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Vsi otroci so naši otroci, 
je rekel prijazen glas, 

vse smrklje in frklje in froci, 
vsi svetli in črnih in kodravih las. 

 
Vsi naši! Tudi tisti drugačni, 

drugačne usode in vere in ras, 
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni 

so taki kot kdo izmed nas.  
 

Skupaj na tem svetu živimo, 
svet nam je skupna velika vas, 

kjer na srečo iščemo rimo 
in poslušamo božji glas, 

 
ki živeti in rasti veleva 

in biti odprtih rok 
za hudo, ki prizadeva  

vsak čas na milijone otrok! 
 

Vsi otroci na svet so rojeni 
za srečo in dober prid, 

vsak je podoben tebi in meni 
in vsak je sonce in vsak je svit. 

(T. Pavček) 
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POVZETEK 

 

V Sloveniji se je v zadnjih petdesetih letih bistveno povečala socialno-kulturna pestrost 

prebivalstva, kar je posledica predvsem ekonomskih migracij, pri katerih je v ospredju težnja 

po »boljšem« življenju in dvigu življenjskega standarda. Posledica tega je večji delež 

vključenosti otrok priseljencev v predšolski sistem, s čimer so se pristojne institucije pričele 

intenzivneje ukvarjati šele pred nekaj leti. Slovenija je kot članica EU na področju 

vključevanja in izobraževanja priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem poleg slovenskih 

(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o tujcih, Zakon o vrtcih 

idr.) dolžna upoštevati tudi mednarodne dokumente (Direktiva Sveta Evrope o izobraževanju 

otrok delavcev migrantov, Resolucija Sveta Evrope idr.), kot članica UNESCA, OVSE-ja, 

OZN-ja in Sveta Evrope pa tudi mnogo drugih dokumentov, vezanih na interkulturno 

izobraževanje. Na ravni strokovnih priporočil za delo s priseljenci v RS obstaja Strategija 

vključevanja otrok, učencev in dijakov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS (2007). Ker 

izvajanje strategije ni zakonsko podprto, je od posameznega vrtca odvisno, ali strategiji sledi 

in jo upošteva ali ne.  

V magistrskem delu smo v teoretičnem delu analizirali zadrege pri opredeljevanju statusa 

priseljenca in izjemno pestrost konceptov, relevantnih za to področje (multikulturalizem, 

interkulturalizem idr.). Predvsem smo se posvetili konceptu inkluzije, ki je za razliko od 

integracije bolj sprejemljiv na področju vključevanja priseljencev v šolski sistem. Analizirali 

smo formalno ureditev in strokovna priporočila za delo z otroki in s starši priseljenci na 

predšolski ravni.  

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, opravljene na vzorcu 124 strokovnih 

delavcev, zaposlenih v devetih namensko izbranih javnih vrtcih v RS. Ugotovitve kažejo, da 

so strokovni delavci načeloma naklonjeni vključitvi priseljenih otrok/otrok priseljencev v 

vrtec. Zavedajo se odgovornosti, ki jo imajo pri učenju in poučevanju slovenskega jezika, ter 

si hkrati želijo in pričakujejo, da se tudi starši čim prej po priselitvi naučijo slovensko, da 

bodo lahko laže in učinkoviteje komunicirali z njimi v vrtcu. Ob vključevanju priseljenih 

otrok/otrok priseljencev pa večinoma ne prepoznajo pomembnosti oblikovanja 

individualiziranih programov in strokovnih timov, ki bi pripomogli k sistematičnosti in 

načrtnosti spremljanja otrokovega razvoja, predvsem pa znanja slovenščine. Za poučevanje 

slovenščine kot tujega jezika oz. jezika okolja še vedno nimajo potrebnega didaktično-



  

metodičnega znanja, pa vendar večina strokovnih delavcev ne prepoznava tega kot 

pomanjkljivost pri svojem delu. Strokovni delavci so manj naklonjeni učenju in ohranjanju 

materinščine otrok priseljencev/priseljenih otrok v vrtcih. Kar zadeva sodelovanje s starši 

priseljenci, jih pogosteje vabijo k neaktivnim kot aktivnim oblikam sodelovanja, ki bi lahko 

prispevale k spoznavanju in sprejemanju različnosti. Na nepoglabljanje v problematiko 

vključevanja priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja je moč sklepati iz neprepoznavanja 

težav, ki nastajajo pri delu z omenjeno populacijo. Strokovni delavci namreč pomanjkanja 

podpornih mehanizmov, kot so razdelane smernice učinkovitega vključevanja priseljencev in 

gradiva s primeri za delo s priseljenci, pomanjkanja finančne podpore ter dodatnih strokovnih 

izobraževanj in usposabljanj niso prepoznali kot oviro. Eden izmed razlogov za 

nepoglabljanje strokovnih delavcev v problematiko je tudi nepoznavanje dokumentov in 

strokovnih priporočil za delo s priseljenci. Svoje dejansko delo in vrtce, v katerih so zaposleni 

strokovni delavci, pa ocenjujejo kot takšne, ki vključujejo načelo interkulturnosti.            

Ključne besede: multikulturalizem, migracije, interkulturne kompetence, priseljenci, 

inkluzija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

In the last fifty years the socio-cultural diversity of Slovenia's population has increased as a 

consequence of mainly economic migrations with the main focus on the tendency of a better 

life and ascent of the life standard. Consequently there is a greater proportion of immigrant 

children integrated into the pre-school system, which became a subject of more intensive 

attention of competent institutions only a few years ago. In the field of integration and 

education of immigrants in the educational system, Slovenia as an EU member state is 

obliged to follow Slovenian (Act on Organization and Financing of Education, Aliens Act, 

Pre-School Institutions Act etc.) and international documents on this matter (Directive 

77/486/EEC on the education of the children of migrant workers, Resolution of the Council of 

Europe etc.), and as a member of UNESCO, OSCE, UN and the Council of Europe even lots 

of other documents related to intercultural education. In Slovenia, at the level of professional 

recommendations for the work with immigrants we have a document entitled Strategy of the 

integration of children, pupils and students in the educational system in the Republic of 

Slovenia (2007). Since the implementation of the strategy is not supported by law, it depends 

on individual kindergartens whether to put the strategy into consideration or not. 

In the theoretical part of the master’s thesis we analyzed the dilemmas in defining the status 

of an immigrant and the enormous diversity of concepts, relevant for this field 

(multiculturalism, interculturalism etc.). In particular, we focused on the concept of inclusion, 

which is unlike the concept of integration more acceptable in the field of immigrant 

integration into the school system. We analysed the formal arrangement and expert 

recommendations for the work with immigrant children and their parents at the pre-school 

level. 

The empirical part presents the results of the research carried out on a sample of 124 

professional workers, employed in nine purposely selected public kindergartens in Slovenia. 

The findings show that practitioners are in principle prone to the inclusion of immigrant 

children/children of migrants into a kindergarten. They are aware of their responsibility in 

teaching the Slovene language and also wish and anticipate that even parents learn the 

language as soon as they move to Slovenia, to enable easier and more effective 

communication with them in the kindergarten. But unfortunately, at the integration of 

immigrant children/children of immigrants, practitioners do not recognize the importance of 

forming individualized programmes and professional teams to contribute to systematic and 



  

planned monitoring of the children’s development and particularly their knowledge of the 

Slovene language. They still do not have the needed didactic-methodical knowledge to teach 

the Slovene language as a foreign language or language of the environment, but nevertheless 

the majority of practitioners do not recognize this as a deficiency at their work. Practitioners 

are less fond of teaching and maintaining the native language of children of 

immigrants/immigrant children in kindergartens. Regarding the cooperation with immigrant 

parents they more often invite them to participate in non-active then active forms of 

cooperation, which could help in getting to know and accepting the diversity. The reality of 

not going into details of the issue of immigrant integration into the education system can be 

concluded from the fact of not recognizing problems, arising from the work with the 

mentioned population. Practitioners namely did not recognize the deficiency of supporting 

mechanisms like elaborated directions for effective integration of immigrants and material 

with examples for the work with immigrants, financial support and additional professional 

training and education as obstacles. One of the reasons of practitioners for not going into 

details of the discussed issue is also unfamiliarity with documents and professional 

recommendations for the work with immigrants. In spite of this, practitioners evaluate their 

actual work and kindergartens, in which they work, as including the principle of 

interculturalism.  

Key words: multiculturalism, migrations, intercultural competences, migrants, inclusion. 
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UVOD 

 

Prebivalstvo iz leta v leto postaja vse bolj kulturno-jezikovno heterogeno, kar je posledica 

širjenja migracijskih procesov (Dekleva in Razpotnik, 2002), ki pripeljejo do relativno trajne 

spremembe kraja bivanja. Posledica priseljevanja tujih državljanov v RS je tudi vedno višji 

delež otrok priseljencev v javnih vrtcih.  

V teoretičnem delu se najprej dotaknemo terminoloških razlik v pojmovanju priseljencev. 

Tako v tuji (npr. »first-generation students – those who were born outside the country of 

assessment«, »newcomers«, »immigrant«) kot v slovenski literaturi srečamo namreč številne 

izraze, ki so pogosto povezani tudi z različnimi statusi oz. pravicami priseljenih ljudi.  

V magistrskem delu uporabljamo izraza priseljeni otrok, kadar želimo poudariti, da je bil 

otrok rojen drugje in se je skupaj s starši priselil v Slovenijo, in otrok priseljencev v primerih, 

ko je otrok rojen v Sloveniji, starša ali vsaj eden od staršev pa se je v Slovenijo priselil.   

Po opredelitvi pojmov se dotaknemo razlogov za migracije, ki so na individualni ravni 

različni (ekonomski, politični, vojaški, osebni in družinski). Razlogi preseljevanja vplivajo 

tudi na različna pričakovanja priseljencev v deželah gostiteljicah. Skozi čas so se zato razvili 

tudi različni koncepti soočanja z dejstvom večkulturnosti v deželah gostiteljicah (Lukšič-

Hacin, 1995). V tem poglavju se poleg že omenjenih vzrokov dotaknemo politik vključevanja 

priseljencev z vidika držav gostiteljic in podrobneje prikažemo prebivalstvo neslovenske 

narodnosti v RS.  

V nadaljevanju predstavljamo konceptualno zmedo, ki je v vzgoji in izobraževanju nastala kot 

odziv na prisotnost manjšinskih skupin. Predstavimo različne modele interkulturne vzgoje in 

izobraževanja ter se nekoliko dlje zadržimo pri ideji inkluzije, ki za razliko od integracije, kot 

ugotavljata M. Peček in I. Lesar (2006), v ospredje postavlja »težnjo po zmanjševanju vseh 

izključevalnih postopkov in razvrednotenje učencev na osnovi motenj, rase, spola, let, 

etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega« (prav tam, 28). Ideja inkluzije 

torej vključuje problematiko šolanja vseh marginaliziranih in depriviligiranih skupin, med 

katere uvrščamo tudi priseljene otroke oz. otroke priseljencev. Na tem mestu jasno 

opredelimo inkluzijo otrok priseljencev ter navedemo značilnosti inkluzivnih praks vzgoje in 

izobraževanja v kontekstu kulturno heterogenih institucij.  
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Ko se posvetimo interkulturalizmu v vzgojno-izobraževalnem prostoru, podrobneje osvetlimo 

razliko med pedagogiko za tujce in interkulturno pedagogiko. Dotaknemo se tudi 

interkulturnega kurikula, za katerega Resman (2003a) pravi, da ne »nastane, če se običajnemu 

kurikulu doda samo nekaj posebnosti življenja manjšin« (prav tam, 70). Ob koncu poglavja 

podajamo smernice za vključevanje interkulturnih vsebin v predšolski kurikul.  

Opremo se tako na mednarodne kot tudi slovenske strokovne in formalne dokumente, ki 

izpostavljajo pedagoško delo na predšolski ravni, ter pri tem ugotavljamo, ali v ospredje 

postavljajo integracijske ali inkluzivne rešitve.  

Neposrednemu delu strokovnih delavcev s priseljenimi otroki in otroki priseljencev 

namenjamo najobsežnejše poglavje. Izpostavljamo različne vidike prilagoditev vzgojno-

izobraževalnega sistema tem otrokom, ki jih predstavljamo v različnih sklopih. Najvidnejša 

ovira priseljenega otroka je nepoznavanje jezika, ki se ga večinoma uporablja v vrtcih. Ob 

tem se poraja vprašanje, kako otroke učinkovito poučevati in seznanjati z drugim oz. tujim 

jezikom. Drugi vidik prilagajanja vzgojno-izobraževalnega sistema omenjeni populaciji otrok 

je učenje maternega jezika. Ta otrokom priseljencem omogoča ohranjati stike s člani njihove 

skupnosti in z rezidenti v njihovi državi. Tretji vidik je vsebinska prilagoditev dela tako za 

priseljenega otroka oz. otroka priseljencev kot tudi za ostale otroke v oddelku. Izpostavljeni 

vidiki prilagoditev pedagoškega procesa so v teoretičnem delu magistrskega dela ključni pri 

analizi formalnih in strokovnih priporočil za delo s priseljenimi, v empiričnem delu pa 

osrednji predmet raziskovanja konkretnih praks strokovnih delavcev v javnih vrtcih.  

Vključevanje priseljenih v vzgojo in izobraževanje od strokovnega delavca zahteva razvoj 

lastnih interkulturnih kompetenc, ki so potrebne za interkulturno delovanje in izobraževanje. 

Seznami interkulturnih kompetenc različnih avtorjev se razlikujejo, avtorji pa so enotnega 

mnenja, da je njihovo usvajanje vseživljenjski proces (Van Eyken, Szekely, Farcasiu, 

Raeymaeckers, Wagenhofer, 2005). D. Bender-Szymanski (2002) ugotavlja, da imajo 

strokovni delavci razvite interkulturne kompetence, če poznajo značilnosti in zgodovinski 

razvoj migracij kot družbenega pojava, prepoznajo potrebe otrok z migracijskim ozadjem, 

zavestno razvijajo odpor proti lastnim predsodkom do drugih in drugačnih, prepoznajo izzive 

večjezičnosti in med otroki spodbujajo interkulturno komunikacijo. Omenjeni razvoj od 

strokovnega delavca zahteva delo na sebi v smislu reflektiranja svojega delovanja, ravnanj in 

besed ter odkrivanja in zavestnega odpravljanja predsodkov. Težava nastopi, ko se vzgojitelji 

ne zavedajo svojih besed in jih ne dojemajo za sovražne, ker so postale del njihovega 
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lingvističnega vsakdana. Zato je izjemno pomembno, kot izpostavlja K. Chakir (2012), da se 

vzgojitelji zavedajo teže izrečenih besed, ki jih posredujejo bodisi neposredno otrokom bodisi 

v njihovi prisotnosti, ko se npr. pogovarjajo s sodelavci. Spoštovanje sočloveku izkazujemo 

tudi skozi besede, ki mu jih namenjamo. Vsekakor pa k spoštovanju človeka ne sodi zgolj 

»primerna« uporaba besed. Posameznik se lahko nauči »primerne« uporabe besed, vendar to 

ne pomeni, da človeka spoštuje. Proces oblikovanja spoštljivega odnosa do drugih in 

drugačnih je dolgotrajen in zahteven ter zahteva angažiranost tako vzgojitelja kot tudi celotne 

šole oz. vrtca. Strokovni delavci se morajo zavedati dolžnosti in odgovornosti do otrok, ki jih 

vzgajajo, in znati odražati svoje delovanje, ravnanje in besede, odkrivati in odpravljati svoje 

predsodke, kajti če tega ne bodo storili, bodo svoja prepričanja širili med otroke (prav tam).  

Poleg izpostavljanja interkulturnih kompetenc različnih avtorjev in sovražnega govora kot 

možne posledice njihove nerazvitosti v omenjenem poglavju naredimo podrobnejšo analizo 

usposabljanj strokovnih delavcev za interkulturne kompetence v RS.  

V empiričnem delu magistrskega dela se sprva dotaknemo raziskav, ki so v svojih 

ugotovitvah izpostavljale populacijo, ki jo obravnavamo tudi sami. Iz pregleda raziskav 

(Soklič, 2012; Peček in Lesar, 2006; Skubic-Ermenc, 2003, Dekleva in Razpotnik, 2002) 

ugotavljamo, da gre za raziskovalno spregledano področje, saj nobena v vzorec ni zajela 

strokovnih delavcev v vrtcih. Edina, ki se je tega področja dotikala v svoji raziskavi, je N. 

Turnšek (2006), vendar na drugačen način, kot smo se raziskave lotili sami. V empiričnem 

delu magistrskega dela osvetljujemo podatke, ki so nam pomagali ugotavljati, kakšen odnos 

in pričakovanja imajo strokovni delavci do otrok in staršev priseljencev, kako ti pri 

neposrednem delu s priseljenimi otroki in otroki priseljencev v vrtcu poskrbijo za učenje 

slovenščine ter ohranjanje in učenje njihovega maternega jezika, ali evalvirajo prilagoditev 

dela v oddelku z omenjenim otrokom ter kako oz. na kakšen način strokovni delavci 

sodelujejo s starši priseljenci in kako strokovni delavci skrbijo za lastni profesionalni razvoj v 

smislu razvijanja interkulturnih kompetenc. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 TERMINOLOŠKE RAZLIKE PRI OPREDELJEVANJU 

POJMOV PRISELJENCEV 

 

V magistrskem delu se bomo dotikali priseljevanja in priseljencev. Ko govorimo o migracijah 

oz. preseljevanju, je za lažje razumevanje pomembno razločevanje naslednjih pojmov (povz. 

po Klinar, 1976, 16; podobno pa tudi Settkes, Hanks, Sussman, 1993; Human Migration 

Guide, 2005):  

• emigracije: gibanje ljudi iz njihove izvirne države, 

• emigranti: ljudje, osebe, ki zapuščajo državo in se preselijo v drugo državo, 

• imigracije: trajni prihod, priselitev, vselitev v imigrantsko družbo, 

• imigranti: ljudje, osebe, ki vstopajo v državo gostiteljico, 

• begunci: osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj države svojega izvora in so se 

preselili zaradi strahu pred preganjanjem zaradi vere, rase, narodnosti itd., 

• reimigracije: vračanje priseljencev nazaj v izvorno družbo.  

Ugotavljamo, da je v literaturi moč prepoznati terminološke razlike med pojmovanjem 

priseljencev, ki bodo temelj naše obravnave. V uvodnem poglavju bomo izpostavili, kako 

posamezni avtorji in dokumenti poimenujejo in opredeljujejo omenjeno populacijo. 

V slovenski literaturi za člana populacije, ki bo predmet našega proučevanja, najpogosteje 

najdemo izraze tujec, priseljenec in migrant. Uvodoma poglejmo, kako omenjene tri besede 

opredeli oz. razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000). V omenjeni literaturi je 

beseda tujec pojasnjena, kot nekdo, ki je »iz tuje dežele, tuje jezikovne skupine, pripadnik 

tuje države ali tuj neznan človek, ki ni seznanjen z okoljem«. Beseda priseljenec je razložena 

kot »kdor se je preselil«, migranta pa opredeljuje kot »kdor spreminja stalno ali začasno 

bivališče, zlasti iz gospodarskih razlogov« (prav tam). V slovarju mednarodnega 

migracijskega prava (Glosar migracij, 2006, 46; povz. po Medvešek, 2007, 30–31) pa je 

zapisano takole: »Na mednarodni ravni ni splošne sprejete definicije. Izraz najpogosteje 

označuje vse primere, ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme 

odločitev, da bo migrirala zaradi "osebnih ugodnosti". Ta pojem vključuje osebe in njihove 
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družinske člane, ki potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali 

socialne razmere ter nadaljujejo možnosti zase in za življenje svojih družin«.   

M. Medvešek (2007, 30) izpostavlja, da so priseljenci raznolika skupina, ki odraža vso 

kompleksnost globalnih preseljevalnih tokov. Sprašuje se, kateri kriterij upoštevati pri 

opredeljevanju. Ne glede na to, ali naj bo to državljanstvo, država rojstva, prvo prebivališče 

posameznika, trajanje bivanja v državi sprejemnici, izpostavlja, da upoštevanje zgolj enega 

kriterija ni zadostno in da je priporočljivo upoštevati vsaj dva. 

V Resoluciji o imigracijski politiki RS (Ur. l. RS, št. 40/99; povz. po Medvešek, 2007) je 

zapisano: »Pojem priseljenca je za oblikovanje imigracijske in še posebno za integracijske 

politike ključnega pomena. Različne države uporabljajo različna merila za opredelitev 

priseljenca, ki so običajno vezana na definicijo prebivališč(a) oz. prisotnosti v državi in zunaj 

nje ter časovno obdobje. Resolucija za časovno obdobje šteje eno leto od datuma prijave 

prebivališča v RS za tujce na podlagi odobrenega dovoljenja za prebivanje v trajanju najmanj 

enega leta« (prav tam, 31).  V slovenski zakonodaji se za opredelitev te populacije torej 

uporabljata naslednja dva kriterija: časovno obdobje v državi gostiteljici in definicija 

prebivališča.  

V Zakonu o tujcih (2009) je uporabljen izraz tujci. Zakon te opredeli kot »vsakogar, ki nima 

državljanstva Republike Slovenije« (prav tam). Resolucija o migracijski politiki RS (Ur. l. 

RS, št. 106/2002, v nadaljevanju Resolucija, 2002) uporablja izraz migranti. Dokument loči 

med naslednjimi kategorijami migrantov (prav tam):  

• iskalci azila,  

• osebe z začasnim zatočiščem,  

• nezakoniti migranti oz. prebežniki.  

Za priseljenca/priseljenko se v Resoluciji (2002) šteje "vsakdo po preteku enega leta od 

prijave prebivališča v RS" (prav tam). 

Zelena knjiga s podnaslovom »Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za izobraževalne 

sisteme v EU« (2008, v nadaljevanju Zelena knjiga, 2008, 2) uporablja izraza »otroci 

migrantskega porekla« in »otroci migrantov«. Ta izraza se uporabljata za otroke vseh tistih 

posameznikov, ki živijo v eni od držav EU, pa v tej državi niso bili rojeni, ne glede na to, ali 

so državljani tretjih držav, neke druge države članice EU ali so kasneje postali državljani 

države članice gostiteljice.  
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V Strategiji vključevanja otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija, 2007) je uporabljen izraz migranti, ki jih ta bolj 

poglobljeno kot Resolucija (2002) razdeli v naslednje skupine (prav tam, 8):  

a) prvo skupino predstavljajo nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to 

so osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva (druga in tretja 

generacija priseljencev), oz. osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile 

državljanstvo; 

b) v drugo skupino lahko štejemo osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in tako 

predstavljajo t. i. »tipične« migrante, pri čemer se ta skupina deli še na dve 

podskupini, in sicer na migrante s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v 

Republiki Sloveniji in migrante z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki 

Sloveniji;  

c) specifična kategorija so prisilni migranti, ki jih predstavljajo osebe z začasno zaščito, 

prosilci za azil in begunci. Prosilci za azil so osebe, ki imajo pravico do začasnega 

prebivanja v Republiki Sloveniji od trenutka vložitve do sprejema pravnomočne 

odločbe. Begunci pa so osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki 

Sloveniji. Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status 

begunca, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji; 

d) migranti s posebnim statusom, ki so postali aktualni z vstopom Slovenije v Evropsko 

unijo, in sicer gre za državljane držav članic Evropske unije; 

e) del otrok migrantov predstavljajo tudi otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s 

slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v 

domovino. 
 

Dve leti kasneje so na podlagi Strategije (2007) nastale Smernice za izobraževanje otrok 

tujcev v vrtcih in šolah (2009, v nadaljevanju Smernice, 2009). V Smernicah (2009) 

uporabljajo izraz tujci in otroci tujcev, saj zapišejo, da je ta uporabljen v veljavni zakonodaji. 

Omenjeno populacijo pa podobno kot v Strategiji (2007) razdelijo v več skupin. Še dve leti 

kasneje, torej leta 2011, so nastale Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(v nadaljevanju Smernice, 2011). V njih so uporabljeni izrazi priseljenec, otrok priseljenec, 

otrok priseljencev.  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (2011) uporablja izraz 

priseljenci, prav tako pa zasledimo izraz učenci, katerih materinščina ni slovenščina (ko 
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govori npr. o organizaciji pouka slovenščine; prav tam, 33). Omenjeni izraz otroci, ki jim 

slovenščina ni materni jezik, je uporabljen tudi v Kurikulumu za vrtce (2004).  

V nadaljevanju preglejmo, kako omenjeno populacijo ljudi opisujejo in poimenujejo avtorji 

ter dokumenti, na katere se bomo opirali v nadaljevanju magistrskega dela. R. Bešter in M. 

Medvešek (2010) govorita o migrantih oz. migrantskih otrocih. Pod pojem zapišeta, da z njim 

označujeta otroke, ki so se priselili v Slovenijo iz druge države, torej osebe, ki prebivajo v 

državi, ki ni država njihovega prvega prebivališča, ne glede na to, katero državljanstvo imajo. 

Z izrazom otroci z migrantskim ozadjem pa označujeta otroke, ki so bili rojeni v Sloveniji, 

njihovi starši ali vsaj eden od staršev pa se je preselil v Slovenijo. R. Bešter že leto prej 

(2009) zapiše, da gre za otroke, ki živijo v eni od obravnavanih držav članic Evropske unije, 

pa v tej niso bili rojeni, ne glede na to, ali so državljani druge države članice EU ali katere od 

tretjih držav ali pa so po preselitvi pridobili državljanstvo države, v kateri trenutno živijo 

(prav tam, 95). Na posvetu Slovenske filantropije (2009), ki je potekal 23. 9. 2009, so 

sodelujoči uporabili izraz učenci in dijaki z migrantskim ozadjem, s katerim so opredelili 

učence in dijake, ki so se pred kratkim priselili v Slovenijo, kot tiste, ki so v slovenski šolski 

sistem vključeni že več let. M. A. Vižintin je na omenjenem posvetu uporabila izraz otroci 

priseljenci. Prav tako so tedaj zapisali, da beseda tujec pomeni socialno zaznamovanost. 

Podobno trdita tudi Š. Razpotnik in Dekleva (2002, 18), ki prav tako uporabljata izraz 

priseljenec, ko zapišeta: »pozabljamo na to, da tujcev ne ustvarja njihova temna polt, črka el, 

ki jo drugače izgovarjamo, ali katera koli druga lastnost, pač pa si svoje tujce ustvarjamo 

sami, ker jih potrebujemo zato, da mi sami nekaj smo«. Kymlicka (2005, 495) opredeljuje 

priseljence kot ljudi, ki so podvrženi priseljenski politiki, ki jim daje možnost, da postanejo 

državljani, če izpolnijo minimalne pogoje. Loči dve kategoriji priseljencev, in sicer tiste 

priseljence, ki imajo pravico postati državljani gostujoče države, in tiste, ki te pravice nimajo 

(prav tam). V tuji literaturi prav tako srečujemo različne izraze. 

Poglejmo, kako populacijo priseljencev označijo dokumenti in besedila, ki jih bomo omenjali 

v nadaljevanju. V raziskavi »Programme of international student assessment« (PISA) so 

uporabili izraz  »first-generation students – those who were born outside the country of 

assessment« (prva generacija študentov, ki so bili rojeni zunaj države, kjer je potekalo 

ocenjevanje) (OECD, 2010). Srečamo pa tudi izraza »newcomers« (novopriseljeni) 

(Huddleston in sod., 2011) in »immigrant« (imigranti) (Human Migration Guide, 2005). Par 

Suarez-Orozco (2001) uporablja izraza »otroci priseljencev« (angl. children of immigrants) in 

»otroci priseljenci« (angl. immigrant children).  
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Prav tako je pomembno, da za začetek razjasnimo tudi pojma prva, druga (tretja itd.) 

generacija priseljencev. Prva generacija priseljencev označuje priseljence, ki so se priselili v 

državo gostiteljico, rojeni pa so bili zunaj nje. Za prvo generacijo velja, da s priselitvijo 

izboljša življenjske pogoje. Njeni interakcijski vzorci večinoma ostajajo z lastno etnično 

skupnostjo, stiki z večino pa so praviloma omejeni na področje dela. Opredelitev potomcev 

druge generacije priseljencev, ki se po narodni pripadnosti opredeljujejo drugače kot 

pripadniki večinskega naroda, se razlikuje od opredelitve priseljencev. Dekleva (2002) 

izpostavlja, da so »priseljenci druge generacije otroci staršev, ki so se kot tujci priselili na 

neko območje« (prav tam, 9). M. Medvešek (2006, 195) poimenuje otroke priseljencev 

priseljenci druge generacije in navaja, da gre za skupino ljudi, ki dejansko niso več 

priseljenci, temveč njihovi potomci, rojeni v novem, za njih domačem kulturnem in 

družbenem okolju (prav tam). Med priseljence druge generacije torej štejemo otroke staršev, 

ki so se izselili iz svoje matične države (Lesar, 1998).  

Položaj priseljencev druge generacije se od položaja njihovih staršev razlikuje v več 

značilnostih. Nekateri vidiki problematike, ki izvirajo iz njihovega priseljenskega statusa, se 

kažejo veliko jasneje kot pri prvi generaciji priseljencev. Prva značilnosti je ta, da se v državo 

gostiteljico niso preselili po svoji volji kot njihovi starši, ki so se priselili v pričakovanju večje 

koristi (najpogosteje ekonomskih, a tudi političnih in drugih), in da niso bili motivirani z 

neugodnimi ekonomsko-političnimi pogoji emigrantske države. Rojeni in socializirani so v 

gostiteljski državi in so nanjo bolj navezani in prilagojeni kot na domovino svojih staršev. 

Zanje vizija in odločitev, da se bodo vrnili, pretežno ni več mogoča (Dekleva in Razpotnik, 

2002, 38; Dekleva, 2002, 9). S. Medveš (2006, 195) ugotavlja, da obstaja pri drugi generaciji 

velika možnost za socializacijsko neskladje med primarno in sekundarno socializacijo, saj jih 

na eni strani povezuje okolje manjšinske skupnosti, na drugi pa živijo v izolaciji od večinske 

kulture in družbe. Druga generacija priseljencev je torej razpeta med dvema kulturama, kar je 

še bolj očitno, kadar so njihovi starši manj prilagojeni načinu življenja ljudi dominantne 

skupine. Prva kultura jim tako služi za vez med starši, druga pa za vključevanje v dominantno 

kulturo. Mladi druge generacije se pogosto znajdejo v težkem položaju, na eni strani zaradi 

staršev, ki od njih želijo in pričakujejo, da ohranijo vse značilnosti njihove kulture, in na drugi 

strani zaradi družbe, ki od njih zahteva čimprejšnjo prilagoditev (Mazzeti, 1997; povz. po 

Lesar, 2002, 19). Prav tako morajo svoje identitetne (problem pripadanja) in eksistencialne 

(problem socialne in materialne uspešnosti) težave reševati v državi gostiteljici, z uporabo 

obstoječih socialnih izvorov/sredstev, ki pa so zanje manjša oz. težje dostopna kot za 
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avtohtone vrstnike. Temu primerno imajo priseljenci druge generacije v primerjavi s svojimi 

starši višje aspiracije, težijo k materialnemu uspehu, ki ga določa potrošniška družba, in se 

bolj zavedajo svoje socialno-ekonomske neenakosti ter so za razliko od svojih staršev 

razočarani nad državo gostiteljico (Dekleva in Razpotnik, 2002, 38; Dekleva, 2002, 9). 

Pogosto se težko znajdejo, ne morejo prikriti svojega izvora, nenehno so izpostavljeni 

različnim oblikam diskriminacije. Intenzivno skušajo prikriti svojo stigmo in se identificirati s 

priseljensko družbo (Trnovšek, 1996; povz. po Lesar, 1998, 8). 

Dekleva (2002) dodaja, da položaj priseljencev druge generacije ni predvsem uradno oz. 

formalno dejstvo, ampak je bolj stvar subjektivnega dojemanja in socialnih odnosnih 

dogajanj. Okolju ni pomembno, od kod je nekdo prišel, zato tudi ni tipične problematike 

priseljencev druge generacije (prav tam, 9; podobno tudi Motik in Veljić, 2007, 18). Odvisno 

od zakonov o državljanstvu lahko druga generacija priseljencev še vedno velja za tujce ali pa 

v nasprotnem primeru njihov obstoj izgine iz uradnih statistik. Ti ljudje ne glede na svoje 

življenjske zgodbe niso več priseljenci (Gregorič, n. d.). 

O tretji in vsaki nadaljnji generaciji ni mnogo razprav, kar priča o veliki meri integriranosti 

teh skupin v priseljensko družbo (Dekleva in Razpotnik, 2002, 42).  

Zakaj pravzaprav razpravljamo in opredeljujemo različne izraze in pojme za populacijo 

priseljencev? V resnici se izrazi, kot so priseljenci in tudi območje in država, uporabljajo 

poljubno in je njihov pomen odvisen od kratkoročnih političnih dogajanj. Politične 

spremembe in vrednotenja vplivajo na to, kdo oz. koga bomo prepoznali kot priseljenca ter ali 

bo prepoznanje pomenilo prednost ali oviro in prikrajšanost (Dekleva in Razpotnik, 2002). 

V magistrskem delu bomo uporabljali izraza priseljeni otrok in otrok priseljencev. Pri prvem 

gre za priseljenca prve generacije oz. otroka, ki se je v Slovenijo preselil iz druge države. Pri 

tem ne bomo namenoma poudarjali oz. razločevali držav prihoda priseljencev, ker omenjeni 

podatek ne bo imel bistvenega pomena za nadaljnje analize. Drugi izraz, ki se ga bomo 

posluževali, pa je otrok priseljencev, s katerim želimo poudariti, da je otrok rojen v Sloveniji, 

njegovi starši ali vsaj eden od staršev pa se je v Slovenijo preselil iz druge države. Pri obeh 

navedenih besednih zvezah so v ospredju predšolski otroci, ki se sami ne odločajo in izbirajo 

selitve, temveč so vezani na odločitve svojih staršev ali skrbnikov. Omenjena izraza smo 

izbrali zato, ker trdimo, da dovolj nazorno razločujeta proučevano populacijo. 
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Ko bomo citirali posamezne avtorje ali besedila posameznih dokumentov, bomo prevzeli 

njihovo poimenovanje omenjene populacije, sicer pa se bomo posluževali lastnega 

poimenovanja.  
 

2 MIGRACIJE IN ODZIVI KULTURNO HETEROGENIH 

DRUŽB 
 

Pojav migracij v zgodovini človeštva je star kot človeštvo samo in mirno lahko rečemo, da 

migracije obstajajo od nekdaj (Milharčič Hladnik, n. d.). So izredno kompleksen proces med 

državami in odnosi med njimi (Castles, 2004, 208). Klinar (1976) jih opredeli kot fizično 

gibanje posameznih oseb oz. skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne 

spremembe kraja bivanja ter sprememb kulturnega ali socialnega okolja in prostora (prav tam, 

15–17). Mednarodne migracije so lahko trajne ali začasne, povezane s prestopom državne 

meje in s tem, da oseba ostane eno leto v tujini (Lukšič-Hacin, 1999, 142). 

Zakaj se ljudje selijo, kakšna je struktura prebivalstva neslovenske narodnosti v RS ter kako 

se države gostiteljice odzivajo na priseljence, bomo ugotavljali v nadaljevanju poglavja. 

2.1 VZROKI MIGRACIJ 

Vzroki preseljevanja so različni. Castles (2004, 208) dejavnike, ki vplivajo na migracije, in 

njihove posledice razdeli v naslednje skupine:  

• dejavniki za preseljevanje, povezani s socialno dinamiko,  

• dejavniki, povezani z globalizacijo, transnacionalizmom in odnosi med Severom in 

Jugom, 

• dejavniki, povezani s političnimi sistemi.  

Mnogo avtorjev (Medvešek, 2010, 56–58, Human Migration Guide, 2005, 2; Suarez Orozco 

in Suarez Orozco, 2001, 20–24; Josipovič, 2006, 73, 74; Klinar, 1976) deli vzroke za selitev 

na dejavnike: 

• odbijanja iz starega okolja (razlogi za izselitev: nemiri, politični pritiski, socialno-

ekonomska brezperspektivnost, poplave, vojne, pomanjkanje hrane itd.), 
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• privlačevanja, ki posamezno osebo privlačijo v državo gostiteljico (razlogi za 

priselitev: zaposlitev, zatočišče, višji življenjski standardi, svoboda, boljša preskrba s 

hrano itd.).  

Klinar (1976, 27–30) na podlagi zgoraj omenjenih »pull-push« teorij, torej teorij 

privlačevanja in odbijanja, izpelje lastno tipologijo vzrokov izseljevanja, in sicer jih deli na:  

• ekonomske vzroke in motive: možnost zaposlitve, večji dohodki in dvig 

življenjskega standarda, možnosti izboljšanja ekonomskega položaja spodbujajo 

selitve iz ekonomsko nerazvitih ali pa manj razvitih v ekonomsko bolj razvita 

področja (prav tam, 27); 

• politični in vojaški vzroki: politične razmere se neprestano spreminjajo in posledično 

se srečujemo z vojnami, revolucijami, prevrati, s pojavi diskriminacije, političnih 

preganjanj, pritiskov, kar spremlja politične migrante, ki menjajo politične sisteme in 

iščejo več političnih pravic, svobode in takšno družbo, ki bi tolerirala njihove politične 

ideje (prav tam, 29); 

• osebni in družinski vzroki: so raznovrstni in številni. Med te vzroke štejemo 

družinske in prijateljske odnose. Pri priseljencih, ki težijo k profesionalnemu, 

strokovnemu napredovanju, so motivi za selitev naslednji: doseg znanja, izobrazbe, 

kvalifikacije, ustvarjanje možnosti za profesionalno napredovanje in za delo v 

določeni sredini (prav tam, 30).  

Human Migration Guide (2005) poleg političnih (npr. vojna) in ekonomskih vzrokov (npr. 

delo) dodaja še: 

• okoljske vzroke: kamor uvršča selitev zaradi podnebja, vremenskih razmer;  

• kulturne vzroke: kamor uvršča migracije zaradi verske svobode in izobraževanja. 

M. Milharčič Hladnik (2009) izpostavlja, da so lahko povodi migracijskih procesov:  

• demografski procesi, 

• neenakost v blaginji, 

• potrebe po delovni sili, 

• nemiri in vojne.  

Ugotavljamo, da je glavni motiv za preselitev boljše življenje v državi gostiteljici ali pa želja 

po izboljšanju življenja v matični državi s tem, da to za nekaj časa zapustijo.  
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2.2 PRISELJENCI V SLOVENIJI 

Po popisu prebivalstva leta 2002 nam podatki Statističnega urada RS (2002) kažejo, da v RS 

živi 83 % Slovencev in 17 % prebivalcev drugih narodnosti.  

 

 

Graf 1: Prebivalstvo RS neslovenske narodnosti (Statistični urad RS, 2002) 

 

Graf 1 podrobneje prikazuje delež posameznih etničnih manjšin v RS. Za 38 % neslovenskega 

prebivalstva ni podatka o njihovem narodnem poreklu. 15 % neslovenskega prebivalstva ni 

želelo odgovoriti oz. napisati svoje narodnosti. Sledijo deleži naslednjih večjih skupin 

narodnosti: Srbi (12,0 %), Hrvati (11,0 %), Bošnjaki (6,0 %), Muslimani (3,0 %) ter Bosanci, 

Albanci in Madžari (2,0 %). Vseh ostalih narodnosti je 1,0 % ali manj. Iz podatkov lahko 

ugotovimo, da je največ prebivalcev neslovenskega porekla, ki so želeli izraziti svojo 

narodnost, iz republik nekdanje skupne države.  
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2.3 POLITIKE VKLJUČEVANJA PRISELJENCEV Z VIDIKA DRŽAV 

GOSTITELJIC 

Razlogi preseljevanja vplivajo na različna pričakovanja priseljencev v deželah gostiteljicah in 

države gostiteljice se različno odzivajo na priseljence. Skozi čas so se razvili različni koncepti 

soočanja z dejstvom večkulturnosti v deželah gostiteljicah. Na podlagi migracij so se v 

preteklosti oblikovale različne politike oz. koncepti do integracije priseljencev in manjšinskih 

skupin. M. Lukšič-Hacin (1999, 152–155) navaja teorije »anglo-conformity«, teorije talilnega 

lonca in teorije multikulturalizma oz. kulturnega pluralizma.  

Teorije »anglo-conformity« 

Začetki oblikovanja segajo v konec 19. stoletja v Severno Ameriko. Omenjene teorije imajo 

po mnenju Gordona (1964; povz. po Lukšič-Hacin, 1995) svoje korenine v Severni Ameriki, 

v času kolonizacije Amerike. Zagovorniki teh teorij postavljajo angleške institucije, angleški 

jezik in njihove kulturne vzorce kor dominantne in superiorne za v Ameriki živeče ljudi. 

Anglosaksonska tradicija je zaradi svoje narave, ob stiku z drugačnimi postavljena v sam vrh 

rasne in etnične hierarhične lestvice. Za omenjeno obdobje je značilno prizadevanje, katerega 

cilj je, da se imigrantom vzame navezanost na prejšnjo kulturo in se jih preoblikuje po 

anglosaškem vzorcu (Lukšič-Hacin, 1995, 57–58). 

Teorije talilnega lonca – angl. melting pot 

Teorije so nastale kot odgovor na teorije »anglo-conformity«. Koncept se sooča z vprašanjem, 

ali lahko vse kulture enakopravno prispevajo k »novi kulturi« oz. kako določiti velikost vpliva 

glede na neenakosti v številu pripadnikov etnične skupine. Njegovi zagovorniki izključujejo 

pomen stereotipov in diskriminacije. Zaradi omenjenega so znanstveniki opozorili na 

podobnost s teorijo »anglo-conformity«, saj naj ne bi prihajalo do spajanja kultur preko 

kulminacije in amalgamacije, temveč do utopitve manjšinskih kultur (Gordon 1964; povz. po 

Lukšič-Hacin, 1995, 60–61).  

Teorije kulturnega pluralizma 

Teorija kulturnega pluralizma za razliko od prej omenjenih išče možnosti za kulturno 

kontinuiteto vseh etničnih skupin znotraj istega političnega sistema. Zagovarja tezo, da mora 

vsaka etnična skupina ohraniti svoj jezik, religijo, institucije, podedovano kulturo, hkrati pa se 

morajo priseljeni naučiti novega jezika, jezika okolja (Kallen v Lukšič-Hacin, 1995, 63–64). 

Njeni zagovorniki so bili predvsem iz liberalnih krogov in vrst inteligence. Poudarjali so, da 
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imajo priseljenci starodavne in častne kulture, ki lahko veliko nudijo še nastajajoči ameriški. 

V odnosu do priseljenskih skupnosti se torej zavzemajo za demokratične in enakopravne 

odnose ter ohranjanje njihove kulturne identitete (prav tam).  

Kako pa je z vključevanjem priseljencev v Sloveniji? Integracija je po Resoluciji o 

imigracijski politiki RS (Ur. l. RS, št. 40/1999) opredeljena kot »upoštevajoč družbeno 

večkulturnost, s spoštovanjem različnosti, mirnega sožitja, družbene stabilnosti in 

kohezivnosti bo RS vodila integracijsko politiko, katere cilji so zasnovani na temeljnih 

načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja«. Iz omenjenega 

dokumenta prav tako razberemo, da bo integracijska politika za omogočanje družbene 

kohezivnosti vsebovala določene pravne in družbene ukrepe, ki bodo spodbujali integracijo 

priseljencev v slovensko družbo, preprečevali diskriminacijo in družbeno obrobnost in 

omogočali, da priseljeni izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja 

osebne integritete in dostojanstva v skladu z zakoni RS (Komac in Medvešek, 2005, 11).  

M. Komac in M. Medvešek (2005) se sprašujeta, kako oblikovati politiko imigracije in 

integracije, ki vodi k homogeni družbi, ki hkrati upošteva želje pripadnikov neslovenskih 

populacij po ohranjanju etničnih posebnosti. Treba je poiskati integracijo posameznikov v 

slovensko družbo. Slovenija sicer nima ustvarjene svoje migracijske politike, Evropa pa je s 

svojo zanjo slab zgled, saj sta ravno migracijska in demografska politika njeni šibki točki 

(Dekleva in Razpotnik, 2002, 21). 

3 KONCEPTUALNA ZMEDA 

 

V pričujočem poglavju bomo izpostavili konceptualno zmedo, ki jo zasledimo v literaturi pri 

pojmovanju multikulturalizma in interkulturalizma, ter se v nadaljevanju dotaknili modelov 

interkulturnega izobraževanja. Večji del poglavja bomo namenili osvetlitvi razlik v konceptih 

integracije in inkluzije ter osvetlili idejo inkluzije kot najbolj primerno in učinkovito, ko 

govorimo o vključevanju otrok priseljencev v ustanove vzgoje in izobraževanja. Večina 

literature je sicer vezana na šolsko raven, vendar trdimo, da vse, kar bomo izpostavili v 

nadaljevanju, lahko prenesemo tudi na predšolsko raven. Ob izrazih učitelj, šola in razred smo 

zato dodali izraze strokovni delavec, vzgojitelj, vrtec, oddelek. Ob citiranem besedilu smo 

poudarili, da vse omenjeno velja tudi za predšolsko raven.    
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3.1 OD MULTIKULTURALIZMA IN INTERKULTURALIZMA …  

Definicije multikulturalizma se razlikujejo, kar priča o tem, da ga avtorji različno pojmujejo. 

Na eni strani ga opredeljujejo kot oznako za državo, kjer se nahaja več kultur, brez 

opredelitve odnosov med njimi, in na drugi strani kot oznako za državo, v kateri so odnosi 

med kulturami v ospredju. V literaturi srečujemo izraza interkulturalizem in 

multikulturalizem. S. Mujkanović (2010) poudarja, da sta komunikacija in interakcija med 

pripadniki različnih kultur tista dejavnika, ki razlikujeta pomen in primernost uporabe 

terminov multikulturalizem in interkulturalizem. Da bi bilo laže slediti in uresničevati cilje 

multikulturalizma, je potreben stik med ljudmi, komunikacija med predstavniki različnih 

kultur. Pojem, ki nakazuje pomen interakcij, sodelovanja, komunikacije med pripadniki, je že 

interkulturalizem (prav tam, 197).  

V magistrskem delu bomo uporabljali izraz interkulturalizem. Izhajamo iz razmišljanja S. 

Mujkanović (2010), ki torej poudarja interakcijo, komunikacijo in sodelovanje med pripadniki 

različnih kultur, ki se jim znotraj oddelka otrok v vrtcu kot tudi institucije na sploh ni moč 

povsem izogniti. Sprva pa sledi več o nastanku in opredelitvi multikulturalizma. 

Pojem multikulturalizem se je prvič pojavil v Kanadi leta 1963 in se navezuje na prej 

uveljavljen pojem kulturni pluralizem. Kulturni pluralizem je pomenil družbo, ki je etnično in 

kulturno heterogena ter spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost (Szabo, 1977; povz. 

po Lukšič-Hacin, 1999, 84). Danes torej poleg izraza kulturni pluralizem srečamo še 

multikulturalizem (Lukšič-Hacin, 1999). Mesić (2006; povz. po Milharčič Hladnik, n. d.) 

ugotavlja, da gre pri multikulturalizmu v osnovi za skupno potezo, in sicer zanikanje 

asimilacije in marginalizacije kot zgolj ene izmed možnih obravnav kulturnih razlik, in 

dodaja: »/…/ multikulturalizem ne zadeva samo kulture, temveč tudi odnose moči in 

dominacije. Prizadeva si za ukinjanje ali vsaj slabitev mehanizmov socialnega izključenja« 

(prav tam, 146). 

M. Lukšič-Hacin (1999, 85, 133) ugotavlja, da se multikulturalizem uporablja v različnih 

kontekstih in pomenih, saj lahko označuje: 

a) konkretno kulturno/družbeno realnost, ko se več etničnih skupnosti nahaja v isti državi 

(za kar se uporablja izraz multikulturalizem, multikulturnost); 

b) posebne odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki se nahajajo v isti državi (za 

kar se uporabljajo pojmi kulturni pluralizem, interkulturalizem, transkulturalizem); 
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c) politični program in gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali princip uradne 

politike do priseljencev. 

Sodobne družbe in države se multikulturalizmu ne morejo izogniti. Interakcije oz. posebne 

odnose terjajo skupine ljudi, ki imajo drugačen življenjski stil in identiteto od večinske, 

»nacionalne« (etnično drugačne manjšine, narodne manjšine) (Mesić, 2004; povz. po 

Milharčič Hladnik, 2009). M. Lukšič-Hacin (1999) opredelitve multikulturalizma razdeli na: 

• konservativne, korporativne oz. neokonservativne, 

• liberalne, 

• levo liberalne, 

• skrajno leve, kritične, uporniške ali radikalne.   

Konservativni multikulturalizem zagovarja koncept univerzalne kulture, ki praviloma 

vključuje le vrednote zahodnoevropskih kultur (danes tudi ZDA). Zagovarja monolingvizem, 

zato priznava zgolj en uradni jezik. Prav tako zagovarja univerzalni koncept razvoja in v 

povezavi z njim kulture deli na bolj ali manj razvite. V večini družb gre pri konservativnem 

multikulturalizmu za asimilacijo standardom belega, srednjega razreda in se kot generalna 

predpostavka vpelje stališče o manjvrednosti nebelih kultur. Poudarjajo pomen istovetnosti, 

istosti (McLaren, 1994; povz. po Lukšič-Hacin, 1999). Zagovorniki liberalnega 

multikulturalizma priznavajo razliko, vendar izpostavljajo pomen istovetnosti na univerzalni 

ravni. Liberalni multikulturalizem izhaja iz obstoječega hierarhičnega reda; torej iz 

nepravičnosti, izkoriščanja, suženjstva. Njegovi zagovorniki pravijo, da obstaja razlika, ki je 

individualna in ne skupinska (Giroux, 1994; povz. po Lukšič-Hacin, 1999, 103). Poudarjajo 

enakost, saj so mnenja, da so si ljudje lahko naravno enaki, ne glede na kulturno, rasno ali 

etnično enakost. Verjamejo, da se doseže uresničitev relativne enakosti, in sicer s 

spremembami obstoječih kulturnih, ekonomskih in družbenih pritiskov (prav tam). Privrženci 

levo liberalnega multikulturalizma izpostavljajo pomen kulturnih razlik in diferencialnega 

koncepta kulture. Izpostavljajo, da je poudarjanje ras izničilo kulturne razlike. Razlike so po 

njihovem mnenju ločene od kulture in delitve moči. M. Lukšič-Hacin (1999, 104) zapiše 

takole: »Lahko bi rekli, da je razlika absolutna, nezgodovinska kategorija, ki obstaja kot 

takšna. Ni relacijska in relativna. Kot takšna je na nek način element objektivnega sveta, 

objektivne resnice, ki jo čaka, da jo spoznamo, ne pa rezultat subjektivnega dojemanja sveta« 

(prav tam). Podporniki kritičnega multikulturalizma pa izhajajo iz kritike obstoječih 

odnosov, ki jih povezujejo z analizo novodobnega kolonializma in evropocentričnosti. 
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Pomembno je, kot izpostavljata McLaren in Giroux (povz. po Lukšič-Hacin, 1999, 105–108), 

razumevanje pomena in vloge, ki jo imajo jeziki v procesu oblikovanja identitete. Da se 

dosežejo novi odnosi, vzpostavi nekaj novega, neevropocentričnega, je potreben upor proti 

obstoječim hierarhičnim odnosom, kar je moč doseči tudi v šolah in multikulturnih 

kurikularnih programih. Giroux poudarja, da je nujno razviti jezik, vizijo in kurikularne 

programe, v katerih bosta demokracija in multikulturalizem prepletena. Za uresničitev tega pa 

so potrebne sistematične, strukturalne spremembe, ki bi vzpostavile potrebno socialno 

ureditev (prav tam). 

3.1.1 MODELI INTERKULTURNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

V ZDA so raziskovalci multikulturnega vzgojno-izobraževalnega delovanja konec 80. let 20. 

stoletja prepoznali pet modelov, ki jih priznavajo še danes (Seeber in sod., 1998; povz. po 

Skubic Ermenc, 2003b) in so povzeti v nadaljevanju. 

Poučevanje kulturno drugačnih 

Omenjeni model predpostavlja, da so tisti, ki se v kulturnem smislu razlikujejo od večine, v 

ekonomskem in družbenem smislu na manjvrednem položaju. Model razlikuje dva pristopa, 

in sicer konservativnega in liberalnega. Prvi zanemarja kulturne razlike in pričakuje 

prilagajanje večini, drugi pa spodbuja organiziranje programov za usposabljanje otrok oz. 

učencev, ki naj bi omogočalo uspešno gibanje v večinskih in manjšinskih kulturah (prav tam, 

104). 
 

