem butelj, saj ne morem. Nekaj časa igra žrtev: ne morem, nimam, mi niso dali in 
tako naprej. Potem pa postane to privilegij. Saj ne znam, saj ne morem, ne bom. Tako, da pri 
otrocih je velikokrat zelo težko najdt tisto ločnico kdaj se čuti še žrtev, kdaj pa to izrablja sebi 
v prid. Ker če pa učitelju dovolj prepričljivo pove kako ne razume, kako on bi, pa ni razumel, 
pa tako naprej; jasno, če učitelj nasede in začenja znova in mu ne pove; glej tole sva midva že 
se naučila; se pravi znanje gradiš samo od tukajle naprej, ampak začnemo spet sedemnajst 
korakov zadaj, otrok ne napreduje, za nos vodi učitelja ali pa sošolca; velikokrat je pa tako, 
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da je zunaj sonce, žoga, to je bolje kot pa delat za šolo. Hitro so zadovoljni. Pa je potem tukaj 
spet en problem k se postavi – nizke zahteve učiteljev. Če so učitelji z malim zadovoljni, 
otroci ne bodo veliko znali. Tako da treba si je postavit neke standarde in v resnici ocenjevati 
znanje, ne pa pripravljenost. Otroke z migrantskim ozadjem je pa treba počuvat, v tem 
smislu, da najprej razume kaj si mu naložil. Ja, da ga tako po korakih spremljaš in ga pripelješ 
do tega. Seveda od njega zahtevat deset minut prostega govora, ne gre. Ampak, da jasno 
pove katere temeljne stvari, da zna ločevat tudi odtenke besed, to pa ja.  

 

Menite, da bi v primeru, da bi otroci, ki pomoč velikokrat sprejmejo, če bi jo tudi sami lahko 
dali, potem lahko lažje sprejeli? Če bi jo tudi oni lahko dali. 

Če bi vedeli, da znajo bit v tem smislu koristni.  

 

Bi jo tudi oni lažje sprejeli? 

Ja, ja, seveda. Seveda bi. 

 

Torej je problem kam to pomoč umestiti? 

To je problem. Zdaj jaz sicer zagovarjam idejo, da bi otroci od sedmega razreda osnovne šole 
do zaključka šolanja morali opravit, bom rekla ne vem koliko v skupnem znesku, ampak 
vsako leto za teden dni prostovoljstva. Katerega obvezni del ali pa sestavni del bi bilo v 
razmerju 50 50 solidarnost v tem pogledu v čemer midve govoriva. Moje znanje lahko jaz 
nekam naložim in to moje znanje črpajo drugi, hkrati pa ti isti, ki črpajo zanjo toliko stvari, ki 
jih pa jaz ne znam, so mi pa oni pripravljeni to vrniti ali pa mi pomagat ali pa me usmerit. 

 

Dobite kdaj kakšne odzive otrok, ki pomagajo, npr. ko ste rekli, ko so v avli te mize …? 

Ja 

 

Ali kaj povejo, da jim je bilo fajn pomagat? 

Ne 

 

Ali zato, ker je to bolj na individualni ravni? 

Ja, in se mi zdi, da to z veseljem naredijo za prijateljčka, za sošolca. 
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Pa odziv teh, ki prejmejo ali kdaj pohvalijo? 

Ja, pohvalijo v smislu: ja, mi je pa pomagal sošolec, mi je pa povedal, pa naučil; ampak se mi 
zdi, da tukaj nam manjka še ene zrelosti. Da je tega premalo. Znotraj. Da bi bilo to nekje že 
zapisano, saj veste, radi se držimo tistega kar je že zapisano, pa je to tako zelo zelo varno; jaz 
trdim, da bi bilo dovolj, da bi bili vsi učni načrti na treh straneh. Vse ostalo je pa potem 
učitelj in njegova vloga v razredu. In v tem primeru bi se našel čas tudi za tako delo. Z vsemi 
temi specifičnimi otroki, ki prihajajo, bi se z njimi znalo in dalo delat na drugačen način; in bi 
učitelji iskali možnosti, kje bi. Ne obest tega, ne vem svetovalni službi na šoli, ti razporedi pa 
povej kdo bo delal tistih par ur bomo že oddelali, pa tudi če jih je to sedemdeset v celem 
šolskem letu, je to nenazadnje samo dve uri na teden. Za takega otroka bi pa to moralo biti 
vzdržoma, velika kopica ur, utrjevanje, učenje, potem pa postopno zniževanje in biti na 
razpolago, ko otrok pokliče, ko čuti ta primanjkljaj. Vidim pa da, morda so trije, štirje otroci, 
pa bom rekla, ne z jezikovnim primanjkljajem, se pravi ne z migrantskim ozadjem, ampak s 
takim splošnim primanjkljajem, da imajo odločbo … ampak spet: takrat, ko jih stiskajo 
kontrolne, pridejo do svetovalnih delavk, učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč; a se 
smem pa danes še učit ali lahko danes po pouku. 

