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POVZETEK 

 

Slovenija se tako kot mnoge druge države Evropske unije sooča z izzivom priseljevanja. 

Magistrsko delo predstavlja slovensko integracijsko politiko, del katere je tudi integracija 

na področju izobraževanja. Na šolskem področju pomeni integracija vključevanje, ki 

zahteva enostransko prilagajanje učenca šolskemu sistemu, inkluzija pa predpostavlja 

prilagoditev sistema učencu, zato je treba kakovostne pedagoške prakse pri vključevanju 

vseh učencev, tudi učencev priseljencev, iskati znotraj koncepta inkluzije. Koncept 

inkluzivne šole vključuje tudi načelo medkulturnosti, ki naj se udejanja na različnih 

področjih medkulturnega delovanja. Od vsake šole je odvisno, ali bo vzpostavila 

medkulturno šolsko okolje, v katerem so medkulturni stiki nekaj vsakdanjega, na kulturno, 

jezikovno in etnično raznolikost pa se gleda kot na možnost bogatitve šolskega prostora. 

Pri uspešnem vključevanju učencev priseljencev je ključna vloga učitelja kot oblikovalca 

in usmerjevalca pedagoškega procesa, velik pomen pa ima tudi dobro sodelovanje šole s 

starši učencev priseljencev.  

Magistrsko delo je osredotočeno na otroke priseljence prve generacije, ki niso rojeni v 

Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenščina ter so po priselitvi v Slovenijo vključeni v 

osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. Učenci priseljenci sodijo med ranljive 

skupine učencev, zato potrebujejo posebno skrb in pozornost tako pri samem vključevanju 

v osnovno šolo kot tudi med šolanjem. Šolska zakonodaja učencem priseljencem omogoča, 

da se v osnovno šolo vključijo pod enakimi pogoji kot drugi učenci. Otroci priseljenci so 

po priselitvi vključeni v redne razrede osnovne šole in ob tem deležni nekaterih oblik 

podpore. Kljub določeni podpori ta učencem priseljencem ne zagotavlja enakih možnosti 

za optimalni razvoj, kot je zapisano v zakonodajnih dokumentih. 

V empiričnem delu je predstavljena študija primera osnovne šole in njeno reševanje 

problematike vključevanja učencev priseljencev, in sicer z vidika pedagoških delavcev, 

učencev priseljencev in staršev priseljencev. Kvalitativna raziskava pokaže, da na 

obravnavani šoli vključevanje učenca priseljenca poteka na več področjih, saj se pedagoški 

delavci zavedajo, da ti učenci potrebujejo več pomoči. Učenci so deležni številnih oblik 

podpore in prilagoditev, šola pa daje velik pomen socialnemu vključevanju, spodbuja 

sodelovanje s starši učencev priseljencev in sodeluje pri različnih projektih ter z različnimi 

lokalnimi organizacijami. Z razvijanjem medkulturnosti vključujejo vse, ki so vpleteni v 

pedagoški proces: vse učence, tako učence priseljence kot tudi preostale učence, pedagoške 

delavce in starše (priseljence). Rezultati raziskave tako potrjujejo, da je vključevanje 

učencev priseljencev uspešnejše in učinkovitejše, če dejavnosti potekajo na različnih 

področjih in so med seboj povezane. Vendar pa je iniciativa same šole nezadostna. Da bo 

vključevanje učencev priseljencev bolj uspešno, je treba uvesti spremembe na 

institucionalni ravni: sprememba zakonodaje, izobraževanje učiteljev in sprememba učnih 

načrtov.  

 

 

KLJUČNI POJMI: učenci priseljenci, osnovna šola, integracija, inkluzija, medkulturnost. 

 



 

ABSTRACT 

Just like many other European Union countries, Slovenia has been coping with the 

challenge of immigration. The thesis describes Slovenian integration policy, a part of 

which is also integration in the area of education. In terms of education, integration means 

the pupil alone has to adjust to the school system, whereas inclusion suggests adjusting the 

system to the pupil. Consequently, good pedagogical practices that would integrate all 

students, including immigrant pupils, should be found within the concept of inclusion. The 

inclusive school concept also includes the multiculturalism principle, which should be 

realized in different areas of multicultural activity. Each school decides whether it will 

establish a multicultural school environment, where multicultural contacts are part of 

everyday life, while cultural, linguistic and ethnical variety is regarded as an opportunity to 

enrich the school area. Teachers play a key role in successful integration of immigrant 

pupils as they design and direct the pedagogical process. Good cooperation of school with 

immigrant pupils’ parents is also of great importance.  

The thesis focuses on immigrant children of the first generation who were not born in 

Slovenia, whose mother tongue is not Slovenian and who have entered the primary 

education system after immigrating to Slovenia. Since immigrant pupils are a vulnerable 

group of pupils, they need special attention not only during the integration into primary 

school but during the entire period of schooling. School legislation enables immigrant 

pupils to enter primary school under the same conditions as their native peers. After 

immigration they go to regular primary school forms and get different kinds of support. 

However, despite the fact that immigrant pupils receive some support, the latter does not 

ensure them equal opportunities for optimal development provided for in the legislation. 

The empirical part of the thesis is a study of a primary school and its dealing with the 

problem of immigrant pupils’ integration from the point of view of pedagogical workers, 

immigrant pupils and the parents of immigrant children. The qualitative research shows 

that the school in question organizes a pupil’s integration in several areas, as the 

pedagogical workers are aware of additional help the pupils need. Pupils get numerous 

ways of support and adjustments. The school stresses the importance of social integration, 

encourages cooperation with immigrant parents, and takes part in various projects and with 

different local organisations. Through development of multiculturalism, school includes 

everyone involved in a pedagogical process: all pupils, i.e. immigrant and other pupils, 

pedagogical workers and immigrant parents. Research results thus confirm that immigrant 

pupils’ integration is more successful and efficient if activities are performed in different 

areas and in connection with one another. Still, the school’s initiative is not enough. In 

order to make immigrant pupils’ integration more successful, changes are required at the 

institutional level: change of legislation, teachers’ education and change of syllabus. 
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UVOD   

 
Neki modrec od daleč gleda in zakliče: 

»Vidim, da se mi približuje zver!« 

Kmalu zatem, ko opazuje iste obrise, vzklikne: 

»Vidim človeka, ki mi prihaja naproti!« 

Končno, ko je ta poleg njega, izjavi: 

»To je brat, ki sedi z menoj za mojo mizo!« (Milan 2006, str. 173) 

 

Migracije spremljajo človeštvo skozi celotno zgodovino vse do današnjih dni. Države se 

tako srečujejo z vedno novimi izzivi glede večetničnosti, večkulturnosti, verskih in 

jezikovnih razlik. Posledica preseljevanja prebivalstva je tudi pogosto vključevanje otrok 

priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem.  

Na šolo, na kateri poučujem, se je v zadnjih letih vključilo veliko učencev, ki prihajajo iz 

drugih držav. Kljub znanju, ki sem ga pridobila v letih šolanja, in večletnim delovnim 

izkušnjam mi poučevanje teh učencev odpira vedno nova vprašanja, dileme in izzive. Tako 

na strokovni ravni: kako poučevati nekoga, ki ne zna slovensko, ki pride iz drugega 

kulturnega okolja, ki ima druge vzorce obnašanja, in podobno kot tudi na osebni ravni: 

kako sprejemati drugačnost, spoštovati različnost in videti v tem obogatitev, ne le mene kot 

človeka in učiteljice, temveč tudi drugih učencev, šole in države. Prepričana sem, da je 

prav osnovna šola prostor, kjer se vsi učenci učijo bivati drug z drugim v vsej njihovi 

različnosti. Tudi jezikovni, etnični, kulturni, verski. Tudi Bešter in Medvešek (2010, str. 

205) poudarita, da vzgojno-izobraževalni sistem igra »eno ključnih vlog v procesu 

integracije priseljenih 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 

otrok priseljencev v šolski sistem in njihovi hitrejši vsestranski integraciji v novo okolje«.  

Posamezne evropske države se izobraževalnega procesa lotevajo z različnimi pristopi 

imigrantske politike. Tudi v Sloveniji se v zadnjem desetletju vključevanju otrok 

priseljencev v izobraževalni sistem posveča več pozornosti. Magistrsko delo posveča 

pozornost otrokom, ki so se rodili v drugih državah in so prišli v Slovenijo, torej otrokom 

priseljencem prve generacije, ter njihovemu vključevanju v osnovno šolo. Predstavljene so 

značilnosti učencev priseljencev, na katere moramo biti pri vključevanju še posebej 

pozorni. V nadaljevanju ugotavljam, ali gre pri vključevanju učencev priseljencev za 

koncept integracije ali inkluzije. Ker priseljevanje spreminja družbo v večkulturno, so 

predstavljeni pojmi, ki zadevajo večkulturno družbo, s poudarkom na medkulturnosti. O 

načelu medkulturnosti, ki naj postane eno od načel osnovne šole in naj preveva celoten 

vzgojno-izobraževalni proces, je pisala Klara Skubic Ermenc (2007, 2010a). Navedena so 

različna področja medkulturnega delovanja, od učenja maternega jezika in jezika okolja 

(slovenščine) do vključevanja manjšinskih kultur v pouk in kurikulum. Šole naj bi bile v 

skladu z medkulturnim pristopom odprte do kulturne, etnične in jezikovne drugačnosti, s 

primerno šolsko klimo pa naj bi zagotavljale sprejetost, vključenost, uspešnost in 

participacijo vseh učencev, tudi učencev priseljencev. Pomembno vlogo pri celotnem 

procesu vključevanja učenca priseljenca ima učitelj kot oblikovalec in usmerjevalec 

pedagoškega procesa, pomemben dejavnik pri tem pa je tudi sodelovanje šole s starši 

učencev priseljencev. 

Zadnje poglavje teoretičnega dela predstavlja, kako se medkulturnost kaže v slovenskih 

zakonodajnih in strokovnih dokumentih ter kakšne podporne mehanizme nudimo v 

osnovnih šolah učencem priseljencem po vključitvi. Predstavljene so tako oblike podpore, 
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ki jih določa zakonodaja, kot tudi inovativne oblike podpore, ki so jih razvile posamezne 

šole z namenom, da bi omogočile čim uspešnejše vključevanje učencem priseljencem. Na 

koncu teoretičnega dela je predstavljen model medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga 

je razvila Marijanca Ajša Vižintin (2013) in katerega namen je prispevati k uspešnejšemu 

vključevanju otrok priseljencev in razvoju medkulturnega dialoga v slovenskem vzgojno-

izobraževalnem sistemu.  

Učenci priseljenci sodijo med ranljive skupine učencev, zato potrebujejo posebno skrb in 

pozornost tako pri samem vključevanju v osnovno šolo kot tudi med šolanjem. Namen 

magistrskega dela je raziskati in analizirati, kako se v raziskavo vključena osnovna šola 

sooča s problematiko vključevanja učencev priseljencev, in sicer tako z vidika pedagoških 

delavcev kot tudi učencev priseljencev in njihovih staršev. V raziskavi me je zanimalo, na 

katere elemente vključevanja učencev priseljencev je pozorna obravnavana šola, katerih 

oblik pomoči, podpore in prilagoditev so deležni učenci priseljenci, kako poteka 

sodelovanje šole s starši učencev priseljencev ter kako pedagoški delavci na ravni šole in 

razreda razvijajo medkulturnost. Hkrati me je tudi zanimalo, kakšni so predlogi 

intervjuvancev za boljšo vključenost učencev priseljencev v šolsko okolje. Rezultate 

raziskave sem analizirala na podlagi modela medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

Pridobljeni rezultati omogočajo poglobljeno razumevanje stanja na raziskovani šoli, hkrati 

pa predstavljajo podlago za izboljšanje obstoječe prakse. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 IMIGRANTSKE POLITIKE 

 

Že od nekdaj skozi celotno zgodovino človeštva so se ljudje selili zaradi različnih vzrokov. 

Kot pravi Bade: »Homo migrans obstaja, odkar obstaja Homo sapiens; kajti selitve spadajo 

med conditio humana, prav kakor rojstvo, razmnoževanje, bolezen in smrt« (Bade, 2005, 

str. 8). 

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

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

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

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

vključevanje priseljencev ter usmerja prilagajanje večinske družbe, imenujemo imigrantska 

politika (Bešter, 2007b). Kot pravi Lukšič-Hacin (2005, str. 130), gre za »nadzor števila 

priselitev v državo, regulacijo gibanja priseljencev med državami /…/, politiko 

povratništva, odnos do naturalizacije, integracijsko, begunsko in azilno politiko«. 

V soočanju z imigracijo so države razvile različne politike do imigrantov na svojem 

ozemlju. Mednarodna organizacija za migracije (IOM, 2004) opredeljuje štiri osnovne 

pristope, ki jih uporabljajo države sprejemnice pri delu s priseljenci: 

a) Asimilacija: temelji na ideji, da bodo priseljenci sčasoma postali enakopravni 

državljani in podobni ljudem, ki živijo v državi sprejemnici. Največkrat gre za 

enostranski proces prilagajanja in prevzemanja vrednot.  

Cilj asimilacije je homogenizacija in zmanjšanje družbene raznolikosti (Lukšič-

Hacin, 1999). 

b) Integracija: predstavlja dvosmeren proces obojestranske prilagoditve med 

priseljenci in družbo sprejemnico, v kateri ti dve skupini, ne le da sprejemata 

skupno kulturo, temveč k njej tudi prispevata. 

c) Model (diferenciranega) izključevanja: priseljenci so vključeni v določene sfere 

družbenega življenja (predvsem na trg dela), nimajo pa dostopa do nekaterih drugih 

sfer (socialni sistem, državljanstvo, politična participacija). Izključevalen pristop do 

priseljencev običajno izvira iz prepričanja, da je naselitev priseljencev zgolj 

začasna, da gre zgolj za »gostujoče delavce«, ki se bodo po določenem času vrnili v 

svoje izvorne države. Na trajno naselitev priseljencev se gleda kot na pojav, ki bi 

ogrozil sprejemno družbo z ekonomskega, socialnega, kulturnega in političnega 

vidika (Castles, 1995 v: Bešter, 2007b). 

d) Multikulturnost: priseljenske populacije so sprejete kot etnične manjšine, ki se 

razlikujejo od dominantnega prebivalstva in skozi več generacij ohranjajo svoj 

jezik, kulturo, načine družbenega obnašanja in organiziranja. V tem modelu so 

priseljencem »zagotovljene enake pravice kot državljanom na vseh področjih 

družbenega življenja, ne da bi se od njih zahtevalo, da se odpovedo svoji 

drugačnosti – izjema je običajno le zahteva po sprejetju določenih ključnih vrednot 

sprejemne družbe« (Bešter, 2007a, str. 115). Končni rezultat takšne politike bi bil 

položaj, v katerem imajo različne etnične skupine enake pravice in enakopraven 

položaj, vendar pa ostajajo v precejšnji meri ločene druga od druge (Bešter, 2007b, 

str. 123). 
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Tako v teoriji kot praksi se pojavljajo predlogi alternativnih modelov imigrantskih politik. 

Mednje sodi tudi model integracije oziroma integracijske politike, ki bo predstavljen v 

nadaljevanju. 

1.1 MODEL INTEGRACIJSKE POLITIKE 

 

Koncept integracije se »nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja priseljencev 

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

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

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

znotraj države sprejema pripravljeni sprejeti na novo prispele priseljence in se od njih 

učiti« (Vrečer, 2007, str. 35). Bela knjiga o interkulturnem dialogu (2009, v nadaljevanju 

Bela knjiga, 2009) integracijo razume kot dvosmerni proces in zmožnost ljudi živeti skupaj 

v popolnem spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika, skupnega dobrega, pluralizma 

in raznolikosti, nenasilja in solidarnosti, pa tudi kot zmožnost sodelovanja v socialnem, 

kulturnem, gospodarskem in političnem življenju. Integracijske strategije morajo obvezno 

zajemati vsa družbena področja in vključiti socialni, politični in kulturni vidik. Spoštovati 

morajo dostojanstvo in posebno identiteto priseljencev in ju upoštevati pri oblikovanju 

politik. Priseljenci pa morajo tako kot vsi drugi upoštevati zakone in splošne vrednote 

evropskih družb in njihovo kulturno dediščino. 

Integracijski model imigrantske politike torej izhaja iz opredelitve integracije kot dvo- 

oziroma večsmernega procesa, ki zahteva prilagajanje tako priseljencev kot tudi 

večinske/sprejemne družbe. V procesu obojestranskega prilagajanja med priseljenci in 

sprejemno družbo ti dve skupini prispevata k oblikovanju skupne kulture (Bešter, 2007a). 

Žitnik Serafin (2008) predlaga, da bi pojem integracija uporabljali v priredni zvezi 

»integracija priseljencev in družbe sprejema« namesto običajne zveze »integracija 

priseljencev v družbo sprejema«, ki izključuje konotacijo enakopravnosti. 

Hkrati z zagotavljanjem možnosti za ohranjanje priseljenskih kultur in tradicij naj bi 

spodbujala tudi medkulturno spoznavanje in sodelovanje. »Integracijski model temelji na 

medkulturnem pristopu, ki dopušča ohranjanje različnih kulturnih in etničnih identitet, 

vendar posameznikov ne obravnava primarno kot člane etničnih ali kulturnih skupin. 

Poudarek je na kulturni raznolikosti družbe kot celote in večplastnosti kulturnih identitet 

posameznikov, ki sestavljajo to družbo in posamezne etnične skupine« (Bešter, 2007a, str. 

115). 

Bešter (2007b) predlaga, da bi bilo morda primerneje, če bi namesto o skupnih vrednotah 

govorili o obojestranskem spoštovanju določenih skupnih pravil obnašanja v družbi. 

»Čeprav je privrženost skupnim temeljnim vrednotam dobrodošla za povezanost družbe in 

je koristno, če si integracijska politika s spodbujanjem medkulturnih interakcij prizadeva 

vzpostavljati možnosti za razvoj skupnih vrednot, pa to ni nujen pogoj za integracijo. Ni 

namreč nujno, da različne skupine ponotranjajo iste vrednote in jih sprejemajo za svoje. 

Pomembno je, da družba in njeni posamezni deli znajo živeti s kulturnimi razlikami in da v 

medsebojnih interakcijah upoštevajo določena skupna pravila obnašanja, ki temeljijo na 

spoštovanju dostojanstva in individualne svobode vsakega posameznika« (Bešter, 2007b, 

str. 124). Model integracije bi moral omogočati in spodbujati sodelovanje različnih 

družbenih skupin v demokratičnem procesu oblikovanja in sprejemanja takšnih pravil.  
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Integracija se nanaša na različna področja. Bešter (2007a) opredeli več dimenzij 

integracije:  

1. Pravna integracija pomeni postopno izenačevanje pravnega statusa priseljencev s 

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

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

delu naselja ali države pod enakimi pogoji kot ostali prebivalci. Pomeni tudi, da priseljenci 

živijo v primerljivih pogojih kot ostali prebivalci s podobnim ekonomskim statusom. 

Velika koncentracija priseljencev na enem mestu se smatra kot znak slabe integracije in jo 

je potrebno preprečevati (Bešter, 2007a). Verlič Christensen (2002) nasprotno trdi, da 

usmerjenost integracijskih politik v prostorsko razpršenost priseljencev povzroča predvsem 

osamitev in nadzor. 

3. Socialno-ekonomska integracija se nanaša na položaj priseljencev na trgu dela in v 

sistemu državne blaginje, stanje, v katerem imajo primerljive skupine prebivalstva, ne 

glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost, enake možnosti in dosegajo primerljive 

rezultate glede zaposlitve, dohodkov, socialno-ekonomskega statusa, koriščenja socialnih 

storitev in drugih socialno-ekonomskih kazalcev (Bešter, 2007a).  

4. Integracija na področju izobraževanja se nanaša na status priseljencev v izobraževalnem 

sistemu. V nadaljevanju magistrskega dela bomo večjo pozornost posvetili temu področju 

integracije. 

5. Kulturna integracija v najširšem smislu pokriva zelo heterogeno področje – od jezika, 

vere, vrednot do popularne kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Integracija na eni 

strani predstavlja spoznavanje drugih kultur in sprejemanje kulturnih vzorcev drugih 

etničnih skupin, na drugi strani pa spremembe oziroma ponotranjenje novih vrednot, norm 

in vedenjskih vzorcev. Kulturna integracija interaktiven, dvosmeren proces, ki spreminja 

tudi večinsko družbo (Bešter, 2007a). Cilj kulturne integracije je kulturni pluralizem.  

Proces integracije na kulturnem področju bi lahko opisali kot proces kulturne adaptacije, 

kot jo definira Klinar (1986, str. 324 v: Bešter, 2007a, str. 111): »Ko se dve kulturi srečata 

(prideta v stik druga z drugo), posameznik še naprej ohrani in razvija svojo izvirno kulturo, 

hkrati pa absorbira tudi elemente nove kulture, gre za proces medsebojnega prilagajanja. 

Ko govorimo o adaptaciji v kontekstu kulturnega pluralizma, adaptacija pomeni 

medsebojno prilagajanje etničnih skupin in njihovih pripadnikov, ki predstavlja 

prostovoljno prevzemanje (posvajanje) skupnega in novega ter hkrati ohranjanje (etničnih) 

posebnosti. Kulturno integracijo gre razumeti tudi kot proces, v katerem priseljenci 

pridobijo določene posebne kulturne in/ali verske pravice, ki jim omogočajo ohranjati 

svojo kulturo in živeti v skladu s svojimi verskimi prepričanji.« 

6. Politična integracija pomeni, da so priseljenci vključeni v procese političnega odločanja 

v državi in lahko aktivno sodelujejo v teh procesih in vplivajo na odločitev. Pomembna za 

politično integracijo je volilna pravica (Bešter, 2007a). 

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

svojo okolico, pri dobri družbeni integraciji ti stiki niso omejeni na eno etnično skupino 

(Bešter, 2007a). 

8. Identifikacijska integracija pomeni občutek posameznikove pripadnosti skupnosti, v 

katero se je priselil. To ne izključuje občutkov pripadnosti tudi drugi(m) skupnosti(m). 

Izkazuje se lahko skozi identifikacijo z državo, s krajem bivanja, z določenimi (državnimi, 

lokalnimi) simboli sprejemne družbe, vključno z jezikom, z določenimi dogodki v 

zgodovini sprejemne družbe (Bešter, 2007a). Razpotnik (Berry, 2001 v: Razpotnik, 2004) 

govori o etnični identiteti, ki pomeni identifikacijo z izvorno etnično-kulturno zapuščino, 

in o državljanski oziroma nacionalni identiteti, ki pomeni identifikacijo s kulturo večinske 

družbe. Obe identiteti med seboj nista negativno povezani (Berry, 2001 v: Razpotnik, 
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2004). Razpotnik (2004) celo trdi, da naj bi dvokulturna in integrirana identiteta vodila k 

najboljši adaptaciji ter priseljencem prinašala največ koristi. 

Integracijski model teži k integraciji priseljencev na vseh področjih družbenega življenja. 

Oblikovalci politike na različne načine promovirajo integracijo: s pomočjo zakonodaje, 

politike socialne vključenosti, politike, ki spodbuja participacijo v civilni družbi in 

demokratičnem odločanju (Rudiger in Spencer, 2003).  

Integracijske procese spodbujajo ali zavirajo številne dejavnike, ki jih našteje Vižintin 

(2013, str. 20): »Pogoji v državi izvora; pogoji ob sprejemu; osebnostne lastnosti 

priseljencev in njihove sposobnosti upravljanja stresa in prilagajanje na spremembe; obstoj 

socialnih mrež v državi sprejema in možnost ohranjanja stikov s tistimi sorodniki in 

prijatelji, ki so ostali v domovini; možnost dolgoročne namestitve; obstoj ksenofobije in 

rasizma v državi sprejema; možnost prakticiranja kulture države izvora v javni sferi države 

sprejema.«  

1.2 SLOVENSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA  

 

Področje Slovenije je že od nekdaj področje migracij. Zlasti v obdobju po 2. svetovni 

vojni, od 60. let dalje, se je pojavila potreba po delovni sili. Ker domače prebivalstvo ni 

želelo opravljati manj plačanih in neuglednih del, so začeli v Slovenijo prihajati državljani 

manj razvitih republik Jugoslavije. Po osamosvojitvi leta 1991 pa je bila Slovenija deležna 

velikega pritoka beguncev (najprej iz Hrvaške, nato iz Bosne in Hercegovine in nazadnje s 

Kosova) (Kobolt, 2002). Močno je naraščalo priseljevanje po letu 2004, trend naraščanja je 

potekal do leta 2008, ko je gospodarska kriza prepolovila število priseljencev. Po podatkih 

SURS-a je med priseljenci največ državljanov BiH, nato pa državljanov Kosova, Srbije in 

Republike Makedonije (Medica in Lukič, 2011).  

Med prebivalci Slovenije je bilo leta 2012 skoraj 417 tisoč priseljencev ali skoraj vsak peti; 

ti so lahko priseljenci prve, druge ali že tretje priseljenske generacije. Več kot polovica 

priseljencev sodi v prvo priseljensko generacijo; to so tisti, katerih prvo prebivališče je bilo 

v tujini, večinoma v državah na območju nekdanje Jugoslavije (Statistični urad RS, 2012).  

 

Temelji za slovensko integracijsko politiko so bili postavljeni s sprejetjem Resolucije o 

imigracijski politiki Republike Slovenije (1999 v nadaljevanju Resolucija, 1999). V njej je 

integracija opredeljena kot: »Upoštevajoč družbeno večkulturnost, s spoštovanjem 

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

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

vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja« (Resolucija, 1999). 

Resolucija je upoštevala večkulturnost slovenske družbe in je gradila cilje integracijske 

politike na načelih enakopravnosti, kulturnega pluralizma in vzajemnega sodelovanja. To 

pomeni zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic, pravico do izražanja 

in gojenja lastne kulture. Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (2002) 

povzema vsa določila, ki se v stari resoluciji nanašajo na integracijsko politiko, dodaja pa 

še aktivno preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma.  

Sprejeto je bilo več zakonov in dokumentov, ki vsebujejo eksplicitna določila o integraciji 

priseljencev in tujcev v RS. Zakon o tujcih (2009, 2011) kot tujca oziroma tujko opredeli 

vsakogar, ki nima slovenskega državljanstva. Zakon tudi opredeli programe pomoči za 

vključevanje, in sicer programe učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske 

družbe, programe medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani ter 

informiranje v zvezi z vključevanjem v slovensko družbo. Uredba o integraciji tujcev 

(2008) pa priseljencem omogoča še možnost do vključevanja v izobraževalni sistem za 

pridobitev javnoveljavne izobrazbe. Pravilnik o programih za integracijo tujcev (2009) 
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opredeli program učenja slovenskega jezika (v obsegu od 60 do 180 ur) in program 

spoznavanja slovenske družbe (v obsegu 30 ur). 

 

Integracijska politika v Sloveniji je še vedno bolj grobo začrtana na papirju in se v praksi 

večinoma ne izvaja (Medica, Lukič in Bufon, 2010). Da bi se integracijski model 

imigrantske politike uresničil tudi v praksi, je potreben celosten pristop pri oblikovanju in 

izvajanju integracijske politike, hkrati pa morajo biti tako priseljenci kot pripadniki 

večinske družbe aktivno vključeni že v oblikovanje integracijske politike (Bešter, 2007a). 

V nadaljevanju magistrskega dela bo podrobneje predstavljeno, kako poteka integracijska 

politika na področju izobraževanja, in sicer na področju vključevanja učencev priseljencev 

v osnovno šolo v Sloveniji. 

 
 
 

 

2 VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V OSNOVNOŠOLSKI 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM V SLOVENIJI 

 

Proces integracije je močno povezan s procesom vzgoje in izobraževanja. Bešter (2009) 

ugotavlja, da so ustrezna izobrazba in kvalifikacije prvi pogoj za dostop do (primerne) 

zaposlitve, ta pa je pogosto eden ključnih elementov v procesu integracije, od katerega je 

mnogokrat odvisen položaj posameznika tudi na drugih področjih življenja. Področje 

izobraževanja je »ključnega pomena za uspešno integracijo imigrantov, zlasti tistih, ki se 

priselijo še kot otroci ali mladostniki. Izobraževanje je namreč eden od glavnih dejavnikov, 

ki vplivajo na možnosti posameznika za kvalitetno življenje« (Bešter, 2009, str. 173). Ter 

dodaja: »Izobraževalni sistem otrokom in mladostnikom ne posreduje zgolj potrebnega 

znanja, temveč jim omogoča tudi ustvarjanje socialnih mrež, kar je za imigrante, ki se 

praviloma priselijo v popolnoma novo okolje, še posebej pomembno« (Bešter, 2009, str. 

173). Pri integraciji na področju izobraževanja pa ne gre le za pridobivanje tehničnih znanj 

in spretnosti, temveč integracijske politike na izobraževanje apelirajo tudi v smislu 

premoščanja kulturnih razlik: medkulturno izobraževanje je namenjeno tako manjšinski 

kot večinski populaciji, medkulturni pristop pa vidi integracijo kot dvosmerni proces, kjer 

se obe strani učita živeti v raznovrstni družbi (Rudiger in Spencer, 2003).  

Posamezne evropske države se vključevanja izobraževalnega procesa lotevajo z različnimi 

integracijskimi politikami. V nekaterih državah so novopriseljeni učenci takoj vključeni v 

razred z učenci večinskega prebivalstva in dobivajo dodatno jezikovno podporo, v 

nekaterih državah pa so najprej vključeni v pripravljalni razred (OECD, 2006b v: Nusche, 

2009). V Sloveniji so novopriseljeni otroci ob vpisu vključeni v redne razrede osnovne šole 

in ob tem deležni nekaterih oblik podpore. 

»Vključevanje v drugo kulturno okolje je za vsakega učenca zahteven proces. In ker ne gre 

za enostransko prilagajanje učenca oziroma manjšinske kulture večinski, je zagotovo 

zahteven tudi za učitelje v šoli. Prav zato je še posebej pomembno, da se ta proces ne 

jemlje tako samoumevno, temveč se projekt vključevanja učenca in njegove socialno-

kulturne drugačnosti skrbno načrtuje, spremlja in sproti vrednoti. Samo tako je mogoče 

zagotoviti učenčevo vključitev v vsakdanje šolsko življenje in delo na najboljši mogoč 

način« (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008, str. 68).  
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2.1 OPREDELITEV POJMA UČENEC PRISELJENEC 

 

V magistrskem delu obravnavamo temo priseljevanje in priseljenci. V literaturi se 

pojavljajo različna poimenovanja za pojem priseljenec. Najpogosteje najdemo izraze tujec, 

priseljenec, migrant. Lojze Kovačič (2007) pa je iznašel izraz prišlek.  

Pojem priseljenec je lahko razumljen ožje ali širše. V Resoluciji o migrantski politiki RS 

(2002) se »za priseljenca/priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave 

prebivališča v Republiki Sloveniji«, medtem ko ima posameznik brez slovenskega 

državljanstva v prvem letu bivanja v državi Sloveniji status tujca ali pa je prosilec za azil 

oziroma begunec.  

Pri poimenovanju učencev, ki nimajo slovenskega državljanstva in se vključujejo v 

slovensko osnovno šolo, se uporablja različna terminologija: otroci tujcev, otroci tujci, 

otroci priseljenci, otroci priseljencev, otroci z migrantskim ozadjem, otroci migranti, 

migrantski otroci, otroci s priseljenskim ozadjem, otroci (etničnih) manjšin (prim. Komac, 

2007, Knez, 2009, Bešter in Medvešek, 2010; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, 2011). 

V slovenskih zakonih in nekaterih šolskih dokumentih se praviloma uporablja izraz tujec. 

Ta je po Zakonu o tujcih (2008) »vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije«. V 

Zakonu o osnovni šoli (1996) so poimenovani kot otroci, ki so tuji državljani oziroma 

osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji.  

V Strategiji vključevanja otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija, 2007) je uporabljen izraz otroci migranti. 

Pojem priseljenca je razumljen širše, saj se v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem poleg 

v Resoluciji opredeljenih migrantov vključujejo tako otroci, ki v Sloveniji bivajo manj kot 

eno leto, kot tudi otroci, ki že imajo slovensko državljanstvo in jih zato ne moremo več 

prištevati med priseljence, vendar v slovensko okolje zaradi različnih vzrokov še niso 

povsem vključeni.  

