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POVZETEK 

Učenci/dijaki iz albansko govorečega okolja s težavami v socialni integraciji so mladostniki, 

ki se poleg običajnih problemov srečujejo še z množico drugih težav, katerim včasih niso kos 

niti strokovni delavci, institucije in obstoječi sistem. 

Diplomsko delo raziskuje ustreznost pristopov vzgojno-izobraževalnega sistema za 

učence/dijake, ki prihajajo iz albansko govorečega okolja. Predmet raziskave so vzroki za 

slabšo socialno integracijo učencev/dijakov v vzgojno-izobraževalni sistem in iskanje 

ustreznih rešitev, ki bi vsakemu otroku/mladostniku, ki prihaja iz albansko govorečega okolja, 

s težavami v socialni integraciji zagotovili ustrezno, njemu primerno pomoč.  

V teoretičnem delu sem se dotaknila vzgojno-izobraževalnega sistema, migracij v Sloveniji, 

multikulturalnosti, vključevanja migrantskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem, dostop 

imigrantov do izobraževanja v Sloveniji, delo z migrantskimi otroci v vzgojno-

izobraževalnem sistemu in delo z migrantskimi otroci v vzgojno-izobraževalnem sistemu v 

Evropi, kot primer dobre prakse sem navedla Švedsko. 

Empirični del zajema kvalitativno raziskavo s štirimi intervjuji (dijakinje, ki obiskujejo 

poklicno šolo v Ljubljani). V raziskavi sem želela ugotoviti, kako v praksi poteka integracija 

albansko govorečih dijakov/učencev v šolski sistem, hkrati pa ugotoviti pomanjkljivosti 

sistema. Rezultate sem interpretirala po vsebinskih sklopih in jih v zaključku s predlogi 

ukrepov povezala v svoje videnje rešitev. 

Ključne besede: migrantski otroci, integracija, albansko govoreči dijaki, vzgoja in 

izobraževanje, multikulturalizem, učitelji, materin jezik, tuji jezik. 
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SUMMARY 

Pupils / students from the Albanian-speaking environment with difficulties in social 

integration are adolescents who, in addition to the usual problems, encounter a multitude of 

other problems that may sometimes represent difficulties even for the professionals, 

institutions and the existing system. 

The thesis explores suitability of approaches in the educational system for pupils / students 

who come from the Albanian-speaking environment. The research subjects are the causes for 

poor social integration of pupils / students in the educational system and to find an 

appropriate solution for each child / adolescent who comes from the Albanian-speaking 

environment with problems of social integration in order to ensure an adequate and 

appropriate help for him. 

In the theoretical part, I briefly discuss the educational system, migration in Slovenia, 

multiculturalism, integration of migrant children in the educational system, immigrants’ 

access to education in Slovenia, working with migrant children in the educational system as 

well as working with migrant children in the educational system in Europe as an example of 

good practice - Sweden. 

The empirical part consists of a qualitative research of four interviews (female students 

attending vocational school in Ljubljana). In this study I wanted to determine how the 

integration of the Albanian-speaking pupils / students in the school system works in practice, 

and at the same time I wanted to identify the system’s deficiencies. The results are interpreted 

by the content and concluded in the last part with my own proposals and measures on how I 

see the solutions of these problems.  

Key words: migrant children, integration, Albanian-speaking students, education, 

multiculturalism, teachers, mother tongue, foreign language. 
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1. UVOD 

Otroci in mladostniki se v življenju srečujejo z različnimi oblikami osebnih, družinskih in 

družbenih težav, ki jim predstavljajo ovire na poti do odraslosti. Tako starši in družba kot šola 

pričakujejo, da otrok in kasneje mladostnik uspešno konča šolanje ter si najde zaposlitev. Vsa 

pričakovanja družine in okolice povzročajo osebne stiske otrok in mladostnikov, ki so tako 

nemalokrat izpostavljeni nevarnostim in tveganjem. Vendar jih večina bolj ali manj uspešno 

pride do cilja. 

In ko že vse to ni dovolj, so nekateri že v otroštvu primorani zamenjati državo in se spopasti z 

drugo kulturo, drugim jezikom, z drugačnim načinom življenja in z vrstniki iz druge države. 

Tako so v najlepšem obdobju življenja iztrgani iz domačega okolja, kjer se počutijo varno, so 

slišani, imajo prijatelje in se srečujejo s težavami, kot vsi njihovi sovrstniki. Zato je tako zelo 

pomembno, da otroku in mladostniku pomagamo pri prilagajanju na novo okolje, novo šolo, 

nov jezik. 

V diplomskem delu sem želela kot učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega 

pouka na srednji poklicni šoli nakazati problem, ki se pojavlja v šolah, kamor se vpisujejo 

otroci iz bivše Jugoslavije. Namreč, po razpadu nekdanje Jugoslavije so se zaradi vojne na 

Balkanu družine množično preseljevale in Slovenija je bila le ena od možnih destinacij. 

Dovolj blizu, dovolj “naša”, da selitev naj ne bi predstavljala breme za družino. Ker pa je 

Slovenija bila tudi gospodarsko in finančno bolj stabilna od bivših jugoslovanskih republik, 

so se nekateri preselili tudi zaradi boljšega zaslužka. Kaj pa otroci, mladostniki?  

Veliko stisko za priseljenega otroka in mladostnika predstavlja jezik. Prav tako za učečega 

učitelja. Kljub temu, da nas je večina v osnovni šoli imela predmet srbohrvaščine, se je znanje 

le-tega porazgubilo. Še večji problem pa je nastal po prihodu otrok in mladostnikov iz 

Kosova. Njihov materni jezik je albanščina in ta jezik je nam, učiteljem, tuj.  

Otroci in mladostniki s težavami v socialni integraciji zaradi migracije so v naši družbi 

potisnjeni na rob. Za otroke in mladostnike, katerim organizacija sistema vzgojno-

izobraževalnih zavodov ne zna ali ne zmore pomagati, nihče ne išče individualnih rešitev. 

Dodatne ure slovenskega jezika? Mogoče je taka rešitev dovolj dobra za nas, ki program 

pripravljamo. Kaj bi še morali storiti? S tem vprašanjem se strokovnjaki ukvarjajo že kar 
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nekaj časa. Vem pa, da bi potrebovali več oblik in možnosti individualnega izobraževanja in 

svetovanja celotni družini, učenje maternega jezika, možnost izražanja svoje kulture in 

druženje. 

V teoretičnem delu sem zajela in predstavila, kako poteka integracija tujcev v naš vzgojno-

izobraževalni sistem. Dotaknila sem se migracij v Sloveniji in obširno predstavila, kako 

poteka izobraževanje tujcev v šoli. 

Podatke za potrebe raziskave sem pridobila iz intervjujev štirih dijakinj, ki so prišle v 

Slovenijo iz Kosova, kjer so obiskovale osnovno šolo. 

Za izkušnje dobre prakse sem opisala primer Švedske in predstavila program, kako tam 

vključujejo tujce v vzgojno-izobraževalni sistem.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje je proces, v katerem človek pridobiva znanje in razvija sposobnosti. Zajema 

kognitivno in psihomotorično področje osebnosti. Ali nekoliko širše, je proces pridobivanja 

znanja, spretnosti in navad, formiranje znanstvenega pogleda na svet in razvijanja 

psihofizičnih sposobnosti. Za nekoga, ki se izobražuje, ni dovolj, da se le uči, marveč mora v 

bolj strukturiranih družbah praviloma hoditi v vzgojno-izobraževalne institucije in opravljati 

izpite. Izobraževanje je običajno pretežno teoretično, zavestno in namerno, rezultati pa so 

poglobljeno znanje in sposobnosti, zlasti razvijanje višjih oblik mišljenja. Razmerje med 

vzgojo in izobraževanjem je najlažje pojasniti z definicijami, ki govorijo o vzgoji v ožjem in 

širšem pomenu besede. V širšem pomenu je vzgoja proces oblikovanja in samooblikovanja 

človekove osebnosti kot celote. Vzgoja v ožjem pomenu besede pa je proces, v katerem si 

človek oblikuje moralne vrednote, prepričanja in stališča, idejni pogled na svet in odnos do 

sveta, različne kulturne, higienske, delovne navade ter interese, motivacije, voljo, čustva. 

Razvija torej tiste elemente osebnosti, ki sodijo na področje čustev, interesov, motivacije, 

volje, stališč in vrednot (Peček in Lesar, 2006; 37). 

2.2 PRINCIPI SOCIALNE POMOČI 

Na podlagi Rawlsove teorije pravičnosti1 v Peček in Lesar (2006) bi lahko poleg načela 

enakih možnosti (prvo načelo) prepoznali načelo poštene enakosti možnosti in načelo 

diference (drugo načelo). Enakost možnosti je razumljena zgolj v formalnih okvirih, ki naj bi 

vsem posameznikom omogočali dosegati določene družbene ali izobrazbene položaje: »Tisti, 

ki so enako nadarjeni in sposobni in ki imajo enako željo, da bi to uporabili, bi morali imeti 

enake možnosti uspeha ne glede na njihov izhodiščni položaj v družbi. Za pošteno enakost 

možnosti pa ni dovolj, da so ti položaji dostopni vsem v formalnem smislu, temveč da imajo 

vsi poštene možnosti, da jih dosežejo.« Aplikacija na šolski sistem bi pomenila, da mora biti 

naravnan tako, da izravnava tiste izhodiščne razlike, ki niso posledica posameznikove izbire, 

                                                 

1 Rawlsovo teorijo pravičnosti je leta 1971 objavil John Rawls v svojem delu Teorija pravičnosti (A Theory of 

Justice). Cilj Rawlsove teorije pravičnosti je poskus sistematizacije in analize našega že obstoječega občutka za 

pravičnost. 
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temveč so rezultat okoliščin, v katere je postavljen. Tu gre za kompenzacijske programe, 

katerih cilj je enakost možnosti. Po mnenju vplivnega francoskega pedagoga Denisa Meureta 

bi morali za to, da bi vsem posredovali kompetence, ki so nujne za dobro življenje v družbi, 

na elementarni stopnji šolanja kompenzirati vse vire neenakosti, kasneje pa bi morali dopustiti 

vsakomur, da gre tako daleč, kolikor mu dopuščajo njegove sposobnosti – naravne in 

socialne, in ne bi bilo več treba skrbeti za korekcijo katerega koli zunanjega vira neenakosti. 

Zadnje načelo, to je načelo diference, legitimira neenako obravnavo v primeru, da je to v prid 

deprivilegiranim. V šolskem okolju ga lahko uresničuje samo osebje šole, ki se na podlagi 

temeljitega razmisleka odloča za neenako obravnavo svojih deprivilegiranih učencev. Najbolj 

neposredno odgovoren za njegovo uresničevanje pa je prav gotovo vsak učitelj sam, ki se 

srečuje s takimi učenci. Bistvo načela diference je namreč obravnavanje učencev 

individualizirano in da postopkov, ki jih pri tem uporabi učitelj, ni mogoče vnaprej predvideti 

oziroma formalizirati (Peček in Lesar, 2006; 11).  

Mehanizme nepravično urejene družbe, ki različnim delom prebivalstva ne nudi enakih 

možnosti, dobro opiše teorija institucionalne diskriminacije, ki jo povzemam po avtorjih 

pojma institucionalnega rasizma (npr. Haralambos in Holborn, 1999). Institucionalna 

diskriminacija ni le ali predvsem represija, pač pa je še mnogo bolj delovanje različnih 

nerepresivnih družbenih institucij po ustaljenem diskurzu, ki dopušča ter ponuja omejene 

oblike aktivnosti, življenja, bivanja. Neprestani nadzor subjekta ustvarja najprej označevalni 

sistem, jezik, ki z vzpostavitvijo diskurza definira socialne in individualne identitete. Obstoj 

neenakosti (npr. različne šolske uspešnosti) med etničnimi manjšinami po takem razumevanju 

ne more biti posledica njihove biološke ali kulturne manjvrednosti, pač pa nam govori o tem, 

da so na delu širši sistemski faktorji, da torej razlikovalni mehanizmi delujejo preko 

izobraževalnih in drugih aparatov države, v katerih vsi člani družbe sodelujemo oziroma da ti 

sistemi preprosto niso oblikovani tako, da bi različnim delom populacije omogočili enako 

izhodišče ali primerljiv družbeni položaj (Razpotnik, 2002; 46).  

Prilagajanje velikemu številu migrantskih učencev v šolah povzroča številne probleme za 

izobraževanje na ravni razredov, šol in šolskih sistemov. V razredih in šolah je treba 

upoštevati vse večjo raznovrstnost maternih jezikov, kulturnih pogledov in dosežkov. Na 

ravni šolskih sistemov lahko velika koncentracija migrantskih učencev zaostri težnje k 

segregaciji na socialno-ekonomski osnovi, ki že tako tudi sicer obstaja celo v najboljših 

šolskih sistemih. Segregacija se lahko kaže na različne načine, saj lahko tisti iz socialno 



12 

 

ugodnejših razmer zapustijo šole z velikim številom migrantskih učencev. Ta pojav ne glede 

na mehanizem, ki ga povzroča, povečuje razlike med šolami in močno otežuje nalogo 

doseganja pravičnosti v izobraževanju. 

Na problem v izobraževanju je treba vedno gledati v širšem okviru socialne kohezije. Vsak 

neuspeh pri celoviti integraciji migrantskih učencev v šolah se bo verjetno pokazal kot širši 

neuspeh pri socialni vključenosti. Nizka dosežena izobrazba, nizke stopnje zaključka šolanja 

in visoka stopnja zgodnjega opuščanja šolanja bodo spodkopali možnosti mladih migrantskih 

učencev za uspešno vključitev v trg dela kasneje v življenju. Prav tako lahko neuspeh pri 

integraciji izobraževalnih sistemov ovira razvoj pozitivnih socialnih vezi in interakcijo med 

različnimi družbenimi skupinami, potrebno za povezano družbo. Če otroci migrantov 

zapustijo šolo z občutkom, da so dosegli nižji uspeh, kot bi ga lahko, in da so bili žrtev 

segregacije, ki se nadaljuje tudi kasneje v življenju, obstaja tveganje, da se bo tak vzorec 

ponovil tudi v naslednji generaciji. Nasprotno pa takrat, ko šolam uspe dobro poskrbeti za 

svoje migrantske učence, s tem utrejo pot njihovi uspešni vključitvi v trg dela in družbo. Tako 

dobro šolanje migrantskih učencev ustreza ciljema pravičnosti in učinkovitosti (Zelena knjiga, 

2008). 

3. INTEGRACIJA 

Integracija pogosto pomeni le namestitev otroka v redno ustanovo, kjer skuša spremeniti, 

prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu »povprečju«, da se lahko vključi v redni 

sistem vzgoje in izobraževanja ter dosega predpisane standarde znanja branja, pisanja, 

računanja, se prilagodi načinu sprejemanja informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju 

v okolju itd. Kdor torej ni sposoben doseči predpisanih minimalnih vzgojno-izobraževalnih 

dosežkov in se prilagoditi učnemu okolju, ne more doseči popolne integracije v šolsko okolje 

(Šućur, 1999). Tudi Corbet (1999; 128) poudarja, da je integriran lahko le otrok, ki se 

prilagodi zahtevam šolskega okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se 

pričakuje od vrstnikov, kar opredeljuje metafora: Vstopi, če se lahko prilagodiš (Kavkler, 

2008; 11).  
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3.1. MIGRACIJE V SLOVENIJI 

Ljudje so se in se bodo selili. Mobilnost je značilnost ljudi, ki omogoča razvoj s 

spoznavanjem novih dimenzij realnosti. Tudi Slovenija se ni izognila migracijam. Zaostrene 

politične, družbene in gospodarske razmere po osamosvojitvi so začele vzbujati v večinskem 

slovenskem prebivalstvu občutek ogroženosti in nacionalne nestrpnosti. Situacija je še toliko 

bolj kompleksna, saj je Slovenija doživela poseben fenomen, ko so se znotrajdržavna oziroma 

medrepubliška priseljevanja spremenila v meddržavna. Po nastanku novih držav na ozemlju 

nekdanje Jugoslavije so kot (večinoma ekonomski) migranti postali tujci v novih državah, 

poudarja Žagar (v Trnovšek, 1996) in nadaljuje, da so v primeru, ko so ti migranti zaprosili za 

državljanstvo novih držav in ga dobili, s tem sicer dobili vse državljanske pravice, ne pa tudi 

posebnih etničnih pravic (Trnovšek, 1996 v Grobelšek, 2010).  

Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije opredeljuje migranta kot osebo, ki 

prebiva v Republiki Sloveniji vsaj eno leto od prijave prebivališča. V splošnem pa so za 

priseljence imenovani vsi, ki spadajo v naslednje skupine: 

 priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo. Lahko so rojeni v Sloveniji (druga in 

tretja generacija priseljencev) ali ne; 

 priseljenci, ki nimajo slovenskega državljanstva, imajo pa pridobljeno dovoljenje za 

stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji; 

 t.i. prisilni migranti, kot so osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci; 

 priseljenci, ki so državljani držav članic Evropske unije; 

 kot priseljence lahko štejemo tudi otroke slovenskih izseljencev in zdomcev (z ali brez 

slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino (Kymlicka, 2005; 495). 
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3.2. PRISELJENSKE SKUPINE 

S priseljenskim skupinami mislim skupine, ki so jih oblikovale odločitve posameznikov in 

družin, da zapustijo državo izvora in emigrirajo v drugo družbo, s čimer so pogosto zapustili 

tudi svoje prijatelje in sorodnike. Razlogi za to odločitev so najpogosteje ekonomski, včasih 

pa tudi politični: izseljenci želijo emigrirati v bolj svobodno ali bolj demokratično državo. 

Sčasoma, v drugi in naslednjih generacijah, ki se rodijo v novi državi stalnega prebivališča, se 

priseljenci strnejo v etnične skupnosti različnih stopenj notranje povezanosti in 

organiziranosti. Toda odločilnega pomena je, da nemudoma razlikujemo med dvema 

kategorijama priseljencev – med tistimi, ki imajo pravico postati državljani, in tistimi, ki te 

pravice nimajo. Priseljenci so torej ljudje, podvrženi priseljenski politiki, ki jim daje pravico, 

da v sorazmerno kratkem obdobju – recimo od treh do petih let – postanejo državljani in 

morajo v ta namen izpolniti le minimalne pogoje (npr. naučiti se morajo uradnega jezika). 

Priseljenci zahtevajo bolj toleranten ali »multikulturen« pristop k integraciji, ki jim bo 

dopustil in jih podprl v njihovem prizadevanju po ohranitvi raznoraznih vidikov njihove 

etnične dediščine, tudi po tem, ko se integrirajo v skupnih institucijah, ki delujejo v 

večinskem jeziku. Priseljenci vztrajajo, da morajo imeti prostost ohranjanja nekaterih svojih 

starih običajev, ki zadevajo hrano, oblačila, razvedrilo, vero, in svobodo združevanja drug z 

drugim za ohranitev teh praks. V tem prizadevanju ne bi smeli videti nič nedomoljubnega. 

Poleg tega bi morali institucije širše družbe prilagoditi tako, da bi tem etničnim identitetam 

ponujale večje pripoznanje in sprejemljivost za njihove potrebe – npr. šola in druge javne 

institucije bi se morale prilagoditi njihovim verskim praznikom, oblačilnim navadam, 

prehrambenim omejitvam in tako naprej. 

Treba je spredvideti, da se integracija ne zgodi čez noč, temveč je to težaven in dolgotrajen 

proces, ki poteka medgeneracijsko. To pomeni, da priseljenci predhodno pogosto potrebujejo 

posebne ugodnosti (npr. storitve v materinem jeziku). Zagotoviti moramo, da skupne 

institucije, v katere naj bi se priseljenci integrirali pod pritiskom, poskrbijo za enako stopnjo 

spoštovanja, pripoznanja in prilagojenosti identitetam in praksam priseljencev, kakor so po 

tradiciji poskrbele za identitete in prakse večinske skupine (Kymlicka, 2005; 495). 

Po mnogih avtorjih je osnovni sociološki pojem, ko je govor o procesih prilagajanja tujcev 

novi sredini, asimilacija. Avtor Park (v Razpotnik, 2002) je opredelil asimilacijo kot rezultat 
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družbenega stika oz. proces, v katerem si v medsebojnem prepletu posamezniki in skupine 

pridobijo spomin, čustva ali držo drugih oseb ali skupin. Z delitvijo njihovih izkušenj in 

zgodovine so pripojeni v njihovo kulturno življenje. Klinar (1989, v Razpotnik 2002) definira 

naslednje stopnje asimilacije, ki jo prav tako razume kot dolgotrajen proces: 

Akulturacija (površno povzemanje posameznih elementov dominantne kulture na ravni 

sekundarnih procesov): ne povzroča izgube izvorne kulture. 

Strukturalna asimilacija: vključevanje migrantov v vse strukture imigrantske družbe. 

Identifikacija in državljanska asimilacija, amalgamija in popolna asimilacija: imigrant izgubi 

svojo izvorno kulturo, pride do spremembe njegove referenčne skupine. Vzporedno pride tudi 

do pojavov etnične stratifikacije, diskriminacije, segregacije med dominantno večino in 

manjšinami preseljencev (Razpotnik, 2002; 39). 

3.3. KULTURNA RAZLIČNOST 

Kriteriji, ki naj bi jih po Kymlicki (2005) države upoštevale pri obravnavi manjšinskih 

etničnih skupin, vsebujejo tudi šolski sistemi po svetu. To se kaže z osredotočanjem na pomoč 

pri učenju jezika okolja kakor tudi s takšnim oblikovanjem šolskega programa, ki bi 

omogočal ne le upoštevanje, temveč predvsem ohranjanje otrokove materinščine in kulture. 

Poudarek bi namreč moral biti na grajenju posameznikove lastne identitete. Razvoj jezikovnih 

zmožnosti je torej ključen pri otrokovem razvoju, kar se odraža tudi v oblikovanju 

posameznikove identitete. Posameznik lahko oblikuje različne stile etničnih identitet. Šola, 

učitelji in sošolci imajo v tem procesu pomembno vlogo. Povedano kaže, da ideje 

multikulturalizma znotraj šolskega sistema nikakor niso uresničljive le z upoštevanjem teorije 

in načel pravičnosti. Formalni ustroj šolskega sistema seveda mora izhajati iz načel 

pravičnosti, poleg tega mora šola, če res želi predstavljati oporo pri posameznikovem razvoju, 

graditi tudi na upoštevanju etike skrbi. Na formalnem nivoju se lahko npr. predpiše, koliko ur 

pouka materinščine in jezika okolja mora imeti učenec, ki ne izhaja iz večinske kulture, ne 

moremo pa predpisati reagiranja učiteljev. Idej multikulturalizma se torej ne da realizirati le 

na formalnem, institucionalnem nivoju, v obliki takšnih in drugačnih kompenzacijskih 

programov, temveč zahtevajo učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za 

različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki zna tudi strokovno utemeljiti, zakaj z nekim 

učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z večino. 
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To tudi pomeni, da v ospredju multikulturalizma nikakor ne more biti različnost kot vrednota 

sama po sebi. Kurikulum, ki izhaja iz takšnega pojmovanja, pomeni učenje o vedenju, 

vrednotah, verovanjih in vzorcih obnašanja, ki so značilni za različne skupine. Težava 

takšnega izobraževanja je v tem, da obljublja emancipacijo, ki je ne omogoča, saj zamenjuje 

psihološko afirmacijo s političnim opolnomočenjem. Pozablja na povezanost etničnosti s 

socialno-ekonomskim statusom in celo ustvarja vtis vzpona marginaliziranih etničnih skupin 

po socialni lestvici navzgor v takem obsegu, da mnogi pripadniki vladajoče večinske kulture 

dobijo občutek, da so oni sami žrtev etnične diskriminacije. Naloga multikulturalnega 

izobraževanja je širša: ne le spoznavanje različnosti kultur, temveč dajanje učencem možnosti 

za raziskovanja različnih perspektiv kakor tudi refleksije nasprotij, ki jih odkrijejo. To pa že 

govori o nevtralnosti šole oz. o tem, da mora pomagati otrokom pri razvoju sposobnosti 

razumevanja in vrednotenja različnih koncepcij življenja in družb (Peček in Lesar, 2006; 22). 