Komunikacijski pristop 

Gre za enega najbolj razširjenih pristopov in največkrat poimenovanega kot interkulturni 

pristop. Izhaja iz prepričanja, da si je treba prizadevati za dobro komunikacijo med kulturami. 

Medkulturne komunikacije se spodbuja s posredovanjem praktičnega znanja o načinih 

komuniciranja drugih kultur in njihovih vrednotah ter z razvijanjem spretnosti, ki omogočajo 

spoznavanje sebe, da bi laže razumeli globlje strukture v človeški psihi in vedenju. 

Priporočljivo je, da se omenjeni model vpelje že na predšolsko raven (prav tam, 104). 

Študije posameznih skupin oz. etnične študije 

Študije posameznih skupin se osredotočajo predvsem na kulture posameznih marginaliziranih 

skupin (npr. afroameriška zgodovina, ženske študije, panafriške študije), ki so aktualne zlasti 

na srednješolski in univerzitetni ravni. Predmeti imajo dva namena, in sicer gre za zbiranje 
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vsebin, ki so izločene iz večinske kulture (kultur marginaliziranih skupin), hkrati pa 

posamezniku pomagajo pri razvoju pozitivne samopodobe in doživljanju sebe. Pristop na nek 

način predstavlja upor asimilacijskim zahtevam vzgojno-izobraževalnih ustanov. V okviru 

konkretne izvedbe teh programov lahko nastane problem, da se učni predmeti izjalovijo v 

površno obravnavo novih tem in manj pripomorejo k izboljševanju medsebojnih medkulturnih 

odnosov (prav tam, 105). 

Inkluzivna multikulturna vzgoja in izobraževanje 

Cilj tega modela je promoviranje vrednosti in moči kulturne raznolikosti ter človekovih pravic 

in spoštovanje tistih, ki so drugačni od nas; vrednosti in moči alternativnih življenjskih izbir, 

družbene pravičnosti in enakih možnosti za vse ljudi. Zavzema se za odpravljanje zatiranja in 

nepravičnega stanja družbe in je namenjen vsem učencem. Vsebuje mnogo vzgojno-

izobraževalnih praks, ki so usmerjene proti predsodkom, prav tako pa se zavzema za 

oblikovanje inkluzivnih kurikulov za različne skupine. Spodbuja večjezične učne programe in 

predpostavlja kulturno raznolikost med učiteljskim osebjem (prav tam, 106). 

Multikulturna in socialno rekonstruktivistična vzgoja in izobraževanje 

Zadnji model predstavlja celosten in aktivističen pristop k multikulturnemu izobraževanju. 

Zahteva ponovno oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v smeri večjega odražanja 

skrbi za različne kulturne skupine in večje vpetosti tega v celotni kurikul in življenje šole. 

Vsebuje teme, kot so spol, vera, jezik, družbeni razred, spolna usmerjenost, posebne potrebe 

in druge življenjske oblike, ki so običajno marginalizirane. Model je zlasti zaradi vnosa 

kritičnih teorij občutljiv za družbeno zatiranje, strukturno neenakost ter pod vprašaj postavlja 

značilne angloprotestantske vzgojne vrednote, kot je tekmovalnost (prav tam, 106). 

Na področju predšolske vzgoje vsekakor velja razmisliti, kako bi lahko vključevali in 

uresničevali komunikacijski pa tudi inkluzivni multikulturni ter multikulturni in socialno 

rekonstruktivistični pristop.  

3.2 … PREKO INTEGRACIJE DO INKLUZIJE 

Ker se v formalnih dokumentih pogosto omenja integracija priseljencev, se nam zdi nujno 

predstaviti koncept integracije na pedagoškem področju, ki v izhodiščih sploh ni povezan s 

priseljensko problematiko. Pogled v zgodovino šolstva v deželah, kamor so se že zgodaj v 

začetku 20. stoletja začele priseljevati številne družine, jasno kaže, da so v državah 
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gostiteljicah za priseljene učence večkrat organizirali ločeno šolanje. Šele s sprejetjem 

Deklaracije človekovih pravic (1948) in po njeni uveljavitvi so tovrstne segregirane oblike 

šolanja doživele prve kritike in pomisleke. Oblikovana je bila jasna zahteva po skupnem 

šolanju pripadnikov različnih ras, nacionalnosti in veroizpovedi (Lesar, 2008). Z zahtevo po 

skupnem šolanju vseh učencev ne glede na raso, nacionalnost in veroizpoved so se pedagoški 

delavci srečali z ovirami, ki jih sami niso znali, zmogli ali hoteli premoščati. Še posebej pri 

šolanju hendikepiranih so se kazale številne objektivne (arhitekturne ovire, didaktični 

pripomočki) kot tudi subjektivne (neznanje, nezaželenost) težave. Zato se je v 70. letih 20. 

stoletja v anglosaksonskih deželah pojavil koncept integracije. Ker se integracija pogosto 

zamenjuje s politiko integracije, jo bomo natančneje analizirali. 

Koncept integracije je bil v času svojega nastajanja popolnoma nov pristop in je kot tak 

predvideval aktivnejše vključevanje oseb s posebnimi potrebami v življenje družbe, zato je v 

tistem času predstavljal korak naprej na poti k enakopravnemu medsebojnemu sprejemanju 

vseh subjektov družbenega življenja (Vršnik Perše, 2003). Do integracije je torej prišlo v 

zahodnih državah v 60. in 70. letih 20. stoletja in je v ospredje postavljala (Vislie, 2003, 19; 

povz. po Peček Čuk in Lesar, 2009): 

• zahtevo oz. pravico do šolanja učencev s posebnimi potrebami, 

• pravico do vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v rednih šolah, 

• popolno reorganizacijo posebnega vzgojno-izobraževalnega sistema, pri čemer so se 

osredotočili na vse vidike, od vključno identifikacije učencev s posebnimi potrebami 

do financiranja. 

Mnenj, zakaj je prišlo do sprememb koncepta integracije v inkluzivni koncept, je veliko. M. 

Peček Čuk in I. Lesar (2006, 28) navajata naslednje ugotovitve, zaradi katerih je prišlo do 

sprememb:  

• integracija naj bi temeljila na medicinskem diskurzu, 

• integracija je dala premalo poudarka na kakovost izobraževanja integriranih učencev 

oz. otrok, 

• pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje integracije, 

• sprememba mednarodne politike in njenih aktivnosti. 

Inkluzivno izobraževanje se ne nanaša zgolj na učence oz. otroke s posebnimi potrebami, 

temveč gre za proces, ki se nanaša na individualne potrebe vseh otrok s poudarkom na tistih, 

ki so izpostavljeni marginalizaciji in izključevanju. Z vidika ideje inkluzije je treba na vse 
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otroke gledati kot na učeče se z enakimi pravicami, ki se v času izobraževanja soočajo z 

različnimi ovirami pri učenju in participaciji. Ideja inkluzije v ospredje postavlja težnjo po 

zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in postopkov razvrednotenja otrok bodisi na 

osnovi rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega. Inkluzija je 

v marsičem kritika obstoječe prakse posebnega izobraževanja, hkrati pa tudi rednega (Peček 

in Lesar, 2006). 

Gre za proces povečanja participacije in zmanjševanja izključevanja vseh učencev oz. otrok iz 

kurikula, kulture in skupnosti (From … 1998; povz. po Peček in Lesar, 2006, 30), pri čemer 

participacija pomeni »prepoznavanje, sprejetje, spoštovanje, vključenost v učenje in socialne 

aktivnosti na način, da se doseže občutek pripadnosti skupini« (prav tam). Prednost 

inkluzivnega izobraževanja je, da se ne vztraja pri tem, da je učenec oz. otrok, ki se sooča z 

ovirami (bodisi pri akademski ali socialni participaciji), ves čas v razredu oz. oddelku, zato 

srečamo tudi umike ali odsotnosti od ostalih vrstnikov. V ospredju ni strokovno utemeljeno 

diagnosticiranje, temveč je prepoznati osredotočenost na socialno konstrukcijo ovir pri učenju 

in participaciji, ki so odvisne od dinamike socialnih interakcij (Lesar, 2008), ali kot 

izpostavlja Skalar (2003), inkluzija ni usmerjena k anomalijam učencev oz. otrok, k njihovem 

diagnosticiranju, kategoriziranju in k izbiri posebnih oblik pomoči, da bi otrokom pomagali k 

vključitvi v skupino in boljšim uspehom, pač pa si prizadeva za odpravo anomalij šole, 

vrtcev, ki se ne zmorejo konstruktivno odzvati na različne učence oz. otroke. Pri 

pojasnjevanju anomalij, motenj in različnosti pri učencih, otrocih inkluzija zavrača medicinski 

diskurz in daje prednost pedagoškemu (prav tam, 58) 

Pri inkluzivnem izobraževanju gre za več kot zgolj namestitev otrok s posebnimi potrebami v 

redne razrede (Booth in Ainscow, 2002; Foretst in Pearpoitn, 1992; povz. po Galeša, 1997), 

temveč zahteva preobrazbo rednega izobraževanja, preko promoviranja šolske oz. vrtčevske 

kulture, organizacijske strukture in razredne oz. oddelčne prakse, ki se prilagaja raznolikosti 

(povz. po Lesar, 2008).  

Inkluzija se mora v resnici uresničevati na ravni kulture vrtca in oddelka, na ravni odnosov, 

življenja in korelira tudi s konceptom enakopravnosti in socialne pravičnosti. Booth in 

Ainscow (2002) v dokumentu »Index for inclusion: developing learning and participation in 

school« (Kazalniki inkluzivnosti: razvijanje učne in socialne participacije v šolah) pomembno 

vlogo pripisujeta šolski kulturi. Dokument vsebuje generalne kazalnike, ki nam ponujajo 

pregled dejavnikov, ki jih je treba v okviru šole osmisliti, če ta želi delovati v smeri 
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inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Poleg šole smo dodali tudi vrtec, saj menimo, da so 

omenjeni kazalniki relevantni tudi za vrtec. Kazalniki so naslednji (prav tam, 8–22):  

• oblikovanje inkluzivne šolske oz. vrtčevske kulture pomeni oblikovanje varne, 

sprejemajoče in spodbujajoče vrtčevske skupnosti, v kateri bodo vsi člani cenjeni in bo 

temelj za kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje. Za doseganje tega cilja je ključnega 

pomena razvijanje inkluzivnih vrednot med vsem šolskim oz. vrtčevskim osebjem, 

učenci oz. otroci, vodstvom, starši, skrbniki in ostalimi sodelujočimi, ki se odražajo v 

konkretnih praksah; 

• oblikovanje inkluzivne šolske oz. vrtčevske politike pomeni zagotoviti inkluzijo kot 

vodilni princip razvoja, njen prodor na vsa področja, ki se zavzemajo za povečanje 

kakovosti učenja in participacijo vseh učencev oz. otrok. Šolsko osebje oz. strokovni 

delavci morajo identificirati prepreke za učenje in participacijo ter oblikovati akcije, 

torej različne oblike pomoči, ki izhajajo iz perspektive učencev/otrok in njihovega 

razvoja; 

• razvijati inkluzivno šolsko oz. vrtčevsko prakso pomeni zagotavljati takšne aktivnosti 

v učilnici, igralnici in zunaj nje, ki so konstruktivno odzivne na raznolikost učencev 

oz. otrok in kjer ti sodelujejo v vseh vidikih svojega vzgojno-izobraževalnega procesa 

ter uporabljajo znanje, pridobljeno zunaj in znotraj šole oz. vrtca. Šolsko osebje oz. 

strokovni delavci se trudijo pridobiti materiale in sredstva, ki bodo podprla učenje in 

participacijo, pri čemer sodelujejo z drugim osebjem šole oz. vrtca in tudi s starši oz. 

skrbniki ter širšo lokalno skupnost.  

L. Vislie (2003; povz. po Peček in Lesar, 2006, 29) vidi inkluzijo kot proces in ne stanje, s 

katerim skuša šola/vrtec odgovoriti na potrebe vseh otrok kot posameznikov, zato je v 

inkluzivni šoli/vrtcu treba kurikulum preoblikovati tako, da se dotakne vseh otrok kot 

posameznikov. Poudarjena je tudi vzgojna uspešnost šole, ne zgolj izobraževalna. Inkluzija je 

po avtoričinem mnenju primerna za vse faze in tipe vzgojno-izobraževalnih organizacij, saj se 

strokovni delavci v vseh srečujejo s težavami in se morajo nanje odzivati. Inkluzija skuša 

pridobiti učitelje/vzgojitelje, ravnatelje in strokovne delavce za nove odnose, v katerih se 

opušča diskriminacijo, segregacijo, izključevanje in marginalizacijo kot tudi odnose, v katerih 

naj bi poskušali zmanjšati in odpraviti predsodke in odpore do drugačnih (Skalar, 2003).  

Inkluzivne šole oz. vrtci uporabljajo vrsto prilagoditev, s katerimi oskrbijo različne potrebe 

svojih učencev oz. otrok. Od šol in vrtcev, zlasti pa od dela učiteljev in vzgojiteljev se v 



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev Mojca Meke   

 22  

inkluzivnem izobraževanju pričakuje velika mera prilagodljivosti, da čim večjemu številu 

učencev oz. otrok omogočijo čim bolj uspešno napredovanje in občutek sprejetosti ter 

možnosti enakopravnega vključevanja v življenje in delo šole in vrtca (Lesar, 2008). 

Inkluzivnost je, kot izpostavljata Booth in Ainscow (2002), nikoli dokončan proces učenja in 

sodelovanja za vse učence in otroke ter hkrati ideal, h kateremu stremijo vse šole in vrtci, a ga 

nikoli popolnoma ne dosežejo. Avtorja ugotavljata (prav tam, 3), da ideja inkluzije vključuje: 

• enakovreden odnos do vseh učencev in zaposlenih, 

• povečanje prispevka učencev na področju kulture, izvedbe kurikula in utrjevanja 

skupnosti v šoli, 

• prestrukturiranje kulture, politike in prakse v šolah, tako da bodo upoštevale 

raznolikost učencev nekega lokalnega okolja, 

• zmanjševanje ovir, ki onemogočajo učenje in sodelovanje vseh učencev, ne zgolj tistih 

s primanjkljaji ali posebnimi potrebami, 

• učenje iz poskusov premagovanja ovir, ki preprečujejo nesodelovanje določenih 

učencev, z namenom ustvariti spremembe v dobro vseh učencev, 

• sprejemanje različnosti med učenci naj bi bilo bolj kot izziv učenju in ne težava, ki jo 

je treba premostiti, 

• priznavanje pravice učencev do izobraževanja v njihovem kraju, lokalnem okolju,  

• izboljševanja šol tako za zaposlene kot tudi za učence, 

• poudarjanje pomena šol v povečanju pripadnosti skupnosti in razvijanju skupnih 

vrednot kot tudi povečanju dosežkov, 

• vzdrževanje trdnih vezi med šolo in skupnostjo, 

• razumevanje ideje inkluzije v izobraževanju kot enega od načinov inkluzije v družbi. 

Zgoraj izpostavljene značilnosti sta avtorja vezala izključno na šolsko področje, vendar 

menimo, da jih lahko prenesemo tudi na predšolsko področje.  

I. Lesar (2009b, 336) pa se sprašuje, ali so formalni okviri slovenskega šolskega sistema na 

področju šolanja marginaliziranih skupin (torej tudi učencev priseljencev) naklonjeni 

udejanjanju ideje inkluzije. Za njeno uresničevanje bi morali sprejeti nekatere predpostavke 

(Lesar, 2009b, 337):  

1. učenci oz. otroci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, starosti, spolu, 

velikosti, kulturnem ozadju ipd. in v tem kontekstu po osnovnem znanju;  
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2. vsi učenci oz. otroci se lahko učijo, vendar ne vsi enako, zato se izpostavlja jasna 

potreba po spremembi sistema z namenom, da se konstruktivno odziva na prepoznane 

različnosti otrok in učencev;  

3. predvsem šole oz. vrtci bi se morali prilagajati raznolikostim svojih otrok in učencev, 

ne pa pričakovati, da se bodo vsi otroci oz. učenci zmogli prilagoditi pogosto izrazito 

okorelemu delovanju vrtcev in šol;  

4. inkluzivno šolanje predpostavlja tudi jasno osredotočenost na soudeležbo vseh otrok 

in učencev, s čimer ideja inkluzije presega koncepta normalizacije in integracije, 

predpostavlja namreč aktivno vključenost in izbiro kot nasprotje pasivnega 

sprejemanja dostopnih modelov. 

Inkluzivna naravnanost šol pa lahko polno zaživi le, če jo podpirajo tudi spremembe na drugih 

ravneh družbe. Drugačnosti morajo biti primerno pozitivno vrednotene, šolski sistem pa mora 

biti zavezan vključitvi vseh otrok v enoten sistem. Učitelji morajo biti predani delu z vsemi 

otroki, kurikul pa primerno odprt za takšne vsebine, ki so namenjene marginaliziranim. Tem 

pa mora biti podano takšno strokovno znanje, ki jim bo omogočalo vstop na trg dela in v 

samostojno življenje (prav tam, 337). 

3.2.1  RAZLIKE MED INTEGRACIJO IN INKLUZIJO 

Enotnosti o tem, kako sta omenjena procesa povezana oz. v čem se razlikujeta, med 

strokovnjaki ni. Razlika med integracijo in inkluzijo se, kot nakažeta M. Peček Čuk in I. Lesar 

(2009), kaže na številnih ravneh. V nadaljevanju izpostavljamo omenjene ravni, ki se sicer 

nanašajo na šolsko področje, vendar veljajo tudi za predšolsko raven:  

• v opredelitvi: integracijo najpogosteje definirajo kot vzgojo in izobraževanje učencev 

s posebnimi potrebami v redni šoli (Phtiaka, 2001, 9; Lewis, 1995, 4; povz. po Peček 

Čuk in Lesar, 2009, 191), medtem ko inkluzijo kot težnjo po zmanjševanju vseh 

izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev bodisi na osnovi motenj, rase, 

spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega, kar nekaterim 

učencem nepotrebno oteži šolsko življenje;  

• v populaciji: integracija govori le o učencih s posebnimi potrebami, inkluzija pa o 

vseh učencih, ki so jim šolsko življenje, učenje in participacija na kakršen koli način 

oteženi. Različni avtorji torej različno poimenujejo omenjene otroke in učence;  
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• v pojmovanju oviranosti: integracija govori o tem, da nekateri učenci imajo posebne 

potrebe in drugi ne, inkluzija pa vidi učence kot »ležeče« na spektru od običajnih do 

individualnih potreb, ki naj bi jih z različnimi regularnimi vzgojno-izobraževalnimi 

predpisi pravično in kolikor mogoče zadovoljili. Z vidika inkluzije je treba na vse 

učence gledati kot na učeče se z enakimi pravicami, ki se tekom šolanja soočajo z 

(lažjimi ali nekoliko zahtevnejšimi) ovirami; 

• v vzrokih oviranosti: integracija išče razloge za primanjkljaje oz. motnje v 

posamezniku, inkluzija pa v socialnem okolju, šolskem sistemu; isti učenec se v enem 

sistemu srečuje s skorajda nepremostljivimi preprekami, druge pa so izrazito 

prehodnega značaja; 

• v usmerjenosti pri iskanju rešitev: ne glede na to, zakaj prihaja do integracije in v 

kakšni obliki (od stalne prisotnosti učencev  s posebnimi potrebami pri vseh predmetih 

v rednih oddelkih do šolanja v posebnih oddelkih znotraj šole), gre pri pojmovanju za 

premestitev učenca iz enega prostora (običajno iz posebne šole) v drugega (običajno v 

redno šolo). V središču je lokacija, kje se šola učenec s posebnimi potrebami. Inkluzija 

pa je proces in ne stanje, s katerimi šola skuša odgovoriti na ovire, s katerimi se 

srečujejo mnogi učenci, še posebej tisti, ki so bolj izpostavljeni depriviligiranostim in 

izločevanju. Pri inkluziji sta vključevanje in izključevanje povezana procesa; 

• v potrebnosti formalizacije rešitve: integracija je dodatek rednemu šolanju, ki se 

osredotoča predvsem na tehnične rešitve, inkluzija pa na kakovost vzgoje in 

izobraževanja. Ali ti otroci potrebujejo dodatno pomoč, je odvisno od širine, do katere 

mora šola prilagoditi kurikul, poučevanje, organizacijo dela in zagotoviti dodatne vire 

za to, da bi pospešila učinkovito učenje za te učence; 

• v diskurzih: integracija je dedič medicinskega diskurza, v katerem je motnja osnovni 

kriterij razlikovanja učencev in glavni vzrok njihovih neuspehov, pojmovana je kot 

objektivna značilnost posameznika (individualistična perspektiva) in ne kot socialni 

konstrukt; pri integraciji se ne izpostavlja socialnega konteksta, v katerem motnje šele 

postanejo motnje. Inkluzija pa izhaja iz pedagoškega diskurza, katerega izhodišče je, 

da so vsi otroci naprej učenci, ki želijo doseči neko znanje, da glavni problem ni 

otrokova motnja, temveč kako učiti učenca, ki ima težave z učenjem, da je kriterij, kje 

in kako se bo šolal učenec, njegov učni program in ne njegova motnja; 

• v vidiku prilagajanja: v ospredju integracije je otrokovo prilagajanje oz. asimilacija 

obstoječemu sistemu šolanja, inkluzija pa zahteva spremembo in preoblikovanje šole, 
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kurikula posamezniku. Poudarek je na preoblikovanju kurikula, tako da se dotakne 

vseh učencev kot posameznikov; 

• v cilju oz. namenu: v ospredju skrbi integracije je učni uspeh učenca, medtem ko 

lahko gibanje za inkluzivno šolo razumemo kot iskanje novega razmerja med vzgojno 

in izobraževalno funkcijo šole oz. kot gibanje za šolo, v kateri v ospredju ni le skrb za 

učni uspeh posameznika, temveč tudi za njegov moralni, čustveni in socialni razvoj, v 

kateri je pomembno spodbujanje odgovornosti, kooperativnosti in solidarnosti.  

Poglavje zaključujemo z mislijo M. Kovač Šebart in Kreka (2003), da bi veljalo enkrat za 

vselej opraviti z razmišljanjem, da otroci priseljencev sodijo v kategorijo učencev s posebnimi 

potrebami. Zato je problematika integracije otrok priseljencev, kjer se ukvarjamo z razlikami 

v jeziku, identiteti in kulturi, drugačna kot v primeru vprašanj integracije otrok s posebnimi 

potrebami. Da otroci priseljencev ne sodijo v skupino otrok s posebnimi potrebami, poudarja 

tudi Skalar (2003, 58), ko izpostavlja: »Če bi vse izključene in marginalizirane skupine otrok 

v razredu označili (prepoznali) kot otroke s posebnimi potrebami, jim to ne bi bilo v pomoč 

pri socialnem vključevanju, pač pa bi prispevalo k njihovi še zanesljivejši izključitvi iz 

»glavnega toka«. 

3.2.2 ZNAČILNOSTI INKLUZIVNIH PRAKS VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V 

KONTEKSTU KULTURNO HETEROGENIH INSTITUCIJ 

Tuje raziskave in nacionalne smernice v Veliki Britaniji (DfES, 2004; po Definitions, 2005; 

povz. po Lesar, 2009a) izpostavljajo značilnosti šol, ki so uspešne pri zmanjševanju 

primanjkljajev in razlik temnopoltih učencev in učencev manjšinskih etničnih skupin ter 

njihovih vrstnikov. Te značilnosti so naslednje (povz. po Lesar, 2009a, 61): 

• močni, vplivni vodje: ravnatelji in predstojniki vodijo jasno prepoznavno in vplivno 

multikulturno strategijo, ki velja za celo šolo;  

• učinkovito poučevanje in učenje: učne ure so načrtovane in izpeljane čim bolj 

učinkovito, z zagotovljeno pomočjo dvojezičnim učencem; učitelji so zmožni 

reflektirati različne kulture in identitete skupnosti, ki so zastopane znotraj šol oz. pri 

njihovih urah; 

• visoka pričakovanja: od vsakega učenca se pričakuje čim večjo uresničitev njegovih 

potencialov, pri čemer ga spodbujajo tako učitelji kot starši. Ta pričakovanja so 

podkrepljena tudi s prepoznavanjem učenčeve praktične uporabe pridobljenih znanj. 
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Šolske politike in rezultate izpitov se vedno presoja glede na njihove učinke na 

partikularne skupine učencev, in sicer z namenom določanja čim bolj točnega položaja 

posameznih učencev in iskanja rešitev v primeru manjše uspešnosti; 

• etos spoštovanja z jasnim stališčem do rasizma in nasilja: prepoznavna sta izrazit 

etos in kultura vzajemnega spoštovanja, kjer je mogoče slišati »glasove« vseh 

učencev. Na ravni celotne šole obstajajo jasni in konsistentni ukrepi v primeru 

neprimernega vedenja, nasilja in reševanja rasizma, s posebno osredotočenostjo na 

preventivo; 

• vključenost staršev: starše in široko skupnost se pozitivno spodbuja za polnopravno 

vključenost v življenje in razvoj šol; 

• učeče se šole: Tickly, Cabello, Haynes in Hill (DfES, 2004) so dodali šest elementov 

dobre multikulturne šole, ki naj bi bistveno določali »učeče se šole«. To so šole, ki so 

usmerjene navzven, odprte za nove ideje, sposobne nenehnih prilagoditev svojim 

spreminjajočim se etničnim kompozicijam ter potrebam lokalne skupnosti. Te šole v 

vzdušju zaupanja in spoštovanja promovirajo etos, kjer se učitelji, starši in učenci 

čutijo sposobne razpravljati ter izmenjati ideje, povezane z raso, etničnostjo in 

preprekami, ki vplivajo na manjšo uspešnost.  

Omenjene lastnosti šol so lahko relevantne tudi pri razmisleku oblikovanja primernih pogojev 

na predšolski ravni.  

Ideja inkluzije, kot smo ugotavljali, stremi k težnji po zmanjševanju vseh izključevalnih 

postopkov in razvrednotenj učencev, torej tudi na podlagi etničnosti. Tej populaciji so se v 

preteklosti posebej posvečali v okviru multikulturalizma in interkulturalizma. Zlasti slednji 

izpostavlja številne pomembne vidike šolskega delovanja na sistemski in institucionalni ravni, 

ki so se kot ključni izkazali tudi pri udejanjanju inkluzivnosti šol, vendar so bili v pedagoško 

prakso slovenskih vzgojno-izobraževalnih institucij precej skromno vpeljani (Lesar, 2009). V 

nadaljevanju bomo zato natančneje predstavili interkulturalizem v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu.  
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4 INTERKULTURALIZEM V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

PROSTORU 

Interkulturalizem prežema tudi področje vzgoje in izobraževanja. Številni avtorji (Lukšič-

Hacin, 1999; Dekleva in Razpotnik, 2002) izpostavljajo šolo kot najpomembnejšo institucijo, 

ki lahko zagotovi vzpostavitev novega interkulturnega diskurza. Sprva je veljalo, da se morajo 

priseljene etnične skupine prilagoditi večini, vendar pa so postopoma začele tudi na področju 

vzgoje in izobraževanja prevladovati zamisli interkulturalizma. Š. Razpotnik (Dekleva in 

Razpotnik, 2002, 48) zapiše: »Danes naj bi šole v skladu z multikulturnim pristopom 

sprejemale prisotne etnične skupine in njihove posebnosti, od prehrane, vere, jezika, stila 

oblačenja, prepričanja in vrednot ter nasploh naj bi bila manjšinska kultura in njena 

verodostojna predstavitev vključena v vzgojno-izobraževalni sistem.« K. Ermenc (2004, 190) 

izpostavlja: »Skupna točka vseh teoretskih smeri in pedagoških praks, ki obravnavajo etnične 

oz. kulturne manjšine, je vzpostavitev integracijske politike kot temeljnega standarda 

demokratične in pluralne šole.« Odzivanje sistema na različnost in raznovrstnost populacije, 

ki terja več diferencirane obravnave, mora potekati v okviru inkluzivne šole (prav tam). Pa 

poglejmo, kakšni pedagoški koncepti so se izoblikovali skozi čas. 

4.1  OD PEDAGOGIKE ZA TUJCE DO INTERKULTURNE 

PEDAGOGIKE 

Intenzivno priseljevanje je sprožilo proces odzivanja znotraj pedagoške stroke. Tako se je 

sprva oblikovala pedagogika za tujce, ki je ponujala le določene vsebine za delo z otroki 

priseljenci oz. se je osredotočila le na »primanjkljaje« teh otrok in to skušala kompenzirati, 

kar je v vsakdanji praksi pomenilo nadomeščanje primanjkljaja v jeziku in v poznavanju 

kulture okolja, spoznavnih zmožnostih otrok in sodelovanju s starši priseljencev. Strokovni 

delavci v vrtcih so »nadomeščali« manjkajoče, zlasti poučevanje večinskega jezika v državi, v 

katero so se otroci priselili. To so razlagali kot deficit, ki ga je bilo treba odpraviti. Namen 

odpravljanja deficitov je bil pripraviti otroka za »normalnega« in tako pospešiti njegovo 

vključevanje oz. ga asimilirati. Pedagogika za tujce je postala izjemno kritiziran pojem, saj je 

poosebljala predvsem delo s priseljenimi otroki oz. z otroki priseljencev, ki so se v državo 

preselili za določeno obdobje in naj bi se kmalu vrnili nazaj v državo porekla. »Začasnost« se 

je podaljšala, postala stalnica in otroci so odraščali v »tujem« okolju. Z odraščanjem otrok 
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priseljencev se je pokazala potreba po novih pristopih, po novem pedagoškem načelu. To je 

bil začetek novega pristopa, ki je v 80. letih 20. stoletja odločneje vstopal v življenje. 

Uveljavljati se je začel nov pojem, tako imenovana medkulturna oz. interkulturna pedagogika 

(Motik, 2007). 

Razlike med konceptoma so opredeljene in ponazorjene v preglednici 1 (Diehm in Radtke, 

1999; povz. po Motik, 2007). Bistvo načela interkulturnosti ni v nadomeščanju 

primanjkljajev, kot je to prepoznavno v pedagogiki, namenjeni tujcem oz. priseljencem. 

Bistvo interkulturnosti je prepoznavanje in upoštevanje drugačnosti, saj priseljencem 

omogoča ohranjanje njihove kulture in jezikovne identitete. Različnost je v tem konceptu 

pojmovana kot priložnost za spoznavanje lastnega v »tujem ogledalu« in spoštovanje obojega 

ter tako spoštuje in spodbuja večjezičnost in večkulturnost. Otroci/učenci razlike ne dojemajo 

le kot védenje, pač pa jih dejansko občutijo, kar pomeni priložnost za uspešno življenje in 

delo v večkulturni družbi. V ospredju je povezovalno, skupno, iz česar se razvija različnost 

kot vrednota. Interkulturnost se lahko udejanja v oddelku, skupini, razredu, v katerem so 

skupaj otroci/dijaki priseljenci in »domačini«. Iz omejenega je razvidno, da je pedagogika za 

tujce namenjena zgolj priseljencem, medtem ko so naslovniki interkulturne pedagogike vsi 

otroci oz. celotna vrtčevska/šolska populacija (Motik, 2007, 254).  

 

Faze 
koncepti 

Diagnoza 
(ugotavljanje 

stanja, 
potreb) 

Naslovniki 
(ciljne skupine) 

Delovanje  
(izvedbena raven – praksa) 

Cilji  
(kaj želimo 

doseči) 

Družbeni 
modeli 

Pedagogika 
za tujce 

Primanjkljaji 
in njihovo 
nadomeščanje  

Otroci 
priseljencev 

Kompenzacija/nadomeščanje, 
dodatna pomoč, podpora 
(priseljenci v ločenih 
skupinah), materinščina 

Vrnitev 
priseljencev v 
državo 
porekla ali 
asimilacija 

Ustvariti 
homogeno 
»kulturo« 

Medkulturna 
oz. 

interkulturna 
pedagogika 

Razlike; v 
središču so 
povezovalne 
vsebine 
različnih 
kultur 

Vsi otroci – 
celotna 
vrtčevska/šolska 
populacija 

Spoznavanje različnih stališč, 
pogledov, kulturni 
relativizem (v skupini so 
priseljenci in domačini), 
materinščina 

Večjezičnost, 
večkulturnost 
je vrednota,  
ohranitev 
kulturne 
identitete 

Ustvariti 
družbo, ki 
ceni 
mnogoterost, 
medkulturna 
družba, 
večkulturnost 
je vrednota 

Preglednica 1: Razlike med konceptoma »pedagogika za tujce« in »interkulturna pedagogika« 

(Motik, 2007, 254) 

Interkulturno pedagogiko določata univerzalistični pristop in pluralistična ideologija 

(Cushner, 1998; povz. po Skubic Ermenc, 2003a). Vsi avtorji ne govorijo o interkulturni 

pedagogiki. K. Skubic Ermenc (2003a) ugotavlja, da nekateri uporabljajo pojme, kot so 
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multikulturna, medkulturna ali mednarodna, v novejšem času pa tudi protirasistična 

pedagogika. S. Di Carl (1996; povz. po Grobelšek, 2010) opaža, da se sinonimi za izraze 

multikulturen, plurikulturen, interkulturen uporabljajo glede na vzgojne in šolske rešitve, ki 

jih multikulturne družbe sprejemajo. Kalin (2003; povz. po Grobelšek, 2010) ugotavlja, da je 

bil izraz multikulturalizem, ko govorimo o vzgoji in izobraževanju, zamenjan z 

interkulturalizmom ali pluralno vzgojo in izobraževanjem. V Evropi se je uveljavil izraz 

interkulturna pedagogika. 

Interkulturna pedagogika je pedagoška disciplina, ki se je pojavila kot odziv na družbeno in 

šolsko realnost in jo zaznamujejo (Skubic Ermenc, 2003a, 47): 

• dejstvo: da so naše države vedno bolj večkulturne, 

• sprejeta norma: da imajo pripadniki manjšin v neki državi določene skupinske in 

individualne pravice (ta je izražena v številnih mednarodnih dokumentih, ki se 

nanašajo na različne vidike človekovih pravic), 

• spoznanje: da je šolski uspeh pripadnikov manjšinskih etnij slabši od uspeha 

pripadnikov večinske etnije in kulture.  

Interkulturna pedagogika spada v skupino pedagogik, ki se odzivajo na probleme in potrebe 

ter se v mnogih primerih vežejo na socialnokritično pedagogiko, ki obravnava tematiko 

etnične pravičnosti in socialne kohezije (Skubic Ermenc, 2003a). 

O interkulturni pedagogiki razmišljamo torej v situacijah, ko so na nekem prostoru zbrani 

ljudje iz različnih kulturnih okolij, ljudje, ki govorijo različen jezik, negujejo različne običaje 

in podobno. Pri tem naj bi posameznik razvil nova stališča, veščine in obnašanja, prek katerih 

se bi zavestno in nezavedno odzival na posamezne značilnosti različnih kultur (Mujkanović, 

2010).  Interkulturna pedagogika ima dva cilja (Skubic Ermenc, 2003a, 47): 

• izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju za 

pripadnike manjšinskih etnij v dani družbi, 

• opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev za življenje v 

multikulturni družbi na podlagi sprejemanja, razumevanja in ustvarjalnega 

sodelovanja.  

Prednostna področja interkulturne pedagogike so (prav tam, 52): 

• vprašanje maternega jezika, ki je eno izmed ključnih vprašanj. Vse manjšine, bodisi 

avtohtone bodisi alohtone, imajo pravico do ohranjanja svojega jezika. Interkulturna 
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pedagogika (predvsem v Evropi) postavlja jasno zahtevo, da se pouk maternih jezikov 

manjšin uvrsti v šolski sistem. Ta pouk ne sme biti marginaliziran, pač pa mora imeti 

postavljene visoke standarde; 

• učenje maternega jezika in spoznavanje lastne kulture manjšinam omogočata 

ohranjanje identitete. S tem se ohranja njihova kultura, kar velja za podlago 

oblikovanja trdne identitete. Zgolj ljudje, ki nimajo težav z identiteto in s 

priznavanjem okolice, se lahko aktivno, kreativno in produktivno vključijo v družbo; 

• izobraževanje učiteljev za interkulturno vzgojo in izobraževanje. Učitelji morajo 

poznati teorijo, biti sposobni sociološke analize ter sposobni in pripravljeni razmisliti 

o svojih stališčih, morebitnih predsodkih in diskriminacijski praksi. Ker govorimo o 

interkulturalizmu kot vrednoti, naj bi učitelj sprejel za svoje tiste vrednote, na katerih 

temelji sodobno šolstvo;  

• vprašanje interkulturnih učnih vsebin, programov, gradiva in učbenikov je zelo 

pomembno v interkulturni pedagogiki, ki jih na podlagi analize učnih predmetov in 

učbenikov preoblikuje tako, da izključuje evropocentričnost in rahlja dvojnost na 

ravneh med nacionalnim in internacionalnim, med »nami« in »drugimi«; 

• interkulturalizem kot pedagoško načelo. Za uresničitev temeljnih ciljev interkulturne 

pedagogike ni dovolj, da pouku dodamo določene vsebine in dopustimo, da šola 

postaja etnocentrična ter da učitelji delajo razlike med učenci. Pedagoško načelo mora 

prežemati vzgojo in izobraževanje na vseh mestih, kjer je to mogoče. Vsak učenec ima 

pravico, da navzven pokaže svojo nacionalno in jezikovno pripadnost, zato nima nihče 

pravice, od njega zahtevati »da se že končno prilagodi« in da ne razkazuje svoje 

pripadnosti. Posameznik se mora v marsičem prilagoditi družbi, v kateri živi, čemur 

pravimo socializacija, kar ljudem omogoča življenje v skupnosti. Vsak pa ima pravico, 

da znotraj družbenih pravil ohranja in razvija svojo samobitnost;  

• interkulturna pedagogika se zaveda spoznanja, da ni dovolj, da usmerja pozornost 

zgolj na manjšinske populacije, temveč je njena bistvena naloga, da ideje 

interkulturalizma širi na celotno populacijo, kar je v skladu z vrednotami 

demokratičnega sveta, ki pri svojem delu izhaja iz človekovih pravic. Le to bo svetu, v 

katerem je zaradi procesov globalizacije vedno večje mešanje ljudi in se ustvarjajo 

drugačne družbe, omogočilo miroljubno preživetje;  
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• širitev idej in pozornosti interkulturne pedagogike na celotno populacijo ne pomeni, da 

se ne smemo ukvarjati z manjšinami. Nasprotno, moramo se ukvarjati in jim pomagati 

pri realizaciji specifičnih potreb, drugače uspeha še vedno ne bo.  

Področja interkulturnega delovanja so potemtakem (Skubic Ermenc, 2006, 152): 

• učenje maternega jezika, 

• učenje jezika okolja, 

• spoznavanje manjšinskih kultur, 

• interkulturnost kot didaktično načelo (ki načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in 

izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov 

med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi 

etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter tako prispeva k enakosti 

dojemanja izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju 

socialnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin. 

S. Mujkanović (2010; prim. Shaughnessy, Cordova, Mohammed in Kang, 1998) izpostavlja, 

da je interkulturna vzgoja »usmerjena v poskus spreminjanja mišljenja posameznika v smeri 

podiranja predsodkov, fiksnih idej, usmerjenosti vase in v lastno kulturo, podiranja 

idealizacije in občudovanja le določenih kultur z namenom vzajemne sprave med kulturami. 

Zahteva torej, da opustimo razvrščanje po vertikali glede na politično moč, bogastvo, raso in 

spol ter začnemo vrednotiti na nov način, po horizontali, dopuščajoč enake možnosti za vse, 

hkrati pa pestrost in pisanost« (prav tam, 197). Ugotavlja, da z interkulturno vzgojo 

uresničujemo enega izmed osnovnih ciljev interkulturalizma, da bi se posameznik naučil 

prepoznavati razlike med lastno kulturo in drugimi kulturami ter da bi poskušal razumeti in 

sprejeti te razlike, ob tem, ko bi se identificiral s svojo kulturo (prav tam). Avtorica je v 

navedenem poudarjala razlike, s čimer se ne strinjamo popolnoma, zato njeno ugotovitev 

dopolnjujemo s poznavanjem podobnosti med kulturami. 

Interkulturna vzgoja, ki je eden izmed pomembnih ciljev interkulturne pedagogike, pomeni 

vzgojo k strpnosti, toleranci, sodelovalnosti med različnimi socialnimi in kulturnimi 

skupinami in skupnostmi. Pomeni oblikovanje takih človekovih osebnostnih lastnosti, da se 

bo človek sposoben dvigniti nad svoj kulturni »egoizem« in doseči nekakšno 

»transkulturnost«. Mislimo na razvoj takih osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki 

posamezniku omogočajo prestopanje meje svojega kulturnega okolja in sistem vrednot, da se 

dvigne nad njih in participira pri nastajanju kulture, v kateri bi pripadniki različnih kulturnih 
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skupin iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki omogoča enakopravno sodelovanje ljudi. 

Interkulturna vzgoja je proces, ki je tesno povezan s socializacijo, procesom, ki posameznika 

na eni strani utrjuje v njegovi ožji socialni in kulturni skupnosti, hkrati pa ga povezuje in 

prilagaja širši kulturi (Resman, 2003a). Kot poudarjata A. Zorman in N. Zudič Antolič (2006), 

pa je interkulturna vzgoja pedagoški pristop k vzgajanju v raznolikosti kultur in jezikov, 

integraciji ter raznolikosti kot bogatenju življenja in identitete posameznika in družbe kot 

razvoju čezmejne kulturne večjezičnosti. 

Za šolsko vzgojno-izobraževalno delo je mogoče povzeti, da je vprašanje interkulturne vzgoje 

treba obravnavati na dveh relacijah (Resman, 2003a, 65): 

• na interpersonalni relaciji, to je relaciji otroka manjšine do šole, šolskega dela 

kurikuluma, do učiteljev, učencev, staršev in drugih, 

• na intrapersonalni (notranji) ravni, to je z vidika oblikovanja njegovih stališč, 

prepričanj, ravnanj.   

Na šolski oz. tudi na predšolski ravni bi interkulturna vzgoja pomenila oblikovanje take 

skupnosti, v kateri verski, rasni, socialni in kulturni izvor otrok in učencev, strokovnih 

delavcev in drugih ne bi smel biti razlog segregacije. Gre za oblikovanje takega okolja, v 

katerem ni pritiskov, naj se učenci/otroci manjšine odpovedo svoji kulturni identiteti in utope 

v kulturi večine. Takšno okolje upošteva različnost otrok in se jim čim bolj prilagaja ter ne le 

obratno. Bistvo interkulturne vzgoje se uresničuje v oddelku, programu, oblikah, odnosih, 

zlasti med učenci/otroki, nezanemarljiva in nepogrešljiva pa je vloga učitelja oz. strokovnega 

delavca, ki predstavlja most med otroki, med kulturo manjšine in kulturo večine. Od 

njegovega znanja, usposobljenosti in kompetenc je odvisno, kako bodo otroci razvili svoje 

potenciale (prav tam). 

Če si šola oz. vrtec postavita za cilj interkulturno vzgojo, morata sprejeti dejstvo, da otrok živi 

v družini,  iz katere črpa svoje želje, potrebe, sprejema vrednote in zahteve družine, ki niso 

nujno enake kot pri večini šolskih otrok. Sodelovanje s starši je pomemben vidik interkulturne 

vzgoje. Participacija staršev pri oblikovanju kurikula je zlasti pomembna v predšolskem 

obdobju s predšolskimi institucijami oz. vrtci. Staršem je torej treba ponuditi možnost 

participacije, prisluhniti je treba njihovim željam, da se ne bodo čutili izključene. Ti starši se 

pogosto čutijo ogrožene, ker se v okolju ne znajdejo, so manj spretni pri uporabi jezika, 

komuniciranju, zato jih je včasih težko pritegniti, da sodelujejo s šolo/z vrtcem. Kljub temu 

morajo starši doživeti, da sta njihovim otrokom zagotovljeni največja varnost in realna 
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možnost, da se uresničijo njihove zamisli o otrokovi življenjski podobi, socialni in ekonomski 

prihodnosti. Če starši težko navezujejo stike, to večinoma ne pomeni, da jim je vseeno za 

njihove otroke (prav tam).  

Ovira interkulturne vzgoje so pogosto stereotipi strokovnega delavca. Strokovnemu delavcu, 

ki je obremenjen z napačnimi pogledi, se je težko vživeti v drugega. Prav tako je ovira 

zmotno prepričanje, da imajo učenci iste kulturne skupine, vere, rase enake potrebe in da so 

enaki. Tudi znotraj teh namreč obstajajo razlike. Pravzaprav je težko ugotoviti, ali so večje 

razlike med otroki v manjšini ali med otroki manjšin in kulturi večine. Strokovnim delavcem 

je torej treba pomagati, da bodo razmišljali in načrtno odpravljali lastne stereotipe, v 

nasprotnem primeru bodo imeli otroci manjšin malo možnosti za uspeh (prav tam). 

Strokovni delavec je pomembna vez ali »most med učenci,« kot poudarja Resman (2003a). 

Kultura manjšine je učencem oz. otrokom večine bolj ali manj tuja, tako kot je otrokom 

manjšine bolj ali manj tuja kultura večine. Učenci/otroci manjšine se v neznanih okoliščinah 

težko znajdejo, zato so njihovi odzivi včasih neustrezni, zaradi česar so lahko moralno, 

psihično in fizično kaznovani. Naloga strokovnega delavca je, da pomaga učencu/otroku 

manjšine stopiti v svet drugih vrstnikov. Pomagati mu mora, da se bo uveljavil med vrstniki, 

da ga ne bo strah izražanja, da mu odpre možnost komunikacije, da se lahko sploh odzove na 

izzive okolja in da se s tem ustvarijo pogoji za njegovo dokazovanje in ustvarjalno 

vključevanje ter obvladovanje socialnega prostora. Resman (prav tam) zato izpostavlja 

participacijo v kulturno mešanih oddelkih kot enega ključnih pogojev povezovanja otrok v 

kolektiv. Izpostavlja, da participacija: 

• izhaja iz vere v človeka, da je sposoben uravnavati svoje delo in življenje, 

• je človekova pravica, da odloča o tem, kaj se bo z njim dogajalo in kaj bo postal, 

• je pravica, ki pripada vsem, in je izraz enakopravnosti, enakovrednosti, 

• je povezana z interesom in motivacijo otrok za sodelovanje, 

• zagotavlja identifikacijo otrok z načrti, šolo.  

Vse to pomembno učinkuje na oblikovanje interkulturnega duha, interkulturne vzgoje. Če ni 

participacije, ni interkulturne vzgoje in ta bo postala resnična, ko bodo strokovnih delavci (in 

družba sploh) spoznali, da so otroci manjšine in večine ena populacija, to so otroci (prav tam). 

Iz zgoraj omenjenega povzemimo cilje interkulturne vzgoje kot jih navajata A. Zorman in N. 

Zudič Antolič (2006), ki jih delita na kognitivne, afektivne in psihosocialne.  

 



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev Mojca Meke   

 34  

Med kognitivne cilje uvrščata (prav tam, 238): 

• poznati svojo in drugo/tujo oz. druge/tuje kulturo/kulture, 

• poznati glavne premike v zgodovinskem razvoju teh kultur, 

• prepoznati skupne značilnosti: prepoznati stičnost v različnosti in različnost v lastnem,  

• (vsaj pasivno) obvladati jezik kot najpomembnejši izraz druge/tuje kulture, 

• znati kognitivno preoblikovati etnocentrični pogled na svet. 

Afektivni cilji (prav tam, 238): 

• znati osmisliti tesnobnosti, ograjevanja od predsodkov do ljudi drugačnega 

jezikovnokulturnega izvora, 

• razviti sposobnost empatije, naučiti se razumeti percepcijo samih sebe pri drugih oz. 

drugačnih ljudeh, 

• razviti strpnost do dvoumnosti, postati kritičen do prenaglih sodb in interpretacij ter 

mnenj, zasnovanih na poenostavljanju trditev, situacij in dejstev, 

• razviti kulturno distanco oz. sposobnost »kulturnega (s)prehajanja«, pri čemer se 

začasno poistovetimo z »drugo« kulturno identiteto ali z drugimi sodelujemo v 

jezikovnih igrah. 

Psihosocialni cilji (prav tam, 238–239): 

• znati navezati stike z ljudmi zunaj svoje narodnostne skupine, 

• znati skupaj načrtovati in izvajati delo določene institucije, organizacije, regije, razviti 

strpnost do neizogibnih obojestranskih (jezikovnih) nesporazumov ali nerazumevanja, 

• znati miroljubno reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih in večjezičnih 

nesporazumov in nerazumevanja; 

• razviti zmožnosti družbenega delovanja (socialne vloge, vedenjski vzorci) in 

sporazumevalne zmožnosti v obeh kulturah, 

• skupaj iskati nove kulturne modele. 

 

4.2  INTERKULTURNI KURIKUL  

Resman (2003a) ugotavlja, da med strokovnjaki ni enotnega mnenja, kako sestaviti 

interkulturni kurikul. Nekateri trdijo, da mora biti zasnovan na večinski nacionalni kulturi, ki 

se ji dodajajo elementi kulture manjšin, drugi pa trdijo, da interkulturni kurikul ne bi smel 

pomeniti, da vse vzgajamo za vse (npr. da bomo v šoli, v katero so vključeni romski otroci, 
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učili romskega jezika in romske kulture tudi neromske učence). Interkulturno delovanje oz. 

interkulturna vzgoja tudi ne pomeni, da bomo Rome v šoli učili samo romščine in romske 

kulture, da bomo imeli dva vrednostna sistema in dva ločena kurikula (prav tam, 68).  

Strnimo, kar Resman (2003a, 68, podobno tudi Skubic Ermenc, 2010) ugotavlja, da so 

značilnosti interkulturnega kurikula. Interkulturni kurikul torej: 

• črpa iz kulturne zgodovine manjšin in s teh vidikov pojasnjuje principe in koncepte 

življenja manjšine in posameznika v njej. Poudarja, da mora v našem primeru biti 

odprta možnost, da k šolskemu kurikulu participirajo nacionalne (italijanska, 

madžarska, makedonska, albanska, romska), verske skupnosti (judovska, pravoslavna, 

muslimanska) in druge kulturne skupine, ki živijo pri nas in so se preselile za vedno. 

Le s prej omenjeno odprtostjo lahko vzgojno-izobraževalna ustanova dokazuje, da ji ni 

mar za ljudi manjšine; 

• ne nastane takrat, če se »običajnemu« kurikulu doda samo nekaj posebnosti življenja 

manjšin; 

• pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega okolja in manjšin vključujejo v vsa 

področja dela šole: v postavljanje temeljnih vrednot življenja v vsebine pouka in 

dejavnosti zunaj ter znotraj šole, v oblikovanje pravil vedenja in zašito pripadnikov 

kulturnih manjšin.  

Interkulturnega kurikula ni moč reducirati zgolj na eno proslavo na leto. S tako potezo se 

pokaže zgolj dobra volja, ne more pa biti to jedro interkulturne vzgoje. Takšna nedodelanost 

je lahko podcenjevanje kulturnih manjšin. Neuravnoteženost, selektivnost, izoliranost, 

fragmentalnost, stereotipnost in jezikovna popačenost so najpogostejše pomanjkljivosti 

kulture manjšin. Izvedba interkulturnega kurikula je odvisna od velikosti manjšine, pravnega 

statusa manjšine (avtohtone ali drugačne), vrste in stopnje vzgojno-izobraževalne institucije. 

Manjšini je treba zagotoviti možnosti ohranjanja in negovanja njene kulture in omogočiti 

usvojitev toliko jezika drugega, da bo mogoče sporazumevanje, in tak položaj vseh, da bodo 

lahko prispevali k skupnosti (Resman, 2003a, 68).  

Šola oz. vrtec mora oblikovati tak kurikul, da bo učencem/otrokom, učiteljem/strokovnim 

delavcem in staršem omogočal spoznavanje in doživljanje izkušnje različnih kultur. Na tak 

način se bodo zmanjšale napetosti, ki izvirajo iz socialnih, verskih, kulturnih različnosti ter 

razvijalo razumevanje med različnimi skupinami. Kurikul, kot poudarja Resman (prav tam), 

postane interkulturni tedaj, ko njegove dele skupne vrednote povežejo v kohezivno celoto. 