Strategija priseljence v Republiki Sloveniji razdeli v več skupin (prav tam, 8): 

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

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

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

državljanstvo; 

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

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

sicer na migrante s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in 

migrante z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji; 

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

prosilci za azil in begunci. Začasno zaščito dobijo osebe, ki se ne morejo varno in trajno 

vrniti v državo ali regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer, oboroženih 

spopadov, okupacije ali množičnih kršitev človekovih pravic, zaradi česar je ogroženo 

njihovo življenje ali telo, ali so žrtve sistematičnega ali splošnega kršenja človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. V Republiki Sloveniji trenutno takih oseb ni. Prosilci za azil 

so osebe, ki so vložile prošnjo za azil. Te osebe imajo pravico do začasnega prebivanja v 

Republiki Sloveniji od trenutka vložitve do sprejema pravnomočne odločbe. Begunci pa so 

osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki Sloveniji. Pravnomočna odločba, s 

katero je bil prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot dovoljenje za stalno 

prebivanje v Republiki Sloveniji; 

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

unijo, in sicer gre za državljane držav članic Evropske unije; 
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d) del otrok migrantov predstavljajo tudi otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s 

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

 

V Smernicah za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009, v nadaljevanju 

Smernice 2009) uporabljajo izraz tujci in otroci tujcev z utemeljitvijo, da ta izraz uporablja 

zakonodaja. Tri leta pozneje, leta 2012, v prenovljeni različici z naslovom Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (v nadaljevanju Smernice, 2012) pa se 

uporabljajo izrazi priseljenec, otrok priseljenec, otrok priseljencev. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011 v nadaljevanju Bela 

knjiga, 2011) je uporabljen izraz učenci priseljenci (Bela knjiga, 2011, str. 33). Bešter in 

Medvešek uporabita izraz otroci z migrantskim ozadjem. »Z izrazom otroci z migrantskim 

ozadjem se označuje otroke, ki so bili rojeni v Sloveniji, njihovi starši ali vsaj eden od 

staršev pa so se priselili v Slovenijo. Ti otroci so lahko slovenski državljani ali pa tujci, se 

pravi državljani drugih držav« (Bešter in Medvešek, 2010, str. 205). 

Raziskava Migrant Integration Policy Index (MIPEX) te učence poimenuje novoprišleki 

(angl. newcomers) (Huddleston, 2011), v raziskavi PISA pa so poimenovani prva 

generacija učencev – tisti, ki so bili rojeni izven države, kjer je potekalo ocenjevanje 

(OECD, 2010 v: Soklič, 2011). 

Soklič (2011, str. 12) uvaja za učence, ki so se ravnokar priselili v Slovenijo, nov termin: 

novopriseljeni učenci. Izraz opredeljuje učence, »ki so se v Slovenijo priselili pred največ 

enim letom«, za ostalo populacijo otrok, ki so v Sloveniji že več let ali so celo druga 

generacija priseljencev, pa uporablja učenci migranti. Z različnim poimenovanjem želi 

pokazati na razliko pri pedagoškem delu z enimi in drugimi. Izraz uporabljajo tudi Lesar, 

Čančar, Jug Došler (2012). 

V magistrskem delu je uporabljen termin »učenci priseljenci«, lahko bi jim rekli tudi otroci 

priseljenci prve generacije. S tem strokovnim izrazom so mišljeni otroci, ki so se rodili v 

drugih državah in so se priselili v Slovenijo ter se vključili v slovensko osnovno šolo. Ti 

učenci potrebujejo posebno skrb in pozornost ne le na začetku ali eno leto, ampak med 

celotnim šolanjem. 

 

2.2 ZNAČILNOSTI UČENCEV PRISELJENCEV 

 

Učenci priseljenci so posledica družbeno-političnih razmer v državi. Med letom 2000 in 

2009 je število učencev priseljencev naraščalo. Zaradi gospodarske krize po letu 2010 

učenci priseljenci še vedno prihajajo, vendar v zmanjšanem številu (Vižintin, 2013).  

Kolikšno je število otrok priseljencev prve generacije, vpisanih v slovenski osnovnošolski 

vzgojno-izobraževalni sistem, lahko sklepamo posredno, saj »centralne evidence števila 

otrok, govorcev slovenščine kot drugega jezika, ni« (Strategija, 2007, str. 4). Po podatkih 

Ministrstva RS za šolstvo in šport se je v letu 2008/2009 v slovenski izobraževalni sistem 

na ravni osnovne šole vključevalo 886 učencev priseljencev, kar predstavlja 1 % celotne 

populacije, vključene v osnovno izobraževanje (Bela knjiga, 2011, str. 176).  
Učenci priseljenci so heterogena skupina, ki so se priselili iz različnih držav. Prevladujejo 

učenci priseljenci iz nekdanje Jugoslavije, vedno pogosteje pa se k nam priseljujejo tudi 

državljani drugih evropskih in neevropskih držav. Učenci, ki se priseljujejo, nosijo s seboj 

različne kulturne vzorce, so pripadniki različnih etničnih skupnosti, imajo različna 

jezikovna znanja. Smernice za razvoj in udejanjanje kurikulov večjezične in medkulturne 

vzgoje (Beacco, Byram, Cavalli, Coste, Egli Cuenat, Goullier in Panthier, 2010) navajajo 

vrsto značilnosti in razlik med skupinami priseljencev, kot so: kulturne razlike med njimi, 

status, odnos do šole, načrti glede trajanja bivanja v gostiteljski državi, težnja po 

ohranjanju izvornega jezika, naselitveni vzorci (v enklavah ali razpršeno) in drugo.  
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Učenci priseljenci imajo nekatere značilnosti, zaradi katerih se uvrščajo med 

depriviligirane skupine otrok. Knaflič (2010, str. 292) našteje dejavnike tveganja: »Šolanje 

v jeziku, ki ga otrok še ne obvlada, je dejavnik, ki povečuje tveganje šolskega neuspeha. 

Življenjske razmere družine (stanovanjske in materialne) so lahko drugi ogrožajoči 

dejavnik. Ne nazadnje, tudi drugi družinski člani pri vključevanju v novo delovno ali 

šolsko okolje doživljajo prilagoditvene in druge težave, zaradi katerih težje podpirajo 

preostale člane družine«. Zaradi pomanjkljivega znanja slovenščine pa se slabše 

vključujejo v širše socialno okolje (Smernice, 2009). 

 

Magajna in drugi (2008, str. 23) naštejejo področja in značilnosti težav v primeru 

drugojezičnosti, kulturne različnosti, priseljenosti:  

 

PODROČJA V PRIMERU 

DRUGOJEZIČNOSTI, 

KULTURNE RAZLIČNOSTI, 

PRISELJENOSTI 

ZNAČILNOSTI TEŽAV  

‒ vprašanje izključenosti; 

‒ težave pri vključevanju, 

pomanjkanje ustreznih strategij 

podpore in pomoči; 

‒ drugojezičnost, kulturna različnost 

učenca in njegove družine nista 

delovna tema v sodelovanju med 

starši in šolo, zato šola premalo 

prispeva k premagovanju razlik; 

‒ nasprotje vrednot med domačim in 

šolskim okoljem ni predmet 

pogovora in sodelovanja ne znotraj 

družine ne med družino in šolo. 

‒ učenec, ki živi v dvojezičnem okolju 

ali prihaja iz drugačnega kulturnega 

okolja, ne prepoznava težav pri 

usvajanju šolskih pojmov 

(akademskega jezika); 

‒ učenec priseljenec se s potrtostjo in 

tesnobo pogosto spoprijema brez 

učinkovite pomoči; 

‒ šola učencu praviloma ne omogoči 

dovolj potrebnega (varovalnega) 

časa, da bi razrešil komunikacijske 

težave, si pridobil besedni zaklad in 

izboljšal razumevanje zapletenih 

struktur; 

‒ učenec ima težave pri vključevanju 

v novo socialno okolje in potrebuje 

pomoč, za katero najpogosteje ne 

zna prositi sam; 

‒ starši zaradi drugojezičnosti ali 

kulturne različnosti učencu težko 

konkretno pomagajo pri učenju, zato 

je odvisen od pomoči v šoli; 

‒ učenec potrebuje v šoli možnost, da 

predela ali sprejme kulturno različna 

stališča in prepričanja doma ter šole. 

 

Tudi rezultati raziskav potrjujejo, da učenci priseljenci sodijo med ranljive skupine 

učencev. Mnoge raziskave ugotavljajo, da so otroci priseljenci v evropskem vzgojno-

izobraževalnem procesu v slabšem položaju in dosegajo nižje rezultate kot večinsko 

prebivalstvo (Heckemann, 2008). Rezultati PISE že vrsto let kažejo, da v večini držav 

OECD1 obstajajo razlike v rezultatih med učenci večinskega prebivalstva in učenci 

                                                           
1 The Organisation for Economic Co-operation and Development. 



11 

priseljenci.2 Prva generacija priseljencev za večinskim prebivalstvom v povprečju zaostaja 

eno šolsko leto in pol (Nusche, 2009, str. 5). Razlike so se pokazale tudi v Sloveniji, kjer 

so učenci brez priseljenskega ozadja izkazali boljše rezultate pri branju, matematiki in 

naravoslovju kot učenci tako imenovane druge generacije oziroma učenci priseljenci. 

Poleg tega v Sloveniji zaznavamo, da se na sekundarni ravni izobraževanja otroci s 

priseljenskim ozadjem v primerjavi z drugimi otroki v večjem deležu vpisujejo na poklicne 

šole in v manjšem deležu na gimnazije (Dekleva in Razpotnik, 2002). Hkrati pa raziskave 

(na primer PISA) kažejo, da so dosežki učencev na merjenjih znanja najtesneje povezani z 

njihovim socialnim poreklom. Otroci iz revnejših družin dosegajo nižje rezultate kot 

njihovi vrstniki iz bolj premožnih družin. Velik del razlike med šolami v številnih državah 

OECD je mogoče pojasniti s socialno sestavo učencev (Field, Kuczera in Pont, 2007). 

Tako lahko pritrdimo, da je zlasti ranljiva skupina učencev priseljencev, ki živi v slabših 

socialno-ekonomskih razmerah in se lahko zaradi nizkih pričakovanj in nezadostne 

podpore v družini in šoli ter neugodnih sistemskih okoliščin v šolstvu v večjem številu 

usmerja in koncentrira v »manj uspešnih« oziroma manj perspektivnih šolah (Bešter in 

Medvešek, 2010). Peček, Čuk in Lesar (2008 v: Kolar, 2011) navajajo, da učenci 

priseljenci iz držav bivše Jugoslavije v povprečju dosegajo slabše učne rezultate v 

primerjavi z ostalimi vrstniki. Njihovi rezultati pa niso povezani samo z etničnim ozadjem, 

kot je jezik in kultura, ampak tudi z nižjo stopnjo izobrazbe staršev. 

Heckemann (2008 v: Vižintin, 2013) navaja vzroke in možne rešitve za slabosti v 

evropskem izobraževalnem sistemu pri vključevanju otrok priseljencev in njihove 

(ne)uspešnosti. Otroci priseljenci so v slabšem položaju glede izbire šole, časa obiskovanja 

šole, pri uspešnosti, pri številu tistih, ki šolanja ne dokončajo in pri vrstah dokončanih šol. 

Poročilo navaja razloge za nastali položaj in ponuja skupek načrtov, programov in 

priporočil za izboljšanje položaja. Poročilo ugotavlja, da so otroci priseljenci uspešnejši v 

državah, kjer je stopnja ekonomske neenakosti manjša, kjer sta dobro razvita sistem 

predšolskega izobraževanja in skrb za zgodnje izobraževanje otrok. Izobraževalni dosežki 

so boljši v državah, kjer prihaja do pozne selekcije za nadaljnje izobraževanje. Pomembno 

je čimprejšnje učenje jezika države sprejema in ohranjanje maternega jezika. Poročilo 

opozarja tudi na odsotnost ali napačne predstave o priseljencih v šolskih učnih načrtih, v 

učbenikih in šolskem življenju, saj škodujejo samopodobi otrok priseljencev in vplivajo 

negativno na njihovo možnost šolskega uspeha. Poročilo poudarja, da so šole, pozitivno 

naravnane do otrok priseljencev in njihovih izobraževalnih zmožnosti, kvalitetne šole. 

Pomemben je vpliv vrstnikov: če so z uspešnimi vrstniki, od katerih se pričakuje visoka 

izobrazba, to pozitivno vpliva nanje, na drugi strani pa prevelika koncentracija otrok 

priseljencev vpliva negativno. Poročilo opozarja, da je preveč otrok priseljencev vključenih 

v šole za otroke s posebnimi potrebami. Najbolj negativno vpliva na dosežke otrok 

priseljencev diskriminacija. Okrepitev podpore šolam z veliko otroki priseljenci zahteva 

dodatne finančne vire. Nizka pričakovanja učiteljev do otrok priseljencev imajo negativen 

vpliv na njihove dosežke. Učitelji s priseljenskimi ali manjšinskimi izkušnjami imajo 

pozitiven vpliv na dosežke priseljencev v šolah. Sodelovanje staršev ima pozitiven učinek 

na uspehe otrok priseljencev, čeprav starši priseljenci po navadi ne iščejo stika s šolo. 

Mentorstvo v različnih oblikah in z različnimi udeleženci lahko zelo izboljša šolske 

dosežke. Šibki družinski viri in dejavnosti za socializacijo otrok priseljencev ter nizki 

                                                           
2 Vendar pa rezultati tudi kažejo, da v nekaterih državah (na primer Avstralija, Kanada, Švedska) ni večjih 

razlik v rezultatih. Te razlike med državami dokazujejo, da če so zagotovljeni primerni pogoji, so 

izobraževalne razlike med učenci priseljenci in učenci večinskega prebivalstva majhne oziroma jih ni 

(Christensen in Stanat, 2007).  
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družinski prihodki se lahko nadomestijo z različnimi oblikami zgodnjih otroških 

programov, ki podpirajo razvoj in učenje jezika države priselitve. Različni nadomestni 

programi lahko pripomorejo k izobraževalnim možnostim otrok priseljencev. Jezikovno 

vprašanje je jedro izobraževalne politike in procesa vključevanja v priseljenski družbi. 

Priseljenci, še posebej otroci, potrebujejo navodila za učenje jezika države priselitve za 

vključevanje.  

Zavedati se moramo, da šolski neuspeh prinaša negativne posledice tako za učenca 

priseljenca kot tudi za družbo samo. Kot opozarja Knaflič, je šolski neuspeh »eden najbolj 

ogrožajočih dejavnikov v otrokovem psihosocialnem razvoju« (Knaflič, 2010, str. 292). 

Komisija evropskih skupnosti (2008) opozarja na posledice šolskega neuspeha. Nizka 

dosežena izobrazba, nizka stopnja zaključka šolanja in visoka stopnja zgodnjega opuščanja 

šolanja manjšajo možnosti učencev priseljencev za uspešno vključitev na trg dela in 

uspešno socialno vključenost v družbo. Neustrezno izobraževanje otrok priseljencev lahko 

vodi k večanju socialnih razlik, ki se prenašajo iz generacije v generacijo; vodi tudi v 

kulturno razlikovanje, izključenost skupnosti in medetnične spore.  

Tudi nekateri avtorji (Portes in Rumbaut, 2001 v: Razpotnik, 2004) opozarjajo na pojav, da 

potomci priseljencev ne sledijo vzorcu mobilnosti navzgor, temveč se asimilirajo zgolj v 

nižji razred. Priseljenci v imigrantski deželi večinoma zasedejo slabše plačana in družbeno 

manj cenjena oziroma med domačim prebivalstvom nezaželena delovna mesta.  

Učenci priseljenci imajo torej nekatere značilnosti, zaradi katerih se uvrščajo v ranljive 

(rizične) skupine učencev, kar potrjujejo tudi navedene raziskave. Ker učna (ne)uspešnost 

pomembno vpliva na izobraževalne dosežke, zaposlitvene možnosti in socialno vključenost 

posameznika, je treba uspešnemu vključevanju učencev priseljencev v šolah in širši družbi 

nameniti posebno pozornost. 

 

2.3 KAJ POMENI USPEŠNO VKLJUČEVANJE? 

 
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. Na področju izobraževanja je za 

integracijo pomembno tudi, da se priseljenci lahko učijo svoj materni jezik in da je v 

izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop k izobraževanju« 

(Bešter, 2007a, str. 110). 
V primerjalni raziskavi Migrant Integration Policy Index (v nadaljevanju MIPEX III), 

raziskavi o integracijskih politikah, je Slovenija na področju izobraževanja na 

štiriindvajsetem mestu med enaintridesetimi državami. MIPEX je v predstavitvi in 

evalvaciji upošteval možnost dostopa priseljencev do izobrazbe, zadovoljevanje njihovih 

potreb (poučevanje jezika okolja kot drugega jezika, možnost učenja maternega jezika 

učencev priseljencev, upravičenost do dodatnih tečajev, da učenec priseljenec nadoknadi 

primanjkljaj pri poznavanju jezika okolja), nove priložnosti (vključevanje staršev v 

odločitve izobraževanja priseljenih otrok, izpostavitev pridobitev, ki jih ima šola z 

vključitvijo učenca priseljenca in staršev; seznanjanje sošolcev z jezikom in kulturo učenca 

priseljenca) ter medkulturno vzgojo in izobraževanje za vse. Za Slovenijo je navedeno, da 

se integracijske politike v izobraževanju pojavljajo, vendar niso sistematične, priseljenci pa 

nimajo enakovrednega dostopa do predšolskega in neobveznega izobraževanja. Podpira se 

poučevanje maternega jezika in slovenščine, učitelji imajo nekaj možnosti za 

izobraževanje o potrebah otrok priseljencev. V šolah bi bil potreben sistematičen razvoj 

politik za sodelovanje s starši, tako da bi pozitivno dogajanje v šolah preseglo šolske 
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razrede. Obstaja nekaj možnosti za priredbo šolskih učnih načrtov, vendar za 

implementacijo medkulturnega izobraževanja ni nobenih konkretnih meril (Huddleston, 

2011 v: Vižintin, 2013). 

Poročilo OECD (Eris, 2011 v: Vižintin, 2013, str. 49–50) priporoča Sloveniji spodbujanje 

vključitve otrok priseljencev v predšolsko, kar pozitivno vpliva na uspešnejše vključevanje 

v družbo, boljše informiranje staršev o slovenskem šolskem sistemu, o pravicah in 

dolžnostih, ter razvoj gradiv in metod za učinkovitejše poučevanje slovenščine kot drugega 

jezika. 

 

Pravičnost šolskega sistema se danes presoja predvsem po tem, koliko uspe zmanjšati tiste 

dejavnike šolske uspešnosti, ki niso posledica posameznikove izbire (na primer poklic in 

izobrazba staršev, pogovorni jezik v domačem okolju, pričakovanja staršev pri šolanju 

njihovega otroka), torej dejavnike, ki izhajajo iz ekonomskega, socialnega in kulturnega 

okolja posameznika (Lesar, 2009b). Hkrati je v Evropski uniji doseženo soglasje, da cilj ni 

zgolj zagotavljanje enakih možnosti ali enakih rezultatov, ampak doseganje pravičnosti, ki 

bi vsem učencem v Evropi zagotovila, da pridobijo znanje, veščine in odnose, ki jim 

omogočajo daljše življenje in družbi prinašajo dodano vrednost, ne da bi se pri tem morali 

srečevati s strukturnimi ovirami ali diskriminacijo, kar bi oviralo njihov napredek (Lumby, 

2014). Ob tem pa je treba sprejeti dejstvo, da je šola del družbenega sistema in posledično 

ohranjevalka družbene (ne)pravičnosti. Althusser (1980) je šolo celo označil za ideološki 

državni aparat številka ena. »Če bi resnično hoteli kaj spremeniti, bi morali najprej 

upoštevati, da šola družbenih in socialnih neenakosti ne samo, da ne more odpraviti ali 

omiliti, pač pa je njena glavna družbena funkcija njihovo ohranjanje in utrjevanje, torej 

reprodukcija obstoječih razmerij moči in bogastva. Na drugi strani bi morali upoštevati 

tudi to, da ima šola zaradi svoje izobraževalne funkcije kljub vsemu emancipatorične 

učinke in da so lahko v izobraževalnem sistemu uspešni tudi otroci, ki za šolski in 

življenjski uspeh niso predestinirani s svojim družinskim poreklom« (Milharčič Hladnik, 

2006, str. 58–59). Gaber in Marjanovič Umek (2009, str. 9) opozarjata, da je vprašanje 

enakosti in pravičnosti aktualno in pereče ter »kliče tako po načrtnem proučevanju 

problematike kot tudi po oblikovanju dodatnih sistemskih mehanizmov in razvoju 

konkretnih pedagoških pristopov, ki bodo na novo osmislili množično izobraževanje in 

hkrati zmanjševali vpliv socialnega izvora šolajočih na uspešnost pri izobraževanju, ki ga 

beležimo v Sloveniji«. 

Učenci priseljenci so zaradi svojih značilnosti upravičeni do posebne skrbi in podpore. To 

zagovarjajo tudi v Smernicah za razvoj in udejanjanje kurikulov večjezične in medkulturne 

vzgoje (Beacco in drugi, 2010), kjer obravnavajo položaj učencev priseljencev kot skupino, 

katero pripadniki imajo večje izobraževalne potrebe kot drugi in so zato upravičeni do 

nekaterih ukrepov pozitivne diskriminacije. Šola bi s tem kompenzirala posebne okoliščine 

(na primer okolje, izvor, življenjski pogoji), zaradi katerih nekateri učenci težje uspešno 

zaključijo šolanje.  

 

2.4 VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV: INTEGRACIJA ALI 

INKLUZIJA 

 

Na vzgojno-izobraževalnem področju poznamo dva koncepta vključevanja »drugačnih 

učencev«: integracijo in inkluzijo. Ko govorimo o priseljenski tematiki, se pogosto 

uporablja integracija. Kateri izraz je primerneje uporabiti pri vključevanju učencev 

priseljencev v osnovno šolo? 
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2.4.1 Integracija 

 

Integracija je dvosmeren proces, ki omogoča razvoj učečih kultur. Učeče kulture nastanejo 

takrat, ko se nosilci kultur priseljencev učijo od kulture večinskega prebivalstva, hkrati pa 

se nosilci kulture večinskega prebivalstva učijo od kultur priseljencev in drugih etničnih 

skupin, ki živijo v državi sprejema (Vrečer, 2011b). Tudi Bešter (2007b) opredeli 

integracijo kot večsmeren proces, ki zahteva medsebojno prilagajanje tako priseljencev kot 

večinske družbe. »V procesu integracije priseljenci postanejo aktivni in enakopravni 

udeleženci socialnih, ekonomskih, pravnih, političnih in kulturnih odnosov v državi 

sprejemnici, pri čemer je vsakomur zagotovljena možnost izražanja in ohranjanja njegove 

lastne kulture, vere in etnične pripadnosti« (Bešter, 2007b, str. 118). 

Integracija danes predstavlja element učinkovitega upravljanja z migracijami. Integracija je 

odziv na izzive, ki predstavlja naseljevanje priseljencev v novi gostujoči skupnosti, njihovo 

sprejemanje v družbo, njihove prispevke v tej skupnosti in vzdrževanje stikov. 

Medtem ko znotraj držav poznamo integracijske politike, kjer integracija pomeni 

obojestransko prilagajanje (večinske kulture in manjšinskih kultur), je na področju vzgoje 

in izobraževanja integracija najpogosteje definirana kot izobraževanje učencev s posebnimi 

potrebami v redni šoli. Gre za premestitev učenca iz enega prostora (običajno iz posebne 

šole) v drug prostor (običajno v redno šolo). »V središču je torej lokacija, kjer se učence s 

posebnimi potrebami izobražuje« (Peček in Lesar, 2006, str. 29). Lesar dodaja, da je v 

ozadju integriranega šolanja predpostavka, da je mogoče nekatere hendikepirane učence s 

terapijo ali rehabilitacijo spremeniti oziroma pripraviti do tega, da jih je mogoče vključiti v 

sistem rednega šolanja. Pri tem sistem rednih šol ostaja enak. Učenec je tisti, ki se mora 

prilagoditi, ali pa bo izpadel iz sistema (Lesar, 2008, str. 9). Z vidika prilagajanja je v 

ospredju otrokovo prilagajanje oziroma asimilacija obstoječemu sistemu šolanja. Koncept 

integracije predstavlja torej asimilacijo, torej enostransko prilagajanje. S tem se strinja tudi 

Resman (2001), ki pravi, da je integriran tisti, ki se je prilagodil normam, ki so v 

določenem okolju (šoli) dominantne. Corbett (1999 v: Resman, 2001, str. 77) poda 

metaforo za integracijo učenca: »Vstopi, toda samo, če se lahko prilagodiš!«  

 

2.4.2 Inkluzija 

 

V zadnjem desetletju se na področju šolanja pojavlja izraz inkluzija, ki izpostavlja potrebe 

vseh učencev, s poudarkom na tistih, ki so izpostavljeni marginalizaciji in ločevanju 

(Peček in Lesar, 2006).  

»Vključevanje učencev priseljencev na način obojestranskega prilagajanja in navezovanja, 

medsebojnega spoznavanja in sodelovanja torej na šolskem področju poimenujemo z 

izrazom inkluzija« (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 29). Poleg tega, pravi Resman (2001), 

gre pri inkluziji za oblikovanje kulture, v kateri je vsak dobrodošel in v kateri se podpirajo 

in gojijo različne potrebe. Metafora inkluzije, kot jo je podal Corbett, je: »Vstopi, tukaj 

spoštujemo razlike! Tu si lahko tak, kot si, in ne silimo te, da sprejmeš drugačno« (Corbett, 

1999 v: Resman, 2001, str. 78). Zato je kakovostne pedagoške prakse pri vključevanju 

vseh učencev potrebno iskati znotraj koncepta inkluzije.  

Inkluzija je načelo, s katerim v vzgojno-izobraževalnem procesu omogočamo vsem 

otrokom uspešno učenje skupaj in pri tem upoštevamo razlike, ki so med njimi. Vsakemu 

otroku je treba omogočiti, da skupaj z vrstniki v svojem razredu sodeluje po svojih 

zmožnostih in prispeva k dosežku skupine. Tako doživlja občutek uspešnosti in krepi 

samopodobo. Inkluzija je, v nasprotju z integracijo, kultura, v kateri se spoštujejo različne 

potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih pogojujejo spol, jezikovna pripadnost, posamezne 

pomanjkljivosti in motnje. Takšen pristop v celotnem šolskem sistemu terja spreminjanje 
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okolja in stališč vseh vpletenih v proces, poudarja upoštevanje individualnih potreb otrok 

ter partnerstvo z otrokom in njegovimi starši (Kavkler, Clement Morrison, Košak Babuder, 

Pulec Lah in Viola, 2008) 

Inkluzija je namreč koncept, ki skuša povezati: povzdigniti posameznikovo enkratnost, mu 

izkazati spoštovanje, ga upoštevati, po drugi strani pa vse posameznike povezati in jim 

omogočiti participacijo v skupnih zadevah (prim. Kroflič, 2003; Medveš, 2003; Lesar, 

2009b). Z vidika inkluzivnega izobraževanja je treba na vse učence gledati kot na učeče se 

posameznike z enakimi pravicami, toda z različnimi potrebami. Praktično bi to lahko 

pomenilo (Skubic Ermenc, 2010a, str. 271):  

‒ oblikovanje vzgojnega koncepta, temelječega na vzgoji za spoštovanje drugega in 

na skrbi za njegovo participacijo; 

‒ oblikovanje večperspektivnega kurikularnega koncepta, ki vključuje vse manjšinske 

glasove; 

‒ vzpostavitev takšnega organizacijsko-didaktičnega koncepta, ki temelji na idejah 

skupnega šolanja in kratkotrajnih fleksibilnih oblikah ločevanja s poudarkom na 

izbirnosti in ne na ločevanju po zmožnostih – na orientaciji in ne na selekciji 

učencev. 

 

Lesar (2009b, str. 336) piše, da ideja inkluzije »predpostavlja osredotočenost na sistem 

rednega šolanja in njegovo prilagodljivost različnostim učencev, pa ne le zaradi večje 

verjetnosti boljšega učnega uspeha deprivilegiranih tako v rednih kot v segregiranih šolah, 

marveč bi skupno šolanje prispevalo tudi k razvoju odprtih družb in posameznikov, 

sposobnih spoštljivega sobivanja in sodelovanja z 'drugačnimi'« in nadaljuje: »Ideja 

inkluzije namreč predpostavlja skupno (vsaj obvezno) šolanje vseh učencev, torej na 

sistemski ravni enotirnost s številnimi možnostmi raznolikih pristopov za tiste učence, ki 

se soočajo z ovirami pri učenju in socialni participaciji« (prav tam, str. 344).  

Uspešno inkluzijo bi lahko opredelili kot »spontano sprejetje različnosti, neuspelo 

vključevanje pa kot konstrukcijo skrbeče, a umetne regulacije odnosov med večinsko in 

manjšinsko populacijo otrok« (Kroflič, 2003, str. 25).  

Lesar (2009b) navaja naslednja pomembna dejstva, ki jih je treba sprejeti za uresničevanje 

inkluzije (ob tem dodaja, da podobno izpostavljajo modeli medkulturnega izobraževanja):  

‒ učenci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, 

kulturnem ozadju.  

‒ vsi učenci se lahko učijo, vendar ne vsi enako, zato bi se moralo odzivati na 

prepoznane različnosti učencev.  

‒ šole bi se morale prilagajati raznolikosti svojih učencev, ne pa pričakovati, da se 

bodo vsi učenci zmogli prilagoditi pogosto izrazito okorelemu delovanju šol.  

‒ inkluzivno šolanje predpostavlja jasno osredotočenost na soudeležbo vseh učencev, 

njihovo aktivno vključenost in izbiro.  

 

Inkluzivnost (osnovnih) šol je torej namenjena predvsem učencem, ki naj bi jim omogočala 

akademsko in osebnostno napredovanje, prav tako pa tudi možnost soudeleženosti. Ni 

dovolj, da so učenci navzoči v šoli, kamor vstopajo vsi vrstniki iz okoliša, ampak se mora 

vsak učenec v šoli počutiti sprejetega, imeti možnost soudeleženosti v celotnem šolskem 

življenju in delu ter pri tem doživljati uspešnost (Topping in Maloney, 2005 v: Lesar, 

2009b).  

»V konceptu inkluzivnosti glavni problem ni otrokova motnja, temveč način, kako učiti 

učenca, ki ima težave z učenjem. Tako je kriterij, kje in kako se bo šolal učenec, njegov 

učni program in ne njegova motnja. Inkluzivnost zato zahteva spremembo in 
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preoblikovanje šole ter kurikula tako, da se približa posamezniku« (Peček Čuk in Lesar, 

2009, str. 191–193). 

Inkluzivna šola vsebuje inkluzivno šolsko kulturo, inkluzivno šolsko politiko in inkluzivno 

šolsko prakso. Inkluzivna šolska kultura temelji na oblikovanju varne, sprejemajoče in 

spodbujajoče šolske skupnosti, v kateri bodo vsi člani enako cenjeni. Oblikovanje 

inkluzivne šolske politike pa pomeni zagotoviti inkluzijo kot vodilni princip šolskega 

razvoja in njeno vključitev na vsa področja, ki se zavzemajo za povečanje kvalitete učenja 

in participacijo vseh učencev. Razvijanje inkluzivne šolske prakse pa pomeni zagotavljati 

takšne aktivnosti v učilnici in zunaj nje, kjer sodelujejo vsi učenci in uporabljajo znanje, 

pridobljeno zunaj in znotraj šole. Inkluzivna šolska praksa se prilagaja poučevanju 

različnih učencev tako, da vključuje njihove predhodne izkušnje in izvenšolska znanja 

(Peček in Lesar, 2006). Skubic Ermenc (2006) navaja, da je kulturne, socialne in 

individualne posebnosti mogoče ohranjati in razvijati le v okolju, ki različnost sprejme kot 

enakost. Solidarnost med posamezniki, medsebojna skrb za drugega ustvarjata klimo, v 

kateri so posamezniki sprejeti kot tisto, kar so, ne pa zgolj kot potrebni posebne pomoči.   

 

Poznamo integracijske politike znotraj držav, kjer integracija v družbenem kontekstu 

pomeni obojestransko prilagajanje večinske kulture in manjšinskih kultur. Na šolskem 

področju pomeni integracija vključevanje, ki zahteva ali vsaj pričakuje adaptacijo oziroma 

asimilacijo posameznika na obstoječe učno-vzgojno okolje, gre torej za enostransko 

prilagajanje učenca šolskemu sistemu. Tukaj je učenec tisti, ki se mora prilagoditi, drugače 

bo izpadel iz sistema. Po drugi strani pa inkluzija predpostavlja akomodacijo okolja na 

raznolikost potreb otrok. Inkluzija namreč predpostavlja prilagoditev sistema otroku, ne pa 

otrok sistemu. Zato je kakovostne pedagoške prakse pri vključevanju vseh učencev, tudi 

učencev priseljencev, treba iskati znotraj koncepta inkluzije.  

 
 

3 VEČKULTURNOST IN MEDKULTURNOST 

 

V osnovno šolo v Sloveniji se vključujejo učenci priseljenci iz različnih držav, vanjo pa je 

vključeno tudi veliko število učencev, ki predstavljajo drugo ali tretjo generacijo 

priseljencev. Na popisu leta 2002 se 17 % prebivalcev Republike Slovenije ni opredelilo za 

Slovence oziroma se niso želeli etnično opredeliti (Statistični urad RS, Popis 2002).  