3.4. MULTIKULTURALIZEM 

Pojem multikulturalizem označuje bodisi različne možne pojavne oblike etnične heterogenosti 

na nekem ozemlju, torej opisuje samo družbeno stvarnost, ali pa ga uporabljamo v smislu 

gibanja za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno večinsko in 

podrejenimi manjšinskimi kulturami (Peček in Lesar, 2006; 185). 

Ko so postopoma začele prevladovati zamisli multikulturalizma, je tudi na šolskem področju 

začel nastajati koncept multikulturnega izobraževanja. Danes naj bi šole v skladu z 

multikulturnim pristopom sprejemale vse prisotne etnične skupine in njihove posebnosti. 

Prehrana, vera, jezik, stil oblačenja, prepričanje, vrednote etnične skupine in vse to naj bi bila 

manjšinska kultura in njena verodostojnostna predstavitev vključena v vzgojno-izobraževalni 

sistem (povzeto po Razpotnik, 2002). 

Zakaj je za otroka nujno ohranjanje jezika in kulture okolja, iz katerega prihaja? Raziskave 

kažejo, da če učencu, ki ima težave z jezikom okolja, ne omogočimo razvoja materinščine v 

dodelanem kodu, mu s tem otežujemo tudi učenje jezika okolja, posledično pa to vpliva na 

rezultate pri drugih predmetnih področjih. Vzgojno-izobraževalni sistemi dokazujejo, da 

upoštevajo ugotovitve raziskav s tem, da otroku omogočajo učenje materinščine, in sicer 

pogosto v obliki izbirnega predmeta, skozi celotno šolanje, materinščina pa je lahko tudi 

predmet pri maturi. Vzgojno-izobraževalni sistemi po svetu poznajo tudi različne konkretne 
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izvedbe poučevanja jezika okolja. V nekaterih sistemih otroke že s prvim dnem šolanja 

integrirajo v šolsko okolje, kjer jim pri osvajanju jezika okolja pomagajo za to usposobljeni 

strokovnjaki. Drugi otroke najprej vključujejo v posebni program, kjer se intenzivno učijo 

jezika okolja, in jih nato čimprej, v nekaj mesecih, vključijo v običajno šolsko okolje, kjer jim 

nudijo še dodatno pomoč pri jeziku. Vzgojno-izobraževalni sistemi poznajo tudi predmet 

»jezik okolja kot drugi jezik«, kar pomeni, da se otroci tudi potem, ko so že vključeni v 

običajno šolsko okolje, jezika okolja učijo kot drugega jezika, torej drugače kot npr. tujega 

jezika oz. kot materinščine, kar pomeni, da se način poučevanja jezika okolja prilagaja 

njihovim specifičnosti. Tako lahko opravljajo tudi maturo (Peček in Lesar, 2009; 187). 

Nekatere tuje raziskave kažejo, da otrok, ki se ne šola v maternem jeziku in uporablja drugi 

jezik vsak dan, potrebuje tri do pet let, da doseže tolikšno raven znanja, da ga jezik pri 

šolskem delu ne ovira. Če uporablja drugi jezik samo v šoli, potrebuje pet do sedem let za 

doseganje iste ravni. Druge raziskave pa kažejo, da potrebuje otrok do dve leti, da razvije 

osnovni pogovorni jezik v jeziku okolja, in do deset let, da razvije kognitivni akademski jezik, 

ki mu omogoča učno uspešnost. To pa govori tudi o tem, da učitelji uporabe osnovnega 

pogovornega jezika ne smejo zamenjevati z akademskim, saj do njegovega razvoja pride 

počasneje, lahko pa se zgodi, da poznavanje prvega zamegli neznanje drugega. Kot je 

ugotavljal J. Cummins že v osemdestih letih 20. stoletja, priseljenci in njihovi potomci kljub 

navideznemu obvladovanju angleškega jezika v šoli pogosto doživljajo neuspeh, zato ker 

obvladovanje jezika na ravni medosebne komunikacije prikrije primanjkljaje na tisti ravni, ki 

je potrebna za osvajanje abstraktnih vzgojno-izobraževalnih vsebin. 

Med učitelji je pogosto stališče, da lahko starši pomagajo otroku pri osvajanju jezika okolja 

tako, da tudi sami z njim doma čim več govorijo v jeziku okolja. Pa vendar starši s takšnim 

odnosom običajno naredijo več škode kot koristi: 

 najprej zato, ker običajno tudi sami jezika okolja ne obvladajo dobro, kar prenesejo na 

svoje otroke, 

 drugi razlog je, da uporaba jezika okolja v krogu družine lahko slabo vpliva na 

kvaliteto in kvantiteto komunikacije v družini, 

 naslednji razlog: če otroku, ki ima težave z jezikom okolja, ne omogočamo razvoja 

materinščine v dodelanem kodu, mu s tem otežujemo tudi učenje jezika okolja, 

posledično pa to vpliva tudi na rezultate na drugih predmetnih področjih. Učenci, ki se 



18 

 

učijo brati in pisati v materinščini, lažje prenesejo te spretnosti na drugi jezik kot 

učenci, katerih prvi poskusi v pismenost so v jeziku, ki ga ne razumejo in govorijo 

dobro. Torej je pomembneje, da starši pomagajo otroku pri učenju materinščine in ne 

jezika okolja, 

 zadnji razlog pa je, da s tem tudi sami starši vzpodbujajo asimilacijo v večinsko 

kulturo in otroku ne dajejo možnosti ohranjanja in nadgrajevanja lastne kulturne 

identitete. 

Poleg zgoraj omenjenega, torej učenja jezika okolja in materinščine, pa mora biti šola pozorna 

tudi na razvoj posameznikove identitete, opozarjajo raziskovalci, ki se ukvarjajo s kulturno 

pluralnostjo družb in s tega zornega kota kritično obravnavajo teorije pravičnosti. Če je to že 

pri običajnem posamezniku kompleksen proces, je pri posameznikih, katerih materinščina in 

kultura nista jezik in kultura okolja, še dosti bolj kompleksno. Posameznik je namreč 

izpostavljen dvojnim kulturnim vplivom: s strani svoje družine in okolja, v katerem živi. Tako 

prihaja v njegovi zavesti do spoja in navzkrižja dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh 

načinov življenja, saj družina in širše družbeno okolje v mnogih primerih nista skladna 

socializacijska in vzgojna dejavnika. »Nekaj, kar ljudje v eni kulturi dojemajo, razumejo 

čutijo in pripisujejo sebi, se lahko v drugi kulturi dojema, razume, občuti in pripiše 

okoliščinam, torej nečemu izven njih ali obratno.« Pri tem je bistveno, kot izpostavlja Mirjana 

Ule (2009 v Medvešček in Bešter, 2010), da je »način, na katerega ljudje umeščamo sami 

sebe v socialne interakcije in komunikacije … bistveno odvisen od vzorcev samonanašanja, ki 

jih omogoča jezik.« Razvoj jezikovnih zmožnosti je torej ključen za otrokov razvoj, kar se 

odraža tudi v oblikovanju posameznikove identitete. 

Kot ugotavlja par Suarez-Orozco (2001 v Medvešček in Bešter, 2010), imajo pri tem velik 

pomen otrokovi pomembni drug ne le starši, temveč tudi prijatelji, učitelji. Ko je 

posameznikova podoba reflektirana kot v glavnem pozitivna, bo posameznik (odrasli ali 

otrok) sebe prepoznal kot vrednega in kompetentnega. Kadar pa je reflektirana podoba 

večinoma negativna, je zelo težko ohraniti in vzdrževati neomadeževan občutek 

samospoštovanja. Celo v primerih, ko starši zagotovijo pozitivno zrcaljenje, se pogosto zgodi, 

da ne morejo kompenzirati popačene podobe, s katero se otrok sooča v šolskem okolju vsak 

dan. Posameznik lahko oblikuje različne stile etničnih identitet; šola, učitelji in sošolci imajo 

v tem procesu pomembno vlogo. 
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»… posamezniki, ki gravitirajo k etnično-letečemu stilu prilagoditve, bodo ohranjali zvezo z 

večinsko skupino in se hkrati zavestno (in nezavedno) distancirali od pripadnikov svoje 

etnične skupnosti. Na drugi strani spektra posameznik aktivno odklanjajo norme, vrednote, 

pričakovanja dominantne skupine. Na sredini najdemo posameznike, ki se aktivno borijo 

ohraniti povezave s svojo etnično skupino in večinsko populacijo. Skozi proces 

transkulturalizacije se ti posamezniki trudijo oblikovati hibridne identitete in kulturne forme, 

ki kreativno spremenijo »staro« etnično kulturo v »novo« večinsko kulturo« (Medvešček in 

Bešter, 2010; 208). 

Poleg navedenega morajo šole dati poudarek tudi na multikulturno oz. interkulturno vzgojo. 

To pomeni, da morajo bodisi v obliki posebnega predmeta, predvsem pa v okviru različnih 

predmetov, izpostavljati vsebine, ki govorijo o različnih kulturah, vrednotah, načinih življenja 

in omogočajo učencem razmislek o različnih konceptih življenja. V ospredju takšnega pouka 

ne more biti različnost kot vrednota sama po sebi. Kurikul, ki izhaja iz takšnega pojmovanja, 

pomeni učenje o vedenju, vrednotah, verovanjih in vzorcih vedenja, ki so značilni za različne 

skupine. Naloga multikulturnega izobraževanja je širša: ne le spoznavanje različnosti kultur, 

temveč dajanje učencem možnost raziskovanja različnih perspektiv, pa tudi refleksije 

nasprotij, ki jih odkrijejo. To pa ponovno govori o nevtralnosti šole oz. o tem, da mora 

pomagati otrokom pri razvoju sposobnosti razumevanja in vrednotenja različnih koncepcij 

življenja in družb. Pri oblikovanju kurikulov multikulturne vzgoje pa bi morale države 

upoštevati tudi priporočilo Visokega komisarja za narodne manjšine Organizacije za varnost 

in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki pravi, naj omogočijo »sodelovanje manjšinskih 

predstavnikov pri oblikovanju izobraževalnih programov«. 

Vključevanje multikulturalizma bi v okviru organizacijskih in didaktičnih vidikov vzgojno-

izobraževalnie dejavnosti od posameznih šol zahtevalo: 

 vključevanje interkulturne dimenzije v koncept izobrazbe, 

 aktivnost v borbi proti diskriminatornim praksam na različnih ravneh, 

 organizacijo čim bolj kakovostne in sistematične pomoči pri učenju jezika okolja, 

 omogočanje učenja kulturno specifičnih vsebin in učenje maternega jezika, 

 prilagajanje pouka kulturnim posebnostim učencem in njihovih staršev, 

 iskanje ravnotežja med diferenciranimi in enotnimi učno-organizacijskimi oblikami, 

 vključevanje staršev in lokalne (etnične) skupnosti v šolo, 
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 spodbujanje uporabe demokratičnega in družbenokritičnega diskurza ter zavračanje 

nedemokratične, rasistične, nacionalistične, seksistične jezikovne prakse (Medvešček 

in Bešter, 2010; 209). 

3.5. VKLJUČEVANJE MIGRANTSKIH OTROK V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI 

SISTEM 

V šolskem prostoru se srečujemo s skupino otrok in mladih, za katere je pogosto uporabljen 

izraz druga, zdaj že tretja generacija priseljencev. Klinar (v Trnovšek, 1996) pravi, da se 

pojem druga generacija priseljencev po teoretičnih opredelitvah nanaša na otroke priseljencev, 

starih do 20 let, ki imajo vsaj enega od staršev s tujim poreklom. Migrantskega statusa ne 

dobijo po svoji volji, ampak zaradi odločitve staršev, torej je status pripisan, podedovan. 

Razlikujemo tiste, ki so že bili rojeni v Sloveniji, in tiste, ki so bili rojeni drugje (Grobelšek, 

2010). 

Vzgojno-izobraževalni sistem igra eno ključnih vlog v procesu integracije migrantskih otrok v 

državi sprejema, saj je šola prostor, kjer se poleg posredovanja znanja odvija tudi proces 

socializacije. Država lahko z ustreznimi politikami in ukrepi na področju izobraževanja 

bistveno pripomore k uspešnejšemu vključevanju migrantskih otrok v šolski sistem in njihovi 

hitrejši vsestranski integraciji v novo okolje. Posamezne evropske države se izobraževalnega 

procesa lotevajo z različnimi integracijskimi politikami. Tudi v Sloveniji se v zadnjem času 

vključevanju migrantskih otrok v izobraževalni sistem od predšolske vzgoje do srednješolske 

ravni posveča več pozornosti, največ ukrepov pa je še vedno usmerjenih v osnovnošolsko 

izobraževanje. Kjub večji pozornosti, ki je na evropski ravni in v Sloveniji namenjena 

vključevanju migrantskih otrok v šolski sistem, je raziskava PISA 2006, katere namen je bil 

zbrati podatke o kompetencah bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnih 

učenk in učencev v rednem izobraževalnem sistemu ne glede na stopnjo in vrsto 

izobraževanja, ki ga obiskujejo, pokazala, da so se v večini držav migrantski otroci na vseh 

preverjanjih področjih odrezali slabše kot preostali učenci. Razlike so se pokazale tudi v 

Sloveniji, kjer so učenci brez migrantskega ozadja izkazali boljše rezultate pri branju, 

matematiki in naravoslovju kot učenci t.i. druge generacije oz. migrantski otroci. Poleg tega v 

Sloveniji zaznavamo, da se na sekundarni ravni izobraževanja otroci z migrantskim ozadjem 

v primerjavi z drugimi otroki v večjem deležu vpisujejo na poklicne šole in v manjšem deležu 

na gimnazije. V mnogih državah tudi opažajo, da več migrantskih učencev predčasno opusti 
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šolanje. Vse to pa posledično prispeva k razmeroma nizkemu številu migrantskih študentov s 

končanim visokošolskim študijem. 

Čeprav se otroci z migrantskim ozadjem že več desetletji vključujejo v slovenski šolski 

sistem, so se pristojne institucije z njihovo integracijo začele intenzivneje ukvarjati šele v 

zadnjih desetih letih. Tudi iz pogovorov z učitelji in drugimi strokovnimi delavci je razvidno, 

da pogosto razumejo priseljevanje migrantskih otrok kot relativno nov pojav in ga ne 

istovetijo z večdesetletnim priseljevanjem z območja nekdanje Jugoslavije. Posledično so v 

šolah oblike pomoči predvidene predvsem za migrantske otroke, ki so se v Slovenijo šele 

preselili. Otrokom z migrantskim ozadjem, ki so rojeni v Sloveniji in se lahko pri 

vključevanju v šolski sistem soočajo s podobnimi težavami, se kljub temu, da jih družba 

pogosto obravnava kot prišleke, ne posveča pozornosti na enak način. Dejansko bi morali 

obstoječi programi in ukrepi v šolah zadovoljiti potrebe vseh otrok z migrantskim ozadjem, 

pri čemer je seveda treba upoštevati, da sta izkušnja in percepcija vključevanja v šolo 

vendarle bistveno drugačni za migrantskega otroka, ki se je preselil v Slovenijo pred kratkim, 

od izkušnje otroka z migrantskim ozadjem, ki se je v Sloveniji rodil.  

Kadar obravnavamo vključevanje migrantov in njihovih potomcev v državo sprejema, je treba 

upoštevati, da so migranti in migrantski otroci heterogena skupina, da so se preselili iz 

različnih držav, nosijo s sabo različne kulturne repertoarje, so pripadniki različnih etničnih 

skupnosti, imajo različna jezikovna znanja, pa tudi odnos Slovencev do posameznih 

migrantskih skupnosti je lahko različen. Posledično se percepcije migrantov in migrantskih 

otrok o njihovem vključevanju v šolski sistem razlikujejo. Razlike med posameznimi 

imigrantskimi skupnostmi pa se kažejo tudi takrat, kadar primerjamo različne objektivne 

kazalnike (npr. izobrazbeno strukturo), s katerimi lahko ocenjujemo uspešnost vključevanja 

imigrantov v vzgojno-izobraževalni sistem.  

V preteklih letih je bilo opravljenih več raziskav in analiz, ki so razkrile pomanjkljivosti in 

ovire pri vključevanju otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Glavne 

težave, s katerimi se soočajo migrantski otroci pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni 

proces in slovenske vzgojno-izobraževalne institucije pri delu z otroki migranti, se nanašajo 

na: učenje slovenskega jezika, pomanjkanje učnih gradiv za poučevanje slovenščine kot 

drugega/tujega jezika, obstoj razlik v šolskih sistemih, s katerimi se ob selitvi soočajo učenci, 

nedodelanost kriterijev za ocenjevanje otrok migrantov ter oteženo vzpostavljanje stikov in 
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komunikacije s starši migrantskih otrok, ki ne govorijo slovenskega jezika oziroma katerih 

znanje slovenščine je pomanjkljivo (Medvešček in Bešter, 2010; 209). 

3.6. MULTIKULTURNI PRISTOP K VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Medkulturni (ali interkulturni) pristop k vzgoji in izobraževanju zajema različne ukrepe in 

dejavnosti, ki spodbujajo razvoj spoštljivega odnosa do različnih kultur, narodov, etničnih in 

drugih manjšin v družbi, vzgajajo k spoštovanju različnih etničnih, narodnih, kulturnih in 

drugih identitet ter ustvarjajo šolsko okolje, v katerem imajo pripadniki manjšinskih skupnosti 

čimbolj izenačene možnosti za doseganje takšnih izobrazbenih standardov, kot jih dosegajo 

slovenski državljani. 

Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem temelji na načelu medkulturnosti, glede na to, da 

zakonodajni in drugi dokumenti, ki so podlaga za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema, 

vsebujejo različne elemente medkulturnega pristopa. Aplikacija načela medkulturnosti v 

dejanskem vzgojno-izobraževalnem procesu pa zaenkrat še zaostaja za formalnimi podlagami. 

V šoli je poleg posredovanja znanja pomembno tudi vzgajanje otrok v aktivne državljane, kar 

pomeni vzgajanje otrok za življenje v večkulturni družbi, spoznavanje vrednot demokracije in 

človekovih pravic. V tem duhu so v 2. členu Zakona o osnovni šoli, kjer so navedeni cilji 

izobraževanja, med drugimi zapisani trije cilji: 

 »vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 

tradicije«, 

 »vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi 

ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje 

sposobnosti za življenje v demokratični družbi« in 

 »seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov«, ki se nanašajo na 

večkulturno in večjezično dimenzijo izobraževanja. 

Medkulturni pristop k izobraževanju ali vsaj njegovi posamezni elementi so opredeljeni tudi v 

drugih dokumentih, ki so podlaga za uresničevanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v 

Sloveniji: 

 v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek, 1995), 
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 v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2011), 

 v Zakon o gimnazijah (2007) in 

 v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). 

Slovenski šolski sistem na načelni ravni podpira medkulturni pristop k vzgoji in 

izobraževanju ter tudi v učnih načrtih predvideva medkulturne vsebine. Vendar vključevanje 

medkulturnih vsebin v vsakodnevni učni proces še vedno prepogosto ostaja zgolj na 

deklarativni ravni. V praksi je inciativa za izbiro medkulturnih tem prepuščena učiteljem, ki 

pogosto nimajo ustreznega znanja s tega področja, še zlasti pa niso ustrezno usposobljeni za 

delo z učenci (in s starši) iz kulturno različnih okolij. 

Učenci migranti se ob vstopu v novo šolsko okolje ne soočajo samo z nepoznavanjem jezika, 

temveč tudi z novimi ljudmi, novim okoljem in pogosto tudi z drugačnim šolskim sistemom, 

redom, drugačno organizacijo pouka, drugačnimi oblikami obveznosti, drugačnim odnosom 

med učencem in učiteljem. To še zlasti občutijo otroci, ki so šolo obiskovali že v državi 

izvora. Učitelj mora razredni kolektiv pripraviti na sprejem novega sošolca, spoznati 

morebitne kulturne razlike, spoznati morebitne kulturne razlike v načinu komuniciranja, 

vedenju itd., skratka, vse pomembne razlike, ki bi lahko povzročile nepotrebne nesporazume 

oziroma nerazumevanje in napačne interpretacije. 

Težave pri integraciji v novo okolje se pojavljajo tudi zaradi nespoznavanja vzorcev in pravil 

socialnega obnašanja. Vedenje migrantskega otroka, ki je posledica nepoznavanja norm ali 

nepisanih pravil večinske družbe, je lahko med učitelji ali sošolci razumljeno kot izraz 

nespoštovanja oziroma neprilagojenosti. 

Na ravni srednješolskega izobraževanja zakonodaja ne vključuje določb, ki bi se nanašale na 

izobraževanje v večkulturni družbi, razen pri opredelitvi ciljev srednješolskega izobraževanja, 

med katerimi so tudi: 

 »seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami«, 

 »razvijanje pripravljenosti za vzpostavljanje svobodne, demokratične in socialno 

pravične države«, 

 vzgajanje »za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in 

spoštovanje soljudi« in 
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 razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka in državljana. 

Kljub temu se v vse večjem številu slovenskih srednjih šol in med šolskimi delavci 

vzpostavlja zavedanje o pomenu uvajanja medkulturnih vsebin v učni proces ter usposabljanja 

učiteljskega kadra in drugega šolskega osebja za delo v kulturno heterogenih razredih in 

šolah. 

K preseganju medkulturnih predsodkov ter spoznavanju in sprejemanju različnosti lahko 

pripomorejo neposredne interakcije s pripadniki drugih kultur. S tega vidika je priporočljivo 

spodbujati raznovrstne stike med dijaki migranti in slovenskimi dijaki. Posameznik, ki je ob 

svojem prihodu prejel pomoč, lahko pozneje tudi sam nudi pomoč drugim migrantskim 

otrokom. Prehod iz položaja, ko je sam potreboval pomoč, v položaj, ko je sposoben ponuditi 

pomoč drugim dijakom, prispeva k izboljšanju njegove samopodobe (Medvešček in Bešter, 

2010; 242). 

3.7. DOSTOP IMIGRANTOV DO IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI 

Pravica dostopa imigrantov do predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja v Sloveniji izhaja iz različnih, tako nacionalnih kot mednarodnih pravnih aktov. 

Dostop do predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja je zagotovljen vsem otrokom pod 

enakimi pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Pri dostopu do srednješolskega 

izobraževanja pa se pojavljajo določene razlike med tujci, ki so državljani Evropske unije, 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani tretjih držav. 