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev Mojca Meke   

 36  

Interkulturni kurikul preveva vse ljudi na šoli oz. v vrtcu. Njegovo uresničevanje zahteva 

odgovorno šolsko, vrtčevsko klimo in zavedanje, da nanj vpliva tudi skriti kurikul. Posebno je 

izpostavljena tudi vloga ravnatelja. Njegova skrb je, da se manjšine identificirajo, da se 

identificirajo posebnosti dogajanja. Pozornost je treba nameniti posameznim skupinam 

učencev/otrok, da se nad njimi ne izvaja nasilje. Odločitve, ki jih sprejema šola oz. vrtec, se 

morajo nanašati na varstvo pravic nezadovoljnih in odtujenih otrok in staršev, tistih, ki so na 

vrhu socialne strukture in izvajajo pritiske in nasilje nad drugimi (prav tam, 69).  

Interkulturni kurikul zahteva (prav tam, 70; podobno Motik, 2007, 255–256):  

• posebej dobro usposobljene strokovnjake (učitelje, vodstvene delavce, svetovalne 

delavce itd.), ki poznajo učence in njihove domače socialno-kulturne okoliščine; 

poznavanje manjšinskih kultur jim bo pomagalo razumeti odzivanja in vedenje 

učencev v razredu, v nasprotnem primeru bodo vedenje in delo učencev presojali s 

svojimi kriteriji; 

• sodelovanje šole, vrtca in strokovnih delavcev z otrokovo družino in s starši; 

• povezovanje in zbliževanje staršev različnih kulturnih skupin in njihovo sodelovanje 

pri pouku in drugih dejavnostih šole, vrtca; 

• nekoga, ki opravlja tudi vez (most) med družinsko (manjšinsko) in oddelčno 

(večinsko) kulturo (dobro je, da je to človek, ki pozna življenje in jezik socialnega 

okolja in kulture, iz katere otrok izhaja).  

4.3 PREDLOGI ZA URESNIČEVANJE INTERKULTURNOSTI KOT 

PEDAGOŠKEGA NAČELA 

K. Skubic Ermenc (2010, 272–273; 2006, 153) izpostavlja, da je interkulturnost pedagoško 

načelo, ki: 

• spodbuja razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij, 

• spodbuja pogled na drugačnega kot enakopravnega in ne deficitarnega, 

• spodbuja takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh 

manjšinskih skupin, 

• spodbuja razvoj skupnostnih vrednot.  
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Omenjena avtorica (2010, 274–275) podaja tudi predloge za učinkovitejše in večje 

uresničevanje načela interkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela, in sicer:  

• večperspektivni kurikul prinaša potrebo po odstranitvi primerov etnocentrizma in 

stereotipizacije iz učnih načrtov ter potrebo po spremembi učnih načrtov, ki morajo 

biti zasnovani tako, da omogočajo prilagajanje operativnih ciljev okoliščinam, iz 

katerih prihajajo učenci; enako velja za učbenike in druga gradiva;  

• pri pouku slovenščine je treba spremeniti učne načrte za slovenščino in pri tem 

upoštevati dejstvo, da je za nekatere učence slovenščina materni jezik, za druge pa tuj 

oz. jezik okolja. Na podlagi tega je treba smiselno pripraviti gradiva za učitelje 

slovenščine in jih usposabljati za učenje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika;  

• eden izmed pomembnih predlogov za večje uresničevanje načela interkulturnosti je 

priprava učnega načrta za slovenščino kot tujega jezika oz. jezika okolja, kar je možna 

alternativa, saj imamo že zgled v učnih načrtih za madžarsko in italijansko manjšino 

za osnovne in srednje šole. Tako pripravljen učni načrt pa je možno uporabiti tudi kot 

osnovo za dopolnilni pouk slovenščine ali za oblikovanje novega učnega predmeta 

slovenščina kot drugi jezik (prav tam); 

• učencem bi bilo treba omogočiti večjezičnost, da tudi na ravni formalnega 

obvladovanja jezika postanejo večjezični, kar velja za tiste, ki jim slovenščina ni 

materi jezik, kot za vse ostale. Jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, albanščina itd., naj 

postanejo enakovredna alternativa angleščini, nemščini in drugim jezikom z visokim 

družbenim statusom. Pouk jezikov, ki so materinščine učencev, pa naj bi v kurikulu 

postal enakovreden pouku drugih tujih jezikov; 

• v izobraževalnih programih je treba okrepiti izbirnost in se z njeno pomočjo odzivati 

na različne interese posameznikov in kolektivov (npr. znanja, ki jih posamezne 

skupine želijo pridobiti, ker so relevantna za njihovo identiteto; potomci priseljencev 

si morda želijo izvedeti več o fenomenu priseljevanja, kulturah svojih prednikov);  

• didaktika in metodika; treba je razvijati in razširjati praktične strategije za pouk, 

skupne dejavnosti pa naj bi se pri tem prepletale z individualizacijo in notranjo 

(prilagodljivo) diferenciacijo, kar omogoča skupnostno in individualno dimenzijo 

pouka. Omogočati je treba tudi izmenjavo primerov dobre prakse; 

• vzgojni koncept je treba vezati na značilnosti in potrebe interkulturne družbe, poudarki 

tega pa naj bodo na postmoderni vzgojni metodiki, ki vzgojo razume kot »učenje 
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moralnega občevanja« o principih pravičnosti, enakosti možnosti, enakopravnosti, 

emancipaciji, kulturni toleranci, interkulturnosti itd.  

4.4 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE INTERKULTURNE VZGOJE V 

PREDŠOLSKI KURIKUL 

V tem poglavju bomo konkretneje predstavili, kako, na kakšen način in s pomočjo katerih 

dejavnosti lahko strokovni delavec interkulturne vsebine vključi v izvedbeni kurikulum vrtca 

oz. oddelka.  

4.4.1  UREJENOST FIZIČNEGA OKOLJA (IGRALNIC) 

M. Vah Jevšnik (2010) izpostavlja, da je sporočilnost fizičnega okolja v vrtcu zelo pomembna 

za razvoj pozitivne samopodobe otrok z različnimi kulturnimi ozadji. Poudarja, da morajo biti 

igralnice urejene tako, da prikazujejo različnost kot običajen del človekovega obstoja in 

življenja v državi. Pomembno je, da so različne kulture predstavljene na način, ki ne bo 

reproduciral stereotipnih predstav. Vsi otroci, ne glede na raso, etnično pripadnost ali 

specifične sposobnosti, se morajo v oddelku dobro počutiti in imeti občutek, da so spoštljivo 

obravnavani, kar lahko dosežemo s plakati, risbicami in fotografijami, ki prikazujejo ljudi iz 

različnih kultur, iz katerih prihajajo otroci, in z napisi v jezikih, ki jih otroci govorijo. 

Nezanemarljiv je tudi izbor igrač, ki so otrokom na voljo. Svetuje, naj bodo lutke tako 

moškega kot ženskega spola in naj predstavljajo različne rase, v igralnem kotičku za 

pripravljanje hrane naj bodo npr. tudi kitajske palčke. Sestavljanke naj prikazujejo otroke iz 

različnih kulturnih ozadij v družbi, v kateri obiskujejo vrtec. Na voljo morajo biti tudi različna 

glasbila, značilna za različne kulture, knjižni kotički pa obogateni z otroško literaturo z 

različnih koncev sveta, z veliko slikovnega materiala (prav tam, 137–138).  

Primerno urejenost igralnic ter dodanih sredstev za spodbujanje interkulturnosti in 

prepoznavanja podobnosti in razlik poudarja tudi Kurikulum za vrtce (2004). Podobno kot 

navaja M. Vah Jevšnik (2010), je tudi v tem dokumentu zapisano, naj vzgojitelj knjižni 

kotiček opremi s knjigami, s pomočjo katerih se otroci lahko seznanijo z razlikami med 

ljudmi in interkulturnimi razlikami in podobnostmi. Prav tako svetuje, da se kotiček z 

ljubkovalnimi igračami dopolni z igračami dojenčki različnih ras (prav tam).  
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4.4.2 INTEGRACIJA INTERKULTURNIH VSEBIN V KURIKULE 

Priporočljivo je, da so različne kulturne dinamike predstavljene v kontekstu petih tematik, ki 

se med seboj prepletajo in prekrivajo. Omenjene tematike so naslednje: identiteta in 

pripadanje, podobnost in raznolikost, človekove pravice in dolžnosti, diskriminacija in 

enakost, konflikt in razreševanje konfliktov. Te tematike, so pomembne za vse otroke, ne 

glede na njihovo etnično in kulturno ozadje (NCCA, 2005; povz. po Vah Jevšnik, 2010). 

Integracija teh vsebin je v vrtcu omogočena skozi igro in kreativne dejavnosti otrok, kot so 

vizualno, glasbeno ustvarjanje, ples, razne predstave (npr. gledališke, lutkovne), športne 

aktivnosti, in skozi ustrezno izbiro otroške literature. Kot primer vključitve teh tematik v 

ustvarjalne dejavnosti v vrtcu avtorica povzema glasbeno dejavnost. Na področju glasbene 

umetnosti utrjujemo otrokovo identiteto in občutek pripadanja s poslušanjem in prepevanjem 

priljubljenih slovenskih otroških pesmi, hkrati pa je otroke treba spodbuditi z drugačnim 

kulturnim ozadjem, da predstavijo pesmi in instrumente svojega kulturnega okolja, ki se jih 

lahko naučijo in prepevajo skupaj (prav tam). Bolj kot spodbujanje otrok k predstavitvi pesmi 

in instrumentov svojega kulturnega okolja se nam zdi pomembno, da omenjene primere 

poišče vzgojitelj in jih (tudi ob pogovoru s starši) vključi v delo z otroki.   

Skozi predstavitve glasbe iz različnih kultur in jezikov ter skozi predstavitve različnih 

glasbenih stilov (npr. klasika, pop, reggae, himne) bodo otroci spoznavali podobnosti in 

razlike med različnimi pesmimi in zvoki ter jih med seboj primerjali. M. Vah Jevšnik (2010) 

ponuja tudi primer likovnega ustvarjanja. Pri likovnem ustvarjanju otroci utrjujejo svojo 

identiteto in samopodobo skozi risanje oz. slikanje samega sebe, svoje družine in doma. Svoj 

izdelek lahko predstavijo drugim otrokom in tako prepoznavajo podobnosti in razlike med 

svojim izdelkom in izdelki sovrstnikov. Vzgojitelji pa lahko otrokom pokažejo izdelke otrok 

iz različnih kultur (najdejo jih npr. na internetu) in skupaj z otroki poiščejo podobnosti in 

razlike med npr. njihovimi domovi ali oblačili. Prav tako lahko izdelujejo izdelke, ki so 

značilni za druge kulture. Avtorica kot primere navaja brazilske karnevalske maske, indijske 

verižice za okoli gležnja, japonske mizuhikije, korejske papirnate lanterne, ameriške odeje iz 

krpic (krpanke), afriške košare, živalske skulpture Inuitov, kitajske vaze itd. Vzgojitelj lahko 

izdelovanje dopolni, obogati s pripovedovanjem o kulturi, iz katere ti izdelki izhajajo. Pri tem 

je ključnega pomena ustrezna seznanjenost strokovnih delavcev z značilnostmi posameznih 

kultur in načini podajanja informacij o drugačnih kulturah. Človekove pravice in dolžnosti, 

diskriminacija in enakost ter konflikti so lahko predstavljeni skozi ilustracije iz pravljic in 
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risank, kot so npr. Pepelka in Motovilčica, Drugačen, Tom in Jerry itd. Pri tem gre tudi za 

razvijanje empatije do diskriminiranih in marginaliziranih posameznikov. Pomembna je tudi  

otroška literatura z veliko zanimivimi ilustracijami, ki otrokom približa vrstnike z različnih 

koncev sveta in o katerih se vzgojitelji z otroki pogovarjajo ter odgovarjajo na njihova 

vprašanja (prav tam).  

Poudarjamo, da je ob tovrstnih dejavnostih, ki jih je navedla avtorica, treba opozoriti na 

dejstvo, da tovrstne dejavnosti ne smejo biti zgolj kot dodatek in obogatitev kurikula. 

Tovrstne dejavnosti lahko imajo nasprotni učinek od želenega, da torej diskriminirajo 

pripadnike manjšin, drugih kultur itd. Opiramo se na citat Resmana (2003a), ki poudarja: 

»Interkulturni kurikulum ni, če se 'običajnemu' (tradicionalnemu) kurikulumu /…/ doda nekaj 

posebnosti življenja manjšin. Pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega okolja in 

manjšin vključujejo v vsa področja dela v šoli: v postavljanje temeljnih vrednot življenja med 

učenci in drugimi, v vsebine pouka in dejavnosti zunaj njega, v oblikovanje pravil vedenja in 

zaščito pripadnikov kulturnih manjšin, v odnose /…/« (prav tam, 68). Ne ocenjujemo 

dejavnosti, želimo pa opozoriti na pomembnost njihove vpetosti v življenje in delo vrtca, 

oddelka itd. Kljub temu da se avtor opira na šolo in razred, trdimo, da enako velja za vrtce, 

njihove vrednote, vzgojno-izobraževalno delo v njih, odnose med vrstniki in strokovnimi 

delavci znotraj vrtca in oddelkov. 

Opozarjamo tudi na dejstvo, ki ga opiše M. Milharčič Hladnik (2007, 41), da se pogosto ne 

zavedamo, da »priseljence iz iste države ali dežele prečijo spolne, razredne, religiozne, 

svetovnonazorske, etnične, regionalne razlike, kar pomeni, da migrantske etnične skupnosti 

niso homogene, prav nasprotno. Poleg omenjenih jih prečijo tudi razlike med migranti glede 

na kraj, od koder so prišli, in glede na okoliščine v državah izselitve in priselitve, ko so 

emigrirali« (prav tam).  

Podobno tudi Kurikulum za vrtce (2004, 52–53) izpostavlja primere dejavnosti, ki jih 

omenjeni dokument izpostavlja na področju dejavnosti s področja družbe in segajo v 

interkulturne vsebine: 

• primeri dejavnosti od 1. do 3. leta: 

o otrok se seznanja z različnimi življenjskimi navadami in oblikami družinskega 

in družbenega življenja v različnih kulturah in družbenih skupinah, 

o otrok se igra z mlajšimi in starejšimi otroki in, kjer je to mogoče, z otroki s 

posebnimi potrebami, z otroki različnega nacionalnega porekla, 
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o otrok ima možnosti seznanjati se z razlikami med ljudmi; 

• primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 

o otrok ima možnost sodelovati v pogovorih o predsodkih, stereotipih, 

o otrok se seznanja z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji, 

o otrok sodeluje pri načrtovanju in pripravi raznih in različnih praznovanj (ob 

upoštevanju medkulturnih razlik). 

Vloga odraslega je pri tem izjemno pomembna v smislu, da poskrbi, da otroci vrtec doživljajo 

kot okolje, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakodnevne življenje 

enake ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno 

poreklo, veroizpoved itd. Vzgojitelj mora otroke seznanjati s seksizmom in rasizmom oz. 

nacionalizmom ter ne dopuščati pripomb, nagovarjanj in dejanj, ki ljudi stereotipizirajo. 

Razlike med ljudmi morajo sprejemati brez pretiravanja in se pri opazovanju posameznega 

otroka izogibati primerjavi. Strokovni delavec mora v delo vplesti in načrtovati take 

dejavnosti, kjer ima otrok priložnost vživljati se v položaj na osnovi stikov z vrstniki, ki 

izhajajo iz drugih krajev, dežel, s pomočjo knjig, televizije (Kurikulum, 2004). 

Interkulturno vsebino posredno podpirajo tudi jezikovni primeri dejavnosti, ki priporočajo, da 

so otroci v vsakdanji komunikaciji priča različnim situacijam, v katerih se uporablja slovenski 

jezik kot državni jezik, hkrati pa dobijo informacijo o tem, da na drugih področjih obstajajo 

drugi jeziki. Ugotavljamo, da je iz izpostavljenega prepoznati, kako pomembna je občutljivost 

pri predstavitvi tovrstnih dejavnostih v oddelku. Prav tako je iz zapisanega zaznati, da je tudi 

različnost (med pripadniki iste in različnih kultur) vrednota. 

5 AKTUALNA ZAKONODAJA 

V tem poglavju bomo pregledali tako mednarodno kot tudi slovensko aktualno zakonodajo, ki 

se nanaša na področje vključevanja priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja kot tudi 

področje interkulturnega izobraževanja. Področje izobraževanja je, kot trdi R. Bešter (2009, 

173), »ključnega pomena za uspešno integracijo imigrantov, zlasti tistih, ki se priselijo še kot 

otroci ali mladostniki. Izobraževanje je namreč eden od glavnih dejavnikov, ki vplivajo na 

možnosti posameznika za kakovostno življenje«. V nadaljevanju izpostavljamo in podrobno 

predstavljamo le tiste dokumente, ki v ospredje postavljajo predšolsko obdobje oz. priseljene 

predšolske otroke.  



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev Mojca Meke   

 42  

5.1 DOKUMENTI NA MEDNARODNI RAVNI 

Med pregledom aktualne, predvsem mednarodne zakonodaje ugotavljamo, da jo je izjemno 

malo vezane na dostop in vključevanje predšolskih otrok priseljencev v vrtce oz. je praktično 

ni. Obstajajo sicer uredbeni (normativni) dokumenti Evropske unije, ki pa v osredje ne 

postavljajo vrtcev in jih zato ne bomo podrobneje izpostavljali.1 

RS kot članico EU, SE, OZN-ja, OVSE-ja in UNESCA zavezujejo še mnogi mednarodni 

dokumenti, ki jih je moralno in pravno dolžna spoštovati. Mednarodni urad za izobraževanje 

(IBE, deluje pod okriljem UNESCA), SE in Mednarodno združenje za interkulturno vzgojo in 

izobraževanje so v publikaciji »The International Basis for Intercultural Education in 

including Anti-racist and Human Rights Education« (Betelaan in Coomans, 1999) poudarili 

izseke aktualnih dokumentov, ki predstavljajo mednarodno in civilizacijsko normo v 

interkulturni pedagogiki. V nadaljevanju bomo znotraj omenjenega dokumenta izpostavili 

tiste, ki se navezujejo na predšolsko obdobje oz. vrtec.  

Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih 

narodov 10. decembra 1948, je osnovna za vsa mednarodna besedila o interkulturnem 

izobraževanju. Izobraževanje izpostavlja 2. odstavek 26. člena, ki se glasi: »Izobraževanje je 

usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med 

vsemi narodi, rasami in verskimi skupinami ter dejavnost Združenih narodov za vzdrževanje 

miru« (prav tam, 6). Z vidika interkulturnega izobraževanja so v omenjenem členu pomembni 

elementi človekove osebnosti ter spodbujanje razumevanja, strpnosti in prijateljstva med 

ljudmi. Od leta 1948 se je omenjena klavzula pojavila v mnogih mednarodnih dokumentih o 

človekovih pravicah (prav tam). 

                                                 
1 Direktiva Sveta Evropske skupnosti z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov 
(77/486/EGS); Direktiva Sveta št. 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne 
zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in ukrepih za uravnoteženje prizadevanj med državami 
članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih posledic; Direktiva Sveta št. 2004/83/EC z dne 29. april 
2004 o minimalnih standardih za kvalifikacijo in status državljanov in status državljanov tretjih držav ali oseb 
brez državljanstva kot beguncev ali oseb, ki drugače potrebujejo mednarodno zaščito, ter o vsebini podeljene 
zaščite (Strategija, 2007:9); Zelena knjiga Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme 
v EU; (SEC(2008)2173); Resolucija Sveta Evropske unije z dne 21. november 2008 o evropski strategiji za 
večjezičnost (Ur. l. EU 2008/C301/01); Sklepi Evropskega parlamenta o izobraževanju otrok migrantov 
(2008/2328(INI)); Sklepi Sveta Evropske unije o izobraževanju otrok iz migrantskih družin (Ur. l. EU 
2009/C301/07), z dne 26. november 2009; Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialoga (Smernice, 1011, 
6); Direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (2003/109/ES) in Direktiva o 
pravici do združitvi družine (2003/86/ES), ki družinskim članom migranta (sponzorja) zagotavlja pravico do 
izobraževanja pod enakimi pogoji, kot veljajo za sponzorja (Medvešek in Bešter, 2010, 208). 
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Znotraj dokumentov Združenih narodov izpostavljamo štiri dokumente. Mednarodni 

konvenciji o odpravi oblik rasne diskriminacije (1965) ter Deklaraciji o odpravi vseh oblik 

nestrpnosti, diskriminacije, osnovane na religiji in prepričanju, (1981) je skupna skrb za 

odpravo predsodkov ter omejitev vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali 

prepričanja. Poudarjata, da je otroke treba vzgajati v spoštovanje svobode, veroizpovedi in 

prepričanja drugih. Konvencija o otrokovih pravicah (1989) poudarja pravice njihove kulturne 

identitete, jezika in vrednot ter spoštovanje nacionalnih vrednot države, v kateri otrok živi in 

iz katere izhaja. Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo nacionalnim ali etničnim verskim 

in jezikovnim manjšinam (1992), pa se zavzema za pospeševanje razumevanja v 

izobraževanju med večinskim prebivalstvom in manjšinami s spodbujanjem znanja o 

zgodovini, tradicijah, jeziku in kulturi manjšin, ki živijo znotraj njihovega teritorija (prav 

tam).  

V okviru Unesca izpostavljamo tri dokumente, in sicer Konvencijo proti diskriminaciji o 

izobraževanju (1960), Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje 

in mir in izobraževanje za človekove pravice in temeljne svoboščine (1974) in Deklaracijo o 

rasah in rasnih predsodkih (1978). Vsi trije dokumenti izhajajo iz človekovih oz. otrokovih 

pravic in poudarjajo možnost dostopa do izobrazbe komur koli (tudi priseljencem), 

spodbujajo študij različnih kultur z namenom spodbujanja medsebojnega sprejemanja razlik 

in se hkrati zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, zakonodajo in izobraževalna 

sredstva za boj proti rasizmu (prav tam). 
 

 

Med dokumenti Sveta Evrope izpostavljamo naslednje: Resolucijo o poučevanju človekovih 

pravic (1978) in Deklaracijo o nestrpnosti – nevarnost demokracije (1981), ki sta jima skupna 

ozaveščanje pomena človekovih pravic in promocija teh v kurikulih, učnih načrtih, 

izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev. Izpostavljamo tudi Priporočila 

državam članicam o migrantih druge generacije (1984), ki spodbujajo razvoj izobraževanja in 

kulture migrantov druge generacije, če je treba, tudi na osnovi obojestranskega sodelovanja 

med državo prejemnico in državo izvora. Z namenom, da se uresniči izpostavljen cilj, je 

nastalo Priporočilo o usposabljanju učiteljev v izobraževanju za interkulturno razumevanje s 

poudarkom na kontekstu migracij (1984). Kot zadnjo pa izpostavljamo Okvirno konvencijo za 

zaščito mednarodnih manjšin (1998), v kateri je zapisano, da morajo države spodbujati duh 

strpnosti in medkulturnega dialoga z namenom spodbujanja medsebojnega spoštovanja in 

razumevanja med vsemi, ki živijo v državi (prav tam). 
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5.2 SLOVENSKI PRAVNI IN STROKOVNI DOKUMENTI 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995, 19) v načelu pluralnosti kultur in vednosti zapiše: 

»Šolanje je proces vzgoje in inkulturacije, vključevanja v kulturo, v kateri živimo. Poleg 

vključevanja v lastno specifično kulturo in nacionalno tradicijo, ki mora biti prisotno na vseh 

stopnjah šolskega sistema, je potrebno seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami, 

vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Seznanjanje z drugimi kulturami 

ne pomeni le poznavanja bližnjih ali v določenem prostoru prisotnih kultur, ampak tudi 

drugih, v tem je utemeljena vzgoja za strpnost«. V nadaljevanju načela izpostavi oz. opozori 

na vprašljivost ostrih meja med »našo« in »njihovo« oz. »tujo« civilizacijo, »nacionalno« in 

»popularno« kulturo, moralno-vzgojnim in »zabavnim« (prav tam, 19). Poudarja, da je 

vzporedno seznanjanje z domačo in tujimi kulturami pomembno pri oblikovanju in širjenju 

nacionalne kulture in pri razumevanju procesov evropske integracije, migracij, političnih 

sprememb ter da take interkulturne primerjave pripomorejo k širjenju duha in relativiranju ter 

rahljanju etnocentrizma in k razumevanju lastne kulturne identitete in tradicije. Ugotavljamo, 

da omenjeno načelo spodbuja zgolj seznanjenje z drugimi kulturami in civilizacijami, ne 

omenja oz. spodbuja pa dejanskega medosebnega stika s pripadniki drugih narodnosti, kultur 

itd.  

V Beli knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011 (Krek in Metljak, 2011; v nadaljevanju Bela 

knjiga, 2011) je poudarjena tako državljanska kot vzgoja za interkulturnost, kar razberemo iz 

naslednjega: »Z veliko verjetnostjo je mogoče predvidevati, da bo Slovenija postajala 

večkulturna država, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi, zato je treba 

že danes misliti na prihodnje razmere in pripravljati sedanje generacije na življenje v 

spremenjenih razmerah. Predvidevamo lahko, da bo naša družba vse bolj odprta tudi za 

priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih okolij, zato je pomembno vzgajati in izobraževati za 

medsebojno spoštovanje in dialog. S spoznavanjem večkulturnosti je treba začeti v vrtcu in 

naj bo integralni del vseživljenjskega izobraževanja« (prav tam, 45). Ugotavljamo, da Bela 

knjiga iz leta 2011 slovenske družbe še ne opredeljuje kot večkulturne. Izpostavlja, da je 

mogoče predvidevati, da bo postala večkulturna država. Različni podatki nam pričajo, da je 

Slovenija že večkulturna država. Med drugimi so to podatki Statističnega urada RS o 

nezanemarljivem deležu prebivalstva, ki se že leta 2002 ni opredelilo za Slovence (Statistični 

urad Slovenije 2002), in vedno večjem deležu priseljenih otrok oz. otrok priseljencev v 

slovenskih javnih vrtcih (več o tem v poglavju 6). K temu lahko prištejemo tudi otroke 
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priseljencev, podatki o vključenosti katerih v slovenske javne vrtce niso znani (Dekleva in 

Razpotnik, 2002, 25, 26; Kobolt, 2002, 21, 22; Dolenc, 2007, 78). 

Znotraj omenjenega dokumenta bomo izpostavili cilje in načela, vezana na interkulturni 

pristop k poučevanju. Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja vključuje cilj zagotavljanja 

enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje posameznika (ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko pripadnost in telesno 

ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oz. 

skupinam (prav tam, 16–17): 

• priseljencev, 

• ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja, 

• s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi.  

Drugi cilj, ki ga izpostavljamo, je razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi, ki 

vključuje (prav tam, 17):  

• spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, 

• razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka, 

• razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih državljana Republike Slovenije, 

• razvijanje zavesti o narodni identiteti in vključenosti v mednarodni prostor, 

• razumevanje in sprejemanje različnosti, 

• spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

• vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje 

soljudi, 

• razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov in razvijanje enakih možnosti obeh spolov, 

• razvijanje odgovornega, avtonomnega in kritičnega posameznika. 

Načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin pa izpostavlja: »Vrtec ustvarja 

možnosti za zmanjševanje neugodnih dejavnikov okolja, ki so povezani z otrokovim razvojem 

in učenjem. V ta namen uveljavlja sistemske in institucionalne politike in ukrepe (gre za 

politike pozitivne diskriminacije) ter diferencirane vzgojno-izobraževalne pristope, s katerimi 

zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in omogoča optimalen razvoj ter uspešno 

vključevanje v šolski sistem vsem otrokom, ne glede na izobrazbo njihovih staršev ter njihov 

socialno-ekonomski položaj, ne glede na to, kateri narodni manjšini, etnični skupini ali 

skupini brez stalnega ali začasnega bivališča v RS pripadajo« (prav tam, 75). 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) v 

2. členu izpostavlja naslednje cilje, ki spodbujajo in nagovarjajo k uresničevanju pravice 

enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti, torej pravice posameznika do vzgoje in 

izobraževanja brez diskriminacije ali izključevanja:   

• zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo; 

• vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter 

s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi; 

• razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi; 

• vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in 

družbenega okolja, do prihodnjih generacij – na območjih, ki so opredeljena kot 

narodno mešana, je ob razvijanju slovenskega jezika omogočeno tudi ohranjanje in 

razvijanje italijanskega in madžarskega jezika.  

Možnost vključevanja otrok priseljencev v vrtce je izražena zgolj v Uredbi o pravicah in 

dolžnostih beguncev v RS, ki v svojem 33. členu pravi: »Begunci so na področju predšolske 

vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja 

izenačeni s slovenskimi državljani« (prav tam). Ne glede na vstopni položaj otrok priseljencev 

je ob vpisu v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem njihov pravni status torej izenačen s 

statusom vseh vključenih otrok (Smernice, 2011). To je med drugimi zaslediti v Pravilniku o 

sprejetju otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010), ki otrokom priseljencev ne 

daje prednosti pri vpisu v vrtec, kot to dovoljuje otrokom s posebnimi potrebami; otrokom, ki 

jim je bilo odloženo šolanje, ter otrokom, za katere starši priložijo mnenje Centra za socialno 

delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (prav tam).  
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Pravice do vključevanja otrok priseljencev v slovenski javni vzgojno-izobraževalni sistem 

obravnavajo še mnogi zakoni in uredbe2, v katerih pa ni posebej izpostavljena predšolska 

raven. Zakonodajni in drugi dokumenti, ki so podlaga za vključevanje otrok priseljencev in 

delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema, vsebujejo različne elemente interkulturnega 

pristopa. Na podlagi tega ugotavljamo, da slovenski vzgojno-izobraževalni sistem temelji na 

načelu interkulturnosti (Bešter in Medvešek, 2010). 

V nadaljevanju bomo predstavili aktualne zakone in dokumente oz. izseke (člene, načela) 

dokumentov, ki temeljijo na interkulturnosti. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja smo že izpostavili, zato se na tem mestu najprej dotaknemo Zakona o vrtcih 

(Ur. l. RS, št. 12/1996), ki v 3. členu izpostavlja naslednja načela, ki bolj ali manj neposredno 

podpirajo, spodbujajo interkulturnost v vrtcih:  

• načelo demokratičnosti, 

• načelo pluralizma, 

• načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 

• načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, 

• načelo pravice do izbire in drugačnosti in 

• načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja. 

Interkulturnost opredeljuje tudi Kurikulum za vrtce (2004), ki ga bomo analizirali z vidika 

ciljev, načel in področij dejavnosti kurikula. Med cilji Kurikuluma za vrtce (2004) 

izpostavimo cilj, ki izraža potrebo po oblikovanju pogojev za večje izražanje in ozaveščanje 

skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 

nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo) (prav tam, 10). Z vidika načel 

Kurikulum za vrtce (2004) interkulturni vzgoji pripisuje poseben pomen. Poudariti je treba 

načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, ki 

zajema (prav tam, 12): 

• omogočanje enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka, 

• upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 

• upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 

                                                 
2 Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni 
zaščiti razseljenih oseb, Zakon o azilu, Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in 
Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji (Strategija, 2007, 10).  
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• strokovno čim širše in prilagodljivo zagotavljanje pogojev za stalno in občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo rednih 

oddelkov v vrtcih, 

• upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 

nazor itd.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

• upoštevanje načela na ravni izbora vsebin, dejavnosti, materialov, ki naj otrokom 

omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (ljudi, kultur, stvari).  

Poleg že omenjenega načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načela 

multikulturalizma je treba upoštevati načelo sodelovanja z okoljem, ki poudarja (prav tam, 

15): 

• upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov 

učenja v najbližjem okolju vrtca, 

• upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo 

otroci. 

Področje dejavnosti družbe, zapisano v Kurikulumu za vrtce (2004), poleg področij jezika in 

umetnosti, z globalnimi in operativnimi cilji najbolj nagovarja, podpira in spodbuja 

interkulturnost, in sicer z naslednjimi cilji (prav tam, 50, 51):  

• doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti 

in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno, duševno konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved; 

• oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi 

navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami; 

• spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter medkulturnih in 

drugih razlik; 

• spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti; 

• možnost seznanjanja z različnimi kulturami in tradicijami.  

V nadaljevanju bomo izpostavili izseke strokovnih dokumentov z vidika učenja jezika tako 

materinščine kot slovenščine z ter vidika sodelovanja s starši, saj bomo v empiričnem delu 

skušali natančneje raziskati prepričanja strokovnih delavcev in konkretne pedagoške prakse 

na področju učenja jezikov in sodelovanja s starši. 
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V Kurikulum za vrtce (2004, 32) med globalnimi cilji na področju jezika zasledimo dva cilja, 

ki podpirata seznanjanje, spoznavanje ter učenje jezika z vidika interkulturnosti: 

• zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

• doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.  

Prav tako je v poglavju jezika v omenjenem dokumentu zapisano: »Pri otrocih, ki jim 

slovenščina ni materni jezik, mora vrtec prispevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno 

dvojezičnost na narodno mešanih območjih na Obali in v Prekmurju ter podlago za 

posameznikovo dvojezičnost (ta se kaže predvsem v spoštovanju odločitve staršev in otrok za 

učenje prvega jezika, to je nedržavnega jezika, ob učenju drugega, to je državnega, in v 

spodbujanju k učenju obeh jezikov) na ostalih področjih Slovenije« (prav tam, 32). V 

Dodatku h kurikulumu (2002), ki je namenjen pripadnikom italijanske in madžarske 

skupnosti, je zapisano: »Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenske narodne in pripadniki 

italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se v skladu s 

posebnim zakonom o vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci 

seznanijo z italijanskim jezikom, v vrtcih, kjer delo poteka v italijanskem jeziku, pa s 

slovenskim jezikom«. Otroci slovenske narodne skupnosti obiskujejo vrtce s slovenskim 

jezikom kot učnim jezikom in se v vrtcu seznanjajo z italijanskim jezikom in spoznavajo 

italijansko kulturo. Otroci italijanske narodne skupnosti pa obiskujejo vrtce v italijanskem 

jeziku, v katerih se obvezno seznanjajo s slovenskim jezikom in kulturo. Strokovne delavke v 

vrtcih, ki delujejo na teh območjih, obvladajo oba jezika in imajo strokovna, specialna 

didaktična znanja za seznanjanje z drugim jezikom. Pri svojem delu izbirajo tiste vsebine, 

oblike in načine dela, ki otrokom omogočajo spoznavanje, seznanjanje z jezikom okolja (prav 

tam, 4).  

Ugotavljamo, da v zakonodaji na ravni predšolske vzgoje, kljub temu da je znanje slovenščine 

eden izmed ključnih pogojev za uspešno vključevanje otrok priseljencev v slovenski 

izobraževalni sistem, ni predvidene posebne oblike učenja drugega jezika za otroke 

priseljencev, razen, kot navajata R. Bešter in M. Medvešek (2010, 217), »posebne pozornosti« 

strokovnih delavcev.  

Na področju sodelovanja s starši v Kurikulumu za vrtce (2004) zasledimo načelo, ki med 

drugim poudarja, da je pri stiku z njimi treba spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, 

identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje, dosledno 
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upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov (Kurikulum za vrtce, 

2004, 15).  

5.3 PRIPOROČILA IN SMERNICE 

V pričujočem magistrskem delu se bomo pogosto opirali, izhajali in teoretično analizirali 

Strategijo za vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v RS (2007). Zato jo bomo v nadaljevanju podrobljene razčlenili z vidika 

posameznih poglavij. Ker Strategija (2007) uporablja termin migrant, tega ob citiranju ne 

bomo spreminjali.  

Strategija (2007) uvodoma izpostavlja analizo stanja s ključnimi problemi na področju 

vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Poleg tega, da 

otroci težje sledijo življenju in delu v vrtcu oz. se slabše vključujejo v širše socialno okolje, so 

ključni problemi naslednji (prav tam, 5):  

• pomanjkljive zakonske podlage, ki bi omogočala bolj uspešno načrtovanje 

integracijskih postopkov otrok priseljencev v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja 

in na podlagi katerih bi lahko zagotovili sredstva za podporne mehanizme, ki 

omogočajo njihovo integracijo, 

• neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok priseljencev v sistem 

vzgoje in izobraževanja,  

• pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 

kakovostno trajno sodelovanje s starši priseljenci, 

• pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok priseljencev, 

• neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok priseljencev ter 

neenako vrednotenje teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja, 

• nezadostna vključenost otrok priseljencev in njihovih staršev v šolsko in širše 

slovensko okolje. 

Ali so dejansko vsi ključni problemi vidni in zaznani v pedagoški praksi v vrtcih oz. ali jih 

zaznavajo strokovni delavci v vrtcu, bo ključno vprašanje empiričnega dela magisterija. Prav 

tako bomo skušali ugotoviti, kako rešujejo aktualne probleme in ali jih morda pestijo še 

dodatni, ki v Strategiji (2007, 12) niso omenjeni. V omenjenem dokumentu pa so zapisani 

tudi cilji vključevanja, in sicer: 
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• na sistemski ravni zagotavljanje pogojev, možnosti in priložnosti, ki omogočajo 

doseganje ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni v kurikulu za vrtce, 

učnih načrtih in izpitnih katalogih;  

• uspešna vključenost otrok priseljencev v vrtčevsko, šolsko, socialno in kasneje 

poklicno okolje; 

• razvijanje zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, zaznavanje, razumevanje in 

sprejemanje drugačnosti za premagovanje predsodkov do drugih kultur, primerjanje 

kultur, vzgajanje k strpnosti, ohranjanje oz. nadgrajevanje lastne identitete in kulture; 

• znanje slovenščine v taki meri, da zagotavlja uspešno vključevanje v sistem vzgoje in 

izobraževanja, to pa pomeni: 

o razvijanje jezikovne zmožnosti (otroci usvojijo oz. se naučijo zadostnega nabora 

besedišča, slovničnih in sporazumevalnih vzorcev za uspešno sporazumevanje v 

vrtčevskem in šolskem okolju: sporazumevanje s strokovnimi delavci vrtca in z 

učitelji, sporazumevanje z vrstniki, dejavno sodelovanje pri izvedbenem kurikulu 

oddelka vrtca oz. pri pouku); 

o razvijanje socialne zmožnosti (zmožnost izražanja mnenja, želja, namere oz. 

ustreznega reagiranja na želje drugih. Otroci imajo to zmožnost že razvito, vendar 

so jo razvili v lastnem okolju in jo znajo realizirati le v svojem jeziku ter na način, 

ki ustreza ustaljenim vzorcem v njihovem socio-kulturnem okolju. Učenje jezika je 

tudi socializacijski proces, prilagajanje novim življenjskim okoliščinam, govornim 

položajem), 

o razvijanje spoznavne zmožnosti (širjenje otrokovega pojmovnega sveta). 

Najobsežnejše poglavje v Strategiji (2007) je namenjeno splošnim in specifičnim načelom. 

Med splošna načela, ki so oblikovana na osnovi dokumentov Evropske unije, ki določajo 

pravice in dolžnosti otrok, ne glede na njegov status v posamezni državi, uvršča: 

• najboljše koristi, 

• nediskriminacijo, 

• pravico do sodelovanja, 

• spoštovanje kulturne identitete, 

• informacije, 

• usposabljanje osebja, 

• trajnost, 

• časovno primernost (več o tem prav tam, 13). 
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Med ostala načela prišteva naslednjih šest načel, ki jih tudi pojasni (prav tam, 13–15):  

• dostopnost izobraževanja, 

• odprtost kurikula, avtonomnost ter strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega 

delavca v njem, 

• enake možnosti, upoštevanje različnosti med otroki (spoštovanje specifičnosti 

otrokove kulture), multikulturalizem in medkulturalizem, 

• zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja, 

• aktivno učenje in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja,  

• sodelovanje s starši: 

o sodelovanje s starši je ena najpomembnejših oblik dela, ki jih morajo 

razviti vzgojno-izobraževalni zavodi in njihovi strokovni delavci. 

Sodelovanje s starši ne more biti prepuščeno vzgojitelju ali učitelju 

samemu, temveč mora vzgojno-izobraževalna ustanova vključiti razvijanje 

strategij in oblik dela sodelovanja s starši otrok migrantov v svoj program 

dela. Razvijanje oblik sodelovanja s starši je tudi posebna naloga 

svetovalne službe. Kolikor je le mogoče, naj ustanove starše vključujejo v 

aktivnosti, ki jih ustanova tudi sicer izvaja. Vzgojno-izobraževalna 

organizacija mora razvijati bogato ponudbo različnih oblik sodelovanja s 

starši, v katerih bo združevala starše obeh kultur. 

V nadaljevanju dokument ponuja ukrepe za uresničevanje načel. Omenjena načela 

izpostavljamo z razlogom, ker se bomo predvsem v interpretaciji podatkov empiričnega dela 

pogosto opirali nanje (Strategija, 2007, 16, 17):  

a) oblikovanje ustreznih normativnih aktov, ki bodo omogočali uspešno integracijo 

otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem: 

• priprava pravilnika o vključevanju otrok priseljencev v sistem vzgoje in 

izobraževanja, ki naj opredeli: 

o zbiranje relevantnih podatkov o otrocih priseljencev v vrtcih, 

o postopek vključevanja otrok, 

o pripravo individualnega programa, 

o izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo z otroki 

priseljencev, 

• priprava drugih potrebnih normativnih aktov; 
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b) določitev obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in 

kakovostno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja: 

• prilagajanje načinov dela, strategij poučevanja in priprava programa dela za 

otroke priseljencev: 

o priprava individualnega programa (sodelujejo priseljeni otrok/otrok 

priseljencev, njegovi starši, vzgojitelj v vrtcu ali razrednik v šoli, 

ravnatelj, svetovalna služba), 

o izbor relevantnih predmetov oziroma dejavnosti, predvidenih v 

kurikulu (pa tudi rutinskih dejavnosti), v katere se lahko brez večjih 

težav vključuje otrok priseljencev, 

• priprava elementov preverjanja znanja (diagnostično preverjanje ob vključitvi 

v učni proces, sprotno preverjanje, končno preverjanje), 

• priprava portfolia otroka, 

• določitev obdobja prilagajanja slovenskemu vzgojno-izobraževalnemu 

sistemu; 

c) spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja in 

sprejemanja različnosti v vrtcu: 

• izvajanje dejavnosti v vrtcu in šoli ter širšem okolju (projekti, povezani z 

medkulturnim učenjem), 

• vključevanje dejavnosti, ki prispevajo k ohranitvi jezika in kulture otrok 

priseljencev ter k enakemu vrednotenju teh v primerjavi z jezikom in kulturo 

slovenskega okolja, 

• seznanjanje strokovnih delavcev s primeri dobre prakse pri nas in v tujini, s 

katerimi lahko spodbudimo interkulturno vzgojno-izobraževalno delo in 

pozitivno naravnanost do različnosti v vrtcu, 

• spodbujanje strokovnih delavcev in otrok k enakemu sprejemanju otrok 

priseljencev ne glede na njihov socialni status oziroma državo porekla, 

• širjenje vedenja o integraciji in kulturi drugačnih med starši slovenskih otrok, 

• vsebinske in formulacijske spremembe v kurikulih; 

d) umestitev slovenščine kot tujega jezika oz. jezika okolja: 

• načrtovanje usmerjenih in spontanih dejavnosti za učenje slovenščine kot 

tujega jezika oz. jezika okolja, 
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• opredelitev kompetenc strokovnega delavca, ki izvaja takšno vzgojno-

izobraževalno delo (izobrazba, usposobljenost itd.), 

• priprava priporočil za poučevanje slovenščine kot tujega jezika oz. jezika 

okolja v vrtcu, 

• priprava ustreznih učnih načrtov za poučevanje slovenščine kot tujega jezika 

oz. jezika okolja v vrtcu, 

• priprava ustreznih gradiv za poučevanje in evalvacijo (testiranje) naučenega; 

e) skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev: 

• omogočiti učenje jezikov otrok priseljencev, 

• zagotoviti možnost internetnega povezovanja z vrtci in s šolami iz kraja, od 

koder otrok prihaja (pri čemer je treba paziti na prepoved posredovanja 

podatkov izvorni državi pri prosilcih azila in beguncih), 

• zagotoviti možnost pridobivanja literature, gradiv jezikov otrok priseljencev; 

f) skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev: 

• ustrezno kontinuirano (jezikovno in medkulturno) izobraževanje strokovnih 

delavcev, ki so v stiku z otroki priseljencev (posveti, seminarji in svetovanja 

relevantnih inštitucij, npr. Zavoda RS za šolstvo, Centra za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik itd.), 

• usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo s strokovnimi 

delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov, v katere so vključeni otroci 

priseljencev, 

• vključitev učnih vsebin, pomembnih za delo z otroki priseljencev, v študijske 

programe inštitucij, ki izobražujejo prihodnje strokovne delavce vrtcev, 

• podpora znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki zadeva to problematiko 

(vključevanje strokovnjakov z jezikoslovnih in drugih relevantnih strokovnih 

področij), 

• spodbujanje vodstva vrtcev za vključevanje strokovnih delavcev v 

izobraževalne programe z vsebinami, kot so poučevanje slovenščine kot 

drugega jezika, medkulturno delovanje v vrtcu ali šoli in delo s starši 

priseljenci; 

g) priprava letnih akcijskih načrtov relevantnih inštitucij (Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik, Zavod RS za šolstvo) za izvajanje ukrepov 

 Letni akcijski načrti naj vsebujejo: 
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• konkretne dejavnosti z navedbo ciljev, 

• nosilce oziroma izvajalce dejavnosti, 

• roke za izvedbo dejavnosti, 

• merila in postopke za evalvacijo dejavnosti, 

• predvidena finančna sredstva. 

V nadaljevanju poglejmo, kaj Smernice (2009) in Smernice (2011) dodajajo Strategiji (2007). 

Smernice (2009) v primerjavi s Strategijo (2007) ukrepe in rešitve razčlenijo na obvezujoče in 

priporočljive, sicer pa so v omenjenih priporočilih dodani ukrepi na nacionalni ravni, in sicer 

(prav tam, 11):  

a) na dodiplomski stopnji izobraževalne ustanove študentom nudijo vsebine interkulturne 

pedagogike in jih usposobijo za uporabo teh vsebin, omogočijo specializirane, 

magistrske in doktorske študije, relevantne za integracijo priseljencev iz drugih 

jezikovnih in kulturnih okolij, 

b) zagotovijo se ustrezna gradiva (didaktični material, delovni zvezki, učbeniki) za otroke 

in strokovne delavce, 

c) zagotovi se nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev z vsebinami medkulturne pedagogike in razvijanja jezikovnih 

zmožnosti v učnem jeziku.  

 

6 STROKOVNA PRIPOROČILA ZA DELO S PRISELJENIMI 

OTROKI IN Z OTROKI PRISELJENCEV V SLOVENSKIH 

JAVNIH VRTCIH 

Za naše nadaljnje delo so relevantni podatki vključenosti priseljenih otrok v slovenske javne 

vrtce. O tem pričajo podatki Statističnega urada RS, ki je od leta 2006 do 2012 beležil 

vključenost priseljenih otrok v slovenske javne vrtce. V podatkih Statističnega urada RS je 

uporabljen termin otroci, tuji državljani, pod katerega so zapisali definicijo, da so to osebe s 

tujim državljanstvom, ki živijo v RS. Pri tem so ločili tuje državljane, ki prihajajo oz. imajo 

državljanstvo iz držav EU, in drugih držav:  

• leta 2006: 77 tujih državljanov; od tega 16 otrok iz EU, 

• leta 2007: 66 tujih državljanov; od tega 11 otrok iz EU, 

• leta 2008: 69 tujih državljanov; od tega 15 otrok iz EU, 
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• leta 2009: 93 tujih državljanov; od tega 21 otrok iz EU, 

• leta 2010: 161 tujih državljanov; od tega 40 otrok iz EU, 

• leta 2011: 278 tujih državljanov; od tega 37 otrok iz EU, 

• leta 2012: 351 tujih državljanov; od tega 51 otrok iz EU.  

Statistični urad je podatke pridobil neposredno iz vrtcev.  

Zavod RS za šolstvo je leta 2006 na slovenske vrtce, osnovne in srednje šole poslal anketne 

vprašalnike, s katerimi je želel pridobiti podatke o tem, otroci, iz katerih držav se vključujejo 

v posamezno vzgojno-izobraževalno institucijo. Iz vprašalnikov, ki jih je vrnilo 30 vrtcev, je 

razvidno, da se v slovenske javne vrtce vključujejo otroci priseljencev iz vsega sveta3. V 30 

vrtcih so evidentirali 270 otrok, ki jim slovenščina ni materinščina (Motik, 2007, 251). Med 

rezultati anketnih vprašalnikov ni zaslediti podatka, na podlagi česa so vrtci, sodelujoči v 

raziskavi, ugotavljali narodnost oz. države porekla otrok priseljencev. Iz pregleda vpisnih 

listov v vrtcu ugotavljamo, da ti ne vsebujejo rubrike porekla otrok oz. staršev, saj omenjeni 

podatek ni relevanten za sprejem otroka v vrtec. Edini podatek, ki ga je zaznati na vpisnih 

listih vrtcev, je državljanstvo, ki pa ni merodajen za analizo narodnosti. Zato se nam porajata 

vprašanje in dilema, na podlagi česa so delavci v vrtcih ugotavljali narodnost otrok 

priseljencev in ali so ga pravilno prepoznali, ocenili. Menimo, da bi bilo dobro v vpisne liste 

dodati tudi omenjeni vidik narodnosti. Ta bi kakovostneje prispevala k dejanskemu pregledu 

priseljencev v RS in manjši spregledanosti oz. zanikanju in odgovornosti strokovnih delavcev, 

ki jo imajo pri delu z otroki in starši priseljenci.   

K. Skubic Ermenc (2010a, 173) izpostavlja: »V zadnjih letih namreč postaja vedno bolj jasno, 

da je zbiranje podatkov o učencih šibka točka našega šolskega sistema. Imamo zelo 

retrospektiven zakon o varovanju osebnih podatkov, ki onemogoča analizo uspešnosti 

posameznih ciljnih skupin v sistemu (z izjemo spola) in s tem tudi ugotavljanje pravičnosti 

sistema. Spoznanja so tako omejena na vzorce, zato manj zanesljiva, lažje podvržena 

manipulacijam in odrinjena na rob javne razprave«.  

                                                 
3 Države porekla priseljenih otrok so: Argentina, Albanija, Avstrija, Avstralija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in 
Hercegovina, Brazilija, Črna gora, Danska, Dominikanska republika, Hrvaška, Estonija, Francija, Gvineja, Irska, 
Italija (ne manjšina), Japonska, Južna Afrika, Kitajska, Madžarska, Mehika, Moldavija, Nemčija, Nizozemska, 
Poljska, Rusija, Slovaška, Srbija, Švica, Španija, Tajvan, Ukrajina, Velika Britanija in ZDA (Motik, 2007, 251). 
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Na Zavodu RS za šolstvo so iz anketnih vprašalnikov želeli pridobiti podatke o (Motik, 2007, 

251):  

− številu otrok, učencev in dijakov, ki so se preselili v Slovenijo in obiskujejo vrtce oz. 

šole, 

− številu tistih, ki so bili rojeni v Sloveniji in izhajajo iz neslovenskih družin in 

slovenščina ni njihov materni jezik, 

− morebitnih težavah, ki jih imajo strokovni delavci pri delu z otroki, 

− morebitnih težavah pri sodelovanju s starši otrok, 

− znanjih in spretnostih, ki jih strokovni delavci potrebujejo za reševanje težav, 

− usposobljenosti strokovnih delavcev za obvladovanje izzivov, povezanih z otroki 

priseljenci, 

− potrebi po usposabljanju za delo s to ciljno skupino, 

− primerih dobre prakse, 

− pripravljenosti, da bi svoje izkušnje izmenjali z drugimi, 

− državah porekla priseljenih otrok, 

− jezikih, ki jih ti otroci govorijo oz. so njihovi materni jeziki. 

Iz odgovorov so ugotovili, da imajo strokovni delavci v teh ustanovah različne težave. Do 

podobnih ugotovitev je v svoji raziskavi prišla S. Kranjc (2008, 133).  