Učenci s seboj prinašajo različno kulturo, materne jezike, so različne etnične in verske 

pripadnosti. Razredi tako postajajo vse bolj heterogeni: večkulturni, večjezikovni, 

večetični, večverski … V nadaljevanju so opredeljeni ključni pojmi, s katerimi se 

srečujemo v večkulturnem okolju. 

O enokulturni družbi govorimo, če ne priznavamo, da znotraj posamezne družbe sobivajo 

različne kulturne, etnične, jezikovne, verske in druge skupnosti, ampak izpostavljamo le 

eno, po navadi večinsko in vladajočo skupnost. »Monokulturalni princip je povezan s 

hierarhičnim konceptom kulture, ki razvršča kulture na bolj in manj razvite, in s predstavo 

o univerzalni kulturi. Za univerzalno kulturo je razglašena tista parcialna kultura in njen 

sistem vrednot, katere nosilci imajo pri asimetrično porazdeljeni moči dominantni položaj. 

Do ideje o multikulturalni ureditvi družbenih odnosov, ki bi temeljili na spoštovanju med 

različnimi kulturami, pride šele na začetku 20. stoletja« (Lukšič-Hacin, 2011, str. 159).  

Migracije sodobno družbo spreminjajo v večkulturno družbo. Banks definira večkulturno 

družbo kot tisto, »katere pripadniki prihajajo iz različnih narodov, kultur, jezikovnih 

skupin, verstev, tradicij, življenjskih stilov ter etično‐vrednostnih sistemov« (Banks, 1996 

v: Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 16).  
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Slovar novejšega besedja slovenskega jezika opredeljuje medkulturnost kot: »kar je, 

obstaja med različnimi kulturami, navadno na določenem ozemlju oziroma medsebojni 

vplivi, prepletanje več različnih kultur na določenem ozemlju; interkulturnost« (Slovar 

novejšega besedja slovenskega jezika, 2014). S terminom medkulturnost »označujemo 

situacijo, v kateri se sočasna prisotnost več kultur ne omejuje zgolj na njihov obstoj ena ob 

drugi, temveč omogoča in zahteva konkretne in stalne oblike interakcije. V skladu s tem 

pomeni medkulturnost komunikacijo, ki jo pogojuje stalna obojestranska odprtost za 

spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, česar večkulturnost ne pozna. Medkulturnost 

temelji na dialoškem odnosu in ni usmerjena v asimilacijo, temveč v oblikovanje višje 

ravni interakcije, ki izhodiščne kulture ne izničuje, pač pa jim omogoča, da se razvijajo 

tako znotraj sebe kot v povezavi z drugimi. Medkulturna vzgoja mora torej temeljiti na 

razvijanju odnosov in vzpostavljanju interakcij med predstavniki različnih kultur« (Failli, 

2003; Camilleri, 2002 v: Zorman in Zudič Antonič, 2006, str. 233). 

Za uporabo pojmov medkulturnost in medkulturna vzgoja in izobraževanje sem se odločila, 

ker zajema, poleg ideje pluralne skupnosti, tudi interakcijo in sodelovanje med večinsko 

skupnostjo in manjšinami.  

 

3.1 MEDKULTURNA SOOČENJA  

 

Medsebojno soočenje oziroma sobivanje različnih kultur se udejanja na tri različne načine 

(Dekleva in Razpotnik, 2002):  

1. Soobstoj različnih kultur znotraj ene države – med njimi obstaja določena izmenjava, 

vsaka pa je od drugih tudi ločena in ohranja svoje posebnosti. Za prispodobo lahko 

vzamemo dele sestavljanke, ki so sicer sestavljivi v neko celoto, a so še vseeno ločeni vsak 

zase.  

2. Posameznikovo stalno prehajanje med različnimi družbenimi vlogami (služba, šport, 

prosti čas, družina), ki se nahajajo v različnih kulturah. Posameznikove identitete ne 

definira ena sama kultura, ampak sam zase ustvarja izbor različnih kulturnih okolij.  

3. Družba, v kateri so združeni elementi vseh prisotnih kultur. Sem lahko štejemo idejo 

nad-regionalne, nad-nacionalne in nad-jezikovne skupnosti, ki bi zmogla poenotiti celotno 

območje, s tujci pa živeti v sožitju.  

Radovan (2010) kot edino dolgoročno rešitev sožitja med evropskimi narodi vidi toleranco, 

ki pa se je je potrebno naučiti. V takih razmerah je ugodna rešitev medkulturno učenje, tj. 

tista vrsta učenja, kjer je cilj razvijati odprtost do drugih kultur, spoštovanje kulturne 

različnosti in preseganje predsodkov o drugih kulturah ter etnocentrizma. Medkulturna 

vzgoja pa je nujna tam, kjer v stik prihajajo skupine ljudi z različnim kulturnim in 

civilizacijskim ozadjem. Namen je v »oblikovanju tolerance, razumevanja ozaveščenosti in 

znanja o drugih kulturah, o njihovih podobnostih in razlikah, o njihovih svetovnih nazorih, 

konceptih, vrednotah, verovanjih in stališčih. Pomemben poudarek daje tudi oblikovanju 

kognitivnih, verbalnih in neverbalnih spretnosti za sporazumevanje z drugimi kulturami ali 

kulturnimi skupinami in spretnosti za komuniciranje s člani drugih kulturnih skupin« 

(Ekstrand, 1994 v: Radovan, 2010, str. 76). Stališče Bennetta je, da moramo v 

medkulturnem dialogu slediti načelu zlatega pravila, starega filozofskega in religioznega 

etičnega načela vzajemnosti, ki predpostavlja podobnost in enakost vseh ljudi skozi neke 

vrste sočustvovanje. Zahteva imaginarno postavljanje samega sebe v situacijo, v kateri so 

drugi. Na drugi strani je sprejemanje raznovrstne realnosti, ki temelji na različnosti. 

Uspešen dialog torej temelji na predpostavki kulturne in drugačne enakopravnosti 

(Bennett, 1998b v: Vezjak, 2010). Hkrati uspešen medkulturni dialog temelji na razvijanju 
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medkulturne občutljivosti, to je senzibilnosti za drugega, za drugo kulturno identiteto, in 

sicer Bennett opredeli šest stopenj v razvoju medkulturne občutljivosti, skozi katere se 

prebija posameznik ob stiku z drugačno kulturo, od začetnega zanikanja druge kulture do 

končne integracije (Bennett, 1993 v: Vezjak, 2010).  

Razvoj medkulturne družbe je zahteven, dolgotrajen in obsežen proces. O medkulturni 

družbi govorimo, ko so položaji v družbi enakovredno porazdeljeni in pripadniki iz 

različnih skupnosti skupaj prispevajo k razvoju družbe (Vižintin, 2013). V družbi, ki 

sprejema in spoštuje kulturno, etnično, narodno raznovrstnost svojega prebivalstva, ki v tej 

raznovrstnosti vidi kakovost in osnovo za svoj razvoj, ki spodbuja integracijo raznovrstnih 

ljudi in njihovih kultur, bo medkulturno izobraževanje uspešneje funkcioniralo (Skubic 

Ermenc, 2003a).  

 

3.2 ŠOLA – PROSTOR MEDKULTURNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  

 

Številni avtorji (Lukšič-Hacin, 1999; Dekleva in Razpotnik, 2002) izpostavljajo šolo kot 

najpomembnejšo institucijo, ki lahko zagotovi vzpostavitev novega medkulturnega 

diskurza, saj je šola prostor srečevanja s kulturno raznolikostjo učencev ter prostor, kjer se 

vzpostavljajo medkulturni odnosi. Razpotnik (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 48) zapiše: 

»Šole naj bi v skladu z multikulturnim pristopom sprejemale prisotne etnične skupine in 

njihove posebnosti, od prehrane, vere, jezika, stila oblačenja, prepričanja, vrednot ter 

nasploh naj bi bila manjšinska kultura in njena verodostojna predstavitev vključena v 

vzgojno-izobraževalni sistem.«  

Šole morajo imeti vodilno vlogo pri ustvarjanju inkluzivne družbe, saj so za mlade iz 

migrantskih skupnosti in skupnosti države gostiteljice najpomembnejša priložnost za 

spoznavanje in doseganje vzajemnega spoštovanja (Komisija evropskih skupnosti, 2008). 

Pri tem pa Milharčič Hladnik (2012, str. 9) opozarja, da »kot lahko izobraževanje 

pomembno vpliva na zmanjševanje rasizma in netolerantnosti, je po drugi strani področje, 

kjer se v imenu nacionalne kulture, jezika in identitete ter skrbi za 'naše' otroke razraščata 

prav rasizem in diskriminacija. Še več, prav izobraževalni sistem je tisti, ki reproducira 

stereotipe, razredne razlike, družbene neenakosti in predvsem dostop do družbene 

mobilnosti ter socialnih resursov. Včasih je za diskriminacijo dovolj, da skrb za otroke 

migrante, romske otroke in otroke drugih ranljivih skupin ni dovolj jasno sistemsko 

urejena«. Hkrati pa avtorica (Milharčič Hladnik, 2011, str. 15) vidi, da »gre v šolah za 

izdelovanje in prenašanje nacionalne kulture, ki je opredeljena kot homogena in 

ekskluzivistična in dejansko ne omogoča identifikacije in ponotranjenja pri vseh otrocih«. 

Z medkulturnostjo imamo na področju izobraževanja v Sloveniji že veliko izkušenj. Te so 

omejene predvsem na področja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne 

skupnosti in imajo položaj urejen z ustavo in zakoni, tudi pravico do dvojezičnega šolstva. 

Poleg teh v Sloveniji živijo pripadniki narodnih skupin (romska, srbska, hrvaška, 

bošnjaška, albanska in druge, ki jim pripadajo vse človečanske pravice kot vsem skupinam 

take vrste (Skubic Ermenc, 2003a). Romi imajo po ustavi posebne pravice, medtem ko 

priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih republik nimajo statusa ustavnih manjšin in 

posledično tudi ne s tem povezanih pravic (Vrečer, 2011). 

Podatki kažejo, da so razredi v osnovni šoli v Sloveniji že večkulturni, cilj pa je, da 

postanejo medkulturni.  

3.2.1 Medkulturna vzgoja in izobraževanje 

 

Medkulturnost temelji na poznavanju in spoštovanju različnih načinov življenja, ki so 

prisotni v šoli in izpostavlja pomen prispevka različnih kultur v izobraževalno okolje ter 
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bogatitev tega okolja. S tem se povečuje ozaveščanje učencev o njihovem poreklu in 

identiteti (Dürr et al., 2005 v: Klemenčič, Štremfel, Rožman, 2011). 

Micheline Rey-von Allmen (2011 v: Vižintin, 2013, str. 43–44) izpostavlja ključne 

poudarke pri razumevanju termina medkulturen ter uvajanju termina medkulturna vzgoja 

in izobraževanje:  

‒ medkulturna vzgoja in izobraževanje sta namenjena vsem prebivalcem,  

‒ medkulturnost se mora razvijati na vseh družbenih področjih (ne samo v 

izobraževanju),  

‒ pomembno je izobraževanje učiteljev,  

‒ medkulturnost zahteva objektiven in znanstveni opis dinamične in spreminjajoče se 

resničnosti.  

 

Temelj medkulturne vzgoje, kot pravi Milan (2006, str. 173), je »v procesu približevanja, 

ko smo v antropološkem, eksistencialnem in kulturnem pomenu najprej daleč od drugega 

in v njem vidimo sovražnika (zver), vse do vzajemne prisotnosti, torej tiste 'gostoljubnosti', 

ki je »sožitje različnosti« in ki odpre svoja vrata drugemu, na katerega gleda kot na brata. 

Medkulturnost vedno prinaša to 'pot približevanja', tako rekoč odkrivanje in 

prepoznavanje. V skladu s tem zahteva predpona inter (med) premagovanje pomena 

»intra« in »extra«, torej preskok omejitve znotraj – zunaj (intra – znotraj, v skupnosti; 

extra – zunaj skupnosti) in ovrednoti razsežnost med: to je izmenjava, vzajemnost 

(medsebojnost), 'prihajati drug k drugemu', dialog«. Trdi, da pristno eksistence najdemo le 

v dialogu, v pristnem gostoljubnem odnosu, v razsežnosti »med«. Cilj je medkulturno 

človeško bitje, ki je odprt za dialog, pripravljen na dialog in v dialogu (Nagel, 1994, Nanni, 

1997 v: Milan, 2006).  

Banks (2002 v: Zorec, 2009, str. 55–56) medkulturno izobraževanje opredeljuje kot »ideal, 

ki teži k ustvarjanju enake izobraževalne možnosti za vse učence na temelju upoštevanja 

različnosti posameznih kulturnih skupin, in predstavlja posledico učinkovitega in 

strateškega spreminjanja šolskega okolja. Tako je ključno poslanstvo medkulturnosti v 

šolstvu, da »prevzem perspektive drugih kultur pripomore k večjemu razumevanju samega 

sebe«, pri čemer se predpostavlja, da z večjim spoznavanjem in razumevanjem drugih 

(lahko) sledi tudi njihovo spoštovanje«. 

Medkulturno izobraževanje naj bi po eni strani učencem pomagalo prepoznavati 

neenakopravnost, krivico, rasizem, stereotipe in predsodke; po drugi pa jim posreduje 

znanje in moč, da se bodo znali postaviti po robu in da bodo vedeli, kako ukrepati, kadar se 

bodo v družbi soočili z omenjenimi pojavi (Gomes, 2006 v: Klemenčič, Štremfel in 

Rožman, 2011). 
 

3.2.2 Vrednote v medkulturni šoli  

 

V medkulturni šoli se odpira dilema vrednot. Skubic Ermenc (2003b) pravi, da na tem 

področju prihaja do največ konfliktov, saj se v večkulturni družbi pogosto zgodi, da morale 

posameznih skupnosti trčijo ob državljanske vrednote.  

Pri iskanju vrednot in norm, na podlagi katerih naj bi potekalo vključevanje v družbo, je po 

prepričanju Kovač Šebartove in Kreka (2003) bolje izhajati iz najširšega vrednotnega 

okvirja, iz okvirja skupnih vrednot in norm, ki so temelj sodobnih demokracij v Evropi in 

na katerih temelji slovenska ustava. Hkrati poudarita, da je nemogoče vključevati in pri 

tem ohranjati nedotaknjeno manjšinsko kulturo, in nasprotno, ni mogoče vključevati po 

principih logike medkulturnosti in ohranjati večinsko kulturo. Avtorja opozarjata, da se ni 

mogoče izogniti, da šola ne bi formirala v smeri skupne identitete, to pa pomeni, da 

vključevanje, ki si prizadeva ohranjati manjšinske identitete, zahteva tudi poseg v te 
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identitete. Legitimnost takšnega poseganja je v tem, da to lahko zagotavlja dejansko 

integracijo, ne asimilacijo, v družbo, v kateri vsi skupaj živimo. Taka integracija pa, kot 

pravita avtorja, je združljiva z multikulturnostjo. Prednost je v tem, da krepi in spodbuja 

lastno identiteto posameznikov in skupnosti v nekaterih elementih identitete, kjer ne gre za 

prilagajanje večinski identiteti.  

 

3.2.3 Cilji medkulturnega izobraževanje 

 

Najosnovnejši, najširši cilj medkulturnega izobraževanja je doseči povečano komunikacijo 

in razumevanje med kulturami, narodi, skupinami in posamezniki (Ekstrand, 1997 v: 

Klemenčič in Štremfel, 2011). Skubic Ermenc (2003a, str. 47) pa navede na področju 

medkulturne pedagogike dva pomembna in medsebojno povezana cilja:   

1. izluščiti je potrebno pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju 

za pripadnike manjšinskih etnij/kultur v dani družbi (socialna integracija) in   

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

multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, razumevanja in ustvarjalnega 

sodelovanja.   

S tem Skubic Ermenc poudarja, da medkulturno izobraževanje ni izobraževanje 

priseljencev, temveč je njegova bistvena naloga, da razširi ideje medkulturnosti na celotno 

populacijo. Banks (2007 v: Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 56) poleg teh dveh navede še 

nekatere druge cilje, in sicer: »pomoč posameznikom, da vidijo svojo kulturo iz 

perspektive drugih kultur; dati posameznikom alternative na področju izobraževanja 

(učenje o kulturah, etničnih skupinah in jezikih drugih kultur); zmanjševanje 

diskriminacije etničnih skupin in subkultur; vključevanje multikulturnih vsebin v šolski 

kurikul in vsakodnevno življenje šole ter drugih institucij; odprava stereotipov«. 

Ekstrand (1997 v: Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 56) cilje medkulturnega izobraževanja 

razdeli po posameznih kategorijah: 

• vedenjski cilji (kulturna zavest, toleranca, spoštovanje kulturne identitete, izogibanje 

konfliktom, kulturno‐dovzetno vedenje); 

• kognitivni cilji (učenje tujih jezikov, doseganje višje stopnje izobrazbe, znanje o 

posameznih kulturah, kompetenca analizirati in interpretirati kulturno pogojeno obnašanje, 

znanje o svoji lastni kulturi); 

• vzgojni cilji (identifikacija in izbris stereotipov o etničnih skupinah v učbenikih, 

strategije o razumevanju pripadnikov drugih kultur, medkulturna komunikacija, razvoj 

evalvacijskih tehnik). 

Medkulturna vzgoja šoli nalaga štiri temeljne naloge: »otrokom manjšin omogočati enake 

družbene in vzgojne možnosti (kot jih imajo otroci večinskih skupin), širiti spoznanje o 

kulturnih razlikah in se tako postaviti po robu diskriminaciji ter posledično temu razvijati 

strpnost in braniti ter razvijati kulturni pluralizem v družbi« (Brander et al., 2006 v: 

Šinkovec, 2009, str. 89).  

»Osrednji cilj medkulturnosti v šolstvu je zavest, vedenje o lastni in drugih kulturah ter 

sposobnost vživljanja (empatije) v kulturne prakse, kot posledico poznavanja in 

sprejemanja skupnih kulturnih vrednot« (Mikolič, Pertot in Zudič Antonič, 2006, str. 40). 

Sardoč (2011) navaja več različnih učinkov kot posledico sprejemanja in vključevanja 

različnosti ter razvijanja vrlin in dispozicij sprejemanja in medsebojnega spoštovanja: 

posameznikom, ki so med seboj različni, naj bi ustvarjalo občutek enakosti, zagotavljalo 

večjo medsebojno solidarnost posameznikov v sodobni pluralni družbi, večjo integracijo 

teh drugačnih v družbo, kar posledično pomeni večjo stabilnost in kohezivnost družbe. 

Tiste pa, ki so izpostavljeni posameznim pojavnim oblikam različnosti, bi opremilo z 

določenim znanjem oziroma vednostjo o tej različnosti.  
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3.3 NAČELO MEDKULTURNOSTI   

 

Skubic Ermenc medkulturnost v pedagogiki opredeli kot »pedagoško-didaktično načelo, 

ki načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira 

spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in 

podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter na 

ta način pripomore k enakosti dejanskih možnosti za izobraževanje, ohranjanju različnih 

identitet in razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin« (Skubic Ermenc, 

2006, str. 150). Načelo medkulturnosti (Skubic Ermenc, 2006, str. 153, Skubic Ermenc, 

2003a, str. 55) spodbuja:  

1. razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij;   

2. pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega; 

3. takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih 

skupin; 

4. razvoj skupnostnih vrednot.   

 

V pedagogiki pomeni načelo vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

pouka, kar pomeni, da preveva celoten proces vzgoje in izobraževanja. Klara Skubic 

Ermenc je večkrat zahtevala (2007, 2010), da postane medkulturnost eno od načel osnovne 

šole. »Da bo načelo medkulturnosti dejansko zaživelo, mora postati del tako imenovanega 

realnega kurikula šole, kar pomeni povezavo uradnega kurikula (zakonodaja, pravilniki, 

izobraževalni program, učni načrti, učbeniki, pedagoško-didaktične smernice in podobno) 

in celotno pedagoško prakso, skupaj z odnosi ter selekcijo in interpretacijo šolskega 

znanja, saj le več sorodnih ukrepov daje več možnosti za dosego cilja« (Skubic Ermenc, 

2007, str. 129).  

V nadaljevanju je navedeno, kako je načelo medkulturnosti vključeno v različna področja 

medkulturnega delovanja.  

 

3.3.1 Prvi (materni) jezik in drugi jezik (jezik okolja) 

 

S stališča posameznika je prvi jezik tisti, ki se ga človek začne učiti kot prvega. Po navadi 

je to materinščina oziroma jezik staršev. Drugi jezik oziroma jezik okolja je tisti, ki se ga 

nekdo začne učiti v okolju, kjer se ta jezik uporablja kot primarno sredstvo komunikacije, 

na primer v šolstvu, državni upravi, poslovnem svetu (Pirih Svetina, 2005).  

Jezik ima pomembno vlogo pri zadovoljevanju čustvenih in socialnih potreb, 

prepoznavanju in uravnavanju čustev, interakciji z družino, vrstniki in širšim socialnim 

okoljem. Skupni jezik povezuje določeno socialno skupino in ustvarja občutek bližine, 

pripadnosti. Stopnja obvladanja jezika nam omogoča ali onemogoča izražanje čustev 

(Pavlenko, 2007 v: Knaflič, 2010). »S spoznavanjem maternega jezika otrok spoznava tudi 

kulturo, iz katere jezik izhaja. Z usvajanjem drugega jezika se otrok srečuje z drugo 

kulturo, drugačno tradicijo, običaji in vrednotami« (Knaflič, 2010, str. 287). Hkrati Knaflič 

(2010) dodaja, da z usvajanjem drugega jezika prihaja do prevzemanja novih socialnih 

vlog v novem okolju in kot posledica do drugačnega doživljanja sebe. 

Učenci priseljenci se torej naravno srečujejo z vsaj dvema jezikoma, prvim (jezikom svojih 

staršev) in drugim (jezikom novega okolja). Oba jezika, prvi in drugi, imata v življenju 

priseljenca vsak svojo vlogo. Prvi jezik jim omogoča ohranjanje svoje identitete in pomeni 

tudi možnost za celostno delovanje v svoji matični skupnosti in domovini, znanje drugega 

jezika pa priseljencem omogoča vključitev v vse družbene sfere nove države (Knez, 2012).  
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Dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika, so (Knaflič, 2010):  

‒ starost, v kateri se začne usvajanje drugega jezika, je pomembna predvsem za 

izgovarjavo; 

‒ inteligentnost za razvoj govora in usvajanje jezika ni odločilnega pomena;  

‒ osebnostne značilnosti in njihov vpliv na usvajanje drugega jezika zaradi 

pomanjkanja merskih pripomočkov za merjenje jezikovnih sposobnosti in 

klasifikacije osebnostnih značilnosti niso dovolj raziskane; 

‒ motivacija in pozitivna naravnanost pospešujeta procese učenja tako tudi 

usvajanje drugega jezika. Pri mlajšem otroku, ki še nima razvitih svojih stališč 

in prepričanj, imajo pomembno vlogo stališča odraslih v njegovem okolju; 

‒ značilnosti okolja ali življenjske razmere vplivajo na usvajanje drugega jezika, 

in sicer tako, da ga pospešujejo ali zavirajo; 

‒ časovna izpostavljenost drugemu jeziku: daljša izpostavljenost povečuje 

možnosti za uspešno usvajanje, napredek je največji na začetku učenja jezika. 

Za doseganje znanja različnih ravni jezika pa je potreben različno dolg čas. 

Receptivne jezikovne sposobnosti (razumevanje in branje) se razvijejo pred 

produktivnimi sposobnostmi (govorjenje in pisanje); 

‒ družina in njen socialni, kulturni in ekonomski položaj; 

‒ šola in širše družbeno okolje s svojimi pričakovanji, stališči in vrednotami 

lahko delujeta spodbudno na usvajanje drugega jezika. Na sprejemanje 

drugega jezika vpliva položaj jezikov; če sta jezika otrokove družine ter okolja 

enakovredna in je dvojezičnost v družbi sprejeta, bo otrok svojo dvojezičnost 

sprejemal kot nekaj vsakdanjega. Če ima materni jezik nižji družbeni status in 

razkriva otrokov izvor, si otrok dvojezičnost prizadeva prikriti; 

‒ na usvajanje drugega jezika vplivajo tudi značilnosti prvega in drugega jezika. 

Če jezika pripadata isti jezikovni skupini (slovanski, romanski) in je med 

njima več podobnosti, to pa ugodno vpliva na razumevanje jezika. Podobnosti 

pa so lahko svojevrstna ovira, na primer pri pravopisu. 

 

3.3.1.1 Učenje drugega jezika 

 

Šolanje in opismenjevanje v drugem jeziku, ne glede na to, v katerem obdobju šolanja 

nastopita, predstavljata za otroka pomembno prelomnico.  

Učenje jezika države se je v preteklosti v Evropi pogosto pojmovalo kot enega od načinov, 

ki so učinkovito pripomogli k hitrejši asimilaciji, priseljenci naj bi se čim prej naučili 

novega jezika, z jezikom sprejeli tudi novo kulturo, svoj jezik in kulturo pa pozabili (Žitnik 

Serafin, 2008).   

Več let traja, da učenci priseljenci obvladajo drugi jezik. Pri tem je treba razlikovati 

različne ravni ali področja obvladovanja jezika. Cummins (1984; 2006 v: Knaflič, 2010) 

razlikuje konverzacijsko in akademsko stopnjo obvladovanja jezika. Prva je stopnja 

jezikovnega znanja, ki omogoča sporazumevanje v situacijah, ko h komunikaciji 

pripomore celoten kontekst, to so dogajanje, okolje in neverbalna komunikacija. 

Akademska stopnja jezika pa je stopnja, ki jo je treba obvladati za zahtevnejše miselne 

procese, s katerimi na podlagi reduciranega konteksta dosežemo določena spoznanja. 

Primer konverzacijske stopnje obvladanja jezika je pogovor med odmori in igro, ko otrok 

kljub pomanjkljivemu poznavanju jezika razbere sporočilo iz celotnega dogajanja. Primer, 

ko je potrebno znanje jezika na akademski stopnji, je razlaga med poukom, navodila za 

reševanje nalog, ko je sporazumevanje odvisno od poznavanja pomena vsake posamezne 

besede. Raziskave ugotavljajo, da je za obvladanje konverzacijske stopnje jezika potrebnih 

od tri do pet let šolanja v drugem jeziku, za obvladanje akademske pa veliko več, od štiri 
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do sedem let, saj gre pri tej stopnji za zahtevnejše izražanje, redkeje uporabljene in manj 

znane besede, zapletene slovnične konstrukcije, zahtevnejše vsebine ter vključevanje 

pomnjenja in višjih spoznavnih procesov. 

 

3.3.1.2 Učenje maternega jezika 

 

Učenje maternega jezika je pomembno področje medkulturnega izobraževanja. Različni 

avtorji in dokumenti govorijo o pomenu maternega oziroma prvega jezika. »Z razvojem 

govora otrok usvaja tudi jezik, ki je njegov materni ali prvi jezik. Otrok z obvladovanjem 

jezika in govora spoznava svet, ki ga obkroža, ter oblikuje prve pojme o njem. S 

poimenovanjem zunanjega sveta se zunanjost projicira v otrokov notranji svet kot edini 

možni svet ter spodbuja razvoj njegovega mišljenja, pomnjenja, domišljije in čustvovanja. 

Od tod izvira močna čustvena navezanost na materni jezik. Z jezikom sta prežeta 

razumevanje sebe oziroma samopodoba kot tudi lastna socialna vloga v okolju« (Knaflič, 

2010, str. 287). »Prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega posameznika 

pomembno vlogo. Na oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, 

bodisi kot sredstvo njegovega mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali 

kot gibalo njegovega vpliva na dogajanje v zunanjem svetu« (Čok, 2009, str. 141). Učenje 

maternega jezika in spoznavanje lastne kulture učencem priseljencem omogoča ohranitev 

svoje identitete, učenci priseljenci pa čutijo svoj jezik in kulturo kot enakovredno večinski.  

V drugi polovici 20. stoletja je bila sprva v ZDA in pozneje tudi v evropskem kulturnem 

prostoru široko podprta ideja, da imajo priseljenske skupine in avtohtone manjšine pravico 

do ohranjanja maternega jezika in matične kulture. Pravica do matične kulture je postala 

ena temeljnih človekovih pravic (Sedmak, 2013). Cummins (1986), ki je razvil teoretični 

model za opolnomočenje in vključevanje manjšinskih učencev, poudarja, da bi morala biti 

šola pozitivno naravnana do dvojezičnih otrok, dvojezičnost pa bi morala veljati za nekaj 

pozitivnega in ne za problem.  

Uporaba maternega jezika v izobraževanju je pomembno za prehod otroka od doma v šolo, 

njegovo samozavest, dosežke in učenje drugega jezika. Če materni jezik ni uporabljen, se 

učenci čutijo zaostali, podrejeni in neumni. Učenci so prestrašeni, zmedeni in 

travmatizirani, kar ima lahko dolgoročne posledice (Baker, 2001 v: Knaflič, 2010). Bešter 

in Medvešek (2010, str. 243) dodata, da učenje materinščine učencem priseljencem 

omogoča »ohraniti stike s člani njihove migrantske skupnosti in tudi z rezidenti v njihovi 

izvorni državi ter tako povečuje njihov kulturni kapital«. Ohranjanje materinščine 

priporoča tudi Evropsko poročilo o izobraževanju in integraciji otrok priseljencev: »Kljub 

visoki vrednosti večjezičnosti je med učenji jezikov treba spodbujati učenje prvega jezika« 

(Heckmann, 2008, str. 77).  

Predpostavka, da dobro usvojen materni jezik predstavlja dobro podlago za usvajanje 

drugih jezikov in da se jezikovne sposobnosti iz prvega jezika prenašajo na naslednje 

jezike, je stara že nekaj desetletij in je raziskovalno težko preverljiva zaradi pomanjkanja 

ustreznih merskih pripomočkov za preverjanje stopnje obvladanja različnih razsežnosti 

jezika. Praktične izkušnje potrjujejo, da je dobro obvladanje in ohranjanje maternega jezika 

koristno tudi za učenje drugih jezikov« (Knaflič, 2010, str. 286).  

 

3.3.2 Spoznavanje manjšinskih kultur 

 

Vse bolj pestra in heterogena etnična ter jezikovna sestava razredov spodbuja šole, da se 

odzivajo na realnost tudi s spoznavanjem in upoštevanjem različnosti učencev ter njihove 

kulture.  
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Poučevanje, ki se odziva na kulturne (in druge) raznolikosti, je pedagoški okvir, v katerem 

se spoštuje in upošteva socialne in kulturne okoliščine posameznika ter v katerem se 

uporabljajo učni prijemi, ki so skladni z različnimi potrebami, interesi in usmeritvami, ki 

so za njih značilne. Kulturno odzivajoče se poučevanje mora zajeti vso kulturno 

raznolikost udeležencev. Predvsem pa mora zagotoviti načine, kako ustvariti učne 

izkušnje, v katerih bodo udeleženci obdržali svojo identiteto, hkrati pa bili uspešni v 

izobraževalnem procesu (Wlodkowski in Ginsberg, 2003 v: Radovan, 2010).  

Tomšič Čerkez (2009, str. 81) poudarja, da »je nujno, da si učitelji in učiteljice širimo 

pogled in pridobivamo spoznanja o 'kulturnem svetu' naših učencev. Samo tako jih bomo 

znali razumeti, ceniti, spoštovati in jim pomagati prebroditi različne izkušnje. Vsak učenec 

ima pravico do uveljavljanja individualnosti in lastne identitete«. Na področju likovne 

umetnosti na primeru upodobitve človekove podobe opozarja na različne pristope v 

različnih kulturah in religijah, ki sobivajo v slovenskem prostoru: v večini akademskih 

programov študija likovne umetnosti še vedno prevladuje upodabljanje akta ali portreta kot 

ključne metode učenja o prostoru, razmerjih in kanonih (zahodne) lepote, medtem ko je za 

nekatere kulture risanje z iskanjem istovetnosti z modelom nesprejemljivo.  

Ob tem se postavlja vprašanje, ali je primerno vsiljevati določen pogled na svet, ki nujno 

ne predstavlja vsem učencem enakega odnosa do vsebin znanja? Priprava pouka od učitelja 

zahteva veliko ustvarjalnosti, razmišljanja o tem, kako organizirati potek dela in uresničiti 

predpisane cilje ter kako dodati še kaj, kar bo pripomoglo k spoštovanju identitete 

posameznega učenca (Tomšič Čerkez, 2009).  

 

3.3.3 Večperspektivni kurikulum in integracija medkulturnih vsebin v obstoječe učne 

načrte 

 

»Šolski kurikul mora odsevati raznolikost družbe kot tudi pravičnost in enake možnosti za 

vse. Tak kurikul vsebinsko odseva realnost multikulturne družbe, obravnava pluralizem, 

strpnost, človekove pravice, rasizem in diskriminacijo ter teme o različnih in skupnih 

vrednotah« (Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 83).  