V zvezi z dostopom tujcev do izobraževanja Slovenijo zavezujejo tri evropske direktive: 

 Direktiva Sveta o izobraževanju o izobraževanju otrok delavcev migrantov iz leta 

1977, 

 Direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas in 

 Direktiva o pravici do združitve družine, ki zagotavlja družinskim članom migranta 

(sponzorja) pravico dostopa do izobraževanja pod enakimi pogoji, kot veljajo za 

sponzorja. 

Direktiva določa, da se otrokom migrantov zagotovi brezplačno poučevanje, ki olajša začetni 

sprejem, s čimer je zlasti mišljeno poučevanje uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov 
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države sprejema, ki pa mora biti prilagojeno potrebam teh otrok; da morajo države članice 

zagotoviti usposabljanje učiteljev, ki opravljajo to poučevanje, in da morajo države članice 

sprejeti ukrepe za spodbujanje učenja maternega jezika in kulture države izvora za otroke 

delavcev migrantov. Vendar pa se ta direktiva nanaša samo na otroke migrantov, ki so prišli 

iz držav članic Evropske unije. 

Direktiva opredeljuje pravice do izobraževanja otrok migrantov (in otrok brez spremstva), 

državljanov tretjih držav oziroma držav nečlanic Evropske unije, ki že več kot pet let zakonito 

in kontinuirano živijo v eni od držav Evropske unije. Direktiva določa, da se na področju 

izobraževanja rezidenti za daljši čas obravnavajo enako kot državljani glede: izobraževanja in 

poklicnega usposabljanja, vključno s štipendijami za študij skladno z nacionalno zakonodajo 

ter priznavanja poklicnih diplom, spričeval in drugih kvalifikacij skladno z ustreznimi 

nacionalnimi postopki. Lahko pa države članice omejijo enako obravnavo na področju 

izobraževanja v naslednjih primerih: za dostop do izobraževanja in usposabljanja lahko 

države članice od tujcev zahtevajo dokazilo o ustreznem znanju jezika, za dostop do univerze 

pa posebno predizobrazbo.  

Na mednarodni ravni Slovenijo zavezuje tudi Konvencija o otrokovih pravicah (OZN), v 

skladu s katero mora država zagotavljati obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno 

izobraževanje brez kakršnegakoli razlikovanja po rasi, barvi kože, spolu, jeziku, veroizpovedi, 

političnem ali drugem prepričanju, narodnem, etničnem ali družbenem poreklu, premoženju, 

invalidnosti, rojstvu ali kakršnemkoli drugem položaju otroka, njegovih staršev ali zakonitega 

skrbnika (2. in 28. člen Konvencije). 

V slovenski zakonodaji je vpis tujcev v slovenske vzgojno-izobraževalne institucije 

opredeljen v posameznih zakonih, ki urejajo različne stopnje vzgoje in izobraževanja. Za 

tujce, ki so že opravili del izobraževanja v tuji državi, se vključitev v slovenske šole izvede 

skladno s postopkom, ki ga določa Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. 

Skladno s tem zakonom se tujcu, ki vloži prošnjo, z odločbo prizna pravica do nadaljevanja 

izobraževanja v Republiki Sloveniji. Prošnjo mora tujec vložiti pri šoli, na kateri želi 

nadaljevati izobraževanje, šola pa mu je dolžna izdati odločbo najpozneje v dveh mesecih od 

dneva prejema popolne vloge. 

Glede na obstoječe pravne podlage lahko trdimo, da formalnih ovir za vpis otrok tujcev v 

predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji praktično ni. Otroci tujci imajo pri 
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vpisu enake pravice kot slovenski državljani. Kljub odsotnosti formalnih ovir pa v praksi ob 

vpisu občasno prihaja do zapletov. 

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji ne sodi v sklop obveznega izobraževanja in srednje 

šole lahko avtonomno odločajo, ali bodo dijaka tujca sprejele v svoj program ali ne. Vendar 

pri tem obstajajo razlike med dijaki tujci, ki so državljani Evropske unije, in tistimi, ki so 

državljani tretjih držav. Poseben je tudi položaj dijakov s statusom Slovenca brez slovenskega 

državljanstva. Državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega 

državljanstva se lahko v slovenskih srednjih ter strokovnih in poklicnih šolah izobražujejo 

pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, za druge tujce pa to velja le v 

primeru, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti (sporazum je sklenjen samo z 

Republiko Hrvaško). Preostali tujci se lahko vpišejo le v tiste srednješolske programe, v 

katerih so po vpisu prej omenjenih kandidatov še prosta mesta. 

Problemi se pojavijo, kadar se želi dijak tujec vpisati v poklicno ali srednjo šolo še pred 

prihodom v Slovenijo. Skladno z Zakonom o tujcih (33. člen, 3. odstavek) je pogoj za izdajo 

dovoljenja za začasno prebivanje z namenom študija dokazilo o sprejemu v izobraževanje v 

Sloveniji. Potrdila o vpisu na poklicno ali srednjo šolo pa dijak ne more dobiti, dokler nima 

potrdila o prijavi začasnega prebivališča. Težavo rešujejo tako, da srednje šole izdajajo 

rezervacijo vpisa, ki jo pristojni organi upoštevajo kot dokazilo o sprejemu v izobraževanje v 

Sloveniji in na tej podlagi tujemu dijaku izdajo dovoljenje za prebivanje.  

Tako kot na osnovnošolski ravni se tudi na ravni poklicnega in srednješolskega izobraževanja 

migrantski otroci in njihovi starši srečujejo s pomanjkanjem informacij o slovenskem šolskem 

sistemu. Splošna informativna publikacija o slovenskem poklicnem in srednješolskem 

izobraževanju in/ali publikacije z informacijami o posameznih srednjih in poklicnih šolah ter 

pogojih za nadaljevanje šolanja v različnih jezikih bi te probleme precej olajšale. 

Dostop do srednješolskega izobraževanja je lahko – zlasti za otroke socialno-ekonomsko 

šibkejših družin – otežen tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. S tega vidika lahko ob 

proučevanju dostopa do srednješolskega izobraževanja obravnavamo tudi možnost pridobitve 

štipendije. V skladu z Zakonom o štipendiranju imajo tujci možnost dobiti štipendijo za 

izobraževanje v Sloveniji. Za državljane tretjih držav je izrecno določeno, da se jim štipendija 

lahko dodeli, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji. Prav tako se 

lahko štipendija dodeli njihovim ožjim družinskim članom, kot jih opredeljuje Zakon o tujcih. 
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Če ne sodijo ne v prvo ne v drugo kategorijo, obstaja možnost, da se državljanom tretjih držav 

štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov oziroma po načelu 

vzajemnosti (8. člen Zakona o štipendiranju).  

Načeloma je migrantskim otrokom kljub evidentiranim težavam zagotovljen dostop do 

slovenskih vzgojno-izobraževalnih institucij, vprašanje pa je, ali imajo migrantski otroci v 

vzgojno-izobraževalnem procesu zagotovljene enake možnosti za svoj osebnostni in 

intelektualni razvoj (Medvešček in Bešter, 2010; 214). 

Na osnovi strategije za vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja, 

sprejeta je bila leta 2007, so bile pripravljene in leta 2009 sprejete Smernice za izobraževanje 

otrok tujcev v vrtcih in šolah; opredeljujejo strategije, prilagoditve za delo in načine 

sodelovanja ter vključevanja otrok migrantov in njihovih staršev; njihov namen je pomagati 

vrtcem in šolam pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki tujci: 

 Begunci so pri predšolski vzgoji, osnovnošolskem, srednješolskem, visokošolskem 

izobraževanju izenačeni s slovenskimi državljani.  

 V vrtcih v skladu s kurikulumom vzgojitelji za otroke, katerih materni jezik ni 

slovenščina, izvajajo dejavnosti, s katerimi razvijajo govorno zmožnost v slovenskem 

jeziku.  

 Šole za učence in dijake migrante ob vpisu v šolo izvajajo tečaj slovenščine.  

 Učencem migrantom osnovna šola lahko v dogovoru s starši prilagodi načine in roke 

za ocenjevanje znanja, število ocen; znanje učitelji lahko ocenjujejo glede na učenčev 

napredek; prilagoditve se upoštevajo največ dve šolski leti.  

 Za srednje šole je sprejet učni načrt za tečaj slovenščine za dijake tujce (70 ur).  

 Učenci in dijaki, prosilci za azil, prejmejo v šoli brezplačno malico, iz učbeniškega 

sklada si lahko brezplačno izposodijo učbenike.  

Ministrstvo za šolstvo in šport v dogovoru z državo izvora že vrsto let podpira izvajanje 

dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke migrantov v osnovnih šolah; v 

šolskem letu 2010/11 so potekali tečaji nemškega, hrvaškega, makedonskega, ruskega, 

nizozemskega, grškega ter albanskega jezika in kulture.  

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo spletni portal z informacijami, ki jih tujci 

potrebujejo za življenje in delo v Sloveniji, kjer so dostopne tudi vse informacije o 
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brezplačnih programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, 

kulturo in ustavno ureditvijo za državljane tretjih držav. 

Otrokom migrantom pomagajo tudi društva in druge nevladne organizacije: npr. Center za 

psihosocialno pomoč beguncem, ki deluje pod okriljem Slovenske filantropije; migrantom 

svetuje, jih informira, zagotavlja psihosocialno pomoč in zagovorništvo, izvaja skrbništvo za 

otroke brez spremstva, organizira učenje slovenskega jezika, drugo učno pomoč, družabne 

dejavnosti in druge oblike pomoči pri integraciji (Eurydice 2011). 

3.8. DELO Z MIGRANTSKIMI OTROKI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

SISTEMU  

Med programi, ki so namenjeni podpori učencem/dijakom z migrantskim ozadjem, šole 

največkrat izvajajo dodatno učenje slovenskega jezika, učenje njihovega maternega jezika, 

različne oblike učne pomoči, ki je lahko individualna ali skupinska, prilagoditve dela in 

ocenjevanja oziroma načrtovanje meril za ocenjevanje, ki so prilagojena sposobnostim učenca 

ter vsebujejo elemente za njihovo motiviranje. Nekatere šole organizirajo različne oblike 

medvrstniške pomoči, ki pa se lahko med učenci pojavljajo tudi spontano oziroma 

neorganizirano. V šolah se pogosto pojem »otrok z migrantskim ozadjem« razume v 

njegovem ožjem pomenu, to pomeni, da so v to kategorijo vključeni otroci, ki so bili rojeni v 

tujini in so se v Slovenijo preselili pred kratkim ter ne znajo slovenskega jezika. Posledica 

tega je, da je večina različnih oblik učne pomoči organizirane le zanje. Manj pogosto se v 

šolah pojem »otrok z migrantskim ozadjem« razume v širšem pomenu, kar pomeni, da zajema 

tudi v Sloveniji rojene otroke migrantov. Slednji so le v manjšem deležu vključeni v 

programe različnih oblik pomoči, čeprav učitelji soglašajo, da bi bila v nekaterih primerih 

dodatna oblika učne pomoči, zlasti z namenom učenja slovenskega jezika, dobrodošla tudi 

zanje. 

Pedagoški delavci poudarjajo, da migrantski otroci in njihovi starši potrebujejo dodatno 

pomoč in spodbudo na različnih področjih (npr. različne oblike svetovanja, tečaje s 

praktičnimi vsebinami), ne zgolj dodatnih ur učne pomoči pri posameznih predmetih. Zlasti 

šole, ki se že več let srečujejo z večjim številom migrantskih otrok in imajo s tem več 

izkušenj, se zavedajo, da morajo svoje delo prilagoditi potrebam teh otrok in ne obratno 

(Medvešček in Bešter, 2010; 215).  
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3.9 SLOVENŠČINA KOT DRUGI/TUJI JEZIK 

Učenje jezika, v katerem poteka pouk v državi preselitve, je za migrantske otroke ena prvih 

potreb v procesu vključevanja v novo šolsko okolje. To je tudi navzven najvidnejša potreba 

migrantskega otroka in prav na tej točki se pogosto najprej zganejo državne politike na 

področju izobraževanja ter z različnimi ukrepi priskočijo na pomoč migrantskim otrokom pri 

premagovanju jezikovnih ovir v šoli. Pregled izobraževalnih politik v drugih evropskih 

državah razkriva, da so ti ukrepi običajno usmerjeni v pomoč otrokom pri čim hitrejšem 

usvajanju jezika poučevanja, ponekod pa za migrantske otroke organizirajo dvojezični pouk, 

kjer gre za kombinacijo uradnega jezika države sprejema in maternega jezika migrantskih 

otrok. Tudi v Sloveniji se v večjem obsegu pojavljajo potrebe po učenju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika za migrantske otroke. V zadnjih letih je bilo na tem področju narejenih 

kar nekaj korakov tako na sistemski ravni kot na ravni posameznih šol. Poleg organizacijskih 

in finančnih težav se pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika učitelji soočajo s 

temeljnimi težavami, kot so neobstoj opisov ravni jezikovnega znanja za celotno vzgojno-

izobraževalno vertikalo, pomanjkanje ustreznega učnega gradiva in za učenje slovenščine kot 

tujega jezika usposobljenih učiteljev. 

Z učenjem jezika bi se morali sistematično ukvarjati že na ravni predšolske vzgoje. Vrtec 

lahko z izvajanjem kakovostnih programov otroka opremi z mnogimi spretnostmi, ki mu bodo 

pomagale izrabiti številne priložnosti, ki mu jih v nadaljevanju ponujata osnovna in srednja 

šola. To velja tudi za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri migrantskih otrocih. 

Otroški vrtci so prvi člen v izobraževalni vertikali in prvo okolje, v katerem se migrantski 

otroci učijo slovenščino zunaj družine in družinskega okolja. Hkrati je predšolsko obdobje 

izredno pomembno za razvoj otrokovega govora in seznanjanja s pisnim jezikom. Vrtci bi z 

ustreznimi programi in ustrezno izobraženim kadrom lahko migrantskim otrokom v veliki 

meri pomagali izboljšati jezikovne zmožnosti v slovenščini in s tem tudi izboljšati njihove 

izhodiščne položaje ob vstopu v osnovno šolo.  

Na podlagi ugotovitev, zapisanih v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji (2007), so bile v letu 2009 

oblikovane smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, v katerih je med ukrepi 

naveden tudi vsebinski sklop učenja slovenščine. Za vrtce, osnovne in srednje šole naj bi bil 
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obvezujoč ukrep »skrb za učenje slovenščine otroka tujca«. Ta skrb »je domena vseh 

strokovnih delavcev«. 

Kljub temu da je znanje slovenskega jezika eden ključnih pogojev za uspešno vključitev 

migrantskih otrok v slovenski izobraževalni sistem, zakonske osnove za dodatno učenje 

slovenščine za migrantske učence v Sloveniji do pred kratkim ni bilo. Šele od novembra 2007 

Zakon o osnovni šoli predvideva organizacijo tečaja slovenščine za otroke, ki prebivajo v 

Sloveniji, a so tuji državljani ali osebe brez državljanstva in potrebujejo pomoč pri učenju 

slovenščine. Sredstva za učenje slovenščine za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje, se zagotavljajo iz državnega proračuna. Problemi pri poučevanju 

slovenskega jezika kot drugega jezika se pojavljajo že pri iskanju za otroke primernih 

učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov, računalniških programov, spletnih strani, itd., 

ovira pa je tudi neobstoj standardov, ki bi omogočali pravičnejše vrednotenje znanja 

slovenščine migrantskih otrok. 

O tem, da je učenje uradnega jezika države sprejema pomembno za uspešno sodelovanje 

imigrantov v izobraževalnem procesu, so mnenja poenotena in tudi integracijske politike v 

večini evropskih držav med ukrepi za vključevanje migrantskih otrok v izobraževalni sistem 

posvečajo posebno pozornost prav učenju uradnega/učečega jezika. Učenje slovenskega 

jezika za migrantske otroke v osnovnih šolah poteka na različne načine: 

 lahko je organizirano v sklopu dodatne učne pomoči, 

 v sklopu dopolnilnega pouka, 

 v sklopu dodatnega pouka ali 

 s tečajem slovenskega jezika. 

V okviru dodatne učne pomoči, ki pripada otroku migrantu, je predvidenih do največ 35 

dodatnih ur učenja slovenskega jezika v šolskem letu, kar običajno zadošča. Izjemoma se ta 

dodatna učna pomoč lahko podaljša še za eno leto. Obseg ur za posameznika določi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in variira glede na to:  

 od kod prihaja učenec (ali prihaja npr. z območja nekdanje Jugoslavije, ki je jezikovno 

precej blizu slovenskemu jeziku, ali prihaja iz zelo drugačnega jezikovnega okolja, 

npr. Kitajske),  

 koliko migrantov je na šoli,  
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 ali bo poučevanje potekalo individualno ali v skupinski obliki itd. 

 O samem načinu izvedebe tečajev, kdo in kako izvaja pouk, pa odločajo šole. 

Čeprav se na Ministrstvu zavedajo, da 35 ur dodatnega učenja slovenščine ne zadošča za 

učenčevo neovirano sledenje pouku, naj ne bi bilo dovolj finančnih sredstev, ki bi omogočala 

povečanje števila ur. Učenje slovenščine za migrantske otroke je oteženo tudi zato, ker 

običajno učitelji v šolah niso usposobljeni za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. 

Migrantske otroke slovenščino najpogosteje učijo učitelji slovenščine ali pa učitelji za 

dodatno učno pomoč. Raziskave OECD poudarjajo »kakovost učitelja« kot spremenljivko, na 

katero šolska politika lahko vpliva, pri čemer je izobrazba učitelja pomembno, ne pa ključno 

zagotovilo kakovosti poučevanja. Upoštevati je treba še druge vidike, ki opredeljujejo 

kakovostnega učitelja, kot sposobnost razlaganja na jasen način (komunikacijske 

sposobnosti), sposobnost empatije, kreativnost, navdušenost nad predmetom, kolegialnost 

(sodelovanje z drugimi učitelji), skrb za učence (sodelovanje s starši) itd. 

Ker prihajajo imigrantski otroci v različnih starostnih obdobjih z različnih koncev sveta in z 

različnim predznanji jezikov, se zdi smiselno, da se za vsakega učenca pripravi individualni 

učni načrt, v okviru katerega se lahko meri njegov napredek.  

V srednji in osnovni šoli se še vedno dogaja, da učitelji ne prepoznajo pomanjkljivega znanja 

slovenskega jezika otrok z migrantskim ozadjem. Spregledajo, da učenec/dijak, ki lahko 

povsem dobro komunicira v slovenščini z vrstniki ali učitelji in obvlada socialni jezik, hkrati 

ne obvlada nujno dovolj dobro učnega jezika. Razlika med obema jezikoma je v tem, da je 

»socialni jezik podprt s poznavanjem razmer, s fizičnim in z vizualnimi oporami, medtem ko 

je, »učni jezik pogosto abstrakten in terja zapleteno strukturo povedi, bogato besedišče ter 

daje malo vizualnih opor. Cummins (1984) v svojih raziskavah ugotavlja, da potrebujejo 

otroci, ki se v šolo vključijo s šibkim znanjem učnega jezika, tudi do sedem let, da v 

obvladovanju jezika dohitijo otroke, katerim je njihov materni jezik hkrati učni jezik. 

Dolgoročno lahko učni neuspeh dijaka, ki je v veliki meri tudi posledica šibkejšega znanja 

slovenskega jezika, negativno vpliva na njegovo samopodobo in motiviranost za nadaljnji 

intelektualni in osebni razvoj.  

Kljub evidentiranim pomanjkljivostim v znanju slovenščine ne le med dijaki tujci, temveč 

pogosto tudi med drugimi dijaki z migrantskim ozadjem, pa do nedavnega na ravni srednjih 

šol zunaj rednega pouka ni bilo sistemsko urejenih oblik dodatnega učenja slovenščine. Šele 
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od šolskega leta 2008/09 se na srednjih šolah izvajajo sistemsko organizirani tečaji 

slovenščine za dijake tujce, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenskega 

jezika potrebujejo in si želijo pomoč. V 70-urnem programu je poudarek na sporazumevanju, 

ne zajema pa slovnice in leposlovja. Udeležba na tečaju, v katerem ni ocenjevanja niti 

zaključnega izpita, je za dijake prostovoljna. Njegova pomanjkljivost je, da so dijakom na 

voljo le prvi dve leti njihovega izobraževanja v Sloveniji. Dejansko pa se kažejo potrebe po 

takšnih ali podobnih tečajih tudi za dijake z migrantskom ozadjem, ki že več let (lahko tudi od 

rojstva) živijo in se izobražujejo v Sloveniji.  

Poleg samega zagotavljanja možnosti za učenje slovenščine je za migrantskega otroka 

oziroma otroka z migrantskim ozadjem zelo pomembno tudi to, da ga šolski kolektiv sprejme 

in mu je pri komuniciranju v pomoč, kar pomeni, da se vrstniki njegovemu nerazumevanju 

jezika ali pomanjkljivi izgovorjavi ne posmehujejo, temveč ga pri učenju jezika spodbujajo. 

Začetne negativne izkušnje migrantskega otroka pri rabi slovenščine lahko upočasnijo 

njegovo napredovanje pri učenju jezika, pri usvajanju drugih učnih vsebin in vključevanju v 

obšolske dejavnosti (Medvešček in Bešter, 2010; 225). 

3.10. UČNA POMOČ IN PRILAGODITVE ZA MIGRANTSKE OTROKE 

Učitelj, ki v svoj razred sprejme migrantskega otroka, v sodelovanju z učiteljskim kolektivom 

lahko pripravi individualni izobraževalni program, v okviru katerega so načrtovane vsebinske 

prilagoditve in tudi prilagoditve ocenjevanja oziroma merila za ocenjevanje, ki so prilagojena 

sposobnostim učenca in vsebujejo elemente motiviranja učenca.  

Težave pri ocenjevanju učnega uspeha migrantskih otrok se pojavljajo iz različnih razlogov, 

kot so: 

 vključitev učencev v šolo sredi šolskega leta,  

 neocenjenost pri nekaterih predmetih,  

 neusklajenost med učitelji na šoli,  

 veliko število različnih predmetov, 

 pomanjkljivost zakonskih podlag za izvajanje prilagojenega ocenjevanja, 

 težave pri pisanju testov, 

 neredno obiskovanja šole itd. 
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V smernicah za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah je med obveznimi ukrepi v 

osnovnih in srednjih šolah predvidena prilagoditev ocenjevanja znanja skladno z določili 

veljavnih pravilnikov. Zapisano je tudi, da je treba pri ocenjevanju znanja upoštevati otrokovo 

raven znanja slovenščine. Pravne podlage za izvajanje prilagojenega ocenjevanja so zelo 

splošne in ohlapne in vsaka šola se po svoje spopada z ocenjevanjem migrantskih otrok. 