 

Izpostavili bomo tiste, s katerimi se srečujejo tudi strokovni delavci v vrtcih (prav tam; 

podobno tudi Motik, 2007, 252–253; Lesar, 1998, 7): 

• najpogostejše težave so pri poučevanju slovenščine; večina otrok ne razume 

slovenščine, še manj govori ali pa je njihovo slovensko besedišče izjemno skromno; 

• obstajajo velike razlike med sistemi in kurikuli držav, iz katerih prihajajo otroci, in 

slovenskim; 

• strokovni delavci nimajo ustreznih učbenikov, didaktičnih gradiv za individualno delo 

za poučevanje slovenščine kot drugega jezika; 

• strokovni delavci čutijo nemoč v komunikaciji s starši teh otrok, saj starši pogosto ne 

razumejo jezika, ne prihajajo v šolo, ker jih je pogosto strah pred »tujim«, 

nerazumljivim. Pravijo, da je starše treba vztrajno spodbujati k sodelovanju, če pa že 

pridejo na sestanek ali govorilno uro, pa učitelja/vzgojitelja sicer poslušajo, mu 

pritrjujejo in obljubljajo, da bodo to in ono naredili, a dogovora ne uresničijo; 
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• otroci zaradi razlik med kulturami včasih doživijo pravi »kulturni šok«; 

• materialni pogoji za vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem 

niso jasno opredeljeni. Te družine in otroci pogosto živijo na socialnem robu, brez 

osnovnih sredstev za preživetje in brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja; 

• težave občutijo pri vključevanju v širšo socialno okolje. Otroci se pogosto v svojem 

prostem času ne družijo z vrstniki »domačini«. Največ časa preživijo v krogu svoje 

družine in znancev oz. v svojem kulturnem okolju, ki ima drugačen odnos do 

šole/vrtca in učitelja/vzgojitelja; 

• učenci oz. otroci so včasih težko vodljivi, saj poznajo le svoje navade, norme in 

vrednote, vrednote in norme našega sistema so jim tuje, neznane, nerazumljive, zato 

jih ne upoštevajo, kar je največkrat vzrok za konflikte in napetosti.  

Š. Razpotnik (Dekleva in Razpotnik, 2002, 41–43) ugotavlja, da so otroci priseljencev na 

ravni šole izpostavljeni različnim kulturnim vplivom. Pridružujemo se njenim ugotovitvam in 

dodajamo, da so relevantne tudi za predšolske otroke. Po njenem mnenju so otroci torej 

izpostavljeni:  

• kulturi svojih staršev pred prihodom v novo okolje oz. kulturi svojih sorodnikov v 

rodnem kraju, 

• kulturi svojih staršev po selitvi s pečatom prilagajanja, sprememb in novega načina 

življenja, 

• kulturi ožjega okolja, vrstnikov (ki prihajajo iz enakih ali drugih kulturnih okolij kot 

sami), 

• kulturi, posredovani v šoli/vrtcu: 

o preko formalnega kurikula, 

o preko skritega kurikula (prepričanj, nagibov, ki jih učitelji/vzgojitelji 

posredujejo s svojim vedenjem), 

o z vrstniško kulturo, 

• kulturi, posredovani prek množičnih medijev na nacionalni ravni.  
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6.1 STROKOVNA PRIPOROČILA GLEDE PRILAGAJANJA 

PEDAGOŠKEGA DELA NA PREDŠOLSKI RAVNI 

6.1.1 POUČEVANJE IN UČENJE SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA/TUJEGA 

 JEZIKA 

Učenje jezika igra pomembno vlogo v interkulturni vzgoji. Jezik je, kot ugotavlja S. Kranjc 

(2008), izjemno pomemben pri oblikovanju posameznikove lastne identitete, pri identifikaciji 

s kulturo, vključevanju v tradicijo naroda ter spoznavanju in sprejemanju drugih kultur in 

civilizacij.  

V literaturi zaznavamo termina drugi in tuji. Drugi jezik je jezik, ki je za posameznika 

sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim prvim jezikom, in se navadno usvaja v okolju, 

kjer se ta jezik govori (Klein, 1986; povz. po Pirh Svetina, 2005, 12). Tuji jezik pa je jezik, ki 

se ga učimo v okolju, kjer ta jezik običajno ni v uporabi (Ferbežar, 1997; povz. po Pirh 

Svetina, 2005, 12). K. Pižorn (2008) pa ugotavlja, da razlikovanje na tuje in druge postaja vse 

bolj neuporabno in neustrezno, saj družba postaja vse bolj jezikovno heterogena. Ločnica vse 

bolj izginja, saj je lahko otrok, ki živi na npr. na dvojezičnem območju, bolj izpostavljen 

drugim jezikom kot jeziku manjšine in obratno (prav tam, 198–199). Avtorica govori o 

dodatnem jeziku, saj meni, da ima termin »tuj« negativno konotacija, ker je lahko vse, kar je 

tuje, neprijetno, nezaželeno, nepoznano. Enako opozarja na slabši pomen in rabo termina 

»drug«, saj stoji za prvim, je zaradi tega zaznamovan in postavljen na lestvico slabši – boljši 

(prav tam, 198–199). M. Knez (2009) pa ugotavlja, da se je v preteklosti o slovenščini kot 

drugem jeziku govorilo predvsem na narodnostno mešanih območjih, šele zadnjih nekaj let pa 

smo o slovenščini kot drugem jeziku začeli razmišljati v kontekstu drugih vzgojno-

izobraževalnih institucij. Vedno več je otrok, ki se vključujejo v vzgojno-izobraževalni 

sistem, doma uporabljajo drugačen jezikovni kod od tistega v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah, poleg tega pa se v omenjenih institucijah srečujejo še z drugimi jeziki (Pižorn, 

2008).  

V magistrskem delu bomo uporabljali in zapisali oba izraza – drugi in tuj jezik. Menimo, da je 

v našem primeru slovenščina za otroke priseljencev drugi jezik, za priseljene otroke pa tuj 

jezik.  
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M. Prebeg-Vilke (1995) navaja naslednje vzroke, zakaj prihaja do usvajanja in uporabe dveh 

jezikov hkrati: 

− pripadnost otrokove družine skupini manjšinskega jezika, 

− življenje družine v tuji deželi zaradi dela, študija, politične ali ekonomske migracije 

(primer: starši iz Bosne, priseljeni v Slovenijo), 

− mešani zakon, v katerem družina živi v deželi enega od staršev ali pa v deželi, če sta 

oba starša tujca (primer: Slovenec, poročen s Srbkinjo). 

Na usvajanje drugega jezika vpliva več dejavnikov. Bistvene so osebnostne značilnosti in 

socialne situacije, v katerih otrok živi (družina, ožje in širše okolje), seveda pa se med 

posamezniki pojavljajo tudi razlike (Medveš, 2006). M. Prebeg-Vilke (1995, 62–69) 

izpostavlja naslednje dejavnike, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika: 

a) otrokova starost: avtorica izpostavlja, da otroci laže in hitreje usvajajo drugi jezik kot 

odrasli, a hkrati pripomni, da lahko imajo najstniki in odrasli prednost pri učenju, saj 

so osebnostno bolj razviti in zreli ter imajo bolj popolno spoznanje o svetu. Izpostavlja 

ugotovitve nekaterih raziskav, da otrok, ki se je pričel učiti jezika pred šestim letom, 

tega usvoji brez tujega naglasa; med sedmim in enajstim letom je naglas neznaten, 

kasneje pa prihaja do prenosa naglasa iz prvega jezika;  

b) posebni dejavniki: 

a) družbeni dejavniki: nanašajo se na odnos med otrokom in tistim govorcem, ki 

govori drugi jezik kot materni jezik, in hkrati na njegov odnos do govorcev 

maternega jezika, ki jim je prvi jezik,  

b) spoznavni dejavniki: delujejo v otroku samem in se nanašajo na strategije, ki 

jih uporablja pri učenju, 

c) afektivni dejavniki: prav tako delujejo v otroku samem in se nanašajo na 

njegove čustvene odzive ter njegove poskuse, da usvoji drugi jezik. Brown 

(1980; povz. po Prebeg-Vilke, 1995) slednjim pripisuje največji pomen za 

usvajanje drugega jezika, saj ugotavlja, da se pri procesu usvajanja drugega 

jezika pojavi akulturacija, znotraj katere razlikuje štiri faze: 

− začetno vzburjenje, 

− kulturni šok, ki povzroča občutek sovraštva do druge kulture, 

− kulturni pritisk, ki postopoma ublaži šok, 

− asimilacijo ali adaptacijo na novo kulturo. 
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c) splošni dejavniki: 

a) motivacija: M. Prebeg-Vilke ugotavlja, da sta največje raziskave na tem 

področju opravila Lambert in Gardner (1972; povz. po Prebeg-Vilke, 1995). 

Razlikujeta integrativno in instrumentalno motivacijo. Integrativna se pojavi, 

ko se učenec želi identificirati s kulturo drugega jezika. Instrumentalna 

motivacija pa, ko se otrok uči drugega jezika funkcionalno, to je, da bi 

uresničil določene cilje, npr. da bi lahko komuniciral s svojim okoljem, da bi 

se lahko igral z vrstniki v vrtcu ipd. Obstajajo primeri, ko otroci odklanjajo, da 

bi v družini negovali materni jezik, ker se želijo integrirati v novo skupnost in 

se z njo identificirati; 

b) inteligenca: inteligentnejši otroci so bolj uspešni pri usvajanju drugega jezika; 

c) »talent« za jezike: nekateri otroci so bolj nadarjeni za jezike, drugi za tehnične 

predmete; 

d) osebnostne značilnosti: raziskovalce je znotraj osebnostnih značilnosti 

zanimalo, ali sta ekstravertiranost oz. introvertiranost učenca pomembni pri 

usvajanju drugega jezika. Zdi se namreč logično, da bodo ekstravertirani 

otroci, ki veljajo za klepetave in odprte, več govorili v tujem jeziku kot njihovi 

molčeči, zadržani introvertirani prijatelji. Vendar raziskave le delno potrjujejo 

omenjene domneve.  

Avtorji zbornika Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi (Odpravljanje socialne in kulturne 

neenakosti, 2009) poudarjajo, da bi se z učenjem jezikov morali sistematično ukvarjati že na 

ravni predšolske vzgoje. Vrtec je prva vzgojno-izobraževalna ustanova v vertikali, v kateri se 

otroci priseljencev učijo slovenščine zunaj družine (Bešter in Medvešek, 2010). V Strategiji 

(2007) je zapisano, da za učenje slovenščine otrok priseljencev v vrtcu ni zakonsko 

predvidenega posebnega časa (prav tam, 4). Vzgojitelji za delo v takih situacijah, kot je 

učenje slovenščine otrok priseljencev na predšolski ravni, nimajo nobenih gradiv ali smernic, 

ki bi jim bile v pomoč pri poučevanju teh otrok. Prav tako ni posebnega izobraževanja 

strokovnih delavcev, ki se srečujejo s tem problemom (Kranjc, 2008). M. A. Vižintin (2009) 

pa se sprašuje, ali je samo poučevanje slovenščine kot jezika okolja dovolj za uspešno 

integracijo otrok priseljencev. Ali od otrok pričakujemo zgolj, da se bodo čim prej naučili 

slovensko, se bodo čim prej asimilirali in tako postali nemoteči. Kaj pa večjezičnost (prav 

tam, 196)? 
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6.1.2 UČENJE MATERNEGA JEZIKA, KO TA NI SLOVENŠČINA 

Materni jezik je prvi jezik, ki se ga posameznik začne učiti. »Je sredstvo identifikacije z 

določeno jezikovno in družbeno (narodnostno) skupnostjo, sredstvo čustvovanja in 

sporazumevanja z govorci istega jezika, ki so najpogosteje tudi prvi in najbližji otrokovi 

sogovorci. Učenje prvega jezika je nujnost, ki ji je podvržen vsak otrok, ki živi v običajni 

(eno)jezikovni skupnosti« (Pirh Svetina, 2005, 9). Materni jezik je najpomembnejši dejavnik 

socializacijskih in inkulturacijskih procesov. »Ob prepletanju maternega jezika s situacijami 

in situacijskimi spremembami otrok postopno interiorizira svet pomenov in simbolov, ki so 

temelj človeške komunikacije« (Lukšič-Hacin, 1999, 45). Proces usvajanja prvega jezika je 

pri otrocih priseljencih prekinjen, zato je ohranjanje maternega jezika zanje še toliko bolj 

pomembno.  

Ohranjanje maternega jezika ima poleg hitrejšega in učinkovitejšega učenja drugega jezika za 

otroke priseljence tudi širši pomen. Ohranjanje oz. učenje materinščine otrokom priseljencev 

omogoča, kot navedeta R. Bešter in M. Medvešek (2010, 243), »ohraniti stike s člani njihove 

migrantske skupnosti in tudi z rezidenti v njihovi izvorni državi ter tako povečuje njihov 

kulturni kapital«. Odnos države gostiteljice do ohranjanja maternega jezika priseljencev je 

pomemben za oblikovanje samozavesti in identitete otrok priseljencev in njihovih družin 

(Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2011). Ohranjanje materinščine, sicer na ravni 

šolskega izobraževanja, priporoča tudi Evropsko poročilo o izobraževanju in integraciji otrok 

priseljencev, kjer je zapisano: »Kljub visoki vrednosti večjezičnosti, je med učenji jezikov 

treba spodbujati učenje prvega jezika« (Heckmann, 2008, 77).  

Priseljenci pa v državah gostiteljicah iz različnih razlogov opuščajo rabo maternega jezika, 

kar slabi njihovo znanje tega in zmanjšuje verjetnost, da se ga bodo naučili tudi njihovi otroci, 

ugotavljata Glenn in de Jong (1996; povz. po Bešter in Medvešek, 2010, 243). Vendar za 

ohranjanje tovrstnih jezikov ni dovolj ohranjanje maternega jezika zgolj znotraj družin in 

skupnosti. Če država želi, da priseljenci ohranjajo svoj jezik, bi morala aktivneje poseči v 

iskanje in zagotavljanje možnosti za učenje in ohranjanje maternih jezikov.  

M. Prebeg-Vilke (1995) ugotavlja: »Ko otrok usvaja tuji jezik v družini, v kateri le en član 

govori tuji jezik, življenje pa teče sredi kulture maternega jezika, bo vpliv maternega jezika 

večji, kot če je človek v deželi, v kateri se tuji jezik govori kot materni jezik in v kateri tako 

vzgojitelj kot njegovi vrstniki govorijo tuji jezik« (prav tam).  
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Vizjak (1979; povz. po Medveš, 2006) pri slovenskih otrocih, rojenih v Nemčiji, ugotavlja, da 

starši mislijo, da otroku pomagajo pri usvajanju obeh jezikov, ko govorijo enkrat slovensko, 

drugič nemško. »Izkušnje so pokazale, da je za otroka najbolje, da v dvojezičnem okolju 

govori z eno osebo vedno en jezik − torej s starši slovensko, saj že sicer tuje okolje zahteva 

svoj jezik«. Ob pretiranem poudarjanju drugega jezika je treba poudariti na pozabljanje 

maternega in znotraj tega ne zgolj na pozabljanje samo, ampak posredno tudi za izražanje 

čustvovanja in mišljenja. To izpostavlja tudi Zalokar (1991, 23; povz. po Medveš, 2006), ko 

poudarja, da se starši motijo, ko mislijo, da je dovolj, če se otroci drugega jezika zlahka 

naučijo. Res je sicer, da jim učenje ne dela večjih preglavic, hkrati pa je res, da zelo hitro 

pozabijo na materni jezik, posebno, če so mlajši. Spodrivanje maternega jezika s tujim tako ne 

ostane brez posledic. Jezik ni samo sredstvo sporazumevanja, ki ga lahko poljubno menjamo, 

je tudi izraz čustvovanja in mišljenja ter obenem pot do obojega.  

Situacija je za otroka drugačna in neugodna tedaj, ko se družina preseli v drugo deželo. 

Odrasli člani govorijo materni jezik, pa tudi v družini se pogovarjajo izključno v maternem 

jeziku. Če družina otrok ne motivira, bo vpliv maternega jezika zaviral usvajanje drugega 

jezika.  

V preteklosti so opravili veliko raziskav o vplivu prvega na drugi jezik. Raziskave so zaradi 

različnih razlogov včasih kazale nasprotujoče si rezultate. M. Prebeg-Vilke (1995) opisuje tri 

obdobja: 

− povojni čas: razvili so lingvistično disciplino, ki so jo poimenovali kontrastivna 

analiza, ki domneva, da večino težav pri usvajanju drugega jezika povzroča materni 

jezik. Če so med prvim in drugim jezikom razlike, bo učenčevo poznavanje prvega 

jezika oviralo njegovo pridobivanje drugega jezika. Lahko je usvojiti tiste sisteme v 

obeh jezikih, ki so si podobni ali identični. Kot ugotavlja avtorica, je Lado, začetnik 

omenjene analize, opozarjal učitelje, naj bodo pri pouku pozorni na tiste dele 

jezikovnega gradiva, ki se razlikujejo v obeh jezikih. Trdili so, da so otroci naredili 

večino napak zaradi interference maternega jezika. Interferenca pomeni vpliv prvega 

naučenega jezika na drugega. V Evropi in ZDA so potekali različni projekti 

kontrastivne analize, ki so zrasli v okrilju lingvistične šole strukturalizma in 

psihološke šole behaviorizma. Nekateri med njimi so prerasli okvire teh šol in so tako 

postavili nove teorije; 
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− v poznih šestdesetih letih so začeli raziskovati jezik otrok, ki usvajajo angleščino kot 

drugi jezik v deželah angleškega govornega področja. Tako sta Dulay jin Burt (1973, 

1974; povz. po Prebeg-Vilke, 1995) pri španskih in kitajskih otrocih našla le  

3 % napak, ki jih je povzročala interferenca maternega jezika. Zaradi teh rezultatov 

mnogi zavračajo trditve o vplivu maternega jezika pri usvajanju drugega jezika, zato 

kontrastivna analiza ni več popularna. Rezultati nadaljnjih raziskav pa so pokazali, da 

so bili rezultati Dulay in Burt netočni in nezanesljivi; 

− v 80. letih so kontrastivno analizo spet priznali, a nekoliko drugače, in sicer rezultati 

raziskav usvajanja angleškega jezika kot drugega jezika pri otrocih kažejo na veliko 

večji delež napak interference maternega jezika kot v 60. letih (Ellis, 1985; povz. po 

Prebeg Vilke, 1995).  

Kontrastivna analiza kot edina disciplina, ki se strukturalno ukvarja z vplivom maternega 

jezika na usvajanje drugega jezika, bo zanesljivo imela velik pomen tudi v prihodnje. Že zdaj 

poleg jezika zajema še jezikovno komunikacijo, torej posega na področje psiho- in 

sociolingvistike (Prebeg-Vilke, 1995). 

Nekateri razlogi, zakaj je dobro, da pri otroku čim prej uvedemo drugi jezik, so (Prebeg-

Vilke, 1995): 

− mlajšim otrokom se je treba naučiti precej manj drugega jezika kot starejšim ljudem, 

da bi dosegli predpisano normo za svojo starost, 

− mlajši otroci se učijo v konkretnih situacijah, kar je v primeru drugega jezika prednost, 

− mlajši otroci so pogosto bolj odprti, niso inhibirani, ne zmedejo jih napake, ki jih 

delajo, niti težave glede adekvatnega izražanja tistega, kar želijo povedati, 

− dokazano je, da mlajši otroci odlično posnemajo fonološki sistem drugega jezika, toda 

le pri tistih, ki se začnejo učiti drugi jezik pred šestim letom starosti, lahko 

pričakujemo, da usvojijo izgovarjavo brez tujega naglasa. 

 

6.1.2.1  RAZISKAVE O PREPRIČANJU STROKOVNIH DELAVCEV O UČENJU  

 SLOVENŠČINE IN OHRANJANJU MATERNEGA JEZIKA 

 

N. Turnšek (2006) je v raziskavi želela ugotoviti, ali se (koliko se) elementi demokratizacije 

predšolske vzgoje kažejo v prepričanjih vzgojiteljic. V vzorec je zajela slovenske in finske 

vzgojiteljice. V raziskavi je anketiranim zastavila sklop vprašanj, na podlagi katerih je 
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ugotavljala, kakšen je odnos vzgojiteljic do zagotavljanja enakih možnosti za razvoj vseh 

otrok in do spoštovanja kulturnih pravic otrok pripadnikov manjšin. Odvisne spremenljivke so 

bile naslednje: načelo ohranjanja enakih možnosti, ohranjanje običajev in navad otrok 

priseljencev v vrtcu ter uporaba maternega jezika otrok priseljencev. V nadaljevanju bomo 

izpostavili izsledke raziskave z vidika uporabe maternega jezika otrok priseljencev, in sicer na 

vzorcu slovenskih vzgojiteljic.  

Področje uporabe maternega jezika pripadnikov manjšin zadeva dva problemska sklopa: 

vprašanje uresničevanja ustavno zagotovljenih pravic pripadnikov jezikovnih manjšin v zvezi 

z uporabo maternega jezika in vprašanje uspešnosti/učinkovitosti učenja drugega jezika. 

Skoraj polovica (46,21 %) vzgojiteljic zagovarja stališče, da bi morali starši tudi doma z 

otroki govoriti v slovenskem jeziku. Druga polovica vzgojiteljev (51,42 %) pa omenjeni 

trditvi nasprotuje in zagovarja prepričanje, naj se starši priseljenci doma pogovarjajo v 

svojem, maternem jeziku (prav tam, 300). Med najvišje izobraženimi (visokošolski študijski 

program) je nekoliko več tistih, ki menijo, da bi morali starši priseljenci doma z otrokom 

govoriti slovensko oz. v jeziku večine, vendar razlike niso značilne (prav tam, 303).  

Poglejmo še rezultate trditev, vezanih na ohranjanje običajev in navad. Dobra polovica  

(55,92 %) vzgojiteljic zagovarja prepričanje, da bi otroci družin priseljencev morali imeti v 

vrtcu priložnost, da vzgojiteljico in druge otroke seznanijo s svojo kulturo. Avtorica 

interpretira podatek, da se večina vzgojiteljic torej zavzema za koncept multikulturalizma, ki 

aktivno prepoznava pluralnost. Tretjina (32,94 %) vzgojiteljic se nagiba k modelu ohranjanja 

običajev priseljencev za »domačimi zidovi«. Omenjene vzgojiteljice namreč zagovarjajo 

stališče, naj družine priseljencev doma ohranjajo svoj jezik, običaje in kulturo, v vrtcu pa se 

morajo otroci prilagoditi večinskemu jeziku in kulturi. Zgolj 8,77 % vzgojiteljic se nagiba k 

asimilaciji, ker zagovarjajo stališče, da bi se družine priseljencev morale postopoma 

prilagoditi in tudi doma prevzeti jezik, običaje in kulturo, v katero so se preselile (prav tam, 

299). Asimilacijo zagovarjajo predvsem vzgojiteljice s srednjo šolo, pri stališčih kulture za 

domačimi zidovi in kulturnega pluralizma v vrtcu razlike v stopnji izobrazbe niso vidne (prav 

tam, 303).  

Zanimivi so tudi rezultati raziskave M. Peček in I. Lesar (2006), ki sta ugotavljali stališče 

učiteljev do učenja slovenščine, opravljene sicer na vzorcu predmetnih in razrednih učiteljev v 

osnovnih šolah. Očitno je prepoznati prepričanje razrednih in predmetnih učiteljev, da je 
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naloga družine, da učenca doma čim bolj pripravi na pouk slovenščine, in sicer tako, da z 

otroki sami govorijo slovensko (prav tam, 90). Drugi najpogostejši odgovor predmetnih 

učiteljev je bil, naj starši govorijo z otroki v svojem jeziku, slovenščine pa se bodo naučili v 

okolju, šoli, iz česar se, kot poudarjata avtorici, odraža prepričanje, »naj bo materinščina 

priseljencev potisnjena v zasebno sfero, in kaže na manko prizadevanja kulture manjšinskih 

etičnih skupin«. Razredni učitelji pa so za drugi najpogostejši odgovor izbrali odgovor, naj se 

otroci doma, v vrtcu in šoli poleg slovenščine učijo tudi svojega jezika, za katerega avtorici 

poudarjata, da je z vidika mednarodnih dokumentov bolj zaželen (prav tam, 91).  

K. Skubic Ermenc (2003) je za potrebe doktorske disertacije opravila opazovanje v slovenskih 

šolah in ugotovila naslednje strategije učiteljev, ki zadevajo učenje slovenščine in ohranjanje 

materinščine: 

− spodbujanje in včasih vsiljevanje rabe slovenščine, 

− vzgoja k spoštovanju slovenščine, 

− spodbujanje in odobravanje »slovenskega« vedenja, 

− spodbujanje branja v slovenščini, 

− nesprejemanje rabe neslovenskega jezika kjer koli.  

Avtorica pa hkrati dodaja, naj učitelji jezikovnih ovir ne bi izkoristili za pogovor o jezikih in 

sporazumevanju, niti ni vidno, da bi razvili strategije za premagovanje ovir (prav tam). 

Zaznana je želja, naj učenci »potlačijo« svoj jezik in si prizadevajo za učenje slovenščine.  

6.1.3 POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OTROK PRISELJENCEV V VRTEC 

V Smernicah (2009) je med ukrepi in rešitvami glede obsega, oblike in načina prilagajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela za vrtec priporočljivo, da ta:  

− prilagodi načine dela individualnim značilnostim in potrebam posameznega otroka 

priseljenca; strokovni tim (vzgojitelj, starš, svetovalni delavec, ravnatelj, po potrebi še 

zunanji sodelavec) pripravi individualni program dela za otroka priseljenca; 

− vključi otroka priseljenca v zanj primerne dejavnosti, s katerimi se omogoči socialno 

in jezikovno integracijo; 

− spremlja otrokov napredek in vodi mapo njegovih dosežkov (izdelkov); 

− otroka priseljenca vključi v oddelek, kjer so najbolj ugodni pogoji za spoznavanje 

slovenskega jezika (učenje slovenščine); 

− otroku priseljencu omogoči ustrezno obdobje prilagajanja glede na njegove potrebe; 
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− zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom priseljencem uporablja ustrezne pristope in 

primerna gradiva.  

K. Skubic Ermenc (2003b, 128–129) izpostavlja, kaj bi morale vzgojno-izobraževalne 

institucije narediti za uspešno vključitev otrok priseljencev v okviru organizacijskih in 

didaktičnih vidikov. Omenjene aktivnosti smo preoblikovali, da so aktualne tudi za 

predšolsko raven. Šolski sistem oz. vrtci bi torej morali:  

− vključevati interkulturno dimenzijo vzgoje in izobraževanja – spoznavanje ljudskih 

pesmi, pravljic različnih narodov, izpostavitev praznikov in praznovanje različnih ver; 

− biti aktivni v boju proti praksam diskriminacije na različnih ravneh (preprečevanje 

nestrpnosti med otroki; preprečevanje medsebojnega obtoževanja z besedami: cigan, 

čefur, čepac, vzpostavljanje inkluzivne klime, v kateri so dobrodošli vsi posamezniki); 

− organizirati čim bolj kakovostno in sistematično pomoč pri učenju oz. seznanjanju z 

jezikom okolja (na podlagi kurikula, literature, namenjene poučevanju in seznanjanju s 

slovenščino kot drugim jezikom; z vzgojitelji, ki so tenkočutni za težave otrok pri 

vključevanju v novo kulturno in jezikovno okolje in želijo delati s priseljenci); 

− omogočati učenje kulturno specifičnih vsebin oz. na ravni vrtca učenje ter seznanjanje 

z maternim jezikom (razlike med kulturami, poglobljeno znanje o lastni kulturi); 

− prilagoditi delo posebnostim – izobraževanje kadra in zavedanje prisotnosti različnih 

kultur, prilagajanje kulturnim posebnostim; 

− vključevati starše in lokalne (etnične) skupnosti v vrtec oz. organizacijo – popoldanske 

delavnice, nastopi s predstavitvijo različnih kultur v različnih jezikih, obveščanje 

staršev na začetku in med šolskim letom o otrokovem napredku; 

− spodbujati uporabo demokratičnega in družbenokritičnega diskurza ter zavračati 

nedemokratične, rasistične, nacionalistične, seksistične jezikovne prakse. 

6.2 SODELOVANJE IN STIK S STARŠI PRISELJENCI 

Sodelovanje in stik s starši je pomemben vidik predšolske vzgoje. Starši, ki slabše govorijo in 

razumejo slovensko, ali kot ugotavljata D. Motik in I. Veljić (2007), govorijo jezikovno 

»mešanico« slovenščine in svojega jezika ter slabše poznajo veljavne norme šolskega in 

življenjskega vsakdana pri nas, se tudi redkeje vključujejo in odzivajo na govorilni urah, 

roditeljskih sestankih. Če se teh dogodkov udeležijo, nikoli ne rečejo, da nečesa ne sprejmejo, 

da česa ne bodo naredili, ne nasprotujejo niti nasvetom in napotkom. Tudi ob srečanju z 
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drugimi starši se »držijo ob strani«. Če jih učitelj opozori na učne in vzgojne težave, načeloma 

sprejmejo odgovornost, vendar dogovorov ne uresničijo. Navadno je zato opaziti manjšo 

pripravljenost sodelovanja (prav tam, 8).  

Pogovor s starši priseljenci bo po ugotavljanju D. Motik in I. Veljić (2007) stekel le, če se bo 

strokovni delavec nanj pripravil. Avtorici v nadaljevanju izpostavita nekaj poudarkov, ki jih 

izpostavljajo v Centru za izobraževanje učiteljev v kantonu Luzern na temo medkulturnega 

delovanja učiteljev v šoli (Achermann, 2001; Lehreinne und Lehreweiterbildung Luzern, 

Gradivo za seminar; povz. po Motik in Velić, 2007, 30). Poudarki so vezani izključno na 

učitelje, menimo pa, da jih lahko prenesemo tudi na predšolsko raven: 

− učitelj oz. vzgojitelj naj pridobi čim več informacij o »svetu«, iz katerega prihajajo 

starši oziroma otroci. Poišče naj osnovne podatke o državi, regiji, pokrajini, kulturi, 

družinski kulturi, statusu in vlogi žene, matere, hčerke, vzgojitelja, o odnosu do 

vzgojnega sistema, kakšen status so imeli starši priseljencev v državi porekla, 

kakšnega imajo tu in ali je morda njihova družina razseljena; 

− učitelj/vzgojitelj naj ugotovi pričakovanja staršev in otrok v družini, državi porekla in 

Sloveniji, vključno z možnostmi in potrebami za integracijo, povezano z vsemi 

področji prilagajanja; 

− učitelj/vzgojitelj naj si sam skuša odgovoriti na vprašanje, kako se sam sooča z 

drugačnostjo in koliko drugačnosti je pripravljen prenesti, sprejeti;  

− pedagoški delavec (učitelj, vzgojitelj) naj razmisli, kako bi lahko starši priseljenci 

prispevali k integraciji in dobremu počutju vseh posameznikov v razredu oz. skupini, 

oddelku. Koliko prilagajanja je nujno potrebnega, da se vsi udeleženci dobro počutijo; 

− v primeru, da je vzgojitelj sam vpleten v konflikt (grožnje), je prav, da se v pogovor 

vključi tudi svetovalna služba v vrtcu ali pa celo ravnatelj;  

− v primeru beguncev v Sloveniji je vredno vzpostaviti stik z osebami ali institucijami, 

ki skrbijo za in problematiko poznajo širše. 

Avtorici (prav tam) tudi jasno razdelata, kako naj poteka pogovor s starši priseljenci. Navajata 

naslednje: 

− prvi pogovor s starši priseljenci naj vodi oseba, ki ima izkušnje z ljudmi drugih kultur. 

V pogovoru moramo biti pozorni tudi na nebesedna sporočila in neverbalno 

komunikacijo. Pozornost moramo usmeriti še na socialni in čustveni vidik 

komunikacije; 
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− kakor pri vseh pogovorih je tudi tu pomembno, da pozornost posvetimo osebnemu 

stiku, ki pogosto pripelje v uspešno razreševanje problema. Starši priseljenci iz 

nekaterih držav imajo drugačno kulturo komunikacije. Ta drugačnost lahko, če je ne 

poznamo, še povečuje negotovost in s tem nesporazum na obeh straneh;  

− za pogovor si je treba vzeti dovolj časa in poiskati primeren prostor, kar omogoča 

lažjo izmenjavo mnenj in boljše razumevanje problema, situacije. Skozi pogovor 

skušamo izvedeti, kako bi nastalo situacijo rešili v njihovi državi oziroma regiji; 

− iz pogovora poskušamo ugotoviti, katere naloge bi starši lahko opravili sami, kako 

oni doživljajo problem, katere strahove in pričakovanja imajo;  

− razmisliti moramo, kako bi tem staršem in otrokom okrepili občutek samospoštovanja. 

Ugodna razrešitev problema jih mora prepričati, da jim želimo pomagati in da moramo 

biti na koncu vsi zmagovalci (princip zmagam – zmagaš); 

− predvideti moramo, kako se bodo starši odzvali ob naših morebitnih ukrepih ali 

posredovanih informacijah. Če se starši odzovejo z negotovostjo ali ugovori, je lahko 

to posledica naših odzivov na njihova mnenja; 

− morebitni nesporazumi so lahko posledica našega hitrega in nepremišljenega 

odzivanja.  Bolje je, da se odločamo za manjše korake, ki jih bosta obe strani lahko 

uresničili. 

V mnogih državah ob različnih priložnostih in stikih med šolami in priseljenskimi družinami 

nastopajo prevajalci. V nekaterih državah je pomoč prevajalca zakonska pravica priseljenskih 

družin (Finska, Madžarska, Švedska Norveška, Litva, Estonija), v drugih državah pa je 

predmet priporočil s centralne smeri (državne in lokalne oblasti), ki naj bi jih šole upoštevale. 

Šole včasih zato prejmejo tudi finančno pomoč (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 

2009, 11). 

V Estoniji morajo centri vsem prosilcem za azil zagotoviti prevajalca pri vseh upravnih 

postopkih, vključno pri stikih s šolami. Prav tako vse javne službe, med njimi tudi šole, 

spodbujajo, da ponudijo prevajanje za priseljene družine na sestankih, ki jih organizira šola. 

Na Madžarskem stroške prevajanja v postopku za pridobitev azila, ki vključuje tudi 

sodelovanje s šolami, poravna organ, pristojen za azilni postopek. Na Švedskem morajo šole 

omogočiti prevajanje na posebnih pozdravnih srečanjih ter pri »pogovorih o osebnem razvoju 

učencev«, ki jih šole organizirajo dvakrat letno. V Litvi imajo priseljenske družine, ki so 

prosilke za azil, pravico do prevajalca pri stikih s šolami, vse dokler traja postopek 
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pridobivanja azila oz. rešitve njihove prošnje. Na Finskem morajo organi lokalne oblasti 

beguncem poskrbeti prevajalce v vseh postopkih, pri katerih potrebujejo pomoč, vključno s 

šolo. Predšolsko raven edina upošteva Norveška, ki priseljenim družinam ponuja pomoč 

prevajalca tudi s predšolskimi institucijami (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 

2009, 12). 

V večini držav (Češka, Nemčija, Francija, Slovenija, Združeno kraljestvo, Wales, Islandija) 

pomoč prevajalca ni obvezna, jo pa spodbujajo državne in lokalne oblasti. 

Na Češkem priporočajo pomoč prevajalca prosilcem za mednarodno zaščito, ki bivajo v 

centrih za begunce. Nemčija priporoča šolam, da jim na sestankih pomagajo starši, ki 

obvladajo oba jezika, tako nemškega kot jezik izvora priseljene družine. V Franciji so 

prevajalci prostovoljci iz lokalnih društev ali člani učenčeve družine in se odzivajo na 

priporočila pri posebnih potrebah – ob vpisu v šolo, kadar se družinam sporočajo pomembne 

informacije ali pri usmerjanju učencev. V Združenem kraljestvu Ministrstvo za otroke, šolo in 

družine šolam svetuje, da staršem priseljencem ponudijo pomoč prevajalca pri pogovorih za 

vstop v šolo, začetnem ocenjevanju, sestankih v zvezi s posebnimi potrebami, govorilnih urah 

in pri sestankih o občutljivih temah. V Walesu priporočila nalagajo lokalne oblasti. Na 

Islandiji prevajalci pomagajo oz. sodelujejo na informativnih roditeljskih sestankih o pravicah 

in obveznostih staršev otrok, po potrebi pa tudi na drugih srečanjih s starši (Integracija otrok 

priseljencev v šole v Evropi, 2009, 12).  

V nekaterih državah, ki za stike s priseljenimi družinami priporočajo prevajalce, nacionalni in 

regionalni organi šolam pomagajo s posebnimi storitvami.  

Tako so npr. v Grčiji ustanovili 26 večkulturnih šol, v katerih so zaposleni učitelji, ki govorijo 

materne jezike priseljencev. Francoska skupnost v Belgiji priskrbi prevajalce mediatorjem, ki 

se sestajajo z družinami učencev priseljencev zaradi nasilja ali osipa. Večina avtonomnih 

skupnosti v Španiji priseljenskim družinam pomagajo z mediatorji, ki so hkrati prevajalci. 

Prav tako pa spodbuja učence in njihove družine, ki že dalj časa prebivajo v državi, da 

nastopajo kot prevajalci novo priseljenim družinam in učencem. V Luksemburgu medkulturni 

mediatorji prevajajo v šolah na informativnih in drugih sestankih za starše. Šole na 

Portugalskem lahko na stroške države ali lokalne skupnosti za prevajalske storitve zaprosijo 

socialno-kulturne mediatorje (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2009, 13). 
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V primerih, kjer ni centralnih ali lokalnih priporočil o pomoči prevajalcev, morajo šole same 

poravnati stroške prevajanja. Pogosto so to »prostovoljci«, ljudje iz dobrodelnih organizacij 

(nemško govoreče skupnosti v Belgiji), bodisi iz nevladnih organizacij ali drugi priseljeni 

starši (Irska), učitelji, ki govorijo jezike priseljencev (Avstrija), dvojezični člani šolskega 

pomožnega osebja (Anglija) (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2009, 13).  

Kot razberemo iz zbornika »Integracije otrok priseljencev v šole v Evropi« (2009), Slovenija 

sodi med države, kjer prevajalske storitve niso zakonska pravica priseljencev. V Sloveniji 

lahko priseljenci v stikih z javnimi službami, kamor sodijo tudi vrtci in šole, zaprosijo za 

prevajalca, vendar morajo zanj plačati (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2009, 

11).  

Obstaja pa interes za vključevanje prevajalca pri sodelovanju s starši na ravni priporočil. 

Smernice (2011) navajajo možnost uporabe pomoči prevajalcev v skladu z vrtčevskimi 

zmožnostmi kot enega izmed ukrepov oz. priporočil udejanjanja načela sodelovanja s starši, 

pri čemer ne opredelijo, od kod naj vrtci črpajo finančna sredstva zanj. Vrtci so torej v tem 

primeru prepuščeni lastnim idejam, iznajdljivosti, ki so največkrat plod dobro razvitih 

interkulturnih kompetenc tako vodstvenih kot tudi svetovalnih in strokovnih delavcev.  

D. Motik in I. Veljić (2007) izpostavljata, naj učitelji (velja tudi za strokovne delavce v vrtcu) 

razmišljajo o morebitni vključitvi prevajalca, kadar gre za oviro pri sporazumevanju zaradi 

nerazumevanja jezika. Poudarjata, da bodo starši redko priznali, da niso razumeli povratnih 

sporočil in informacij. Prevajalec je lahko strokovni delavec, ki obvlada jezik staršev, ali pa 

nekdo tretji, ki pozna specifičnosti jezika.  

V pripravi pogovora s prevajalcem je treba načrtovati dvojni čas. Ko izbiramo prevajalca, 

moramo biti pozorni, da je dobro jezikovo opremljen in razume posebnosti obravnavane 

tematike. Med pogovorom je priporočljivo, da sedi ob učitelju in staršem učiteljeve 

informacije prevaja v »jaz« sporočilih. Pogosto je treba spreminjati potek pogovora in ga 

voditi tako, da ne spregledamo pomembnega. Potek pogovora je treba spreminjati tako, da 

imata obe strani dovolj možnosti in časa za premislek. Po pogovoru je prevajalca treba 

vprašati o občutkih, ki jih je dobil, saj je bolje razumel tone, besedno in nebesedno 

komunikacijo ipd. (prav tam, 30–31). 

V Evropi je razširjen podporni mehanizem imenovanja oseb, odgovornih za sprejem in 

vodenje priseljenih učencev ter vzpostavljanje vezi z njihovimi družinami. S pomočjo 
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omenjene osebe naj bi se izboljšalo sporazumevanje med šolami in priseljenimi družinami 

(Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2011, 14). Omenjeni mehanizem podpirajo 

tudi Smernice (2011). Zaposlenim v vrtcih svetuje, da spodbujajo sprejemanje drugačnosti, 

zanimanje in radovednost za druge kulture z namenom zagotavljanja enakosti in enakih 

možnosti ter učenja kakovostnega sobivanja, ter pri tem imenuje strokovnega delavca 

(zaupnika) za koordinacijo dela z otroki priseljenci, ki mu starši in otroci priseljenci zaupajo 

in se po potrebi nanj obračajo s prošnjami za informacije in pomoč (prav tam, 15).  

 

7 MEDKULTURNI DIALOG IN INTERKULTURNE 

KOMPETENCE 

V tem poglavju bomo osvetlili pojma medkulturni dialog in interkulturne kompetence. 

Izpostavili bomo značilnost strokovnih delavcev z dobro razvitimi interkulturnimi 

kompetencami. Predstavili pa bomo tudi analizo ponujenih usposabljanj za interkulturne 

kompetence v RS.  

7.1 MEDKULTURNI DIALOG 

Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu s podnaslovom »Živeti skupaj v 

enakopravnosti in dostojanstvu« (2009, v nadaljevanju Bela knjiga 2009, 11) medkulturni 

dialog opredeli kot »odprto in spoštljivo izmenjavo mnenja med posamezniki, skupinami 

različnega etničnega, kulturnega, verskega in jezikovnega ozadja ter dediščino na podlagi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Deluje na vseh ravneh. V družbah, med 

evropskimi družbami ter med Evropo in širšim svetom«.   

Bela knjiga (prav tam) zavrača multikulturalizem, saj meni, da je neustrezen. Zavrača tudi 

asimilacijo z argumentom, da je zastarela. Predlagajo nov pristop, to je medkulturni dialog, ki 

temelji na enakopravnosti dostojanstva ljudi in skupnih vrednotah.  

Glavni cilji medkulturnega dialoga so podobni ciljem SE: promovirati človekove pravice, 

demokracijo in pravno državo. To pa so temeljne značilnosti vključujoče družbe, ki ne 

dovoljuje, da je kdor koli marginaliziran ali opredeljen kot izključen.  

Medkulturni dialog ni »zdravilo za vsakršno zlo« in »odgovor na vsako vprašanje«, zato 

lahko ima tudi omejen vpliv. Medkulturni dialog je močan instrument mediacije in pomiritve, 
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saj s kritičnim in konstruktivnim delovanjem za preseganje kulturnih prelomnic obravnava 

dejanske skrbi glede drobljenja družbe in negotovosti ter hkrati spodbuja vključevanje in 

socialno kohezijo. Prispeva h krepitvi demokratične stabilnosti, boju proti predsodkom in 

stereotipom ter pospešuje ustvarjanje povezav med raznolikimi kulturnimi in verskimi 

skupnostmi. SE na medkulturni dialog gleda kot na sredstvo za urejanje kulturnih razlik. Na 

razlike gleda kot na nekaj pozitivnega, saj so vir družbenega, ekonomskega in kulturnega 

kapitala. Uspešen medkulturni dialog zahteva dovzetnost, pripravljenost za dialog, izražanje 

različnih mnenj ter reševanje konfliktov na možen način ter priznanje dobro osnovanih 

argumentov drugih. Dialog je nemogoč s tistimi, ki ga zavračajo. Za tiste, ki so nanj 

pripravljeni, pa kljub temu ne delijo naših vrednot, pa je lahko izhodišče za proces interakcij, 

ki lahko spodbudijo dogovor o spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države. 

Pomembno vlogo v medkulturnem dialogu imajo človekove pravice, ki zagotavljajo 

enakopravnost dostojanstva ljudi (prav tam).  

7.2   INTERKULTURNE KOMPETENCE 

Pojem kompetenca je v zadnjem času postal ključen v terminologiji kot tudi operativni pojem 

v mnogih mednarodnih političnih ter pravno zavezujočih dokumentih, ki zadevajo vzgojo in 

izobraževanje (Štrajn, 2008, 109). Evropski svet in Evropski parlament (2006; povz. po 

Vrečer, 2009) izpostavljata, da gre pri kompetenci za kombinacijo znanja, spretnosti in 

odnosov, ki ustrezajo okoliščinam in vključujejo čustva, vrednote in motivacijo (prav tam, 8). 

Ključne kompetence vseživljenjskega učenja so (Evropska komisija, 2005; povz. po Vrečer, 

2009): 

• sporazumevanje v maternem jeziku, 

• sporazumevanje v tujem jeziku (vključuje tudi medkulturno razumevanje), 

• matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

• IKT-kompetenca (digitalna kompetenca), 

• učenje učenja, 

• medosebne, interkulturne in socialne kompetence ter državljanske kompetence, 

• podjetništvo in kulturno izražanje. 

Posameznik, ki tovrstnih kompetenc nima razvitih, po mnenju M. Lukšič-Hacin tvega 

socialno izključenost (Lukšič-Hacin, Milharčič in Sardoč, 2011, 172). Avtorica (prav tam, 

173) poleg omenjenih ključnih dodaja še nekaj pomembnih kompetenc, in sicer: 
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• sposobnost avtonomnega odločanja, 

• ustvarjalnost, 

• logično mišljenje, 

• sposobnost reševanja problemov, 

• pripravljenost na doseganje rezultatov, 

• neodvisnost, 

• sposobnost koncentracije, 

• medijske kompetence, 

• sposobnost načrtovanja življenjskih načrtov in osebnih projektov, 

• sposobnost braniti in uveljaviti svoje pravice. 

Interkulturne kompetence nam pomagajo premoščati etnične, religiozne, jezikovne in kulturne 

razlike in so nujen pogoj za medkulturni dialog (Vrečer, 2009; Lukšič-Hacin s sodelavci, 

2011). Pomembne so tako za večinsko prebivalstvo kot tudi za priseljence, saj so vsi 

udeleženci medkulturnega dialoga (Lukšič-Hacin s sodelavci, 2011). Potrebe po interkulturnih 

kompetencah vedno bolj naraščajo, zato Deardoff (2009; povz. po Lukšič-Hacin s sodelavci, 

2011) ugotavlja, da so interkulturne kompetence ena izmed ključnih tem 21. stoletja.  

Saerkjaer (2004; povz. po Blazinšek in Kronegger, 2008) pa ugotavlja, da interkulturna 

kompetenca vključuje »voljo, znanje in spretnosti, ki jih ima oseba pri opravljanju delovne 

funkcije med ljudmi, ki so odraščali, bili vzgajani, so se izobraževali v kulturi, drugačni od 

njene« (prav tam, 11). Izpostavlja, da interkulturna kompetenca obsega vse omenjeno, ko gre 

za: 

• zavedanje lastnih čustev in odzivov, 

• zmožnost uvideti različne razlage vedenja druge osebe, 

• zmožnost prevajati komunikacijo in strukture moči drugi kulturi, 

• razmišljanje o tem, kako naj bi se ustrezno vedli, 

• zmožnost komuniciranja, posredovanja sporočil, dogovarjanja in reševanja sporov. 

Lustig in Koester (2006; povz. po Vrečer, 2009) opisujeta štiri razloge, zakaj potrebujemo 

interkulturne kompetence: 

• ekonomski razlogi, 

• tehnološki razlogi, 

• demografski razlogi, 
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• mirovni razlogi. 

Spitzberg in Chagnon (2009; povz. po Lukšič-Hacin s sodelavci, 2011, 173) interkulturne 

kompetence opredelita kot »ustrezno in učinkovito upravljanje interakcij med ljudmi, za 

katere je v večji ali manjši meri značilna čustvena, kognitivna, vedenjska naravnanost do 

sveta. Te naravnanosti se najpogosteje odražajo v normativnih kategorijah, kot so narodnost, 

rasa, pleme, etičnost, religija ali regija«. 

 

7.2.1 INTERKULTURNE KOMPETENCE IN STROKOVNI DELAVCI  V VZGOJI 

  IN IZOBRAŽEVANJU 

Interkulturne kompetence so pomembne tudi za učitelje oz. strokovne delavce v vzgoji in 

izobraževanju, saj se ti pri svojem delu neprestano srečujejo s kulturnimi razlikami. V procesu 

globalizacije je v šolah in vrtcih vedno več priseljencev, zato strokovni delavci dandanes (še 

bolj kot včasih) potrebujejo interkulturne kompetence. V prvi vrsti je pomembno sistematično 

usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za interkulturne kompetence. Naloga 

učitelja/vzgojitelja pa je, da omogoča, da se tovrstnih kompetenc naučijo tudi otroci, učenci, 

dijaki, študenti (Lukšič-Hacin s sodelavci, 2011).  

Ne le učitelji v šolah, tudi strokovni delavci v vrtcih se neprestano srečujemo s kulturnimi 

razlikami. Statistični podatki kažejo, da je v javne vrtce vključenih vedno več priseljenih 

otrok, zato je jasno, da tudi strokovni delavci v vrtcih potrebujemo razvite medkulturne 

kompetence, da jih lahko vzgajamo in razvijamo pri otrocih.  

Interkulturne kompetence so (Van Eyken, Szekely, Farcasiu, Raeymaeckers in Wagenhofer, 

2005; podobno Bender-Szymanski, 2002, 118–134; Tetičković, 2001, 28; Motik in Veljić, 

2007, 20): 

− znanje: znotraj katerega nimajo v mislih zgolj učiteljevega znanja o predmetu, ki ga 

poučuje, temveč znanje o  svetu, v katerem živimo. Učitelj se mora pozanimati, od 

kod prihajajo njegovi učenci in kakšne so situacije v teh državah. Pridobiti mora čim 

več znanja o njihovi religiji, o statusu priseljencev v državi sprejema, o vzrokih selitve 

itd., vendar pa pri tem ne sme biti do učenca vsiljiv. Učitelj naj ugotovi tudi učne 

sloge učencev. Učitelj bi moral poznati zgodovinski razvoj migracij v svoji državi, 

zmožen mora biti ocenjevanja posledic izseljevanja in priseljevanja, vedeti, zakaj 

prihaja do njih;  
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− ker je v vsaki učni situaciji mnogo nepredvidljivih situacij, v interkulturnih skupinah 

pa še toliko bolj, je pomembno, da je učitelj do teh toleranten; 

− poleg tolerantnosti je pomembna in potrebna učiteljeva prilagodljivost v smislu 

prepoznavanja kulturnih razlik (razlike med učenci z različnimi jezikovnimi 

sposobnostmi, kulturnimi tradicijami, v znanju). Prilagodljiv učitelj bo združil lastno 

znanje in izkušnje pripadnikov različnih kultur. Znati mora razvijati interkulturno 

komunikacijo pri delu z otroki v skupini in v okolju. Večjezičnost mora prepoznati kot 

izziv in znati spodbudno delovati v stiku z nosilci večjezičnosti;  

− avtorji poudarjajo tudi učiteljevo kulturno identiteto. Če ima učitelj to močno razvito, 

se ne bo čutil ogroženega od identitete drugih;  

− učitelj se mora znati prilagajati tudi drugim vrednotam in ne sme biti etnocentričen v 

smislu, da ima svojo kulturo za večvredno;  

− prav tako mora biti učitelj odprt za nove izkušnje, ki so praktično nujne za učenje in 

poučevanje. Učitelj mora biti odprt za spoznanja o novih kulturah. Spoznati mora 

osnovne prvine kultur držav porekla svojih otrok ter kulturno ozadje, v katerem je 

potekala primarna socializacija otrok priseljencev;  

− učitelj mora spoštovati različna mnenja ter se hkrati izogibati sodbam o drugih 

kulturah. Pomembna strategija v interkulturnih odnosih je poudarjati podobnosti, ne 

zgolj razlike. Spodbujati mora razumevanje za kulturno drugačne vzorce obnašanja pri 

otrocih in njihovih starših; 

− prav tako mora znati ravnati etično v interkulturnih situacijah, v interkulturnih 

komunikacijah pa izjemno potrpežljivo. Spodbujati mora strpno sožitje med različnimi 

otroki in jih pripravljati za življenje in sožitje v večnacionalni skupnosti;  

− poučevati mora zavzeto, saj se učni proces okrepi le tako. Učiteljeva zavzetost in 

entuziazem pri predmetu, ki ga poučuje, lahko učencu pomagata premagovati ovire v 

učnem procesu in pomanjkanje motivacije. Prav tako morajo znati prepoznati potrebe 

otrok z migrantskim ozadjem, ki so posledica življenja med dvema jezikoma in 

kulturama ter otrokom pomagajo pri premoščanju teh izzivov; 

− pomembne so tudi interpersonalne veščine in socialne spretnosti za delo v 

interkulturnih skupinah. Na interkulturne razlike je treba gledati kot na nekaj 

pozitivnega. Zavestno mora razvijati odpor proti lastnim predsodkov do drugih in 

drugačnih;  
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− učitelj mora skrbeti za svobodno samoizražanje pripadnikov različnih kultur, hkrati pa 

si mora sam razvijati osnovno znanje jezikov in kultur svojih otrok, da bo z njimi 

vzpostavil pristnejši stik ter otroke pridobil za dolgoročno sodelovanje. Usposobiti se 

mora za različne oblike medsebojnega sporazumevanja, kot so glasba, gib, ples in 

dramatizacija;   

− avtorji med najpomembnejše interkulturne kompetence uvrščajo empatijo. Če se 

učitelj ne zna vživeti v pripadnika druge kulture, ga ne more razumeti. Razvijati mora 

nediskriminacijski način delovanja med otroki, starši;  

− pomemben pa je tudi humor, saj lahko z njim rešimo marsikateri konflikt, kar velja 

tudi za komunikacijo med učitelji ali učenci;  

− učitelj mora varovati človekove pravice ob njihovih kršitvah.  