Monokulturni kurikul lahko pri učencih priseljencih ustvari občutek izoliranosti in 

izključenosti, če je kultura priseljenskih skupin marginalizirana ali pa predstavljena 

negativno oziroma netočno (Tikly et al., 2006 v: Nusche, 2009). Banks (1996 v: 

Klemenčič, Štremfel, Rozman, 2011) svetuje, naj se v kurikul vključijo mnogovrstne 

perspektive, da bodo otroci zmožni kritično razmišljati o različnih dogodkih, o katerih se 

učijo, ter učenje o različnih etničnih ali manjšinskih skupinah. Tako medkulturna vzgoja 

deluje na podlagi dejanske situacije sobivanja dveh ali več kultur ter stremi k 

prepoznavanju podobnosti/enakosti in razlik. Medkulturno izobraževanje mora prevzemati 

vse predmete. »Učna gradiva naj vključujejo nove vsebine, upoštevajo glasove, ki so bili v 

preteklosti zanemarjeni, hkrati pa so kritična do vsebin, ki so še vedno preveč antropo-, 

evropo- in ali moškocentrično naravnane« (Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 82). Učni 

načrti bi morali biti »zasnovani toliko odprto, da omogočajo prilagajanje operativnih ciljev 

in vsebin pouka okoliščinam, iz katerih prihajajo učenci« (Skubic Ermenc, 2010a, str. 

275). Večkulturni učni načrti vsebujejo več razsežnosti (Bennett, 2011, str. 6–7 v: Vižintin 

2013, str. 71):  

‒  razumevanje različnih zgodovinskih perspektiv, kar bo dopolnilo samo anglo-

zahodnoevropsko perspektivo (soočena bi morala biti perspektiva manjšine in 

večine); 

‒  razvoj kulturne zavesti (vedenje, da naši svetovni nazori niso univerzalni, da se 

razlikujejo od drugih); 
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‒  razvoj večkulturne zmožnosti (zavest, da je tudi naša percepcija o vedenju iz 

drugih kultur pogojena z našo lastno kulturo);  

‒ boj proti rasizmu in diskriminaciji (zmanjšati negativno vedenje, temelječe na 

spolu, rasi, kulturi in podobno, če se razlikuje od naše lastne).  

 

Učna vsebina mora imeti za učenca smisel, če želimo uresničiti vzgojno-izobraževalne 

cilje (Klafki, 1992 v: Skubic Ermenc, 2006), in ker imajo učenci različno kulturno znanje, 

imajo različne učne vsebine za različne učence različen pomen. Zato je treba vsaj deloma 

individualizirati učne vsebine (Skubic Ermenc, 2006). 

»Integracija medkulturnih vsebin v učne vsebine učencu nudi bolj koherentno in obogateno 

izkušnjo pridobivanja znanja, predvsem pa je pomembna za prepoznavanje nepravičnosti, 

rasizma, predsodkov in diskriminacije ter razvijanje strategij za spopadanje s temi 

družbenimi pojavi med šolanjem in pozneje v življenju. V praksi to pomeni, da naj bi se v 

teme, ki jih predvideva učni načrt za posamezne predmete na različnih stopnjah, integrirale 

tematike, kot so: identiteta in pripadanje, podobnosti in razlike, človekove pravice in 

dolžnosti, diskriminacija in enakost, konflikt in preprečevanje konflikta« (NCCA, 2005 v: 

Vah Jevšnik, 2010, str. 136). Vah Jevšnik (2010) predlaga integracijo teh vsebin v igro in 

kreativne dejavnosti otrok, kot so vizualno, glasbeno ustvarjanje, ples, razne predstave (na 

primer gledališke, lutkovne), športne dejavnosti, in skozi ustrezno izbiro otroške literature. 

Učitelji lahko pokažejo izdelke otrok iz različnih kultur oziroma jih izdelujejo ter skupaj z 

učenci poiščejo podobnosti in razlike. Pri tem mora biti učitelj seznanjen z značilnostmi 

posameznih kultur in načini podajanja informacij o drugačnih kulturah.  

Več avtorjev (Skubic Ermenc, 2010a, Vižintin, 2013) opozarja, da je treba spremeniti 

literarni kanon, ki se ga obravnava v osnovni šoli. 

Raziskovalci, ki preučujejo medkulturno vzgojo v različnih evropskih šolskih sistemih, 

opozarjajo na uvajanje pristopov, ki poudarjajo predvsem slikovitost posameznih kultur 

(pripovedništvo, glasba, ples, praznovanja, tipične jedi), ter pristopov, ki poudarjajo 

folklornost in eksotičnost, s čimer se stereotipi celo krepijo. Učna praksa, ki vključuje 

medkulturno dimenzijo, bi morala preiti iz vztrajanja na različnosti k bolj dialoškemu 

pristopu (Zudič Antonič, 2010). 

Večina učencev priseljencev prihaja iz nekdanjih republik Jugoslavije, kar pomeni, da 

imamo skupen velik del zgodovine, saj je slovenska zgodovina v veliki meri povezana z 

zgodovino jugovzhodne Evrope. Slovenci so namreč vedno živeli v večetničnih in 

večkulturnih državah. Prav na tem dejstvu bi lahko razvijali večperspektivnost oziroma 

vključevali kulturo drugih narodov v učne načrte.  

 

3.3.4 Večjezičnost 

 

V državah Evropske unije naj bi vsak državljan poleg svojega maternega jezika razvil 

sporazumevalno možnost v vsaj dveh drugih jezikih (Spodbujanje učenja jezikov in 

jezikovne raznolikosti, Akcijski načrt 2004–2006 v: Zudič Antonič, 2010). Učencem bi 

bilo treba omogočiti, da tudi na ravni formalnega znanja jezika postanejo dvo- ali 

večjezični. Skubic Ermenc (2010a) predlaga, naj bi jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, 

albanščina, makedonščina in drugi, morali postati enakovredna alternativa angleščini, 

nemščini in drugim jezikom z visokim družbenim statusom. Pouk jezikov, ki so materni 

jeziki učencev, bi tako postal v kurikulu enakovreden pouku drugih tujih jezikov. Bela 

knjiga (2011) namreč poudarja pomen večjezičnosti kot »eno od načel delovanja sodobne 

družbe in temelj strpnosti med narodi in jezikovnimi skupnostmi ter hkrati najzanesljivejša 

pot k udejanjanju medkulturnosti, ki se izraža v razumevanju in spoštovanju različnosti in 

drugačnosti. Večjezičnost hkrati vsakemu posamezniku ponuja več možnosti na trgu dela v 
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širšem evropskem in svetovnem merilu«. Bela knjiga (2011) spodbuja, naj ponudba 

jezikov na šoli vključuje tudi jezike, ki so prisotni v širšem ali ožjem neposrednem učnem 

okolju (na primer prvi jeziki učencev). Namen takšne ponudbe je, ne samo zagotoviti 

raznolikosti izbire učnih predmetov in s tem večjezičnosti posameznega učenca (z 

različnimi, tudi samo delnimi sporazumevalnimi zmožnostmi v posameznih jezikih), 

ampak tudi višjo jezikovno in medkulturno ozaveščenost. 

 

3.3.5 Povezava vzgojnega koncepta in značilnosti ter potreb medkulturne družbe  

 

Poudariti je treba postmoderno vzgojno metodiko, to je metodiko, ki zaradi zagovora 

diskurzivne narave sodobnih vrednot vzgojo razume kot »učenje moralnega občevanja« o 

principih pravičnosti, enakosti možnosti, enakopravnosti, emancipaciji, kulturni toleranci, 

strpnosti do drugače mislečih, medkulturnosti (Medveš, 2000). Racionalne vidike vzgoje 

pa bi bilo treba povezati z vzgojnimi dejavnostmi, ki te vrednote podpirajo tudi na ravni 

volje in čustev (Kroflič 2008). Kroflič predlaga induktiven pristop, da se vzpostavi 

temeljno pojmovanje odgovornosti kot spoštljivega odnosa do sočloveka, skupnosti, 

narave in samega sebe. V skladu z načeli induktivnega pristopa pa vzgoje »/…/ ne 

začnemo s potrebnimi strogimi moralnimi standardi, ki jih mora vsak sprejeti, ampak z 

občutkom, ki je odprt do vsakega individualnega položaja posameznika v medsebojno 

povezanem svetu razlik. Poskušamo zagotavljati priložnosti za prosocialno vedenje in 

naraščajočo refleksijo konfliktov ter možnosti za skupno življenje na osnovi aktivne 

strpnosti. Prizadevamo si za opolnomočenje ('empowerment') vsakega individualnega 

položaja in osebno zavezanost ('commitment') prosocialnemu obnašanju, ki naj postaneta 

temelja naše identitete. Ostati moramo znotraj okvirov človekovih pravic in zagotoviti, da 

šibkejše 'dobro bi bilo spoštovati človekove pravice' obligacije postanejo močnejši 'moralni 

imperativi'« (Kroflič in Kratsborn, 2006, str. 156). 

 

3.3.6 Podoba učilnic 

 

Za razvoj pozitivne samopodobe otrok z različnimi kulturnimi ozadji je pomembna tudi 

opremljenost učilnice, ki naj prikazujejo različnost kot normalen del človeškega obstoja in 

življenja v državi (Vah Jevšnik, 2010, Smernice, 2012). Pri tem je pomembno, da so 

različne kulture predstavljene na način, ki ne bo reproduciral stereotipnih predstav. Stene 

učilnic so lahko okrašene s plakati, risbicami in fotografijami, ki prikazujejo vzornike iz 

različnih kultur, z otroškimi risbicami, ki prikazujejo različne kulture, iz katerih otroci 

prihajajo, ter napisi v jezikih, ki jih otroci govorijo (na primer dobro jutro, dobrodošli in 

podobno). Pomemben je tudi raznovrsten izbor igrač in otroška literatura z različnih 

koncev sveta, z veliko slikovnega materiala (Vah Jevšnik, 2010).  

Tudi Smernice (2012) spodbujajo vidnost maternih jezikov učencev (oglasne deske, 

spletna stran, šolsko glasilo in drugo). 

 

 

3.4 NA RAVNI ŠOLE 

 

Od vsake posamezne šole je odvisno, ali bo prešla od enokulturne organizacije do 

medkulturnega šolskega okolja, v katerem so medkulturni stiki nekaj vsakdanjega in je 

kulturna, jezikovna in etnična raznolikost dojeta kot možnost bogatitve šolskega prostora. 

»Namesto enkratnih prireditev so nujne spremembe, ki dolgotrajno učinkujejo tam, kjer 

vsakodnevno doživljamo šolo: pri pouku, v ponudbah delovnih skupin in prostočasnih 

aktivnosti, sodelovanju s starši in zunajšolskimi partnerji« (Schanz, 2006, str. 27). 
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Resman (2006) pravi, da bi na šolski ravni medkulturna vzgoja pomenila oblikovanje 

takšne šolske skupnosti, v kateri enakopravno sodelujejo učenci različnih socialnih, verskih 

ali kulturnih skupin. Medkulturna šola je takšno okolje, ki upošteva kulturno različnost 

svojih učencev in se tudi sama prilagaja njim in ne samo obratno.  

Šole naj bi skladno z medkulturnim pristopom (Dekleva in Razpotnik, 2002) sprejemale 

etnične skupine z vsemi njihovimi posebnostmi, od prehrane, vere, jezika, stila oblačenja 

do prepričanja in vrednot; »nasploh naj bi bila manjšinska kultura in njena verodostojna 

predstavitev vključena v vzgojno-izobraževalni sistem« (prav tam, str. 15). Hkrati pa, kot 

poudarja Banks (1996 v: Klemenčič, Štremfel in Rožman, 2011), se mora šola odpreti in 

sodelovati z lokalnim okoljem, manjšinskimi organizacijami ter njihovimi kulturnimi 

društvi na področju vključevanja manjšinske kulture v šolske in obšolske dejavnosti. 

Sodelovanje obogati program šole z novimi spoznanji in perspektivami ter prispeva k 

uspešni vključitvi učencev, ki so pripadniki etničnih manjšin. Hkrati pa se učenci, ki 

pripadajo večinskemu narodu, naučijo sprejemati drugo kulturo. 

Lesar (2009a, str. 66–67) navaja, da nekatere tuje raziskave in nacionalne smernice v 

Veliki Britaniji izpostavljajo značilnosti šol, ki so najuspešnejše pri zmanjševanju 

primanjkljajev učencev manjšinskih etničnih skupin ter njihovih sovrstnikov. Te šole imajo 

naslednje značilnosti: 

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

multikulturno strategijo, ki velja za celotno šolo; 

− učinkovito poučevanje in učenje: učne ure so načrtovane in izpeljane z zagotovljeno 

pomočjo dvojezičnim učencem; učitelji so zmožni reflektirati različne kulture in identitete 

skupnosti, ki so zastopane znotraj šol oziroma pri njihovih urah; 

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

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

podkrepljena tudi s prepoznavanjem učenčeve praktične uporabe pridobljenih podatkov. 

Šolske politike in rezultate izpitov se vedno presoja glede na njihove učinke na 

partikularne skupine učencev, z namenom določanja čim bolj točnega položaja posameznih 

učencev in iskanja rešitev v primeru manjše uspešnosti; 

− etos spoštovanja z jasnim stališčem do rasizma in nasilja: prepoznaven je izrazit etos 

in kultura vzajemnega spoštovanja, kjer je mogoče slišati 'glasove' vseh učencev. Na ravni 

celotne šole obstajajo jasni in konsistentni ukrepi v primeru neprimernega vedenja, nasilja 

in reševanja rasizma s posebno osredotočenostjo na preventivo. 

− vključenost staršev: starše in širšo skupnost se pozitivno spodbuja za polnopravno 

vključenost v življenje in razvoj šol. 

Tikly, Cabellero, Haynes in Hill (2004) so dodali šesti element, imenovan »učeča se šola«. 

To je šola, ki je usmerjena navzven, odprta za nove ideje, dojemljiva za demografske 

spremembe ter pripravljena, da uporabi nove pristope, da bi bila kos tem spremembam. 

 

Šola naj bi bila tako organizacija, ki je odprta do kulturne, etnične in jezikovne 

drugačnosti, s primerno šolsko klimo pa naj bi zagotavljala sprejetost, vključenost, 

uspešnost in participacijo vseh učencev, tudi učencev priseljencev. 

 
3.5 RAZRED IN VLOGA UČITELJA 

 

Vloga učitelja kot oblikovalca in usmerjevalca pedagoškega procesa je pri celotnem 

procesu vključevanja učenca priseljenca ključna. »Kakovost dela šole je odvisna od 

kakovosti dela v oddelkih, to pa velja tudi za medkulturno vzgajanje. Bistvo medkulturne 

vzgoje se uresničuje v oddelku, programu, oblikah in odnosih zlasti med učenci, pri tem pa 

je nepogrešljiva učiteljeva vloga. Učitelj predstavlja most med učenci, med kulturo 
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manjšine in kulturo večine. Od njegovega znanja, kompetenc in usposobljenosti bo 

odvisno, kako bodo učenci razvili in izkoristili svoje potenciale« (Resman, 2003, str. 71–

72).  

Pomembno vlogo učiteljev, ki se vsakodnevno srečujejo s priseljenimi učenci, poudarjajo 

zlasti avtorji, ki izhajajo iz koncepta inkluzivnosti (na primer Dyson in drugi, 2004 v: 

Lesar, Jug Došler in Čančar, 2012) kot tudi iz sodobnejših modelov inkluzivnega 

multikulturnega ter multikulturno in socialnorekonstrukcionističnega šolanja (Seeberg in 

drugi, 1998 v: Skubic Ermenc, 2003b). Milan (2006) kot prvo sredstvo pri medkulturni 

vzgoji izpostavi vzgojitelja ter njegov način, kako se sporazumeva z učenci in drugimi 

vzgojnimi subjekti. Najpomembnejši del metodologije medkulturne vzgoje temelji na 

»drži«, ki jo je treba udejanjati in izzvati v vzgojnem in didaktičnem odnosu. Tudi 

Cummins (2001) poudarja pomembno vlogo učitelja, saj on odloča o tem, kako bo 

opredelil svojo vlogo v odnosu do marginaliziranih učencev in skupnosti kot tudi o tem, 

kakšne interakcije bo spodbujal v svojem razredu. Cummins izpostavlja (2003 v: Lesar, 

2009a), da gre za proces, ki nikoli ni nevtralen glede na razmerja družbenih moči; odnos 

učitelja do otroka/učenca se vedno umešča na kontinuum od krepitve nepravičnih razmerij 

moči v širši družbi na eni strani do promocije sodelovalnih odnosov na drugi. 

Bennett (2011 v: Nusche, 2009) opozarja na skriti kurikul, ki se odraža tudi v odnosu in 

pričakovanjih učiteljev do učencev. Učitelji namreč odločilno vplivajo na uspešnost pri 

vključevanju otrok priseljencev s svojimi stališči in pričakovanji do učencev priseljencev. 

Imeti bi morali enaka pozitivna pričakovanja do vseh učencev, ne glede na etnično ozadje; 

če pa želijo to doseči, morajo razumeti kulturne razlike, ki pogosto obstajajo v etnično 

raznolikih razredih. Na povezavo med pričakovanji učiteljev in dosežki učencev 

priseljencev je opozorila tudi Skubic Ermenc (2007, str. 68): »Pričakovanja učiteljev do 

različnih skupin manjšinskih otrok so nizka, zato so takšni tudi dosežki in zato so slaba 

tudi stališča. Eden največjih dejavnikov učnega uspeha je prav pričakovanje, ki ga imajo 

učitelji (tudi učenci in starši) do tega, kakšen največji uspeh učenec lahko doseže.« Brindt 

et al. (2008 v: Nusche, 2009, str. 31) opiše to kot »krog nizkih pričakovanj, nizkih aspiracij 

in nizkih dosežkov«.  

Interakcija med učiteljem in učencem pomembno vpliva tudi na učni uspeh učenca. Saj 

navsezadnje »ocena torej ni le rezultat učenčevega znanja. Nanjo vplivajo na primer 

vedenje, pričakovanja učitelja pa tudi odnos, ki je lahko bolj ali manj obremenjen s 

predsodki in stereotipi učitelja« (Peček Čuk in Lesar, 2010, str. 175). Raziskava Peček, 

Čuk in Lesar (2013) namreč ugotavlja, da je od tega, kako učitelji dojemajo učenčeve 

lastnosti v razredu, odvisno, kako se bodo nanje odzvali, ter zaključi, da je učni uspeh v 

nemajhnem deležu odvisen od učiteljevih subjektivnih sodb o lastnostih učencev.  

Učitelj oblikuje razredno klimo, skrbi za medsebojno interakcijo, usmerja potek pouka, 

izbira strategije poučevanja in podobno. Z oblikovanjem in prilagajanjem pedagoškega 

dela, lastno angažiranostjo in pozitivno držo do vključevanja lahko učitelj učencem 

priseljencem omogoči boljše, predvsem manj stresno vključevanje v novo socialno in 

šolsko okolje (Budinoska, 2013). Od znanja, stališč in obnašanja učiteljev je odvisno, »ali 

bodo znali ustvariti enake možnosti za učenje vseh učencev in ali bodo znali naučiti svoje 

učence, da postanejo občutljivejši za kulturne razlike« (Macura-Milovanović, 2006, str. 

52). Učitelj, ki upošteva različnost učencev, mora biti medkulturno osveščen. Le na 

temelju jasnega odnosa do lastne in drugih kultur lahko učence seznanja z elementi 

večinske in manjšinskih kultur, jim pomaga pri osveščanju etničnih stereotipov, 

predsodkov in oblikuje njihovo narodno zavest ter strpen odnos do drugih kultur (Mikolič, 

Pertot, Zudič Antonič, 2006). Učitelji morajo biti sposobni sociološke analize ter 

pripravljeni razmisliti o svojih stališčih, predsodkih in diskriminacijski praksi (Zidarić, 

1994 v: Skubic Ermenc, 2003a). Če učitelji niso dovolj ozaveščeni, empatični ali ne 
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obvladajo pristopov, ki so primerni v kulturno heterogenih razredih, lahko pride do 

nenamerne in nezavestne diskriminacije učencev z različnim etničnim, kulturnim in ali 

socialnim ozadjem (Vah Jevšnik in Toplak, 2011). 

Vendar pa slovenski raziskovalci ugotavljajo, da v procesih izobraževanja učiteljev ni bilo 

vzpostavljenih dovolj učinkovitih modelov za spreminjanje ukoreninjenih navad, 

stereotipov in predsodkov. Glede na ključno vlogo, ki jo imajo učitelji pri vključevanju 

učencev priseljencev, je nujno nadaljevalno izobraževanje učiteljev (Kroflič, 2006). 

Vižintin (2013) ugotavlja, da so mnogi učitelji odraščali in se izobraževali v enokulturnem 

in enojezičnem okolju ter se jim zdi prevladovanje raznolikosti s širitvijo večkulturnih šol 

in razredov moteče ali se je bojijo. Pogosto se sočasno razvijajo predsodki, izključevanje, 

nasilje, konflikti in zavračanje sodelovanja. V raziskavi (Budinoska, 2013) je raziskovalka 

ugotovila, da v šolski praksi prihaja do razkoraka med deklarativno izraženimi mnenji 

učiteljev o vključevanju učencev priseljencev v pouk in praksami, ki jih dejansko 

uporabljajo. Učitelji so izražali pozitivna stališča do vključevanja učencev priseljencev v 

pouk, vendar pa se je na opazovanih urah pouka pokazal indiferenten odnos do učencev 

priseljencev, saj učitelji poučevanja niso prilagodili dejstvu, da so v razredu učenci 

priseljenci. Hkrati raziskave kažejo (Peček in Lesar 2006; Budinoska, 2013), da učitelji 

vzroke za (ne)uspeh učencev priseljencev pripisujejo večinoma staršem in njihovi 

(ne)angažiranosti ter (ne)znanju jezika in osebnostnim lastnostim učenca in ne strategijam 

poučevanja, ki jih uporabljajo, ter lastnemu trudu pri delu s temi otroki. Torej učitelji 

pogosto ne prepoznavajo svoje odločilne vloge v procesu vključevanja otrok priseljencev. 

Zato tudi Peček in Lesar (2006, str. 203) izpostavljata potrebo po dodatnem izobraževanju 

učiteljev: »Različnost učencev od sodobne šole zahteva visoko stopnjo fleksibilnosti, ki je 

prav gotovo ni mogoče doseči samo z domišljeno formalizacijo načel pravičnosti, podprto 

tudi z znanjem in izkušnjami učiteljev samih, ampak zahteva tudi učitelja, ki prepoznava 

različnost in zna nanjo konstruktivno reagirati. Temu bo pri izobraževanju učiteljev treba 

posvetiti posebno pozornost, in sicer v senzibilizaciji učiteljev za problematiko drugačnih 

učencev, jim zagotoviti pridobitev potrebnih znanj, kako diferencirati in individualizirati 

pouk, hkrati pa jih ozavestiti, da so prav oni odgovorni ne le za učni uspeh učencev, 

temveč tudi za njihovo počutje in sprejetost v razredu.«  

Raziskave (Bešter in Medvešek, 2010; Krek in Vogrinc, 2011) kažejo, da se učitelji 

zavedajo, da v času začetnega izobraževanja za svoj poklic niso pridobili (dovolj) znanj o 

posebnostih načrtovanja in izvajanja pouka, ki ga obiskujejo učenci priseljenci, in da bi 

šolski strokovni delavci potrebovali ustrezno usposabljanje za bolj učinkovito 

izobraževalno in vzgojno delo z jezikovno in kulturno raznolikostjo učencev.  

V zadnjih letih se pojavlja vse več programov strokovnega izobraževanja, katerih cilj je 

osnovnošolske strokovne delavce dodatno usposobiti za poznavanje, razumevanje in 

prenašanje znanj s področja medkulturnosti. Pripravljajo jih institucije, na primer, Zavod 

RS za šolstvo, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Pedagoški inštitut. Vendar pa v 

Sloveniji še ni organiziranega sistematičnega usposabljanja učiteljev za medkulturnost. 

Programi za izobraževanje učiteljev bi morali biti zastavljeni tako, da učitelji dobijo dovolj 

znanja in osvojijo spretnosti in kompetence za učinkovito delo z učenci priseljenci, hkrati 

pa, kot meni Banks (2009 v: Mujkanović, 2013), morajo nuditi pomoč tudi učencem 

večinske skupine, da osvajajo medkulturno znanje, razvijajo medkulturne vrednote in 

kompetence. Peček in Lesar (2006) pri uresničevanju medkulturnosti celo bolj kot ustrezno 

metodično-didaktično usposobljenost učiteljev poudarita njihova stališča in vrednote. 

Glavna naloga učitelja je prilagajanje poučevanja različnim potrebam učencev, in sicer na 

način, da bo učencu omogočil celostni razvoj ter uspešno doseganje ciljev šolanja. 

Vsekakor pa učitelj, kot opozarjajo Lesar, Jug Došler in Čančar, lahko to stori le ob 

primerni podpori šolskega sistema in različnih strokovnih institucij, saj je njihova naloga, 
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da zagotovijo določene razmere in oblike pedagoškega dela za uspešno vključevanje 

učenca priseljenca v šolo (Lesar, Jug Došler in Čančar, 2012). 
 

 

3.6 MEDKULTURNE KOMPETENCE 

 

Kulturna heterogenost v šolah zahteva od učiteljev, da pridobijo in izoblikujejo 

medkulturne kompetence za delo s kulturno raznolikimi učenci. 

Vrečer (2011a) izpostavi, da o medkulturnih kompetencah govorijo mnogi avtorji, le redki 

pa jih naštejejo in pojasnijo. Avtorji Van Eyken in drugi (Van Eyken, Farcasiu, 

Raeymaeckers, Szekely in Wagenhofer, 2005 v: Vrečer, 2011a, str. 173–174) so na podlagi 

rezultatov intervjujev z učitelji ugotovili naslednje medkulturne kompetence:  

‒ Empatija. To pomeni, da smo se sposobni vživeti v situacijo človeka iz druge 

kulture, da ga ne sodimo z lastnimi merili, temveč ga poskušamo videti v njegovi 

situaciji. Je pogoj za razumevanje. Če do človeka iz druge kulture nismo empatični, 

potem ga ne moremo razumeti. V medkulturnih stikih pa se najprej pojavi problem 

razumevanja drugega.  

‒ Spoštovanje mnenj drugih ljudi. Treba je priznati in spoštovati kulturne razlike in 

različna mnenja, ki iz njih izhajajo. Pomembno je poudarjati podobnosti med 

kulturami, ne smemo se osredotočati zgolj na razlike, to je pomembna strategija v 

upravljanju medkulturnih razlik v medkulturnem okolju.  

‒ Odprtost za nove izkušnje, nove kulturne realnosti in različne perspektive.  

‒ Tolerantnost do nejasnih, nepredvidljivih situacij. Za večkulturne skupine je 

značilno še več nejasnosti kot za skupine, v katerih so ljudje zgolj iz ene kulture. 

Ljudje imajo namreč različne potrebe, odzive. Prilagodljivost pa je prvi pogoj za to, 

da smo tolerantni do nejasnosti. Delo v večkulturnem okolju zahteva prilagajanje 

na nove načine vedenja. Upoštevati je treba tudi izkušnje ljudi iz drugih kultur.  

‒ Znanje, ki ga človek pridobi, ko se v večkulturnem okolju pozanima, od kod 

prihajajo pripadniki drugih kultur, kakšne so njihova tradicija, vrednote, šege in 

navade.  

‒ Sposobnost prilagajanja vrednotam drugih. Pri tem gre za pripravljenost, da se ne 

odzivamo etnocentrično, da ne poveličujemo svojih vrednot, temveč smo sposobni 

spoznavati vrednote drugih. Priznavati moramo tudi vrednost vrednot drugih kultur.  

‒ Zavedanje lastne kulturne identitete. Pomembno je, da se zavedamo lastne kulturne 

identitete, svojih vrednot, odnosov, vzorcev obnašanja in drugo. Če se zavedamo 

lastnih vrednot, potem se ne bomo počutili ogroženi od vrednot druge kulture, s 

katero bomo v stiku. Prav tako bomo lažje predstavili svojo kulturo predstavnikom 

drugih kultur, če se zavedamo svoje kulturne identitete.  

‒ Medosebne veščine. Sposobni moramo biti interakcij v večkulturnih skupinah. 

Občutek moramo imeti za občutljive teme in kulturne razlike. Na slednje moramo 

gledati kot na nekaj pozitivnega. Do ljudi moramo pristopati brez stereotipov in 

predsodkov. V nasprotnem primeru jih ne vidimo v pravi luči, saj na posameznike 

posplošujemo lastnosti skupine.  

 

Po Bennett (2011 v: Vižintin, 2011) imajo medkulturno kompetenco razvito tisti učitelji, ki 

so zmožni sodelovati s študenti, družinami in ostalimi učitelji drugih ras ali kultur, ki so 

zmožni razpravljati o različnosti med narodi, znotraj naroda in znotraj razreda. Oseba z 

razvito medkulturno kompetenco je soočena z dejstvom, da je bil njen pogled na svet 

oblikovan na podlagi prvotne kulture, zmožna se je soočiti z izvorom svojega 

etnocentrizma in doseči objektivnost pri presojanju drugih kultur; zmožna je nuditi pomoč 
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in podporo pri vzpostavljanju stikov med kulturami, pokazati kulturno empatijo in 

razumeti pogled drugih. 

Pomembno je sistematično usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev za 

medkulturne kompetence. Naloga učitelja pa je, da omogoča, da se tovrstnih kompetenc 

naučijo tudi učenci (Lukšič Hacin, 2011). Pridobivanje medkulturnih kompetenc je zaradi 

nenehnega razvoja družbe, globalizacije ter migracijskih procesov nujen in dolgotrajen 

proces, zato jih učenec ne more pridobiti naenkrat. Pridobivanje medkulturnih kompetenc 

je proces, ki teče vse življenje (Ivančič, 2004). 

 

 

3.7 VLOGA STARŠEV TER SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI 

PRISELJENCI 

 

Mnoge raziskave kažejo, da je družina pomemben dejavnik učne uspešnosti učencev. 

Toličič in Zorman (1977) v svoji raziskavi o okolju in uspešnosti učencev pri nas 

ugotavljata, da so učna uspešnost in aspiracije otrok po izobraževanju močno odvisne od 

družine, v kateri otrok živi. Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Kranjc in Kirbiš (2009) 

poudarijo, da je mogoče učinek vplivov socialno-ekonomskih dejavnikov vsaj do neke 

mere nevtralizirati prek kontekstualnih dejavnikov, saj raziskave kažejo, da je enako 

pomembno, kaj družina počne, kot kaj družina ima. Starši lahko torej kljub nizki izobrazbi 

in nizkemu socialno-ekonomskem statusu v otroku spodbujajo visoke aspiracije, saj na 

šolsko uspešnost pomembno vplivajo tudi struktura družine, stopnja družinske harmonije 

ter tudi podpora in zanimanje staršev za šolski uspeh otroka. Raziskave (Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2009) kažejo, da je vključevanje staršev v izobraževanje otrok (na primer 

pomoč pri domači nalogi, udeležba na govorilnih urah, spodbujanje k branju) pozitivno 

povezano s kakovostjo učenja in učno uspešnostjo otrok.  

Iz navedenega sledi, da je pri vključevanju učencev priseljencev v osnovno šolo treba 

vključiti tudi starše učencev priseljencev. Le z medsebojnim sodelovanjem lahko poiščejo 

možne rešitve in naredijo za otroka najboljše, kot piše Kalin (2009), ter izpostavi, da je 

med učitelji in starši treba graditi pristen medsebojni odnos, kulturo dialoga, problemske 

situacije pa reševati v spoštovanju in sprejemanju drug drugega. 

Mnogi starši priseljenci pri stikih s šolo naletijo na jezikovne in kulturne ovire. Zato so za 

učinkovito sporazumevanje med šolami in starši zelo pomembni številni ukrepi, predvsem 

tisti, ki se nanašajo na rabo jezikov, ki niso v redni šolski rabi. Integracija otrok 

priseljencev v šole v Evropi na podlagi študije predlaga tri ukrepe za spodbujanje 

sporazumevanja med šolami in družinami priseljencev (Integrating Immigrant Children 

into Schools in Europe, v prevodu Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2009, str. 

7):  

‒ objavo pisnih informacij o šolskem sistemu v jezikih družin priseljencev;  

‒ pomoč tolmačev v različnih okoliščinah v šolskem življenju;  

‒ imenovanje oseb za pomoč učencem priseljencem za vzdrževanje vezi med 

učenci priseljenci, njihovimi družinami in šolami. Te osebe so lahko izbrane 

izmed šolskega osebja, lahko jih zagotavljajo organi centralne ali lokalne šolske 

oblasti ali pa so del lokalnih služb, posebej pristojnih za priseljene družine. 