Na ravni srednje šole Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ne predvideva posebnih 

prilagoditev ocenjevanja za dijake tujce. Učitelji na srednješolski ravni si tako pomagajo s 

pedagoškimi pogodbami, ki jih pripravijo za vsakega migrantskega dijaka posebej. Možnost 

sklenitve pedagoške pogodbe je predvidena v Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah. Gre 

za pogodbo, s katero se lahko v primeru dolgotrajne bolezni, poškodb, športnih in kulturnih 

dejavnosti, prihoda iz tuje države in v drugih utemeljenih primerih dijaku prilagodijo pravice 

in dolžnosti, če to lahko prispeva k njegovemu boljšemu uspehu. Pedagoško pogodbo 

sklenejo ravnatelj, starši in dijak, v njej pa se določi: 

 obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, 

 pravice in obveznosti dijaka pri pouku, 

 način in roki za ocenjevanje znanja, 

 način in roki za izpolnjevanje drugih obveznosti, 

 druge pravice in obveznosti, 

 obdobje, za katero se pogodba sklene in 

 razlogi za mirovanje oziroma prenehanje pogodbe (9. člen Pravilnika o šolskem redu v 

srednjih šolah). 

Zaradi pomanjkanja sistemskih rešitev šole in učitelji na različne načine in z različnimi 

pristopi organizirajo pouk za migrantske dijake. Njihovo delo pa v tem pogledu večkrat 

presega delovne obveznosti in temelji na njihovi dobri volji. 

Poseben izziv za dijaka tujca je zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika lahko tudi 

opravljanje mature. V letu 2009 je državna komisija za splošno maturo sprejela sklep, s 

katerim kandidatom, ki so hodili v šolo s slovenskim učnim jezikom največ tri šolska leta, pri 

opravljanju mature lahko priznajo določene prilagoditve, oddajo prošnjo na državno komisijo 

za splošno maturo, kjer je individualno obravnavana in ob izpolnjevanju pogojev tudi 

odobrena. 
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Učna pomoč za migrantske otroke se lahko izvaja na različne načine znotraj ali zunaj šole. 

Nekatere šole so začele razvijati medvrstniške pomoči, saj se v določenih pogledih otrok lažje 

in hitreje identificira z vrstnikom kot z učiteljem in lahko zaradi tega bolje napreduje ob 

pomoči vrstnika. Medvrstniško druženje ne omogoča samo pomoči pri usvajanju učne snovi, 

ampak tudi lažje in hitrejše učenje nenapisanih pravil in norm obnašanja. 

Posamezne šole na zelo različne načine in v različnem obsegu izvajajo učno pomoč in 

vsebinske prilagoditve ter prilagoditve ocenjevanja otrok z migrantskim ozadjem: 

 oblikovanje osebnih izobraževalnih programov oziroma pedagoških pogodb, 

 prilagojeno ocenjevanje, 

 dodatni pouk slovenščine, 

 izvajanje dodatne učne ure pred ocenjevanjem znanja, 

 dodatni učni listi, 

 pri ocenjevanju znanja možnost odgovarjanja v njihovem maternem jeziku, 

 zamik ocenjevalnega obdobja (vsaj pol leta po prihodu se učenca/dijaka ne ocenjuje) 

td. (Medvešček in Bešter, 2010; 232). 

3.11. UČENJE MATERNEGA JEZIKA 

V odnosu med znanjem otrokovega maternega jezika in znanjem drugega jezika obstajajo 

med strokovnjaki različna, tudi nasprotujoča si mnenja. V preteklosti je prevladovala hipoteza 

o soodvisnosti, ki je predvidevala, da učenci lahko dobro obvladajo drugi jezik le v primeru, 

če pred tem že dobro obvladajo svoj prvi (materni) jezik. Stroka sicer ni več poenotena v tako 

strogem razumevanju omenjene hipoteze, a kljub temu ima predpostavka, da je znanje 

maternega jezika ključni pogoj za dobro znanje drugega jezika, še vedno široko podporo. 

Empirični dokazi v podporo tej domnevi pa so šibki in še vedno ni jasno, ali se migrantski 

otroci hitreje naučijo učni jezik v državi sprejemnici z dvojezičnim ali enojezičnim pristopom. 

Vendar ima lahko učenje maternega jezika za migrantske otroke širši pomen in ni zgolj orodje 

za (morebitno) hitrejše in boljše obvladovanje jezika sprejemne družbe. Učenje maternega 

jezika omogoča migrantskim otrokom otrokom ohranjati stike s člani njihove migrantske 

skupnosti in tudi z rezidenti v njihovi izvorni državi ter tako povečuje njihov kulturni kapital. 

Sposobnost tekočega sporazumevanja v več jezikih lahko imigrantskim učencem odpira 
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dodatne možnosti na področju izobraževanja in profesionalnega razvoja ter izboljšuje njihove 

možnosti na trgu dela. 

Formalnopravno imajo migrantski učenci oziroma vsi, katerih materni jezik ni slovenščina, v 

Sloveniji možnost učenja maternega jezika. Ta možnost je opredeljena v Derektivi o 

izobraževanju otrok delavcev migrantov, v slovenski zakonodaji ter v bilateralnih sporazumih 

in medresorskih protokolih Republike Slovenije z državami porekla imigrantov. Evropska 

direktiva od države zahteva, da skladno z nacionalnimi pogoji in s pravnim sistemom ter v 

sodelovanju z državami izvora sprejme ustrezne ukrepe za spodbujanje učenja maternega 

jezika (in kulture države izvora) za otroke delavcev migrantov iz drugih držav članic na 

njenem ozemlju. Zakon o osnovni šoli v 8. členu določa, da se za otroke slovenskih 

državljanov, ki prebivajo v Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski, v skladu z 

mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture. 10. člen 

istega zakona pa določa, da se za otroke, ki so tuji državljani oziroma osebe brez 

državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, organizira pouk maternega jezika in kulture 

v skladu z mednarodnimi pogodbami. Pouk maternega jezika poteka v sodelovanju z 

državami izvora imigrantov in je organiziran kot (prostovoljni) dopolnilni pouk. Nekatere 

imigrantske jezike (hrvaški, srbski, makedonski jezik) pa se v zadnjem času lahko otroci učijo 

tudi v okviru rednega pouka, in sicer kot izbirne predmete v zadnji triadi devetletne osnovne 

šole. Od aprila 2008 je v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

določeno, da se sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v redno 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, zagotavljajo iz državnega proračuna (81. člen). 

Tudi v Smernicah za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009) so med 

priporočenimi ukrepi zapisane različne možnosti, ki naj jih osnovna šola uporabi za 

spodbujanje učenja maternega jezika migrantskih otrok. 

Čeprav je učenje maternega jezika migrantskih otrok zakonsko omogočeno in so mu 

namenjena tudi proračunska sredstva, pa na mnogih šolah te možnosti migrantskim otrokom 

ne ponujajo. Razlogi so različni. Včasih je razlog tudi pomanjkljiva informiranost šolskega 

kadra o možnostih za organizacijo tečajev maternega jezika. Šole premalo izkoriščajo 

potenciale obstoječih društev posameznih migrantskih skupnosti in posameznikov, tudi 

staršev, ki bi bili pripravljeni pomagati migrantskim otrokom s svojim znanjem, z izkušnjami 

in zgledom (Medvešček in Bešter, 2010; 246). 
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3.12. DELO Z MIGRANTSKIMI OTROKI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

SISTEMU PO EVROPI 

Integracija na področju izobraževanja se nanaša na status priseljencev v izobraževalnem 

sistemu. Predvsem je integracija na področju izobraževanja pomembna za drugo generacijo 

priseljencev. O uspešni integraciji na področju izobraževanja govorimo, kadar imajo 

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

končujejo posamezne stopnje šolanja, imajo enake možnosti za nadaljnje izobraževanje in kot 

skupina dosegajo izobrazbeno strukturo, ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo njihovih 

vrstnikov med večinskim prebivalstvom (Komac, 2007;110). 

Obstajajo številni pristopi k politiki, ki obravnavajo posebne vidike izobraževalnih izkušenj 

migrantskih učencev. 

Vse države članice poudarjajo znanje jezika države gostiteljice kot ključno za integracijo in so 

uvedle posebne ukrepe, ki to podpirajo, na primer jezikovni pouk za migrantske učence, ki so 

se preselili pred kratkim, (ki ga včasih zagotavljajo tudi učencem z migrantskim poreklom, 

rojenim v državi gostiteljici, ki tega jezika še niso povsem osvojili). Druge dejavnosti 

spodbujajo čim zgodnejše učenje jezikov in zgodnje preverjanje znanja jezikov za vse otroke, 

jezikovno usposabljanje na predšolski stopnji ter razvijanje kompetenc učiteljev za 

poučevanje jezika države gostiteljice kot drugega jezika (Zelena knjiga, 2008) . 

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

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

k izobraževanju (Komac, 2007;110). 

Poleg te osnovne pozornosti, namenjene jeziku države gostiteljice, poznamo tudi prizadevanja 

za spodbujanje učenja jezika porekla, kar včasih poteka v okviru dvostranskih sporazumov z 

drugimi državami članicami, kot predvideva Direktiva 77/486/EGS24. Možnosti za to učenje 

povečujejo nove priložnosti za mobilnost, mediji in internetni stiki z državo porekla ter 

medinstitucionalno e-sodelovanje med šolami v državi gostiteljici in matični državi. Obstajajo 

dokazi, da je krepitev znanja jezika porekla lahko koristno za izobraževanje nasploh. Tekoče 

znanje jezika porekla je dragoceno kot kulturno bogastvo in za samozavest otrok migrantov 

ter je lahko ključna prednost za njihovo zaposljivost v prihodnosti. Poleg tega se morda 
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nekatere migrantske družine želijo vrniti v svojo matično državo, kar bi izobraževanje v 

jeziku porekla olajšalo (Zelena knjiga, 2008). 

Mnoge države zagotavljajo k cilju usmerjeno podporo kot protiutež izobrazbeni 

prikrajšanosti. Čeprav ti ukrepi niso namenjeni posebej migrantskim skupinam, pa so verjetno 

zelo pomembni zanje. Usmerjeni so lahko v posameznike, npr. štipendije in morebitne kvote 

za vpis na prestižne izobraževalne zavode (kvote so mnogokrat močno sporne). Drugi pa so 

namenjeni družinam v obliki študijske pomoči, za katero je pogoj obiskovanje šole ali šolski 

uspeh. Obstajajo dokazi, da so bili delno uspešni. K cilju usmerjena podpora se daje tudi 

šolam z velikim deležem migrantskih učencev, vendar pa se zdijo rezultati skromni, morda 

zaradi pomanjkanja kritične mase ali slabe usmerjenosti. 

Obstajajo številni programi, ki zagotavljajo dodatno učno podporo za ciljne skupine, na 

primer učna središča in središča za učno pomoč po rednem pouku, ki so pogosto uvedena v 

partnerstvu z lokalno skupnostjo. Zagotovljeno je mentorstvo in tutorstvo otrok, ki ga izvajajo 

na primer študentje. To se je pokazalo kot posebno uspešno, če ga izvajajo posamezniki istega 

porekla in če poteka kot del širšega sodelovanja s starševskimi organizacijami in institucijami 

lokalne skupnosti, ki lahko vključuje tudi druge ukrepe, na primer imenovanja šolskih 

mediatorjev. 

V nekaterih sistemih obstaja izobraževanje za drugo priložnost ob jasnem zavedanju, da ne bi 

smelo postati vzporedno, ločeno izobraževanje za tiste, ki niso uspešni v izobraževanju za 

večino. Izobraževanje odraslih, zlasti učenje jezikov, se v migrantskih skupnostih močno 

spodbuja kot sredstvo, ki naj bi pomagalo prekiniti medgeneracijsko prenašanje prej orisane 

prikrajšanosti in olajšalo sporazumevanje med šolo in družinami. 

Predšolsko izobraževanje prinaša zelo velike koristi. Kadar močno poudarja jezikovni razvoj, 

lahko veliko pripomore k usposabljanju migrantskih otrok kasnejše šolanje. Pogosto najnižji 

je prav vpis otrok migrantov. Sistemi, ki so uvedli finančno podporo za družine iz socialno 

neugodnih razmer za vpis otrok v varstvo, so dali nekaj dobrih rezultatov. 

Integrirano izobraževanje, ki deluje nasprotno prej omenjenim težnjam po segregaciji, je 

izrecno opredeljeno kot poseben cilj v nekaterih sistemih. Ker je segregacijo težko odpraviti, 

potem ko je do nje prišlo, bi lahko bile države, ki v zadnjem času doživljajo obsežne 

migracije, zainteresirane za preventivno strategijo, da bi od vsega začetka zagotovile socialno-
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ekonomsko in etnično ravnotežje. Šole in storitve je mogoče povezati v mreže, da bi dosegli 

porazdelitev migrantskih učencev in se izognili njihovi koncentraciji. Ukrepi za večjo 

privlačnost šol z velikim številom prikrajšanih učencev – ustanavljanje tako imenovanih „šol 

magnetov“ 30 so dali vzpodbudne rezultate (Zelena knjiga, 2008). 

Ključni korak je zagotavljanje standardov kakovosti v vseh šolah. Uveljavljanje kakovosti 

lahko vključuje politike za povezovanje s starši, izboljšanje infrastrukture, razširitev 

izvenšolskih dejavnosti in uvajanja etosa spoštovanja. Praksa se je usmerila predvsem na 

poučevanje in vodenje. Nekateri sistemi so si prizadevali, da bi reševali problem velike 

fluktuacije učiteljev v šolah z neugodnimi razmerami z uvajanjem spodbud za učitelje, da bi 

se ti odločili za take šole in na njih tudi ostali. Povečuje se usposabljanje in stalni strokovni 

razvoj učiteljev v zvezi obvladovanjem raznolikosti in motiviranjem otrok v občutljivih 

položajih. Poseben cilj v nekaterih sistemih je povečati število učiteljev z migrantskim 

poreklom (Zelena knjiga, 2008). 

Za ohranjanje, potrjevanje in obnavljanje etnične identitete so potrebni tudi simboli, obredi, 

druženja itd., pri čemer igrajo pomembno vlogo razna kulturna, športna, verska društva, 

združenja in organizacije, lokalne samouprave itd., v katerih se združujejo pripadniki etničnih 

skupnosti (Komac, 2007; 339). 

Poglobitev poznavanja svoje lastne kulture in kulture drugih bi lahko okrepila samozavest 

migrantskih učencev in pomenila vrednoto za vse učence. Nikakor ni treba, da bi taka 

medkulturna vzgoja oslabila osnovno usmerjenost v identiteto, vrednote in simbole države 

gostiteljice. V prvi vrsti vključuje oblikovanje vzajemnega spoštovanja, razvoj razumevanja 

negativnih učinkov predsodkov in stereotipov ter negovanje sposobnosti za upoštevanje 

različnih mnenj ob hkratnem boljšem poznavanju in prizadevanjih za spoštovanje bistvenih 

vrednot in temeljnih pravic družbe gostiteljice (Zelena knjiga, 2008). 

3.13. ŠVEDSKA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE 

Švedska je kot multikulturna država privlačna prav zaradi razvitosti in migracijskih politik. 

Zato se od prebivalcev zahteva sposobnost življenja v sožitju in cenjenju drug drugega v 

kulturno različnih skupnostih posameznikov. Osnovna šola je tista, ki prispeva k splošni 

izobraženosti prebivalstva, je tudi socialna in kulturna institucija, kjer se vzgaja za vrednote, 

ki jih multikulturalizem in interkulturalizem narekujeta. Učitelji morajo biti izobraženi 
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vzgojitelji, ki sledijo k uresničitvi ciljev kurikuluma. Poleg klasičnega pouka so učenci 

različnih kultur, skupaj so na športnih, kulturnih dnevih, v organiziranem podaljšanem 

bivanju in interesnih dejavnostih. Šola je glede na dejavnosti, ki se v njej odvijajo, 

najprimernejši prostor za vzgajanje, interakcijo med kulturami sprejemanje različnosti, 

medsebojne nezdružljivosti, a vendarle sožitja (Razpotnik, 2002). 

Odgovornost za javni sektor vzgoje in izobraževanja na Švedskem imata švedski parlament in 

vlada. Od leta 1991 naprej šolskega razvojnega dela ne urejajo več centralno, ampak povsem 

na lokalni ravni ter skladno z lokalnimi okoliščinami in razmerami. Odgovornost za šolstvo je 

torej porazdeljena med vlado in občine. Splošni cilji in vsebina izobraževanja so zapisani v 

nacionalnem programu, vsaka posamezna šola pa se nato svobodno odloči, kako bo 

nacionalni program izpeljala; poleg tega imajo popolno odgovornost za organizacijo in 

izvedbo šolskih aktivnosti. Vlada je odgovorna za področje šolstva, lokalnim entitetam pa so 

zaupane predšolska vzgoja, osnovne in srednje šole ter tehnično in poklicno izobraževanje. 

Tudi financiranje je razdeljeno med občine in vlado, in sicer v razmerju 50:50 (Čančar, 2011).  

Šola za vse je šola, ki se je pripravljena prilagoditi različnim učencem. Večina občinskih 

oblasti ponudi novopriseljenim učencem možnost v pripravljalnem razredu. To je že ena od 

značilnosti inkluzivno naravnane šole, ki upošteva tudi interkulturnost. Ti razredi običajno 

vključujejo učence, ki so prosilci za azil, in učence, ki so dobili dovoljenje za stalno 

prebivališče v državi. Učenci se naučijo švedskega jezika, spoznavajo kulturo in delovanje 

družbe. Prav tako se obravnavajo nekatere šolske vsebine, upoštevajoč predznanje učencev. 

Kako dolgo ostanejo v takšnem razredu, je odvisno od vsakega posameznika. Potem ko 

učence premestijo v redni razred, imajo učenci enake predmete kot drugi. Ti predmeti 

temeljijo na nacionalnem kurikulumu. Učenci, ki pripadajo enaki starostni skupini, so 

umeščeni v primerne razrede. To pa glede na na njihovo jezikovno zmožnost lahko pomeni, 

da v praksi potrebujejo dodatno pomoč in vodenje, imenovana »study guidance«. Ta dodatna 

pomoč je ponujena v švedskem ali maternem jeziku. Pomoč lahko nudi redni učitelj ali učitelj 

maternega jezika. Pogosto učna pomoč poteka v manjši skupini učencev, ki so pomoči 

potrebni. Če so težave izrazitejše, pa je lahko pomoč tudi individualna, in sicer med poukom 

ali po pouku. Več šol z velikim deležem učencev s tujim ozadjem je začelo izvajati t.i. 

»študijske delavnice«. Tako imenovana študijska pomoč poteka v prostoru blizu šole v sobi z 

računalniško opremo in internetno povezavo. Učenci se lahko pridružijo delavnici kadarkoli 

potrebujejo učno pomoč ali le vodstvo pri nalogah, jeziku. Na voljo je tudi učitelj, ki govori 
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učenčev materni jezik. Vsi učenci, katerih materni jezik ni švedščina, se lahko ta predmet 

učijo kot švedščino 2, in sicer v osnovni in srednji šoli. Predmet švedščina 2 ima lasten učni 

načrt in je kot predmet (npr. pri oblikovanju merila za vpis v srednjo šolo) enakovreden 

švedščini 1. Za švedščino 2 je učni načrt natančno napisan; učitelji imajo na voljo široko 

množico didaktičnega materiala in priročnikov (Čančar, 2011). 

Na Švedskem so zakonodaja, kurikulum in multikulturna miselnost že naravnani tako, da 

nakazujejo interkulturno vzgojo. Država stremi k temu, da je šolstvo brezplačno, učencem pa 

zagotavlja brezplačno kosilo. Učencem z drugačnim kulturnim ozadjem se šola prilagodi z 

raznolikostjo prehrane. Za kosilo je tako poleg običajnega na voljo vegetarijansko kosilo, 

kosilo, ki ne vsebuje svinjine oziroma nadomestek svinjskega mesa. Prav tako so mogoča 

prilagajanja pri pouku športne vzgoje, ki je v osnovni in srednji šoli obvezen šolski predmet. 

Pri pouku športne vzgoje so učenci v skupinah ne glede na spol. Če so v skupini pripadniki 

islama, ob prošnji staršev zagotovijo, da se dečki in deklice delijo na dve skupini, enako je pri 

učenju plavanja. Poleg tega je deklicam dovoljeno nositi plavalna oblačila, ki jih narekuje 

vera. V kulturno raznolikih šolah se prav tako zavedajo določenih praznikov, ki jih praznujejo 

druge kulture. V šolskem pravilniku je določeno število prostih dni, ki jih lahko učenec v ta 

namen koristi (Čančar, 2011). 

Takšne šole skladno z multiukulturnim pristopom sprejemajo posebnosti druge kulture (vera, 

prehrana, jezik, slog oblačenja). Manjšinska kultura in njena verodostojna predstavitev pa sta 

vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem (Razpotnik, 2002). 
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4. EMPIRIČNI DEL 

4.1. RAZISKOVALNE METODE 

Uporabljena je kvalitativna metoda raziskovanja. 

4.2. NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 

Namen raziskovanja je ugotoviti ustreznost izobraževanja dijakov iz albansko govorečega 

okolja, glede na organizacijo v vzgojno-izobraževalnih zavodih in problematiko v socialni 

integraciji. Želim ugotoviti, kje so pomankljivosti vzgojno-izobraževalnega sistema na tem 

področju ter poiskati možne rešitve. 

Izsledki raziskave bodo v pomoč pedagoškim delavcem, ki delajo z mladostniki, ki prihajajo 

iz albansko govorečega okolja in se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, kako poučevati 

mladostnika, ki ima težave v prilagajanju na novo okolje in ne obvlada jezika države, v kateri 

se izobražuje.  

4.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

R1 Zanima me postopek socialne vključitve dijaka iz albansko govorečega okolja. 

R2 Zanima me ozadje težav v socialni integraciji dijakov iz albansko govorečega okolja, ki 

jih šola ne zmore reševati.  

R3 Zanima me sodelovanje med starši in šolo za boljšo socialno vključenost dijaka. 

R4 Zanima me, katerih težav pri vključevanju v šolsko okolje, ki jih dijaki v pogovorih 

izpostavljajo, organizacija šole ne pokrije. 

R5 Zanimajo me predlogi in sistemske rešitve obravnave ter dela z dijaki iz albansko 

govorečega okolja s težavami v socialni integraciji, ki jih šola ne more uspešno reševati. 
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4.4. VZOREC 

V raziskovanje sem vključila štiri dijakinje iz srednje poklicne šole v Ljubljani. Vse štiri 

dijakinje so prišle v Slovenijo s Kosova.  

Kriterij za izbor intervjuvank – mladostnic, je bila njihova predhodnja izkušnja izobraževanja 

v rodnem okolju, v osnovni šoli in nato po preselitvi v Slovenijo nadaljevanje šolanja v 

osnovni in srednji šoli. Vse mladostnice so se z družino preselile v Slovenijo, ko so 

obiskovale 8. oz. 9. razred. Avtorica diplome sem izbrala dijakinje na podlagi dolžine bivanja 

v Sloveniji, saj sem tako dobila vpogled na prilagoditev v novo okolje in kritičen pogled na 

vzgojno-izobraževalni sistem. Izbor dijakinj ni naključen, temveč je plod razmisleka in 

prijaznega odziva vseh intervjuvank. 

4.5. OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

Izdelan je bil polstrukturiran intervju. Vprašanja se smiselno prekrivajo med različnimi 

obdobji življenja intervjuvank. Intervjuje sem izvedla s štirimi mladostnicami, dijakinjami 

srednje poklicne šole.  