Izpostavljeni avtorji govorijo o interkulturnih kompetencah učiteljev, ker so jih proučevali na 

vzorcu učiteljev. Trdimo, da bi poudarjene interkulturne kompetence za dobro in uspešno 

delovanje z otroki in starši priseljenci morali imeti tudi strokovni delavci v vrtcih. Vzgojitelj, 

ki ne bo poznal značilnosti in zgodovinskega ozadja migracij, bo manj naklonjen do 

vključevanja otrok priseljencev v vrtce in hkrati ne bo prepoznal svoje ključne vloge pri 

njihovi uspešni integraciji. Posledično ne bo prepoznal potrebe otroka, ki prihaja iz druge 

kulture, in do njega deloval diskriminatorno v smislu nezagotavljanja enakih možnosti. 

Strokovni delavec, ki zavestno ne bo razmišljal in težil k odpravljanju lastnih stereotipov, bo 

te posredno in neposredno prenašal na otroke. Če večjezičnosti ne bo prepoznal kot izziva, se 

zagotovo ne bo naučil osnovnih besed v jeziku otroka priseljenca, s katerimi bi laže, hitreje in 

učinkoviteje vzpostavil komunikacijo. S tem bo okrnjena otrokova uspešna integracija, ki je 

potrebna za njegov nadaljnji razvoj. Če sam ne bo zaznal večjezičnosti kot izziva, je kot take 

ne bo posredoval in predstavljal ostalim otrokom. 

M. Krüger-Potratz (2005) je interkulturne kompetence učitelja oz. pedagoga definirala kot 

njegove sposobnosti, ki vključujejo naslednje elemente: 

• zmožnost soočanja z multikulturnimi situacijami in problemi ter reševanje teh, 

• pozitiven pristop do različnih kultur, 

• zmožnost pravilnega ukrepanja v multikulturnem okolju, 

• zmožnost vključevanja v interkulturne učne procese, 

• zmožnost prepoznavanja interkulturnih učnih procesov med posamezniki in tudi 

njihovo pravilno pozitivno usmerjanje. 
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V Uradnem listu Evropske unije (Ur. l. RS, št. 394, 30.12.2006) je v Priporočilu Evropskega 

parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje zapisano, da se od 

pedagoških delavcev, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, pričakuje »da bodo 

mladi ljudje do konca začetnega izobraževanja ključne kompetence razvili do ravni, ko bodo 

sposobni za odraslo življenje in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje, 

in da bo odraslim omogočeno razvijati in posodabljati ključne kompetence vse življenje«. 

M. A. Vižintin (2011, 537) dodaja: »Ko bodo lastnosti, ki naj bi jih imel pedagoški delavec z 

razvito medkulturno kompetenco, postale smernice za vse prebivalce in bodo pedagoški 

delavci pri svojem trudu za medkulturno izobraževanje dobili podporo na lokalni in državni 

ravni, bodo težnje po razviti medkulturni kompetenci sprejemljivejše, vidnejše in 

učinkovitejše na vseh ravneh družbenega življenja«. 

7.2.2 USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA INTERKULTURNE 

KOMPETENCE V RS 

K. Skubic Ermenc (2003a) ugotavlja, da kljub temu, da načelo interkulturnosti postaja 

pomembno načelo, ki prispeva k usposabljanju mladih generacij za življenje v multikulturni 

skupnosti, v Sloveniji ne zasledimo organiziranega sistematičnega usposabljanja učiteljev za 

multikulturno populacijo in interkulturno pedagogiko.  

V RS imajo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju možnost dodatnih usposabljanj, v 

okviru katerih lahko pridobijo ustrezna znanja in razvijajo medkulturne kompetence, zato smo 

pregledali ponudbo programov, seminarjev, ki jih najdemo v Katalogih dodatnega 

izobraževanja in strokovnega usposabljanja za delavce v vzgoji in izobraževanju, ki ga izdaja 

Ministrstvo za šolstvo oz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Omenjene 

programe bomo predstavili od šolskega lega 2007/2008 do 2012/2013, torej za obdobje 

zadnjih šestih let. Predstavili jih bomo od najmlajših do najstarejših. Osredotočili se bomo na 

teme programov in izpostavili tiste programe, katerih cilji in teme so predmet magistrskega 

dela. Izpostavili bomo torej programe, ki so znotraj omenjenih tem primerni oz. namenjeni 

strokovnim delavcev v vrtcih, kot tudi take, ki morda med ciljno skupino ne uvrščajo 

strokovnih delavcev v vrtcu, pa med cilji najdemo vsebine, ki bi bile primerne za strokovne 

delavce v vrtcu.4 V preglednico smo dodali podatek o številu udeležencev, pri čemer številka 

                                                 
4  Podrobnejši opisi programov so priloženi v prilogi. 
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v oklepaju predstavlja število prisotnih zaposlenih (strokovni, vodstveni in svetovalni 

delavci), ki prihajajo iz vrtcev.  
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Naslov programa  Ponudnik  
Ciljna  

skupina 
Ključni poudarki programa  

Št. udeležencev 
(strok. del. v vrtcu) 

Program, 
ponujen v  

šol. l.: 

KULTURNA 
DEDIŠČINA V VRTCIH, 
OSNOVNIH IN 
SREDNJIH ŠOLAH 

Zavod RS za 
šolstvo 

Med drugimi tudi 
vzgojitelji v 
vrtcih 

Seznanitev z novejšimi pristopi k obravnavi kulturne dediščine, 
prikaz primerov dobre prakse na tem področju, krepitev 
medkulturnega dialoga in zavedanje kulturnega bogastva v 
slovenskem prostoru skozi zanimanje za kulturno dediščino 

V šol. l. 2012  in 2010  
programa niso izvedli; v 
šol. l. 2009 – 49 (37) 

2012/2013, 
2010/2011, 
2009/2010 

INTERKULTURNA 
VZGOJA ZA 
VSAKODNEVNO 
PRAKSO: PEDAGOŠKA 
ILUZIJA ALI 
URESNIČLJIVOST 

Zavod RS za 
šolstvo 

Pedagoški in 
strokovni delavci 
na vseh ravneh, 
tudi v vrtcu 

Ozavestiti pomen kulture in interkulturnosti, seznanitev z 
interkulturnimi kompetencami, oblikovanje lastnih pedagoških 
poti s poudarkom na upoštevanju vsakodnevne učne situacije in 
načel interkulturne vzgoje  

Programa niso izvedli 2012/2013, 
2011/2012 

RAZVIJANJE 
MEDKULTURNE 
ZMOŽNOSTI S 
POMOČJO UČNIH 
SCENARIJEV 

Univerza v 
Ljubljani, 
Filozofska 
fakulteta 

Učiteljice 
nemščine v 
vrtcih 

Ozavestiti zaznavanje vzorcev, ki jih terja medkulturno učenje, 
ustvarjanje scenarijev, ki vodijo k ustvarjanju interkulturne 
kompetence 

  2012/2013 

IZOBRAŽEVANJE ZA 
KULTURNO IN 
DRŽAVLJANSKO 
VZGOJO TER VZGOJO 
ZA MEDKULTURNI 
DIALOG 

Zavod RS za 
šolstvo 

V ciljno skupino 
NISO vključeni 
vrtci oz. 
strokovni delavci 
v vrtcih 

Dodatno usposobiti delavce v vzgoji in izobraževanju za 
poznavanje, razumevanje, prenašanje znanj, veščin s področja 
kulture, medkulturnega dialoga; posredovati znanja za uspešno 
vzgojo kulturnih kompetenc 

Programa niso izvedli 2011/2012, 
2010/2011, 
2009/2010 

ŽIVLJENJE V 
SKUPNOSTI 

  V ciljno skupino 
NISO vključeni 
strok. del. v 
vrtcih 

Razširitev znanj in spretnosti na področju kompetenc za kulturo 
sobivanja; raziskovanje sobivanja v kulturni raznolikosti; 
razvijanje etične kulture v šoli 

Programa niso izvedli 2011/2012 
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Naslov programa  Ponudnik  
Ciljna  

skupina 
Ključni poudarki programa  

Št. udeležencev 
(strok. del. v vrtcu) 

Program, 
ponujen v  

šol. l.: 

MEDKULTURNO IN 
INKLUZIVNO 
VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNO 
DELO V SLOVENSKEM 
VRTCU IN ŠOLI 

Zavod RS za 
šolstvo 

Med drugimi tudi 
strokovni delavci 
v vrtcih 

Ozavestiti o vrednosti razumevanja in spoštovanja različnosti, 
usmerjati v medkulturno delovanje in vključevanju prvin kulture 
otrok različnih kulturnih, jezikovnih in drugih skupnosti, 
predstaviti primere dobre prakse iz tujine 

  

Programa niso izvedli 2010/2011 

OTROCI PRISELJENCI 
IN MEDKULTURNI 
DIALOG 

Univerza v 
Ljubljani, 
Pedagoška 
fakulteta 

Med ciljno 
skupino NI 
strokovnih 
delavcev v vrtcu 

Spodbujati k vzgoji za mir, strpnosti in spoštovanje različnosti, 
iskati možnosti za medpredmetno povezovanje, ozaveščanje 
pomena učenja jezika okolja in maternega jezika, izdelava 
priprave z elementi strpnosti in tolerance 

Programa niso izvedli 2010/2011 

KULTURNA VZGOJA V 
VRTCU – OD 
DEDIŠČINE DO 
MEDKULTURNOSTI 

Zavod RS za 
šolstvo 

Med drugimi tudi 
strokovni delavci 
v vrtcih 

Spodbuditi k ohranjanju kulturne vzgoje pri izvajanju kurikula, 
razumevanje sodobnih načinov izražanja  

V šol. l. 2010 in 2009  
programa niso izvedli, v 
šol. l. 2008 – 27 (13), 27 
(20), 26 (18), 24 (18) 

2010/2011, 
2009/2010, 
2008/2009 

NA POTI DO 
INTERKULTURNEGA 
SPORAZUMEVANJA 

Zavod RS za 
šolstvo 

Med drugimi tudi 
strokovni delavci 
v vrtcih 

Nuditi pomoč pri zavedanju pomena kulture interkulturnosti, 
spoznati interkulturne kompetence, spodbujati k oblikovanju 
idej za prakso s poudarkom na razvijanju teh kompetenc pri 
otrocih, spodbuditi k izmenjavi izkušenj med različnimi ravnmi 
izobraževanja, spodbuditi k oblikovanju lastnih poti  

15 (0) 2010/2011 

OZAVEŠČANJE IN 
PREMAGOVANJE 
PREDSODKOV IN 
STEREOTIPOV 

Pedagoški 
inštitut 

Strokovni, 
vodstveni in 
svetovalni 
delavci v vrtcih 

Spoznavanje mehanizmov  za oblikovanje predsodkov in 
stereotipov, ozaveščanje vpliva  lastnih prepričanj, stališč na 
poučevanje 

19 (ni podatka) 2009/2010 

KAKO DO 
INKLUZIVNE 
POVEZANE 
SKUPNOSTI OTROK? 

Pedagoški 
inštitut 

Med drugimi 
strokovni delavci 
v vrtcih 

Ozavestiti, odražati vrednote in načela institucionalizirane 
vzgoje in izobraževanja, spoznati pomen otrokove identitete, 
spoznati strategije vključevanja otrok v družbo  

  2009/2010 
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Naslov programa  Ponudnik  
Ciljna  

skupina 
Ključni poudarki programa  

Št. udeležencev 
(strok. del. v vrtcu) 

Program, 
ponujen v  

šol. l.: 

SOCIALNA 
PRAVIČNOST IN 
AKTIVNO 
DRŽAVLJANSTVO 

Pedagoški 
inštitut 

Strokovni delavci 
v vrtcu 

Seznanitev z načini, vsebinami in metodami za zagotavljanje 
socialne pravičnosti in socialne inkluzije 

  2009/2010 

Z IGRO DO 
STRPNOSTI IN 
RAZUMEVANJA 
DRUGAČNOSTI 

Zavod RS za 
šolstvo 

Strokovni delavci 
v vrtcu 

Preigravanje iger in ozaveščanje njene učinkovitosti za 
sprejemanje različnosti, zmanjševanje predsodkov; pridobiti 
znanje za izbor iger   

v šol.l. 2009 - 23 (0); 34 
(4); 33 (5), v šol.l. 2008 
- 33 (0), 22 (4), 17 (0), v 
šol.l. 2007 - 27 (0) 

2009/2010, 
2008/2009, 
2007/2008 

OD KULTURE K 
INTERKULTURI, OD 
MENE K TEBI 

Zavod RS za 
šolstvo 

Med drugimi tudi 
strokovni delavci 
v vrtcu 

Pomoč pri zavedanju pomena interkulturnosti; spoznati 
didaktično-metodične pristope za delo z otroki in spodbujanje 
teh k uporabi v praksi  

11 (1) 2009/2010 

VZGOJA ZA 
ODGOVORNOST, 
MEDKULTURNI 
DIALOG IN SOŽITJE 

Pedagoški 
inštitut 

Strokovni in 
svetovalni 
delavci v vrtcih 

Seznaniti z načeli vzgoje za odgovornost in interkulturnost; 
usposobiti za uvajanje in udejanjanje načela odgovornega 
državljanstva ter interkulturnosti, spodbujati k medpodročnim 
povezavam 

  2008/2009 

ŽIVETI SKUPAJ V 
MULTIKULTURNI 
DRUŽBI 

Zavod RS za 
šolstvo 

Strokovni delavci 
v vrtcih 

Nuditi pomoč pri zavedanju interkulturnosti, spoznati 
didaktično-metodične pristope za delo z otroki, podpreti primere 
dobre prakse in spodbujati te k uporabi v praksi 

V šol. l. 2008 – 28 (7), v 
šol. l. 2007 – 18 (8) 

2008/2009, 
2007/2008 

VZGOJA ZA 
SOCIALNO 
PRAVIČNOST IN 
SOŽITJE 

Pedagoški 
inštitut 

Strokovni in 
vodstveni delavci 
v vrtcih 

Vplivanje na ozaveščenost, spreminjanje in razumevanje 
procesov in vzrokov oblikovanja odnosov in komunikacije v 
skupnosti, ki je bolj ali manj socialno uravnotežena 

  2007/2008 

Preglednica 2: Pregled ponujenih programov iz Katalogov dodatnega izobraževanja in strokovnega usposabljanja za delavce v vzgoji in 

izobraževanju 
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V katalogih smo v proučevanem obdobju našli 17 različnih programov pod okriljem treh 

institucij. Večino (9) so jih ponudili na Zavodu za šolstvo, malo manj (5) jih je ponudil 

Pedagoški inštitut in najmanj (3) Univerza v Ljubljani. Med njimi je bilo le 6 programov 

prvenstveno namenjenih samo strokovnim in vodstvenim delavcem v vrtcu. V celotnem 

obdobju je bilo po dostopnih podatkih v programe vključenih 433 vseh strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju in le 135 strokovnih delavcev iz vrtcev.  

Ugotavljamo, da je bilo v zadnjih šestih letih na voljo nekaj izobraževanj, ki so predmet 

našega dela, vendar ne zaznavamo, da bi se določeno izobraževanje obdržalo v katalogih več 

let, za kar so nam na Zavodu za šolstvo odgovorili, da je razlog največkrat upad interesa. 

Drugi razlog, da se programi v katalogih ne obdržijo več let, je, da je zastarelo znanje, metode 

ipd. Programi se torej spreminjajo tudi zaradi posodabljanja in uvajanja novosti. 

Nezanemarljiv razlog je tudi ta, da strokovni delavci ne hodijo večkrat na isti seminar, kar 

pomeni, da se baza potencialnih slušateljev hitreje izčrpa.  

Pa vendar trdimo, da sta udeleženost strokovnih delavcev iz vrtcev in tudi podatek o izvedbah 

določenih programov dovolj zgovorna, da si zastavimo naslednji vprašanji: ali je to odraz 

neprepoznavanja aktualne problematike dela z otroki in starši priseljenci med strokovnimi 

delavci ali je odraz neprepoznavanja pomembnosti lastne vloge (vloge vrtca in strokovnega 

delavca) pri omenjeni problematiki.  

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo pa smo zasledili še, da so v šol. l. 2011/2012 ponujali 

program »Didaktično metodične prilagoditve za delo z otroki priseljencev«. 

V Katalogu programov stalnega strokovnega usposabljanja za leto 2008, ki ga je izdala 

Socialna zbornica Slovenije, zasledimo program »Izobraževanje strokovnih delavcev o 

področju azila in migracij,«  ki je namenjen strokovnim delavcem na področju socialnega 

varstva kot tudi drugih področjih, ki pri svojem delu prihajajo v stik s prosilci za azil, begunci 

in drugimi migranti. Namen seminarja je strokovnim delavcem predstaviti osnovne pojme s 

področja azila in migracij ter skupine obravnavanih oseb: prosilce za azil, begunce in 

migrante; kakšne pravice in dolžnosti ima posamezna skupina na področju socialnega varstva, 

zdravstvenega varstva, šolanja in izobraževanja, zaposlovanja itd. Seminar je sestavljen iz 

delavnic, kjer bodo tako teoretično kot tudi praktično predstavljene posamezne teme področja 

(prav tam, 16). 
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Izpostavimo še nekaj izobraževanj, konferenc in tematskih konferenc na tematiko migracij in 

dela s priseljenci. 

Leta 2006 je Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva organiziralo oz. 

ponujalo Izobraževanje strokovnih delavcev na področju azila in migracij I. in II.  

Andragoški center RS in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM ZRC SAZU) 

sta 10. marca 2011 organizirala okroglo mizo z naslovom »Medkulturno izobraževanje: 

kakšen sistem vzgoje in izobraževanja potrebujemo v multikulturni družbi«. Sogovorniki so 

se na omenjenem srečanju dotaknili naslednjih tematik: multikulturalizem in izobraževalni 

sistem na Švedskem, multikulturalizem v vzgoji in izobraževanju: problemi, možnosti in 

izzivi, šola kot velika izenačevalka v precepu večkulturne raznolikosti, ocenjevanje otrok 

priseljencev v multikulturnem izobraževanju, kulturna raznolikost v šoli, vključevanje 

priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem (Kakšen sistem vzgoje in izobraževanja 

potrebujemo v medkulturni družbi, 2011). 

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije je že vrsto let partner in akter v projektih 

Comenius, ki so povezani s proučevanjem o migracijah. 1. 12. 2009 se je vključil tudi v 

multilateralni Comenius projekt  MIRACLE – Migrants and refugees – A challenge for 

learning in European Schools. Partnerji v projektu so raziskovalne in izobraževalne institucije 

ter nevladne organizacije iz Nemčije, Italije, Malte, Madžarske in Slovenije ter po ena 

osnovna šola iz naštetih držav. Projekt je trajal dve leti, in sicer do 30. 11. 2011. Ključni 

elementi projekta MIRACLE so bili izobraževanje za učitelje osnovnih šol, učni material za 

učence osnovnih šol na različnih stopnjah, priročnik za izobraževanje in DVD (v nemškem, 

angleškem, italijanskem, madžarskem in slovenskem jeziku), petdnevni seminar za učitelje, ki 

so ga ponudili tudi preko spletnega portala in baze Comenius (Vah Jevšnik in Toplak, 2011).  

Med ciljni skupinami projekta ni bilo strokovnih delavcev, ki delajo v vrtcu.  

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU je v sodelovanju z OŠ Brezovica 

(omenjena partnerja sta sodelovala v projektu MIRACLE – Migrants and Refugees – A 

Challenge for Learning in European Schools This) 15. in 16. aprila 2011 organiziral 

dvodnevni seminar z naslovom Migracije in medkulturne kompetence. Med ciljnimi 

skupinami, ki jim je bil seminar namenjen, so bili učitelji osnovnih šol, študentje pedagoških 

smeri in drugi zainteresirani. Strokovnih delavcev v vrtcih niso neposredno vključili. 

Udeleženci so prisluhnili naslednjim temam: medkulturne kompetence, pristop »cela šola« 
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(Whole Scholl Approach) in migracije (Dvodnevni seminar »Migracije in medkulturne 

kompetence«).  

Konzorcij osnovnih šol, ki ga vodi Osnovna šola Koper, je bil na podlagi javnega razpisa 

Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada izbran za izvedbo projekta 

»Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule« in na podlagi tega 

je 2. aprila 2010 organiziral strokovni posvet z naslovom »K uspešnemu vključevanju 

migrantov v vzgojo in izobraževanje v RS«. Med vabljenimi so bili tudi vzgojitelji. Dotaknili 

pa so se naslednjih tem: večjezičnost v očeh posameznika in družbe, medetnična ozaveščenost 

v slovenskem šolskem okolju, naš razred je stičišče kultur – priložnost za medkulturno 

izmenjavo in socialno vključenost vseh, strpnost kot vrednotna orientacija in dimenzija 

medkulturne vzgoje, pilotni tečaji slovenščine za otroke in starše migrante, pripravljalnica – 

dobrodošlica za učence in starše migrante  (Strokovni posvet »K uspešnemu vključevanju 

migrantov v vzgojo in izobraževanje v RS). 

Kroflič (2006) ugotavlja, da v procesih izobraževanja slovenskih pedagoških delavcev ni bilo 

vzpostavljenih dovolj učinkovitih modelov za spreminjanje ukoreninjenih navad, stereotipov 

in predsodkov. Njegovo razmišljanje lahko potrdimo z analizo strokovnega usposabljanja. 

Dejanskega prepoznavanja pomena lastnih predsodkov strokovnih delavcev pri vzgoji in 

izobraževanju oz. prepoznavanja in odpravljanja lastnih stereotipov je izjemno malo. Iz zgoraj 

opisanih programov se na omenjeno temo nanaša zgolj eden (Ozaveščanje in premagovanje 

predsodkov in stereotipov, ki se ga je udeležilo le 19 udeležencev). Vendarle poudarjamo, da 

je prepoznavanje, odpravljanje lastnih predsodkov in stereotipov predpogoj za dobro 

delovanje s pripadniki drugih kultur, ras, jezikovnih območij itd. P. Klinar (2010, 230) 

izpostavlja, da je primerno zbuditi senzibilnost, znanje, kritičnost in empatijo pri strokovnih 

delavcih. Po njenem mnenju bi bilo treba spremeniti dodiplomske programe, kjer se 

izobražujejo strokovni delavci. Kot glavne cilje šolanja bi bilo treba poudariti kritičnost, 

spoštovanje drugačnosti, empatijo in skrb za drugega. Zaključuje z mislijo, »da bo potrebno 

veliko časa in energije, da bodo omenjene vsebine pognale korenine«.  

Skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki 

priseljenci, usposabljanje multiplikatorjev za delo s strokovnimi delavci vzgojno-

izobraževalnih ustanov, vključevanje učnih vsebin, pomembnih za delo z otroki priseljenci, 

vzpodbujanje vodstva vrtcev za vključevanje strokovnih delavcev v izobraževalne programe z 

vsebinami (poučevanje slovenščine kot drugega jezika, sodelovanje s starši, medkulturno 
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delovanje v vrtcu), s podporo znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki zadeva to problematiko 

(vključevanje strokovnjakov z jezikoslovnih in drugih relevantnih strokovnih področij), 

podpira tudi Strategija (2007, 18). Smernice (2009, 11) med ukrepe na državni ravni dodajajo, 

da je treba dodiplomske študijske programe dopolniti z omenjenimi vsebinami, ponuditi 

programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vzgojitelje in zagotoviti ustrezna gradiva.  

7.3 SOVRAŽNI GOVOR 

Spoštljiv odnos med pripadniki različnih kultur odpira možnosti dialoga (Chakir, 2012). V 

nasprotju s spoštljivim odnosom je sovražni govor, ki je enostranski govor in ga neka oseba 

izvaja proti drugi (prav tam, 141). Trim (1961; povz. po Klinar, 2010) poudarja, da se lahko v 

medkulturni komunikaciji krepijo in ustvarjajo stereotipi o kulturnih, etničnih in rasnih 

skupinah.  

Odpravljanje stereotipov je nujen pogoj za uspešen medkulturni dialog (Vrečer, 2009). M. Ule 

(2004) poudarja, da se stereotipi uporabljajo kot sredstvo za oblikovanje predsodkov. 

Stereotipe opredeljuje kot posplošitve na vse člane skupine. So zmotni in škodljivi, zlasti, ko 

povzročajo diskriminacije, ki pomenijo vedenje, obremenjeno s predsodki. Stereotipi so po 

mnenju avtorice kompleksne realnosti, ki pa imajo z njo le malo skupnega. Poleg tega 

izpostavlja, da gre v sodobnih družbah za spremembe v izražanju predsodkov. Tradicionalne 

predsodke nadomeščajo moderni predsodki, antipatija se izraža prikrito, na primer z 

izogibanjem stikov s skupinami (Ule, 2005).  

M. Augoustinos in Walker (1996; povz. po Vrečer, 2009) izpostavljata, da so stereotipi 

družbene reprezentacije, ki so značilne za določeno družbeno in politično okolje v danem 

zgodovinskem trenutku. Včasih so raziskovalci trdili, da se stereotipi ne spreminjajo, dan 

danes pa so mnenja, da se spreminjajo, vendar zelo počasi. M. Ule (2004, 181) poudarja, da 

so posebej pogosti negativni stereotipi do manjšin, ki jih slednji ponotranjijo in tako delujejo 

kot samouresničujoče prerokbe. Predsodki pa se po avtoričinem mnenju  kažejo v 

»nespoštljivem, netolerantnem in prezirljivem odnosu do drugih in drugačnih, na primer 

pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, oseb z drugačnimi načini 

življenja, religioznimi, spolnimi usmeritvami itd. Predsodki predstavljajo prikrito dispozicijo, 

pripravljenost na neprimerno obnašanje. So najtrdovratnejše mikroideologije vsakdanjega 

sveta, ki imajo poleg kognitivne še čustveno in aktivnostno dimenzijo, torej so kompleksnejši 

in aktivneje delujejo na obnašanje.  
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Vzroki za nastanek predsodkov so (Motik in Veljić, 2007, 15): 

• velike razlike med kulturami v lastni državi in zunaj nje, 

• življenje in zgodovina narodov, 

• pota oblikovanja kolektivnih identitet, njihove zgodovine in razvoja, oblikovanje 

stereotipov, stari in novi predsodki, 

• individualni in kolektivni pojavi ali prikriti načini izražanja heterofobije in rasizma, 

• individualno in kolektivno ravnotežje moči, ki sta temelj človekovega odnosa in 

spremljajočih nasprotij.  

Schneider (2005; povz. po Vrečer, 2009, 16) predlaga, da pri oblikovanju našega odnosa do 

stereotipov upoštevamo naslednje: 

− zavedanje, da so vse skupine ljudi heterogene, ljudje se med seboj razlikujejo, 

− zavedanje, da je človekovo vedenje kompleksna zadeva; stereotipne teorije o ljudeh po 

navadi niso pravilne, 

− zavedati se moramo lastnih stereotipov in predsodkov in jih odpravljati. 

Vrtec oz. strokovni delavci imajo pomembno nalogo, vlogo pri odpravljanju sovražne 

naravnanosti do drugih in drugačnih in razvijanju spoštljivega odnosa do njih. K. Chakir 

(2012) izpostavlja, da težave nastopijo, ko se strokovni delavci ne zavedajo oz. dojamejo 

svojih besed kot sovražnih, saj so postale del njihovega lingvističnega vsakdana. Kot primer 

navaja besedo Južnjaki, ki je močno zasidrana v vsakdanji govor Slovencev in »marsikdo, ki 

jo izreče, ne pomisli na njen pomen oz. sovražno zgodbo, ki se skriva za njo« (prav tam, 144). 

Zato je izjemno pomembno, da se strokovni delavci zavedajo teže izrečenih besed, ki jih 

namenjajo otrokom, ki jih vzgajajo. Na ta način otroke vzgajajo, da spoštovanje do sočloveka 

izkazujemo tudi skozi besede, ki mu jih namenjamo. Seveda pa to ne zadostuje popolnoma. 

Posameznik se lahko nauči »pravilne« rabe besed, pa bo sočloveka lahko kljub temu sovražil 

in do njega gojil predsodke. Proces oblikovanja spoštljivega odnosa do drugih in drugačnih, 

ki gre torej tudi skozi proces ozaveščanja teže in pomena lastnih besed, je dolgotrajen, 

zahteven in terja angažiranost celotne organizacije. Otroci, ki slišijo izrečene besede, sovražni 

govor strokovnega delavca sprejmejo kot del lastne kulture, lastne identitete in lastnega jaza, 

zato morajo biti strokovni delavci pozorni na svoje izrečene besede in se zavedati dolžnosti in 

odgovornosti do otrok, ki jih vzgajajo. Če strokovni delavec ne bo odražal svojih ravnanj, 

delovanj in besed, bo vse omenjeno širil med otroke. Naloga strokovnega delavca je tudi, da 

otroka nauči odražanja izrečenih besed, storjenih dejanj in odgovornosti, ki jo ima do sebe in 



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev    Mojca Meke 

88 

do drugih. Prav tako izpostavlja, da je treba v vzgoji iti dlje kot zgolj do vzgoje v duhu 

strpnosti do drugih mišljenj, do drugega in drugačnega. Otroke je treba vzgajati v duhu 

spoštovanja drugega, v duhu sobivanja. K razvoju spoštljivosti pri otrocih lahko strokovni 

delavci pripomoremo z ustrezno obliko vzgojnega pristopa (prav tam). Hoffman (2000; povz. 

po Chakir, 2012) to vidi v induktivnem pristopu, za katerega je značilno, da vzgojitelji 

otrokom osvetlijo perspektivo drugega, izpostavijo njegov distres in jasno pokažejo, da je tega 

povzročilo otrokovo ravnanje. K. Chakir (2012, 148) izpostavlja: »Če otroka z argumentacijo 

opozorimo na neprimernosti njegovih besed, ki jih je vsekakor prevzel iz njemu bližnjega 

okolja, in na težo besed, ki so jo te besede imele za drugega otroka ali odraslega, bomo 

korenine sovražnosti do drugih in drugačnih lahko zatrli že v kali.« Poudarja, da je pri otrocih 

že v najzgodnejših letih pomembno razvijati motive za prosocialno ravnanje. Strinjamo se z 

njeno argumentacijo, ko poudarja: »Če bi bila v šolah otrokom vseh pripadnosti dana 

možnost, da spregovorijo in drugim predstavijo svoj svet, bi bilo sovraštva, nerazumevanja 

drugačnosti in posledično sovražnega govora veliko manj« (prav tam). Predpogoj je 

razumevanje učiteljev za otroke in »njihov svet«. Preko dialoga se poleg tega, da se otroci 

predstavijo, lahko spremeni mnogo napačnih prepričanj. Trdimo, da omenjeno velja tudi za 

strokovne delavce in otroke v vrtcu.  

S poglavjem o sovražnem govoru in predsodkih zaključujemo teoretični del magistrskega 

dela, ki so ga oblikovali različni koncepti, aktualna zakonodaja, vidiki prilagoditev vzgojno-

izobraževalnega sistema priseljenim kot tudi priporočila za delo z njimi.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Čeprav se otroci priseljencev že več desetletij vključujejo v slovenski šolski sistem na vseh 

ravneh, so se pristojne institucije z njihovo integracijo intenzivneje začele ukvarjati šele v 

zadnjih letih (Bešter in Medvešek, 2010). Kot smo zaznali že v teoretičnem delu, vključevanje 

in izobraževanje priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem poleg slovenskih in 

mednarodnih formalnih dokumentov v RS ureja tudi Strategija vključevanja otrok, učencev in 

dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS (2007). Prav tako smo ugotovili, da 

izvajanje Strategije in iz nje nastalih Smernic za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah 

(2009) in Smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011) ni zakonsko 

podprto, zato je od posameznega vrtca odvisno, ali tem strokovnim priporočilom sledi ali ne. 

Namen empiričnega dela je raziskati, kakšne strokovne rešitve in pomanjkljivosti pri 

vključevanju otrok priseljencev v predšolsko vzgojo je moč zaslediti v konkretnih praksah v 

vrtcih.  

V RS je bilo opravljenih že nekaj raziskav, ki so razkrile pomanjkljivosti in ovire pri 

vključevanju otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem ter težave učiteljev pri delu z 

njimi, vendar so se praviloma osredotočale na OŠ- oz. SŠ-raven. M. Peček in I. Lesar (2006) 

sta raziskovali prepričanja učiteljev o različnosti učencev oz. konkretneje pričakovanja teh do 

priseljencev iz nekdanje Jugoslavije. Iz raziskave Dekleve in Š. Razpotnik (2002) izvemo, da 

se učenci priseljenci redkeje vključujejo v bolj zahtevne srednješolske programe. Š.E. Soklič 

(2012) se je v magistrskem delu osredotočila na položaj učencev po prihodu v novo kulturno-

jezikovno okolje, in sicer z vidika učencev, učiteljev in staršev. K. Skubic Ermenc (2003) pa 

je za potrebe doktorske disertacije opazovala strategije učiteljev, ki zadevajo učenje 

slovenščine in ohranjanje materinščine. Opažamo, da so omenjene raziskave opravljene na 

vzorcu učencev ali učiteljev in da primanjkuje raziskav, ki bi v vzorec zajele predšolske 

otroke ter strokovne delavce v vrtcih. Določenih segmentov prepričanj in pričakovanj do 

priseljencev se je v svoji raziskavi dotaknila N. Turnšek (2006), ki je primerjala stališča 

slovenskih in finskih vzgojiteljic na področju zagotavljanja enakih možnosti in spoštovanja 

kulturnih pravic v vrtcih. 
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V empiričnem delu magistrskega dela smo s kvantitativno raziskavo, opravljeno na vzorcu 

strokovnih delavcev v vrtcih, kjer so vključeni priseljeni otroci in otroci priseljencev, 

ugotavljali, kako se vrtci odzivajo na večji delež otrok priseljencev in ali je pri strokovnih 

delavcih vrtcev moč prepoznati potrebo po interkulturnih pristopih. Ugotavljali smo tudi, 

kakšna so njihova jezikovna in didaktična znanja ter obvladanje veščin za interkulturno 

delovanje z otroki in starši priseljenci. Podrobneje smo raziskovali, kakšen je odnos 

strokovnih delavcev do otrok priseljencev in njihovih staršev ter katere ovire so prepoznali pri 

vključevanju otrok priseljencev v vrtec.  

 

2 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE  

V okviru raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

− ugotoviti, kakšen odnos in pričakovanja imajo strokovni delavci (in vrtec kot vzgojno-

izobraževalna organizacija) do otrok in staršev priseljencev; 

− ugotoviti, kako strokovni delavci pri neposrednem delu z otroki priseljencev v vrtcu 

poskrbijo za učenje slovenščine ter ohranjanje in učenje maternega jezika otroka 

priseljencev; 

− ugotoviti in evalvirati prilagoditve dela strokovnega delavca v oddelku z otrokom  

priseljencem;  

− ugotoviti, kako oz. na kakšen način strokovni delavci sodelujejo s starši priseljenci;  

− ugotoviti, kako strokovni delavci skrbijo za lastni profesionalni razvoj v smislu razvijanja 

medkulturnih kompetenc, prepoznavanja, soočanja in odpravljanja lastnih stereotipov. 

Na podlagi zgoraj omenjenih ciljev smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Večina strokovnih delavcev pričakuje, da se bodo otroci in starši priseljenci čim prej 

naučili slovenskega jezika. 

H2: Večina strokovnih delavcev se za učenje materinščine otrok priseljencev ne čuti 

odgovorna. 

H3: V vrtcih, kjer je delež otrok priseljencev višji, strokovni delavci bolj načrtno in 

sistematično poskrbijo za učenje slovenskega jezika. 

H4: V vrtcih, kjer je delež otrok priseljencev višji, strokovni delavci v neposredno delo z 

otroki v oddelku bolj načrtno vključujejo socialne igre. 
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H5: V vrtcih, kjer je delež otrok priseljencev višji, strokovni delavci bolj načrtno in 

sistematično načrtujejo raznovrstna srečanja s starši priseljenci. 

H6: Mlajši strokovni delavci (20–30 let) pri neposrednem delu z otroki in starši priseljenci 

pogosteje pogrešajo podporo vodstva in svetovalne službe. 

H7: Strokovni delavci z višjo stopnjo izobrazbe (VII. stopnja ali več) se pogosteje odločajo 

oz. izražajo potrebo po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju s proučevanega področja kot 

strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe (V. in VI. stopnja). 

H8: Med strokovnimi delavci z različnim delovnim stažem prihaja do razlik v prepoznavanju 

pomanjkljivega strokovnega znanja za delo z otroki priseljencev. 

H9: Prepričanja strokovnih delavcev o potrebnosti oblikovanja strokovnih timov za 

priseljenega otroka/otroka priseljencev kot tudi dejanska praksa oblikovanja teh se razlikujejo 

glede na stopnjo izobrazbe.  

H10: Prepričanja strokovnih delavcev o potrebnosti oblikovanja individualiziranega programa 

za priseljenega otroka/otroka priseljencev kot tudi dejanska praksa oblikovanja teh se 

razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe. 
 

3 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop raziskovanja. Raziskavo 

smo gradili na deskriptivno-kavzalni (neeksperimentalni) metodi pedagoškega raziskovanja.  

3.1 VZOREC 

Raziskovalni vzorec smo oblikovali namensko in je vključeval 9 javnih vrtcev v RS iz 

različnih pokrajin. V namensko izbranih vrtcih smo nato izbrali strokovne delavce, ki so imeli 

neposredno izkušnjo bodisi s priseljenim otrokom bodisi z otrokom priseljencev. To je bil tudi 

kriterij pri izbiri strokovnega delavca za sodelovanje v raziskavi. Preglednica 3 prikazuje 

število sodelujočih strokovnih delavcev v posameznem vrtcu.  
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Zap. št.  Vrtec: 
Število sodelujočih strokovnih 

delavcev: 

1. VTČ 10 
2. VZA 14 
3. VTE 13 
4. VNG 11 
5. VZJ 39 
6. VKO 3 
7. VMA 9 
8. VVE 11 
9. VCI 15 

Preglednica 3: Število sodelujočih strokovnih delavcev v posameznem vrtcu 

 

Kot smo že ugotavljali v prvem poglavju, vrtci ne beležijo podatkov o narodnosti otrok in 

njihovih staršev. Omenjeni podatek ni zapisan v nobenem uradnem dokumentu, ki ga je vrtec 

o otroku dolžan zbirati. Kontaktne osebe v vrtcih, ki so sodelovali v naši raziskavi, nam tako 

niso mogle posredovati natančnega števila priseljenih otrok in otrok priseljencev. Zaradi 

omenjenega nimamo deleža priseljenih otrok in otrok priseljencev v posameznem vrtcu. Na 

podlagi pogovora s kontaktnimi osebami o številu priseljenih otrok v zadnjih letih smo vrtce 

razdelili v dve skupini. Med vrtce z nižjim deležem omenjene populacije smo uvrstili vrtce št. 

1, 2, 3, 4, med vrtce z višjim pa vrtce št. 5, 6, 7, 8, 9.  

Za izvedbo raziskave smo anketni vprašalnik razdelili med 136 strokovnih delavcev, 

zaposlenih v predhodno namensko izbranih javnih vrtcih v RS. Vrnjenih in ustrezno rešenih je 

bilo 124 anket.  

Iz preglednice 4 na naslednji strani, je razvidno, da so v obravnavanem vzorcu bolj zastopane 

ženske (98,4 %) kot moški (1,6 %). Tudi v osnovni populaciji zaposlenih v vrtcu je delež 

moški manjši. V zadnjih petih letih se je ta gibal od 1,7 (leta 2008) do 2,0 % (leta 2012) 

(Statistični urad RS, 2012).  

Dve tretjini anketirancev (82,3 %) sta zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja, dobra 

desetina (17,7 %)  pa na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. 

Največ anketiranih, in sicer dve petini, je bilo starih nad 51 let (40,3 %), sledi četrtina 

strokovnih delavcev starih 40–50 let (26,6 %), petina v starosti 30–40 let (23,4 %). Najmanj 

anketirancev je bilo starih med 20 in 30 let, in sicer 9,7 %. Glede na dejstvo, da je bil edini 
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pogoj sodelovanja v raziskavi neposredna izkušnja z otrokom in starši priseljenci, iz podatkov 

sklepamo, da so omenjeni otroci najpogosteje zaupani strokovnim delavcem v starosti nad 40 

oz. 50 let.  

    f f% 

spol 
Ženska 122 98,4 

Moški 2 1,6 

delovno 
mesto 

Vzgojitelji 102 82,3 

Pomočnik 
vzgojitelja 

22 17,7 

starost 

20–30  12 9,7 

31–40  29 23,4 

41–50  33 26,6 

Nad 51 50 40,3 

delovna doba 

0–2  6 4,8 

3–10  26 21 

11–20  16 12,9 

21-30 32 25,8 

Nad 31 44 35,5 

stopnja 
izobrazbe 

V. 58 46,8 

VI. 23 18,5 

VII. in več 43 34,7 

naziv 

Brez naziva 30 24,2 

Mentor 31 25 

Svetovalec 59 47,6 

Svetnik 4 3,2 

Preglednica 4: Sestava vzorca  

 

V skladu z ugotovitvami nekaterih avtoric, ki so se ukvarjale s profesionalnim razvojem 

(Razdevšek Pučko, 1990, 147–149; Marentič Požarnik, 1993, 13–15), smo delovni staž 

razdelili v naslednje skupine: 0–2 leti, 3–10 let, 11–20 let, 21 do 30 let ter nad 31 let. Največ 

strokovnih delavcev (35,5 %) je v vrtcu zaposlenih več kot 31 let. Sledi četrtina anketiranih 

(25,8 %), ki je v vrtcu zaposlena 20–30 let, dobra petina (21,0 %) je zaposlena 3–10 let in 

desetina 11–20 let. Najmanj je anketirancev z delovno dobo 0–2 let (4,8 %).  
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Med anketiranimi v raziskavi sta dobri dve petini strokovnih delavcev le s V. stopnjo 

izobrazbe (46,8 %), dobra tretjina ima VII. stopnjo ali več (34,7 %) ter skoraj petina VI. 

stopnjo (18,5 %).  

Največ, skoraj polovica (47,6 %) strokovnih delavcev ima naziv svetovalec. Ena četrtina 

strokovnih delavcev ima naziv mentor (25 %) in podoben delež strokovnih delavcev je brez 

naziva (24,2 %). Naziv svetnik ima le 3,2 % anketirancev.   

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali od 1. 3. 2013 do vključno 30. 4. 2013. Postopek zbiranja podatkov je 

potekal po naslednjih fazah: 

• sprva smo med javnimi vrtci v RS iz različnih krajev oz. pokrajin namensko izbrali 

javne vrtce, kjer naj bi se po pogovoru s strokovnimi delavci v zadnjih letih 

vključevalo kar nekaj priseljencev, 

• znotraj štirinajstih izbranih vrtcev smo na ravnatelje naslovili elektronsko pošto, s 

katero smo izrazili prošnjo za sodelovanje pri raziskovalnem delu magistrskega dela,  

• devetim vrtcem, ki so potrdili sodelovanje v naši raziskavi, smo poslali dopis s 

podrobnim opisom poteka raziskave,  

• v vrtce, ki so potrdili sodelovanje v raziskavi, smo po pošti poslali anketne vprašalnike 

ter ravnateljem oz. kontaktnim osebam svetovali, da imajo strokovni delavci za 

reševanje anketnih vprašalnikov dovolj časa, 

• v izbrane vrtce smo poslali toliko anketnih vprašalnikov, kolikor nam jih je priporočila 

kontaktna oseba v vrtcu,  

• če so izbrani vrtci naknadno zavrnili sodelovanje, smo namensko izbirali nove, ki so 

bili pripravljeni sodelovati v naši raziskavi, 

• med anketiranjem smo bili v stiku z ravnatelji oz. kontaktnimi osebami in jih 

povprašali po morebitnih težavah pri reševanju anketnih vprašalnikom, 

• dopisu in anketnim vprašalnikom smo priložili kuverto z naslovom, kamor so lahko 

vrnili anketne vprašalnike, 

• ob koncu magistrskega dela bomo ravnateljem posredovali elektronski naslov objave 

oz. povezave do magistrskega dela, kjer si bodo lahko podrobneje ogledali rezultate.  
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3.3 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI 

V raziskovalnem delu smo kot raziskovalni pripomoček uporabili anketni vprašalnik, ki smo 

ga posebej za potrebe naše raziskave oblikovali sami. Namenjen je strokovnim delavcem, 

zaposlenim v javnih vrtcih. Razdeljen je na tri dele. Prvi del vprašalnika vključuje splošna 

prepričanja in mnenja strokovnih delavcev o priseljencih in vključuje trditve, za katere so 

anketiranci izražali svoje prepričanje s pomočjo petstopenjske lestvice: »1« – popolno 

nestrinjanje, »2« – nestrinjanje, »3« – delno strinjanje, »4« – strinjanje in »5« – popolno 

strinjanje. Oblikovali smo 26 trditev, ki so bile tematsko vezane na naslednja področja: 

• kultura in jezik priseljencev, 

• odnos ter odgovornost vrtca do otrok in staršev priseljencev, 

• odnos ter odgovornost strokovnih delavcev do otrok in staršev priseljencev, 

• značilnosti in potrebe priseljenih otrok in otrok priseljencev.  

Drugi del vprašalnika vsebuje vprašanja, vezana na konkretno delo s priseljenimi otroki oz. 

otroki priseljencev in njihovimi starši. Sprva smo strokovne delavce opozorili, da pri 

odgovorih na naslednja vprašanja izberejo zgolj eno izkušnjo oz. enega priseljenega 

otroka/otroka priseljencev. V tem primeru smo anketirane pozvali, da zapišejo spol in starost 

otroka ter narodnost otroka in staršev. Ostala vprašanja v drugem delu vprašalnika pa smo 

tematsko razdelili na dva dela:  

• priprava na prihod otroka priseljencev, 

• neposredno delo z otrokom in starši priseljenci. 

Enajst vprašanj je bilo kombiniranih, torej takih, kjer so imeli anketiranci vnaprej ponujene 

odgovore in hkrati možnost dodati svoje, če med navedenimi niso našli primernega oz. 

ustreznega zanje. Sedem vprašanj je bilo odprtega tipa, v okviru katerih so anketiranci bodisi 

utemeljili svoj, pri prejšnjem vprašanju podan odgovor, bodisi so zapisali svoj odgovor. Pri 

omenjenih vprašanjih smo anketirane spodbudili k utemeljevanju, pojasnjevanju, opisovanju 

in naštevanju. Omenjena odprta vprašanja smo postavili z namenom, da zberemo zelo različne 

možne odgovore na vprašanje ter anketiranih pri tem ne omejujemo in jim ne sugeriramo 

odgovorov.  

V tretjem delu so se vprašanja nanašala na delo z otroki in starši znotraj celotnega kolektiva 

oz. vrtca, na njihovo poznavanje zakonodaje s proučevanega področja in njihove izkušnje z 

izobraževanjem na tematiko vključevanja priseljencev, interkulturnih kompetenc itd. To smo 
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preverjali s pomočjo štirih vprašanj zaprtega tipa in treh vprašanj odprtega tipa. Zaključek 

tretjega dela je ponovno vseboval pet trditev, na katere so strokovni delavci odgovarjali s 

pomočjo petstopenjske lestvice. Trditve so se vsebinsko nanašale na to, kako strokovni 

delavci vidijo vrtec, v katerem so zaposleni, kot vrtec, ki interkulturalizmu je oz. ni naklonjen.   

Ob koncu vprašalnika smo strokovne delavce povprašali po naslednjih spremenljivkah: spolu, 

starosti, delovni dobi v vrtcu, delovnem mestu, stopnji in smeri izobrazbe ter nazivu. 

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS na ravni deskriptivne 

statistike (aritmetična sredina, standardna deviacija). Za ugotavljanje razlik v prepričanjih in 

konkretnih praksah med različnimi profili strokovnih delavcev ter vrtci smo izračunali 

ANOVO, t-test ali hi-kvadrat preizkus. Odgovore na odprta vprašanja smo obdelali  

kvalitativno, in sicer s kodiranjem in kasnejšim oblikovanjem kategorij (Kožuh in Vogrinc, 

2011).  

Pri preverjanju nekaterih hipotez je bilo merodajnih več vprašanj oz. trditev, kar preverjanju 

daje dodatno vrednost, saj jih na ta način osvetlimo z več vidikov. Pri preverjanju hipotez smo 

se ponekod naslonili na izbrane statistične metode kot tudi na ugotovitve kvalitativne analize. 

Kriterij za sprejetje oz. zavrnitev hipotez na osnovi frekvenčne analize podatkov je  

50-odstotni, kar pomeni, da je za sprejetje hipoteze potrebna vsaj polovica vprašancev, ki so 

odgovarjali v skladu s hipotezo.  

 

4 IZSLEDKI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 

4.1 PREPRIČANJA STROKOVNIH DELAVCEV O OTROCIH IN 

STARŠIH PRISELJENCIH 

V prvem delu vprašalnika smo anketirancem zastavili nekaj trditev, s pomočjo katerih smo 

želeli ugotoviti, kakšna so stališča in mnenja strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev 

priseljencev. V predstavitvi odgovorov na posamezne trditve bomo te združili v naslednje 

vsebinske sklope: 
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− trditve, ki se nanašajo na vrtec, 

− trditve, ki se nanašajo na strokovne delavce, 

− trditve, ki se nanašajo na priseljeno družino,  

− trditve, ki se nanašajo na priseljene otroke oz. otroke priseljencev.  

Uvodoma bomo predstavili rezultate trditev, ki se nanašajo na vrtec oz. njegovo vlogo pri 

uresničevanju pravic priseljencev, zagotavljanju višje kakovosti dela z njimi itd. Strokovnim 

delavcem smo na omenjeno tematiko zastavili šest trditev. V nadaljevanju predstavljamo 

njihove rezultate. 

Da bi staršem priseljencem v vrtcu moral biti zagotovljen dostop do informacij o njihovih 

pravicah, procesu pridobivanja azila ipd., se največ, četrtina (26,6 %) anketiranih strokovnih 

delavcev strinja, podoben delež (25,8 %) pa je tistih, ki se ne strinjajo. Slaba petina (18,5 %) 

se s trditvijo delno strinja oz. popolnoma strinja. Desetina se sploh ne strinja (10,5 %). Dobra 

tretjina (36,3 %) anketirancev se strinja s tem, da vrtec otrokom priseljencev, katerih starši 

zagovarjajo lastna (npr. verska) stališča in ta niso v skladu s stališči javnega vrtca, zagotovi 

prehrano v skladu z njihovimi prepričanji. Četrtina (25 %) se jih ne more povsem odločiti in 

se s tem delno strinja. Sledi odgovor »se ne strinjam«, ki ga je izbrala dobra petina (21,0 %) 

anketirancev. Slaba desetina (8,9 %) se popolnoma strinja oz. sploh ne strinja (8,1 %). 

Na tretjo trditev, da bi vrtec moral priseljencem nuditi določene dokumente v njihovem 

jeziku, so anketiranci odgovorili takole: več kot polovica (56,4 %) se s tem bodisi sploh ne 

strinja (13,7 %) bodisi ne strinja (42,7 %). Sledi petina (25,0 %) tistih, ki se delno strinjajo. 

Slaba petina (18,5 %) je tistih, ki se s tem strinjajo (16,1 %) ali popolnoma strinjajo (2,4 %).  