Na spletni strani http://www.infotujci.si/ si lahko priseljenci od leta 2010 v sedmih jezikih 

(slovenski, angleški, francoski, španski, ruski, bošnjaški in albanski) preberejo pomembne 

informacije o vstopu in bivanju, šolanju, socialnem in zdravstvenem varstvu in nekaj 

drugih osnovnih informacij o Sloveniji (Informacije za tujce, 2010). Izdelana je tudi 

brošura Vključevanje v slovensko družbo: Informacije za tujce, natisnjena v različnih 
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jezikih, ki vsebuje poglavje o šolanju oziroma izobraževanju s krajšim opisom vzgojno-

izobraževalnega sistema. 

V Sloveniji lahko tujci v stikih z javnimi službami zaprosijo za tolmača, vendar morajo 

zanj plačati. Zato šole v praksi zaprosijo dvojezične starše ali učence, da pri stikih s 

priseljenimi družinami nastopajo kot tolmači (Integracija otrok priseljencev v šole v 

Evropi, 2009). Koordinatorjev, ki bi bili zadolženi za povezovanje med priseljenci in šolo, 

Slovenija nima. Učitelj sodeluje s starši prek različnih formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna sporočila (elektronska pošta, šolske 

spletne strani), telefonski pogovori, odprte učne ure, dnevi odprtih vrat, šolske prireditve, 

skupne akcije, delavnice, predavanja, pikniki, projekti in drugo.  

Motik in Velić izpostavita nekaj poudarkov, ki jih na temo medkulturnega delovanja 

učiteljev v šoli v Centru za izobraževanje učiteljev v kantonu Luzern predlagajo za boljše 

sodelovanje s starši (Achormann, 2001; Lehreinne und Lehreweiterbildung Luzern, 

gradivo za seminar; povz. po Motik in Velić, 2007, str. 30): 

‒ strokovni delavec naj pridobi čim več informacij o »svetu«, iz katerega 

prihajajo starši oziroma otroci, poišče osnovne podatke o državi, religiji, 

pokrajini, kulturi, družinski kulturi, statusu in vlogi žene, matere, hčerke, 

vzgojitelja, o odnosu do vzgojnega sistema, o tem, kakšen status so imeli starši 

priseljencev v državi porekla, kakšnega imajo v Sloveniji, in ali je morda 

njihova družina razseljena; 

‒ strokovni delavec naj ugotovi, kakšna so pričakovanja staršev in otrok do 

vzgojno-izobraževalnega procesa v družini, državi porekla in Sloveniji, 

vključno z možnostmi in potrebami za integracijo, povezano z vsemi področji 

prilagajanja; 

‒ pedagoški delavec naj si skuša odgovoriti na vprašanje, kako se sam sooča z 

drugačnostjo in koliko drugačnosti je pripravljen prenesti, sprejeti; 

‒ pedagoški delavec naj razmisli, kako bi lahko starši priseljenci prispevali k 

integraciji in dobremu počutju vseh posameznikov v razredu, koliko 

prilagajanja je nujno potrebnega, da se vsi udeleženci dobro počutijo. 

 

Učitelji so v raziskavah (Bešter in Medvešek, 2010; Budinoska, 2013) poročali, da bi se 

morali starši bolj povezovati s šolo oziroma da se ne povezujejo dovolj. Po drugi strani pa 

raziskave kažejo tudi, da pazljivo strukturiran načrt lahko vzpodbudi večjo vključenost 

staršev priseljencev z nižjo izobrazbo, rezultat česar je boljše akademsko znanje njihovih 

otrok (Schofield, 2006 v: Heckmann, 2008).  

Miketič ugotavlja, da »slovenski šolski sistem pogosto diskriminira migrantske družine, 

ker vsebuje precej samostojnih domačih nalog, saj starši nimajo jezikovnega znanja, da bi 

pomagali svojim otrokom ali pa jih ni doma v času, ko otroci delajo domačo nalogo« 

(Miketič, 2009 v: Hanuš, 2010, str. 128). Vendar pa Knaflič (1991) poudarja, da je zelo 

koristno sodelovanje staršev, tudi če je njihovo poznavanje drugega jezika pomanjkljivo.  

 

Starše priseljence je treba seznaniti s šolskim sistemom in možnostmi, ki jih ta nudi, ter 

opredeliti naloge staršev, ki so jih zmožni opraviti: spodbujanje izobraževanja, motiviranje 

za šolsko delo, zagotavljanje pogojev za učenje, preverjanje, ali je domača naloga narejena, 

prisostvovanje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in šolskih prireditvah. Če učenec 

priseljenec ne zmore domačih nalog, pa spodbuda staršev, da iščejo, skupaj s šolo, možne 

rešitve (na primer pomoč sošolca, učitelja, prostovoljca, šola se poveže z mladinskim 

centrom). Med najpomembnejše dejavnike za učno uspešnost učencev namreč sodi ravno 

starševska skrb za šolsko delo (Izzo, 1999 v: Vec, 2009). Sodelovanje staršev s šolo in 

učinek tega sodelovanja sta povezana tudi s socialno-ekonomskim statusom staršev in 
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njihovo etnično pripadnostjo (Domina, 2005 v: Vec, 2009). Hkrati pa Vec (2009, str. 79) 

poudarja, da »naj bi bilo osnovno vodilo šole, da je dobro načine in oblike sodelovanja, 

pričakovanja v zvezi s sodelovanjem, cilje, udeležbo pri sodelovanju in drugo vedno znova 

odkrivati skupaj s starši in z njimi neprestano o tem komunicirati«. 

Hanuš (2010) predlaga delo s starši priseljenci, in sicer opismenjevanje za starše, pomoč 

pri pripravi na pogovor za službo, uporabo spletnih strani, pisanje življenjepisa, 

izpolnjevanje položnic, spoznavanje uradov in povezovanje s kulturnimi društvi. Sama 

izvaja šolo za starše, popoldanske pravljične ure, ki jih učenci obiskujejo skupaj s starši, in 

bralno značko za starše, s katerimi se srečuje tudi na knjižnem klepetu. 

 

 

 

 

4 VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV V ZAKONODAJI IN 

ŠOLSKI PRAKSI 
 

V tem poglavju so podrobneje predstavljeni zakoni in dokumenti, ki obravnavajo področje 

osnovnošolskega izobraževanja učencev priseljencev in področje medkulturnosti. V 

nadaljevanju bo predstavljeno, katere oblike pomoči so deležni učenci priseljenci, ko se 

vključijo v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji. 
 

4.1 SLOVENSKI ZAKONODAJNI IN STROKOVNI DOKUMENTI  

 

Slovenija je članica Organizacije združenih narodov, UNESCA, Evropske unije in Sveta 

Evrope. Po 2. svetovni vojni so bili v okviru teh organizacij izdani mnogi dokumenti, ki 

obravnavajo področje izobraževanja zlasti z vidika človekovih pravic, enakih možnosti in 

kulturne raznolikosti.3 Ti dokumenti narekujejo smernice medkulturnega izobraževanja in 

tudi izobraževanja učencev priseljencev. Podpisnica teh dokumentov je tudi Slovenija.  

Že Konvencija o otrokovih pravicah (1989) v 30. členu poudarja: »V tistih državah, v 

katerih živijo etnične, verske ali jezikovne manjšine ali osebe staroselskega porekla, 

otroku, ki pripada taki manjšini ali ki je staroselec, ne sme biti vzeta pravica, da skupaj z 

drugimi člani svoje skupine uživa svojo lastno kulturo, izpoveduje in izraža svojo lastno 

vero in da uporablja svoj lastni jezik.«  

 

V Sloveniji zagotavljanje pravic učencev priseljencev urejajo naslednji zakoni in 

dokumenti:  

 

Dokumenti, ki se nanašajo na pravico do vključevanja v osnovno šolo in načelo 

enakih možnosti 

Pravice do vključevanja otrok priseljencev v slovensko osnovno šolo urejajo Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli ter Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.  

 

Zakon o osnovni šoli (2007) v 10. členu otrokom, ki so tuji državljani, zagotavlja pravico 

do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljanom 

Republike Slovenije.  

                                                           
3 Več o medkulturnosti v mednarodnih dokumentih v: Soklič, 2011. 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 2. členu izpostavlja 

cilje sistema vzgoje in izobraževanja:  

‒ zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost, telesno in 

duševno zgradbo ali invalidnost; 

‒ zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno 

manj spodbudnih okolij. 

 

Tudi Bela knjiga (2011) med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja poudari 

»zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne glede 

na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko 

pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud 

posameznikom oziroma skupinam:   

‒ priseljencev,  

‒ ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja, 

‒ s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi« (2011, str. 16–17). 

 

Med načeli in cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole Bela knjiga (2011) poudari načelo 

enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika, in sicer zaradi individualnih 

razlik med učenci predlaga pestro ponudbo dejavnosti in uporabo različnih učnih pristopov 

z namenom zmanjševanja razlik med učenci, ki so povezane z njihovim socialno-kulturnim 

in jezikovnim okoljem. Torej predlaga možnost pozitivne diskriminacije za »povečanje 

enakih izobraževalnih možnosti za otroke iz socialno in kulturno depriviligiranih okolij« 

(Bela knjiga, 2011, str. 48). 

 

Dokumenti, ki vključujejo načelo medkulturnosti 

V zakonodajnih dokumentih terminov, kot so večkulturnost, medkulturnost, spodbujanje 

medkulturnih odnosov in podobno, ne najdemo, vendar pa nekateri cilji predstavljajo 

izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja (Vižintin, 2013). 

Izhodišča za razvoj medkulturnega izobraževanja omogoča že Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) z dopolnitvami, ki v 2. členu navaja cilje 

sistema vzgoje in izobraževanja, med katerimi so naslednji povezani z medkulturnim 

izobraževanjem:   

‒ zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost, telesno in 

duševno zgradbo ali invalidnost;   

‒ vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh 

spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;   

‒ razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o 

zgodovini Slovenije in njeni kulturi;   

‒ vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja, prihodnjih generacij;   

‒ na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, je omogočeno ob 

razvijanju slovenskega jezika tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in 

madžarskega jezika.   
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V 2. členu Zakona o osnovni šoli so navedeni naslednji 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; 

‒ seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov. 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je maja 2007 sprejelo Strategijo vključevanja otrok, učencev 

in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V dokumentu 

je podana analiza stanja, našteti so problemi pri vključevanju otrok migrantov v slovenski 

vzgojno-izobraževalni sistem ter navedene zakonske podlage, ki obravnavajo 

izobraževanje učencev priseljencev. V dokumentu so poudarjena načela vključevanja in 

predlagani ukrepi, ki bi pripomogli k izboljšanju razmer na omenjenem področju. S 

predlaganimi ukrepi avtorji pokažejo na potrebo po oblikovanju ustreznih zakonskih aktov, 

ki naj jih pripravijo pristojna ministrstva s pomočjo institucij, kot sta Center za slovenščino 

kot drugi/tuji jezik in Zavod RS za šolstvo. V Strategiji (2007, str. 12) so opredeljeni tudi 

cilji vključevanja učencev priseljencev: 

– na sistemski ravni zagotavljanje pogojev, možnosti in priložnosti, ki omogočajo 

doseganje ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih;  

– uspešna vključenost otrok migrantov v šolsko, socialno in pozneje poklicno okolje; 

– razvijanje zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, zaznavanje, razumevanje in 

sprejemanje drugačnosti za premagovanje predsodkov do drugih kultur, primerjanje 

kultur, vzgajanje k strpnosti, ohranjanje oziroma nadgrajevanje lastne identitete in 

kulture;  

– znanje slovenščine v taki meri, da zagotavlja uspešno vključevanje v sistem vzgoje in 

izobraževanja, to pa pomeni: 

o razvijanje jezikovne zmožnosti (otroci usvojijo oziroma se naučijo zadostnega 

nabora besedišča, slovničnih in sporazumevalnih vzorcev za uspešno 

sporazumevanje v šolskem okolju: sporazumevanje z učitelji, sporazumevanje z 

vrstniki, dejavno sodelovanje pri pouku); 

o razvijanje socialne zmožnosti (zmožnost izražanja mnenja, želja, namere oziroma 

ustreznega reagiranja na želje drugih. Otroci imajo to zmožnost že razvito, vendar 

so jo razvili v lastnem okolju in jo znajo realizirati le v svojem jeziku ter na način, 

ki ustreza ustaljenim vzorcem v njihovem sociokulturnem okolju. Učenje jezika je 

tudi socializacijski proces, prilagajanje novim življenjskim okoliščinam, govornim 

položajem); 

o razvijanje spoznavne zmožnosti (širjenje otrokovega pojmovnega sveta). 

 

Vižintin (2013, str. 191) ugotavlja, da je Strategija (2007) »v slovenski prostor prinesla 

kritičen, realen in do leta 2007 najbolj natančen pogled na pomanjkljivo slovensko 

zakonodajo in neurejene razmere pri vključevanju otrok priseljencev ter tudi predloge za 

spremembe«. 

Zavod RS za šolstvo je na podlagi Strategije leta 2009 izdal dokument Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009), leta 2012 pa je omenjeni dokument 

dopolnil in izboljšal ter izdal Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(2012) (v nadaljevanju Smernice, 2012). Smernice (2012) opredeljujejo ukrepe, strategije, 

prilagoditve za delo in načine sodelovanja ter vključevanja otrok in njihovih staršev na 

področju vzgoje in izobraževanja. S konkretnimi predlogi za uspešno vključevanje otrok 

priseljencev podpirajo razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja. Namenjene so tako za 
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delo z učenci priseljenci kot tudi za vso populacijo učencev. Upoštevano je načelo 

avtonomije, zato vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova sama pripravi izvedbeni načrt 

aktivnosti, ki vključuje in upošteva značilnosti in posebnosti učenca ter v skladu z 

veljavnimi predpisi in pričujočimi smernicami poišče najustreznejše rešitve konkretnih 

problemov. 
 

Bela knjiga (2011, str. 45) slovenske družbe sicer še ne opredeljuje kot večkulturne, vendar 

pa poudarja vzgojo za medkulturnost, kar razberemo iz naslednjega: »Z veliko verjetnostjo 

je mogoče predvidevati, da bo Slovenija postajala večkulturna država, ki bo zaznamovana 

z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi, zato je treba že danes misliti na prihodnje razmere 

in pripravljati sedanje generacije na življenje v spremenjenih razmerah. Predvidevamo 

lahko, da bo naša družba vse bolj odprta tudi za priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih 

okolij, zato je pomembno vzgajati in izobraževati za medsebojno spoštovanje in dialog.« 

Hkrati Bela knjiga (2011, str. 116–117) opredeli šolo kot »prostor, v katerem se srečujejo 

posamezniki različnih narodnosti, socialno-kulturnih okolij, etičnih skupin, veroizpovedi, 

svetovnonazorskih prepričanj in podobno. Vzgojno-izobraževalno delo je treba organizirati 

tako, da bo spoštovalo človekove pravice in temeljne svoboščine ter omogočalo optimalen 

razvoj vsem otrokom ne glede na izobrazbo njihovih staršev, njihov socialno-ekonomski 

položaj, narodno pripadnost, spol in podobno. Pri vzgoji se mora šola osredotočiti zlasti na 

razvijanje medsebojne strpnosti, solidarnosti, odgovornosti, spoštovanja drugačnosti, 

medgeneracijskega sožitja in s tem na razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični 

družbi«. Med načeli izpostavi načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in 

spodbujanja medkulturnosti, ki »vključuje poznavanje in oblikovanje kulture, 

oblikovanje zavesti o pomenu kulture in spodbujanju medkulturnosti. Poleg razvijanja in 

ohranjanja lastne kulturne tradicije šola spodbuja medkulturnost, seznanja učence z obče 

kulturnimi in s civilizacijskimi vrednotami, z drugimi kulturami in prispeva k spoštovanju 

pluralizma kultur. Posebno pozornost je treba nameniti tudi kulturam učencev 

priseljencev« (Bela knjiga, 2011, str. 117). 

Med cilje osnovne šole pa Bela knjiga (2011, str. 118) navede, da razvija sposobnosti za 

razumevanje različnosti: 

‒ spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vzgajanje za udejanjanje 

dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh pravic; 

‒ vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi; 

‒ poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne identitete in 

spoznavanje kultur drugih narodov; 

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

tradicije. 

 

Učenje slovenščine kot jezika okolja obravnavajo naslednji dokumenti 

Vloga slovenščine kot enega od ključnih pogojev za uspešno vključevanje učencev 

priseljencev v slovenske šole je bila v šolskih dokumentih prvič jasneje izpostavljena v 

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

izobraževanja (2007). V tem dokumentu je tudi jasno izraženo, da gre pri učencih 

priseljencih večinoma za govorce slovenščine kot drugega jezika, ki potrebujejo drugačen 

način poučevanja slovenščine.  

Zakon o osnovni šoli (8. člen) že od leta 1996 predvideva možnost, da se za otroke 

slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni 

slovenski jezik, lahko dodatno organizira pouk slovenskega jezika. Torej za otroke 

priseljence prve generacije, ki so se vključili v osnovno šolo, ni bil predviden dodatni pouk 
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slovenščine. To je bilo omogočeno šele novembra 2007, ko imajo otroci priseljenci, pri 

katerih materni jezik ni slovenščina in nimajo državljanstva RS, po priselitvi v Slovenijo 

pravico do tečaja slovenščine (Zakon o osnovni šoli, 2007, 10. člen).  

Tudi Smernice (2012) izpostavljajo učenje slovenščine kot ključni element za zagotavljanje 

možnosti komunikacije. Šola naj spodbuja učenje jezika učnega okolja, to je slovenščine, 

in maternega jezika posameznega otroka. Za otroke priseljence s pomanjkljivim znanjem 

slovenščine mora šola ob vstopu v skladu z možnostmi organizirati učenje in 

izpopolnjevanje slovenščine, pri čemer se stopnja in obseg učenja prilagodita ravni 

ugotovljenih individualnih jezikovnih zmožnosti in potrebam. Po potrebi se tudi v 

nadaljnjih letih šolanja organizira pomoč pri učenju slovenščine v okviru nadaljevalnih 

tečajev, dopolnilnega pouka, obveznih izbirnih predmetov. Smernice opozarjajo, da mora 

šola zagotoviti, da učence priseljence poučujejo učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika in imajo razvite medkulturne kompetence.   

Zagotavljanje učenja slovenščine kot drugega jezika je izpostavljeno tudi v Resoluciji o 

Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (2013). Med ukrepi so navedeni: 

prenova normativov in standardov z vidika uvedbe uvajalnih intenzivnih tečajev 

slovenščine za otroke priseljence; oblikovanje učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik 

v osnovni šoli na podlagi definiranega obsega in oblike učenja slovenščine kot 

drugega/tujega jezika; izdelava ustreznih e-gradiv (vključno s priročniki, kot so slovnica in 

slovarji), namenjenih za samostojno učenje in kombinirano učenje za najrazličnejše ciljne 

publike. 

 

Zakonske podlage, ki urejajo področje učenja maternega jezika učencev priseljencev 

Evropski parlament (2009) poziva vlade držav članic, naj otrokom zakonitih priseljencev 

zagotovijo brezplačno izobraževanje, hkrati z učenjem uradnega jezika države gostiteljice 

in maternih jezikov učencev priseljencev.  

Slovenija mora kot članica Evropske unije (v nadaljevanju EU) na podlagi načela enakih 

pravic učencem ponuditi učenje maternega jezika. V državah članicah EU obstajata dva 

glavna pristopa k učenju maternega jezika učencev priseljencev: Direktiva Sveta Evropske 

skupnosti o izobraževanju otrok delavcev migrantov iz leta 19774 in dvostranski sporazumi 

s tretjimi državami, ki niso EU članice (Sinjur, 2010).  

Ohranjanje maternega jezika učencev priseljencev je tudi ustavna pravica, saj Ustava RS v 

61. členu določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu 

ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo 

(Ustava, 2006).  

Zakonodaja že od leta 1996 omogoča možnost učenja maternega jezika, saj predvideva, da 

se za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni 

jezik ni slovenski jezik, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega 

maternega jezika in kulture (Zakon o osnovni šoli, 8. člen). Prav tako se v skladu z 

mednarodnimi pogodbami organizira pouk maternega jezika in kulture za otroke, ki so tuji 

državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji (Zakon o 

osnovni šoli, 10. člen). Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 81. 

členu določa, da država zagotavlja sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, 

vključene v redno osnovnošolsko izobraževanje. 

Leta 2011 Zakon o osnovni šoli v 8. členu odpravlja razlikovanje med otroki priseljenci z 

državljanstvom ali brez njega in predvideva pouk njihovega maternega jezika in kulture s 

sodelovanjem z državami izvora.  

                                                           
4 Več o politiki učenja maternega jezika učencev priseljencev v drugih državah v: Sinjur 2010. 
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Tudi Bela knjiga (2011) poudarja, da morajo imeti materni jeziki učencev, katerih 

materinščina ni slovenščina, posebno mesto. Predlaga, da bi imeli priseljenci v osnovni šoli 

možnost učenja svojega prvega jezika/materinščine in kulture, saj je dobro razvita 

jezikovna zmožnost v prvem jeziku eden od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne 

zmožnosti v vseh drugih jezikih. Zato naj šola (lahko tudi v sodelovanju z drugimi šolami) 

oblikuje skupine za učenje maternega jezika in kulture za učence, katerih materni jezik ni 

slovenščina, v obsegu ene ure na teden za skupino učencev.  

Prav tako je izhodišče jezikovne politike v Sloveniji, da imajo vsi govorci, katerih prvi 

jezik ni slovenščina, v skladu s človekovimi pravicami in načeli Evropske unije pravico 

ohranjati in ali obnavljati lastni jezik in kulturo (Resolucija o Nacionalnem programu za 

jezikovno politiko 2014–2018, 2013).  

 

Zakonodaja o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

priseljencev 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013, 15. člen) omogoča od leta 2008 prilagajanje ocenjevanja med šolskim letom: »Za 

učenca priseljenca iz druge države se lahko v dogovoru s starši med šolskim letom 

prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca 

priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev 

oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. O prilagoditvah ocenjevanja med 

šolskim letom iz tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve ocenjevanja med šolskim 

letom se učencu priseljencu iz druge države upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi 

v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.«  

Glede nacionalnega preverjanja znanja pa zakonodaja omogoča, da »učenci priseljenci iz 

drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v 

Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje 

znanja prostovoljno« (Zakon o osnovni šoli, 64. člen). 

O napredovanju pa v Zakonu o osnovni šoli v 69. členu piše, da so lahko »učenci 

priseljencev iz drugih držav ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v 

osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v 

naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor«. 

 

Kako se zakonodajna izhodišča uresničujejo v osnovnošolski praksi, bo predstavljeno v 

nadaljevanju. 

 

 

4.2 PODPORNI MEHANIZMI UČENCEM PRISELJENCEM  

 

Delo z učenci priseljenci v šolah se po državah razlikuje (Field et al., 2007; Strategija, 

2007; Nusche, 2009; Lesar, Jug Došler in Čančar, 2012; Sinjur, Devjak, Blažič in Krajnčan, 

2012; Čančar, 2014). 

Christensen in Stanat (2007) opredelita pet različnih tipov dvojezične podpore učencem 

priseljencem:  

1. Ni specifične podpore pri učenju jezika: učenci so umeščeni v učilnice, v katerih se 

srečajo z jezikom okolja.  

2. Sistematična podpora pri učenju jezika: učenci priseljenci so umeščeni v redne oddelke, 

vendar prejemajo dodatno pomoč pri obvladovanju jezika v učnem jeziku (jeziku okolja).  

3. Vključitev s pripravljalno fazo: učenci priseljenci se udeležijo pripravljalne faze pred 

prehodom v redni oddelek.  
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4. Prehodna dvojezična podpora: učenci priseljenci se na začetku učijo v svojem maternem 

jeziku, nato postopoma prehajajo v učenje v učnem jeziku okolja.  

5. Vzdrževanje dvojezičnosti: učenci so večinoma poučevani v njihovem maternem jeziku; 

cilj programa je razviti dvojezičnost pri učencih – obvladanje maternega in jezika okolja.  

 

Le v nekaterih državah OECD obstaja dvojezični pristop (na primer na Švedskem). 

Razlogi so predvsem finančni, praktični in logistični: tako izobraževanje je drago, težko 

izvedljivo, predvsem, če obstaja mnogo različnih jezikovnih skupin v državi, težko je najti 

ustrezno izobražene učitelje in pripraviti kvalitetno učno gradivo, ki bi povezovalo materni 

jezik s kurikulom države gostiteljice (Nusche, 2009).  

Pri vključevanju učencev priseljencev v osnovno šolo v Sloveniji ne poznamo 

»pripravljalne faze« oziroma priprave na vstop, ampak so novopriseljeni učenci ob vpisu 

vključeni v redne razrede. Ob tem so deležni nekaterih oblik podpore, ki jih ponuja 

osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. V zadnjih letih država skupaj z Evropsko 

unijo financira tudi nekatere projekte, v katere so vključene posamezne osnovne šole, v 

okviru katerih preizkušajo inovativne rešitve, ki bi olajšale vključevanje učencev 

priseljencev v osnovno šolo. V nadaljevanju so predstavljene tako že obstoječe podporne 

oblike kot tudi inovativne rešitve. 

 

4.2.1 OBLIKE PODPORE V ZAKONODAJI 

 

Slovenska osnovnošolska zakonodaja ponuja učencem priseljencem nekaj oblik podpore: 

 

1. Učenje slovenščine kot drugega jezika 

Za učence priseljence je slovenščina drugi jezik oziroma jezik novega okolja, ki se ga 

morajo naučiti, če se želijo vključiti v to okolje. Hkrati je zanje tudi učni jezik, saj 

poučevanje poteka v slovenščini. Prav tako pa je glede na predmetnik devetletne osnovne 

šole slovenščina zanje tudi učni predmet.  

Z vključitvijo v osnovno šolo so učenci postavljeni pred dve nalogi hkrati: učenje nove 

snovi v jeziku, ki ga ne obvlada, in (posredno) učenje jezika. To ni enako kot učenje jezika. 

Učenje jezika je osredinjeno na pridobivanje jezikovnih sposobnosti in naj bi potekalo pred 

vstopom v šolo, kadar je to možno. Učenje (razumevanje in pomnjenje) nove snovi in 

seznanjanje z novim jezikom sta za učenca priseljenca zelo težavni nalogi (Knaflič, 2010). 

Krek in Vogrinc (2005) ugotavljata, da je pogoj uspešne vključitve učencev iz jezikovno, 

kulturno in socialno deprivilegiranih družin v vzgojno-izobraževalni sistem ustrezno 

začetno opismenjevanje teh učencev. Slabše obvladovanje ali neobvladovanje slovenskega 

sporazumevalnega jezika vodi do neučinkovitega dela v šoli, saj učenec ni zmožen slediti 

pouku zaradi jezikovne pregrade. 

Problem učencev priseljencev je nezadostno obvladanje slovenskega jezika ob 

vključevanju v šolski sistem oziroma obremenjenost z vzporednim usvajanjem slovenščine 

in obvladovanjem učne snovi. Obvladanje učnega jezika je za potek šolanja nujno, saj 

učenci, ki ne obvladajo učnega jezika, v učnem procesu ne morejo razviti vseh svojih 

sposobnosti (Knaflič, 2010). 

Knez (2012) poudari razliko med vsebinami in pristopi pri poučevanju in preverjanju 

znanja pri prvem ali drugem jeziku. Učenci rojeni govorci svoje dobro znanje slovenščine 

v šoli nadgrajujejo, učenci priseljenci pa se (običajno) s slovenščino srečujejo prvič in se jo 

morajo naučiti »od začetka«. Zato je smiselno pri načrtovanju začetnega pouka slovenščine 

za učence priseljence v ospredje postaviti tiste vsebine, potrebne za sporazumevanje v 

vsakdanji komunikaciji in pri spremljanju drugih predmetov, pozneje pa dodati 

metajezikovna in literarna znanja.  
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Od leta 2007 Zakon o osnovni šoli (10. člen) predvideva organizacijo tečaja slovenščine za 

otroke, ki prebivajo v Sloveniji, a so tuji državljani ali osebe brez državljanstva in 

potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine. Šole zaprosijo za finančno pomoč Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) (81. člen Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja), ki jim praviloma financira do 35 ur dodatnega 

pouka slovenščine na leto za posameznega otroka. V zakonodaji ni določeno, kako bo 

potekalo učenje slovenščine, ampak je izvedba prepuščena šolam. Poteka zelo različno: kot 

dodatne ure med/pred ali po pouku, v oddelkih podaljšanega bivanja, kot individualna 

strokovna pomoč, interesna dejavnost ali tečaj (Knez, 2009). Tudi profil učitelja, ki 

poučuje slovenščino kot drugi jezik, ni določen, torej učitelji, ki poučujejo slovenščino kot 

drugi jezik, največkrat niso bili usposobljeni za poučevanje jezika oseb, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. To pomeni, da so učenci priseljenci po 35-urnem tečaju večinoma deležni 

poučevanja slovenskega jezika kot učenci, ki jim je slovenščina materinščina. Prav tako 

ustrezne podpore pri svojem pedagoškem delu niso deležni slovenski učitelji, saj so 

večinoma tako rekoč postavljeni pred dejstvo, da je v razredu učenec, ki slovenskega 

jezika ne razume (Lesar, Jug Došler in Čančar, 2012; Čančar, 2014). 

Vižintin (2014, str. 78) poudarja, da je pouk slovenščine kot drugega jezika (v nadaljevanju 

SDJ) »temeljna oblika podpore za uspešno vključevanje otrok priseljencev v novo okolje, 

zato je pomembno, da je organiziran strokovno, sistematično in prilagojeno individualnim 

potrebam«. Vendar za poučevanje slovenščine kot drugega jezika ni ustreznega učnega 

načrta. Upoštevajoč dejstvo, da je slovenščina za nekatere učence materni, za druge pa 

drugi jezik, Skubic Ermenc (2010a) predlaga pripravo učnega načrta za slovenščino kot 

drugega jezika (kot pri učnih načrtih za madžarsko in italijansko manjšino), s čimer se 

strinja tudi Bela knjiga (2011). Takšen učni načrt bi bil lahko bodisi osnova za dopolnilni 

pouk slovenščine bodisi za oblikovanje novega učnega predmeta slovenščina kot drugega 

jezika. Vendar pa omenjena avtorica pri tem opozarja, da oblikovanje novega predmeta 

prinaša tveganje, saj lahko pripomore k ločevanju učencev.  

Za čim bolj kakovosten pouk SJD Vižintin (2014) svetuje usposabljanje za poučevanje 

SDJ, študij strokovne literature s tega področja ter izmenjavo izkušenj z drugimi učitelji 

SDJ. Predlaga fleksibilno obliko izvajanja pouka SDJ: poleg uvajalnice naj se pouk SDJ 

izvaja med poukom, na začetku intenzivneje, postopoma pa naj bo otrok vedno več 

vključen v redni vzgojno-izobraževalni proces. 

Tudi Bela knjiga (2011) ugotavlja sistemsko neurejenost: »Šole se morajo tako znajti po 

svoje in izkušnje kažejo, da je njihovo uresničevanje odvisno zlasti od ozaveščenosti in 

angažiranosti posameznih učiteljev in ravnateljev.« Zato Bela knjiga (2011) poudari, da je 

treba nujno ponuditi ustrezno sistemsko rešitev in v njej natančno opredeliti: obseg 

dodatnega pouka, njegove obliko in vsebine ter, kdo so lahko izvajalci dodatnega pouka in 

kakšna naj bo njihova strokovna usposobljenost. Predlaga tako obliko učenja slovenščine, 

ki bo učencem omogočala učinkovito jezikovno napredovanje, hkrati pa jih ne bo 

izključevala ali marginalizirala. Predlagana je obvezna strnjena začetna oblika jezikovnega 

tečaja (do 240 ur), ki jo je možno zagotoviti z regijskim medšolskim sodelovanjem. Po 

potrebi se nadaljuje dodatno učenje slovenščine v okviru diferenciacije in individualizacije 

rednega pouka, kombinirano s pomočjo učencev s podobno izkušnjo (oblike tutorstva). 

Posebej je poudarjeno tudi vzpodbujanje staršev k učenju slovenščine.   

Stanje se sicer izboljšuje, saj je v zadnjih letih izšlo precej učnega gradiva5, ki je učiteljem 

v pomoč pri učenju slovenščine kot drugega jezika, Center za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik pa izvaja usposabljanja za učenje slovenščine kot drugega jezika za učitelje. 

                                                           
5 Glej: spletna stran Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik; spletna stran Zavoda RS za šolstvo; Vižintin, 

2013. 
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2. Učenje maternega jezika 

Formalno-pravno imajo učenci priseljenci (oziroma vsi, katerih materni jezik ni 

slovenščina) v Sloveniji možnost učenja maternega jezika. Vendar pa uresničevanje teh 

pravic ni sistemsko urejeno. V praksi se izvaja učenje maternih jezikov učencev 

priseljencev v obliki dopolnilnega pouka ali izbirnega predmeta.  