Pri polstrukturiranih intervjujih sem z odprtimi vprašanji skušala slediti odgovorom oseb v 

raziskavi. Intervjuji so bili vodeni na način, da intervjuvanci s svojimi besedami in v 

pogovornem jeziku opišejo svoje videnje šolskega sistem in življenja v Sloveniji ter skušajo 

kritično podati svoje mnenje k obstoječi organizaciji vzgoje in izobraževanja tujcev ter 

predlagati izboljšanje sistema. Skušala sem ugotavljati vzroke za težave pri integraciji v 

šolsko okolje ter ugotoviti, kaj bi mladostniki potrebovali, da bi bil prehod iz tujega okolja v 

naš vzgojno-izobraževalni sistem uspešnejši.  

V raziskavi sem uporabila vnaprej sestavljena vprašanja za intervjuje, ki sem ga izdelala za 

potrebe raziskave. Vprašanja so bila razdeljena na štiri vsebinske sklope, ki se medsebojno 

povezujejo: življenje pred prihodom v Slovenijo, čas prihoda v Slovenijo, življenje po 

prihodu v Slovenijo in načrti za prihodnost. 

Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko spraševanja. 
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4.6. POSTOPEK RAZISKOVANJA 

Podatke za empirični del diplomskega dela sem zbrala s kvalitativno tehniko spraševanja, s 

polstrukturiranim intervjujem. Intevjuji so potekali v prostorih srednje poklicne šole. 

Intervjuji so bili izvedeni v mesecu aprilu 2012. Intervjuji so potekali približno vsak uro in 

pol. 

Med intervjuji sta bila v prostoru prisotna samo spraševalka in intervjuvanec, da bi se izognila 

vplivom prisotnosti drugih na odgovore. Intervjujvanke sem pred začetkom razgovora 

seznanila z namenom raziskave in jim zagotovila varovanje njihovih osebnih podatkov ter da 

bom podatke uporabila izključno za namen diplomskega dela. Intervjuje sem s privolitvijo 

snemala z diktafonom.  

4.7. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Intervjujvanke sem pridobila na podlagi kriterijev ustreznosti namenu raziskovalne naloge iz 

svojega strokovnega dela. 

Na podlagi svojega strokovnega dela, zanimanja in prebrane literature sem sestavila 

raziskovalna vprašanja, na podlagi katerih sem nato oblikovala vprašanja za intervju.  

Pri polstrukturiranih intervjujih sem si z odprtimi vprašanji prizadevala slediti odgovorom 

intervjuvancev. Moj cilj je bil, da s svojimi besedami in v svojem jeziku opišejo svoja videnja 

v zvezi s težavami, s katerimi so se srečevali po prihodu v Slovenijo, s prvim stikom s šolo pri 

nas in kje vidijo možnosti izboljšav obstoječega sistema vzgojno-izobraževalnih zavodov.   

Intervjuje sem uredila v kode 1. in 2. reda. Zaradi preobsežnosti intervjujev in posledično 

preveč informacij, ki za raziskavo niso pomembne, sem se odločila, da bom kode 1. reda 

povzela in skrajšala v smiselno celoto, kode 2. reda pa sem oblikovala po običajnem 

postopku.  

Pri svojem raziskovanju sem se poskušala izogniti številnim subjektivnim vplivom, ki bi 

lahko pomembno vplivali na rezultate z vidika zanesljivosti, objektivnosti in veljavnosti. 
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4.8. PODATKI O INTERVJUJANKAH 

DIJAKINJE 

 starost ŠOLA 

DIJAKINJA 1  19 let 2. letnik Srednje poklicne šole, 3-letni program 

DIJAKINJA 2  20 let 2. letnik Srednje poklicne šole, 3-letni program 

DIJAKINJA 3 18 let 2. letnik Srednje poklicne šole, 3-letni program 

DIJAKINJA 4 21 let 3. letnik Srednje poklicne šole, 3-letni program 

4.9. PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 

4.9.1 Kratka predstavitev vsebine pogovorov 

Dijakinja 1 – (v besedilu navajana kot A.) 

Dijakinja A. se je leta 2007 preselila v Slovenijo skupaj z mamo, mlajšo sestro in bratom. Na 

Kosovem je obiskovala osnovno šolo do 8. razreda.  

Oče in mama imata srednješolsko izobrazbo in sta bila zaposlena. Oče se je preselil v 

Slovenijo že pred 10 leti in odprl gradbeno podjetje, ki pa ga je zaradi gospodarske krize in 

pomanjkanja dela tudi zaprl. Trenutno je zaposlen pri podjetniku, ki se ukvarja z 

gradbeništvom.  

Kmalu, ko se je začela vojna, je pripeljal v Slovenijo tudi družino. Preselili so se poleti leta 

2007, ko je oče uredil vse dokumente in bivališče. Povedal jim je dan pred odhodom, med 

počitnicami, in zato se ni poslovila od prijateljev.  

Na Kosovem so živeli v trinadstropni hiši skupaj z dedkom in babico ter teto in stricem. 

Dijakinja A. je imela svojo sobo in računalnik. Bili so brez interneta.  
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Imela je dve dobri prijateljici, igrala se je s sestričnami in se dobro razumela s sošolkami.  

V šolo je hodila rada. Pouk je imela en mesec dopoldne in en mesec popoldne. Šola je bila 

umazana, niso imeli organizirane prehrane, interesnih dejavnosti in ura je trajala 35 minut. 

Predmeti so bili podobni našim, le da so oni imeli še predmet Verstva. Razdeljeni so bili na tri 

skupine glede na govorno področje (albanščino, turščino in srbščino).  

Med počitnicami so hodili na morje v Albanijo in pozimi smučat. Velikokrat so obiskali 

očetove prijatelje v Črni gori in Albaniji. Ker so živeli brez očeta, jim je velikokrat pomagal 

stric, saj mama nima vozniškega izpita. Na govorilne ure v šolo je hodila mama, v Sloveniji 

pa oče, saj bolje govori slovensko.  

Zelo je bila navezana na pokojno babico in učiteljico albanščine, zaradi katere je želela postati 

učiteljica in jo tudi obišče, ko pride na Kosovo. 

Sedaj živijo v okolici Ljubljane in so podnajemniki v hiši. Dijakinja A. nima svoje sobe. Deli 

si jo s sestro. Imajo boljši standard, saj ima oče višji osebni dohodek. Mama se je učila 

slovenščino, vendar še ni dobila redne zaposlitve.  

Prve dni v šoli jo je bilo strah, nato pa se je počasi prilagodila in imela dobre izkušnje. Imela 

je dober razred in se je med sošolci počutila sprejeto. Tudi s strani pedagoških delavcev ni 

imela občutka drugačnosti. V osnovni šoli je imela vsak dan, osem mesecev, ure slovenskega 

jezika med uro matematike, zato je tudi imela popravni izpit.  

Med počitnicami so obiskali sorodnike na Kosovem. Obiskali so tudi sorodnike v Švici, kjer 

je smučala in praznovala novo leto. 

Po končani srednji šoli si želi nadaljevati šolanje na višji stopnji in v isti smeri kot do sedaj. 

Ne želi si vrniti na Kosovo, prav tako ne ostati v Sloveniji. Začela se bo učiti nemščino in se 

preselila v Švico k sorodnikom.  

Dijakinja 2 – (v besedilu navajana kot B.) 

Dijakinja B. prihaja iz večjega mesta na Kosovem, kjer je zaključila 8. razred in se v 

Slovenijo preselila leta 2006. Takoj po selitvi v Slovenijo je eno leto ostala doma in se leta 

2007 vpisala v 9. razred OŠ.  
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Na Kosovem je hodila v OŠ, kjer v razredu niso imeli veliko prostora. Po trije so sedeli za eno 

šolsko klopjo. V razredu je bilo 30 učencev. Vsak dan so imeli 7 do 8 ur pouka. Malico so 

dobili v vrečkah. Bila je srečna ter kljub skromnosti se je imela lepo in, kot pravi, bolje kot v 

Sloveniji. 

Imela je eno prijateljico, s katero se še sedaj občasno slišita. Zelo dobro se je razumela s 

sestrično, s katero ohranja stike preko skypa. 

Živeli so v hiši, ki je imela tri nadstropja. V hiši so živeli še stric z družino in babica. 

Dijakinja B. je živela z mamo in očetom. Je edinka, saj mama ni več mogla imeti otrok. 

Oče je živel 9 let v Sloveniji, preden sta se z mamo preselili k njemu, ker nista več zmogli 

sami. Mama je bila zaposlena na sodišču. V Sloveniji ni zaposlena, ker ne zna slovensko.  

Poleti so hodili na morje v Albanijo, pozimi pa so bili doma. V prostem času je igrala flavto 

in pela. 

Ko se je oče odločil, da se bosta preselili v Slovenijo, sta uredili vse potrebne dokumente. 

Kljub temu da je pogrešala očeta in si želela, da bi bili skupaj, ni hotela v Slovenijo. 

Sedaj živijo v manjšem mestu blizu Ljubljane, v hiši, kjer imajo dve nadstropji in so 

podnajemniki.  

Oče jo je vpisal v šolo, vendar so bili na OŠ mnenja, da naj se eno leto uči slovenščino. Ko je 

bila doma, se je sama preko televzijskih programov učila slovenščine. Ker je razumela 

angleško, se je preko podnapisov učila slovenskih besed.  

V šoli ni bila zadovoljna. Težko je spremljala pouk. Dodatnih ur slovenskega jezika ni imela. 

Če je imela težave, se je obrnila na učiteljico slovenščine. Pomagale so ji tudi sošolke, s 

katerimi nima več stika. Še zdaj slovenščine ne razume dobro, zaradi česar ima težave tudi v 

srednji šoli. Mama in oče ji nista znala pomagati.  

Med počitnicami vsako leto obiščejo strica v Albaniji in grejo domov, na Kosovo. 

Tudi v srednji šoli težko naveže stik s sošolci. Želi si nazaj na Kosovo, vendar ji oče kljub 

polnoletnosti ne dovoli. Že 10 mesecev ima fanta, ki živi v Albaniji in obiskuje enako šolo kot 

ona.  
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V prihodnosti si želi končati šolo, se preseliti nazaj na Kosovo in se tam zaposliti. 

Dijakinja 3 – (v besedilu navajana kot C.) 

Dijakinja C. se je preselila v Slovenijo leta 2008. Živela je z mamo in bratoma v hiši v 

manjšem mestu. Oče je že pred njenim rojstvom živel v Sloveniji. Prvič jo je videl, ko je bila 

stara 3 mesece. OŠ je bila oddaljena 4 km in tja je hodila peš vsak dan v 1., 6. in 7. razred. Od 

2. do 5. razreda pa je hodila v OŠ blizu svojega doma, saj so zgradili novo šolo.  

Mama na Kosovem ni bila zaposlena, zato je oče pošiljal denar. Velikokrat jim je pomagal 

stric, ki je pri njih tudi prespal.  

Med počitnicami so hodili na morje v Črno goro. 

V šoli se je dobro razumela s sošolkami in imela je veliko prijateljev. Veliko je hodila ven in 

imela dve najboljši prijateljici, s katerima nima več stikov, saj se boji občutkov domotožja. V 

šoli je bila med bogatejšimi, saj jim je oče pošiljal veliko denarja in je lahko počela, kar je 

želela. Do 6. razreda je bila odlična, v 7. razredu prav dobra, 8. razreda v Sloveniji pa ni 

zaključila pozitivno. Zaradi jezika je imela vse predmete zaključene z negativno oceno. 

Oče je želel, da pride družina v Slovenijo, že ko je bila dijakinja C. stara 5 let, vendar se je 

zaradi urejanja izgubljenih dokumentov selitev prestavila na leto 2008. Selitve se je dijakinja 

C. veselila, saj je mislila, da bo v Sloveniji bolje.  

V OŠ v Sloveniji se ni počutila sprejeto. Tudi pedagoški delavci so se do nje obnašali drugače 

kot do ostalih (Slovencev). Pri vključevanju v šolski sistem ji je pomagala svetovalna 

delavka, dva- do trikrat na teden sta se dobivali na preduri.  

Pri navezovanju stikov z vrstniki ni imela težav, vendar odnos med njo in prijateljico ni trajal 

dolgo. Stikov s sošolci iz OŠ nima več. V srednji šoli se počuti bolje in sprejeto s strani 

vrstnikov in pedagoških delavcev. Ima več prijateljev. 

Med počitnicami dijakinja C. hodi z družino na morje v Albanijo. Gradijo novo hišo na 

Kosovem. Imajo več denarja kot prej. 

Sedaj se je v Sloveniji prilagodila in ji ni žal, da je prišla. Ima fanta, ki je iste vere kot ona, sta 

zaročena in se bosta v kratkem poročila. 
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V prihodnosti si želi, da bi uspešno zaključila šolo in se na Kosovem poročila. 

Dijakinja 4 – (v besedilu navajana kot D.) 

Dijakinja D. se je v Slovenijo preselila junija 2008. Živi v Ljubljani, v trosobnem 

podnajemniškem stanovanju. Oče je pred prihodom družine 13 let živel v Sloveniji in bil 

zaposlen v gradbeništvu. Želel je nekaj zaslužiti in se vrniti domov, vendar se je zaradi vojne 

na Kosovem odločil, da se v Slovenijo preseli cela družina. 

Oče je poklical domov in naročil mami, da naj uredi vse potrebne dokumente za selitev v 

Slovenijo. Dijakinja se je selitve veselila zaradi skupnega življenja z očetom, saj ga je 

pogrešala.  

Na Kosovem so živeli v hiši še z babico in dedkom ter stricem in njegovo družino. Dijakinja 

ima še mlajšo sestro in starejšega brata. Blizu je imela OŠ in igrišče, kjer se je velikokrat 

igrala z bratranci in s sestričnami. Ni imela računalnika, saj ji ga stric ni pustil, ker je hotel, da 

konča šolo. Stric jim je veliko pomagal, ko so bili sami. Mama ni bila zaposlena, ker je 

skrbela za otroke, zato je doma izdelovala dekoracije iz rož in jih prodajala. V Sloveniji je po 

dveh letih dobila službo v hotelu in je sobarica. 

OŠ ni bila velika. Imeli so 10 razredov in jih poimenovali 1.1. in 1.2. Pouk do 6. razreda so 

imeli dopoldne, naprej pa popoldne. Imeli so manj prostora in manj možnosti za popravljanje 

ocen. Niso imeli možnosti obiskovanja interesnih dejavnosti in krožkov. Imeli so možnost 

vključevanja v športne aktivnosti. 

Med počitnicami so bili večinoma doma ali na bližnjem bazenu. Občasno so obiskali prijatelje 

in pozimi v bližini naredili progo za smučanje.  

Ko je prišla v Slovenijo, je bila vesela in v pričakovanju novih dogodkov, prijateljev itd. 

vendar je 1. septembra, ko je prišla v 1. letnik, doživela razočaranje. Nihče od učiteljev ni znal 

albansko in ona ni znala slovensko. Dva meseca pred začetkom šole je poskusila z učenjem 

jezika preko televizijskih programov, vendar ni šlo. Mama ji ni znala pomagati, oče pa je 

delal cel dan in je bil zvečer preutrujen, da bi ji lahko pomagal. Tudi brat in sestra uspešno 

končujeta poklicni šoli. 

V SŠ je imela težave z razumevanjem jezika. Nič ni razumela. Ni vedela, ali po uri sledi 

malica ali nadaljevanje pouka. Imela je srečo, ker je bila v razredu dijakinja, ki je govorila 
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albansko. V prvem letu ni imela prijateljev. 1. letnik je ponavljala in s tem zamenjala razred, 

ki je bil po njenem mnenju boljši. Tako je pridobila dobre prijateljice, s katerimi je v stiku še 

danes. V šoli ji je največ pomagala razredničarka. Če česa ni znala, ji je pomagal oče. Mama 

ji je stala ob strani in jo spodbujala. Imela je 14-dnevni tečaj slovenskega jezika, ki pa je 

velikokrat potekal med poukom. 

Med počitnicami obiščejo sorodnike na Kosovem. Med zimskimi počitnicami pa obiščejo 

strica v Nemčiji. 

Dijakinja si je ustvarila krog prijateljev, se prilagodila na življenje v Sloveniji in bi tukaj tudi 

ostala. 

V prihodnosti si želi nadaljevati šolanje na 4-letnem programu in se zaposliti. 

4.10. PREDSTAVITEV REZULTATOV - POVZETEK SPOZNANJ IN 

ZAKLJUČKOV RAZISKAVE 

Intervjuji dijakinj 

SKLOP – otroštvo, družina in okolje na Kosovem  

KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

Dijakinja 1 

Igrala se je s sestričnami in z bratranci ter 

imela brezkrbno otroštvo. 

 

Na Kosovem so živeli v trinadstropni hiši 

skupaj z dedkom in babico ter s teto in 

stricem. 

Oče je živel v Sloveniji. 

 

Družino sestavljata starša, mlajša sestra in 

brat. 

Zelo je bila navezana na pokojno babico in 

učiteljico albanščine, zaradi katere je želela 

 

OTROŠTVO 

 

 

DRUŽINA 

 

DRUŽINA 

 

 

POMEMBNE OSEBE 
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postati učiteljica. 

 

Imela je dve dobri prijateljici. 

 

Pouk je imela en mesec dopoldne in en 

mesec popoldne.  

Šola je bila umazana, niso imeli organizirane 

prehrane, interesnih dejavnosti. 

Razdeljeni so bili na tri skupine glede na 

govorno področje (albanščina, turščina in 

srbščina).  

 

 

Oče in mama imata srednješolsko izobrazbo 

in sta bila zaposlena. Živeli so v trinadstropni 

hiši. Imela je svojo sobo in računalnik. Bili 

so brez interneta. 

 

 

 

PRIJATELJI 

 

ŠOLA 

 

ŠOLA 

 

ŠOLA 

 

 

 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

Dijakinja 2 

V prostem času je igrala flavto in pela. 

Pogrešala je očeta. Bila je srečna in se kljub 

skromnosti imela lepo. 

 

Živeli so v hiši, ki je imela tri nadstropja. V 

hiši so živeli še stric z družino in babica.  

 

Dijakinja B. je živela z mamo. Je edinka, saj 

mama ni več mogla imeti otrok. Oče je živel 

v Sloveniji. 

 

Zelo dobro se je razumela s sestrično. 

 

Imela je eno prijateljico.  

 

 

OTROŠTVO 

 

 

DRUŽINA 

 

 

DRUŽINA 

 

 

 

DRUŽINA 

 

PRIJATELJI 
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Niso imeli veliko prostora, 30 učencev na 

razred.  

Po trije so sedeli za eno šolsko klopjo.  

Malico so dobili v vrečkah.  

 

Mama je bila zaposlena na sodišču. 

Oče je živel in bil zaposlen v Sloveniji. 

Preselili sta se v Slovenijo, ker nista več 

zmogli sami. 

 

ŠOLA 

 

 

 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

Dijakinja 3 

Oče je še pred njenim rojstvom odšel v 

Slovenijo.  

Prvič jo je videl, ko je bila stara 3 mesece. 

 

Živela je z mamo in bratoma v naselju hiš. 

 

Velikokrat jim je pomagal stric, ki je pri njih 

tudi prespal.  

 

Imela je dve dobri prijateljici. 

 

V 4 km oddaljeno OŠ je hodila peš vsak dan 

v 1., 6. in 7. razred. Od 2. do 5. razreda je 

hodila v OŠ blizu svojega doma. 

 

V šoli je bila med bogatejšimi in je lahko 

počela, kar je želela. Do 6. razreda je bila 

odlična, v 7. razredu prav dobra. 

 

Mama ni bila zaposlena, zato je oče pošiljal 

denar. 

Oče jim je pošiljal veliko denarja in si je 

 

OTROŠTVO 

 

OTROŠTVO 

 

DRUŽINA 

 

DRUŽINA 

 

 

PRIJATELJI 

 

ŠOLA 

 

 

 

ŠOLA 

 

 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 
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lahko kupila, kar je želela. SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

 

 

Dijakinja 4 

Imela je lepo otroštvo. Igrala se je s 

sestričnami. 

 

Živela je v hiši z mamo, starejšim bratom in 

mlajšo sestro. Oče je živel v Sloveniji. 

 

So velika družina in v hiši z njimi so živeli še 

babica, dedek in stric z družino. 

 

Pomagal jim je stric, ki je skrbel za njo, brata 

in sestro. 

 

Mama ji je pomenila največ. 

 

Največ se je igrala s sestričnami in z 

bratranci. Imela je veliko družbe. 

 

OŠ ni bila velika. Imeli so malo prostora.  

Niso imeli interesnih dejavnosti in krožkov.  

 

Oče je zaposlen v gradbeništvu v Sloveniji. 

Mama ni bila zaposlena, saj je skrbela za 

otroke. Prodajala je izdelke iz rož, ki jih je 

naredila doma. 

 

Med počitnicami so bili doma. Hodili so na 

bližnji bazen. 

 

OTROŠTVO 

 

 

DRUŽINA 

 

 

DRUŽINA 

 

 

DRUŽINA 

 

 

POMEMBNE OSEBE 

 

PRIJATELJI 

 

 

ŠOLA 

 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

 

 

 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 
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OTROŠTVO 

Vse štiri dijakinje navajajo, da so imele lepo otroštvo, kljub pomankanju denarja. Otroštvo so 

preživljale v krogu širše družine. Vse dijakinje navajajo, da so pogrešale očeta. Očetje so se 

zaradi boljšega zaslužka preselili v Slovenijo in tam ostali več let. Kljub njihovi odsotnosti so 

imeli velik vpliv na njihovo življenje. 

Tako lahko rečemo, da družbena podoba moškega temelji na njegovi pomembnosti, veljavi v 

javni sferi, v okviru družine pa mu je dodeljena vloga preskrbovalca družine in predstavnika 

družine na vzven. Lahko bi rekli, da je bilo očetovstvo družbeno prezrta identiteta moškega. 

Oče je bil suveren patriarh oziroma gospodar družinskega imetja in življenja. Ukazoval je 

ženi, otrokom in se pri tem zgledoval po svojem očetu in dedku ter bil odgovoren za dobro in 

zlo svojih družinskih članov (Švab, 2001). 

DRUŽINA 

Vse dijakinje izhajajo iz popolne družine. Prva, tretja in četrta dijakinja imajo še brata in 

sestro, medtem ko je druga dijakinja edinka (zaradi zdravstvenih težav mame). Vse navajajo, 

da so bili povezani s širšo družino. Razen pri tretji dijakinji so v hiši živeli še babica, dedek in 

stric z družino. Vse dijakinje razen druge izpostavijo velik vpliv stricev, ki nadomeščajo 

vlogo očeta. 

Družina je prostor, kjer se odigravajo najpomembnejše zgodbe življenja. Je kraj, ki je 

zaznamovan z najsilovitejšimi doživetji, ki za vselej vtisnejo svojski pečat na vse člane 

družine. V družini se naučimo osnovnih oblik obnašanja, v družini prvič začutimo globino 

intimnosti, pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti, želenosti ali pa odvečnosti, zavrženosti in 

nepripadnosti. K temu temeljnemu izkustvu se vedno znova vračamo, saj nas ravno čutenje in 

mišljenje, ki ga ustvarja družina, določa v vsem našem poznejšem ravnanju (Gostečnik, 1999; 

7). 

POMEMBNE OSEBE 

Za prvo dijakinjo je najpomembnejša oseba v življenju pokojna babica in učiteljica 

albanščine, za četrto pa mama. Ostali dve dijakinji ne navajata tako pomembni osebi.  
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PRIJATELJI 

Vse dijakinje imajo prijatelje. Vse navajajo, da imajo eno do dve dobri prijateljici. Stikov ne 

ohranjajo, razen druge dijakinje, ki pa navaja, da ima močno željo po vrnitvi v rodni kraj. 