Kar zadeva oblikovanje strokovnega tima, ki bi bil strokovnemu delavcu v pomoč pri delu z 

otroki in s starši priseljenci, se dve petini anketirancih (41,9 %) s tem delno strinjata. Tretjina 

(33,0 %) se s tem strinja (27,4 %) ali popolnoma strinja (5,6%), četrtina (25 %) pa bodisi ne 

strinja (19,4 %) bodisi sploh ne strinja 5,6 %). Peta trditev se je glasila, da je vrtec odgovoren 

za učenje in ohranjanje otrokovega maternega jezika, ko ta ni slovenščina. Na to trditev so 

anketirani odgovorili z visoko stopnjo nestrinjanja. Največ oz. skoraj polovica (49,2 %) 

anketiranih se s tem ne strinja, slaba tretjina (29,8 %) pa se sploh ne strinja. Dobra desetina 

(12,1 %) je takih, ki se s tem delno strinjajo. Zgolj 11 strokovnih delavcev oz. 8,9 % pa se s 

tem strinja ali popolnoma strinja. Slabi dve tretjini (61,3 %) anketirancev se ne strinjata  

(44,4 %) ali sploh ne strinjata (16,9 %), da bi moral vrtec za priseljenega otroka/otroka 
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priseljencev oblikovati individualiziran program (IP). Četrtina (25,8 %) se s tem delno strinja 

in le dobra desetina (12,9 %) se s tem bodisi strinja bodisi popolnoma strinja.  

Trditev  1 2 3 4 5 M SD 

Staršem priseljencem bi moral biti 
v vrtcu zagotovljen dostop do 
informacij o njihovih pravicah, 
procesu pridobivanja azila itd. 

f 1 32 23 33 23 
3,17 1,292 

f% 10,5 25,8 18,5 26,6 18,5 

Vrtec bi moral otrokom 
priseljencev, katerih starši 
zagovarjajo svoje (npr. versko) 
prepričanje, zagotoviti prehrano v 
skladu z njihovim prepričanjem. 

f 10 26 32 45 11 

3,17 1,110 

f% 8,1 21 25,8 36,3 8,9 

Vrtec bi moral priseljencem nuditi 
določene dokumente v njihovem 
jeziku (npr. publikacijo vrtca, 
pravice in dolžnosti staršev itd.). 

f 17 53 31 20 3 
2,51 1,000 

f% 13,7 42,7 25,0 16,1 2,4 

Vrtec bi moral v kolektivu 
oblikovati tim, ki bi bil 
strokovnemu delavcu v pomoč pri 
delu z otroki in starši priseljenci.  

f 7 24 52 34 7 
3,08 0,959 

f% 5,6 19,4 41,9 27,4 5,6 

Vrtec je odgovoren za učenje, 
ohranjanje otrokovega maternega 
jezika, ko ta ni slovenščina.  

f 37 61 15 9 2 
2,02 0,928 

f% 29,8 49,2 12,1 7,3 1,6 
Vrtec bi za otroka priseljenca 
moral oblikovati individualiziran 
program (IP). 

f 21 55 32 13 3 
2,37 0,967 

f% 16,9 44,4 25,8 10,5 2,4 
Opomba: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam 

Preglednica 5: Trditve, vezane na vrtec  

 

V interpretaciji prvega sklopa trditev se najprej oprimo na trditev »Staršem priseljencem bi 

moral biti zagotovljen dostop do informacij o njihovih pravicah, procesu pridobivanja azila 

ipd.«, kar je kot potrebno izpostavljeno tudi v Strategiji (2007). Menimo, da je dobra tretjina 

strokovnih delavcev, ki se s trditvijo (sploh) ne strinjajo, manj naklonjenih priseljencem v 

smislu nudenja in zagotavljanja pomoči pri priselitvi, vključitvi v večinsko družbo. S trditvijo, 

da bi »vrtec staršem priseljencev moral nuditi določene dokumente v njihovem jeziku« pa se 

celo kar dobra polovica strokovnih delavcev (sploh) ne strinja. Gre za specifične dokumente, 

ki se konkretneje navezujejo na življenje in delo v vrtcu, dolžnosti in pravice, ki jih imajo 

otroci in starši v odnosu do vrtca ipd. Ugotavljamo torej, da je večji delež anketirancev podprl 

idejo o informacijah, vezanih na pravice in pridobivanje azila kot dokumente, ki se 

konkretneje navezujejo na življenje in delo v vrtcu, kar posebej izpostavlja Strategija (2007, 

15). Prevedeni dokumenti (zgibanke, zloženke ipd.) v jezike, ki jih govorijo priseljenci, bi 
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vrtcem pomagali pri predstavitvi vrtca, predstavitvi dela in življenja v njem, pravic, dolžnosti 

itd. Menimo, da so tovrstna gradiva dokaz, da vrtci razvijajo razumevanje do populacije 

priseljencev in pripomorejo k lažjemu, pristnejšemu stiku z njimi ter tako pridobijo starše in 

otroke za dolgoročno kakovostno sodelovanje; kar je ne nazadnje po ugotovitvah D. Bender-

Szymanski (2002) dokaz dobro razvite interkulturne kompetence.  

Oblikovanje individualiziranega programa (v nadaljevanju IP) je tesno povezano z 

oblikovanjem strokovnega tima. Ta naj bi v IP-ju opredelil prilagojene načine dela 

individualnim značilnostim in potrebam posameznega otroka. Poleg spremljanja napredka 

otroka je priporočljivo vodenje mape njegovih dosežkov (Strategija, 2007, 8). Strokovni 

delavci so v večini (61,3 %) manj naklonjeni ideji, da bi za priseljenega otroka/otroka 

priseljencev oblikovali IP. Razlog morda tiči v večji odgovornosti, večjem obsegu dela, ki ga 

prinašajo oblikovanje, redno spremljanje in evalviranje IP-ja. Hkrati pa morda v tem, ker ne 

zmorejo uvideti koristnosti, potrebnosti, ki jih takšno početje prinaša za spremljanje 

otrokovega razvoja; tako na področju učenja slovenščine kot drugega tujega jezika, učenja in 

ohranjanja materinščine kot tudi skrbi za razvijanje, ohranjanje socialnih stikov z drugimi 

otroki itd. Menimo, da je takšno mišljenje precej neprofesionalno za strokovne delavcev v 

vrtcih, katerih glavna naloga oz. odgovornost je skrb za optimalen razvoj vseh otrok.  

Prepričanja strokovnih delavcev o oblikovanju strokovnega tima so relevantna za preverjanje 

hipoteze 9, v kateri smo predpostavili, da se prepričanja strokovnih delavcev o potrebnosti 

oblikovanja strokovnih timov za priseljenega otroka/otroka priseljencev razlikujejo glede na 

stopnjo izobrazbe. Iz izračunov ANOVE (F = 1,118, sig = 0,330) ugotavljamo, da se 

prepričanja glede na stopnjo izobrazbe ne razlikujejo. Hipotezo na podlagi prepričanj lahko 

zavrnemo, toda v celoti jo bomo preverili, ko bomo ugotovili, kakšna je dejanska praksa 

oblikovanja strokovnih timov.   

Prepričanja strokovnih delavcev o oblikovanju individualiziranega programa so relevantna za 

preverjanje hipoteze 10 (prepričanja strokovnih delavcev o potrebnosti oblikovanja 

individualiziranega programa za priseljenega otroka/otroka priseljencev se razlikujejo glede 

na stopnjo izobrazbe). Iz izračunov ANOVE (F = 8,049, sig = 0,01) ugotavljamo, da se 

prepričanja glede na stopnjo izobrazbe tokrat razlikujejo. K prepričanju, da bi vrtec moral 

oblikovati IP za priseljenega otroka/otroka priseljencev, se bolj nagibajo strokovni delavci s 

VII. stopnjo izobrazbe. Hipotezo na podlagi prepričanj lahko delno potrdimo. V celoti jo 
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bomo preverili, ko bomo ugotovili, kakšna je dejanska praksa o oblikovanju omenjenih IP-

jev.    

Sledi predstavitev rezultatov sklopa trditev, ki se navezujejo na strokovne delavce, natančneje 

na to, kako strokovni delavci vidijo svojo vlogo in odgovornost pri delu s priseljenim otrokom 

ali otrokom priseljencev. Uvodoma smo zastavili trditev, da bi se moral strokovni delavec v 

vrtcu, ki v oddelek sprejme priseljenega otroka/otroka priseljenca, naučiti osnovnih besed v 

jeziku otroka priseljenca. Na to so anketirani strokovni delavci odgovorili takole: dve petini 

(40,3 %) se s tem delno strinjata, slaba tretjina (32,3 %) se nagiba k nestrinjanju, saj se s 

trditvijo ne strinja (25,8 %) in se sploh ne strinja (6,5 %). Dobra četrtina (27,4 %) anketiranih  

se strinja (22,6 %) in popolnoma strinja (4,8 %).  

Druga trditev je bila podobna prejšnji, le da smo tokrat izpostavili, da je strokovni delavec 

dolžan osnovne besede maternega jezika priseljenega otroka/otroka priseljencev naučiti tudi 

ostale otroke v oddelku. S tem se dobra tretjina (36,3 %) anketiranih  delno strinja, sledita 

odgovora »se ne strinjam«, ki ga je obkrožila slaba tretjina (31,5 %), in se strinjam, ki ga je 

izbrala slaba petina (16,9 %). S trditvijo se sploh ne strinja dobra desetina (12,1 %) 

anketiranih in le 4 strokovni delavci (3,2 %) se s tem popolnoma strinjajo.  

Da je strokovni delavec dolžan o prihodu priseljenega otroka/otroka priseljencev seznaniti 

ostale sodelavce v vrtcu, se tretjina (36,3 %) strinja. Četrtina (28,2 %) se delno strinja, 

sedmina se s tem ne strinja (15,3 %) ali popolnoma strinja (14,5 %). Samo 7 (5,6 %) 

strokovnih delavcev se s tem sploh ne strinja. 

Kar dve tretjini (67,0 %) se ne strinjata (46,0 %) ali sploh ne strinjata (21,0 %) s tem, da je za 

vključitev priseljenega otroka/otroka priseljencev odgovoren izključno vzgojitelj. Petina  

(20,2 %) se s tem delno strinja, dobra desetina (12,9 %) pa strinja (8,1 %) ali popolnoma 

strinja (4,8 %). 

Peta trditev se je nanašala na materni jezik priseljenega otroka/otroka priseljencev, in sicer da 

je za njegovo ohranjanje odgovoren strokovni delavec. S trditvijo se kar skoraj tri četrtine 

(79,0 %) anketiranih ne strinjajo (49,2 %) oz. sploh ne strinjajo (29,8 %). Dobra desetina 

(12,1 %) se delno strinja, slaba desetina (8,9 %) pa strinja (7,3 %) oz. popolnoma strinja  

(1,6 %).  
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Kar slabi dve tretjini anketirancev (58,9 %) se strinjata oz. popolnoma strinjata, da je 

strokovni delavec odgovoren za učenje slovenskega jezika priseljenega otroka/otroka 

priseljencev. Četrtina (26,6 %) se s tem delno strinja, sedmina (14,5 %) pa ne strinja oz. sploh 

ne strinja. 

Slabima dvema tretjinama anketirancev (62,9 %) se ne zdi pomembno, da strokovni delavec 

pozna vzroke priselitve priseljencev v Slovenijo. Četrtina (25,8%) se s tem delno strinja, 

desetina (10,8 %) pa strinja oz. popolnoma strinja.  

Večina strokovnih delavcev (86,2 %) se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da če sliši 

kolegico/sodelavko o priseljenem otroku/otroku priseljencev govoriti nespodobno, jo opomni. 

Desetina anketirancev (10,5 %) se delno strinja, le 4 (3,2 %) pa se ne strinjajo. Za popolno 

nestrinjanje se pri tej trditvi ni odločil nihče.  

Trditev 1 2 3 4 5 M SD 

Strokovni delavec v vrtcu, ki v 
oddelek sprejme priseljenega 
otroka/otroka priseljenca, bi se 
moral naučiti osnovnih besed v 
jeziku otroka priseljenca. 

f 8 32 50 28 6 

2,94 0,969 
f% 6,5 25,8 40,3 22,6 4,8 

Strokovni delavec bi moral ostale 
otroke v oddelku naučiti nekaj 
besed v jeziku priseljenega otroka.  

f 15 39 45 21 4 
2,68 1,000 

f % 12,1 31,5 36,3 16,9 3,2 
Strokovni delavec je dolžan o 
prihodu priseljenega otroka/otroka 
priseljencev seznaniti ostale 
sodelavce v vrtcu. 

f 7 19 35 45 18 
3,39 1,878 

f% 5,6 15,3 28,2 36,3 14,5 

Za uspešno vključitev priseljenega 
otroka/otroka priseljencev je 
odgovoren izključno vzgojitelj. 

f 26 57 25 10 6 
2,30 1,044 

f% 21 46 20,2 8,1 4,8 
Strokovni delavec je odgovoren za 
učenje, ohranjanje otrokovega 
maternega jezika, ko ta ni 
slovenščina. 

f 37 61 15 9 2 
1,82 0,699 

f% 29,8 49,2 12,1 7,3 1,6 

Strokovni delavec je odgovoren za 
učenje slovenskega jezika 
priseljenega otroka/otroka 
priseljencev. 

f 3 15 33 45 28 
3,65 1,037 

f% 2,4 21,1 26,6 36,3 22,6 

Pomembno je, da strokovni delavec 
pozna vzroke priselitve 
priseljencev v Slovenijo.  

f 27 51 32 11 3 
2,29 0,986 

f% 21,8 41,1 25,8 8,9 2,4 
Če slišim kolegico/sodelavko o 
priseljenem otroku/otroku 
priseljencev govoriti nespodobno, 
jo opomnim. 

f 0 4 13 54 53 
4,26 0,774 

f% 0,0 3,2 10,5 43,5 42,7 

Opomba: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam 

Preglednica 6: Trditve, vezane na strokovne delavce 
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Da bi se strokovni delavci morali naučiti osnovnih besed v jeziku priseljenega otroka/otroka 

priseljencev, ni pričakovano niti v Strategiji (2007). Učenje osnovnih besed v jeziku otroka 

priseljencev pa je zagotovo koristno za vzpostavitev hitrejšega, učinkovitejšega stika z 

otrokom. Strokovni delavec, ki se tega zaveda in to počne, dokazuje, da zaznava večjezičnost 

kot izziv in deluje spodbudno v stiku z njenimi nosilci. Pri tem ne gre zanemariti izvora 

jezikov; učenje jezikov, katerih izvor ni enak kot naš materni jezik, je seveda težje. Strokovni 

delavci, ki so trditvi naklonjeni, bodo najbrž k temu spodbujali tudi druge otroke v oddelku in 

obratno, manj naklonjeni anketiranci bodo ostale otroke manj spodbujali k učenju novih besed 

v drugem jeziku. Podobno analizo rezultatov je prepoznati v trditvi, da bi moral strokovni 

delavec ostale otroke naučiti nekaj besed v jeziku priseljenega otroka/otroka priseljencev. 

Večina anketiranih je temu nenaklonjena (43,6 %) ali delno naklonjena (36,3 %). Menimo, da 

strokovni delavci, ki se nagibajo k nestrinjanju, večjezičnosti ne prepoznajo kot izziv, zato 

tudi pogosteje delujejo nespodbudno v večjezičnih, večkulturnih oddelkih.  

Večina strokovnih delavcev (83 oz. 67 %) se (sploh) ne strinja, da je za uspešno vključitev 

priseljenega otroka/otroka priseljencev odgovoren izključno vzgojitelj. Predpostavljamo, da 

strokovni delavci, ki se s trditvijo ne strinjajo, pri svojem neposrednem delu pričakujejo, 

želijo pomoč drugih – najverjetneje sodelavcev, svetovalne službe, vodstva itd. S tem, ko 

sicer razbremenijo lastno odgovornost pri vključevanju teh otrok, se hkrati zavedajo 

pozitivnega učinka, ki ga imajo vključujoči na: kakovost dela v medkulturnem oddelku, na 

razvoj in učenje otroka priseljencev itd. Da je za uspešno vključevanje otrok priseljencev 

odgovoren celoten vzgojitelji zbor, nikoli le posamezni strokovni delavec, izpostavlja tudi 

Strategija (2007, 14). 

V prid ohranjanja in zagotavljanja učenja maternega jezika govorijo številni dokumenti, ki 

smo jih izpostavili v teoretičnem delu naloge, tokrat izpostavljamo le Strategijo (2007, 13), 

kjer je v splošnem načelu spoštovanja kulturne identitete zapisano: »Zelo pomembno je, da 

lahko otroci s priseljenskih statusom ohranijo svoj materni jezik itd. Ohranjanje jezika je 

potrebno tudi za otrokovo morebitno vrnitev v njegovo domovino.« Pri preverjanju druge 

hipoteze se v nadaljevanju opiramo na trditev, da je za učenje, ohranjanje maternega jezika 

priseljenega otroka/otroka priseljencev odgovoren strokovni delavec. Kar štiri petine 

anketiranih se s tem (sploh) ne strinjajo, dobra desetina se s trditvijo delno strinja in le slaba 

desetina se z njo (popolnoma) strinja. Na podlagi frekvenčne analize lahko hipotezo 2, da se 

večina strokovnih delavcev za učenje materinščine otrok priseljencev ne čuti odgovorna, 

potrdimo. 
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»Skrb za učenje slovenščine otroka tujca je domena vseh strokovnih delavcev« (Smernice, 

2009, 9). Glede na to, da smo v teoretičnem delu izpostavili razloge in pomembnost učenja 

slovenskega jezika kot drugega jezika, smo pričakovali, da bo več kot le dobra petina izrazila 

popolno strinjanje s to trditvijo. Skoraj četrtina strokovnih delavcev, ki se s trditvijo (sploh) 

ne strinjajo, morda del odgovornosti oz. možnosti za učenje vidi tudi znotraj družine, znotraj 

skupine vrstnikov v vrtcu in hkrati tudi znotraj vseh drugih strokovnih delavcev v vrtcu.   

Za preverjanje tretje hipoteze se najprej oprimo na trditev, da je strokovni delavec odgovoren 

za učenje slovenskega jezika priseljenega otroka/otroka priseljencev. V omenjeni trditvi smo s 

pomočjo t-testa ugotavljali, ali prihaja do statistično pomembnih razlik med zaposlenimi v 

vrtcih z različnim deležem vključenih priseljenih otrok/otrok priseljencev. Iz izračuna  

ugotavljamo (F = 0,409, sig = 0,527), da v prepričanju zaposlenih v vrtcih z nižjim in višjim 

deležem vključene populacije ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Hipotezo bomo 

dokončno preverili pri analizi podatkov o načinih poučevanja slovenskega jezika.  

Poznavanje značilnosti migracij kot pomembnega družbenega pojava ter ozadjih, zaradi 

katerih prihaja do migracij, je po mnenju D. Bender-Szymanski (2000) ena izmed 

medkulturnih kompetenc, ki naj bi jih imel strokovni delavec. Prav tako zagovarja, da imajo 

dobro razvite medkulturne kompetence strokovni delavci, ki poznajo zgodovinski razvoj 

migracij v svoji državi, v neposredni bližini, soseščini in so zmožni ocenjevati posledice 

izseljevanja in priseljevanja. Na ta način lahko bolje spoznavajo osnovne prvine kultur držav 

porekla svojih otrok, osnovno kulturno ozadje, v katerem je potekala primarna socializacija 

priseljenih otrok. Iz navedenega sklepamo, da bi se morali strokovni delavci bolj zavedati 

pomena poznavanja vzrokov priseljevanja tako ljudi na sploh kot tudi konkretno družine, ki 

vključuje otroka priseljenca v oddelek. Glede pomembnosti poznavanja vzrokov izseljevanja 

in priseljevanja se naslanjamo tudi na ugotovitev D. Motik in I. Veljić (2007, 30), ki 

omenjeno poudarjata tudi v komunikaciji s starši. In sicer pravita, da je dobro, da si strokovni 

delavec pridobi čim več informacij o »svetu«, iz katerega prihajajo starši oziroma otroci, da 

poišče osnovne podatke o državi, regiji, pokrajini, kulturi, družinski kulturi, statusu in vlogi 

žene, matere, hčerke, vzgojitelja, o odnosu do vzgojnega sistema, o tem, kakšen status so 

imeli starši priseljencev v državi porekla, kakšnega imajo v Sloveniji, ter ugotovi, kakšna so 

pričakovanja do vzgojno-izobraževalnega procesa v državi porekla in Sloveniji itd.  

Iz podatkov trditve »Če slišim strokovno delavko nespodobno govoriti o priseljenemu 

otroku/otroku priseljencev, jo opomnim« ugotavljamo, da se strokovni delavci s trditvijo bolj 
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ali manj strinjajo. Menimo, da omenjeni podatki nakazujejo na pozitivno klimo, ki zajema 

odkrite odnose in profesionalno kritičnost, kar je pogoj za kakovostno, profesionalno delo. O 

tem, kako strokovni delavci doživljajo naklonjenost vrtcev drugim, drugačnim kulturam in 

sobivanju naše in drugih kultur, bomo razpravljali v interpretaciji tretjega, zadnjega dela 

anketnega vprašalnika.   

V sklopu šestih trditev, vezanih na družino in starše, smo ugotavljali, kakšna prepričanja 

imajo strokovni delavci do priseljenih družin, njihovih navad, njihovega jezika itd. 

Skoraj dve petini (39,5 %) strokovnih delavcev se delno strinjata, da bi se starši priseljenci 

morali kmalu po priselitvi naučiti slovensko, da bi lažje komunicirali s strokovnimi delavci v 

vrtcu. Slaba polovica (43,6 %) se (popolnoma) strinja, slaba petina (16,6 %) pa (sploh) ne 

strinja.  

Dve petini anketirancev (41,1 %) se delno strinjata, skoraj dve petini (38,7 %) anketirancev pa 

strinjata (16,1 %) oz. popolnoma strinjata (4,0 %) s trditvijo, da bi se starši priseljenci morali 

potruditi in doma z otrokom čim več govoriti slovensko. Petina (20,1 %) pa trditvi ni 

naklonjena, saj se z njo (sploh) ne strinja.  

Dobra tretjina (37,9 %) anketiranih strokovnih delavcev se (popolnoma) strinja, naj se starši 

priseljenci doma z otrokom pogovarjajo v svojem jeziku, otrok pa se bo slovenščine naučil v 

vrtcu oz. okolju. Slaba tretjina (33,1 %) pa temu ni naklonjena, saj se s tem (sploh) ne strinja. 

Dobra četrtina (29,0 %) se s to trditvijo delno strinja. 

Največ (46,8 %) anketiranih se (sploh) ne strinja s trditvijo, da so se priseljenci, ki ne 

prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije, bistveno bolj pripravljeni naučiti slovenskega jezika. 

Dobra četrtina (29,9 %) pa se s tem (popolnoma) strinja. Slaba četrtina (23,4 %) je takih, ki se 

s trditvijo delno strinjajo.  

Skoraj polovica (49,1 %) se bodisi strinja bodisi popolnoma strinja, naj priseljena družina 

doma ohranja svoje navade, prepričanja, v vrtcu pa mora sprejeti navade, prepričanja vrtca. 

Tretjina anketirancev (34,7 %) se s trditvijo delno strinja, ostala slaba petina (16,1 %) pa se s 

tem ne strinja ali sploh ne strinja.  

Da starši priseljenci ne kažejo zadostnega zanimanja za svoje otroke, se (sploh) ne strinjata 

kar dve tretjini (68,6 %) anketirancev. Petina anketiranih (20,2 %) se s trditvijo delno strinja, 

desetina (11,3 %) pa se jih (popolnoma) strinja. 
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Trditev 
  

1 2 3 4 5 M SD 

Starši priseljenci bi se morali 
kmalu po priselitvi naučiti 
slovensko, da bi lažje 
komunicirali s strokovnimi 
delavci v vrtcu. 

f 7 14 49 44 10 

3,29 0,969 

f% 5,6 11,3 39,5 35,5 8,1 

Starši priseljenci bi se morali 
potruditi in doma z otrokom 
čim več govoriti slovensko. 

f 5 20 51 29 19 
3,00 1,162 

f% 4 16,1 41,1 23,4 15,3 
Starši priseljenci naj se doma z 
otrokom pogovarjajo v svojem 
jeziku, otrok pa se bo 
slovenščine naučil v vrtcu oz. 
okolju. 

f 16 25 36 37 10 
3,30 1,044 

f% 12,9 20,2 29,0 29,8 8,1 

Priseljenci, ki ne prihajajo iz 
držav nekdanje Jugoslavije, so 
se bistveno bolj pripravljeni 
naučiti slovenskega jezika.   

f 11 47 29 25 12 
2,84 1,143 

f% 8,9 37,9 23,4 20,2 9,7 

Družina priseljencev naj doma 
ohranja svoje navade, 
prepričanja, v vrtcu pa mora 
sprejeti navade, prepričanja 
vrtca. 

f 4 16 43 38 23 
3,48 1,040 

f% 3,2 12,9 34,7 30,6 18,5 

Starši priseljenci navadno ne 
kažejo zadostnega zanimanja 
za otroka v vrtcu. 

f 27 58 25 13 1 
2,22 0,933 

f% 21,8 46,58 20,2 10,5 0,8 
Opomba: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam 

Preglednica 7: Trditve, vezane na starše priseljence 

 

Znanje slovenskega jezika staršev priseljencev med drugim zagotovo olajša komunikacijo s 

strokovnimi delavci v vrtcu, vendar se je pri tem treba osredotočiti na podporne mehanizme, 

ki jim to nudijo in omogočajo, med katere sodijo tečaji učenja slovenščine itd. Trditev »Starši 

priseljenci bi se morali kmalu po priselitvi naučiti slovensko, da bi lažje komunicirali s 

strokovnimi delavci v vrtcu« je relevantna za preverjanje hipoteze 1, ki predvideva, da bo 

večina strokovnih delavcev tej trditvi naklonjena. Na podlagi frekvenčne analize lahko 

hipotezo 1 potrdimo.  

Kot smo izpostavili, znanje slovenskega jezika pripomore k lažji, uspešnejši komunikaciji. 

Hkrati pa ne zanemarimo niti angažiranosti in lastne volje do učenja drugega jezika, jezika 

okolja. Strokovni delavci, ki se s trditvijo, naj se straši priseljenci doma z otrokom 

pogovarjajo v svojem jeziku, otrok pa se bo naučil slovenščine v vrtcu oz. okolju, bodisi 

strinjajo bodisi popolnoma strinjajo, po našem mnenju ohranjanje materinščine potiskajo v 

zasebno sfero družin. Predpostavljamo pa, da se ravno zaradi tega bolj zavedajo odgovornosti, 
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ki jo s tem prenašajo nase kot strokovne delavce, ki so odgovorni za učenje slovenskega 

jezika. Domnevamo, da strokovni delavci, ki so naklonjeni omenjeni trditvi, ne pričakujejo, 

da se starši priseljenci kmalu po priselitvi naučijo slovensko, da bodo lahko laže, hitreje in 

učinkoviteje komunicirali z njimi. Obratno najbrž menijo strokovni delavci, ki se s trditvijo 

bodisi ne strinjajo bodisi sploh ne strinjajo. 

Analiza podatkov pri trditvi, da bi se starši priseljenci morali kmalu po priselitvi naučiti 

slovensko, da bodo laže komunicirali strokovnimi delavci v vrtcu, kaže, da se dobri dve petini 

strokovnih delavcev s trditvijo (popolnoma) strinjata in malo manj kot dve petini delno 

strinjata. Pa tudi pri trditvi, da bi se starši priseljenci morali potruditi in doma z otrokom čim 

več govoriti slovensko, smo dobili rezultate, ki kažejo, da se dve petini strokovnih delavcev s 

trditvijo delno strinjata oz. slabi dve petini strokovnih delavcev se (popolnoma) strinjata s  

trditvijo. Na podlagi frekvenčne analize hipotezo 1 sprejmemo.  

Iz rezultatov v preglednici 7 je razvidno, da se slaba polovica nagiba k prepričanju, naj 

družina priseljencev doma ohranja svoje navade, prepričanja, v vrtcu pa mora sprejeti navade, 

prepričanja vrtca. Domnevamo, da strokovni delavci, ki se s trditvijo (popolnoma) strinjajo, 

specifične navade, tradicije potiskajo v zasebno sfero družin in so zato manj odprti za 

spoznavanje kulture, navad drugih. Ti strokovni delavci se posledično manj zanimajo za 

osnovne prvine kultur držav porekla otrok v svojem oddelku in so manj odprti za nove 

izkušnje, ki so nujne za učenje in poučevanje. Strokovni delavec bi po našem mnenju moral 

biti odprti do novih kultur, se prilagajati novim vrednotam in ne imeti svoje kulture za 

večvredno. Nasprotno menimo, da so tisti strokovni delavci, ki se s to trditvijo bodisi ne 

strinjajo bodisi sploh ne strinjajo, bolj odprti za spoznavanje kultur, navad vrednot svojih 

otrok v oddelku. Menimo, da bodo ti strokovni delavci spodbudnejše delovali tudi pri 

sodelovanju s starši in jih z namenom predstavitve kultur, običajev pogosteje povabili v 

oddelek. Prav tako bodo ti strokovni delavci bolj naklonjeni iskanju rešitev, kar zadeva 

urejanja, omogočanja prehrane otrokom, katerih starši izražajo svoja lastna (npr. verska) 

prepričanja; o čemer bomo govorili v nadaljevanju empiričnega dela.  

Opažamo, da se sicer več strokovnih delavcev s trditvijo, da starši priseljenci ne kažejo 

zadostnega zanimanja za otroka v vrtcu, ne strinja kot strinja. Domnevamo, da so razlike v 

odgovorih vezane tudi na osebne izkušnje, ki jih imajo strokovni delavci s starši priseljenci.  
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Pri delu s starši je potrebna izjemna občutljivost v komuniciranju. Uspešnejši so po našem 

mnenju strokovni delavci z bolj razvitimi medkulturnimi kompetencami. Nezainteresiranost 

staršev za sodelovanje, vključevanje in odzivanje na razne oblike sodelovanja je najpogosteje 

posledica neobvladanja jezika, sramu pred komuniciranjem z osebo, ki tekoče govori jezik, ki 

ga ne obvladajo, nepoznavanja veljavnih norm vrtčevskega vsakdana itd. Upoštevati je treba 

tudi dejstvo, da imajo v nekaterih državah drugačno kulturo komunikacije. O delu in 

sodelovanju s starši smo podrobneje govorili v teoretičnem delu, tokrat izpostavljamo le 

ugotovitve iz raziskave.  

V zadnjem sklopu vprašanj nas je zanimalo prepričanje strokovnih delavcev do priseljenih 

otrok oz. otrok priseljencev oz. prepričanje v zvezi z njihovim vedenjem, učenjem, 

odzivanjem v situacijah itd.  

Kar 96 % anketiranih se bodisi sploh ne strinja bodisi ne strinja, da bi moral otrok priseljenec 

bivati v zasebnem varstvu, dokler se vsaj delno ne nauči slovenskega jezika. Trije strokovni 

delavci (2,4 %) se delno strinjajo, 2 (1,6 %) pa se strinjata s trditvijo, medtem ko se nihče 

popolnoma ne strinja.  

Da so priseljeni otroci/otroci priseljencev težje prilagodljivi v situacijah v vrtcu, se največ 

anketiranih delno strinja, in sicer 37,1 %. Osmina (12,9 %) se strinja, ostala polovica (50,0 %) 

pa se s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja.  

Kar 88,7 % strokovnih delavcev se ne strinja ali sploh ne strinja, da so priseljeni otroci/otroci 

priseljencev vedenjsko težavnejši od slovenskih otrok. Desetina (10,5 %) se s tem delno 

strinja, zgolj en (0,8 %) anketiranec pa strinja.  

Dobra polovica (60,5 %) anketiranih se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da priseljeni 

otroci/otroci priseljencev težje dojamejo nova spoznanja, znanja. Slaba tretjina (30,6 %) se s 

trditvijo delno strinja, slaba desetina (8,1 %) strinja in le en (0,8 %) anketiranec se popolnoma 

strinja.  

Največ strokovnih delavcev, slaba polovica (44,4 %), se delno strinja, da so težave, s katerimi 

se v vrtcih soočajo priseljeni otroci/otroci priseljencev, posledica nepoznavanja jezika. Sledi 

odgovor »se strinjam«, ki ga je izbrala tretjina (34,7 %) anketiranih. S trditvijo se ne strinja 

desetina (11,3 %) anketirancev, 8 (6,5 %) se popolnoma strinja, 4 (3,2 %) pa se sploh ne 

strinjajo.  
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Slaba polovica (44,4 %) anketiranih strokovnih delavcev se delno strinja, da so težave, s 

katerimi se v vrtcih soočajo priseljeni otroci/otroci priseljencev, posledica drugačne vzgoje 

doma. Dobra tretjina (37,9 %) se trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja, slaba petina (17,7 %) 

pa strinja ali popolnoma strinja.  

Trditev 
  

1 2 3 4 5 M SD 

Otrok priseljenec bi moral bivati 
v zasebnem varstvu, dokler se 
vsaj delno ne nauči slovenskega 
jezika. 

f 62 57 3 2 0 
1,56 0,629 

f% 50 46 2,4 1,6 0,0 

Priseljeni otroci/otroci 
priseljencev so težje 
prilagodljivi v situacijah v vrtcu. 

f 18 44 46 16 0 
2,48 0,897 

f% 14,5 35,5 37,1 12,9 0,0 
Priseljeni otroci/otroci 
priseljencev so vedenjsko 
težavnejši od slovenskih otrok.  

f 43 67 13 1 0 
1,8 0,661 

f % 34,7 54 10,5 0,8 0,0 
Priseljeni otroci/otroci 
priseljencev težje dojamejo nova 
spoznanja, znanja.  

f 29 46 38 10 1 
2,26 0,936 

f% 23,4 37,1 30,6 8,1 0,8 

Težave, s katerimi se v vrtcih 
soočajo priseljeni otroci/otroci 
priseljencev, so posledica 
nepoznavanja jezika. 

f 4 14 55 43 8 
3,30 0,874 

f% 3,2 11,3 44,4 34,7 6,5 

Težave, s katerimi se v vrtcih 
soočajo priseljeni otroci/otroci 
priseljencev, so posledica 
drugačne vzgoje doma.  

f 7 40 55 18 4 
2,77 0,882 

f% 5,6 32,3 44,4 14,5 3,2 
Opomba: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam 

Preglednica 8: Trditve, vezane na priseljene otroke oz. otroke priseljencev 

 

Strokovni delavci, ki se s trditvami, da so priseljeni otroci/otroci priseljencev teže 

prilagodljivi in vedenjsko težavnejši v določenih situacijah ter da teže dojamejo nova 

spoznanja, (sploh) ne strinjajo, po našem mnenju prepoznajo potrebe otrok z migracijskih 

ozadjem, ki so posledica življenja med dvema jezikoma in kulturama. Ker to prepoznajo, 

znajo zato tudi pomagati pri premoščanju teh težav in jim je to v izziv. V vsaki učni situaciji 

je mnogo nepredvidljivih situacij, v interkulturnih pa še toliko več, zato sta v takšnih 

situacijah pomembni vzgojiteljeva prilagodljivost in strpnost. Strokovni delavci, ki se s 

trditvijo strinjajo, so po našem mnenju manj dovzetni za prepoznavanje težav teh otrok v 

različnih situacijah.  
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4.2 STROKOVNI DELAVCI O NEKATERIH ZNAČILNOSTIH OTROK 

IN STARŠEV PRISELJENCEV 

V drugem delu anketnega vprašalnika smo strokovne delavce pozvali, da se v nadaljnjih 

vprašanjih osredinijo zgolj na izkušnjo z enim priseljenim otrokom ali otrokom priseljencev 

ter njegovimi starši. Iz preglednice ugotavljamo, da je polovica (50 %) strokovnih delavcev 

opisala izkušnjo z otrokom priseljencev ženskega spola in skoraj polovica (49,2 %) moškega 

spola. En strokovni delavec ni navedel spola otroka. Dve tretjini strokovnih delavcev  

(66,1 %), zajetih v raziskavo, sta imeli izkušnjo vključevanja otroka v starosti, ki sodi v drugo 

starostno obdobje. Slaba tretjina (31,5 %) strokovnih delavcev pa je v svoj oddelek vključila 

otroka v starosti obsega prvega starostnega obdobja.5  

    f f% 

Spol otroka 

Ženska 62 50,0 

Moški 61 49,2 

Manjkajoč 
odgovor 

1 0,8 

Starostno 
obdobje  

I.  39 31,5 

II.  82 66,1 

Manjkajoč 
odgovor 

3 2,4 

Preglednica 9: Spol in starost priseljenega otroka/otroka priseljencev 

 

V nadaljevanju smo strokovne delavce prosili, da navedejo narodnost otroka. Prav tako smo 

jih spraševali po narodnosti njegovih staršev. Anketirani so pri tem vprašanju večinoma 

navedli državo, od koder so se preselili, in ne narodnosti otroka oz. staršev. 

 

 

                                                 
5 Z vidika lažje in boljše interpretacije smo v I. starostno obdobje zajeli otroke od 1. do 3. leta; v II. starostno 
obdobje pa od 4. do 6. leta.    
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    f f% 

Otroci prihajajo 
iz: 

Albanija 35 28,2 

BiH 23 18,5 

Kitajska 10 8,1 

Neznano 10 8,1 

Srbija 8 6,5 

Muslimani 6 4,8 

Makedonija 6 4,8 

Nemčija 5 4,0 

Slovenija 5 4,0 

Romi 4 3,2 

Francija 3 2,4 

Kosovo 2 1,6 

Hrvaška 2 1,6 

Rusija 1 0,8 

Španija 1 0,8 

Brazilija 1 0,8 

Poljska 1 0,8 

Ukrajina 1 0,8 

Starši so iz: 

Albanija 35 28,2 

BiH 26 21,0 

neznano 11 8,9 

Kitajska 10 8,1 

Srbija 9 7,3 

Makedonija 6 4,8 

Muslimani 6 4,8 

Romi 4 3,2 

Nemčija 3 2,4 

Francija 3 2,4 

Kosovo 2 1,6 

Hrvaška 2 1,6 

Slovenija 1 0,8 

Rusija 1 0,8 

Španija 1 0,8 

Brazilija 1 0,8 

Poljska 1 0,8 

Ukrajina 1 0,8 

Preglednica 10: Države prihoda otrok in staršev priseljencev 
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Iz preglednice 10 je razvidno, iz katerih držav so se v RS priselili otroci oz. njihovi starši. 

Največji delež otrok prihaja iz Albanije in BiH, sledi Kitajska. Ugotavljamo, da so strokovni 

delavci samo za Rome odgovorili z vidika narodnosti. Ob tem se sicer pojavlja vprašanje, ali 

Rome doživljajo oz. opredeljujejo kot otroke priseljencev. V večini pa so zapisali državo, iz 

katere prihajajo starši in otroci. Prav tako je večina strokovnih delavcev pod rubriko 

narodnost otrok in narodnost staršev zapisala isto državo.  

 

4.3 STROKOVNI DELAVCI O PRIPRAVI OB VKLJUČITVI 

PRISELJENEGA OTROKA/OTROKA PRISELJENCEV 

Anketirancem smo zastavili vprašanje, ali so se pred prihodom priseljenega otroka/otroka 

priseljencev srečali z njegovimi starši in se z njimi dogovorili o uvajanja otroka. 

Skoraj tri četrtine (73,4 %) strokovnih delavcev so se srečale s starši priseljenci pred 

vključitvijo otroka v oddelek in z njimi opravile razgovor o uvajanju otroka. Petina (20,2 %) 

anketirancev tega ni opravila. Strokovni delavci, ki so odgovorili pod rubriko drugo, teh je 8 

(6,5 %), so v večini zapisali, da to ni bilo potrebno, ker otrok ni bil novinec in je pred tem že 

obiskoval vrtec.  

  f f% 

Da 91 73,4 

Ne 25 20,2 

Drugo 8 6,4 

Preglednica 11: Srečanje s starši priseljenci in dogovor o uvajanju 

 

Kar zadeva vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, Smernice (2009, 

8) priporočajo, da vrtec v okviru možnosti staršem priporoči, da otroka vpišejo v vrtec vsaj 

dve leti pred vstopom v šolo. Hkrati pa priporočajo, da vrtec vzpostavi stik s starši priseljenci 

še pred vključitvijo otroka v vrtec in se dogovori za postopno vključevanje otroka v vrtec. V 

večini primerov so strokovni delavci odgovorili pozitivno, kar je spodbudno glede na zgoraj 

navedena priporočila Smernic (2009). Vsebino uvodnih srečanj s starši priseljenci bomo 

predstavili v nadaljevanju.  
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Strokovnim delavcem smo zastavili odprto vprašanje, ali so pred prihodom priseljenega 

otroka/otroka priseljencev posebno pozornost namenili osebni pripravi in ali so pred 

vključitvijo priseljenega otroka/otroka priseljencev v oddelek druge otroke seznanili z 

njegovim prihodom. Rezultati kažejo, da se je polovica (53,2 %) strokovnih delavcev 

pripravila na prihod priseljenega otroka/otroka priseljencev oz. je temu namenila posebno 

pozornost. Slaba polovica (44,4 %) strokovnih delavcev pa tega ni storila.  

Večina oz. dobra polovica (54,8 %) strokovnih delavcev je pripravila druge otroke na prihod 

priseljenega otroka/otroka priseljencev, slaba tretjina (37,1 %) pa ne. Ostalih 8,1 % 

strokovnih delavcev je izbralo odgovor »drugo«, pod katerega so zapisali:  

• »nisem bila seznanjena, da je otrok priseljenec«, 

• »ni bilo potrebno, ker otrok ni bil prvo leto v vrtcu«,  

• »ni se mi zdelo potrebno izpostavljati, da je priseljenec«, 

• »ne, ker so bili otroci še premajhni«.  

    f f% 

Osebna priprava 

Da 66 53,2 

Ne 55 44,4 

Drugo 3 2,4 

Priprava drugih 
otrok 

Da  68 54,8 

Ne 46 37,1 

Drugo 10 8,1 

Preglednica 12: Osebna priprava in priprava na prihod priseljenega otroka/otroka priseljencev 

 

Strokovnim delavcem, ki so na vprašanji o osebni pripravi ter pripravi drugih otrok na 

vključitev priseljenega otroka/otroka priseljencev odgovorili z odgovorom, smo v 

nadaljevanju ponudili odprto vprašanje, in sicer: kako, na kakšen način je potekala vaša 

osebna priprava in kako priprava drugih otrok v oddelku. Strokovni delavci so torej prosto 

zapisali oz. utemeljili odgovor na prejšnji dve vprašanji.  

Način osebne priprave pa je zapisalo 59 strokovnih delavcev oz. vsi, ki so na to vprašanje 

odgovorili pozitivno. Iz grafa 2 je razvidno, kakšni so bili načini osebne priprave strokovnih 

delavcev. Nekateri strokovni delavci so hkrati zapisali več načinov. 
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Graf 2: Načini osebne priprave strokovnih delavcev  

 

Najpogosteje se strokovne delavke pripravljajo na razgovor s starši. V tej kategoriji so se 

pojavili naslednji odgovori:   

• »individualni razgovor s starši«, 

• »pogovor s starši o uvajanju otroka v vrtec (seznanitev s posebnostmi – otrok s 

posebnimi potrebami)«, 

• »pridobitev informacij staršev o običajih, posebnostih (vnaprej si je pripravila 

vprašanja), predstavitev (staršem) načina načrtovanja dela z njihovim otrokom«,  

• »predstavitev programa staršem«,  

• »predhodni dogovor s starši – kaj otrok rad počne«, 

• »pogovor s staršem«,  

• »pozanimala sem se, od kod prihajajo in kje so zaposleni« (iz odgovora ni razvidno, 

od koga je pridobila informacije, vendar iz odgovora smatramo, da od staršev),  

• »pogovor s staršem (mamo), priprava na sprejem otroka in delo z njim«, 

• » s sodelavko, ki je aktivno govorila nemško, sva staršem posredovali način in potek 

kurikula v vrtcu«, 

• »pogovor s starši glede navad otroka, poznavanja jezika«,  
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• »priprava seznama pomembnih napotkov za starše; mama je dala seznam osnovnih 

besed na mojo prošnjo (mama, lačen, lulat, mama pride itd.)«, 

• »pogovorila sem se s starši otroka, seznanila sem se z njegovimi navadami, najljubšo 

igračo, prehranjevanjem in drugimi navadami, ali je prvič v vrtcu, proč od staršev, ali 

zna slovensko itd.«, 

• »telefonski pogovor s starši«,  

• »osebni pristop – izvedeti čim več informacij od staršev«, 

• »starše sem seznanila z rutino, morebitnimi odzivi in stisko otroka; jih povprašala po 

otrokovih posebnostih«, 

• »uvodni razgovor in pripravo imamo za vse novo vpisane otroke – če so tujci ali ne«, 

• »pogovor s starši in otrokom v njihovem maternem jeziku, zanimanje za navade otrok 

in staršev«, 

• »po uvodnem razgovoru sem si zapisala, katere besede zna otrok v slovenščini, in 

mamo prosila, da mi je povedala prevod nekaterih nemških besed«,  

• »vzela sem si več časa kot običajno, se bolj posvetila njihovim pričakovanjem in se 

pogovorila o težavah, ki jih pričakujejo – o kulturnih razlikah in težavah pri 

razumevanju jezika«,  

• »pripravila predstavitev vrtca, stališča vrtca do postopnega uvajanja otroka s pomočjo 

staršev, pripravila vprašanja za starše o navadah, potrebah in posebnostih otroka, 

pripravila publikacijo vrtca, članek o metodah uvajanja«, 

• »pred vstopom sem celo družino povabila na obisk, jo seznanila s pristopom uvajanja 

(deklica je bila prve dni samo po eno uro, z njo je bila mama)«, 

• »z vprašalnikom, razgovor s starši«, 

• »pozanimala sem se, v kolikšni meri razumejo slovenski jezik", 

• »pozanimala sem se glede otroka, se naučila nekaj besed, stavkov v nemščini, poiskala 

knjige z nemškimi pravljicami«, 

• »povabila sem starše«, 

• »pozanimala sem se o njihovih navadah, praznovanjih, prehrani«. 

Na drugem mestu po pogostosti navedb so odgovori, povezani z učenjem besed v jeziku 

priseljenca, obnovi jezika:  

− »obnovila sem jezik«, 

− »naučila sem se osnovnih besed v nemščini«,  
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− »naučila sem se osnovnih besed«, 

− »naučila sem se določenih besed za olajšanje dnevne rutine, za vzpostavitev kontakta z 

otrokom (besede za igrače, določene dejavnosti, družinske odnose – mama, oče)«, 

− »ponavljanje znanja jezika«,  

− »naučila sem se nekaj osnovnih besed, stavkov v njegovem jeziku«, 

− »delno sem obnovila znanje angleškega jezika«,  

− »pozanimala sem se o nekaterih kitajskih besedah«,  

− »poiskala sem prevode določenih besed«,  

− »se naučila nekaj besed, stavkov v nemščini«, 

− »skupaj s starši sem v slovenščino prevedla njihovo najljubšo knjigo (brali smo jo v 

slovenščini in španščini)«.  

Sedem odgovorov se je nanašalo na pripravo otrok: 

− »dogovor z otroki za pomoč deklici pri učenju jezika in sprejetosti«, 

− »otroke v skupini sem seznanila s prihodom otroka priseljenca, kako naj se do njega 

spoštljivo vedejo in mu pomagajo, da se bo prijetno počutil«, 

− »naredila načrt, kako otroka predstaviti ostalim otrokom in ga vključiti v skupino kot 

ostale otroke«, 

− »priprava otrok«, 

− »z otroki pripravimo spoznavni dan (socialne igre, prostor)«,  

− »otroke sem pripravila na prihod – poslušali smo kitajsko glasbo, poskusili jesti s 

palčkami, si ogledali filmček o Kitajski, zbirali predmete s Kitajske«. 

Strokovni delavci so podali tudi naslednje odgovore, ki se tematsko razlikujejo, zato jih nismo 

podali med zgoraj izpostavljene kategorije: 

− »razmislila sem, katere vsebine lahko izpostavim, v katera področja lahko posežem«, 

− »razmislek o tem, kaj bom z otrokom ob vstopu počela, kako mu bom pomagala pri 

vključitvi«,  

− »branje kurikula, pogovor v tandemu, razmislek o izkušnjah«,  

− »ozaveščenost, da si bolj pozoren na govor«, 

− »pogledala sem IP in tako dobila nekaj informacij o njem, za več informacij sem 

vprašala še svetovalno delavko in njegove starše«.  
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Ugotavljamo, da so zgolj 3 (2,4 %) strokovne delavke osebno pripravo namenile pridobitvi 

znanja o deželi (geografskih značilnostih, legi, številu prebivalstva itd.). Menimo, da je 

pridobivanje takšnega znanja pomemben element interkulturnih značilnosti in smo jih 

pričakovali še več. Strokovni delavec se mora pozanimati, od kod prihajajo njegovi otroci – 

kakšne so situacije v teh državah, o religiji, geografskih značilnostih, kulturi, običajih (Van 

Eyken, Szekely, Fracasiu, Raeymaeckers in Wagenhofer, 2005). Pomembnost prepoznavanja 

vzrokov selitev smo podrobneje izpostavili pri interpretaciji trditev v prvem delu. Tovrstnih 

vprašanj oz. priprav smo pričakovali več. Nikakor ne dvomimo v znanje strokovnih delavcev 

s tega področja, vendar izpostavljamo razmišljanje C. Schanz (2006, 27), ki opozarja, da 

večina manjšinske etnije dojema kot negibljive monolitne bloke, nezavedajoč se, da iz iste 

države ali dežele prečijo razlike. Zato ne gre posploševati, da če nam je poznan zgolj en 

kulturni običaj, npr. prebivalcev v enem predelu Kitajske, da ga uresničujejo, obeležijo po 

vsej Kitajski.  

Ugotavljamo, da nihče izmed anketirancev ni izpostavil razmišljanja o osebnem odnosu do 

priseljencev, o vprašanjih, povezanih z odpravljanjem lastnih predsodkov, stereotipov do 

kulture, običajev, jezika, do priseljencev samih itd. Zavestno razmišljanje in odpravljanje 

predsodkov do drugih in drugačnih je temelj vseh ostalih medkulturnih kompetenc.  

Prav tako smo pričakovali več odgovorov, vezanih na doživljanje izkušnje kot izziv, kjer bi 

strokovni delavci načrtovali delo v smislu načrtovanja medkulturnih vsebin, povezave 

področij med seboj itd. 

Kar zadeva pripravo ostalih otrok v oddelku na prihod priseljenega otroka/otroka priseljencev, 

smo strokovnim delavcem ponudili nekaj vnaprej pripravljenih odgovorov oz. načinov 

priprave. Iz preglednice 13 je razvidno, da  je slaba tretjina (43 oz. 34,7 %) anketirancev 

ostale otroke seznanila oz. naučila nekaj osnovnih besed v jeziku priseljenega otroka/otroka 

priseljencev.  

Prav tako je tretjina (43 oz. 34,7 %) anketiranih ostalim otrokom pripravila predstavitev o 

deželi, državi, iz katere prihaja priseljeni otrok/otrok priseljencev, in tudi predvajala glasbo 

države, iz katere prihaja priseljeni otrok/otroka priseljencev (35 oz. 28,2 %). Zgolj 28  

(20,2 %) anketiranih je knjižni kotiček obogatilo s knjigami o multikulturnosti, različnosti. 
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Trditev/načini pripravljanja drugih otrok 
  

da ne 

Otroke sem naučil/-a nekaj osnovnih besed v 
jeziku priseljenega otroka/otroka priseljencev. 

f 43 81 
f% 34,7 65,3 

Otrokom sem pripravil/-a predstavitev o državi, 
deželi, iz katere prihaja priseljeni otrok/otroka 
priseljencev.  

f 42 82 

f% 33,9 66,4 

Otrokom sem predvajal/-a glasbo iz dežele, iz 
katere prihaja priseljeni otrok/otroka priseljencev. 

f 34 90 

f% 27,4 72,6 
Knjižni kotiček sem obogatil/-a s knjigami o 
multikulturnosti, različnosti. 

f 28 86 
f% 30,6 69,4 

Drugo. f 25 99 

f% 20,2 79,8 

Preglednica 13: Načini seznanjanja otrok v oddelku s prihodom priseljenega otroka/otroka 

priseljencev 

Pod odgovor »drugo« so strokovni delavci zapisali naslednje:  

− »otrokom sem pokazala otrokovo sliko in povedala ime; povabili smo otroka iz 

sosednje skupine, ki je iste narodnosti kot ta otrok; naučili smo se nekaj osnovnih 

besed za sporazumevanje«, 

− »priprava otrok, da bodo deklico sprejeli«, 

− »na zemljevidu smo poiskali državo, iz katere bo prišla deklica«,  

− »pogovor o drugačnih navadah tega otroka«, 

− »otrokom sem povedala, da dobimo novo prijateljico, ki bo prišla od daleč in ji bomo 

mogli pomagati, da se vključi v našo skupino«, 

− »otroke sem seznanila z imenom novega prišleka«, 

− »otroke sem seznanila, da bo prišel v skupino otrok, ki ne govori slovensko, in jih 

spodbudila, da ga lepo sprejmejo in da so prijazni, če jih ne razume«, 

− »otrokom sem pripravila igrico za medsebojno spoznavanje, v katero sem vključila 

tudi novinca«, 

− »seznanila sem jih, da otrok govori drugačen jezik«, 

− »otroke sem seznanila, da jih bo otrok težje razumel, da mu bodo pomagali pri 

razumevanju«,  

− »mirovniška igra vlak«,  

− »otroci so narisali risbe za dobrodošlico«, 
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− »samo povedala sem, da dobimo novega dečka v skupino, ki govori drugače, ter da ga 

bomo lepo sprejeli in mu pomagali, da se vključi v skupino«,  

− »poskusili smo jesti s palčkami, zbirali smo predmete s Kitajske«, 

− »pogovarjali smo se o prihodu novinca«. 