Po sklepu ministra o sofinanciranju dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za 

otroke priseljencev v šolskem letu 2014/156 dopolnilni pouk maternega jezika izvaja 

osnovna šola, sredstva za izvajanje pa zagotavljata MIZŠ ter države, katerih jezik se 

poučuje, ali starši učencev, ki bodo pouk obiskovali, ali druge osebe. Države, katerih jezik 

se poučuje, ali starši ali druge osebe zagotavljajo plačilo učitelja ter njegove potne stroške, 

medtem ko MIZŠ zagotavlja letni pavšalni znesek na učenca ali dijaka, ki obiskuje 

dopolnilni pouk, ki zadostuje za plačilo uporabe prostorov (najmanj) 60 ur pouka, nabavo 

učil in učnih pripomočkov za učenca ter materialne stroške za izvedbo programa 

(fotokopiranje, telefon, drobni potrošni material in drugo). 

Druga možnost učenja maternega jezika je v obliki izbirnega predmeta, pri katerem pa ti 

jeziki niso opredeljeni kot prvi jeziki, temveč se obravnavajo kot tuji.  

Kljub dobro urejeni teoretični podlagi učenja maternega jezika učencev priseljencev pa je v 

praksi le nekaj šol, ki ponujajo in izvajajo učenje maternega jezika. Priseljeni otroci iz 

Makedonije se lahko učijo maternega jezika od leta 1993, v zadnjih letih pa se ga tudi 

priseljenci iz drugih držav. Za učence priseljence iz držav EU Slovenija trenutno na 

podlagi Direktive Sveta Evropske skupnosti (1977) sofinancira pouk nemščine in finščine. 

Na podlagi bilateralnih sporazumov pa MIZŠ sofinancira dopolnilno učenje albanščine, 

ruščine in makedonščine. Dopolnilno učenje hrvaščine financira država Hrvaška sama 

(Sinjur, 2010). Možnost financiranja dopolnilnega učenja maternega jezika in kulture, ki ga 

odobri MIZŠ, koristi osem šol (Vižintin, 2010b). V manjšem številu šol pa se izvaja učenje 

maternih jezikov kot izbirnega jezika (Komac, Medvešek in Roter, 2007).  

Smernice (2012) spodbujajo branje knjig in drugih publikacij v maternem jeziku in 

organiziranje bralne značke v maternih jezikih. 

O pomenu maternega jezika bi bilo treba izobraziti tudi pedagoške delavce, saj raziskava 

(Krek in Vogrinc, 2011) ugotavlja, da le dobra tretjina osnovnošolskih učiteljev (38 %) 

meni, da bi šola morala poskrbeti, da bi se učenci, katerih materni jezik ni slovenščina, 

učili tudi svoje materne jezike.  

 

3. Prilagoditve metod in oblik dela  

V skupino učencev z učnimi težavami so vključeni tudi učenci, katerih težave pri učenju so 

posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti ter težave, povezane z večjezičnostjo in 

večkulturnostjo (Magajna in drugi, 2008), torej v to skupino sodijo tudi učenci priseljenci. 

Zakon o osnovni šoli v 12. členu navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami 

dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči.  

Država financira izvedbo dopolnilnega pouka (1 uro dopolnilnega in dodatnega pouka na 

oddelek) in pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek (Zakon o 

financiranju, 81. člen). 

V knjigi Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna in drugi, 2008) je navedenih 

nekaj priporočil za poučevanje učencev priseljencev: 

‒ učenec naj sedi tako, da dobro vidi na tablo in dobro sliši učitelja; 

‒ pri učencu je treba razvijati strategije poslušanja; 

                                                           
6 Sklep številka 6039-1/2014/1 z dne 26. 8. 2014. 
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‒ učencu je treba omogočiti dodaten čas, v katerem sprašuje učitelja in odgovarja na 

vprašanja, s katerimi učitelj preverja razumevanje jezika; 

‒ uporaba čim več vizualnih opor (na primer lutke, posterji, slike, videoposnetki); 

‒ poudarjanje ključnih besed in izdelava slovarja ključnih besed; 

‒ poenostavitev besedila (enostavna jezikovna struktura, znano besedišče, večkratna 

ponovitev); 

‒ spodbuda rabe materinega jezika, predstavitev kulturne dediščine tudi v razredu (na 

primer s pesmijo, plesom, otroško igro); 

‒ sodelovalno učenje v manjših skupinah (pomoč vrstnikov); 

‒ različne opore pri pisnem izražanju (na primer vprašanja, ključne besede, miselni 

vzorec); 

‒ dodatne razlage in vaje za razvoj besedišča; 

‒ sprotno preverjanje razumevanja jezika.  

 

Budinoska (2013) pa našteje naslednje aktivnosti, ki bi jih lahko učitelj izpeljal med 

poukom in bi učencu priseljencu pomagale pri uspešnem in hitrejšem vključevanju: 

‒ vključevanje učenca priseljenca v pedagoški proces;  

‒ naloge, prilagojene jezikovnemu znanju učenca priseljenca;  

‒ prilagojen material oziroma učni listi;  

‒ dodatno slikovno gradivo; 

‒ sprotno preverjanje razumevanja;  

‒ dodatna, poenostavljena razlaga; 

‒ vključevanje vsebin iz kulturnega okolja učenca priseljenca; 

‒ spodbujanje, sprejemanje, spoštovanje.  

 

Učenci priseljenci so tako upravičeni do prilagajanja metod in oblik dela med poukom, 

obiskovanja dopolnilnega oziroma dodatnega pouka ter obiskovanja individualne oziroma 

skupinske pomoči. Če učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam pri rednem in 

dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja ne napreduje, potem se na učiteljevo 

pobudo ali pobudo staršev vključi še svetovalni delavec. Naslednja stopnja pomoči pa je 

pomoč v obliki individualne oziroma skupinske pomoči. 

 

4. Prilagoditve preverjanja, ocenjevanja, napredovanja in opravljanja NPZ za učence 

priseljence 

Od leta 2008 imajo učenci priseljenci možnost do dvoletnega prilagojenega preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter možnost napredovanja v naslednji razred kljub neocenjenosti. 

Učenci priseljenci v prvem letu vključitve v osnovno šolo nacionalno preverjanje znanja 

opravljajo prostovoljno.  

Odgovornost za prilagojeno preverjanje in ocenjevanje znanja prenaša zakonodaja na 

celoten učiteljski zbor, in to v dogovoru s starši. Pravne podlage za izvajanje prilagojenega 

ocenjevanja so zelo splošne in ohlapne, vsaka šola pa se po svoje spopada z ocenjevanjem 

učencev priseljencev.  

Prilagoditve se izvajajo na posameznih šolah različno (Vižintin, 2013):  

– otroci priseljenci prvo leto po vpisu niso ocenjeni ali pa so ocenjeni le pri posameznih 

učnih predmetih in kljub temu napredujejo v višji razred;  

– učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje na različne načine: ustno, individualno, s 

podaljšanim časom pisanja, z dodatno razlago, možnostjo uporabe slovarja ali spletnega 

prevajalnika, uporabo slikovnega gradiva;  

– pri preverjanju in ocenjevanju učenci priseljenci uporabljajo svoj materni jezik ali skupni 

vmesni jezik, ki ga razume tako učenec priseljenec kot učitelj; 
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– učitelji pripravljajo za učence priseljence posebne učne liste, s pomočjo katerih dosegajo 

standarde znanja skladno z individualnim napredkom posameznega učenca priseljenca (ki 

se ga spremlja v individualnem programu).  

 

Kot lahko vidimo, je ohlapnost pravil lahko tudi priložnost za fleksibilno prilagajanje 

individualnim situacijam. Učitelji lahko po svoji presoji nekatere standarde znanja ocenijo 

v tistem šolskem letu, nekatere pa šele v naslednjem.  
 

5. Individualni program (v nadaljevanju IP) 

Pomoč otrokom, ki imajo učne težave, in v to skupino so vključeni tudi učenci priseljenci 

ali »drugojezični oziroma socialno-kulturno drugačni učenci«, je lahko nudena tudi s 

pomočjo koncepta individualnega programa (Magajna in drugi, 2008, str. 68).  

Smernice (2012) predlagajo, naj šola glede na ugotovljeno predznanje učenca priseljenca 

izdela individualni načrt aktivnosti, ki vsebuje načrt notranje individualizacije in 

diferenciacije, program dopolnilnega in dodatnega pouka ter druge ukrepe, tako da 

upošteva učne in druge potrebe ter specifiko učencev, ki pripadajo drugim kulturam. 

Individualni načrt aktivnosti pa naj vključuje tudi načrt spremljanja doseganja vzgojno-

izobraževalnih ciljev ter vloge in odgovornosti strokovnih delavcev, učenca in staršev. 

Ker prihajajo učenci priseljenci z različnimi predznanji, se zdi smiselno, da se za vsakega 

učenca pripravi individualni program, ki vključuje informacije o učenčevem predhodnem 

šolanju, predznanju, izpostavi se njegova močna in šibka področja, vanj učitelji 

posameznih predmetnih področij zapišejo cilje, prilagoditve pri učnih predmetih in jih tudi 

spremljajo in evalvirajo (predavanje Jelen Madruša, M.). Načrtovane so vsebinske 

prilagoditve in tudi prilagoditve ocenjevanja.  

Skubic Ermenc (2010b) je do tega, da se z učenci priseljenci postopa po nekih posebnih 

postopkih in se zanje pripravljajo posebni programi, kritična. Predlaga pripravo 

individualnih programov za vse učence, tako bi individualizirali in diferencirali pouk brez 

stigmatizacije. 

 

6. Razširjeni program: vključitev v oddelek podaljšanega bivanja, interesne 

dejavnosti, jutranje varstvo 

Poleg obveznega programa osnovna šola ponuja še razširjeni program, ki vključuje 

podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, ure 

za individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem 

ter šolo v naravi. Prav vključevanje v razširjeni program je za učence priseljence zelo 

pomembno, saj nudi podporo pri delanju domačih nalog, dodatni razlagi učne snovi, 

vključevanju med vrstnike, omogoča usvajanje jezika okolja in razvijanje močnih področij 

učencev priseljencev. 

 

 

4.2.2 INOVATIVNE OBLIKE PODPORE 

 

V zadnjem desetletju so se v Sloveniji izvajali številni projekti, dejavnosti, raziskave in 

usposabljanja za spodbujanje medkulturnosti, učenje slovenščine kot drugega jezika, 

aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, razvoj medkulturne zmožnosti vseh 

prebivalcev, saj so praksa in raziskave pokazale, da za uspešno vključitev učenca 

priseljenca ni dovolj le vključiti ga v razred sovrstnikov, ampak da so za uspešno 

vključevanje učencev priseljencev odgovorne tako šole z učitelji kot širše družbeno okolje.  

Nekatere slovenske osnovne šole so v sodelovanju z zunanjimi institucijami v okviru 

projekta že oblikovale podporne mehanizme za lažje vključevanje učencev priseljencev v 
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šolo, ki lahko predstavljajo dobro izhodišče za uspešno vključevanje učencev priseljencev 

v osnovno šolo (Vižintin, 2009; Knez, 2010, 2012; Baloh, 2010; Gombač, 2011). Cilj teh 

programov je omiliti stres, ki ga doživijo učenci priseljenci ob selitvi v novo okolje in 

vključitvi v drug vzgojno-izobraževalni sistem. Te inovativne rešitve so:  

 

1. Intenzivni tečaj slovenščine pred vključitvijo v pouk  

Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik so izvedli pet pilotnih tečajev slovenščine, v 

katerega so se vključili učenci priseljenci ob začetku njihovega šolanja v Sloveniji in 

njihovi starši. V tečaj so vključili tudi učence, ki so slovenske šole obiskovali že preteklo 

leto, vendar v znanju slovenščine niso napredovali. Tečaji so bili zelo intenzivni (pouk je 

potekal štirinajst dni vsak dan po šest šolskih ur, skupaj torej 60 ur) in so, kot so poročale 

šole, bistveno pripomogli k uspešni vključitvi otrok v pouk in druge šolske dejavnosti. 

Potekali so na izbranih šolah. Tečaji, ki so vključevali spoznavanje osnovnega besedišča in 

sporazumevalnih vzorcev, urjenje v vseh štirih jezikovnih spretnostih ter seznanjanje s 

sociokulturnimi vsebinami, so se izkazali za dobro rešitev pri začetnem učenju 

slovenščine. Šole so po končanih projektih želele nadaljevati s tako obliko začetnega 

poučevanja slovenščine, vendar zaradi finančnih omejitev takih tečajev po koncu projekta 

ni bilo več možno izpeljati (Knez, 2010 in Knez, 2012).  

Strnjeni uvodni tečaji so že prepoznani kot smiselno učenje novega jezika, za katerega 

izkušnje kažejo, da povečuje možnosti za uspeh, hitrejšo vključitev in napredovanje (Knez, 

2010, Skubic Ermenc, 2010a; Bela knjiga, 2011). Vendar pa se v tem primeru učence 

priseljence izolira od preostalih učencev. Raziskave (Field et al., 2007) kažejo, da se v 

pripravljalnem razredu učenci priseljenci sicer naučijo osnovnega jezikovnega znanja, da 

pa mora biti segregacija kratka, sicer so učinki negativni (učenci ostajajo predolgo v teh 

razredih). Hkrati raziskave (Nusche, 2009) kažejo, da mora biti jezikovni tečaj povezan z 

učnim načrtom. Tudi Skubic Ermenc opozarja pred segregacijo, saj je prav raziskava PISA 

pokazala, da so višji učni dosežki verjetnejši v enotnih kot pa v diferenciranih 

izobraževalnih sistemih, to pa pomeni, da diferencirani sistem razlike povečuje. Tako 

morajo biti cilj rešitev čim manj togega in tem bolj kratkotrajnega ločevanja učencev. 

Najmanj pa so učinki ločevanja škodljivi takrat, ko se prilagajanje pouka dogaja znotraj 

večinskega oddelka, torej pri notranji diferenciaciji in individualizaciji (Skubic Ermenc, 

2010a, str. 271). Tudi Z. Medveš (2006) na podlagi raziskav OECD in PISA zagovarja 

notranjo diferenciacijo, ki upošteva potrebo vsakega posameznika, torej zagovarja 

individualizacijo pouka.  

V Beli knjigi (2011) se je stroka izognila segregaciji učencev priseljencev, in je kot rešitev 

predlagala strnjeni program slovenščine, v katerem bi se učenci v določenem deležu 

udeleževali tudi rednega pouka skupaj s sošolci. Za program bi se oblikoval posebni učni 

načrt za slovenščino kot drugi/tuji jezik.  

Tudi učitelji vidijo pozitivno stran intenzivnih tečajev slovenščine in jih podpirajo. 

Raziskava (Krek in Vogrinc, 2011) je pokazala, da večina osnovnošolskih učiteljev (88 %) 

meni, da bi morali učenci, katerih materni jezik ni slovenščina in slovenščine ne obvladajo, 

pred vključitvijo v slovensko osnovno šolo začetno znanje slovenščine pridobiti na 

posebnem intenzivnem tečaju. Več kot polovica osnovnošolskih učiteljev (54,6 %) meni, 

da bi morali učenci na takšnem tečaju pridobiti tudi osnovno znanje drugih predmetov. 

 

2. Pripravljalnica: uvajalnica in nadaljevalnica 

V zadnjih letih se pripravljalna faza pojavlja na posameznih šolah, na katerih je odstotek 

priseljenskih učencev višji. Na nekaterih šolah izvajajo »pripravljalnico«, ki jo sestavljata 

»uvajalnica« in »nadaljevalnica« (Baloh, 2010). Uvajalnica se začne izvajati pred 

začetkom šolskega leta v zadnjem tednu avgusta. Namenjena je pomoči novopriseljenim 
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učencem pri kulturnem in jezikovnem vključevanju v novo okolje. Novopriseljeni učenci 

se naučijo osnovnih sporazumevalnih vzorcev v slovenščini, spoznajo se s kulturno 

dediščino države gostiteljice ter vsebinami državljanske in domovinske vzgoje. Poleg tega 

lahko drugim predstavijo tudi svoj jezik in kulturo, se spoznajo z učitelji, učitelji pa se 

srečajo s starši (Jelen Madruša, 2010). Tako se poveča verjetnost, da se bo sodelovanje s 

starši ohranilo skozi vse leto. V nadaljevanju se spoznajo z učnimi in dnevnimi vsebinami, 

ki bodo del njihovega življenja v novem okolju (šola in življenje v šoli, potrebščine, 

predmeti in drugo). Tako se predpostavlja, da učenci v šolo pridejo manj prestrašeni, se 

počutijo varnejše in bolj sprejete, še pred začetkom šolanja pa se seznanijo tudi z novim 

jezikom. Učenci nadaljujejo v nadaljevalnici, ki poteka med šolskim letom (prav tam).  

 

3. Vrstniško in medvrstniško tutorstvo ter vrstniška pomoč 

Pri uspešnem vključevanju učencev priseljencev lahko ključno vlogo odigrajo tudi 

sovrstniki. Vrstniška pomoč, uporablja se tudi termin vrstniško tutorstvo, predstavlja 

obliko pomoči vrstnika vrstniku na različnih področjih (Dubois in Karcher, 2005 v: Jereb, 

2011). V Sloveniji »kot vrstniško tutorstvo štejemo različne oblike sodelovalnega učenja 

v paru (pri tem medvrstniško tutorstvo pomeni tutorstvo med različno starima učencema, 

vrstniško tutorstvo pa med enako starima učencema), kot vrstniško pomoč pa različne 

oblike učenja v skupini enako starih učencev« (Jereb, 2011, str. 95).  

Pri tutorstvu med različno starimi učenci tutor predstavlja model vzornega obnašanja, 

organiziranja dela, postavljanja vprašanj, predstavlja lastno učinkovito učenje in spodbuja 

izboljšanje učnih navad učenca, s katerim sodeluje (Gaustad, 1993; Miller in Miller, 1995 

v: Jereb, 2011).  

Na področju vključevanja učencev priseljencev je medvrstniško tutorstvo namenjeno 

učencem priseljencem kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju učne snovi 

posameznih predmetov pa tudi učenju slovenščine prek skupnega maternega jezika. Hkrati 

pa se, kot navajata Bešter in Medvešek (2010, str. 231), »v določenih pogledih otrok laže 

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«. 

 

4.3 KRITIKA OBSTOJEČEGA SISTEMA 

 

Slovenska osnovnošolska zakonodaja omogoča, da se v osnovno šolo pod enakimi pogoji 

lahko vključijo vsi učenci, prav tako so izražene pravice učencev priseljencev. Zakonodaja 

omogoča tečaj slovenščine, pouk maternega jezika in kulture (v sodelovanju z izvornimi 

državami) ter dveletno prilagojeno preverjanje in ocenjevanje znanja. Po pregledu 

zakonodajnih in drugih dokumentov, ki so podlaga za delovanje vzgojno-izobraževalnega 

sistema in za vključevanje učencev priseljencev, lahko zaključimo, da slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem vsebuje različne elemente medkulturnega pristopa. Hkrati pa je v 

zakonodaji opaziti tudi pomanjkljivosti.  

Tako zakonodaja uporablja za otroke priseljence izraz »otroci, ki so tuji državljani oziroma 

učenci tujci«, kar se posledično uporablja tudi v drugih dokumentih. Vižintin (2013, str. 

188) pravi, da izraz »tujci« izraža stigmatizacijo in predlaga »ustreznejši in bolj vključujoč 

izraz, za začetek otroci priseljenci«.  

Skubic Ermenc (2010b) je kritična tudi do ciljev vključevanja, ki so našteti v Strategiji 

(2007) in Smernicah (2012), ter opozarja, da so učenci priseljenci obravnavani kot posebna 

kategorija, »ki jih definira stopnja primanjkljaja: stopnja (ne)obvladovanja slovenščine« 

(2010b, str. 85–86), ter da se večina ciljev nanaša nanje. Le cilj, ki predvideva 
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medkulturno kulturo šole, v kateri se še posebej skrbi za dosežke učencev priseljencev, se 

nanaša na celotno šolsko populacijo. Skubic Ermenc opozori, da bi cilje lažje realizirali, če 

bi bilo osnovno izhodišče Strategije (2007) razvoj medkulturne in inkluzivno zasnovane 

vzgoje in izobraževanja in ne vključevanje učencev priseljencev.  

Učenci priseljenci imajo po vključitvi v redne oddelke osnovne šole nekaj oblik podpore. 

Vendar pa slovenski avtorji in raziskovalci vzgoje in izobraževanja opozarjajo tako na 

pomanjkljivo zakonodajo kot neustrezno šolsko prakso (Lesar, 2009b; Bešter, Medvešek, 

2010; Mikulec, 2010; Lesar, Čančar, Jug Došler, 2012; Budinoska, 2013, Vezovnik, 2013), 

saj je velikokrat uspešno vključevanje učencev priseljencev odvisno od angažmaja 

posameznega ravnatelja ali učitelja (Bela knjiga, 2011). Vižintin (2010b) in Bela knjiga 

(2011) opozarjata, da se učenci priseljenci ne učijo slovenščine kot drugega jezika, da je 

število ur za učenje slovenščine preskromno, za poučevanje slovenščine kot drugega jezika 

ni niti učnega načrta. Učenec priseljenec, ki ne obvlada jezika okolja, torej slovenščine, 

ima najverjetneje težave tudi pri drugih predmetih, hkrati pa tudi težave pri vključevanju v 

družbo. Tudi na področju učenja maternega jezika in kulture osnovne šole ne zagotavljajo 

uresničevanje pravic učencem, da se učijo svojega maternega jezika, saj le redke šole 

ponujajo učenje maternega jezika kot dopolnilno učenje, nekaj šol pa v sklopu izbirnega 

predmeta v tretjem triletju, pa še to gre za učenje tujega jezika. Učni načrti sicer 

predvidevajo medkulturne vsebine in učiteljem omogočajo, da jih lahko vpletejo v svoj 

predmet. A o spoznavanju kultur učencev priseljencev v slovenskih šolah Lesar (2009b, 

str. 340) razlaga: »Skozi vidik prisotnosti drugih kultur v učnih načrtih obveznih 

predmetov se postavlja resen dvom o možnosti spoznavanja in razvijanja oz. življenja 

lastne kulture teh učencev, saj je v kurikulih prepoznavna monokulturna naravnanost, ki se 

na ravni poučevanja izraža s proučevanjem kulturno drugačnih, ki so ekonomsko in 

socialno na slabšem.« Vižintin (2013) ugotavlja, da bi bilo treba spremeniti učne načrte in 

učna gradiva za redne učne predmete ter jih spremeniti v večkulturne, večperspektivne, pri 

tem predlaga sodelovanje z ustavno priznanimi manjšinami in priseljenskimi skupnostmi.  

Vezovnik (2013) celo trdi, da se vključevanje, ki se navzven kaže kot demokratični poskus 

vključitve otrok, katerih prvi jezik ni slovenščina, v slovenske šole, v praksi izkaže za 

klasično asimilacijsko strategijo. Integracijska politika s svojimi ukrepi utrjuje dana 

razmerja moči v družbi in družbeni nadzor države in družbene večine nad manjšinskimi 

populacijami ter nastopa predvsem kot etnocentrična ideologija. 

Skubic Ermenc pa opozarja na »zaskrbljujočo diskrepanco med tistim, za kar se javno 

zavzemamo, in med tistim, kar zares delamo in v sebi menimo. Splošna ugotovitev za 

slovensko šolo je, da kljub zavzemanju za integracijo in inkluzijo na ravni šolskega sistema 

(skladno z drugimi družbenimi sistemi) še vedno delujemo asimilacijsko. Želimo torej, da 

se vsi državljani in prebivalci Slovenije nasploh prilagodijo nam, da postanejo Slovenci« 

(Skubic Ermenc, 2007, str. 134).  

 

 

4.4 MODEL MEDKULTURNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  
 

Marijanca Ajša Vižintin je v svoji doktorski nalogi (2013) zajela dotedanje izkušnje, 

raziskave in primere dobrih praks ter jih povezala v celoto. Razvila je model medkulturne 

vzgoje in izobraževanja, katerega namen je prispevati k uspešnejšemu vključevanju otrok 

priseljencev in razvoju medkulturnega dialoga v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. V nadaljevanju je model, ki povezuje teorijo s primeri dobre prakse in kaže, kako 

uresničiti dobro zasnovano zakonodajo in dokumente, tudi predstavljen.  

Za model medkulturne vzgoje in izobraževanja (in ne večkulturne) se je avtorica odločila, 

»ker prinaša predpona med- dodano vrednost, saj poudarja sodelovanje med različnimi 
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skupnostmi v večkulturni, večjezični, večverski, večetnični družbi« (Vižintin, 2013, str. 

143).  

Pri razvoju modela medkulturne vzgoje in izobraževanja je izhajala iz: evropskih smernic 

pri razvoju medkulturnega dialoga, medkulturne zmožnosti, integracijskega modela za 

vključevanje priseljencev ter slovenskih raziskav s tega področja; ključnih poudarkov pri 

razumevanju termina medkulturen ter uvajanju termina medkulturna vzgoja in 

izobraževanje; slovenskih raziskav na področju vključevanja otrok priseljencev prve 

generacije z različnih strokovnih področij (meddisciplinarni pristop: predvsem migracijske 

študije, slovenščina kot drugi jezik, pedagogika), predlaganih ukrepov za sistemsko 

uresničevanje medkulturnosti kot pedagoškega načela in predlaganih sprememb za 

učinkovitejše ter uspešnejše vključevanje otrok priseljencev; primerov dobrih praks s 

posameznih slovenskih šol; rezultatov izbranih slovenskih razpisov in projektov; slovenske 

osnovnošolske zakonodaje in drugih dokumentov, ki vplivajo na vključevanje otrok 

priseljencev; spoznanj večkulturne vzgoje in izobraževanja; lastnih izkušenj s področja 

vključevanja otrok priseljencev (Vižintin, 2013). 

 

Vižintin (2013, str. 144) predlaga sedem prepletajočih se področij dejavnosti, na katere 

mora biti šola pozorna pri vključevanju:  

1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo,  

2. sistemsko podporo za uspešno vključevanje otrok priseljencev,  

3. učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo,  

4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih,  

5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli,  

6. sodelovanje s (starši) priseljenci,  

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo.  

 

Vižintin zapiše, da je vključevanje otrok priseljencev uspešnejše in učinkovitejše, »če so 

dejavnosti med seboj povezane in delujejo usklajeno. To pomeni, da podpirajo delovanje 

druga druge, strmeč k skupnemu cilju: uspešno vključevanje otrok priseljencev, razvoj 

medkulturnega dialoga in, posledično, razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja na 

vsaki posamezni šoli« (Vižintin, 2013, str. 145).  

4.4.1 Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo  

O načelu medkulturnosti, ki naj postane eno od načel osnovne šole, je pisala že K. Skubic 

Ermenc (2007, 2010a). Vižintin medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo razume 

kot (Vižintin, 2013, str. 146–150):  

‒ enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi in drugimi skupnostmi; 

to pomeni spoštljivo in enakopravno sodelovanje med različnimi skupnostmi, ki 

sobivajo v naši družbi;  

‒ drugačen je enakovreden, ne deficiten;  

‒ pedagoški proces podpira realnejši uspeh vseh učencev; avtorica zagovarja 

»pozitivno diskriminacijo«, torej razlikovanje z namenom odprave nepravičnih 

razlik in vzpostavitvijo enake možnosti za vse, in sicer z razvijanjem različnih 

podpornih oblik in dejavnosti, ki prispevajo k realnemu uspehu;  

‒ priznavanje večkulturne družbe, hkrati pa razvoj medkulturne družbe in razvoj 

skupnostnih vrednot;  

‒ zaposlovanje učiteljev z lastno izkušnjo preseljevanja;  

‒ podpora pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov; 

‒ usmerjenost na vse prebivalstvo: razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh 

prebivalcih;  



48 

‒ preveva celoten vzgojno-izobraževalni proces, kot zahteva že Skubic Ermenc 

(2007, 2010a);  

‒ podpira splošna načela (človekove pravice in dolžnosti, avtonomijo, pravičnost, 

kakovost) ter cilje vzgoje in izobraževanja.  

 

4.4.2 Sistemska podpora  

Za kakovostno sistemsko in strokovno podporo pri uspešnem vključevanju otrok 

priseljencev so potrebne naslednje dejavnosti (Vižintin, 2013, str. 150–157):  

– uvajalnica: izvaja se teden dni pred uradnim začetkom novega šolskega leta in je 

namenjena vključevanju novopriseljenih otrok priseljencev; 

– priprava razredne skupnosti na sprejem otrok priseljencev (pogovor, priprava 

dobrodošlice);  

– pouk slovenščine kot drugega jezika, ki mora biti organiziran strokovno, sistematično, 

celostno in prilagojeno individualnim potrebam. Model predlaga fleksibilno obliko 

izvajanja pouka SDJ: poleg uvajalnice naj se pouk SDJ izvaja med poukom, na začetku 

intenzivneje, postopoma pa naj bo otrok vedno več vključen v reden vzgojno-

izobraževalen proces. Treba se je zavedati, da se noben otrok ne bo naučil jezika okolja 

le od ene ure pouka na teden. Za učinkovito in hitrejše učenje SDJ avtorica predlaga 

uporabo tudi vseh drugih formalnih in neformalnih možnosti na šoli (vključevanje v 

razširjeni program, medvrstniška pomoč, nadgradnja uvajalnice) in v lokalnem okolju;  

– dveletno prilagojeno ocenjevanje: šole na različne načine prilagajajo preverjanje in 

ocenjevanje, zato model predlaga, da na vsaki šoli sprejmejo pravilnik, ki bi bil 

obvezujoč za vse učitelje določene šole, obenem pa bi ponujal različne možnosti, kako 

poučevanje, preverjanje in ocenjevanje dejansko prilagoditi. Na državni ravni bi morali 

učiteljem ponuditi podporo z raziskavami in usposabljanji, na katerih bi učiteljem 

predstavili izbrane primere najboljših praks s tega področja;  

– individualni program, ki bi ga morali narediti učitelji za vsakega učenca priseljenca. V 

njem učitelji spremljajo več dejavnikov vključevanja: podatki o dosedanjem 

izobraževanju, dosežkih, močnih in šibkih področjih, doseganje napredka pri učnih 

ciljih pri posameznem učnem predmetu, doseganje napredka pri vključevanju v 

razredno skupnost in pri spoznavanju šole, opredeliti oblike sodelovanja s starši in 

oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo; 

– vključevanje v razširjeni program;  

– medvrstniška podpora: avtorica predlaga, bolje je, da za učenca priseljenca skrbi 

manjša skupina otrok, ki ima določeno, pri katerih učnih predmetih mu bodo v oporo; 

pomembna opora so tudi drugi učenci priseljenci, ki so že dlje časa v procesu 

vključevanja. 

 

4.4.3 Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo  

Mnenje avtorice (Vižintin, 2013, str. 157–162) je, da so za razvoj modela medkulturne 

vzgoje in izobraževanja na posamezni šoli ključnega pomena učitelji. Le tisti, ki sami 

razvijajo svojo medkulturno zmožnost, lahko spodbujajo razvoj medkulturne zmožnosti 

tudi pri svojih učencih.  

Za učitelje z razvito/razvijajočo se medkulturno zmožnostjo je značilno:  

– stalno usposabljanje;  

– zavedanje o vplivu svojih stališč in pričakovanj;  

– sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje;  

– soočanje s predsodki, stereotipi in primeri (sistematične in prikrite) diskriminacije v 

(šolskem) okolju;  
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– aktivno državljanstvo: s svojim znanjem in dejavnostmi spodbujajo razvoj medkulturne 

vzgoje in izobraževanja;  

– zavedanje, da je učenje jezika okolja in vključevanje v novo okolje večleten, 

dolgotrajen in zapleten proces, ki je uspešnejši, če dobijo otroci priseljenci ustrezno 

podporo; 

– sodelovanje pri projektih in izmenjavi primerov dobrih praks; učitelji potrebujejo 

usposabljanje in povezovanje med seboj znotraj šole, med šolami znotraj regije, med 

regijami na državni ravni (in v evropskih projektih na evropski ravni); 

– nenehno razvijanje svoje medkulturne zmožnosti in medkulturne zmožnosti svojih 

učencev, zavedajoč se, da je to vseživljenjski proces. 