Imeti prijatelja je pomembni socialni dosežek, indikator socialne kompetentnosti in znak 

dobrega mentalnega zdravja. Čeprav so ti odnosi dokaj krhki, pa so emocionalne izkušnje 

intelektualna recipročnost in socialni doživljaji zelo intenzivni in pomembni za razvoj otroka 

(Horvat, 1997; 22).  

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

Vse dijakinje so izhajale iz skromnih socialno-ekonomskih razmer. Očetje so se preselili v 

Slovenijo zaradi boljšega zaslužka in vojne na Kosovem. Mame so ostale doma in skrbele za 

otroke, razen mame druge dijakinje, ki je bila zaposlena na sodišču (dijakinja ne ve, kakšno 

delo je opravljala). Vse dijakinje so imele svojo sobo. Razen četrte dijakinje so vse imele 

računalnik, le da niso imele interneta. Vse so z družino odpotovale na morje v Albanijo, le 

četrta dijakinja navaja, da so počitnice raje preživeli doma v krogu družine. 

ŠOLA 

 Vse dijakinje navajajo, da osnovna šola, v katero so hodile, ni bila urejena. Ponekod je 

smrdelo. Učilnice so bile slabše opremljene in primanjkovalo jim je prostora. Dijakinja 2 

navaja, da so sedeli trije za eno klopjo. Prav tako niso imeli organizirane in tople prehrane. Če 

so imeli denar, so si lahko kaj kupili v bližnji trgovini ali pa so si malico prinesli od doma. 

Vse so pogrešale interesne dejavnosti in krožke. Dijakinja 1 pove, da so bili razdeljeni na tri 

govorna področja (albanščina, turščina in srbščina). Kljub skromnosti so bile s šolo 

zadovoljne. 

SKLOP – družina, prijatelji in šola v Sloveniji 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

Dijakinja 1 

Živijo v okolici Ljubljane in so podnajemniki 

v hiši.  

Dijakinja A. nima svoje sobe. Deli si jo s 

 

DRUŽINA 

 

DRUŽINA 
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sestro.  

Imajo boljši standard, oče ima višji osebni 

dohodek.  

Mama nima redne zaposlitve.  

 

Imela je tri sošolke v OŠ, ki so ji pomagale 

in še sedaj ohranjajo stike. 

Na začetku jo je bilo strah, vendar ima dobre 

izkušnje.  

Med sošolci in s strani pedagoških delavcev 

se je počutila sprejeto.  

V OŠ je imela popravni izpit iz matematike 

(izostajala zaradi dodatnih ur slovenščine).  

 

 

DRUŽINA 

 

DRUŽINA 

 

PRIJATELJI 

 

ŠOLA 

 

ŠOLA 

 

ŠOLA 

Dijakinja 2 

Živijo v manjšem mestu blizu Ljubljane, v 

podnajemniški hiši, kjer imajo dve 

nadstropji. 

Oče je zaposlen. Mama nima službe, saj ne 

govori slovensko. 

 

V OŠ so ji pomagale sošolke, s katerimi nima 

več stikov. 

Težko naveže stik s prijatelji. 

 

Oče jo je vpisal v šolo, vendar so bili na OŠ 

mnenja, da naj se eno leto uči slovenščino in 

ostane doma. 

 

V šoli ni bila zadovoljna. Težko je spremljala 

pouk.  

 

Dodatnih ur slovenskega jezika ni imela.  

 

DRUŽINA 

 

 

DRUŽINA 

 

 

PRIJATELJI 

 

 

 

ŠOLA 

 

 

 

ŠOLA 

 

 

ŠOLA 
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Če je imela težave, se je obrnila na učiteljico 

slovenščine. 

Dijakinja 3 

Živijo v manjšem mestu blizu Ljubljane v 

enem nadstropju podnajemniške hiše.  

 

Oče je zaposlen, mama ne razume 

slovenskega jezika in ni zaposlena. 

 

Pri navezovanju stikov z vrstniki ni imela 

težav, vendar odnos med njo in prijateljico ni 

trajal dolgo. Stikov s sošolci iz OŠ nima več. 

V srednji šoli se počuti bolje in sprejeto s 

strani vrstnikov. Ima več prijateljev. 

 

V OŠ se ni počutila sprejeto.  

Pedagoški delavci so se do nje obnašali 

drugače kot do ostalih (Slovencev).  

 

Pri vključevanju v šolski sistem ji je 

pomagala svetovalna delavka, dva- do trikrat 

na teden sta se dobivali na preduri.  

 

DRUŽINA 

 

 

DRUŽINA 

 

 

PRIJATELJI 

 

 

PRIJATELJI 

 

 

ŠOLA 

 

 

 

ŠOLA 

Dijakinja 4 

Živijo v Ljubljani, v trosobnem 

podnajemniškem stanovanju.  

Oče je zaposlen v gradbeništvu. Mama dela 

kot sobarica v hotelu.  

Dijakinja nima svoje sobe. 

 

V prvem letu ni imela prijateljev, saj ni  

razumela slovensko. 

 

V SŠ je imela težave z razumevanjem jezika. 

 

DRUŽINA 

 

DRUŽINA 

 

DRUŽINA 

 

PRIJATELJI 

 

 

ŠOLA 
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Nič ni razumela.  

V njenem razredu je bila dijakinja, ki je 

govorila albansko.  

1. letnik SŠ je ponavljala.  

 V šoli ji je največ pomagala razredničarka.  

 

ŠOLA 

 

ŠOLA 

 

DRUŽINA 

Zaradi prevelike razlike v dohodkih med Kosovem in Slovenijo vse dijakinje živijo v 

podnajemniškem stanovanju oziroma hiši, saj si nakup stanovanja ne morejo privoščiti. 

Vsi očetje so zaposleni v gradbeništvu in v Sloveniji živijo že nekaj let. Vse mame, razen 

mame dijakinje 4, so nezaposlene in ne govorijo slovenskega jezika. Mama dijakinje 4 je 

hodila na tečaj slovenskega jezika in po dveh letih v Sloveniji dobila zaposlitev kot sobarica v 

hotelu. Mama dijakinje 1 išče zaposlitev, vendar je ne dobi. 

PRIJATELJI 

Zaradi tujega jezika so vse dijakinje težko navezovale stike. Tri dijakinje so imela dobre 

izkušnje s sošolci in prijatelji, dijakinja 3 pa je imela težave v osnovni šoli.  

Dve sta obdržali stike s sošolci, dve pa si tudi ne želita več stikov.  

ŠOLA 

Vse so ponavljale razred zaradi tujega jezika. Dijakinja 2 ni bila vključena v šolski sistem 

takoj po prihodu v Slovenijo. Vse, razen dijakinje 2, so imele tečaj slovenskega jezika 

organiziran v osnovni oziroma srednji šoli. Ure tečaja slovenščine so potekale v času pouka in 

s tem so bile prikrajšane za ure drugih predmetov. Vse so imele pomoč s strani učiteljev, ki se 

je pri nekaterih kazala kot bolj individualna odločitev in ne sistemska rešitev. 

O integraciji običajno govorimo takrat, ko priseljenci dosegajo primerljive položaje v družbi 

kot » avtohtono« prebivalstvo z enakimi značilnostmi, kot so izobrazba, poklicne 

kvalifikacije, starost, spol. Pri tem pa je treba upoštevati, da vsako odstopanje še ne pomeni 

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

diskriminacije posameznikov oziroma posameznih skupin (Bešter, 2007; 109). 
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SKLOP – načrti za prihodnost in možne rešitve za boljšo vključenost v slovenski prostor 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

Dijakinja 1 

Po končanem 3-letnem si želi nadaljevati 

šolanje v 4-letnem programu. 

Začela se bo učiti nemščino in se preselila v 

Švico k sorodnikom.  

Tečaj slovenskega jezika izven pouka. 

 

NAČRTI ZA PRIHODNOST  

 

 

 

REŠITVE 

Dijakinja 2 

V prihodnosti si želi končati šolo, se preseliti 

nazaj na Kosovo in se tam zaposliti. 

 

Tečaj slovenščine tudi za starše, doma se 

pogovarjajo albansko. 

Ostani tam, kjer si doma. 

 

 

NAČRTI ZA PRIHODNOST  

 

 

REŠITVE 

Dijakinja 3 

Uspešno bi zaključila šolo in se na Kosovem 

poročila (dijakinja je že zaročena in načrtuje 

poroko). 

Na šoli učitelj, ki zna albansko (bi se počutila 

bolj varno). 

Tečaj slovenskega jezika. 

Učenje albanščine. 

 

NAČRTI ZA PRIHODNOST  

 

 

REŠITVE 

 

REŠITVE 

 

REŠITVE 

Dijakinja 4 

Ustvarila si je krog prijateljev in se 

prilagodila na življenje v Sloveniji in bi tukaj 

tudi ostala. 

V prihodnosti si želi nadaljevati šolanje na 4-

letnem programu in se zaposliti. 

 

NAČRTI ZA PRIHODNOST  

 

 

NAČRTI ZA PRIHODNOST  
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Na šoli učitelj, ki zna albansko. Tečaj 

slovenščine celo šolsko leto izven pouka. 

 

REŠITVE 

 

NAČRTI ZA PRIHODNOST 

Vse dijakinje si želijo končati šolo in nadaljevati šolanje na 4-letnem programu ter se kasneje 

zaposliti. Vse si želijo ustvariti družino z nekom, ki prihaja iz istega okolja kot so same. Vse 

dijakinje, razen dijakinje 2, si ne želijo vrnitve nazaj, saj so si tukaj pridobile prijatelje in si 

prilagodile življenje. Velika verjetnost je, da se bosta dijakinji 1 in 4 preselili v drugo 

evropsko državo.  

Kljub temu, da so vse dijakinje polnoletne, ima oče velik vpliv na njihovo prihodnost. Zato je 

težko oceniti, ali so načrti vezani samo na njihove želje. 

REŠITVE 

Vse dijakinje so se strinjale, da bi bilo učenje slovenskega jezika prvi pogoj za uspešno 

vključevanje v šolski prostor in navezovanje stikov. Vse so se strinjale, da bi moral tečaj 

slovenskega jezika potekati izven rednega pouka, razen v primeru dijakinje 2, ki tečaja ni 

imela. Pomagalo bi jim, če bi starša obvladala jezik, saj bi tako doma govorili slovensko. 

Iz odgovorov ne moremo ugotoviti, kaj vse bi dijakinje potrebovale, saj se zaradi tujega jezika 

in nepoznavanja organiziranosti izobraževalnega sistema starši in dijakinje ne znajdejo. 
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5. ZAKLJUČEK S PREDLOGI UKREPOV 

Otroci, mladostniki in mladostnice, ki prihajajo iz tujine in se vključijo v šolski sistem, so 

posebna skupina, ki bi morali biti deležni posebne pozornosti, kar pa v praksi velikokrat ne 

velja. 

Obstajajo napisane smernice, ki naj bi usmerjale vzgojno-izobraževalne zavode, kako 

pripraviti čimboljši program za vključevanje priseljencev v šolski prostor.  

Kljub formalnopravni ureditvi položaja priseljencev se v praksi pojavlja skupina otrok in 

mladostnikov, ki kljub svojim potencialom ne doseže maksimuma. Strokovne in kadrovske 

zmožnosti obstoječe šolske mreže ne zmorejo nadomestiti primanjklaja na področju jezika in 

uspešne integracije.  

Na tem področju so bile narejene raziskave in ugotovitve, ki pa niso v praksi povsod zaživele. 

Kljub temu da imamo usmeritve za tujce na šolskem področju, pa možnosti še niso povsem 

izčrpane, saj za uspešno prilagoditev v šolski prostor otroka iz drugega govornega področja 

vpliva več različnih dejavnikov. 

Najprej bi morali obravnavati družino kot celoto in ne samo posameznika v družini, v tem 

primeru otroka/mladostnika. Več pozornosti bi morali nameniti izobraževanju staršev: tečaj 

slovenskega jezika, spoznavanje države in kje lahko pridobijo informacije o tem, kako 

delujejo posamezne službe. V primerih, kjer je ugotovljena zmanjšana funkcionalnost staršev, 

bi bilo potrebno podpreti obvezno vključitev staršev v družinsko svetovanje in pomoč družini 

na različnih področjih. 

Veliko staršev je zaposlenih cel dan (predvsem očetje), nekateri otrokom/mladostnikom ne 

znajo, ne zmorejo pomagati pri domačih nalogah. Mame so v večini primerov doma, vendar 

ne razumejo jezika. Zato bi bilo potebno razmišljati v smeri popoldanske pomoči (učitelj ali 

organizirana medvrstniška pomoč) pri učenju in domači nalogi. S tem bi izboljšali znanje 

jezika in spoznavali prijatelje. 

Veliko otrok/mladostnikov je zaradi težav v socialni integraciji in neznanja jezika v šoli 

neuspešnih. Za take otroke/mladostnike bi bilo smiselno, da se v šoli organizira poleg tečaja 

slovenščine še razred priseljenih otrok, ki bi obenem bili vključeni še v druge razrede, z 
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razrednikom, ki bi jim nudil pomoč in svetoval pri nastalih težavah. Razrednik bi bil 

koordinator, ki bi usklajeval učitelje, zunanje sodelavce in starše. Tako bi otroci/mladostniki 

imeli nekoga na šoli, na katerega bi se obrnili, ko bi potrebovali pomoč. 

Iz raziskave ugotavljam, da je premalo možnih izbir za vključitev v šolski prostor za 

otroke/mladostnikove, ki imajo poleg težav z znanjem jezika še druge težave. Ugotavljam, da 

je glede vključevanja priseljencev organizacija v šolah nepopolna in pomanjkljiva.  

Učitelji v šolah upravičeno očitajo, da otroci/mladostniki, ki so se preselili iz bivših republik 

Jugoslavije, ne zmorejo programa, v katerega so vključeni, in da težko spremljajo pouk. Prav 

tako so izpostavljeni neuspehu, kljub večjemu prizadevanju kot ostali otroci/mladostniki, ki 

od rojstva živijo v isti državi. Potrebno bi bilo vključevanje otrok/mladostnikov v različne 

aktivnosti, možnost predstavitve svoje države in kulture ter učenje albanščine.   

Tako posameznik kot družina bi se morala srečevati v za to namenjenih društvih, kjer bi lahko 

govorili v svojem jeziku, izražali svojo kulturo in si izmenjavali izkušnje. Tako bi lahko bila 

družina “tutor” novopreseljeni družini, kot tudi učenec/dijak tujec na novo vpisanemu tujcu v 

šolo. 

In nenazadnje otroke, ki so rojeni in živijo v Sloveniji, moramo seznaniti, da ne obstaja samo 

ena kultura, temveč imamo več kulturnih manjšin, skupnosti, veroizpovedi, različna stališča, 

oblike praznovanj, različne prehranjevalne navade, itn. Da pa bi že otroci v vrtcu lahko 

sprejemali druge kulture, morajo najprej dobro razviti lastno identiteto in spoznati lastno 

kulturo. Da bi otroci različne kulture sprejemali čimbolj strpno in se vanje vključevali, 

dosežemo tudi z lastnim vzgledom. 
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7. PRILOGE 

Intervjuji so zapisani tako, kot so jih pripovedovale dijakinje. 

INTERVJU Z DIJAKINJO 1 

Starost: 19 let 

Letnik: 2. letnik 

Šola: Srednja poklicna šola, v času intervjuja v šoli 

V: Iz katere države/rep. prihajaš in koliko časa si živela v rodnem kraju? 

O: Prišli smo v Slovenijo pred petimi leti. Poleti avgusta. Živel smo na Kosovo. Do osmega 

razreda sem hodila v šolo na Kosovo. 

V: Na kakšne težave si naletela v šoli? 

O: Ko so prihajal testi, takrat še nisem razumela vprašanja, nisem vedla kaj da pišem, pol sem 

se pač z enimi sošolkami učila, so mi ful pomagale. So me pač dal v tak razred, so me vsi 

spoštoval, so mi želel pomagat za vsako stvar. Potem pa npr., se spomnim, vsakič k sem bla 

vprašana, kej tazga so mi hotl, pomagat so mi dal vzpodbudo in pol pa pač so rekl, kolk hiter 

sem se naučila, so rekli če bi oni šli v Kosovo se nebi tok hitr naučl. 

V: Si lahko v šoli predstavila svoj kraj, kulturo, hrano, glasbo? 

O: Sem mela predstavitev pri glasba pač to, moje mesto v Kosovo, pol so se vsi smejal, ko 

sem dala našo glasbo 60, 70 letih, pa so se vsi smejal, spomnm se, da mi je bilo takrat zelo 

hudo. Hotela sem predstavt kako je, pa so se vsi smejal. 

V: Kako sta se prilagodila mlajša sestra in brat v osnovni šoli? 

O: Moja sestra je mela nesrečo, vsi so jo gledal drgač, k je prišla z druge držav, k ne zna jezik, 

pa so jo gledal zakaj je ona tako ločena od ostalih, zakaj ona dobi vprašanja prej kot pa uni. 

Tak razred je bil k je niso razumel. Sestra je mela eno sošolko z Makedonije, ona je bla 

Albanka ona ji ni hotla pomagat na primer, pač, da ji kej pomaga k bodo kej pisal al pa če bo 

vprašana. Čeprav ona je bla tuki rojena. Brat je imel tudi srečo, pač je bil v dobrem razredu. 
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V: Ste imeli dodatne ure slovenščine? 

O: Vsi trije smo hodil na isto uro. 

V: Ali ste se vsi preselili v Slovenijo v istem času? 

O: Oče je živel tuki že 10 let, mi smo bli že prej takrat ko je bil vojna na Kosovo, k je blo 

težko. Oče je želel, da pridemo v Slovenijo, ker je bila ful teška situcija na Kosovo. Ko je bila 

vojna na Kosovo smo prišli v Slovenijo. Ko se je končala vojna, smo šli spet nazaj, k je mami 

hotla, ker pač takrat še nismo, k je bilo mami zelo hudo zarad tete pa strica. 

V: Ali sta bila starša zaposlena na Kosovem? 

O: Moja mami ma srednjo tekstilno šolo. Imela je službo, pa vse to. Oči pa je med 

počitnicami prišel, potem pa je rekel, da bi nas vzel že prej ampak je hotu, da mamo čist vse. 

Državljanstvo in da vse zrihta in pol je je pa vse zrihtal. 

V: Kaj pa oče? 

O: Oči pa je šel študirat matematiko, pa je pustu šolo. Naredu je srednjo šolo, gimnazijo. 

Drugač pa ima tuki gradbeno firmo, ampak jo je zdaj zapru, ker je tuki pač problem. 19 let je 

imel to gradbeno firmo.  

V: Ali je mama zaposlena tukaj, v Sloveniji? 

O: Mami ne dela tle, je nardila izpit za slovenščino, pa je dala prošnjo pa zdej čaka pa ne ve 

če bo dobila. 

V: V katero šolo hodita sestra in brat? 

O: Brat in sestra sta oba na tej šoli. 

V: Kako je bilo v osnovni šoli na Kosovem? 

O: Tkrt k sem bla še na Kosovo smo mel enkrat dopoldne in popoldne šolo. En mesec 

dopoldne in en popoldne. Zjutri sem začela ob sedmih pa do dvanajstih. K sem mela pa 

popoldne sem začela ob enih pa do petih, pač vem, da je bil čist drugačen sistem. In pač k sem 

pršla sem k sem vidla da imajo čist drugačen sistem, pa pravila. Tam šola ni bla tok urejena, 

pa pač tko je smrdel. Pa te mize k smo sedel so bile pokvarjene, pa umazane. Tam nismo mel 
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interesnih dejavnosti, pa nismo mel malce tko k tuki, ampak smo mogl vsak dan it ven kupit 

si neki za jest. Odmor je bil tko 30 minut. Vsaka ura je bila 35 minut, ne tko kt tuki 45 minut. 

Predmeti so bli pa isti tko k tuki. Mel smo tudi predmet verstva, tko ločen na dve uni k so 

znali turški jezik in mi. Smo bli razdeljeni na tri skupine, šola tko uni, k so znali albanski 

jezik, pa turški pa še….ne spomnim se. Mel smo pouk v albanščini, turščini pa še…ne 

spomnim se. A ja, v srbščini. 

V: Kje ste živeli? 

O: Živeli smo v hiši, živela sem pač tko s stricem, teto, babico in pa še bratranci in 

sestričnami. Meli smo tko veliko hišo, tri nadstropja. Mi smo bli v enem nadstropju. Mela 

sem svojo sobo. Vsi smo mel svojo sobo, brat in sestra tud. Mel smo velik prostora. Zdej smo 

še eno hišo zgradil tko zraven te. 

V: Ste hodili na počitnice? 

O: K je oči pršel za poletne počitnice smo šli tko na morje, tam pač v Albaniji, med zimskimi 

počitnicami smučat, tam je tud tko Brezovca, smučišče je a ne. Včasih smo šli tud v Črno 

Goro. Pa oči je imel velik prjatlov v Albaniji, k je bila vojna so babica pa stric živeli v 

Albanijo, k so pač mogl, pa so pač šli velikrat tja. Nprimer tko k je v Sloveniji k grejo v petek 

ven smo mi v Kosovo šli zvečer v soboto, pa so ble ful žurke. Vem k sem mela zjutraj šolo 

sem popoldne televizijo gledala, pa mami mi je za šolo pomagala, k sem bla majhna. Domače 

naloge mi je pomagala. Mel smo računalnik doma ampak nismo mel interneta. Sem pa tko 

igrce igrala skoz. 

V: Ali je še kdo živel z vami v hiši? 

O: Živela sem iz očija sam babico, pač moj dedi je umrl, pa pač mela sem tko teto, pa od očija 

sestra k ni bla poročena, pol sem mela pač enga strica in njegovo družino. Mi pač mamo 

drugačna imena. V imate vse isto stric, mi pa mamo druge besede.  

V: Kako je bilo brez očeta? 

O: Mami ne vozi avto. Stric nam je vedno pomagal, k ni blo očija. Žena od strica je mela 

vozniško. K smo rabl zdravniško pomoč al pa kej tazga, pol so pa nam pomagali, pa peljal do 

zdravnika. 
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V: Ste praznovali novo leto? 

O: Novo leto smo praznoval, tko no moj dedi je muslimanske vere in se kje pač držal, 31. 

december ni hotu praznovat. Mi smo začel ob osmih praznovat on je šel pa glih takrat spat. 

On ni hotu, ker je reku, da to ne spada v našo vero, da praznujemo novo leto. Na Kosovo 

nardijo tko en program k se združujejo vsi pevci, pa vsi pojejo za novo leto. V Sloveniji pa ni 

tko organizirano pa me tko to mot, no pa sej me ne tko mot. Tko na televiziji sem mislila. 

V: Kdo je hodil na govorilne ure v šolo? 

O: Mami je hodila v šolo na govorilne ure, tle pa oči hod. Zato k bl zna slovensk. 

V: Imaš stike s prijatelji iz Kosova?  

O: Sem mela pač dve prjatlci, ne vem pač glede na to kako je bilo na začetku, ko sem končala 

sedmi razred, sm bla ful velik navezana na vse, pol pa ko smo mel počitnice pa vse, pa sem 

šla nazaj, pol je bil fa ful drugačen stik a ne. Sej drugač imam še vedno stike sam, ne tko k je 

blo. 