 

Jim ni nerodno? 

Ne, ne. Otrokom, ki pa imajo dodeljeno to pomoč učitelja za dodatno strokovno pomoč, pa 
ni nerodno pridt. Ker spet pomeni, da najprej ustvarita nek odnos, neko zaupnost in so 
potem pripravljeni, jim to ni odveč. Če te pa nauči učitelj zgodovine: glej tole bi se pa midva 
lahko skupaj naučila, je pa že vprašanje, če si bo otrok vzel čas, če ne bo vedno našel enega 
izgovora kaj še vse ima, pa bi bilo fajn da bi naredil preden bi šel v šolo ali pa saj bom sam 
zmogel. 

 

Kaj menite o predlogu, ki sem ga prej razložila; da bi nekako učitelj poskušal najti v vsakem 
eno dobro točko pa jih nekako pogrupirat po tem kaj kateri učenec potrebuje, kaj lahko kdo 
da? Mislite, da bi se to na kakšen način dalo izvesti? 

Zagotovo bi se dalo. Spet je pa to tako. Razredni učitelj, učitelj razrednega pouka, ki je veliko 
s svojim razredom ima drugačen, ima boljši vpogled kaj otroci znajo, zmorejo, kje so njihova 
močna področja; učitelj, ki prihaja samo za eno uro na teden, dve, maksimalno štiri pri 
slovenščini v razred, to težje vidi. Ali pa dlje traja, da opazi. Pogoj je heterogena skupina, 
nikakor ne nivo. Ker tam na nivoju težko karkoli odkrivaš. Predvsem pa: nimaš primerjave kaj 
kdo zmore. Zato je taka naravna sestava razreda predpogoj, da bodo eni otroci znali nuditi in 
drugi zmogli prositi. In da jim to ne bo nekaj … da bodo razumeli, da jim ne piše na čelu: sem 
izkoristil tvoje znanje; ampak bo pisalo: nudim pa ti v zameno to in to. Še ena stvar, ki bi jo 
nujno potrebovali; to so razredne ure, kjer bi bilo delo drugače organizirano, rekla sem delo, 
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ne administracija kdo je manjkal, kdo ni manjkal. To je vprašanje petih minut, potem pa 
sistematično delo z razredom. Recimo z načinom dela, ki ga poznamo pri geštaltu. Ker se da 
kup stvari narediti, ker se da odpirat kup enih različnih tem in iskat močna področja 
posameznika.  

 

Se pravi predvsem naloga razrednika? 

Naloga razrednika, kar bi bil upor učiteljev: tako zelo smo obremenjeni, toliko ogromno 
imamo administracije, kam naj stlačimo še to, zavezuje nas učni načrt, tako da nič tega ne 
moremo, saj tudi razrednih ur ni toliko kot jih od nas zahteva ravnateljica,  v tem primeru jaz, 
ker imamo mi razredno uro v urniku, ponedeljek prva ura. Ravno zato, da sta lahko razrednik 
in sorazrednik, se pravi, da bi imeli dva učitelja, da bi z lahkoto speljala; ne vem, da bi šlo pol 
razreda na sprehod, pa bi se šlo kakšno socialno igro, druga polovica bi delala kaj drugega, 
ampak to je še tako zelo …. Sanje malega medvedka. Mislim idej se mi zdi imamo ravnatelji 
lahko cel kup; sama sem bila vrsto let učitelj, pa sem marsikaj počela, pa se je zmeraj izkazalo 
za zelo dobro; ena zelo fina stvar je, pa se jo recimo učitelji bojijo izvest je samo to, da ko si 
en mesec z novim razredom, napišejo drug drugemu kaj na tebi občudujem, kaj je tisto kar 
me pri tebi preseneča; pa zelo hitro vidimo: aha, to so očitno tiste stvari, ki bodo pri otroku 
prevladale, toliko sošolcev je to opazilo in učitelj začne delat sistematično na tem; ampak za 
vsem tem skupaj mora biti učiteljeva odločitev za. Kako pa to doseči?   
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