 

4.4.4 Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih  

Razvoj zavedanja o večkulturni družbi avtorica razume kot nasprotje (nacionalističnemu) 

konceptu o enokulturni družbi in kot temelj za razvoj medkulturnega dialoga. Razvoj 

zavedanja o večkulturni družbi, ki je heterogena, saj znotraj nje sobivajo različne kulturne, 

etnične, jezikovne, verske in druge skupnosti, se krepi pri vseh učnih predmetih. Za razvoj 

zavedanja o večkulturni družbi so potrebni (Vižintin, 2013, str. 162–164):  

– kritično branje obstoječih učnih načrtov in učnih gradiv, ki so enokulturni;  

– analiza predsodkov in stereotipov v učnih gradivih skupaj z učenci;  

– pobuda za izločitev predsodkov in stereotipov iz učnih gradiv;  

– pobuda za večperspektivne in večkulturne učne načrte in učno gradivo;  

– povezati učno snov z večkulturnostjo v razredu, na šoli in v lokalnem okolju ter jo 

skupaj z učenci priseljenci in njihovimi starši tudi predstaviti;  

– samostojna priprava in uporaba dodatnega učnega gradiva o večkulturnosti v šolski 

skupnosti;  

– obravnava sistemske in prikrite diskriminacije v šolskem in izvenšolskem življenju.  

 

4.4.5 Razvoj medkulturnega dialoga na šoli   

O razvoju medkulturnega dialoga na šoli lahko govorimo, če poteka skladno z 

večkulturnostjo na šoli, v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci ter pripadniki drugih 

ustavno priznanih manjšin. Medkulturni dialog se razvija (Vižintin, 2013, 165–168):  

– v skladu z večkulturnostjo na šoli;  

– v sodelovanju z učenci in starši priseljenci, učitelji maternih jezikov in kultur, 

lokalnimi priseljenskimi društvi pri pripravi šolskih dejavnosti; 

– z izvajanjem pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev (fakultativno in 

kot izbirni predmeti v 3. triletju);  

– s spodbujanjem učenja maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh učencih;  

– z organizacijo medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev, ki poleg 

prehrane in plesa predstavljajo tudi umetnost, znanost, gospodarstvo, kulturo in 

drugo; 

– z nabavo gradiva v maternih jezikih otrok priseljencev v šolski knjižnici;  

– tako, da je večjezičnost na šoli javno vidna (v šolskem glasilu, pri objavah na 

spletni strani, na razstavah so prispevki v različnih maternih jezikih).  

 

4.4.6 Sodelovanje šole s (starši) priseljenci  

Sodelovanje s starši priseljenci prinaša veliko pozitivnih učinkov za otroke, starše in šolo. 

Šola bi morala staršem posredovati čim več uporabnih informacij za njihovo lažje in 

uspešnejše vključevanje v lokalno okolje in slovensko družbo. Tako učitelji vzpostavijo 

kakovostno sodelovanje s starši ter pridobijo njihovo zaupanje in podporo. Kakovostno 
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sodelovanje med šolo in starši priseljenci avtorica opredeli kot (Vižintin, 2013, str. 168–

170):  

– temeljit pogovor ob prvem stiku, s katerim šola od staršev pridobi informacije o 

otrokovem dosedanjem šolanju, predznanju in dosežkih učenca; močnih in šibkih 

področjih; razumevanju učnega jezika; 

– informacije staršem o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, ki 

jo pričakujemo od staršev pri vključevanju njihovega otroka;  

– sodelovanje s prevajalcem (drugi starši priseljenci, člani priseljenskih društev, 

učitelji maternih jezikov in kultur in podobno, učitelji, ki obvladajo materni jezik 

priseljencev ali drug skupni jezik in drugo);  

– govorilne ure, roditeljski sestanki, pogovori po prenosnih telefonih, sporočila v 

zvezkih; 

– dvojezična vabila in obvestila staršem;  

– sodelovanje pri medkulturnih učnih urah in medkulturnih šolskih prireditvah;  

– sodelovanje pri nabavi gradiva v maternih jezikih;  

– podpora staršem priseljencem pri učenju SDJ;  

– povezovanje z drugimi (starši) priseljenci in priseljenskimi društvi;  

– povezovanje staršev z organizacijami v lokalnem okolju;  

– spletna stran Informacije za tujce (2010) in publikacija Vključevanje v slovensko 

družbo: informacije za tujce (2009). 

 

4.4.7 Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo  

Avtorica (Vižintin, 2013, str. 171–172) je prepričana, da samo dejavnosti na šoli niso 

dovolj za uspešno vključevanje priseljencev. Zato svetuje, naj vsaka šola vzpostavi stike z 

lokalnimi organizacijami in spozna njihove dejavnosti, da lahko učencem in staršem 

priseljencem svetuje, kje dobijo dodatno podporo pri vključevanju v slovensko družbo. 

Odpiranje šole v lokalno skupnost in sodelovanje z organizacijami v lokalni skupnosti 

omogoča izmenjavo primerov dobrih praks, sodelovanje pri lokalnih, nacionalnih in 

meddržavnih projektih, usposabljanje, iskanje in pridobivanje podpore za uspešnejše 

vključevanje otrok in staršev priseljencev, razumevanje potreb priseljencev za njihovo 

vključevanje, razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, razvoj medkulturnega 

dialoga v šoli in lokalni skupnosti, razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja.  

 

 

Za podrobnejšo predstavitev modela medkulturne vzgoje in izobraževanja sem se odločila, 

ker povezuje teoretična spoznanja s praktičnimi izkušnjami. Predvideva raznovrstne 

dejavnosti na različnih področjih, ki prispevajo k uspešnejšemu vključevanju učencev 

priseljencev v osnovno šolo. Hkrati dejavnosti niso namenjene samo učencem 

priseljencem, ampak model vključuje vse sodelujoče v pedagoškem procesu: učence 

priseljence, njihove starše, pedagoške delavce in preostale učence, torej tudi večinsko 

prebivalstvo. Model spodbuja tudi sodelovanje posamezne šole z lokalnim okoljem in 

različnimi organizacijami, saj je vključevanje učencev priseljencev tako uspešnejše, poleg 

tega pa se mora medkulturnost razvijati na vseh družbenih področjih, ne le v šolah. Model 

lahko služi tudi kot izhodišče, kaj na posamezni šoli na področju vključevanja učencev 

priseljencev že poteka in kaj bi bilo dobro še razviti. 
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SKLEP 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela ugotavljam, da je treba kakovostne pedagoške 

prakse pri vključevanju vseh učencev, tudi učencev priseljencev, iskati znotraj koncepta 

inkluzije. Ko govorimo o medkulturnosti v izobraževanju, mislimo s tem na koncept 

inkluzivne šole, ki teži k iskanju poti za boljše reševanje vzgojnih in izobraževalnih 

problemov, ki izhajajo iz drugačnosti otrok in v šoli veljajo za izključene; med njimi so 

tudi učenci priseljenci (Medveš, 2003).  

Po pregledu šolske zakonodaje lahko sklenem, da se v osnovno šolo pod enakimi pogoji 

lahko vključijo vsi učenci, tudi učenci priseljenci. Ni pa dovolj, da slednje le vključimo v 

šolo. Eno od temeljnih načel v osnovnošolskem šolanju je načelo enakih možnosti in 

nediskriminacije. V zvezi s tem se poudarja, da država zagotavlja možnosti za optimalen 

razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 

telesno in duševno konstitucijo in drugo. Država je torej zavezana, da tudi s pomočjo 

šolskega sistema »izravnava tiste izhodiščne razlike, ki niso posledica posameznikove 

izbire, temveč so rezultat okoliščin, v katere je le-ta postavljen« (Peček, Čuk, Lesar, 2006, 

str. 57). Imeti morajo enake možnosti za napredovanje, ohranjanje svojega jezika in kulture 

ter možnosti izobraževanja brez občutkov diskriminacije.  

Učenci priseljenci so v Beli knjigi (2011) prepoznani kot skupina, ki je upravičena tudi do 

pozitivne diskriminacije. Država zagotavlja nekatere podporne mehanizme, ki učencem 

priseljencem nudijo možnost za kompenzacijo razlik: tečaj slovenščine, pouk maternega 

jezika in kulture (v sodelovanju z izvornimi državami), dveletno prilagojeno preverjanje, 

ocenjevanje in opravljanje NPZ, prilagoditev metod in oblik dela po konceptu o učnih 

težavah, dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč, individualni 

program, razširjeni program (podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, jutranje varstvo). 

Poleg tega država skupaj z Evropsko unijo sofinancira projekte in raziskave, v katere so 

vključene številne šole po Sloveniji ter prispevajo k iskanju inovativnih rešitev in h gradnji 

primerov dobre prakse: intenzivni tečaj slovenščine pred vključitvijo v pouk, 

pripravljalnica, medvrstniška pomoč.  

Bešter in Medvešek (2010, str. 233) ugotavljata, da »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«. Vendar pa slovenski avtorji in raziskovalci vzgoje in 

izobraževanja opozarjajo na večje in manjše ter sistemske in institucionalne težave pri 

zagotavljanju medkulturnosti v naših šolah (Bešter in Medvešek, 2010; Mikulec, 2010).  

Iz navedenega je razvidno, da učencem priseljencem niso zagotovljene enake možnosti za 

optimalni razvoj, kot je zapisano v zakonodajnih dokumentih, in da še ni mogoče govoriti 

o enakopravnem vključevanju učencev priseljencev v osnovno šolo v Sloveniji ob 

hkratnem ohranjanju lastnega jezika, kulture in posledično identitete. Tako med ustvarjalci 

šolske politike kot na drugih ravneh bo treba razmisliti o konkretnih rešitvah uresničevanja 

na papirju sprejetega modela medkulturnosti.  

Na koncu teoretičnega dela predstavljam model medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga 

je razvila Marijanca Ajša Vižintin, katerega namen je prispevati k uspešnejšemu 

vključevanju učencev priseljencev in razvoju medkulturne vzgoje in izobraževanja na 

vsaki posamezni šoli. V empiričnem delu je izbrana osnovna šola, v katero se vsako leto 

vključi okoli deset učencev, ki prihajajo iz različnih držav. Pokazati želim, kakšen odnos 

imajo do vključevanja učencev priseljencev in kakšne podporne oblike jim zagotavljajo. 

Na podlagi predstavljenega modela medkulturne vzgoje in izobraževanja analiziram stanje 

na obravnavani šoli. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Otroci priseljenci se že več desetletij vključujejo v slovenski osnovnošolski sistem, pa 

vendar so se pristojne institucije šele v zadnjih letih začele intenzivneje ukvarjati z njihovo 

integracijo (Bešter in Medvešek, 2010). V teoretičnem delu sem ugotovila, da je ustrezne 

prakse na področju vključevanja učencev priseljencev v osnovno šolo treba iskati znotraj 

koncepta inkluzivnosti in medkulturnosti. Slovenska zakonodaja sicer zagotavlja 

enakopraven dostop do osnovnošolskega izobraževanja, vsekakor pa ne omogoča 

uveljavljanja načela enakih možnosti, saj so zakonodajne določbe ohlapne, Strategija 

(2007) in Smernice (2011), ki navajata konkretne ukrepe, pa nista zakonodajna dokumenta. 

Tako je od posamezne šole in učitelja odvisno, ali tem strokovnim priporočilom sledi. 

Namen empiričnega dela magistrskega dela je raziskati, kako se izbrana osnovna šola 

spoprijema z izzivi vključevanja učencev priseljencev v svoje razrede. 

Osnovna šola, ki je vključena v raziskavo, je mestna šola in deluje v medkulturnem okolju 

že nekaj desetletij. Že od same ustanovitve so tako vanjo vključeni učenci različnih 

narodnosti, veroizpovedi in kultur ter katerih materni jezik ni slovenščina. Poleg učencev z 

migrantskim ozadjem (otroci druge, tretje generacije priseljencev) vsako leto pride na šolo 

okoli deset učencev iz drugih držav (otroci prve generacije priseljencev), torej učencev 

priseljencev. Tako so na šoli učenci, ki so prišli s Kosova, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, 

Makedonije, Moldavije ter Bolgarije.  

V empiričnem delu magistrskega dela sem s kvalitativno raziskavo, opravljeno na vzorcu 

pedagoških delavcev, učencev priseljencev in staršev priseljencev ugotavljala, na katere 

elemente vključevanja učencev priseljencev je pozorna obravnavana šola, katerih oblik 

pomoči, podpore in prilagoditev so deležni učenci priseljenci, kako poteka sodelovanje 

šole s starši, v kolikšni meri pedagoški delavci na ravni šole in razreda upoštevajo načelo 

medkulturnosti. Zanimalo me je, kakšne so izkušnje, rešitve in morebitne težave, s katerimi 

se v praksi srečujejo pedagoški delavci, učenci priseljenci in starši priseljenci. Na podlagi 

modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga je razvila Marijanca Ajša Vižintin 

(2013), sem analizirala stanje na obravnavani šoli. Podatke sem zbirala s kvalitativno 

tehniko delno strukturiranega intervjuja in opazovanja z udeležbo. Pridobljenih rezultatov 

ne moremo posploševati na splošno stanje v Sloveniji, ampak bodo omogočili poglobljeno 

razumevanje situacije na raziskovani šoli ter predstavljali podlago za izboljšanje obstoječe 

prakse na obravnavani šoli. 

 

2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

  

Namen magistrskega dela je raziskati in analizirati, kako se v raziskavo vključena osnovna 

šola sooča s problematiko vključevanja učencev priseljencev v osnovno šolo, prepoznati 

ovire in potrebe pri njihovem napredovanju ter ugotoviti, katere so rešitve za čim boljše 

vključevanje teh učencev. Glede na problematiko, ki jo želimo raziskati, so cilji 

empiričnega dela raziskave predvsem: 

– ugotoviti, ali pedagoški delavci in učenci priseljenci opažajo večkulturnost 

razredov; 

– ugotoviti, kako poteka vpis učencev priseljencev in njihova vključitev v razred; 
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– opisati, kaj učenec priseljenec doživlja ob vključevanju v novo šolsko okolje ter 

kako ga sprejmejo sošolci in učitelji; 

– opisati in analizirati podporne in dodatne oblike dela, ki jih učitelji uvajajo v svoje 

pedagoško delo z učenci priseljenci; 

– opisati in analizirati prilagoditve pri poučevanju in ocenjevanju učencev 

priseljencev; 

– opisati in analizirati dejavnosti šole, ki spodbujajo medkulturnost; 

– ugotoviti, kakšno je sodelovanje šole s starši učencev priseljencev, kakšne potrebe 

in pričakovanja imajo starši učencev priseljencev do šole; 

– ugotoviti, kakšni so predlogi pedagoških delavcev, učencev priseljencev in njihovih 

staršev za boljšo vključenost učencev priseljencev v šolsko okolje.  

 

 

3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja, in sicer deskriptivno 

raziskovalno metodo. Kvalitativno raziskovanje se osredotoča na probleme manjšega 

obsega. Raziskovanje ima predvsem obliko študije primera in teži k celostnemu in 

poglobljenemu zajetju pojavov v čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu časa, kraja in 

sploh v kontekstu konkretnih okoliščin v vsakokratni raziskovalni situaciji (Sagadin, 

1995). Poudarek je na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju 

pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni 

niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo. Raziskovalec tako z 

različnimi kvalitativnimi postopki zbiranja podatkov spoznava socialni svet neposredno 

(Vogrinc, 2008). 

 

 

3.1 VZOREC 

 

Študija primera je potekala na mestni šoli, ki že od svoje ustanovitve pred 35 leti deluje v 

večkulturnem okolju. Vzorec intervjuvancev je neslučajnosten. V raziskavo so bili 

vključeni ravnatelj, svetovalna delavka, dve učiteljici z dolgoletno prakso poučevanja 

učencev priseljencev, multiplikatorka projekta Razvijajmo medkulturnost kot obliko 

sobivanja, učitelji maternih jezikov in kultur, šest učencev, ki pripadajo prvi generaciji 

priseljencev (niso rojeni v Sloveniji) in ob preselitvi v Slovenijo niso znali slovensko ter 

trije starši učencev priseljencev. Sodelovale so mame učencev priseljencev, saj te zelo 

pogosto spremljajo šolsko delo otrok. Vse tri mame so doma, medtem ko so očetje 

zaposleni in pogosto ves dan odsotni. 

Pri raziskavi so sodelovali: 

– 6 pedagoških delavcev, 

– 6 učencev priseljencev, 

– 3 starši učencev priseljencev. 
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Preglednica 1: Sodelujoči pri intervjujih v raziskavi 

 

Pedagoški delavci Učenci priseljenci Starši priseljenci 

Simbol Vloga Spol Simbol Razred Država 

izvora 

Spol  Država Spol 

R ravnatelj M U1 2. Srbija Ž S1 Srbija Ž 

RU učiteljica 

na 

razredni 

stopnji 

Ž U2 3. Kosovo M S2 Kosovo Ž 

PU učiteljica 

na 

predmetni 

stopnji 

Ž U3 5. Kosovo Ž S3 Makedonija Ž 

SD svetovalna 

delavka 

Ž U4 6. Srbija Ž    

M multi-

plikatorka 

Ž U5 7. Moldavija M    

UMJ učitelj 

maternega 

jezika 

M U6 9. Kosovo M    

 

 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Da bi pridobili čim več informacij, sem opravila polstrukturirane intervjuje s pedagoškimi 

delavci, učenci priseljenci in starši učencev priseljencev. Hkrati sem uporabila tudi 

opazovanje z udeležbo (zaposlena sem na šoli, ki je vključena v raziskavo). Pri 

polstrukturiranem intervjuju raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi 

cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj ključnih vprašanj, 

navadno odprtega tipa, ki so intervjuistu v oporo med intervjujem. Pri oblikovanju ključnih 

vprašanj si raziskovalec pomaga z analizo strokovne in znanstvene literature (Sagadin, 

1995). Polstrukturirani intervjuji so vsebovali različna vprašanja glede na ciljno skupino: 

pedagoški delavci, učenci priseljenci, starši učencev priseljencev (Priloge 1, 2, 3). Za 

pedagoške delavce je bilo pripravljenih več različnih sklopov vprašanj, predvsem glede na 

vlogo, ki jo opravljajo v vzgojno-izobraževalnem sistemu (ravnatelj, učiteljica, svetovalna 

delavka, multiplikatorka, učitelj maternega jezika). Namen polstrukturiranih intervjujev je 

bil prikazati različne perspektive udeležencev, sodelujočih pri vključevanju učencev 

priseljencev, ter tako pridobiti čim bolj celovito sliko procesa vključevanja na šoli, 

vključeni v raziskavo. Polstrukturirani intervjuji so bili izvedeni s pedagoškimi delavci, z 

učenci priseljenci in starši učencev priseljencev v šolskih prostorih. Podatke sem zbirala od 

marca 2014 do aprila 2015. Intervjuji so bili opravljeni od 18. 1. 2015 do 17. 3. 2015.  

Podatki so bili zbrani izključno v znanstvene namene. Pedagoški delavci, učenci in starši 

so sodelovali prostovoljno. Intervjuji z učenci so bili izvedeni v soglasju s starši. 

Intervjuvancem je bila zagotovljena anonimnost, zato so imena oseb označena z velikimi 

tiskanimi črkami in številkami. 
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3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Kvalitativna analiza gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni interpretacijo 

analiziranega besedila, zapis pojmov, ki jim po naši presoji ustrezajo, analiziranje 

značilnosti teh pojmov ter formiranje neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve 

(Vogrinc, 2008). Pogovor z intervjuvanci sem posnela na diktafon, razen pogovora z 

učiteljem maternih jezikov in kulture. Vnaprej sem si pripravila nabor vprašanj, da bi si 

pridobila informacije, ki so me zanimale, hkrati pa intervjuvancev nisem omejevala pri 

pripovedovanju. Prav zato si vprašanja niso vedno sledila v enakem vrstnem redu, saj so 

intervjuvanci na nekaj vprašanj odgovorili že med pogovorom. Avdio posnetke iz 

intervjujev sem skladno z navodili (Vogrinc, 2008) transkribirala v dobesedni pisni zapis 

in natančno označila dialog. Nato sem določila enote kodiranja, ki bi bili odgovori na 

postavljena vprašanja v obliki besed, stavkov ali odstavkov. Razčlenjeno besedilo sem nato 

odprto kodirala. Sledilo je združevanje sorodnih pojmov v kategorije, to pa pomeni, da sem 

dala več različnim opisom z enako potezo isto ime. Sledila je analiza intervjujev. 

Odgovore, pridobljene na polstrukturiranih intervjujih, ter opažanja pri opazovanju z 

udeležbo sem v četrtem poglavju empiričnega dela razvrstila v preglednico, ki ponazarja 

model medkulturne vzgoje in izobraževanja, da sem lahko analizirala stanje na šoli. 

Pri intervjujih sem včasih postavila več podvprašanj; vprašanja, podvprašanja in opombe 

so označeni z oglatim oklepajem, če so se mi zdela pomembna. 

 

 

4 ANALIZA REZULTATOV  

 

Obravnavana šola stoji sredi blokovskega naselja, ki je narodnostno in socialno zelo 

raznoliko že od same ustanovitve šole pred 35 leti. Šolo obiskujejo učenci različnih 

narodnosti, z različnim maternim jezikom, različnih veroizpovedi, otroci s posebnimi 

potrebami in nadarjeni otroci. Učenci prihajajo iz različnega socialnega položaja. 

V zadnjih letih, nekako od šolskega leta 2006/07, so na šolo sprejeli in vključili v šolski 

program več učencev priseljencev iz različnih držav: s Kosova, iz Makedonije, Srbije, 

Moldavije, Rusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine.  

Podatki, ki kažejo število učencev priseljencev, so pridobljeni januarja 2015, tako da 

podatki o številu učencev priseljencev v letu 2014/15 še ni dokončno. Delež učencev 

priseljencev, ki se v določenem šolskem letu vpiše, je nizek, vendar pa večina učencev 

ostaja v šoli (nekateri se preselijo, nekateri zaključijo osnovnošolsko izobraževanje), zato 

lahko število učencev seštevamo. 
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Preglednica 2: Vpis učencev priseljencev v zadnjih petih letih  

Šolsko leto Število vseh 

učencev 

Število 

učencev 

priseljencev 

(vpisani v tem 

šolskem letu) 

Odstotek 

2010/11 338 13 3,8 % 

2011/12 337 8 2,3 % 

2012/13             356 10 2,8 % 

2013/14 378 10 2,6 % 

2014/15 402             16 3,9 % 

 

Kljub slabšim gospodarskim razmeram se, kot vidimo iz zgornje preglednice, na šolo še 

vedno vpisuje vsako leto več učencev priseljencev. Točno število učencev priseljencev je 

iz več razlogov težko določiti: evidenca učencev priseljencev ne obstaja, učenci priseljenci 

se tudi selijo in pri tem menjajo tudi šole, po dveh letih se tudi izenačijo s preostalimi 

učenci, tako da jih v šoli ne obravnavajo več kot učencev priseljencev (nimajo več 

prilagoditev, ki jim pripadajo v prvih dveh letih po vpisu). V pomoč pri oceni, koliko je 

učencev priseljencev, je preglednica, ki kaže, koliko učencev nima slovenskega 

državljanstva.  

 

Preglednica 3: Učenci, ki niso imeli slovenskega državljanstva v šolskem letu 2013/14 
Razred Dečki Deklice 

1. 3 8 

2. 6 5 

3. 4 5 

4. 4 3 

5. 3 7 

6. 4 5 

7. 1 5 

8. 3 1 

9. 1 2 

Skupaj 29 41 

Skupaj dečki in deklice 70 

Skupno število učencev na šoli 378 

Odstotek učencev, ki nimajo slovenskega državljanstva 18,52 % 
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Iz preglednice vidimo, da skoraj petina učencev, ki obiskujejo obravnavano šolo, nima 

slovenskega državljanstva.  

 

Predstavitev sogovornikov 

 

Izbira sogovornikov ni bila naključna. Izbrani učiteljici sta med bolj senzibilnimi učitelji, 

kar zadeva vključevanje učencev priseljencev, medtem ko so bili preostali pedagoški 

delavci vključeni v raziskavo zaradi svoje vloge, ki jo opravljajo (ravnatelj, svetovalna 

delavka, multiplikatorka, učitelj maternega jezika). Slednji ni želel, da intervju snemam, 

zato sem si njegove odgovore sproti zapisovala, po intervjuju pa dopolnila zapiske. 

Učenci priseljenci, ki so sodelovali v raziskavi, znajo že precej dobro govoriti slovensko, 

tako da so intervjuji z njimi potekali v slovenščini. Učenka, ki obiskuje 2. razred, in njena 

mama sta bili intervjuvani skupaj, saj je učenka precej zadržana. Učenka, ki obiskuje 6. 

razred, je govorila malo srbsko, malo slovensko, vendar je srbščina jezik, ki ga tudi sama 

razumem. Intervjuvani učenci so stari od 7 do 14 let. Mlajša dva učenca sta bolj malo 

povedala o svojih izkušnjah vključevanja v šolo, medtem ko so preostali znali izraziti svoja 

občutja, izkušnje, težave. Zaradi avtentičnosti so odgovori učencev priseljencev napisani v 

pogovorni obliki. 

Mame učencev priseljencev, ki so sodelovale v intervjujih, se, sicer po svojih močeh, vse 

vključujejo v šolsko življenje svojih otrok. Mama, ki je prišla iz Srbije, je razumela 

slovensko, vendar je odgovarjala v srbščini. Njeni odgovori so prevedeni v slovenščino. 

Mama s Kosova precej razume slovensko, vendar slabo govori, zato sta bila pri intervjuju 

prisotna njena otroka, ki sta v primeru nerazumevanja prevajala moja vprašanja in njene 

odgovore. Mama, ki se je priselila iz Makedonije, dobro govori slovensko, vendar z 

manjšimi slovničnimi napakami. Tudi njeni odgovori so napisani v pogovornem jeziku.  

Vsi ostali intervjuvanci so bili intervjuvani individualno. 

Zaradi vseh teh okoliščin so pridobljeni rezultati lahko pristranski. 

 

 

Rezultati kvalitativne raziskave so razporejeni v osem sklopov v skladu z raziskovalnimi 

vprašanji. Ugotovitve so ponazorjene z navedbami sodelujočih.  

4.1 Raznolikost učencev priseljencev 

 

Učenci priseljenci prihajajo iz različnih držav in se vključujejo v razredne skupnosti, ki so 

prav tako etnično raznolike. Na to kažejo tudi odgovori intervjuvancev. »Prišla sem iz 

Beograda, iz Srbije. In nimamo nobenega Slovenca. [Kje nimate Slovenca?] V razredu. [Iz 

katerih narodov pa ste?] Iz Albanije, Makedonije in Srbije.« (U4) Tudi učiteljica poudari 

etnično raznolikost: »Je res mešano, od Srbov, Makedoncev, Albancev, Bolgarka, iz Bosne, 

pa Slovencev.« (RU) Da so učenci jezikovno in narodnostno raznoliki lahko sklepamo tudi 

iz podatka, da razen enega učenca, ki prihaja iz Moldavije, vsi preostali učenci v intervjuju 

povedo, da, ko so se vključili v šolo, so imeli v razredu sošolca, ki je govoril isti materni 

jezik.  

Ravnatelj izpostavi: »Danes je populacija precej bolj heterogena kot včasih. Tudi med 

samimi učenci so velike razlike. Njihovo znanje, ko pridejo sem v Slovenijo, je zelo 

različno.« (R) Tudi svetovalna delavka poudari, da ne gre za homogeno populacijo, 

temveč: »Večinoma najbolj uspešni so prihajali iz Srbije in so vedno najlepše napredovali, 

tudi iz Bosne, imajo nekako bolj razvite delovne navade. Ampak tudi tukaj so razlike, 

prihajajo otroci bolj uspešni, manj uspešni, z boljšimi sposobnostmi, s manjšimi 
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sposobnostmi. Težko je posploševati, da zato, ker prihaja iz drugega okolja, je tukaj manj 

uspešen. So pa mogoče nekoliko manj uspešni otroci s Kosova, zato ker imajo tudi manj 

družinske podpore, kot jo imajo mogoče drugi. Ker očetov ni, mame res ne znajo 

slovensko. V zadnjih letih se trudijo tudi mame, da bi se nekako začele vključevati v šolo. 

Ampak tudi med temi učenci so bolj uspešni in manj uspešni. Je pa, v celoti gledano, več 

manj uspešnih učencev, ki prihajajo s Kosova, to pa sigurno.« (SD) 

Svetovalna delavka omeni, da so imeli med učenci priseljenci tako učenca s posebnimi 

potrebami kot tudi nadarjene učence. »Učitelji evidentirajo takega učenca tako kot naše 

učence in se potem opravi tudi postopek identifikacije. Že takoj, ko pride, že v prvih 

mesecih vidijo, da tak otrok zelo napreduje in delajo z njim še dodatno.« (SD) 

Tako je en učenec priseljenec, ki je bil že v istem šolskem letu, ko se je vključil v šolo, 

identificiran kot nadarjen, po dveh letih šolanja v Sloveniji pa dobil zlato priznanje na 

tekmovanju iz znanja. 

4.2 Vpis in vključitev v razred  

4.2.1 Vpis  

Starši priseljenci pridejo v šolo po navadi brez otroka. Prva, ki vzpostavita stik s starši 

priseljenci, sta ravnatelj in svetovalna delavka. »Po navadi sva pri prvem vpisu prisotna 

oba. Starši povedo nekaj podatkov o sebi in otroku: od kod so se preselili, če sodijo v 

šolski okoliš, kam bi radi otroka vpisali, koliko je star ...« (SD) »Pedagoginja in ravnatelj, 

vse skupaj [so sprejeli], celo družino« (S2); »Z vsakim staršem se vedno sprehodim po šoli 

in predstavim šolo, vse pomembne prostore: razred z bodočimi sošolci, nekaj učilnic, 

knjižnico, računalniško učilnico, kuhinjo, garderobe, telovadnico, bazen. Ob takem 

sprehodu staršem tudi predstavim program in seveda razrednika. Staršem poizkušam na 

čim bolj prijazen način približati šolo.« (R) Na prvem sestanku dobijo informacije o 

učbeniškem skladu, starši dobijo šolsko publikacijo, da jo preberejo doma.  

S starši se sporazumevajo brez težav, tudi s pomočjo srbohrvaščine. Pogosto pa je treba 

vzpostaviti komunikacijo tudi s starši, ki ne znajo slovenskega jezika. Starši v takem 

primeru pripeljejo nekoga s seboj, sorodnika ali delodajalca, ki prevaja. Svetovalna 

delavka staršem nudi oporo tudi pri urejanju dokumentacije. Starši morajo prinesti 

prevedeno spričevalo, kupiti delovne zvezke, oditi v knjižnico po učbenike, izpolniti 

naročilo na šolsko prehrano, si zagotoviti subvencionirano prehrano in pred vključitvijo 

otroka v razred peljati svojega otroka na zdravniški pregled. Kot poudari ravnatelj: »Brez 

sodelovanja šole tega ne bi zmogli. To mora biti za ravnatelja in svetovalno delavko, ki 

prva vzpostavita stik s starši, poseben izziv.« (R) 

Ena mama (S3) je povedala, da se je že pred vpisom pozanimala o šoli, v katero naj bi 

vpisala otroka. Spraševala je tako ljudi, ki jih je poznala, informacije pa je dobila tudi na 

internetu, od svetovalne delavke ter učiteljice v 1. razredu: »V Makedoniji sem delala na 

televiziji, sektor izobrazba. Cel sistem mi je bil znan. Tle mi je blo težko, nč ne poznam, 

kakšen je sistem, kaj poteka v podaljšanem bivanju, brala sem po internetu, brala sem po 

forumih, najprej sem brala za šolo, ko smo dobili vabilo, najprej sem brala, kakšna je šola, 

kakšni so učitelji. [Aha, to ste na internetu dobili?] Ja, dobila sem informacije tut čist 

mejčkn ljudi sem poznala, Makedonci, tiste sem spraševala, katera šola je najboljša. Vsaka 

mamica skrbi. Dobila sem samo pozitivne kritike za to šolo. Tle smo dobili vabilo, tle smo 

ga vpisali, tut na začetek socialna delavka mi je vse povedala, v redu je bilo vse. Za 1. 

razred vse informacije sem dobila v šoli od učiteljice.« (S3) 

Ko je začetna dokumentacija urejena, se učenec priseljenec vključi v razredno skupnost. 

»Zmenimo se, kdaj pride naslednji dan v šolo, in gre k pouku.« (SD) 
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4.2.2 Določitev razreda  

Na šoli po navadi učenca priseljenca razvrstijo v razred glede na letnik rojstva in 

zaključeni razred v državi izvora, kar potrdi več intervjuvanih učencev. Včasih pa, v 

dogovoru s starši, vključijo učenca priseljenca tudi v razred nižje. »Kadar se ugotovi, da je 

jezik tak problem, da bi otrok težje napredoval v razredu, ustreznim po letih, potem se s 

starši dogovorimo, da ga damo v en razred nižje. Če so oddelki v tisti generaciji že tako 

polni, da bi težje napredoval v večji generaciji, se izjemoma s starši dogovorimo. Starši se 

morajo strinjati, da ga vključimo v razred nižje.« (SD) To potrdi tudi učenka, ki je na 

Kosovu zaključila 3. razred in bila v Sloveniji spet vključena v 3. razred. »Zarad jezika so 

rekli, naj grem v 3. razred.« (U3); prav tako tudi učenec: »Četrtega sem tam [na Kosovu] 

končal, sam ko sem prišel, so me vrgli en razred nazaj, zato ker so rekli, da se bom lažje 

naučil, če grem še enkrat v četrtega. Da ne grem v petega, pa mogoče ponavljam.« (U6) 

Ta učenec je povedal, da mu je bilo zato lažje, saj je pri matematiki že znal računati, težave 

je imel le pri besedilnih nalogah. 