9 (7,3 %) strokovnih delavcev je zapisalo, da so ostale otroke seznanili bodisi z imenom 

otroka bodisi s tem, da otrok ne govori slovensko in da mu morajo pomagati. Vživljanje v 

položaj priseljenca in spodbujanje drugih, da mu pomagajo pri učenju in navajanju na novo 

okolje, poudarja tudi Strategija (2007, 15). Tovrstno dejanje oz. ponotranjene vrednot terja 

izključno neposredne izkušnje v socialnih stikih z drugimi in različnimi. Terja razvijanje in 

urjenje v socialnih spretnosti in veščinah, kar pa je po našem mnenju nemogoče doseči zgolj s 

pogovorom z otroki o prihodu otroka, ki ne zna slovensko, prihaja iz druge države, otroka, do 

katerega moramo biti prijazni, strpni in mu pomagati itd. Predvidevali smo, da bo več 

strokovnih delavcev izpostavilo, da je načrtovalo take vsebine, kjer so imeli otroci priložnost 

rahljanja stereotipov kot tudi razvijanja prej omenjenih vrednot prijateljstva, demokratičnosti, 

strpnosti itd. Pričakovali smo, da so načrtno in namenoma izvajali in v neposredno delo z 

otroki vključevali socialne igre, katerih cilj je razvoj socialnih spretnosti in otrokovo 

samovrednotenje (samopodoba), oblikovanje in izboljšanje kakovostnih medvrstniških 

odnosov, vzgoja za strpnost ter razvijanje pozitivnih odnosov do drugih in drugačnih 

(spodbujanje pozitivnega vrednotenja raznolikosti). Z njihovo pomočjo bi lahko ustvarjali 

pozitivno, spodbudno klimo in spoštljive medsebojne odnose, ki bi sicer z vključitvijo otroka 

priseljencev dobili nove razsežnosti oz. priložnosti, izzive za uresničevanje, ponotranjenje 

omenjenih vrednot. Starosti primerno predstavitev otroka, izbiro in obravnavo ustreznih 

vsebin za odpravljanje stereotipov in predsodkov ter oblikovanje vrednot medkulturne vzgoje 

podpira tudi Strategija (2007, 15).  

Strokovnih delavcev nismo eksplicitno spraševali po vključevanju socialnih iger v delo z 

otroki, in sicer iz razloga namigovanja oz. sugeriranja k pozitivnim odgovorom. Omenjene 

odgovore, torej vključevanje socialnih iger, smo pričakovali pri odgovorih na vprašanje o 

pripravi drugih otrok na prihod priseljenega otroka/otroka priseljencev. Tega ni izpostavil 

nihče izmed anketiranih. Na podlagi te ugotovitve hipoteze 4, v kateri smo predpostavljali, da 

v vrtcih, kjer je delež otrok priseljencev višji, strokovni delavci v neposredno delo z otroki v 

oddelku bolj načrtno vključujejo socialne igre, niti ne moremo preverjati. Hipoteze 4 torej ne 

moremo niti sprejeti niti zavrniti.  
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4.4 STROKOVNI DELAVCI O OBLIKOVANJU STROKOVNEGA 

TIMA IN INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Zanimalo nas je, ali v vrtcih, ki smo jih izbrali v naši raziskavi, oblikujejo strokovni tim z 

namenom, da njegovi člani pripravijo IP, ki obsega načrt dela in spremljanja doseganja ciljev. 

Idejo o oblikovanju strokovnega tima, ki oblikuje IP za priseljene otroke/otroke priseljencev, 

priporoča Strategija (2007). Strokovni tim sestavljajo vzgojitelj, starši priseljenci, svetovalni 

delavec, ravnatelj in po potrebi še zunanji sodelavec. Oblikovanje individualiziranega 

programa je, kot smo že poudarili, tesno povezano z oblikovanjem strokovnega tima. Ta naj 

bi v IP-ju opredelil prilagojene načine dela individualnim značilnostim in potrebam 

posameznega otroka. Poleg spremljanja napredka otroka je priporočljivo vodenje mape 

njegovih dosežkov (Strategija, 2007, 8). 

Iz analize podatkov ugotavljamo, da individualiziranega programa za priseljenega 

otroka/otroka priseljencev večina (89 %) strokovnih delavcev ne pripravlja. Pripravlja pa ga 

zgolj 7,3 % oz. 9 strokovnih delavcev. 9,7 % oz. 10 strokovnih delavcev je izbralo odgovor 

drugo. Prav tako večina strokovnih delavcev (84,7 %) ne pripravlja oz. oblikuje strokovnega 

tima, katerega naloga bi bila prej omenjeni IP. Odgovor »da« se je pojavil pri strokovnih 

delavcih, ki so prihajali iz istega vrtca. V zvezi z oblikovanjem oz. pripravo IP-ja ugotavljamo 

skladnost s prej izraženimi prepričanji strokovnih delavcev, kjer se je večina strokovnih 

delavcev nagibala k nestrinjanju z njihovo dejansko prakso.  

    f f% 

IP 
(individualiziran 

program) 

Da 9 7,3 

Ne 103 83,0 

Drugo 12 9,7 

Strokovni tim 
Da  19 15,3 

Ne 105 84,7 

Preglednica 14: Oblikovanje individualiziranega programa za priseljenega otroka/otroka 

priseljenca ter oblikovanje strokovnega tima 
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Vseh 12 (9,7 %) strokovnih delavcev je v rubriki drugo pojasnilo svojo odločitev oz. svoj 

odgovor, ki se nanaša na oblikovanje IP-ja:  

• »v pripravah – individualno ukvarjanje z otrokom predvsem na področju jezika«,   

• »o metodah in oblikah sem se odločala sproti, po tem, ko sem spoznala otroka«, 

• »izhajala sem iz zapiskov s pogovora s starši«, 

• »delno, da se je deklica začela vključevati v igro in igralne dejavnosti v vrtcu«, 

• »delno – dnevno vključevanje in priprava dejavnosti ter igre za otroka 

priseljenca«, 

• »v skupini je bilo več otrok priseljencev, zato sem program pripravljala na 

temeljih medkulturnosti«,  

• »IP ni bil potreben«, 

• »napredovanje, trenutno stanje sem si zapisala v mapo z vsemi podatki o otroku«, 

• »ne, ker se je otrok hitro vključil v skupino in kmalu obvladal slovenski jezik«, 

• »pogovor z očetom«. 

Če izhajamo iz rezultatov na vprašanje oz. trditev v prvem delu anketnega vprašalnika, kjer se 

je večina strokovnih delavcev nagibala k nestrinjanju, da bi vrtec za priseljenega 

otroka/otroka priseljenca moral oblikovati strokovni tim; nas tokratni rezultat ne preseneča.  

Za preverjanje hipoteze 9, v kateri smo predpostavljali, da se prepričanja strokovnih delavcev 

o potrebnosti oblikovanja strokovnih timov za priseljenega otroka/otroka priseljencev 

razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe, smo naredili test ANOVA (F = 0,936, sig = 0,395). 

Dokončno ugotavljamo, da se tako prepričanja kot dejanska praksa oblikovanja strokovnih 

timov ne razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev, zato lahko hipotezo 9 na 

tem mestu zavrnemo. 

Tudi za preverjanje hipoteze 10, v kateri smo predpostavljali, da se prepričanja strokovnih 

delavcev o potrebnosti oblikovanja IP-jev za priseljenega otroka/otroka priseljencev 

razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe, smo naredili test ANOVA. Iz izračuna (F = 0562,   

sig = 0,572) ugotavljamo, da se dejanska praksa oblikovanja IP-jev ne razlikuje glede na 

stopnjo izobrazbe. Do statistično pomembnih razlik v stopnji izobrazbe prihaja zgolj v 

prepričanjih. Na podlagi ugotovitev hipotezo 10 delno sprejmemo.  



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev    Mojca Meke 

121 

4.5 STROKOVNI DELAVCI O OHRANJANJU IN POUČEVANJU 

MATERINŠČINE 

Učenje in ohranjanje maternega jezika je ustavna pravica vsakogar. Izhajajoč iz omenjenega 

dejstva, smo anketirance vprašali, kako oz. na kakšen način poskrbijo za poučevanje in 

ohranjanje maternega jezika priseljenega otroka/otroka priseljencev. Strokovnim delavcem 

smo ponudili nekaj načinov, ki jih predvideva tudi Strategija (2007).  

Trditev/načini ohranjanja materinščine   Da Ne 

V okviru danih možnosti sem omogočil/-a spletno 
povezovanje z vrtci in društvi, od koder je prihajal 
priseljeni otrok/otrok priseljencev.  

f 0 124 

f% 0,0 100,0 

Naučil/-a sem se osnovnih besed v jeziku priseljenega 
otroka/otroka priseljencev. 

f 77 47 

f% 62,1 37,9 
Priseljenemu otroku/otroku priseljencev sem omogočil/-a 
seznanjanje z otroško literaturo in drugimi viri v njegovem 
maternem jeziku.    

f 36 88 

f% 29,0 71,0 
Zagotovil/-a sem pomoč zunanjih delavcev, ki so naravni 
govorci maternega jezika priseljenega otroka/otroka 
priseljencev.  

f 13 111 

f% 10,5 89,5 

Drugo f 11 113 

f% 8,9 91,1 

Preglednica 15: Načini zagotovitve poučevanja in ohranjanja maternega jezika priseljenega 

otroka/otroka priseljencev 

 

Iz preglednice je razvidno, da se nihče izmed strokovnih delavcev (100 %) ni povezal z vrtci 

ali društvi, od koder je prihajal priseljeni otrok/otrok priseljencev. Slabi dve tretjini (62,1 %) 

anketirancev sta se naučili jezika priseljenega otroka/otroka priseljencev. Zgolj dobra četrtina 

(29,0 %) strokovnih delavcev je priseljenemu otroku/otroku priseljencev omogočila 

seznanjanje z otroško literaturo in drugimi viri v njegovem maternem jeziku. Naravnega 

govorca maternega jezika priseljenega otroka/otroka priseljencev je priskrbela le petina  

(20,5 %) strokovnih delavcev.  

Poleg omenjenih odgovorov je 11 strokovnih delavcev  (8,87 %) dopisalo naslednje odgovore 

oz. načine, kako so poskrbeli za poučevanje, ohranjanje maternega jezika otrok priseljencev: 

− »s starši, ki so bili precej časa prisotni v oddelku, smo oblikovali poseben slovar 

(slikopis)«, 
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− »vsakodnevno povezovanje z otroki iz iste države, kot prihaja otrok in obiskujejo naš 

vrtec; omogočila druženje na prostem z vrstniki iste narodnosti«, 

− »ker znam in poznam jezik, se z otrokom pogovarjam v obeh jezikih; včasih kakšen od 

sodelavcev pozna kakšen drug jezik in ga prosiš za pomoč, znam nemški jezik in sem 

bila hkrati prevajalka« (3-krat), 

− »prosila starše za določene prevode ter jih povabila na UŽBZZ (delavnica za starše – 

predopismenjevanje otrok s strani njihovih staršev in strokovnih delavcev, kjer smo 

starše poučili, kako to storiti)«, 

− »starši so prinašali knjige v njihovem jeziku, naučili smo se pesem z naslovom Ringa 

ringa raja«, 

− »1-krat tedensko v oddelek prihajali starši, ki so govorili samo špansko«. 

Ugotavljamo, da se je večina strokovnih delavcev naučila nekaj osnovnih besed v jeziku 

priseljenega otroka/otroka priseljencev. Pri vseh ostalih vnaprej ponujenih možnostih večina 

anketiranih omenjenega ni storila. Na tem mestu lahko iz analize podatkov dokončno 

sprejmemo hipotezo 2, ki pravi, da se večina strokovnih delavcev za učenje materinščine 

otrok priseljencev ne čuti odgovorna. 

Ena strokovna delavka pa je svoje razmišljanje o ohranjanju maternega jezika strnila takole: 

»V Nemčiji se na vzgojiteljski šoli poudarja, da mora otrok doma govoriti svoj materni jezik, 

v vrtcu pa tistega, ki ga govorijo v državi. Ena oseba naj uči en jezik, ker drugače otroka to 

zmede in ne loči jezikov. Nemčija ima z multikulturno vzgojo veliko izkušenj. Mi bi otroka 

materni jezik učili narobe. Otrok bi bil samo zmeden, ker ne bi ločil slovenščine od maternega 

jezika.« 

V preglednici izpostavljene možnosti za ohranjanje in učenje maternega jezika otrok 

priseljencev med ukrepi predlaga tudi Strategija (2007, 18). Razlog za to, da večina 

strokovnih delavcev priseljenemu otroku ni zagotovila literature v njegovem maternem jeziku, 

je lahko tudi, da je ni moč najti na tržišču, v knjižnici in da je edina priložnost zagotavljanje 

tega le otrokovo prinašanje literature od doma.  
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4.6 STROKOVNI DELAVCI O UČENJU SLOVENŠČINE KOT 

TUJEGA JEZIKA OZ. JEZIKA OKOLJA 

Po učenju in ohranjanju materinščine smo strokovne delavce vprašali še, kako zagotavljajo 

učenje jezika okolja, v našem primeru slovenščine. Kar nekaj anketirancev je zapisalo več 

načinov hkrati oz. dejavnosti, s pomočjo katerih so spodbujali slovenski jezik. Graf 3 

prikazuje, kako so strokovnih delavci poučevali slovenski jezik. 

 

Graf 3: Poučevanje slovenskega jezika priseljenih otrok oz. otrok priseljencev 

 

Strokovni delavci so priseljenega otroka/otroka priseljencev najpogosteje poučevali slovenski 

jezik s pogovorom ob knjigah, slikah, ilustracijah, fotografijah, konkretnih predmetih, delih 

telesa itd. Omenjeni način je izpostavilo 45 anketirancev. Ob vseh navedenih predmetih so se 

z otrokom pogovarjali, ubesedili in poimenovali dogajanja na slikah, predmete, dele telesa, 

spoznavali nove besede, utrjevali že znane itd. Učenje slovenskega jezika je pogosto potekalo 

tudi ob individualnih pogovorih, kar je izpostavilo 25 strokovnih delavcev. Pogost način 

poučevanja in učenja slovenščine je bilo tudi prebiranje slovenske otroške literature ter 

pripovedovanja pravljic, zgodb, kar je izpostavilo 16 anketirancev. Ob poslušanju prebiranja 

in prebiranju otrok doživlja ritem besed, sliši jezik, spoznava nove besede. Sledi ustvarjanje in 
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spodbujanje interakcij priseljenega otroka/otroka priseljencev s slovenskimi otroki (zapisalo 

ga je 15 anketirancev). Učenje slovenskega jezika ob simbolnih igrah in igrah vlog je omenilo 

13 strokovnih delavcev in prav toliko učenje izštevank, ugank, bibarij, petje pesmi. Pogost 

način (izbralo ga je prav tako 13 strokovnih delavcev) je tudi način, da otrok pove (predmet, 

dejanje itd.) v svojem maternem jeziku, strokovni delavec pa v slovenskem jeziku oz. druga 

možnost, da tudi strokovnih delavec pove v maternem jeziku otroka in slovenskem jeziku. 

Poučevanje poteka tudi na način, da strokovni delavec jasno, razločno in počasi govori ter 

ponavlja besede in k temu spodbuja tudi otroke (12 strokovnih delavcev). 6 strokovnih 

delavcev je zapisalo, da ustvarja in spodbuja interakcije s strokovnimi delavci. Ena izmed 

anketirank je zapisala in opisala omenjeno situacijo takole: »Otroku (5 let) sem večkrat 

ustvarila določene situacije, kjer je moral aktivno sodelovati – v sosednjo igralnico je šel iskat 

knjigo, predmet, didaktično igračo, skratka bolj sem ga izpostavila in upoštevala njegove 

želje.« Sledi učenje slovenskega jezika ob didaktičnih igračah, prstnih igrah, govornih igrah 

(5 strokovnih delavcev) ter poučevanje s kretnjami, pantomimo, gibi (5 strokovnih delavcev). 

Dva strokovna delavca spodbujata interakcije z otroki iste narodnosti, ki že razumejo in 

govorijo slovensko.  

Ostali načini, ki so jih zapisali strokovni delavci in so se pojavili zgolj enkrat, so: slikovne 

abecede v obeh jezikih, spodbujanje otrok k ponavljanju besed, učenje s pomočjo socialnih 

iger, ob rutinskih dejavnostih ter na način ubesedovanja dejavnosti, dejanja otrok in lastnih 

dejanj.  

Izpostavimo še nekaj odgovorov strokovnih delavcev, ki nam bodo pomagali pri 

interpretaciji:  

− »že nekaj let zapored imam v skupini otroke držav bivše YU, tako da prav posebnih 

priprav ni, bolj pozorna sem pri tistih, otrocih, ki kažejo težave pri vključitvi«,  

− »otrok je sledil dejavnostim in vzoru drugih otrok v skupini; spletle so se prijateljske 

vezi in učenje je steklo samo po sebi«,  

− »spodbujanje očeta, da z njim čim več govori slovensko, pogovor z otrokom ob 

slikanicah, občasna vključitev očeta v skupino, da se je z otrokom igral in pogovarjal 

slovensko«,  

− »starša sta želela, da se otrok kar najhitreje vključi in spozna slovenski jezik«,  

− »deklica je že delno znala«, 
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− »deklica je že dobro govorila slovenski jezik, ker je bila že nekaj let v vrtcu, starši pa 

našega jezika niso znali ali pa malo«, 

− »ni bilo potrebno, ker je mama poskrbela za to«, 

− »pravilna raba slovenskega jezika – zborni«, 

− »učila sem ga tako kot vse ostale otroke«, 

− »v vrtcu je od 10 otrok en Slovenec, drugi otroci so iz držav bivše YU, vendar starši 

in otroci govorijo, razumejo slovensko. V vrtcu se pogovarjamo po slovensko in jim 

beremo v slovenskem jeziku«, 

− »s pomočjo slikanic, iger na zabaven, vesel in pozitiven način«, 

− »oče me je vprašal za nasvet, kako naj z deklico govorijo doma; glede na to, da oba z 

mamo slabo govorita slovensko, svetovala sem mu, naj doma uporabljajo materni 

jezik«, 

− »govorila sem izključno slovensko (z otrokom in staršem)«, 

− »razgovor s starši«. 

Resda gre pri dogovorih za posamezne, enkratne odgovore, vendar menimo, da so kljub temu 

vredni interpretacije. Ena strokovna delavka je zapisala, da je otrok sledil vzoru drugih otrok 

v skupini in se tako naučil slovenskega jezika. Spodbujamo uresničevanje načel kurikuluma, 

(posebej načelo demokratičnosti in pluralizma, horizontalne povezanosti) in pri tem nikakor 

ne zanemarjamo kakovosti in pomembnosti tovrstnega načina učenja – spodbujanje 

medvrstniških interakcij, medvrstniškega izkustvenega učenja – vendar zagovarjamo, da to ne 

bi smel biti edini način poučevanja slovenskega jezika. Menimo, da je naloga in odgovornost 

strokovnega delavca, da k temu pristopi bolj načrtno, sistematično, odgovorno.  

Prav tako se nam ne zdi primerno, da strokovni delavec namenja pozornost zgolj otrokom, ki 

imajo težave pri vključitvi. Tudi tukaj sicer zagovarjamo upoštevanje individualnih 

značilnosti in potreb otrok toda opozarjamo na možnost, ki lahko nastane ob tem, da strokovni 

delavec spregleda otroka oz. mu ne posveča dovolj pozornosti, ker po njegovem 

(subjektivnem) mnenju ne potrebuje pomoči.  

S krepkim tiskom smo označili odgovor »učila sem ga tako kot vse ostale otroke«. Omenjen 

odgovor smo sicer zaznali samo pri eni strokovni delavki. Ravno v tem se skriva največji in 

najpogostejši pomislek. Ali je prav, ustrezno in kakovostno, da priseljene otroke/otroke 

priseljencev učimo enako kot slovenske otroke? Odgovor najdemo tudi v Strategiji (2007, 6), 

iz katere je iz ključnih problemov razvidno, da v RS ne obstaja ustrezno izobraževanje in 
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usposabljanje strokovnih delavcev vrtca za delo s predšolskimi otroki, ki ne znajo slovensko, 

torej za poučevanje slovenskega jezika kot drugega jezika. Kot smo že omenili v teoretičnem 

delu, enako meni S. Kranjc (2008, 133).  

Ena anketiranka je zapisala, da je deklica delno že razumela in govorila slovensko. Ali to 

potemtakem pomeni, da učenje in poučevanje slovenskega jezika zanjo ne velja? Odgovor na 

to podajamo v vprašanju – zakaj potem slovenske otroke učimo in poučujemo slovenski jezik 

v šolah oz. zakaj imamo v Kurikulumu za vrtce področje dejavnosti jezik in v njem mnogo 

ciljev za razvijanje jezikovnih zmožnosti, razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti 

itd. (več o tem prav tam, 32). Ob tem nadaljujemo z naslednjima odgovoroma: »Je mama 

poskrbela za to« in »Deklica je že dobro govorila slovenski jezik, ker je bila že nekaj let v 

vrtcu«. Tudi omenjena odgovora pričata o isti težavi oz. napačnem pojmovanju učenja 

slovenskega jezika. Tudi slovenski starši poskrbijo za učenje slovenskega jezika doma, pa ga 

kljub temu poučujemo, ohranjamo, razvijamo pri slovenskih otrocih. Iz omenjenega stališča 

se nam odgovora ne zdita primerna, strokovna in utemeljena.  

Ena strokovna delavka je izpostavila, da poskrbi za to, da učenje poteka na zabaven, vesel in 

sproščujoč način, druga pa, da je ob učenju pozorna na zborni jezik. Prav tako je ena 

strokovna delavka opisala izkušnjo oz. mnenje, ki ga je podala očetu priseljencu in s tem 

izrazila svoje mnenje o učenju slovenskega jezika in materinščine.  

V enem odgovoru je strokovna delavka zapisala: »V vrtcu se pogovarjamo po slovensko in 

jim beremo v slovenskem jeziku.« Iz tega odgovora sicer delno izvemo, kako poteka 

poučevanje slovenskega jezik. Razberemo pa, da strokovna delavka ni naklonjena 

večjezičnosti, je ne prepozna kot izziv in tako manj spodbudno deluje v stiku z njenimi 

nosilci. Podrobneje o večjezičnosti ne bomo razglabljali, opozarjamo pa, da iz odgovora ni 

razvidnih podpornih mehanizmov, ki bi otrokom olajšali učenje slovenskega jezika.  

Iz zadnjega odgovora – razgovor s starši – žal ne razberemo, kakšno je bilo mnenje 

anketiranke. 

Predstavljeni rezultati in njihova interpretacija nam bodo v pomoč pri končnem preverjanju 

hipoteze 3 (delno smo jo izpostavili že pri trditvi, da je strokovni delavec odgovoren za učenje 

slovenščine). Na podlagi kvalitativne analize ugotavljamo, da se odgovori anketirancev glede 

na delež otrok priseljencev v vrtcih ne razlikujejo. To dokazuje, da strokovni delavci iz 

vrtcev, kjer je delež priseljenih otrok/otrok priseljencev višji, otrok priseljencev slovenskega 
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jezika ne poučujejo bistveno drugače kot ostali strokovni delavci, zaposleni v vrtcih z nižjim 

deležem vključenih priseljenih otrok/otrok priseljencev. V odgovorih nismo zaznali 

drugačnih, razlikujočih se pristopov, načinov, metod in dejavnosti poučevanja  in seznanjanja 

s slovenščino kot drugim oz. tujim jezikom, kar smo pričakovali glede na izpostavljeno 

hipotezo 3. Hipotezo 3, ki predpostavlja, da v vrtcih, kjer je delež otrok priseljencev višji, 

strokovni delavci bolj načrtno in sistematično poskrbijo za učenje slovenskega jezika, 

zavrnemo. 

4.7 STROKOVNI DELAVCI O PREJETI POMOČI RAZLIČNIH 

POSAMEZNIKOV 

Strokovnim delavcem smo vnaprej ponudili nekaj posameznikov, katerih pomoč so ocenili pri 

neposrednem delu s priseljenim otrokom/otrokom priseljencev in sodelovanju z njegovimi 

starši.  

Na to vprašanje niso odgovorili vsi sodelujoči, temveč se je število podanih odgovorov gibalo 

od 47 (37,9 %) do 117 (94,3 %). Vsem predpostavljenim posameznikom v preglednici so 

anketiranci namenili vse ocene, in sicer od nezadostne (1) do odlične (5).  

Najnižjo povprečno oceno pomoči pri neposrednem delu z otroki so anketiranci podali 

prevajalcu. Glede na to, da je tega ocenilo najmanj anketirancev (37,9 %), smatramo, da ga 

vrtci v večini niso zagotovili. Kljub temu so mu namenili najnižjo povprečno oceno v 

primerjavi z ostalimi posamezniki, in sicer 2. Naslednjo najnižjo so dobili starši drugih otrok, 

in sicer so jim anketiranci namenili le 2,5. Vodstvo in svetovalna služba sta prejela 2,8. 

Povprečno oceno 3,1 so namenili ostalim sodelavcem v kolektivu. Najvišjo oceno so 

anketiranci namenili sodelavcu v tandemu, to je 3,8. Podobno so ocene posameznikom 

namenili tudi na področju sodelovanja s starši priseljenci. Tudi oceni sodelavca v tandemu in 

ostalih sodelavcev pri sodelovanju s starši se bistveno ne razlikujeta od ocen pomoči pri 

neposrednem delu z otrokom. Nekoliko višjo oceno pa smo pri tem vprašanju pričakovali za 

starše drugih otrok, ki so podobno kot pri prejšnjem vprašanju prejeli oceno 2,6. Pričakovali 

smo nekoliko višjo oceno, saj smo predpostavljali, da so lahko ravno starši priseljencev 

drugih otrok (ki že razumejo in govorijo slovensko) most do vzpostavitve stikov, učinkovite 

komunikacije s priseljenimi družinami; še posebej, če govorijo enak jezik kot novo priseljeni.  
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Pomoč posameznikov pri neposrednem delu s priseljenim 
otrokom/otrokom priseljencev 

Posamezniki 
  

1 2 3 4 5 M SD 

Vodstvo 
f 17 21 48 18 7 

2 1,088 
f% 13,7 16,7 38,7 14,5 5,6 

Svetovalna 
služba/delavka 

f 18 22 41 23 7 
2 1,132 

f% 14,5 17,7 33,1 18,5 5,6 

Sodelavec v tandemu 
f 1 5 42 40 29 

3 0,901 
f% 0,8 4,0 33,9 32,2 23,4 

Ostali sodelavci v 
kolektivu 

f 6 17 54 26 9 
3 0,954 

f% 4,8 13,7 43,5 21,0 7,3 

Prevajalec 
f 27 5 9 2 4 

2 1,310 
f% 21,8 4,0 7,3 1,6 3,2 

Starši drugih otrok 
f 23 22 33 9 5 

2 1,133 
f% 18,5 17,7 22,6 7,3 4 

 
Pomoč posameznikov pri sodelovanju s starši 

Posamezniki 
  

1 2 3 4 5 M SD 

Vodstvo 
f 17 20 45 24 5 

2 1,080 
f% 13,7 16,1 36,3 19,4 4,0 

Svetovalna 
služba/delavka 

f 17 27 37 25 6 
2 1,118 

f% 13,7 21,8 29,8 20,2 4,8 

Sodelavec v tandemu 
f 1 4 42 45 24 

3 0,853 
f% 0,8 3,2 33,9 36,3 19,4 

Ostali sodelavci v 
kolektivu 

f 4 17 51 31 8 
3 0,913 

f% 3,2 13,7 41,1 25,0 6,5 

Prevajalec 
f 26 3 8 5 3 

2 1,357 
f% 21,0 2,4 6,5 4 2,4 

Starši drugih otrok 
f 20 24 31 14 4 

2 1,118 
f% 16,1 19,4 25,0 11,3 3,2 

Opomba: 1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – prav dobro, 5 – odlično. 

Preglednica 16: Ocene pomoči posameznikov 
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Strokovni delavci so vodstvo in svetovalno službo ocenili s povprečno oceno 2,8. Kar 13 

strokovnih delavcev pa ju ni ocenilo. Relativno nizka ocena je lahko razlog več dejavnikov. 

Eden izmed njih je, da želja, pričakovanja, potreba po vključenosti vodstva in svetovalne 

službe od strokovnega delavca terjajo večjo odgovornost in kritičnost do dela, strokovno 

argumentacijo, iskanje načinov za izboljšanje dela itd., kar pa je lahko s strani strokovnih 

delavcev nezaželeno. Domnevamo, da je drugi argument ta, da strokovni delavci niso bili 

zadovoljni z načini nudenja pomoči (o tem, kako, na kakšen način so jim posamezniki 

pomagali, smo jih povprašali v nadaljevanju anketnega vprašalnika). Če je razlog naslednji, 

gre tudi za pomanjkanje ustrezne, profesionalne komunikacije, timskega dela, sodelovanja itd. 

Ustrezne v smislu odkritega pogovora o tem, kaj kdo od koga pričakuje, na kakšen način mu 

bomo pomagali, kako bo posameznik ob pomoči nadgradil delo, kaj bomo izboljšali itd. 

Pomanjkanje vsega navedenega je po našem mnenju vidik neustreznega ravnanja, delovanja 

in hkrati, kot smo že večkrat omenili, nepoglabljanja v omenjeno problematiko dela s 

priseljenci, pomanjkanja kritičnosti itd. Najvišjo oceno (3,7) so pričakovano dobili strokovni 

delavci v tandemu. Enotnost in zavzetost tandema pri delu, kritična izmenjava mnenj, 

načrtovanje dela itd. je ključ do uspešnega tandema. In če ob tej oceni dodamo ugotovitev, da 

se je večina anketiranih (popolnoma) strinjala s trditvijo, da »če slišim sodelavko o otroku 

priseljencu govoriti nespodobno, jo opomnim«, menimo, da je to znak profesionalnosti, 

odgovornosti in kritičnosti, ki je pri delu s priseljenimi še kako potrebna, nujna, zaželena. 

Nekoliko nižjo oceno (3,1) v primerjavi z oceno strokovnega delavca v tandemu so prejeli 

ostali sodelavci v kolektivu. Razlog je lahko ponovno nezadovoljstvo z načinom pomoči, z 

neodzivanjem sodelavcev na prošnjo in željo po pomoči kot tudi mišljenjem, »da to ni njihov 

problem«, kar pa je po našem mnenju neprimerno in neprofesionalno. Prevajalca je ocenilo 

manj strokovnih delavcev. Povprečna ocena je 2. Domnevamo, da so kot prevajalca opredelili 

sorodnike, sosede, sorojence, kontaktne osebe. Omenjeni so najverjetneje bili manjkrat 

neposredno prisotni v oddelku. Prisotnost tovrstnih in drugih oseb je lahko za otroke stresna 

oz. jim predstavlja neznano, novo situacijo, v kateri se otroci odzivajo drugače kot bi se, če te 

osebe ne bi bile prisotne. S tega vidika je prisotnost prevajalca lahko tudi zavirajoč dejavnik. 

Enako velja za starše drugih otrok, ki so sicer prejeli nekoliko višjo povprečno oceno (2,5). 

Na odprto vprašanje o obliki pomoči posameznikov so anketirani strokovni delavci 

odgovarjali različno. Iz grafov je razvidna oblika pomoči, ki so jo prejeli od vodstva, 

svetovalne službe in sodelavcev v kolektivu. Hkrati je razvidno tudi število podanih 
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odgovorov. Vrsto oz. obliko pomoči, ki jo je strokovnim delavcem nudilo vodstvo, je 

opredelilo 40 oz. 32,3 % strokovnih delavcev. 

Največ strokovnih delavcev (15) je odgovorilo, da jim je vodstvo pomagalo s svetovanjem in 

nasveti ter jim na ta način nudilo največjo podporo. 7 strokovnih delavcev je odgovorilo, da 

jih je vodstvo zgolj seznanilo z informacijo, da bodo v oddelek vključili priseljenega otroka 

ali otroka priseljencev, in jih seznanilo z družino, prav toliko jih je zapisalo, da je vodstvo 

sodelovalo zgolj pri urejanju formalnosti, kot so sprejetje in prvi stik s starši, izpolnitev 

vpisnega lista itd. Samo po enkrat pa so omenili: pomoč pri oblikovanju publikacije, 

omogočanje izobraževanja in tečaj jezika, ki ga je govoril priseljeni otrok, pomoč pri iskanju 

gradiva, urejanje formalnosti in pomoč pri težavah z razumevanjem.  

 

Graf 4: Oblika pomoči vodstva 

Opredelitve načinov pomoči svetovalne službe je navedlo 39 strokovnih delavcev (31,45 %). 

 

Najpogostejši odgovor oz. pomoč (19 strokovnih delavcev), ki so jo strokovni delavci prejeli 

od svetovalne službe, je svetovanje, nasveti, pomoč. Drugi najpogostejši odgovor je 

posredovalo 8 strokovnih delavcev, in sicer da jim je svetovalna služba nudila pomoč pri 

sodelovanju s starši, ki je najpogosteje zajemalo: 



Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev    Mojca Meke 

131 

• sestanke s starši,  

• staršem pojasnila in razložila potek življenja in dela v vrtcu. 

Kot obliko pomoči so navedli še pomoč pri delu z otrokom, kar je izpostavilo 5 strokovnih 

delavcev, pomoč pri iskanju gradiva, literature (4 strokovni delavci), posredovanje informacij 

o otroku in družini ter seznanitev z njimi (3 strokovni delavci); eden strokovni delavec je 

izpostavil, da mu je svetovalna služba omogočila izobraževanje.  

Ostali odgovori so bili: 

• »bilo je zelo malo pomoči oz. skoraj nič«, 

• »pomagala bi samo v primeru, da bi imela družina in otrok težave«, 

• »pomagala je, če je bilo potrebno«. 

 

Graf 5: Oblika pomoči svetovalne službe 

 

57 (46 %) strokovnih delavcev je navedlo, na kakšen način so jim pri delu z otokom in starši 

priseljenci pomagali sodelavci. Nekateri strokovni delavci so hkrati zapisali več vrst pomoči.  

Največ (19) strokovnih delavcev je odgovorilo, da so jim sodelavci pomagali s 

posredovanjem primerov dobre prakse ter lastnih izkušenj s priseljenci. 14 strokovnih 

delavcev je izpostavilo pomoč in vključevanje v vzgojno delo, 12 nasvete, 10 pomoč pri 
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prevajanju, 3 iskanje literature in pomoč pri uvajanju otroka, eden strokovni delavec je 

izpostavil nudenje pomoči v primeru težav. 

 

Graf 6: Oblika pomoči sodelavcev/strokovnih delavcev 

 

Nekaj posameznih strokovnih delavcev je zapisalo še naslednje oblike pomoči: 

• »s posredovanjem znanja o kulturi priseljenca«, 

• »strokovni delavci sprejmejo otroka takšnega, kot je, in mu pomagajo po svojih 

močeh«, 

• »treba je delati z roko v roki«, 

• »pomoč pri predstavitvi vrtca staršem«. 

Glede na to, da je obliko pomoči opredelilo relativno malo strokovnih delavcev, smatramo, da 

ostali z obliko pomoči niso bili zadovoljni oz. ji ni bila v pomoč, kot so pričakovali. Dejstvo 

pa je, kot smo izpostavili že v interpretaciji trditve v prvem delu vprašalnika, da je vključitev 

otroka priseljencev odgovornost celotnega vrtca. To s seboj prinaša mnogo timskega dela, 

sodelovanja, dopolnjevanja, neprestanega evalviranja dela ter iskanja načinov za njegovo 

izboljšanje. Iz analize podatkov ugotavljamo, da je bila najpogostejša oblika pomoči vodstva 

in svetovalne službe svetovanje (podajanje nasvetov). Tovrstne pomoči nikakor ne smatramo 

kot neustrezne, neprimerne, nekoristne. Nasprotno. Kljub temu pa opozarjamo, da lahko ti 

načini s seboj posredno prinašajo odmik k neposredni prisotnosti, vpletenosti v delo z 
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otrokom in starši, kar zmanjšuje prevzemanje odgovornosti za izvedbo in kakovost dela. Od 

vodstva smo pričakovali več pomoči v obliki nudenja oz. spodbujanja strokovnih delavcev k 

izobraževanju in večji nadzor nad delom strokovnega delavca. Strategija (2007, 14) od 

svetovalne službe znotraj načela avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vzgojno-

izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem pričakuje, da poišče najboljše načine 

sodelovanja s starši otrok priseljencev, vzgojitelje seznanja z različnimi oblikami sodelovanja 

in se vključuje v delo z vsemi oblikami pomoči, ki jih lahko nudi. Osem strokovnih delavcev 

je izpostavilo sodelovanje s starši kot eno izmed oblik nudenja pomoči svetovalne službe. 

Največ dejanske pomoči z otrokom in starši priseljenci so strokovni delavci dobili od 

sodelavcev, kar je sicer logično.  

4.8 STROKOVNI DELAVCI O SODELOVANJU S STARŠI 

Sledi predstavitev rezultatov, ki se nanašajo na sodelovanje s starši. Najprej nas je zanimalo, 

ali so strokovni delavci v tem letu, ko je bil v njihovi skupini priseljeni otrok/otrok 

priseljencev, njegove starše spodbudili k sodelovanju pri spodaj navedenih oblikah. 

Najprej poglejmo, kako pogosto so anketirani starše spodbujali k formalno predvidenim oz. 

precej neaktivnim oblikam sodelovanja. Večina (92,7 %) strokovnih delavcev je starše 

priseljence spodbudila k obisku govorilnih ur in prav toliko jih je spodbujalo starše 

priseljence k obisku in udeležbi roditeljskih sestankov. Dobre tri četrtine (77,4 %) strokovnih 

delavcev so starše priseljence spodbujale k predavanjem za starše. Predvidevamo, da so to bili 

v večini starši, ki so bodisi že delno znali slovenski jezik bodisi je vsaj eden od staršev govoril 

in razumel slovenski jezik. Prav tako je večina (107, 86,3 %) starše priseljence spodbujala k 

obisku neformalnih oblik sodelovanja, ki jih organizirajo, načrtujejo strokovni delavci. 

Navadno gre za razne tematske delavnice, nastope otrok, športne popoldneve, izlete itd.  

V drugem delu pa predstavljamo, v kolikšni meri so anketirani starše spodbujali k bolj 

aktivnim oblikam sodelovanja. Kar 83 (66,9 %) strokovnih delavcev staršev ni spodbudilo k 

predstavitvi kulture, običajev, ki veljajo v deželah, od koder prihajajo priseljenci. Slabi dve 

tretjini (58,1 %) anketirancev staršev nista spodbudili k predstavitvi literature, pravljic v 

jeziku priseljencev in prav tako skoraj dve tretjini (60,5 %) staršev priseljencev nista 

spodbudili k predstavitvi instrumentov, glasbe, plesa iz deleže, države, od koder prihajajo.   
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Izpostavljeni podatki so relevantni za preverjanje hipoteze 5 (v vrtcih, kjer je delež otrok 

priseljencev višji, strokovni delavci bolj načrtno in sistematično načrtujejo srečanja s starši 

priseljenci). Iz hi-kvadrat preizkusa ugotavljamo, da so razlike med vrtci z manjšim oz. z 

večjim deležem statistično značilne le pri predstavitvi kulture priseljenega otroka/otroka 

priseljencev. Slednje pogosteje spodbujajo strokovni delavci, zaposleni v vrtcu z nižjim 

deležem priseljenih otrok/otrok priseljencev, pri spodbujanju k predstavitvi kulture pa 

strokovnih delavci, zaposleni v vrtcih z višjim deležem omenjenih otrok. Dokončno bomo 

hipotezo preverili v nadaljevanju, ko bomo pridobili še podatke o načrtovanju govorilnih ur.  

 

  
Da Ne 

Stopnja 
pomembnosti 

hi-kvadra 
preizkusa Oblika sodelovanja f f% f f% 

Govorilne ure 115 92,7 9 7,3 0,281 

Roditeljski sestanki 115 92,7 9 7,3 0,927 

Predavanja za starše 96 77,4 28 22,6 0,513 

Neformalne oblike sodelovanja, ki 
jih pripravijo strokovni delavci 

107 86,3 17 13,7 0,756 

Predstavitev kulture, od koder 
prihajajo priseljenci 

41 33,1 83 66,9 0,016 

Predstavitev literature (npr. 
pravljic), od koder prihajajo 
priseljenci 

52 41,9 72 58,1 0,485 

Predstavitev instrumentov, plesa iz 
dežele, države, od koder prihajajo 
priseljenci 

48 38,7 75 60,5 0,502 

Preglednica 17: Spodbujanje staršev priseljencev k različnim oblikam sodelovanja 

 

Naslednje vprašanje je bilo, kako pogosto so strokovni delavci opravljali govorilne ure s starši 

priseljenci. Na omenjeno vprašanje so odgovorili 104 (83,9 %) strokovni delavci. Več 

strokovnih delavcev je izpostavilo, da je sodelovanje v začetku potekalo bolj pogosto, kasneje 

manj oz. po potrebi.  
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Graf 7: Pogostost izvajanja govorilnih ur 

Iz analize podatkov je razvidno, da je večina (27) strokovnih delavcev zapisala, da je imela 

govorilne ure po potrebi. Štiriindvajset strokovnih delavcev je izvedlo govorilno uro dva- do 

trikrat letno. Dvanajst strokovnih delavcev je izpostavilo kratka vsakodnevna srečanja in po 

programu, torej tako kot z ostalimi starši. Dva anketiranca sta se s starši srečala zgolj pred 

vstopom v vrtec, dva anketiranca pa enkrat na dva meseca. Pet anketirancev je zapisalo, da se 

starši niso odzvali vabilu na govorilno uro.  

Iz nekaterih odgovorov, npr. »pogosto« (4 strokovni delavci), »na željo staršev« (8 strokovnih 

delavcev), »tako kot z ostalimi« (12 strokovnih delavcev), »priložnostno« (1 strokovni 

delavec) in »običajno« (4 strokovni delavci), žal ni razvidna pogostost.  

Ostali odgovori, ki so se pojavili zgolj enkrat in jih nismo vključili v graf, so bili: 

• »1-krat na dva meseca«, 

• »priložnostno«,  

• »5-krat letno«, 

• »redko«, 

• »na 2–3 mesece«, 

•   »na začetku na 2 meseca, toda ne zaradi tega, ker so bili priseljenci, temveč zaradi   

tega, ker je imela deklica dolgo časa težave z uvajanjem (ne zaradi jezika)«, 
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• »uvodni sestanek, več pogovorov sproti, roditeljski sestanek«,  

• »bili so vabljeni na vse oblike sodelovanja, udeležili so se le 1 govorilne ure in 1 

sestanka«, 

• »jih ni bilo (otrok samo 3 mesece v vrtcu)«, 

• »večkrat ob nastajajočih problemih«,  

• »sami so imeli možnost prihajanja na govorilno uro 1-krat mesečno; po potrebi so 

imeli možnost stikov vsakodnevno«.  

Po pogostosti opravljanja govorilnih ur nas je zanimalo, ali so strokovni delavci vnaprej 

načrtovali vsebino srečanja oz. govorilnih ur ali ne ter ali jim je pri izvedbi kdo pomagal. 

Vsebino govorilnih ur s starši priseljenci sta načrtovali skoraj dve tretjini (63,1 %) strokovnih 

delavcev. Četrtina anketirancev (25,8 %) pa vsebine ni načrtovala.  

Tudi tukaj t-test pokaže statistično pomembne razlike med vrtci z večjim oz. manjšim 

deležem vključenih priseljenih otrok oz. otrok priseljencev. Ugotavljamo, da vsebino 

govorilnih ur pogosteje načrtujejo strokovni delavci, zaposleni v vrtcih z višjim deležem 

priseljenih otrok/otrok priseljencev. Na podlagi ugotovite lahko hipotezo 5, ki predvideva, da 

v vrtcih, kjer je delež otrok priseljencev višji, strokovni delavci bolj načrtno in sistematično 

načrtujejo srečanja s starši priseljenci, delno sprejmemo. Delno zato, ker so se statistično 

pomembne razlike pojavile le pri predstavitvi kulture. Strokovni delavci v vrtcih z višjim 

deležem otrok priseljencev pogosteje spodbujajo, da predstavijo svojo kulturo. V hipotezi 

smo predvidevali, da se bodo razlike pokazale pri večini od navedenih oblik in možnosti 

sodelovanja.  

Pri izvedbah govorilnih ur je desetina strokovnih delavcev (12,9 %) pri govorilnih urah imela 

pomoč, 85,5 % strokovnih delavcev pa ne. Dva strokovna delavca (1,6 %) sta odgovorila, da 

to ni bilo potrebno. 
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    f f% 

Načrtovanje 
vsebine 

govorilnih ur 

Da 82 66,1 

Ne 32 25,8 

Drugo 10 8,1 

Pomoč pri 
izvedbi 

govorilnih ur 

Da  16 12,9 

Ne 106 85,5 

Ni bilo 
potrebno 

2 1,6 

Preglednica 18: Načrtovanje govorilnih ur ter pomoč pri izvedbi 

 

12,9 % oz. 16 strokovnih delavcev je odgovorilo, da so potrebovali pomoč, in v nadaljevanju 

tudi pojasnilo in navedlo posameznike, ki so jim pomagali pri izvedbi govorilnih ur in 

komunikaciji s starši.  

 

Graf 8: Posamezniki, ki so nudili pomoč pri govorilnih urah in komunikaciji s starši 

 

Iz podatkov je razvidno, da so pri govorilnih urah in komunikaciji s starši največkrat 

pomagali sorojenci (največkrat starejši šoloobvezni bratje in sestre) otroka priseljencev in 

sodelavci, sodelavke strokovnega delavca, ki je v oddelek vključeval tega otroka. Starejši 

otroci se v takšnih situacijah sicer urijo v poslušanju, prevajanju, širjenju besednega zaklada 

itd., vendar kljub temu opozarjamo, da otroci ne morejo in ne smejo biti glavni posredniki v 

komunikaciji med starši in strokovnimi delavci.  
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Strokovni delavci so izpostavili še sorodnike in prijatelje priseljencev (2 strokovna delavca), 

starše drugih otrok (2 strokovna delavca) in kontaktno osebo (1 strokovni delavec). 

Posebej nas je zanimalo, na kakšen način so anketiranci sodelovali oz. komunicirali s starši, 

če niso znali jezika priseljencev, starši priseljenci pa ne slovenskega jezika. Mnogi strokovni 

delavci so navedli več odgovorov, hkrati pa so zapisali, da so pomoč potrebovali v začetku 

sodelovanja, kasneje so starši govorili in razumeli slovenski jezik do te mere, da je bilo 

sodelovanje neovirano.  

Kar 28 strokovnih delavcev je odgovorilo, da je vsaj eden od staršev po narodnosti Slovenec 

in je razumel in govoril slovensko. Sicer pa je vsaj eden od staršev (večinoma oče) že razumel 

in govoril slovensko tako tekoče in razumljivo, da je bila komunikacija razumljiva in uspešna. 

Pri komunikaciji si je 14 strokovnih delavcev pomagalo s kretnjami, neverbalno komunikacijo 

oz. če povzamem odgovor dveh strokovnih delavcev, ki sta zapisala »na roke«. Včasih so 

poiskali kakšen skupni jezik, ki ga je razumel tako strokovni delavec kot tudi starši. Ta način 

je navedlo 12 strokovnih delavcev (navadno pa je šlo za angleščino, hrvaščino in srbščino), 

toliko pa jih pravi, da obvladajo oz. govorijo in razumejo materni jezik priseljencev. Ob tem 

naj izpostavimo odgovor strokovne delavke, ki je zapisala: »Naša generacija se je še morala 

učiti srbohrvaško – zato ta jezik poznamo.« Domnevamo, da je takih sicer večina strokovnih 

delavcev, ki so zajeti v našo raziskavo (glej podrobni vpis vzorca), vendar tega niso zapisali. 

Enajst strokovnih delavcev je izpostavilo kontaktno osebo, ki so jo pripeljali starši. 

Predvidevamo, da gre za prijatelje, znance itd. 

Pomoč pri prevajanju so nudili tudi starši drugih otrok iste narodnosti, ki so že razumeli in 

govorili slovenski jezik, otroci vrstniki v vrtcu, sorojenci, ki so prav tako že razumeli in 

govorili slovenski jezik, sodelavci itd. Pomagali pa so si tudi s knjigami, sličicami, simboli 

itd. Trije strokovni delavci so poudarili, da je komunikacija potekala počasi, z razločnim 

izgovarjanjem in ponavljanjem besed.  

Izpostavimo še nekatere odgovore: 

»Komunicirali smo s kazanjem – z rokami; včasih pa se preprosto nismo niti trudili, ker je 

bilo komuniciranje nemogoče.« Omenjeno izkušnjo je sicer zapisal le en anketiranec, 

domnevamo, da se je pripetila še komu.  
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Graf 9: Oblika pomoči sodelavcev/strokovnih delavcev 

 

4.9 STROKOVNI DELAVCI O PODPORNIH MEHANIZMIH IN 

TEŽAVAH PRI VKLJUČEVANJU IN DELU S PRISELJENIMI 

OTROKI/Z OTROKI PRISELJENCEV TER NJIHOVIMI STARŠI 

Želeli smo ugotoviti, ali so strokovni delavci pri neposrednem delu s priseljenim 

otrokom/otrokom priseljencev in njegovimi starši pogrešali kakšno podporo.  

Analiza odgovorov kaže, da strokovni delavci v večini niso pogrešali vnaprej predvidenih 

oblik podpore pri vključevanju otrok priseljencev in sodelovanju z njihovimi starši. 

Pri oblikovanju vnaprej pripravljenih možnih podpornih mehanizmih smo izhajali iz ključnih 

problemov, ki so navedeni v Strategiji (2007, 5). V primeru naše raziskave se predlagani 

podporni mehanizmi niso izkazali kot tisti, ki bi jih strokovni delavci pogrešali pri 

neposrednem delu z otroki in starši priseljenci.  
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Podporni mehanizem 
  

Da Ne 

Dovolj jasno razdelane smernice oz. načini 
učinkovitega vključevanja otrok priseljencev. 

f 47 77 
f% 37,9 62,1 

Izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, 
kjer bi imel/-a možnost pridobivanja jezikovnega in 
didaktičnega znanja ter veščin za medkulturno 
delovanje. 

f 45 79 

f% 36,3 63,7 

Finančno podporo za pomoč pri sporazumevanju s 
starši (npr. finančna sredstva za prevajalca, za 
pripravo dvojezičnih vabil itd.). 

f 26 98 

f% 21,0 79,0 

Več gradiva s primeri dela s starši priseljenci. f 60 64 
f% 48,4 51,6 

Več lastnega metodičnega in didaktičnega znanja za 
delo z otroki priseljenci. 

f 41 83 
f% 33,1 66,9 

Podporo vodstva. f 27 97 
f% 21,8 78,2 

Podporo sodelavcev. f 19 105 
f% 15,3 84,7 

Podporo svetovalne službe/delavke.  f 36 88 
f% 29,0 71,0 

Preglednica 19: Težave, s katerimi so se soočali strokovni delavci 

 

Najbolj enakomerno zastopanost odgovorov »da« in »ne« je dobila predpostavka 4, in sicer 

»več gradiva s primeri dela s starši priseljenci«. Odgovor »da« je izbralo 60 strokovnih 

delavcev (48,4 %), odgovor »ne« pa 64 (51,6 %).  