V: Ali bi se vrnila nazaj? 

O: Ne vem, ne, ne! Tko k grem med poletnimi počitnicami za dva meseca pol hočem pa takoj 

nazaj pridt. Tle sem tko navajena. 

V: Zakaj ne? 

O: Tle je boljš. Vse je boljš, preživetje. 

V: Kaj je bolje? 

O: Tle ma oči boljšo plačo. Boljš je. 

V: Kje živite tukaj, v Sloveniji? 

O: Tle živimo v hiši izven Ljubljane. Tle smo tko podnajemniki. Tle mamo tud tolk velik 

prostora. Tle sva skupaj v sobi s sestro. 

V: Ali ste zadovoljni z življenjem tukaj? 

O: Mami je zadovoljna ampak pač pogreša tko sorodnike. 



68 

 

V: Kaj pa sestra in brat? 

O: Se spomnim ko je sestra bla drugi dan v Sloveniji, je rekla s kom se bom zdej igrala k ni 

sestrične, k ni imela nobenga. Pol je pa jokala. Ji ni blo dobr. Pač sej se na vse navadš.  

V: Povej, kako je bilo, ko si zvedela, da odhajate v Slovenijo? 

O: Ne vem pač, vem da sem tko jokala zvečer. K mi ni blo dobr, k se sploh nisem poslovila 

od sošolcev. Tkrt k smo šli je blo glih med poletnimi počitnicami. Pol so bli vsi presenečeni k 

me ni bilo v šolo. Nč nisem vedla, oči je povedal zvečer zadni dan da gremo, zjutraj ob šestih 

pa smo šli z avionom. Jest sem bla ful jezna k pač nprimer mami je vedla oči je vedu pa pač 

zato ker so vedel da bo težko. Pa je mislu, da k bo težko ne bomo pršl. To je blo presenečenje. 

Zadnji teden, v petek smo zvedel v soboto zjutri pa smo šli. In glih ta teden se je stric poročil 

in pol vse je blo lepo in pol sem to zvedla.  

V: Kako si se počutila? 

O: Blo me je strah, pa bla sem še majhna. 

V: Ti je kdo pomagal v osnovni šoli? 

O: Ja, mam na primer so ble tri punce k so mi velik pomagale. Za vsako stvar so ble 

prpravlene pomagat. Še vedno mam pač stike. Vse so na drugih šolah. 

V: Si bila v osnovni šoli zadovoljna? 

O: Ja. Mam dobre izkušnje. 

V: Povej, kako je bilo prvi dan v šoli? 

O: Ne vem. Ja. Sem bla zlo tih. Sem misla kako me bodo zdej te sprejel. Nprimer k sem s 

Kosova pa nč ne znam jezik. Ne vem, vem, da mi je blo zlo težko. Glede na to kako je blo na 

Kosovo sem z veseljem hodila v šolo, takrt pa je bilo men prvi dan groza. 

V: Pa kasneje? 

O: Ja, pol je blo pa drugač, so vsi prišli do mene sošolke pa sošolci. So se pogovarjal z mano, 

pa so hotl pač, da povem tko. 
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V: Kdo hodi na govorilne ure, tukaj v Sloveniji? 

O: Oči je hodu na govorilne ure si je tko vzel en dan zame pa en za sestro in brata. Hodu je 

takrat ko so ble ure za starše posebej vsaki profesorci. 

V: Je bilo kaj posebnega v osnovni šoli? 

O: Smo mel enkrat tko en dan večerjo, za jest v šoli, pa je pršla profesorca za slovenščino in 

ena iz centra, iz centra za socialno delo, da so vidl kok smo se naučil slovenskega jezika. 

Mam še en posnetek, takrt smo posnel in ko videm samga sebe in vsakič se smejim in mi je 

lepo k gledam. Še zdaj gledam. 

V: Si imela v osnovni šoli ure slovenskega jezika? 

O: Vsak dan sem mela slovenščino. Pač sedem, osem mescov. 

V: Si bila kdaj zapostavljena, drugačna kot ostali? 

O: Ne. Jest sem bla enaka kot moji sošolci. 

V: Si bila zadovoljna, ker si imela še dodatne ure slovenščine? 

O: Ne. Pač tko z matematiko. Ker sem mela trikrat na teden takrat med matamatiko 

slovenščino. Na koncu sme mela popravni matematiko. Zaostala sem velik. 

V: Si razmišljala o svoji prihodnosti? 

O: Ko sem bila na Kosovo, ko sem tam živela, sem naprimer razmišljala, da bi šla tko k tuki 

za učitelco slovenskega jezika. 

V: Si mislila, za učiteljico albanskega jezika? 

O: Ja. Učitelco albanskega jezika. 

V: Kaj to pomeni, si se premislila? Zakaj? 

O: K sem prišla v slovenijo sem začela razmišljat drgač. Tam na Kosovo bi si lako naprimer 

izobraževala, v Sloveniji pa ne vem. Pač bi bilo težko, ker vem da bi, težko nardila 

slovenščino. 



70 

 

V: Se ti zdi, da dobro govoriš slovensko? 

O: Tkrt ko smo mel te ure slovenščine se nisem smela pogovarjat s sestro po albansk. Vse kar 

so mi rabl povedat sem mogla sem mogla vadt. Če bi se jaz naprimer po albansk pogovarjala, 

nebi tok govorila dobr. 

V: Ti jezik ne predstavlja več ovire za učenje in delo v Sloveniji? 

O: Ne. Men je laži če se pogovarjam s sestro in bratom po slovensk. En besedo že povem po 

albansk drugo pa pač po slovensk. Tist, kar mi je pač laži. Tko opažam, da mi je npr. ko grem 

na Kosovo mi manka besedni izrazi, besedni zaklad. Ker sem vse spremenila.  

V: In zakaj naša šola, glede na to, da si želiš nekaj drugega? 

O: Jest sem se tko pol odločila za to šolo. Ker me tud to veseli. Sam se pa začudla ker se je 

sestra odločila tud za to šolo. Sej je dala tud na Ekonomsko šola prošnjo, pa ni bla sprejeta 

pač. 

V: Pa brat? 

O: Moj brat je hotu it na matematično šolo pa ni mel dost točk, pol je pa šel na triletno šolo. 

V: Se ti zdi, da ti šola gre, da jo boš uspešno zaključila? 

O: Zdej so me pohvalil ker sem boljš kot lansk let. Pa ker sem doma, pa nč ne grem ven. Oči 

je ful vesel. 

V: Imaš težave v šoli s sošolkami in sošolci? 

O: Zdej ne več. Zdej mamo stik že z vsemi.  

V: Se ti zdi, da učitelji delajo razliko med tujci in Slovenci?  

O: Ne, ne! Pač tle v šoli nas vsi gledajo k seb enaki. Tisti, k so bli že rojeni v Sloveniji ne 

delajo razlik. Tud v prejšnem razredu ne. Tud tle, k sem končala devet razred sem bla 

zadovolna. Vem pa, da sestra je mela pa skoz probleme, tud na Kosovo ne sam tle pač v 

Sloveniji. Za brat pa ne vem, on je razred zase, je tko bolj tih. Se noče tko pogovarjat. 

V: Kje si bila med prazniki – novoletne počitnice? 
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O: V Švici smo bli za nov let. Smo šli za en teden stricu. Sedem ur vožnje je blo. 

V: Ali si tam tudi smučala? 

O: Ja. Jes si nisem upala tolk. Ful me je blo strah višine. Smučišče je blo ful visok. 

V: Kaj si počela v Švici poleg smučanja? 

O: Vsak dan smo šli ven. Majo tko bl organizran pač tko bl praznujejo a ne. Mam tri bratrance 

tam pa so me oni ven pelal. 

V: Kaj pa zimske in poletne počitnice? 

O: Za zimske počitnice pa smo bli doma. Lansko leto smo šli na Kosovo, polet, sam nismo šli 

takoj, pač ker sva mele jaz in sestra popravca in pol smo šli kasnej, pa smo bli dva mesca tam. 

V: Kaj si počela me poletnimi počitnicami? 

O: Nič, tko vsak dan smo šli vn s prjatli. Smo šli na bazen pa tko dva tedna smo si vzel čas, da 

smo obiskoval sorodnike. Jest sem šla še do svoje učitlce, k je bla, k sem mela pač dobr odnos 

z njo. K sva se dobr razumel. 

V: Ali bi se preselila nazaj na Kosovo po končanem šolanju v Sloveniji? 

O: Ne vem če bi v Sloveniji ostala, pa tud ne vem če bi šla nazaj na Kosovo. Če gledam 

nprimer na Kosovo, ne najdeš tok zaposlitev, tud če končaš šolo. Jest poznam pač naprimer 

moj bratranc a ne, je končal šolo za odvetnika, pa zdej nč ne dela. Pač nprimer če bi šla jest 

tm delat nprimer, nebi dobila takoj zaposlitve. Pa v Sloveniji tud nebi, k drgač jest gledam na 

to nprimer kok dobijo Avstrija pa Slovenija plačo. Razmišlam, da bi šla študirat pa bi tle v 

Sloveniji končala če mi bo uspel. Med poletnimi počitnicami bom šla se nemščino učit. Oči 

mi bo dal denar za tečaj. Jest k se bom poročila, moram tko poskrbet, da bom mela za 

preživet. Vem, da bom šla v Švico, pol k končam tle šolo. 

V: Ali je v Sloveniji življenje drugačno od življenja na Kosovem? 

O: Ja, pač sej blo je skor isto sam nisem vedla kakšne možnosti, kakšen stil oblačenja je 

lahko.  

V: Kaj pa možnost zaposlitve v Sloveniji? 
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O: Boljš ja, ja. Minimalna plača za ta poklic je 650 EUR na Kosovo. Če pogledaš, kok se 

izobražuješ za ta poklic je ful manj, kok dobiš. 

V: Če pogledaš nazaj, ali bi kaj spremenila? 

O: Ne, vem če bi kej. Hm, hm, ne vem. Valda, da sem bla tko pač rabla neki časa, da sem se 

navadla. Rabla sem neki časa, da sem se navadla na življenje v Sloveniji, ampak ne vem če bi 

kej spremenila. Sem zadovolna s tem.  

V: Se ti zdi, da če bi bila drugačna, bi imela več težav s prilagajanjem v novo okolje? 

O: Sem pač tak tip, da mi je vsen kaj si drugi mislijo o men. Jest se ne obremenjujem s tem, 

kaj drugi rečejo. Recimo moja sestra pa se sekira. Vse gledam tko pozitivno. Jest doma se 

učim, pa gledam mami, k ma težave s hrbtenico pa vidm kok ji je težko in ji pač hočem 

pomagat in ji pomagam. Kar lahko pomagam. Sestra pa takoj ko pride doma, takoj sedi za 

računalnikom. Pa me to pač ful jezi a ne, k moram vse jaz. Pa ni samo to, če bi ona 

razmišljala naprej, k bo ona mela otroke, k se bo poročila pa bo tud morala pospravt, pa vsak 

dan kuhat al pa neki tazga. 

V: Katera oseba v življenju ti največ pomeni? 

O: Pač, moja babica, k je zdej že umrla. Zlo mi je blo žal, ker nisem preživela velik cajta z njo 

a ne. Zlo mi je hudo ker nisem bla več z njo. Ja babica po mamini strani. Vsakič k je šla mami 

k njej na obisk, ona je živela stran od nas, me je hotla tko vidt vsakč. Jaz pa sem se hotla igrat 

z bratranci in sestrično pa sem hotla ostat doma. Pa nisem hotla it. Zdej pa pač k je umrla pred 

dve leti. Mi je pa hudo. 

V: Kaj pa učiteljica albanščine? 

O: To ja. K smo pisal spis, sem bila jaz prva pač najboljša, k sem pisala najbolše spise. In ona 

je bila pač zadovolna z mano. Zato sem šla, ja.  

V: Se spomniš morda igric, ki ste se jih igrali, ko si bila še na Kosovem? 

O: Vem, da pač to, da je bla ena igrca. Sam ne vem, katera točno. Vem pač tko, da so ble tri 

osebe in ena gumica dolga in pač je blo treba. Od kolen pa navzgor skakat. Po je blo pa treba 
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kolk velik lahko skačeš in če si pršla lahko do sem. A ja, pa te gumice se nisi smela dotaknt. 

Takrt ko se dotaknš gumice, pač zgubiš igro. 

V: Kje se ti zdi, da bi več dosegla? 

O: Tle bi več dosegla, na primer glede na to, kakšni so profesorji. Z bivšimi sošolkami sem še 

v stiku in povejo vse stvari, k se dogajajo v razredu. K sploh jih ne zanima šola, sam 

razmišljajo, da grejo od pouka ven. Npr. grejo sam na prvo uro,… drugo, tretjo, četrto pa 

sploh niso v šoli. In to bi, ta razred bi pač vplival name. 

V: Kaj bi svetovala nekomu, ki bi sedaj iz Kosova prišel v Slovenijo? 

O: Pač, bi šla do njega, pač za vsako stvar kar on rab a, ne! Z veseljem bi mu pomagala, ker 

pač vem kako je blo men na začetku težko. In vem kako bo pač njemu. Mogoče ne bo znal nč, 

tud angleškega jezika tko kt jz pač.  

V: Kaj bi spremenila glede šole? 

O: Ja, tko je najboljš. A ja, pa da nebi zamujala matematike zarad slovenskega jezika. Jest 

sem hotla bit pr matematiki. Npr. če ne slediš prvo uro, pol pa valjda, da ne boš znal nč za 

naprej. 

Hvala 
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INTERVJU Z DIJAKINJO 2  

Starost: 20 let 

Letnik: 2. letnik 

Šola: Srednja poklicna šola, v času intervjuja v šoli 

V: Iz katere države/rep. prihajaš in koliko časa si živela v rodnem kraju? 

O: Pršla sem v januarja v Slovenijo veš, pol sem šla pa v 9. razred tle. Iz Kosova sem iz 

večjega mesta in tam sem zaključla 8. razred. Pol sem bla eno leto doma, pol sem šla pa tle v 

9. razred. 

V: Kako je bilo v osnovni šoli na Kosovem? 

O: Tam je ful drugač, veš nimajo tko lepo. Velka šola je in 30 nas je blo, pa trije smo bli za 

eno klop. Ni blo tok prostora v razredu. Blo je ful v redu, boljš kot tle, tam sem bla 8 let. Ni 

blo tko kt tle. Malco smo dobil v vrečkah, je nekdo prnesu, pa žličke. Mel smo 7-8 ur na dan, 

pa odmor za malco. Sem pozabla, kolk punc je blo. Sem mela eno prjatlco, se še slišva. Ful 

smo se imel lepo, boljš kot tle. 

V: Kje ste živeli? 

O: Živel smo v hiši. Mel smo tri nadstropja. V hiši so živel še stric z družino in babica. Živela 

sem z mami in očijem. Sem edinka. Sta hotla met še enga otroka, pa sta čakal, da mami pride 

gor, pa ni mogla takoj, k je bla vojna, pol pa ni mogla met več otrok.  

V: Ali se rada vračaš nazaj? 

O: Ja, rada grem dol. Zdej polet sem bla dva mesca. 

V: Ali sta mama in oče zaposlena? 

O: Oče je bil 9 let v Sloveniji, pol je pa poslal po nas, ker nisva več mogle same. Mami je 

delala na sodišču, sam ne vem kaj. Tle pa ne dela, ne zna jezika. Ji je težko. 

V: Kam ste hodili na počitnice? 

O: Smo šli na morje, v Albanijo. Pozimi smo bli doma. 
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V: Kaj si počela v prostem času? 

O: Igrala sem flavto in pela. Štiri leta, zdej pa ne več. 

V: S kom si se najraje družila? 

O: Eno mojo sestrično skoz smo ble skupaj. Jez sem bla skoz pr njej ona pa pr men. Zlo jo 

pogrešam. Se slišva preko interneta in telefona na hitr. 

V: Povej, kako si se počutila, ko si zvedela, da moraš v Slovenijo? 

O: Je reku, da prprava te dokumente, pa tko, pa smo šle na ambasado. K je blo vse urejen, pol 

sva pa šle. Blo mi je hudo, sem bla pa vesela, da sem bla ko skupaj z mamo pa z očetom. Sem 

pogrešala očeta.  

V: Si se lahko pogovorila z mamo in očetom in povedala svoje mnenje glede selitve? 

O: Nisem mogla reč ne, vse kar rečejo moram. 

V: Kaj si počela eno leto doma, že v Sloveniji? 

O: Nč, doma. Sama sem se učila slovenščino. Nč, gledala sem televizijo. Pomagala mami pa 

tko. 

V: Kako to, da nisi šla takoj v šolo? 

O: Sej jest sem hotla it takoj v šolo, pa ker smo pršli januarja, pa smo smo šli v šolo, pa je 

rekla pomočnica ravnateljice, da bolš, da to leto se učim jezike. Sem znala angleščino pa sem 

gledala filme pa to, pa podnapise v slovenščini. 

V: Kako je bilo v šoli? 

O: Ni blo u redu. Tko počasi sem se navadla, zarad jezika pa tko. Počas smo se pogovarjal. 

Pomagala mi je profesorica slovenščine. 

V: Ali si imela težave v šoli zaradi jezika in ali si imela dodatne ure slovenščine? 

O: Včasih, če sem imela težave, ja. So mi rekli, skoz da naj grem, pa sem šla. Nisem imela 

dodatne ure slovenščine.  
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V: Na koga si se obrnila, ko si imela težave pri razumevanju jezika? 

O: Če sem imela težave, sem šla k profesorici za slovenščino, drugače pa ne. So me ocenili 

slovenščino, sem imela trojko. 

V: Kakšne ocene si imela preden si prišla v Slovenijo? 

O: Tle sem imela slabše ocene kot na Kosovem, zarad jezika. Jest tud zdej ne razumem tko 

dobro. 

V: Kako so te sprejeli v šoli? 

O: V šoli so mi pomagale sošolke, nimam več stika z njimi, če se srečamo, se pogovarjamo. 

Lepo so me sprejeli.  

V: Kako to, da si se odločila za ta poklic? 

O: Sem hotla pomagat drugim. Že ko sem bla na Kosovem, sem to hotla. Pa sem probala. Tud 

psihologinja na šoli mi je rekla naj probam. 

V: Kaj misliš, kaj bi ti pomagalo, da bi se hitreje naučila slovenščino? 

O: Boljš bi blo, če bi imela posebi ure in če bi tud mami znala slovensko. Doma se skoz 

pogovarjamo albansko. 

V: Ali boš po končani šoli ostala v Sloveniji? 

O: Rajš bi šla nazaj domov. Sej tle je vse v redu, ampak tam je boljš. Mogoče bom šla nazaj, 

tem bom dobila delo. Sam tle bi imela boljšo plačo. 

V: Kakšne načrte imaš za prihodnost? 

O: Šolo bi končala, potem pa služba. Pa rada bi še nadaljevala šolo, štiri letni program. Če bo 

oče dal denar. Pa mam štipendijo, pa bi šlo. 

V: Kaj počneš med poletnimi počitnicami? 

O: Vsako leto med počitnicami gremo domov, na Kosovo. Poleti pa tud stricu v Albanijo, na 

morje. 
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V: Imaš veliko prijateljev v šoli? 

O: Tle na šoli nimam tok prjatlc. Samo eno iz prvega letnika. Sem jo spoznala na kavi preko 

druge prjatlce. 

V: Kje živite tu v Sloveniji? 

O: Živimo ven iz Ljubljane, imamo dva nadstropja v hiši. Oči tam dela, pa smo podnajemniki. 

Prej smo bli v stanovanju. 

V: Kdo ti je pomagal, ko si prišla v Slovenijo? 

O: Mami pa oči sta mi pomagala velik, ampak ne za jezik. Mami ne zna slovensko, oče pa zna 

bolj slabo. Ful mi je blo težko, ko sem prišla v Slovenijo. 

V: Imaš fanta? 

O: Ja, imam fanta. Je iz Albanije in poznava se 10 mesecev. Zato hočem nazaj. Spoznala smo 

se na morju, na počitnicah. Tut on hodi na isto šolo kot jaz, sam, dol v Albaniji. 

V: Potem se nameravaš vrniti nazaj? 

O: Starši ne dovolijo, da grem nazaj. 

V: Kaj bi svetovala nekomu, ki se namerava preseliti iz Kosova v Slovenijo? 

O: Pomagala bi ji, pa naj se že na Kosovem uči slovenščino. Pa naj ostane na Kosovem, je 

boljš. Pogrešam družino. Teto, strica, sestrične… 

V: Ali hodiš ven? 

O: Mi ne pustijo ven, k men pa lahko pride prjatlca. 

Hvala! 
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INTERVJU Z DIJAKINJO 3  

Starost: 18 let 

Letnik: 2. letnik 

Šola: Srednja poklicna šola, v času intervjuja v šoli 

V: Kdaj si prišla v Slovenijo? 

O: Prišla sem tle v 8. razred. Tam sem končala 7. razred. Na Kosovo sem končala 7. razred.  

V 8. razred sem šla tle dva krat, ker nism nardila. 

V: Kje si živela na Kosovem? 

O: Bla sem na Kosovo v mestu J., ne tko veliko. 

V: Kako je bilo, ko si se preselila v Slovenijo? 

O: Tm sem mela prijatelje, veš, tko na začetku, k sem prišla tle v Slovenijo, prva dva tedna 

nisem imela prijateljev, nisem šla sploh ven. Sem sam jokala in sem hotla it dol. Pa so starši 

rekli ne, da ko se bom navadla bo tle v redu. Potem je bla ena soseda zraven, me je naučila po 

slovensk govort. Pol k sem pa šla v šoli, me pa kar na enkrat ni več marala. Kr na enkrat se je 

spremenila, pa obnašala se je drgač. Med poletjem pa je bla čist drgač, fajna. Bla je isto stara 

kot jaz, dva dni je mela rojstni dan prej kot jaz. 

V: S kom si živela na Kosovem? 

O: Očija ni bilo, jz, mami pa dva brata smo bli tam.  

V: Kje je živel oče? 

O: Je bil že skoz v Sloveniji, k sem se jz rodila. Jz očeta nisem poznala k sem se rodila. Pol 

čez tri mesce je pršel dol. 

V: Je prišel za dopust domov? 

O: Ja, hodil je dol med počitnicami. 
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V: Kje ste živeli, v stanovanju, hiši? 

O: V hiši smo živeli. Tm kjer sem jz živela, so bile same hiše. Sami smo živel v hiši. 

V: Si imela blizu šolo? 

O: Ne. 1. razred sem hodila 4 km daleč vsak dan. Pol 2. razred sem hodila v šolo blizu mojega 

kraj do 5. razreda so novo šolo zgradil. Pol 6. in 7. razred sem spet mogla hodt 4 km do šole. 

V: Ali je bila mama zaposlena na Kosovem? 

O: Ne, takrat ni delala. 

V: Kako ste se preživljali? 

O: Oči je pošiljal denar. 

V: Ste bili srečni? 

O: Mami včasih pripoveduje, da se je bala, strah jo je bilo, ker je bla sama. Ker je bla velika 

hiša. To je bla naša hiša. Zdej ni nihče tam. Zdej smo še eno hišo zgradil v mestu. Mi mamo 

pač take navade, da ko se bosta oba brata poročila, bo vsak dobil eno hišo. Jest se bom pa 

poročila, pa bom šla k možu. 