Izpostavili bi podporo vodstva in svetovalne delavke/službe. Podporo vodstva pogreša zgolj 

27 strokovnih delavcev (21,8 %). Te ugotovitve lahko soočimo z rezultati vprašanj, kjer so 

strokovnih delavci ocenili pomoč posameznikov (glej poglavje 4.7). Vodstvo so takrat 

najpogosteje ocenili z oceno 3 (modus = 3). Na eni strani so anketirani podporo vodstva 

ocenili z relativno slabo, nizko oceno, na drugi strani pa niso pogrešali podpore vodstva. Če 

podpore vodstva v večini niso pogrešali, zakaj so jo ocenili z nižjo oceno? Eden izmed 

možnih razlogov je, da podpore vodstva niso potrebovali, saj so se pri delu s priseljenci čutili 

dovolj avtonomne in strokovne. Drugi možni odgovor pa nam razkrivajo odgovori na 

vprašanje, kjer so strokovni delavci za obliko pomoči vodstva najpogosteje izpostavili 

svetovanje, nasvet in podporo; seznanitev z družino priseljencev, urejanje formalnosti. Prav 

tako je oceno dobro (3; modus = 3) najpogosteje dobila svetovalna delavka/služba. Kot obliko 

pomoči, ki so jo prejeli od svetovalne delavke, so najpogosteje opredelili svetovanje, nasvete, 

podporo; sodelovanje s starši. Strokovni delavci podpore vodstva morda niso niti želeli, ne le 
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zgolj pogrešali in pričakovali. Vključitev nadrejenih in drugih strokovnih delavcev v 

neposredno delo strokovnega delavca od njega zahteva kritičen vpogled z argumentacijo 

zakaj, kako, kdaj, na kakšen način. Strokovni delavec je v takem primeru dolžan argumentirati 

in kritično ovrednotiti svoje dejanje, ravnanje, kar je lahko za strokovne delavce manj 

prijetno. 

Da strokovni delavci ne pričakujejo, želijo in potrebujejo pomoči nadrejenih (vodstva, 

svetovalne službe) in se na drugi strani ne želijo dodatno strokovno izobraževati, izmenjavati 

svojih izkušenj, primerov praks ter posledično zaupati v obstoječe didaktično znanje in 

veščine za medkulturno delovanje, po našem mnenju izhaja iz nerealnega vpogleda in 

nepoglabljanja v kakovost vključevanja priseljencev v predšolski sistem. Vse omenjeno 

nakazuje na pogosto nepripravljenost spreminjanja lastnega dela, nezmožnost kritičnega 

vpogleda v lastno delo in s tem odsotnost želje po profesionalnem spreminjanju, 

nadgrajevanju lastne prakse, kar je po našem mnenju nedopustno za strokovnega delavca. 

Menimo, da izključenost potreb in želja po omenjenih podpornih mehanizmih nakazujeta, da 

se v vrtcih s tega stališča ne poglabljajo dovolj v problematiko vključevanja priseljencev v 

predšolski in šolski sistem. Nepoglabljanje v problematiko nakazuje nezaznavanje tega 

področja kot pomembnega za njihovo profesionalno napredovanje.  

Sicer pa sta podporna mehanizma »podpora vodstva« in »podpora svetovalne službe« 

relevantna za preverjanje hipoteze 6, ki pravi, da mlajši strokovni delavci (20–30 let) pri 

neposrednem delu z otroki in starši priseljenci pogosteje pogrešajo podporo vodstva in 

svetovalne službe. Iz izračuna ANOVE o razlikah v podpori vodstva (F = 0,338, sig = 0,600) 

oz. svetovalne službe (F = 0,128, sig = 0,880) glede na starost strokovnih delavcev ne 

ugotavljamo statistično pomembnih razlik. Na podlagi teh ugotovitev hipotezo 6 zavrnemo.  

Nekoliko presenečeno pa ugotavljamo, da so anketirani na trditev »Več lastnega metodičnega 

in didaktičnega znanja za delo z otroki priseljenci« v večini odgovorili, da ga niso pogrešali 

(83 oz. 66,9 %). Prav tako v večini niso pogrešali niti izobraževanja in usposabljanja, kjer bi 

imeli možnost pridobivanja jezikovnega in didaktičnega znanja ter veščin za medkulturno 

delovanje. Ti podatki so pomembni za preverjanje hipoteze 8, v kateri smo predpostavili, da 

med strokovnimi delavci z različno dolgim delovnim stažem prihaja do razlik v prepričanju 

oz. zavedanju, da imajo pomanjkljivo strokovno znanje za delo z otroki priseljencev. Na 

podlagi izračuna ANOVA (F = 0,916, sig = 0,457) ugotavljamo, da med strokovnimi delavci 

z različno delovno dobo ne prihaja do statistično pomembnih razlik v njihovi oceni, da so 
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pogrešali več metodičnega in didaktičnega znanja za delo z otroki priseljenci. Na podlagi 

ugotovitev hipotezo 8 zavrnemo.  

Izpostavimo še podporni mehanizem »izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, 

kjer bi imel/-a možnost pridobivanja jezikovnega in didaktičnega znanja ter veščin za 

medkulturno delovanje«. Podatki izpostavljenega podpornega mehanizma so relevantni pri 

preverjanju hipoteze 7, v kateri smo predpostavljali, da se strokovni delavci z višjo stopnjo 

izobrazbe (VII. stopnja ali več) pogosteje odločajo oz. izražajo potrebo po dodatnem 

strokovnem izpopolnjevanju s proučevanega področja kot strokovni delavci z nižjo stopnjo 

izobrazbe (V. in VI. stopnja). Iz izračuna ANOVE (F = 668, sig = 0,514) ugotavljamo, da 

med strokovnimi delavci z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik. Dokončno nam bodo omenjeno hipotezo pomagali potrditi podatki o udeležbi na 

seminarjih in izobraževanjih z omenjenega področja.  

V odprtem tipu vprašanja so strokovni delavci lahko navedli dodatne ovire, ki jih predhodno 

nismo predvidevali in so jih občutili pri svojem delu. Večina strokovnih delavcev (89,5 %) 

poleg (v prejšnjem vprašanju) izpostavljenih težav ni imela drugih težav pri vključevanju 

otrok in stiku s starši priseljencev. Desetina (10,5 %) pa jih je navedla, da so pri tem naleteli 

še na druge težave.  

  f f% 

Da 13 10,5 

Ne 111 89,5 

Preglednica 20: Težave strokovnih delavcev pri delu z otroki in starši priseljenci 

 

Odgovore je dopisalo 10,5 % oz. 13 strokovnih delavcev:   

• »največja težava je neaktivnost, nezanimanje staršev za katero koli obliko sodelovanja 

(Srbija)«, 

• »sodelavkina nezainteresiranost za otroka, sodelovanje z družino, do jezika«, 

• »težave pri uvajanju, neredno obiskovanje vrtca«,  

• »nezainteresiranost staršev za sodelovanje, izogibanje odgovornosti, nerazumevanje in 

nesprejemanje našega načina dela«,  

• »koliko naj od takega otroka zahtevam glede na njegove sposobnosti«, 
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• »etiketa ene sodelavke za temnopoltega – dvakrat pečen« (hkrati odgovorila – da se 

popolnoma strinja, da opozori sodelavke, če govorijo nespoštljivo), 

• »včasih so starši brezbrižni«, 

• »v vrtcu ali skupini ni samo 1 otrok staršev priseljencev, ampak je takih več – včasih 

tudi pol skupine – zelo težko individualno delati«, 

• »niso me podpirali pri mojem delu z otrokom oz. pri mojih metodah«, 

• »nisem dojela kot težave, ampak kot čudovit izziv zame in za vso skupino«, 

• »vsi te pustijo najraje pri miru, kot da se to njih ne tiče in je vse to le tvoj problem«, 

• »premalo sodelovanja staršev«, 

• »nezainteresiranost staršev priseljencev za učenje slovenskega jezika«.  

Iz teh odgovorov je precej očitna asimilacijska predpostavka strokovnih delavcev, saj so 

nezainteresirani starši, ki se niso pripravljeni naučiti slovenskega jezika in sprejeti 

»tukajšnjega« načina dela, zelo pogosta težava pri uspešnem vključevanju. Večinoma pa ne 

pogrešajo bolj jasnih smernic vključevanja otrok priseljencev in ne dodatnih znanj oz. 

usposabljanj, ki bi omogočala kakovostno interkulturno vzgojo.  

4.10 STROKOVNI DELAVCI O PRAVICAH PRISELJENCEV 

Sledita dve vprašanji, in sicer glede zagotavljanja prehrane otrokom v skladu z njihovimi 

prepričanji oz. prepričanji njihovih staršev, ki niso v skladu s prepričanji javnih vrtcev, ter 

prevajanja dokumentov v jezike otrok priseljencev. 

Da v vrtcu otrokom priseljencev zagotovijo hrano v skladu z njihovimi prepričanji, sta 

odgovorili dve tretjini 83 (66,9 %) strokovnih delavcev. Odgovor »ne« je izbrala slaba 

četrtina (29,8 %), odgovor »drugo« pa štirje strokovni delavci oz. 3,3 %. Pod omenjeni 

odgovor so navedli:  

− »samo z zdravniškim potrdilom«, 

− »izločanje jedi iz jedilnika«, 

− »odstranimo sporne jedi z jedilnika«, 

− »ne vem«.  

Iz pravno-formalnih dokumentov oz. zakonov, vezanih na predšolsko področje (ZOFVI, 

Zakon o vrtcih), nismo razbrali, da bi bilo tovrstno početje – zagotavljanje prehrane otrokom, 
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katerih starši imajo lastna (npr. verska) prepričanja v skladu z njihovimi prepričanji – tudi 

formalno podkrepljeno.  

Kar pa zadeva prevajanja dokumentov v jeziku, ki jih govorijo priseljeni otroci in njihovi 

starši, ugotavljamo, da tega večina (86,3 %) strokovnih delavcev ne zagotavlja. 17 pritrdilnih 

odgovorov (13,7 %) anketirancev prihaja iz istega vrtca. Ugotavljamo, da imajo zgolj v enem 

vrtcu od vseh, ki smo jih zajeli v raziskavo, prevedeno publikacijo vrtca, in sicer v albanski 

jezik. V vseh ostalih vrtcih nimajo nobenega dokumenta prevedenega v jezike, ki jih govorijo 

njihovi otroci.  

    f f% 

Prehrana 

Da 83 66,9 

Ne 37 29,8 

Drugo 4 3,3 

Prevedeni dokumenti 
Da 17 13,7 

Ne 107 86,3 

Preglednica 21: Zagotavljanje prehrane otrokom z drugačnimi prepričanji in prevedeni 

dokumenti v jezike priseljencev 

 

Idejo o prevedenosti določenih dokumentov v vrtcu smo izpeljali iz predloga v Strategiji 

(2007, 15). Eden izmed predlogov je seznanitev otrok priseljencev z njihovimi pravicami in 

dolžnostmi ter značilnostmi slovenskega šolskega sistema. V predšolskem obdobju to 

konkretneje poteka preko sodelovanja s starši. Najpogosteje gre za tovrstne pogovore pri 

vzpostavitvi stika ob vključitvi otroka v vrtec. Prevedeni dokumenti, zgibanke, zloženke v 

jezike, ki jih govorijo priseljenci, bi strokovnim delavcem pomagali pri predstavitvi vrtca, 

predstavitvi dela in življenja v njem, predstaviti pravic, dolžnosti itd. Menimo, da je tako 

dejanje dokaz, da vrtci razvijajo razumevanje do omenjene populacije in prispevajo k 

lažjemu, pristnejšemu stiku z njimi in tako pridobijo starše in otroke za dolgoročno 

kakovostno sodelovanje; kar je ne nazadnje po mnenju D. Bender-Szymanski (2002) dokaz 

dobro razvite medkulturne kompetence.  
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4.11 STROKOVNI DELAVCI O IZOBRAŽEVANJU IN POZNAVANJU 

DOKUMENTOV 

Dotaknili smo se tudi izobraževanja in strokovne delavce povprašali, ali so se v zadnjih petih 

letih izobraževali oz. udeležili kakšnega strokovnega izobraževanja, ki je vključevalo 

didaktično in jezikovno znanje ter obvladanje veščin za medkulturno delovanje z otroki in 

starši priseljenci. 

Večina (75 %) strokovnih delavcev se na omenjeno tematiko ni izobraževala oz. dopolnjevala 

svojega znanja, izkušenj. Dobra petina (22,6 %) strokovnih delavcev pa se je na omenjeno 

tematiko udeležila seminarjev, izobraževanj itd.  

Le 22 od 28 strokovnih delavcev, ki so se udeležili seminarjev ali dodatnih usposabljanj, se je 

spomnilo naslova izobraževanja in njegovega organizatorja. Da bi še dodatno preverili 

hipotezo 7, v kateri smo predpostavili, da se strokovni delavci z višjo stopnjo izobrazbe (VII. 

stopnja ali več) pogosteje odločajo oz. izražajo potrebo po dodatnem strokovnem 

izpopolnjevanju s proučevanega področja kot strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe (V. 

in VI. stopnja), smo izvedli test ANOVO (F = 1,940, sig = 0,148), ki ne kaže statistično 

pomembnih razlike med strokovnimi delavci z različno stopnjo izobrazbe. Na podlagi 

ugotovitev hipotezo 7 zavrnemo.  

 

    f f% 

Udeležba na 
seminarjih v zadnjih 

5 letnih 

da 28 22,6 

ne 94 75,8 

drugo 2 1,6 

Naslov ter 
organizator 
seminarja 

da 22 17,7 

ne 102 82,3 

Preglednica 22: Izobraževanje 

 

Od 22 strokovnih delavcev, ki so navedli naslov izobraževanja, so kar 4 strokovni delavci 

izpostavili študijske skupine, ki so obsegale tematiko strpnosti, medkulturnosti in 

sodelovanja. Tri strokovne delavke so izpostavile, da sta se z omenjenimi vsebinami srečali 
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tekom študija, in sicer ena v času dodiplomskega in dve tekom predavanj na podiplomskem 

študiju. Dve strokovni delavki sta izpostavili predavanje Medkulturnost v vrtcu, vendar nista 

navedla izvajalca. Dve strokovni delavki sta izpostavili program Zavoda za šolstvo, in sicer je 

ena izpostavila program Otroci priseljencev, druga pa Delo s priseljenci, vendar ju mi nismo 

navedli, ker ciljna skupina niso strokovni in drugi delavci v vrtcih.  

Strokovni delavci so izpostavili še naslednje projekte, programe in izobraževanja, ki so jih bili 

deležni:  

− »Prazniki in šege; izvajalki sta bili dr. Lea Kužnik in dr. Boža Grafenauer«, 

− »projekt Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na 

področju socialnih in državljanskih kompetenc – Hlapec Jernej in njegova pravica ali 

o tem, kako mi v moji domovini jemljejo pravice (2008–2011); izvajalka je bila 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani«,  

− »Kulturna dediščina; izvajalec je bil dr. Janez Bogataj«, 

− »Delo z Romi (strokovna delavka ni navedla izvajalca)«.  

Ostali strokovni delavci niso natančno zapisali bodisi naslova bodisi izvajalca izobraževanja, 

ki so ga bili deležni. Zapisali so naslednje: 

− »bilo je predavanje v sklopu izobraževanja na temo 'državljanska vzgoja'; projekt je bil 

financiran s strani Ministrstva za šolstvo«, 

− »vzgojno-izobraževalno delo z otroki«,  

− »medkulturna vzgoja – projekt v vrtcu«,  

− »predavanje predavateljice dr. Nade Turnšek«,  

− »predavanja o verstvih«, 

− »tematika se je nanašala na predsodke pri delu z Romi; izvajalec je bil RIC«. 

Iz odgovorov ni razbrati, da bi se za kakšen program, izobraževanje odločil celoten kolektiv 

vrtca. Gre torej za posameznike, ki so se udeležili izobraževanj.  

Iz odgovorov na zgoraj predstavljeno vprašanje smo izvedeli, da večina strokovnih delavcev, 

to je 79 (63,7 %), pri delu z otroki in starši priseljenci ni pogrešala, potrebovala dodatnega 

izobraževanja, kjer bi imela možnost pridobivanja jezikovnega in didaktičnega znanja ter 

veščin za medkulturno delovanje.  

Razlog za to, da se strokovni delavci niso udeležili tovrstnih izobraževanj, je morda tudi v 

tem, ker vodstvo ni spodbujalo tovrstnih izobraževanj, dopolnjevanj znanja strokovnih 
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delavcev. Vodilne delavce vrtca prepoznavamo kot prav tako odgovorne (poleg lastne 

odgovornosti strokovnih delavcev) za stalno izobraževanje strokovnih delavcev, kar 

predvideva tudi Strategija (2007, 18). Poleg spodbujanja strokovnih delavcev za vključevanje 

strokovnih delavcev v izobraževalne programe Strategija (2007, 18) spodbuja tudi 

usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo s strokovnimi delavci vzgojno-

izobraževalnih ustanov, v katere so vključeni otroci priseljencev. Enako meni tudi N. 

Tatković (2001), ki pravi, da je strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev zanesljiv 

način, kako se vzgojno-izobraževalne ustanove odzovejo na medkulturnost okolja.  

Kot smo ugotovili že v teoretičnem delu magistrskega dela v analizi izobraževanj, se 

nobenega izmed programov ni udeležil celoten kolektiv vrtca. Tudi iz analize anketnih 

vprašalnikov ugotavljamo, da je šlo zgolj za posameznike, ki so sodelovali na izobraževanju. 

Nismo namreč prepoznali, da se bi večina strokovnih delavcev iz istega vrtca izobraževala na 

določeno tematiko (podrobnosti glej tudi pri vprašanju 65).  

Naslednji ključni vidik je lahko tudi premalo število ponujenih kakovostnih izobraževanj in 

njihove promocije. Morda strokovni delavci iz njih ne razberejo konkretno, kaj bodo s tem 

pridobili, česa se bodo naučili itd.  

Sledi analiza odprtega vprašanja, kjer smo anketirane povprašali, katere zakone, dokumente, 

ki se ukvarjajo z otroki in starši priseljenci, poznajo. 
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o

Opomba: ZZZDR – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

Graf 10: Strokovnim delavcem poznani dokumenti, ki se nanašajo na priseljence 

 

Na omenjeno vprašanje je odgovorilo 22,6 % strokovnih delavcev. Največjemu deležu 

strokovnih delavcev (25,0 %) je poznan Kurikulum za vrtce. Znotraj omenjenega dokumenta 

je ena strokovna delavka izpostavila pomembnost načel, druga pa cilje. Drugim strokovnim 

delavkam je Konvencija o otrokovih pravicah najbolje poznan dokument (5 strokovnih delavk 

oz. 17,9 %). Tretji najpogostejši odgovor je bil Ustava RS, ki je poznana 4 strokovnim 

delavkam oz. 14,3 %. Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju so izpostavile 3 strokovne 

delavke oz. 10,7 %, Družinski zakonik pa 2 strokovni delavki oz. 7,1 %. Vsi ostali dokumenti 

so bili izpostavljeni zgolj enkrat. Izpostavimo odgovor »zakoni«, pod katerega strokovna 

delavka ni konkretneje navedla, za katere zakone gre. Ena izmed strokovnih delavk je navedla 

Zakon o priseljencih. Omenjeni zakon v RS ne obstaja, obstaja pa Zakon o tujcih.  

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011), ki so bile tudi predmet 

analize v teoretičnem delu, so poznane zgolj eni strokovni delavki. Prav tako Integracija otrok 

priseljencev v šole v Evropi.  

Iz analize podatkov ugotavljamo, da anketiranci poznajo 10 dokumentov. Najbolj poznani so 

jim Kurikulum za vrtce, Konvencija o otrokovih pravicah in Ustava RS. Gre za relativno 

nizko število odgovorov oz. navedenih dokumentov, zato poznavanja teh dokumentov ne 
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moremo posploševati na celoten vzorec. Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 

in šole (2011) kot prav tako enega izmed ključnih dokumentov v našem delu je izpostavila le 

ena strokovna delavka. Da je omenjeni dokument strokovnim delavcem neznan, je razvidno iz 

odgovorov. V nasprotnem primeru bi se morda v odgovorih večkrat sklicevale nanj in vedele, 

kaj dokument od njih pričakuje. 

4.12 STROKOVNI DELAVCI O VREDNOTAH V VRTCIH 

Vprašanja v zadnjem, tretjem delu so se nanašala na to, kako strokovni delavci ocenjujejo 

vrtec, v katerem so zaposleni, s stališča odzivanja na migracijske procese in interkulturne 

odnose. Strokovni delavci so se ob trditvah opredelili na podlagi 5-stopenjske lestvice. 

Statistično pomembne razlike s t-testom smo tokrat preverjali zgolj med vrtci. Osredotočili se 

bomo zgolj na razlike med vrtci z večjim in vrtci z manjšim deležem priseljenih otrok oz. 

otrok priseljencev.  

Kar 84,6 % strokovnih delavcev se bodisi strinja bodisi popolnima strinja, da v njihovem 

vrtcu kulturne razlike razumejo in sprejemajo kot vrednoto. Desetina (12,9 %) se s trditvijo 

delno strinja, ne strinjajo se zgolj trije anketiranci. S trditvijo, da v njihovem vrtcu širijo 

vedenja o integraciji priseljencev med starši slovenskih otrok, se dve petini (39,5 %) 

strokovnih delavcev strinjata, prav tako se slabi dve petini (36,3 %) delno strinjata, desetina 

(12,9 %) ne strinja ter desetina (9,7 %) popolnoma strinja. Le en strokovni delavec se s 

strditvijo sploh ne strinja.  

Da je vrtec, v katerem so zaposleni anketiranci, prepoznaven po vrednotah prijateljstva, 

strpnosti, demokratičnosti, se jih največ (44,3 %) strinja oz. popolnoma strinja (29 %). 20,2 % 

se jih s trditvijo delno strinja in le 8 (6,5 %) anketirancev se ne strinja.   

S četrto trditvijo, da v njihovem vrtcu dajejo poudarek na prepoznavanje in odpravljanje 

lastnih predsodkov, se tri četrtine anketirancev strinjata ali popolnoma strinjata. Petina se 

(21,0 %) delno strinja, Samo 7 (5,6 %) anketirancev se ne strinja in en strokovni delavec 

sploh ne strinja.  

Kar 90,3 % anketirancev se (popolnoma) strinja s trditvijo, da v vrtcu, kjer so zaposleni 

anketiranci strokovni delavci, enako sprejemajo otroke priseljence, ne glede na njihov socialni 

status oz. državo porekla. 7 (5,6 %) anketirancev se delno strinja, 4 % pa se ne strinjajo ali 
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sploh ne strinjajo. Iz izračuna t-testa je razvidno, da so statistično pomembne razlike v 

povprečnem mnenju (v našem vrtcu strokovni delavci enako sprejemamo otroke priseljence, 

ne glede na njihov socialni status oz. državo porekla) med vrtci z manjšim oz. večjim deležem 

priseljenih otrok/otrok priseljencev. In sicer ugotavljamo, da so omenjeni trditvi bolj 

naklonjeni vrtci z nižjim deležem priseljencev.  

Trditev 
  

1 2 3 4 5 M SD 

V našem vrtcu kulturne 
razlike razumemo, 
sprejemamo kot vrednoto. 

f 0 3 16 69 36 
4,11 0,712 

f % 0,0 2,4 12,9 55,6 29,0 

V našem vrtcu širimo 
vedenja o integraciji 
priseljencev med starši 
slovenskih otrok.  

f 1 16 45 49 12 
3,45 0,870 

f % 0,8 12,9 36,3 39,5 9,7 

Naš vrtec je prepoznaven 
po vrednotah strpnosti, 
demokratičnosti, 
prijateljstva. 

f 0 8 25 55 36 
3,96 0,869 

f % 0,0 6,5 20,2 44,4 29,0 

V našem vrtcu dajemo 
poudarek prepoznavanju in 
odpravljanju lastnih 
predsodkov. 

f 1 7 26 58 32 
3,91 0,874 

f % 0,8 5,6 21,0 46,8 25,8 

V našem vrtcu strokovni 
delavci enako sprejemamo 
priseljene otroke/otroke 
priseljencev, ne glede na 
njihov status oz. državo 
porekla.  

f 1 4 7 39 73 

4,44 0,810 

f % 0,8 3,2 5,6 31,5 58,9 

Opomba: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam 

Preglednica 23: Prepričanja strokovnih delavcev o vrednotah njihovega vrtca 

 

Spodbujanje pozitivnega vrednotenja razlik in različnosti ter osvetljevanje ne le razlik kot 

podporo interkulturni vzgoji spodbuja tudi Strategija (2007), zato je izjemno pomembno, da 

strokovni delavci sprejemajo kulturne razlike kot vrednoto, kot možnosti za učenje, 

spoznavanje, bogastvo novih izkušenj, izziv itd.  

Strategija (2007) spodbuja širjenje vedenja o integraciji in kulturi drugačnih med starši 

slovenskih otrok, kar je izjemno pomembno za spodbujanje medkulturnega učenja in 

pozitivne naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti v vrtcu. Da vrtci, v katerih 

so zaposleni strokovni delavci, zajeti v raziskavi, širijo tovrstna vedenja, se (popolnoma) 

strinja slaba polovica (61 oz. 49,1 %) anketirancev.  
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Preseganje negativnih predsodkov in etničnih stereotipov je cilj interkulturne vzgoje. 

Prepoznavanje in odpravljanje predsodkov in stereotipov je nujen pogoj za medkulturno 

delovanje, poučevanje in vzpostavljanje medkulturne klime. S tem se (popolnoma) strinja 90 

(72,6 %) anketirancev oz. so mnenja, da v njihovem vrtcu dajejo poudarek tudi omenjenemu.  

Anketiranci se v večini strinjajo ali popolnoma strinjajo, da strokovni delavci v njihovem 

vrtcu enako sprejemajo vse otroke priseljence ne glede na njihov socialni status oz. državo 

porekla. Ne le zgolj razlikovanje med slovenskimi otroki in otroki druge narodnosti, tudi 

razlikovanje med otroki različnih narodnosti na kakršen koli način je nedopustno in 

neprofesionalno. To v načelu diskriminacije izpostavlja tudi Strategija (2007, 13), ki pravi: 

»Otroci migrantov so upravičeni do enakega ravnanja in pravic kakor otroci, ki so državljani 

ali imajo stalno prebivališče. Najprej in predvsem jih je treba obravnavati kot otroke. Vsi 

pomisleki glede njihovega priseljenskega statusa bi morali biti drugotnega pomena.« Potrebno 

je spodbujanje strokovnih delavcev k enakemu sprejemanju otrok priseljencev ne glede na 

njihov socialni status oz. državo, poreklo (prav tam, 17). 

Iz analize odgovorov ugotavljamo, da anketiranci svoje delovno okolje, vrtce, v katerih so 

zaposleni, dojemajo kot ustanove, ki spodbujajo ustvarjanje, oblikovanje pozitivnih temeljev 

za medkulturno vzgojo, ki zajema spoštovanje različnosti, ustvarjanje bogastva v 

podobnostih, spodbudne, demokratične medsebojen odnose itd. 
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5 ZAKLJUČEK  

Na podlagi analize dokumentov in literature v teoretičnem delu ter raziskovanja prepričanj in 

konkretnih pedagoških praks 124 strokovnih delavcev pri delu s priseljenimi otroki oz. z 

otroki priseljencev izpostavljamo v nadaljevanju podane ugotovitve.  

Strokovni delavci, zajeti v raziskavi, so se bolj strinjali, da bi moral vrtec staršem 

priseljencem ponuditi dokumente, vezane na njihove pravice v Sloveniji, proces pridobivanja 

azila itd., kot dokumente, vezane na življenje in delo v vrtcu (publikacijo, razne zloženke, 

pravice in dolžnosti staršev itd.). Anketirani so izrazili naklonjenost vključevanju priseljenih 

otrok oz. otrok priseljencev, saj večinoma zavračajo trditev, da bi morali omenjeni otroci 

bivati v zasebnem varstvu, vse dokler se vsaj delno ne naučijo slovenskega jezika. Naklonjeni 

so tudi uresničevanju njihove pravice do zagotavljanja ustrezne prehrane v skladu z njihovim 

prepričanjem. Vedenjske in druge težave teh otrok prepoznavajo kot posledico življenja v dve 

kulturah, nepoznavanja jezika, drugačne vzgoje doma itd. Kot smo predvidevali, anketirani od 

staršev priseljencev v večini pričakujejo, da se bodo čim prej naučili slovenskega jezika, da 

bodo laže komunicirali z njimi. Strokovni delavci staršev priseljencev ne dojemajo kot 

staršev, ki za svojega otroka ne bi kazali zadostnega zanimanja. Anketirani so v večini 

prepričani, da je strokovni delavec odgovoren za učenje slovenskega jezika priseljenega 

otroka oz. otroka priseljencev, toda pri tem nismo ugotovili, da bi se načini in sistematičnost 

poučevanja tega med strokovnimi delavci iz vrtcev z različnim deležem priseljencev 

razlikovali.  

Strokovni delavci pa le delno prevzemajo odgovornosti glede učenja drugih otrok v oddelku 

osnovnih besed v maternem jeziku priseljenca, priprave ostalih otrok v oddelku na prihod 

priseljenega otroka/otroka priseljencev ter oblikovanja IP-ja in sestave strokovnega tima itd. 

Tudi na ravni njihove prakse podatki kažejo, da večinoma ne oblikujejo IP-jev in strokovnih 

timov. Nenačrtovanje IP-ja posledično prinaša pomanjkanje načrtnega, sistematičnega dela pri 

učenju, utrjevanju slovenskega jezika, pri socialnem vključevanju ipd. Da se strokovni delavci 

tega ne lotevajo sistematično, načrtno, organizirano, lahko sklepamo tudi iz navedenih 

načinov spodbujanja in seznanjanja s slovenskim jezikom priseljenih otrok/otrok priseljencev. 

Kot smo že izpostavili, se večina strokovnih delavcev ne čuti odgovorne za učenje in 

ohranjanje maternega jezika. Delna uporaba materinščine je zagotovljena zgolj pri strokovnih 

delavcih, ki poznajo jezik priseljenega otroka (večinoma gre za jezike držav nekdanje 
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Jugoslavije). Vendar so tovrstni načini komunikacije strokovnih delavcev z otrokom 

priseljencev bolj kot ohranjanju materinščine namenjeni vzpostavljanju stika in pozitivnega 

odnosa z otrokom, v nekaterih primerih pa hitrejšemu učenju slovenščine. Strinjamo se z 

mnenjem M. A. Vižintin (2009, 195), ki izpostavlja, »da se neurejenost na sistemski oz. 

zakonodajni ravni odraža v drugih sferah, tako pri poučevanju slovenščine kot drugega/tujega 

jezika kot pri poučevanju maternega jezika otrok priseljencev«. Ugotavljamo tudi, da nekateri 

strokovni delavci, ki imajo v oddelku vključenega priseljenega otroka/otroka priseljencev, 

delo v njem prilagodijo zgolj s predstavitvijo kulture in literature iz dežel oz. držav, od koder 

prihajajo priseljeni otroci. Med ostalimi prilagoditvami, kot smo predvidevali v hipotezah, 

nismo zaznali vključitve socialnih iger in drugih načinov za vzpostavitev spodbudnih, 

pozitivnih medsebojnih odnosov, razvijanje vrednot strpnosti, demokratičnosti in prijateljstva.  

Strokovni delavci s starši priseljenci sodelujejo zlasti na roditeljskih sestankih, predavanjih za 

starše, govorilnih urah itd. Vsebino slednjih, kar smo predvidevali tudi v hipotezah, strokovni 

delavci, zaposleni v vrtcih z višjim deležem priseljencev, ne načrtujejo. Od posameznega 

strokovnega delavca je tudi odvisno, kako pogosto izvaja govorilne ure. Večina anketiranih te 

izvaja po potrebi. Sicer pa si je večina strokovnih delavcev ob težavah pri komunikaciji s 

starši pomagala s sorodniki, prijatelji, sosedi priseljenci. Zelo pogosto pa tudi s starejšimi 

otroki, že dalj časa bivajočimi v Sloveniji. To dokazuje, da se strokovni delavci ne zavedajo 

resnosti težav, ki nastopajo pri tem, da v strokovne pogovore o otroku vključujejo druge 

otroke, ki po našem mnenju niso dovolj kompetentni za tovrstne pogovore. Da je 

nepoznavanje pomena dobre komunikacije s starši spregledano področje pri strokovnih 

delavcih, dokazuje dejstvo, da strokovni delavci v večini primerov niso pogrešali finančne 

podpore za prevajanje dvojezičnih vabil, prevajanje pogovorov na govorilnih urah ipd.  

Pravno-formalni dokumenti, vezani na vrtec oz. šolski sistem na sploh, ne podpirajo pravice 

priseljencev do zagotavljanja ustrezne prehrane v skladu z njihovimi prepričanji, zato je bilo 

pričakovano, da jo tudi v praksi zagotavlja malo vrtcev.  

Da se strokovni delavci ne zavedajo oz. poglabljajo v problematiko vključevanja otrok 

priseljencev in izboljševanja prakse pri tem, je razvidno iz tega, da poznajo izjemno malo 

dokumentov, ki so vezani na to področje. Pomanjkanje poznavanja dokumentov hkrati prinaša 

pomanjkanje znanja o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo priseljenci na eni strani in strokovni 

delavci na drugi. Vključevanje priseljencev v vrtce je nedvomno tematika, ki zahteva posebno 

pozornost, pa vendar večina strokovnih delavcev pri delu z njimi ni pogrešala boljšega 
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lastnega didaktično-metodičnega znanja s področja poučevanja slovenščine, in to se ni 

razlikovalo niti glede na njihov staž. Strokovni delavci prav tako večinoma niso pogrešali 

dodatnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja z omenjenega področja, do razlik v 

željah po dodatnem izobraževanju pa ne prihaja niti med strokovnimi delavci z različno 

izobrazbo.  

M. A. Vižintin (2009, 195) poudarja, da je od razgledanosti in razumevanja vodstvenega 

kadra v šolah, zaposlenih v svetovalnih službah in ostalih pedagoških delavcev, ki se osebno 

angažirajo, odvisno, katere oblike dela bodo vključili v svoje delo z otroki priseljenci in na kaj 

se bodo osredotočili. Zato nas izjemno skrbi ugotovitev, da so strokovni delavci podporo 

vodstva ocenili z nizko oceno (2,8) in da se ocene podpore vodstva ne razlikujejo pri 

strokovnih delavcih z različno stopnjo izobrazbe.  

Ugotovitve empirične raziskave in teoretične analize vodijo do naslednjih zaključkov:  

• potreben je temeljit premislek o spoštljivem spodbujanju vključevanja priseljenih 

otrok/otrok priseljencev in na podlagi tega sprememba ter dopolnitev formalnih 

dokumentov z rešitvami, ki bodo v podporo vrtcem in strokovnim delavcem: 

o dodelitev prednosti pri vključitvi v vrtec, kot jo priznava otrokom s PP ter 

otrokom iz socialno ogroženih družin. Z omenjenim ukrepom bi šolski kot tudi 

politični sistem sporočila, da država teži in daje poudarek ustvarjanju 

medkulturne oz. interkulturne družbe; 

o dopolnitev vpisnih listov s podatkom o narodnosti oz. še bolje jeziku, ki ga 

uporabljajo v komunikaciji z otrokom, ki bi pripomogel k nespregledanosti 

omenjene populacije, vključitvi dodatnih individualnih ur za učenje in 

poučevanje slovenskega jezika že v predšolskem obdobju kot tudi dodatni 

finančni pomoči za osebje, ki bi vodilo tovrstne ure; 

o spodbujati zagotavljanje ustrezne prehrane, skladne tudi s prepričanji staršev;  

o finančne podpore za prevajalce, ki bodo lahko v pomoč pri sodelovanju s starši, 

na govorilnih urah, pri oblikovanju dvojezičnih vabil kot tudi za uresničevanje 

pravice do učenja in ohranjanja maternega jezika; 

• oblikovanje programov dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, namenjenega 

izključno vodstvenim, svetovalnim in strokovnim delavcem vrtca z jasnimi, 

preglednimi in konkretnimi kompetencami, ki bi jih strokovni delavci pri tem 
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pridobili, vključujoč predstavitve primerov dobre prakse. Potrebna je tudi primerna 

promocija tovrstnih programov; 

• vključitev oz. dopolnitev srednješolskega strokovnega izobraževanja, predvsem pa 

dodiplomskega študija predšolske vzgoje: 

o z interkulturnimi vsebinami, poznavanjem dokumentov, zakonov, priporočil, ki 

se ukvarjajo s priseljenimi;  

o s pregledom raziskav oz. njihovimi ugotovitvami, ki obravnavajo populacijo 

priseljencev; 

o s prepoznavanjem potreb in značilnosti otrok pri vključevanju v novo kulturno-

jezikovno območje;  

o z izkušnjami in znanjem za pridobivanje, razvijanje interkulturnih kompetenc, 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika; 

o ozaveščanje o pomenu in načrtovanju IP-ja ter pomenu oblikovanja 

strokovnega tima pri skrbi za razvoj in kakovost dela z omenjenimi otroki, 

o z vsebinami, v okviru katerih bi študentje imeli priložnost izkustvenega učenja 

na področju poglabljanja v lastne predsodke in stereotipe, 

o kot tudi z metodiko usposabljanja za poučevanje slovenščine kot drugega oz. 

tretjega jezika; 

• ozaveščanje ravnateljev in drugih vodstvenih delavcev oz. natančneje ozaveščanje 

odgovornosti pri: 

o skrbi za profesionalni razvoj strokovnih delavcev oz. spodbujanje teh k  

izobraževanju na omenjenem področju, spodbujanju strokovnih delavcev k 

prepoznavanju in odpravljanju lastnih predsodkov in stereotipov ter h kritični 

samoevalvaciji lastnega dela in njeni izboljšavi; 

o spodbujanju strokovnih delavcev k izmenjavi dobrih praks, timskega 

sodelovanja in povezovanja;  

o spodbujanju strokovnih delavcev k poznavanju in analizi formalnih 

dokumentov in priporočil za delo s priseljenimi; 

o spodbujanju in ozaveščanju strokovnih delavcev o pomenu oblikovanja IP-ja 

predvsem za priseljene otroke; 

o oblikovanju strokovnega tima, ki bi se ukvarjal z razvojem in kakovostjo dela s 

priseljenimi otroki in otroki priseljenci.  
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: OPISI PROGRAMOV  

o KULTURNA DEDIŠČINA V VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2012/2013, 87): »Seznanitev 

slušateljev z novejšimi pristopi pri obravnavi kulturne dediščine v vrtcih in šolah. Prikaz 

kulturne dediščine glede na novejšo sistemizacijo. Prikaz primerov dobre prakse za področje 

kulturne dediščine v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Kulturna dediščina je del naše 

tradicije in kulture. S spodbujanjem za zanimanje in raziskovanje kulturne dediščine 

povezujemo znanja različnih predmetnih področij in krepimo slovensko narodno zavest. S 

spoznavanjem slovenske (in drugih) kulturne dediščine krepimo medkulturni dialog in 

zavedanje kulturnega bogastva slovenskega prostora.« 

 

o INTERKULTURNA VZGOJA ZA VSAKODNEVNO PRAKSO: PEDAGOŠKA 

ILUZIJA ALI URESNIČLJIVOST 

Cilj (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2012/2013, 187; Katalog programov 

dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju za šolsko leto 2011/2012, 214): »Pomoč udeležencem pri zavedanju pomena 

kulture in interkulture z ozaveščanjem lastnih spoznanj ter seznanitev s širšimi družbenimi 

normami. Seznaniti se z interkulturnimi kompetencami pri sebi, se preizkusiti v konkretnih 

aktivnostih in izboljšati znanje s področja interkulturnih kompetenc. Doživeti multisenzorično 

motivacijo kot sredstvo za boljše spoznavanje in razumevanje sebe in drugih. Se preizkusiti v 

oblikovanju idej za prakso. Udeležence spodbuditi k oblikovanju lastnih pedagoških poti s 

poudarkom na upoštevanju vsakodnevne učne situacije in načel interkulturne vzgoje.« 

 

o RAZVIJANJE MEDKULTURNE ZMOŽNOSTI S POMOČJO UČNIH 

SCENARIJEV 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2012/2013, 187): »Ozaveščanje 

različnih zaznavnih vzorcev, ki jih terja medkulturno učenje. Ustvarjanje učnih scenarijev, ki 

vodijo k usvajanju medkulturne kompetence.« 
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o IZOBRAŽEVANJE ZA KULTURNO IN DRŽAVLJANSKO VZGOJO TER 

VZGOJO MEDKULTURNEGA DIALOGA 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2011/2012, 112; Katalog 

programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/2011, 122; Katalog programov dodatnega 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

šolsko leto 2009/2010, 138): »Dodatna usposobitev strokovnih delavcev na področju vzgoje 

in izobraževanja v Republiki Sloveniji za poznavanje, razumevanje in prenašanje ustreznih 

znanj, veščin in vedenjskih vzorcev s področja kulture, državljanstva in medkulturnega 

dialoga na udeležence procesa vzgoje in izobraževanja. Temeljni cilj programa je tako 

posredovanje potrebnih znanj in spretnosti za uspešno vzgojo ustreznih kulturnih in 

državljanskih kompetenc.« 

 

o MEDKULTURNO IN INKLUZIVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V 

SLOVENSKEM VRTCU IN ŠOLI 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/2011, 124): »Ozavestiti 

udeležence o pomenu in vrednosti razumevanja in spoštovanja različnosti, jih usmerjati v 

medkulturno vzgojno-izobraževalno delovanje, k smiselnemu vključevanju prvin kulture tudi 

učencev različnih jezikovnih, kulturnih, verskih in nacionalnih skupnosti, predstaviti uspešne 

primere iz tujine, sistematično, poglobljeno analizirati veljavne učne načrte, poiskati možnosti 

za primerno medkulturno inkluzivno delovanje, jih spodbuditi k primernim postopkom, 

prepoznati in izrabiti možnosti vključevanja predstavnikov lokalnih skupnosti v šolske 

dejavnosti.« 

 

o OTROCI PRISELJENCI IN MEDKULTURNI DIALOG 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/2011, 145): »Podobe otrok 

priseljencev v umetnostnih besedilih. Spodbuda k poglobljenemu in h kritičnemu branju, k 

razvoju književne didaktike kot vzgoje za mir, strpnost in spoštovanje drugačnosti. Iskanje 

možnosti za medpredmetno povezovanje. Razvoj medkulturnega dialoga (s primeri 

dvojezičnih ur). Pomen učenja jezika novega okolja (slovenščina kot drugi jezik) in pouka 
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maternega jezika. Izdelava učne priprave z elementi strpnosti, tolerance in medkulturnega 

dialoga.« 

   

o KULTURNA VZGOJA V VRTCU – OD DEDIŠČINE DO MEDKULTURNOSTI 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/2011, 197; Katalog 

programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2009/2010, 189; Katalog programov dodatnega 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

šolsko leto 2008/2009, 213): »Razumevanje kulturne dediščine in umestitev v sodobni  čas; 

razumevanje sodobnih načinov izražanja in komunikacije – medijska pismenost, kritično 

mišljenje, medkulturni dialog. Spodbujanje celostnih pristopov in kulturne vzgoje pri 

uresničevanju predšolskega kurikuluma. Razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov pri 

doživljanju, zamišljanju, izražanju, komuniciranju in uveljavljanju na področju izražanja in 

umetnosti (ples, glasba, gledališče, književnost itd.).« 

 

o NA POTI DO INTERKULTURNEGA SPORAZUMEVANJA 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/2011, 233): »Pomoč 

izvajalcem pri zavedanju pomena kulture, multikulture in interkulturnosti, spoznati 

interkulturne kompetence ter se v konkretnih dejavnostih preizkusiti v razumevanju in 

razvijanju, doživeti multisenzorično motivacijo kot sredstvo za spodbujanje boljšega 

razumevanja sebe in drugih, preizkusiti se v oblikovanju idej za prakso s poudarkom na 

razvijanju interkulturnih kompetenc pri otrocih, izmenjavi izkušenj med udeleženci različnih 

ravni izobraževanja (predšolska, šolska in srednješolska raven), spodbuditi udeležence k 

oblikovanju lastnih poti.« 

 

o DIDAKTIČNO-METODIČNE PRILAGODITVE ZA DELO Z UČENCI TUJCI 

Cilj programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/2011, 239): »Usposobiti 

strokovne delavce v OŠ in SŠ za delo z učenci tujci na področju vključevanja, izobraževanja, 

didaktike prilagajanja in napredovanja učencev ter dela s starši.« 
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o OZAVEŠČANJE IN PREMAGOVANJE PREDSODKOV IN STEREOTIPOV 

Namen in cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2009/2010, 221): 

»Spoznavanje mehanizmov oblikovanja predsodkov in stereotipov v odnosu do pripadnikov 

različnih narodnosti, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačnim načinom življenja, 

religioznimi usmeritvami, posebnimi potrebami. Ozaveščanje vpliva lastnih prepričanj, 

stališč, implicitnih teorij in predhodnih izkušenj na način in proces poučevanja.« 

 

o KAKO DO INKLUZIVNE POVEZANE SKUPNOSTI OTROK/UČENCEV? 

Namen in cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2009/2010, 155): 

»Ozaveščanje in refleksija vrednot in načel institucionalizirane vzgoje in izobraževanja. 

Spoznavanje pomena razvoja otrokove identitete skozi socialno-kulturni kontekst. 

Prepoznavanje strategij otrokovega izražanja in vključevanja v družbo. Spoznavanje strategij 

upravljanja skupine skozi koncept otrokovih pravic.« 

 

o SOCIALNA PRAVIČNOST IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

Namen seminarja (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2007/2008, Katalog programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

šolsko leto 2009/2010 programi za vrtce, 19): »Udeleženci se bodo seznanili z načini, 

vsebinami in metodami za zagotavljanje socialne pravičnost in socialne inkluzije. Spoznali 

bodo, kako ozavestiti predsodke in stereotipe. Seznanili se bodo z oblikami zatiranj v družbi 

in spoznali načine za oblikovanje socialnih mrež za zagovorništvo diskriminiranih 

posameznikov in skupin. Spoznali bodo pomen učinkovitega poslušanja in komuniciranja v 

vzgoji in izobraževanju.« 

 

o Z IGRO DO STRPNOSTI IN RAZUMEVANJA DRUGAČNOSTI 

Cilji programa so (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2009/2010, 140; Katalog 

programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2008/2009, 182; Katalog programov dodatnega 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

šolsko leto 2007/2008, 216): »Ozaveščanje strokovnih delavcev o potrebi po pravočasnem in 
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senzibilnem prepoznavanju različnih vrst nasilja v skupinah, posredovanje temeljnega 

teoretičnega izhodišča na temo nasilja, pridobivanje veščin za ustrezno odzivanje na zaznano 

nasilje (delo v skupinah, preigravanje socialnih iger, vrednotenje lastnega počutja v vlogi 

nasilneža ali žrtve, v vlogi učenca, razrednika, učitelja, starša), usmeritve za pripravo 

vzgojnega programa za delo s skupino, razredom, starši.« 

 

o OD KULTURE K INTERKULTURNI, OD MENE K TEBI 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2009/2010, 221): »Pomoč 

izvajalcem pri zavedanju pomena kulture, multikulture in interkulturnosti. Doživeti 

multisenzorično motivacijo kot sredstvo za spodbujanje boljšega razumevanja sebe in drugih. 

Spoznati didaktično-metodične pristope s poudarkom na prikazu konkretnih tehnik in vaj za 

delo z otroki. Se preizkusiti v izvajanju konkretnih dejavnosti z drugimi udeleženci seminarja. 

Podpreti primere dobre prakse in spodbujati uporabnost znanj v praksi. Predstaviti 

prizadevanja Sveta Evrope na področju interkulturne vzgoje.« 

 

o VZGOJA ZA ODGOVORNOST, MEDKULTURNI DIALOG IN SOŽITJE 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2008/2009, 179): »Seznaniti 

strokovne delavce s temeljnimi načeli vzgoje za odgovornost in multikulturnosti, usposobiti 

strokovne delavce za uvajanje načel odgovornega državljanstva in multikulturnosti v vzgojno-

izobraževalni proces; usposobiti strokovne delavce za prepoznavanje in vključevanje načel 

odgovornega državljanstva in multikulturnosti v poučevanje in učenje; senzibilizirati 

strokovne delavce za uporabo medpodročnih povezav pri učenju in poučevanju vsebin, ki se 

navezujejo na odgovorno državljanstvo in multikulturnost.« 

 

o VZGOJA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST IN SOŽITJE 

Cilj programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2007/2008, 214): »Vplivanje na 

ozaveščenost, spreminjanje in razumevanje procesov in vzrokov oblikovanja odnosov in 

komunikacije v skupnosti, ki je lahko bolj ali manj socialno uravnotežena.« 
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o ŽIVETI SKUPAJ V MEDKULTURNI DRUŽBI 

Cilji programa (Katalog programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2008/2009, 254; Katalog 

programov dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2007/2008, 301): »Pomoč izvajalcem pri zavedanju 

pomena interkulturnosti, doživeti multisenzorično motivacijo kot sredstvo za spodbujanje 

boljšega razumevanja sebe in drugih, spoznati didaktično-metodične pristope s poudarkom na 

prikazu konkretnih tehnik za delo z otroki/učenci in dijaki, podpreti primere dobre prakse ter 

spodbuditi možnosti uporabe v praksi.« 

 

o MEDKULTURNI DIALOG V VRTCU, ŠOLI, RAZREDU (VKLJUČEVANJE 

OTROK RAZLIČNIH JEZIKOV, KULTUR, VEROIZPOVEDI V SKUPINO) 

Cilji konference: »Spodbuditi strokovne delavce za zaznavanje navzočnosti otrok različnih 

narodnosti, kultur in jezikov v naših vrtcih, šolah ter jih usposabljati za primerno odzivanje na 

njihove potrebe, spodbujati strokovne delavce za vključevanje medkulturnega dialoga med 

različnimi otroki, učenci, njihovimi starši, usmerjati jih k pripravi individualnega programa 

dela z otroki, učenci, ki so se priselili v naše okolje (za učenje slovenščine, spoznavanje 

kulture – medkulturni dialog), osvetliti medkulturnost kot načelo sodobne vzgojno-

izobraževalne dejavnosti z mladimi, predstaviti metode in didaktične postopke pri pouku 

slovenščine in drugih predmetih za delo z učenci priseljenci, podati usmeritve za spremljanje 

in vrednotenje napredka otrok, učencev priseljencev, predstaviti preizkušene in uspešne 

oblike dela s starši otrok, posredovati temeljne informacije za ozaveščanje pomena, vloge 

razrednika in vseh strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, v šoli (pomen timov), predstaviti 

primere dobre prakse iz domačega in tujega okolja in drugo.« 

Vsebine oz. teme konference so: »V naši skupini, razredu imamo otroka, učenca iz tujine; ne 

razume jezika, ne pozna naše kulture, načina življenja, vrednot. Medkulturni dialog; pogoji 

zanj. Preizkušeni primeri dobre prakse pri delu z otroki, učenci priseljenci in s starši. Letni 

načrt dela z otroki/učenci priseljenci in njihovimi starši.« 

 

o DELO S STARŠI IN OPTIMALNO VKLJUČEVANJE UČENCEV Z 

MIGRANTSKIM OZADJEM V SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM  

Cilj in namen programa: »Prepoznavanje in spoštovanje prvin kulturne različnosti za strpno 

sobivanje vseh vpletenih v vzgojno-izobraževalni proces. Ozaveščanje vzgojiteljev v vrtcih in 
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pedagoških delavcev v šolah o pomenu učinkovitega sodelovanje s starši kot sooblikovalci 

celovitega otrokovega razvoja. Dolgoročno spremljanje učinkov takega delovanja v vrtcu ter 

šolskem vsakdanu.«  

 

Vsebine oz. teme konference so: »Socialne igre – spodbudna pot za vključevanje in 

sodelovanje. Izzivi pri delu s starši v večkulturnem okolju, poti za reševanje. Predstavitev 

primerov uspešne prakse. Družina in vrtec spodbujata/ovirata otrokov celostni razvoj 

(čustveni, socialni, jezikovni, kulturni) ter sooblikujeta njegovo samopodobo. Postopki za 

učinkovito razrešitev nesoglasij med domom in vrtcem; igre vlog in demonstracija primerov 

sodelovanja. Celovito dolgoročno načrtovanje dela s starši; opredelitev vsebin in oblik dela.« 

 

o MOŽNOSTI ZA IZRAŽANJE IN USTVARJALNOST V VRTCU – OD LJUDSKE 

DEDIŠČINE DO MEDKULTURNOSTI 

Cilj in namen programa: »Pri strokovnih delavcih v vrtcih ozaveščati pomen in vlogo 

folklorne kulturne dediščine (ljudski plesi in oblačilna dediščina; otroške prstne, dotikalne in 

rajalne igre), predstaviti in ozaveščati pristope pri razvijanju raznovrstnih zmožnosti 

ustvarjalnosti in izražanja otrok v vrtcu (ob glasbi, ob knjigah).«  

Vsebine in teme konference: »Slovenska kulturna dediščina – plesi in folklorne igre v 

pedagoški praksi. Slovenska kulturna dediščina – ljudski plesi, rajalne igre, oblačilna 

dediščina. Glasba in umetnost v kurikulu vrtca. Otrok in knjiga v kurikulu vrtca.« 
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