V: Kam ste hodili na počitnice? 

O: Na morje smo hodili v Črno Goro. Ko je oči prišel smo šli na morje. Ko je bla zadnja 

vojna, smo bli tam 3. mesece. Pa smo tam ene spoznal. So zlo fajn ljudje. Ko so ble počitnice, 

smo šli njih obiskat. Pa moj dedek je tam umrl, pa nismo smel, ko je bla vojna trupla tja 

prpeljat. Pa smo ga tam pokopal, pol hodmo pa tud zarad tega tja na grob. 

V: Vam je kdo pomagal? 

O: Ja. Stiric je velikrat prišel in prespal tko dva, tri dni je bil pr men. 

V: Kako je bilo v šoli? 

O: Tko v bistvu drgač. Nimamo tako projektorje pa tko. Tko klopi so ful stare. Ena šolska ura 

je 45 minut. Glavni odmor je 10 minut. Malce nismo imeli, sam tisti k majo denar so lahko 
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šli. Tisti, k pa nimajo, pa pač nimajo. Včasih so od doma vzeli kosilo, včasih so pa šli kej 

kupt. Do pol enih smo bli v šoli, pa z učitelji smo se dobr razumel.  

V: Si imela prijateljice? 

O: Ene dve sem mela, k so ble ful dobre. Sam zdej se sploh ne pogovarjam z njima. Ne vem, 

čudne so postale. Po mojem ta adolescenca spreminja ljudi. K sem bla dol, sem mela ful 

prijateljev, sam hodila ven. Ko sem pršla v Slovenijo, sem kr na enkrat ostala brez. Pa sem se 

čist navadla, ker sem bla bl tiha, mirna. Spreminjala sem se, pa to. Na facebooku so me 

dodale pa jih ne sprejemam. K vem, da če se bom spet pogovarjala z njimi, se bom hotla vrnt. 

Tko da rajš sploh ne pogovarjam.  

V: Ali bi se vrnila na Kosovo? 

O: Zdej ne vem. Tko, tko. V bistvu bi šla, za skoz. Tle bi nardila šolo, izobraževala se. Tja bi 

šla pa delat. Zarad prjatlov nebi šla. Jih mam tle več. Pogrešam pa sorodnike. Mogoče, ker 

grem samo ene dva tedna dol, ker nimajo več dopusta. Pa se boji nas pustit dol, ker smo itak 

še majhni. Mogoče bom šla to poletje za dva meseca dol, ampak ne vem še, ker mislim delat. 

V: Ali si vedela, da se boste preselili v Slovenijo? 

O: Ja, tkrt k sem mela že 5 let nam je rekel, da nas bo enkrat peljal v Slovenijo. Pa ni mogu, 

smo zgubil dokumente, so zginl. Drugič pa je šel en brat gor, čez ene tri mesce pa še mi. 

V: Kako si sprejela odločitev očeta? 

O: K je nam povedal, sem bla čist vesela, k sem mislila, da je čist drugač tle. Sej je blo čist 

drgač, pa sem mislila, da bo boljš, pa je blo slabš. Mogoče tud to. Tam k sem jaz živela, je bla 

samo ena trgovina, tle pa jih je več a ne. To pa je boljši. Pa tud to, tam sem mogla hodt v šolo, 

tle grem pa z avtobusom. 

V: Kakšne občutke imaš, ko greš na počitnice na Kosovo? 

O: Mogoče k grem dol za dva tedna, se počutim nekaj več, k me vsi pogršajo, pa me vsi 

objemajo. Pa hočem nazaj, ampak vem, da bi se naveličala. 

V: Kako si se počutila v osnovni šoli med vrstniki? 
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O: V šoli sem bla tko bolj ta glavna. Jest pa tiste dve moji prijatelci smo ble taglavne. Men je 

oči vsak mesec poslal denar, pa mi je mami dala vsak dan denar. Pa une so ble tud bogate tko. 

Pa smo delale kar smo hotle. Pol pa k sem pršal tuki, sem se pa sam z eno družla. Sej je bla 

dobra punca. Pomagala mi je. 

V: Kaj pa tukaj, v Sloveniji? 

O: S tisto sosedo sem prišla do šole. Pol pa ni bla več z mano. Po mojem zato ker so mislil, da 

sem ena šiptarka. Pol k sem pa pršla v srednjo šolo, so me pa vsi bivši sošolci pozdravl. Pa 

sem rekla, o kaj pa zdej to. Po mojem za to, ker ta osnovna šola, tam niso maral tujce. Pa tud 

profesorji so bli taki. Ene, dva, tri so bli ful fajn, drugi pa ne. 

V: Kdo ti je pomagal pri vključevanju v osnovno šolo v Sloveniji? 

O: Ena profesorca, k bi jo ful rada še vidla zdele. Sem mela preduro z njo, pa to mi je ful 

pomagala. Razložila mi je vse to, kar mi ni šlo. Vse mi je razložila z besedami, rokami. Se je 

res potrudla. Ona me ni mela, sam tko predure sem mela pr njej. Tko dva, trikrat na teden. 

V: Kakšen uspeh si imela v osnovni šoli? 

O: Do petega razreda sem mela vse pet, 6. razred sem bila prav dobra, 7. pa dobra. Tle v 

Sloveniji, v 8. razredu sem imela same enke zarad jezika. 

V: Kako ti je uspelo vpisati se na to srednjo šolo? 

O: Če maš željo, jest sem mela ful željo it na to srednjo šolo, pa sem itak vidla, da se moram 

mal potrudt, če hočem it na to, ker so ble omejitve. Pa so mi skoz govoril, da me itak ne bodo 

sprejel. Pol sem se pa še več potrudla. 

V: Ti je kdo v razredu pomagal? 

O: Tista sošolka, k je bla bolj osamljena. Pa sva ble obe skup. Tista mi je tko pomagala 

ampak jest videm tko, da me ni marala. Ker je bla taka verna, pa ni marala južnih. Amapk, kaj 

čmo. Pol pa k sem ponavljala 8. razred, so bli na začetku sošolci ful dobri pol pa ne. Po 

mojem sem jz nardila napako. Na začetku sem se družla z eno tako, k je bla zlo debela, ampak 

jz nisem mela nič proti. Pol sem pa mislila, da bom mela sam njo, eno prjatlco, pa nisem hotla 

drugih. Pol me je pa ona zajebala. 
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V: Si v šoli predstavila Kosovo? 

O: Ne, nč. Profesorci za zgodovino, sem dala referat, k sem nardila za Kosovo. Pogledala je, 

ni pa nč rekla, da bi predstavla.  

V: Si bila zadovoljna z razredničarko? 

O: Tko, tista ta prva mi je ful pomagala, tista ta druga pa ne. Se prav spomnm, na koncu, k 

smo dobil spričevalo je men rekla, da moram domov po knjige, da jih vrnem, če hočem dobit 

spričevau, uni ta drugi sošolki, ga je pa dala. 

V: Si se imela dobro v osnovni šoli, tukaj v Sloveniji? 

O: Ni blo dobr. Nisem bla zadovoljna. Tle je boljš kot v osnovni šoli. Spoznala sem kaj so 

pravi prjatelji. Imam več prjatlov kot prej. Ne vidim se več z neobeno sošolko iz osnovne 

šole. Samo enga prjatla mam od prej, k ga lahko pokličem. Pa še preselil smo se. 

V: Kaj bi svetovala nekomu, ki bi se sedaj preselil iz Kosova v Slovenijo? 

O: Naj bo ista, naj se ne spreminja zarad pjatlov. Naj bo taka, kot je. Ne pa, da bo povedala 

nekaj neprimernega za svojo vero, al pa tko, no. Jes sem skos govorila, zakaj nisem Slovenka, 

da bi imela več pjatlov. Čist drugač je, če prideš v srednjo šolo, kr je več tujcev.  

V: Se ti zdi, da imate sedaj več denarja kot prej? 

O: Ja, hodimo na morje z družino v Albanijo in s fantom grem tud. Mamo več denarja kot 

prej. Delamo hišo na Kosovem. 

V: Si imela težave z Slovenščino, bi kaj spremenila? 

O: Ja, zelo. Oči nam je rekel, da naj ne gledamo albanske tv. Nam je pobral vse kable. Smo 

gledali samo slovenske programe tud, če nismo nč štekal. Oči zna mal slovensko, mami pa 

čist nč. Če zdej gledam nazaj, bi se začela učit slovensko od tistga trenutka, ko je oče rekel, da 

bomo šli v Slovenijo. 

V: Kaj bi želela drugače, da bi ti bilo lažje? 

O: Zdej nč, za prej bi blo pa dobr kak tečaj. Da bi se lahko učila še Albanski jezik naprej. Pa, 

da bi imeli na šoli učitelja, ki zna albansko. Bi se počutla bolj varno, to je naša kri. 
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V: Kakšne načrte imaš za prihodnost? 

O: Načrt mam, da bi tle nardila šolo, pol bi šla pa dol in se tam poročila. Samo zdej moj fant 

hoče, da greva v Švico. Moj fant je iste vere kot jst in se oče strinja, da greva. Če pa bi bil fant 

srb al pa hrvat, pa očetu nebi blo prav.  

V: Si se navadila na življenje v Sloveniji? 

O: Zdej mi je ful lepo, sem se navadla tuki. Zdej mi ni žal, da sem prišla v Slovenijo. 

Hvala! 
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INTERVJU Z DIJAKINJO 4  

Starost: 21 let 

Letnik: 3. letnik 

Šola: Srednja poklicna šola, v času intervjuja v šoli 

V: Kdaj si prišla v Slovenijo in kje živiš? 

O: Prišli smo v Slovenijo junija 2008. Živimo tle v Ljubljani, v trosobnem stanovanju. Smo 

podnajemniki. 

V: Kako si se počutila, ko si izvedela, da se boste preselili v Slovenijo? 

O: Sem bila žalostna, ko je oče uredil dokumente za v Slovenijo. Po eni strani sem bila vesela, 

ker bo oči zraven nas. Oči je že 13 let v Sloveniji. Pol smo pa prišli mi, mami, mlajša sestra, 

starejši brat in jaz. Oči ni bil zraven, ko sem bila v osnovni šoli. Pogrešala sem ga. 

V: Kje in s kom si živela pred prihodom v Slovenijo? 

O: Živeli smo v hiši. Blizu sem imela osnovno šolo, pa igrišče. Pa tam sem imela bratrance in 

sestrične. Veliko sem mela družbe dol. Mi smo velika družina. Zdaj pa je v tisti hiši še babica, 

dedi je umrl, ko sem mela 2 leti, pa stric in družina. 

V: Kakšno otroštvo si imela? 

O: Lahko rečem, da sem imela lepo otroštvo, sem bila mirna, taka pridna. Igrali smo se igrice, 

risal smo na beton. Na uni igri 1,2,3 sem bila odlična. Nismo imeli računalnika. Mi ni stric 

pustu. Jo hotu, da šolo nardim. Je stric skrbel za nas. 

V: Kaj dela oče v tukaj, s čim se ukvarja? 

O: Oči je gradbenik tle. 

V: Katera oseba ti je največ pomenila? 

O: Takrat mi je bila mami najbolj. Mami je bila doma na Kosovem, je skrbela za nas. Nekaj je 

delala iz rož doma, pa je malo prodala. Hotla je delat, ampak ni mel kdo za nas skrbet, tudi 

babica ne, ker ni mogla. Tle v Sloveniji pa hodi v službo. Je sobarca v hotelu, za določen čas. 
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Je zadovoljna. Je težko dobila službo, dve leti je trajal, zdaj pa je z delom pokazala, da je 

dobra. 

V: Si imela fanta? 

O: Nisem mela fanta tam. So mi skoz govorl, prvo šola. Zdaj pa vem, kaj mi najbolj pomen. 

Prvo šola, pa družina. 

V: Opiši osnovno šolo in pouk! 

O: Šola ni bla velika. Samo 10 razredov smo meli. Samo ne tko kot tle, ko imamo 1.a, 

1.b,…tam je bilo 1.1., 1.2.,…Imeli smo dopoldne pouk do 6. razreda, pol naprej pa popoldne. 

Pa mi nismo imeli dovolj prostora. Pa manj možnosti za popravljanje ocen smo imeli. Če si 

dobil ena, ti je zaklučla ena. Dol je bolj strogo. Nismo imeli interesnih dejavnosti. Samo šport, 

odbojko. In tekmovanja med razredi. Pa nismo mel krožkov. 

V: Ste hodili kam na počitnice s starši? 

O: Nismo šli nikamor. Samo na bazen, ali pa kam na obisk. Oči je prišel, pa smo bli raj doma, 

kot družina. Tudi pozimi smo bili doma, samo doma zunaj smo nardil za smučat.  

V: Opiši, kako je bilo, ko si izvedela, da se boste preselili v Slovenijo! 

O: Oči je mamo poklical in reku, da naj začne prpravljat dokumente in vse kar rabmo. S 

sestro smo ble pr drugi babici in ko smo pršle domov nam je mami povedala. Pa smo bli 

žalostni. Ampak tud veseli, da bomo skup z očijem. Sem jokala, ko smo se poslovili z 

bratranci, sestričnami in celo družino. Sploh nisem hotla prit iz sobe, k mi je blo tko hudo. Še 

zdej mi jo hudo (joka). 

V: Kako je bilo, ko si prišla v Slovenijo? 

O: Ko sem prišla v Slovenijo sem bila zelo vesela. Zelo sem se veselila šole, novih prijateljev. 

Dva mesca mi je blo fajn. Pol septembra pa ne več. Sem šla v 1. letnik. Dva mesca nisem 

delala nič. Nismo meli koga, da nam pomaga. Pa mami ni znala slovenščine. Pa še očija ni 

blo, je delal cel dan. Smo probal kej prebrat in gledat tv, ampak ni šlo. Pa tud oči je zvečer 

mal pomagal, ampak je bil hitr utrujen. Če bi takrt začeli kakšen tečaj bi blo boljš. Oči ni vedu 

kaj mi rabmo za šolo tkrt. Tud ni vedu kako gre šola tle. 



86 

 

V: V kateri šoli sta brat in sestra ter kako jima gre? 

O: Brat je tud v šoli, srednji. Prej je bil na naši, zdaj pa je drugje. Dve leti je bil v drugem 

letniku zarad slovenščine. Zdaj mu pa gre boljš. Pa je na štiriletnem programu. Zdej je končal 

3. letnik. Sestrica hodi na tekstilno. Je zelo zadovoljna. Zdej je končala 2. letnik. Mi velik 

kiklc zašije. Tud mami šiva, pa ni šivilja po poklicu. Je kuharca. 

V: Kako to, da ste se preselili v Slovenijo? 

O: Oče je mislil, da bo nekaj let delal v Sloveniji in pol se vrnu nazaj. Ampak zaradi vojne na 

Kosovem se je odločil, da bo ostal in da pridemo mi zraven. 

V: Kako so to sprejele prijateljice? 

O: Sošolke niso vedle, da grem tja. To je blo en teden ko smo končal 9. letnik. Samo ena 

sestrična je vedla. Znjo smo ble skoz skupaj. In pol so, ko sem pršla nazaj rekle, zakaj nisi 

povedla, da greš. Nisem, ker sem upala, da ne bom šla v Slovenijo. Preko meila se slišm z 

njimi. Ko pridm dol na počitnice, gremo ven al pa pridejo k meni na obisk. Mi pravijo, da 

drugač razmišlam, pa da kaj sem drugo kulturo vzela.  

V: Ali si se sama odločila za to srednjo šolo? 

O: Sama sem se odločila za to šolo. Prvo sem bila na drugi srednji šoli, pa mi je blo grozn. 

Noben ni znal albansko, jaz pa nč slovensko. Ful je blo grozen. Pol sem pa 3. septembra prišla 

na našo šolo. To sem že od mejhnga sanjala, da bom po poklicu. Pa oči ni bil za to. Je hotu 

nekaj lažjega zame. 8. in 9. razred sem bila odlična. Prej od 1. do 7. razreda sem bila dobra. In 

pol je on reku, ti ne boš mogla končat te šole. Pa sem mu rekla, če ne bom šla na to šolo, pol 

grem pa dol. Nazaj na Kosovo. No, po je pa reku v redu. Pa še varno sem se počutila, ker je 

bil tam tud moj bratranc.  

V: Kako si se počutila prvi dan v šoli? 

O: Zmedeno. Nisem se počutila dobr. Nisem mogla razumet, kako to, da govorijo, če 

profesorica reče tiho. Pa, ko so mi rekli, kakšne lase imam, to nisem mogla razumet. Pa še čist 

nič nisem znala slovensko. Še dobr, da sem mela koga v razredu, da je znal albansko. Tko 

sem lahko vedla kaj se dogaja. Ali je malca al pa naprej ura.  
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V: S kakšnimi težavami si se srečevala v šoli? 

O: Lahko rečem, da sem bila v razredu kot drevo. Sem bila resna, ker nisem nč razumela. Nč 

nisem razumela. Zakaj so me spraševali, če nisem nč razumela?  

V: Si lahko navezala stik s prijatelji, sošolci? 

O: Težko. Prvo leto nisem imela nobenga. Drugo leto pa eno makedonko iz 3. letnika. Tud 

dones smo dobre prijateljice. Spoznali smo se na tečaju slovenščine. V razredu pa ni blo 

nobenga. V drugem letniku, ko sem padla, sem bla v drugem razredu, pol je blo pa fajn. Sem 

imela sošolke, k sem jim lahko zaupala. Smo se dobro razumele in smo prijatelce.  

V: Ali se doma pogovarjate albansko? 

O: Včasih. Ene besede povemo slovensko npr. žlica, krožnik,…a ne. Velikrat me mama 

pokliče, ko je v službi, pa me vpraša kako se kaj reče po albansko. Je že pozabla. 

V: Ali imate boljši standard tukaj, v Sloveniji? 

O: Mal boljš pa je. Oba starša delata, pa dobimo več denarja, kot prej.  

V: Ali te starša pri odločitvah podpirata? 

O: Ja, no, ne pri vseh. Glede šole ja, ne pa za službo. 

V: Katera učiteljica ti je pomagala v šoli? 

O: Največ razredničarka. 

V: Ali sta ti starša lahko pomagala pri učenju? 

O: Oče, ampak bolj malo. Mama mi je svetovala, počas gre, ne gre tko hitr. Sej boš vse en dan 

znala. Nič se ne sekiri, sej boš znala. Nisi edina, samo ti. Naloge, če nisem znala, sem 

vprašala očeta. 

V: Se ti zdi, da šola premalo naredi za dijake, ki prihajajo iz drugih držav? 

O: Pa ja. Dobr bi bilo, da bi imel eno profesorco, ki bi znala albansko. Pa da bi imeli tečaj 

slovenščine. Sam ne 14 dni tko k sme mela jaz, ampak celo šolsko leto. Pa ne med poukom, 

ker nisem mogla vedno it. 
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V: Se ti zdi, da ti je slovenski jezik predstavljal največjo oviro pri učenju, navezovanju stikov 

itd.? 

O: Ja, pa ja. Pa tud način življenja. Npr. te punce sploh ne vejo kok je pomebna, da si čista, pa 

prijazna. Pa te fantje pijejo alkohol pa to. Pa grejo s punco, dopoldne ma eno, popoldne pa 

drugo. Tega nisem razumela na začetku, zdej pa razumem. 

V: Kako se počutiš v Sloveniji? 

O: Zdej dobr. Ni me strah. Pa tud jezik mi gre. Lahko delam. 

V: Kaj si počela popoldne, po šoli? 

O: Lani sem delala v trgovini. Drugač, prej sem hotla it na ples pa nisem mogla zaradi šole. 

V: Kam ste šli med poletnimi in zimskimi počitnicami? 

O: Skoz hodimo dol, na Kosovo poleti. Pozimi smo šli samo enkrat. Za novo leto gremo v 

Nemčijo al pa v Avstrijo k teti in stricu. 

V: Kakšne cilje imaš za naprej glede šole? 

O: Da grem naprej, plus 2, pa potem služba. Imela bi agencijo in bi pomagala vsem, ki bi 

prišli iz Albanije, Makedonije in Kosova. Pomagala bi jim pri šoli, službi. Povedala bi jim, 

kako je.  

V: Ali bi na Kosovem dosegla več glede šole? 

O: Ne. Tle bom več. Če daš vse od sebe, pol lahko dosežeš več. 

V: Če bi sedaj oče rekel, da se za vedno vračate nazaj na Kosovo, kaj bi rekla na to? 

O: (Smeh). Na to vprašanje ne vem odgovor. Po eni stani bi šla takoj nazaj. Ja, pa ne za skoz. 

Sem si naredila krog okrog sebe prijateljev, pa šola. Pa zdej vse to prekinit pa it dol. 

V: Kaj bi svetovala prijatelju, ki bi se danes preselil iz Kosova v Slovenijo? 

O: Najprej bi ji rekla, da je težko, ampak naj se potrudi, če hoče kaj doseč. Pa rekla bi ji, da je 

lepo tle. 
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INTERVJU Z MLADOSTNIKOM 

KODE 2. REDA VPRAŠANJA 

OTROŠTVO na Kosovem Iz katere republike prihajaš in koliko časa si živela v 

rodnem kraju? 

Opiši, kako si preživela otroštvo. 

Opiši življenje v domačem kraju. 

DRUŽINA na Kosovem Kdo je živel s teboj v skupnem gospodinjstvu? 

Opiši svoj družino. 

POMEMBNE OSEBE na Kosovem Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju? 

PRIJATELJI na Kosovem Si imela prijatelje? 

Kaj ste se igrali v prostem času? 

ŠOLA na Kosovem Opiši osnovno šolo. 

V katere obšolske dejavnosti si bila vključena? 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

na Kosovem 

Kje si živela z družino? 

Si imela svojo sobo? 

Sta bila starša zaposlena? 

Ste z družino hodili na morje in smučat med 

počitnicami? 
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PRIHOD V SLOVENIJO Kdo je bil pobudnik selitve? Opiši občutke. 

Zakaj ste se preselili v Slovenijo? 

Opiši, s kakšnimi težavami si se srečala v Sloveniji. 

ŠOLA v Sloveniji Kako si se počutila prve dni v šoli (OŠ, SŠ)? 

S kakšnimi težavami si se srečala ob prihodu v šolo? 

Na koga si se obrnila, ko si naletela na težave?  

Ali se ti je zdela slovenščina težka?  

PRIJATELJI v Sloveniji Kako so te sprejeli sošolci in sošolke?  

Imaš veliko prijateljev? 

POMOČ v Sloveniji Kako si reševala težave v šoli in kako so ti pri tem 

pomagali pedagoški delavci?  

Kje se ti je zdelo, da bi ti v šoli morali več pomagati 

in kako?  

Ali so ti starši lahko nudili pomoč v zvezi z šolo in 

na kakšen način?  

Kaj po tvojem mnenju bi morala šola narediti za 

boljšo vključenost v izobraževanje? 

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

v Sloveniji  

Se ti zdi, da sta ti starša lahko po prihodu v Slovenijo 

omogočila več oblek, igrač, …?  

Kam hodite z družino poleti in pozimi na počitnice? 

Ali sta oba starša zaposlena?  
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NAČRTI ZA PRIHODNOST  Kakšne načrte imaš za prihodnost? 

Kaj misliš, kakšna bo tvoja poklicna prihodnost v 

Sloveniji in kakšna se ti zdi, da bi bila v tvojem 

rojstnem kraju?  

 