 

4.2.3 Priprava razreda, kamor je vključen učenec priseljenec 

Učiteljica RP, preden je učenec priseljenec vključen v razred, pripravi sošolce na sprejem 

novega učenca. »Jaz vedno izvedem vizualizacijo, kako bi se počutili, če bi jih očka 

odpeljal v Nemčijo med nove sošolce, med nove učitelje, novo okolje, tuj neznan jezik. 

Tako da učenci na sebi začutijo, kako je to grozno, še preden učenca dobimo. Da se 

nekako učenci poistovetijo z njim. Pri tej zadnji generaciji se je potem zgodilo, da je en naš 

učenec šel v Avstrijo in so vsi sočustvovali z njim in s tem učencem, ki je prišel k nam na 

novo.« (RU) Tudi Resman (2003) meni, da je v večkulturnem okolju nujno, da učitelji 

razvijejo empatijo, ki omogoča vživljanje v položaj učenca in njegovo razumevanje.  

 

4.3 Počutje učencev priseljencev po prihodu in težave učencev priseljencev v slovenski 

šoli 

 

Pedagoški delavci se zavedajo, da učenci priseljenci na začetku potrebujejo predvsem topel 

sprejem in pozitiven prvi stik: »Bistveno je, da se najprej, ko pride v to okolje, sploh počuti 

domačega. Da spozna šolo, da najde pot na WC. Pomemben je topel sprejem in 

predstavitev sošolcev.« (RU) 

Prvi občutki ob prihodu v novo okolje pri učencih priseljencih so različni. Na začetku je 

bilo nekaterim učencem težko, predvsem zaradi nerazumevanja jezika in ker so morali 

zapustiti prejšnje prijatelje. »Jah, grozn sem se počutu. Pogrešol sem prjatle, pa vse.« 

(U5); »Skrbelo me je, kako me bodo tukaj ljudje sprejeli, kako hitr se bom navadil na 

okolje. Ko sem prišel na šolo, sem bil malo prestrašen.« (U6) 

Drugi učenci so se že na začetku dobro počutili: »Na začetku so me imeli vsi radi, pa so me 

učili. Kar dobr, ker vsi so se družil z mano, kar dobr sm se imela.« (U3); »Lepo.« (U4); 

»Dobro.« (U2) Ena mama je povedala, da je bilo vključevanje hčerke v šolo težko, ampak 

da je navezana nanjo in da je do težav pri prilagajanju prihajalo že v vrtcu v matični državi. 

»Ja to ne povezujem, to njeno jokanje, da smo mi tu. Za jokat je njej kot dober dan, solze 

same tečejo.« (S1)  

Učenci so najpogosteje omenili stisko zaradi nerazumevanja slovenščine. Na vprašanje, kaj 

ji je bilo najtežje, je ena učenka odgovorila: »Da se pogovarjam slovensko. Mau sem 

razumela, nisem pa znala pogovarjat.« (U3); »Razumela sem mejhn.« (U1) 

Nekaterim se je zdela na začetku slovenščina težka: »Različen je. Mislila sem, da je težek, 

potem sem se naučila in sem rekla, kakšna sem jaz budala, sploh ni težek.« (U3) En učenec 
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je omenil, da mu je bila najtežja spremembo okolja: »Okolje. V Slovenijo, ko sem pršu.« 

(U5) En učenec je povedal tudi, da je imel težave pri matematiki, ampak da jih je imel tudi 

že v matični deželi.  

Tudi starši so omenili stisko zaradi spremembe okolja: »Ta sprememba je težka. Če prideš 

v novo okolico, novi ljudje, nimamo sorodnike tu, sami smo bili. Težko je. Na začetek je res 

težko, ampak se navadiš. Strah me je bilo, zelo me je bilo strah, kako se bo znašel otrok, 

kako se bom tud jaz znašla.« (S3)  

Ena mama opiše, kako je bil sin v vrtcu kaznovan zaradi nerazumevanja jezika: »Zdaj mi 

pove, da je bil kaznovan [v vrtcu], da je sedel v kot, ostali otroci so bili zunaj. Zdaj mi je 

povedal pred enim letom (sin je zdaj v 7. razredu), da je rekel eno grdo besedo, ni vedel, da 

je to grda beseda, pa da ga je učiteljica kaznovala. Nisem jezna za to, ker ta učiteljica, če 

bi popustila, otrok se ne bi naučil.« (S3)  

Multiplikatorka je poudarila, da bi vsak učenec priseljenec, ki se vključi v osnovno šolo, 

potreboval neko uvajanje in bi mu bilo treba določiti osebnega spremljevalca. »Pač mi 

vemo, da je situacija taka, da otroci prihajajo kar sredi šolskega leta. To je naloga šole. Se 

pravi, potrebno je omogočiti tem otrokom uvajalnico, čeprav je samo en ali pa dva, ne 

seveda v takšni obliki kot avgusta, ampak da nekdo spremlja otroka prvih štirinajst dni bolj 

pri vseh stvareh, ki jih otrok počne tistih štirinajst dni v šoli. Kako to organizacijsko rešiti, 

je drugo vprašanje.« (M) Multiplikatorka predlaga, da bi bili za uvajanje zadolženi 

delavci, ki so zaposleni prek javnih del, ali pa svetovalna služba, da bi se v začetnem 

obdobju vključevanja bolj intenzivno posvetila učencu priseljencu. »Ta vstopni čas je 

pomemben tudi, da vzpostavimo stik s starši. Da smo pozorni tiste prve dni tudi na starše, 

da starši začutijo, da posvečamo pozornost temu začetku.« (M) 

V šolskih letih 2013/14 in 2014/15 šola sodeluje kot partnerska šola v projektu Razvijamo 

medkulturnost kot novo obliko sobivanja (v nadaljevanju Razvijajmo medkulturnost). V 

sklopu projekta, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, poteka več dejavnosti, med drugim tudi 

uvajalnica, v katero so bili učenci priseljenci vključeni v tednu pred začetkom pouka, torej 

zadnji teden v avgustu v šolskem letu 2014/15. Vsi učenci priseljenci, sicer vpisani na pet 

različnih osnovnih šol, ki sodelujejo v projektu, so prihajali na matično šolo. Uvajalnico je 

obiskovalo 35 učencev iz različnih držav, od tega trije učenci z obravnavane šole. To 

potrdi učenka: »S prijateljima, ki so tudi iz Beograda, Bosne, Makedonije, Albanije, 

Bolgarije, raznih držav.« (U4) Multiplikatorka, ki je izvajala uvajalnico skupaj z 

učiteljicami iz drugih šol, je povedala, da gre za to, da se »za otroke, ki se prvič vpisujejo v 

naš šolski sistem, organizira, kot že samo ime pove, uvajalni teden«. Uvajalnica ni 

intenzivni tečaj jezika, ampak je namenjena pridobivanju osnovnega besedišča, orientaciji 

v šoli in okolici. »Da spoznajo osnove, da se znajo predstaviti po enem preprostem vzorcu, 

da znajo poimenovati šolske predmete, šolske potrebščine, da približno razumejo svoj 

urnik.« (M) Starejši učenci so predstavili svoje države. »Imeli smo predstavitve malo v 

slovenščini po shemi, malo v svojem jeziku. Poudarek je bil tudi na razvijanju socialnih 

spretnosti preko socialnih iger.« (M) Tudi učenka, ki je obiskovala uvajalnico, se 

spominja: »Malo smo se učili slovensko, pisali smo spise, delali plakate, tam kjer 

prihajamo. [Aha, si predstavila svojo državo?] Ja. Ta plakat je bil v šoli obešen.« (U4)  

Multiplikatorki se je uvajalnica izkazala za zelo pozitivno in bi jo bilo vredno nadaljevati. 

»Ideja vendarle je, da ima vsaka šola svojo uvajalnico.« (M) Učenki, ki je bila 

intervjuvana, je bilo v uvajalnici dobro, vendar se ji ne zdi nujna. »Ker lani ta uvajalnica 

ni postojala, pa tako bi bilo vseeno, ali sem bila, ali ne.« (U4) 
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4.4 Vrsta podpore in pomoči pri vključevanju učenca priseljenca 

 

Učenci priseljenci ob preselitvi v drugo državo zamenjajo okolje, zapustijo sorodnike in 

prijatelje v matični državi ter ob vključitvi v šolo po navadi ne znajo slovenskega jezika. 

Mnogi doma nimajo možnosti, da bi jim starši pomagali. Pedagoški delavci šole se 

zavedajo, da je treba delovati celostno, če želijo, da bo učenec priseljenec uspešen. Zato 

oblike podpore in pomoči, ki jih je deležen učenec priseljenec, vključujejo tako učenje 

slovenščine kot tudi druge oblike. Zato sem se odločila, da vse oblike predstavim v 

magistrskem delu skupaj. 

4.4.1 Oblike pomoči, ki jih pedagoški delavci nudijo učencem priseljencem 

Država, ki si prizadeva za pravično družbo, mora z različnimi ukrepi najprej zagotoviti 

vsakomur enake izobraževalne možnosti. V določenih primerih je enakost pravic mogoče 

zagotoviti le z zagotavljanjem dodatnih pravic in razlikovanjem, ki odpravlja nepravične 

razlike in vzpostavlja enake možnosti za vse.  

Pedagoški delavci se zavedajo, da mora šola učencem priseljencem nuditi več pomoči in 

podpore zaradi posebnih okoliščin: »Težave pa imamo z znanjem teh otrok. Vsi vemo, da če 

starši ne sodelujejo pri domačem učenju, marsikateri učenec v nižjih razredih ne zmore niti 

za dvojko. Očetje so večinoma cele dneve na gradbiščih, zato težko sodelujejo s šolo. 

Mame pa ne znajo slovenskega jezika, predvsem tiste s Kosova. Zato mora šola veliko več 

postoriti, da je učenec lahko uspešen. Šola nudi: ure za učenje slovenščine, ki jih financira 

MIZŠ, dopolnilni pouk, ISP, učno pomoč učiteljice, ki dela preko javnih del, dodatne ure v 

razredih, kjer je veliko takih učencev; te ure financira šola sama, prilagojeno ocenjevanje; 

na konferenci sklenemo, da učenca določeno obdobje ne ocenjujemo. Kljub trudu in vsej 

pomoči nekateri učenci ponavljajo razred. Ob tem se nam vedno odpira veliko strokovnih 

vprašanj.« (R) 

Ravnatelj se spominja negotovosti na začetku: »Tudi mi nismo vedeli, ko smo začeli. Tudi 

mi smo šli skozi neko zgodbo, ki smo jo sami razvijal. Našli smo rešitve, tudi kakšno, ki 

mogoče ni bila dobra. Imeli smo tudi nekaj izobraževanj. V glavnem smo sami našli rešitve 

na osnovi različnih izkušenj.« (R)  

Na začetku so se osredotočali bolj na učenje slovenščine, kajti šele znanje jezika okolja 

lahko prinese uspešno delo v šoli. Ravnatelj pove, da so preizkusili več načinov učenja 

slovenščine: »Do šolskega leta 2006/07 smo na leto vpisovali dva do tri učence 

priseljence. V šolskem letu 2007/08 pa se je v šolski okoliš priselilo 8 otrok in so se vpisali 

od 3. razreda do 9. razreda. Največ je učencev, priseljenih s Kosova. Z učenci priseljenci 

so se lotili učenja slovenskega jezika, saj brez razumevanja jezika ni mogoče pričakovati 

uspešnega dela v šoli. V šoli smo iskali možnosti za pomoč pri učenju slovenščine. K 

sodelovanju smo povabili albansko govorečega učitelja, ki se je pred leti kot begunec z 

družino priselil v Slovenijo. Dogovorili smo se, da bo celo šolsko leto izvajal tečaj 

slovenščine za vseh osem učencev.« (R)  

Učenci so bili deležni 200 ur učenja slovenskega jezika: dve uri dnevno, pozneje trikrat 

tedensko. 65 ur je financiralo MIZŠ, preostale pa so do polovice prispevali starši, polovico 

pa šola. »Albanskemu učitelju smo priskrbeli učbenike za učenje slovenščine, prirejene za 

Slovence po svetu. Kljub veliko truda in dodatnega dela učiteljev pri vsaki uri posebej pa 

pri učencih nismo zaznali želenega napredka.« (R) 

Že nekaj let šola koristi možnost financiranja ur dodatnega poučevanja slovenščine, ki ga 

odobri MIZŠ. Svetovalna delavka na MIZŠ pošlje prošnjo za ure za dodatno poučevanje 

slovenščine, MIZŠ pa na podlagi prošnje financira določeno število ur za učenje 

slovenščine. Ure, ki jih odobri MIZŠ, izvajajo učitelji na šoli.  
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Pred leti so učence razdelili v dve skupini. Pri tem učiteljica razrednega pouka izpostavi 

pomanjkanje učnega gradiva; tega so sestavili kar sami: »Prejšnja leta smo poskušali tako: 

imeli smo dve skupini, ena je bila skupina prvošolčkov, vsi so bili albansko govoreči, 

druga skupina je bila od 2. do 5. razreda. [S še eno učiteljico razrednega pouka] sva 

sestavili učni program za 20 ur in sva ga dopolnjevali. Obe učiteljici sva imeli po 20 ur in 

sva naredili osnovo z učnimi listi. Tako da so spoznali poimenovanje sadja, zelenjave, 

prometna sredstva, prostore v stanovanju, prostore v šoli, delavce v šoli ... Potem smo to 

dopolnjevali z vajami socialnih veščin.« (RU)  

Od šolskega leta 2011/12 se odobrene ure razdelijo na razredni stopnji po razredih 

(prvošolci skupaj, drugošolci skupaj), na predmetni stopnji pa ure izvaja ena od učiteljic 

slovenščine, v šolskem letu 2014/15 pa specialna pedagoginja. »Največ učnega napredka 

in šolskega uspeha smo pri učencih prve triade začutili, ko se je začelo z njimi delati 

individualno glede na starostno stopnjo, predznanje, zmožnosti in glede na obravnavano 

učno snov v razredu, predvsem, če je z učencem delal razrednik in sta se skupaj učila tisto 

besedišče, ki ga je potreboval za konkretno učno snov.« (RU) Slabost takega sistema pa 

izpostavi multiplikatorka: »Mislim, da je slaba stvar tega, da je potem to zelo razpršeno, ni 

koordinacije med temi učitelji, ki se s tem ukvarjamo. In potem vsak nekaj po svoje dela. 

Efekt je minimalen na ta način, če ni sodelovanja.« (M) 

Učitelji so si načrt vsebin za poučevanje slovenščine uredili po svoje, delno ga prilagajajo 

vsebinam pri šolskih predmetih. V vseh letih so pripravili veliko raznovrstnega gradiva. 

Pozneje je bilo izdane vedno več literature. Pri svojem delu učiteljice uporabljajo: 

Govorimo slovensko, slovensko-albanski oziroma albansko-slovenski slovar, komplet Slika 

jezika, slikovno gradivo iz revij Ciciban, Cicido, plastificirano ilustrirano gradivo za 

različne didaktične igre, ABC, 1, 2, 3 … gremo! (Pirih Svetina, 2005), veliko drugega 

raznovrstnega gradiva, priročnik Opismenjevanje in razvoj čutil (Štupnikar, Pintar, 

Murovec, Veselič, 2010). Učiteljica na predmetni stopnji je navedla še slikovni slovar (5-

jezični slikovni slovar, Slovenska knjiga, d. o. o., 2003), ki ga uporabljajo za bogatitev 

besedišča. Hkrati je učiteljica na predmetni stopnji poudarila, da so se pri učenju 

slovenščine sprehodili tudi po šoli, spoznavali prostore in delavce šole: »Prav tako smo 

vsako uro obiskali enega od delavcev šole, tajništvo, računovodstvo, zbornico, razrede …, 

se učili in naučili pozdravljati, se predstaviti, poimenovati predmete, osebe, pojme, 

upovedati dejanja … Sproti smo si delali slovensko-albanski slovarček.« (PU)  

Učiteljica na predmetni stopnji je poudarila, da se učenci priseljenci sicer hitro naučijo 

pogovornega jezika, to pa še ne pomeni, da znajo tudi knjižnega, tega se učijo tako pri 

dodatnih urah učenja slovenščine kot tudi pri predmetu slovenščina in drugih predmetih. 

V spodnji preglednici je razvidno število ur dodatne strokovne pomoči, namenjenih učenju 

slovenščine, ki jih je v zadnjih štirih letih odobrilo MIZŠ. 

 

Preglednica 4: Odobreno število ur, ki jih financira MIZŠ. 

ŠOLSKO LETO ODOBRENO ŠTEVILO UR 

 

POVPREČNO ŠTEVILO UR NA 

UČENCA PRISELJENCA 

2011/12 100 12,5  

2012/13 105 10,5  

2013/14 50 5 

2014/15 100 6,25 
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Iz preglednice je razvidno, da je učenec priseljenec deležen majhnega števila ur za 

usvajanje jezika okolja, slovenščine. V praksi se sicer učenci združujejo v skupine, vendar 

pa zaradi različnosti učencev priseljencev to ni vedno mogoče (na primer zaradi starosti).  

Šola je ves čas iskala načine, kako uspešneje vključiti učence priseljence v razrede, zato so 

v šolskih letih 2009/10 in 2010/11 sodelovali s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

Skupaj so na začetku šolskega leta pripravili štirinajstdnevni intenzivni strnjeni tečaj 

slovenščine za učence priseljence, ki so se na novo vpisali ali so šele eno leto v Sloveniji, 

v šolskem letu 2009/10 pa tudi tečaj slovenščine za starše. Tečaj za učence je potekal vsak 

dan med 8. in 13. uro. Učiteljica na razredni stopnji vidi pozitivne učinke takega tečaja: 

»Ja, zelo dobro je bilo, tri šole smo bile povezane, vsak dan 4 do 5 ur, takrat se je res 

pokazalo ena taka čisto majhna koreninica, na kateri smo lahko začeli delati. Bila pa je 

ena osnova. Učenci so prišli s tega tečaja opogumljeni, samozavestni, pripravljeni govoriti 

in z bogatejšim besediščem.« (RU) 

Tudi v sklopu projekta Razvijamo medkulturnost kot obliko sobivanja je septembra in 

oktobra 2014 potekal dvomesečni 70-urni intenzivni strnjeni tečaj slovenskega jezika kot 

drugega jezika za učence od 5. do 9. razreda. »Izkušnje in raziskave kažejo, da je najbolj 

učinkovito strnjeno učenje, intenzivno. Omejeni smo bili, da je bila na razpolago samo ena 

učiteljica, torej po 6 ur na dan.« (M) Učenci so bili razdeljeni v dve skupini glede na 

njihov materni jezik, na Slovane in Neslovane. »Na ravni recepcije so Slovani hitrejši, pri 

Neslovanih, vsi otroci so bili albansko govoreči, moraš čisto vsako besedo ponazoriti, 

medtem ko enemu Slovanu ni potrebno razložiti besede tabla, ker je enaka v vseh 

južnoslovanskih jezikih.« (M) V tečaj so bili vključeni štirje učenci z obravnavane šole, dva 

v slovansko, dva pa v neslovansko skupino. Namen tega intenzivnega tečaja je bil, »da 

dobijo jezikovno bazo. Ker trdim, da vsakomur, ki se uči, moraš predstaviti, ker drugače 

šol ne bi potrebovali. Če bi bilo pri jeziku tako, da se lahko vse naučiš tako, da poslušaš, 

zakaj imamo slovenščino kot učni predmet v šoli, saj vsi govorimo slovensko. Včasih 

mislimo, saj živijo v Sloveniji, pa naj se sami naučijo. Ampak ni tako, določene stvari je 

potrebno razložit. In zato, da se jim predstavi, kako jezik funkcionira, kako se glagol 

spreminja, sploh pri Neslovanih«. (M) Po besedah multiplikatorke je 70 ur »še vedno zelo 

zelo zelo malo, pa vendar. To bi se moralo nadaljevati v neki intenzivni obliki, mogoče 

vsak dan 3 do 4 ure«. Učenci so pridobili neko osnovo, še bolj pomembno pa je, »da so se 

znašli, vsaj v teh osnovnih, vsakodnevnih aktivnostih«.(M) Multiplikatorka opozarja: »Res 

je iluzorno pričakovat, to sem pa poudarjala, da bi učitelji pričakovali, da zdaj bodo pa 

kar govorili po slovensko. Učenje jezika je proces. V 70 urah osnove, ampak take trdne, 

sistematično. Je pa odvisno od posameznega otroka, od učne motivacije, eni napredujejo s 

svetlobno hitrostjo, drugi pa manj, tretji pa počasi, ali pa skoraj ne.« Da se zdi nekaterim 

učencem intenzivni tečaj nepotreben, potrdi mnenje učenke, ki je bila vključena v ta tečaj: 

»Ne, nisem hotela na tečaj, hotela sem takoj v šolo.« (U4) V razredu, v katerega je 

vključena, si je namreč takoj pridobila prijateljice, zato ni želela vsak dan hoditi za tri ure 

na drugo šolo in se vključevati v drugo skupino. 

En učenec pove, da je obiskoval dva tečaja slovenščine. V prvem tečaju, ki ga je obiskoval, 

je bil učitelj Albanec, tečaj pa je potekal na drugi osnovni šoli v popoldanskem času: 

»Velik je govoril slovensk [učitelj Albanec], da se naučimo slovensk, ker če bi samo 

albansk govoril, se ne bi nič naučil. Samo je pa tudi prevajal v albanščino, če kaj nismo 

razumel. Ta tečaj je bil prej, potem smo šli na šolo [na drugo šolo, kjer je bil tečaj, ki ga je 

pripravil Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik], ko smo že malo znal. Na tej šoli pa je 

bila [učiteljica] Slovenka, samo taka, da uči druge jezike, pa nas je naučila slovensko.« 

(U6) Pove, da so na koncu pisali test, ki ga je uspešno rešil. Iz odgovora sklepam, da je 

bilo učencu na začetku, ko še ni znal nič slovensko, lažje, ko je imel učitelja, ki je govoril 
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njegov materni jezik. Pozneje, ko je že nekaj znal, pa se je lahko veliko naučil tudi na 

tečaju, kjer so govorili le slovensko.  

Dva učenca priseljenca sta bila pred vpisom v šolo vključena v predšolsko izobraževanje, 

kjer sta se že začela učiti slovenščine, zato jima je bilo ob vstopu v osnovno šolo glede 

samega jezika lažje. Mama enega od njih je povedala, da otrok ni potreboval nobenih 

posebnih ur slovenščine, kljub temu da je imel možnost.  

Učenci priseljenci so poudarili pomoč učiteljev in našteli naslednje oblike pomoči: pomoč 

razredničarke, dopolnilni pouk, pomoč javne delavke, učenje slovenščine. Najmlajša 

učenka (U1) je povedala, da sta ji najbolj pomagali učiteljici v 1. razredu. »Učitelji so zelo 

pomagali, razredničarke in učiteljica T. [učiteljica, ki je izvajala dodatne ure 

slovenščine].« (S2) Nato je omenila še dopolnilni pouk in pomoč javne delavke.  

»Ko sem prišu v 4. razred, po dveh tednih sem že imel učenje slovenščine. [A se spomniš, 

kaj, kako ste delali?] Slikce smo mel, pa glagole. [Po kokem času si začel razumet v 

razredu? ] Po treh, štirih tednih.« (U5) Pomoč javne delavke omenja tudi svetovalna 

delavka: »Sodelujem z javno delavko, ki izvaja učno pomoč učencem priseljencem.« (SD) 

Učiteljica na razredni stopnji opiše, kakšno pomoč ima učenec priseljenec, ki je prišel 

konec lanskega šolskega leta: »Ima ure s slavistko [uči slovenščino kot drugi jezik], z 

javno delavko, potem ga imam jaz na dopolnilnem pouku, pa na ISP [individualna in 

skupinska pomoč] ga ima ena učiteljica še dodatno.« (RU)  

Multiplikatorka je v šolskem letu 2013/14 in od novembra 2014 dalje izvajala ure 

slovenščine kot drugega jezika za posamezne otroke, ki so prvo leto na šoli. Enkrat 

tedensko poučuje na obravnavani šoli (pokriva šest šol), učenci priseljenci se torej eno uro 

tedensko učijo slovenščine kot drugega jezika. Svoje gradivo prilagaja »starosti učencev, 

znanju slovenščine. Pri začetnikih imam narejen svoj program, ki temelji na poučevanju 

slovenščine kot drugega, tujega jezika, se pravi, te teme, ki so pravzaprav univerzalne, ki 

jih določa skupni evropski okvir, torej učenje in poučevanje jezikov kot tujih«. (M) 

Opozarja, da je izvedba okrnjena, saj gre za minimalno število ur, 25 ur v šolskem letu. 

Učenje slovenščine je organizirano po razredih. »V prvem razredu so mešani, ker so 

nekateri čisti začetniki, nekateri se že malce znajdejo, eni pa že solidno govorijo slovensko. 

Tukaj je zelo izrazito. V drugem razredu recimo so učenci približno na enaki ravni, kar se 

jezika tiče, ostali pa tudi, vsi so homogeni, samo 1. razred je heterogen.« (M) 

Multiplikatorka pogreša več sodelovanja z učitelji. »To [tedensko pripravo] mi pošilja 

samo ena učiteljica. Meni je pomembna informacija, kaj vi delate pri pouku in potem jaz 

navežem. Si pripravim gradivo na podlagi tega, ker otrokom manjka besedišča in če se vi 

pogovarjate, npr. berete neko pravljico, ki je vsem znana, npr. Rdečo kapico, ta otrok ne ve 

v slovenščini, kako se reče volk, košarica itd. Moj načrt je tak, da pripravim ključne 

besede, prilagodim besedilo.« Z eno učiteljico se skupaj sproti dogovarjata, kaj bo delala z 

učencem priseljencem. »Z učiteljico sva se dogovorili, da mora otrok znati našteti nekaj 

gozdnih živali, kar se gozda tiče. S to učiteljico se sproti dogovarjava, torej za konkreten 

[šolski] predmet.« (M)  

 

Na šoli se zavedajo pomembnosti socialne vključenosti, zato takoj po vključitvi 

novopriseljenega učenca učitelji poskrbijo za pomoč enako govorečega sošolca. »Če 

imamo v razredu še kakšnega, ki zna ta jezik, mu pomaga in priskoči na pomoč v vsakem 

trenutku.« (RU); »Odvisno pa je, kako to doživlja, kot pritisk, ker ne zna nobene besede in 

ga vsi grdo gledajo in ga izločajo ali je to v prvi vrsti: Izvoli, tu imaš zraven sošolca, ki je 

tudi prišel s Kosova. On bo zate poskrbel, on te bo peljal v knjižnico, on ti bo pomagal, 

prevedel. In tukaj je skrivnost uspeha. Morda ne na šolah, kjer nimajo nobenega takega. 

Na naši šoli pa je veliko učencev, ki so šli skozi to izkušnjo, tako sošolec sošolcu res 

ogromno pomaga.« (R) Učenci priseljenci so izpostavili, da so bili prvi stiki z novimi 
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sošolci pozitivni: »T. in M. [sošolki] so mi največ pomagale. Pomagali so mi pri učenju in 

so mi prevodile, če kaj nisem razumela, pa domače naloge so mi tud pomagale.« (U4); 

»Sprejeli so me, pa so se družili.« (U2); »Dobr so me sprejel.« (U5) Večina učencev 

priseljencev pove, da so v razredu, v katerega so bili vključeni, imeli sošolca ali sošolko, ki 

je govoril njihov materni jezik. »Imel sem srečo, da sem v razredu imel sošolca, ki je znal 

govoriti albansko. Zelo sem mu hvaležen za vso pomoč in znanje, ki mi ga je dal. Pomagal 

mi je in razlagal, kar nisem znal. Tudi drugi sošolci so me dobro sprejeli.« (U6) Tudi ena 

mama poudari, da je bil njen sin vedno sprejet od sošolcev: »Mogoče nismo imeli težaven 

otrok, da je sprejet od sošolci, da ne delajo razlik, da si prišel, da si drugačen.« (S3)  

 

Poleg pomoči enako govorečega vrstnika so na šoli razvili tudi tutorstvo. Starejši učenci, 

pred leti priseljeni v našo državo, pomagajo pri učenju mlajšim učencem priseljencem. 

Učenec, ki je tudi sam pred nekaj leti prišel v Slovenijo, o tem pove: »Smo skupina 

učencev, ki pomagamo drugim učencem pri učenju. Jaz učim prvošolca, ki je prav tako iz 

Kosova. Učim ga že od meseca septembra. Zelo sem zadovoljen, da je veliko napredoval in 

se je že veliko naučil slovensko.« (U6) Pri samem delu mu pomaga razredničarka 

prvošolca, ki mu sproti pove, kaj naj delata. Učenec pove, kaj se učita: »Mal se kdaj 

sprostimo, da je bolj zabavno, da pokažemo stvari, ki so v učilnici, pa barve, to že zna ful 

dobr, pa predmete, pa da kakšen stavek pove že sam, pa vprašam ga, kaj je delal med 

tednom, pa mi skuša razlagat, če se je kaj zanimivega zgodilo v razredu, mi tudi pove. [A v 

albanščini?] Ne, v slovenščini, zdaj se skos v slovenščini pogovarjava, da bolj vadi 

govorit.« [Intervju je bil izveden marca, torej v drugi polovici šolskega leta.] (U6) Svoje 

občutke izrazi učenec, ki je na šolski prireditvi predstavil svojo izkušnjo priseljenosti in 

tutorstvo: »Počutil sem se zlo ponosno. Na koncu, ko so mi vsi ploskali, sem bil zelo 

zadovoljen in vesel, da sem nekaj dobrega naredil, zdaj, ko sem v 9. razredu. Da sem še 

letos sam na tej šoli, da sem ponosen nase. Da še toliko časa, kar sem tukaj, da čim več 

naredim.« (U6)  

Ker nekateri učenci priseljenci nimajo možnosti, da bi jim doma starši pomagali pri učnem 

delu, se šola povezuje z mladinskim centrom. »Velikokrat se povežemo z dnevnim 

centrom in hodijo (učenci priseljenci) v dnevni center za mlade in družine, in tam imajo 

neke prostočasne dejavnosti, učno pomoč prek javnih del in prostovoljcev. Tam dodatno 

pridobivajo znanje slovenščine.« (SD) 

 

4.4.2 Razširjeni program 

Vključenost otrok priseljencev v razširjeni program pozitivno vpliva na njihovo 

vključevanje v šolsko skupnost, zato staršem svetujejo, naj otroke priseljence vključijo v 

različne oblike. Pomembna oblika razširjenega programa je podaljšano bivanje, kjer se 

učenci družijo in skupaj igrajo, potem ko naredijo domačo nalogo, pri čemer učitelji nudijo 

pomembno podporo. Učenci priseljenci menijo: »Smo v varstvu tukaj, pa tam lahko 

vprašamo. Če česa ne razumem, pa učiteljco vprašam, pa mi pomaga.« (U3) »V OPB so 

po večini vključeni. Sploh zato, ker imajo velikokrat prehrano brezplačno, tako da imajo 

subvencijo kosila in lažje tukaj ostanejo.« (SD) 

Učenci priseljenci se vključujejo tudi v različne interesne dejavnosti. »V interesne 

dejavnosti, se ravno tako vključujejo kot drugi učenci, je tukaj veliko priseljenih otrok, tako 

da se hitro vključijo.« (SD) V Letnem delovnem načrtu šole je med prednostnimi nalogami 

zapisano: »Obdržali bomo visok nivo ponudbe športa na šoli s ciljem brezplačnega 

udejstvovanja otrok. S pomočjo projekta Zdrav življenjski slog bomo nudili učencem tudi 

4. in 5. uro športa tedensko. Učencem bomo ponudili veliko število brezplačnih interesnih 

dejavnosti s ciljem, ponuditi učencem vsebine na glasbenem, likovnem, literarnem, 

tehničnem in športnem področju.« Tako so vsi intervjuvani učenci priseljenci vključeni v 



66 

različne interesne dejavnosti: »Zdrav življenjski slog« (U1), »Košarko, folklorno skupino, 

pa zdrav življenjski slog, nogomet« (U2), »Mali umetniki, Orffovi (inštrumenti), zdrav 

življenjski slog, košarko« (U3), »Pevski zbor« (U4), »Nogomet« (U5), »Prej sem igral 

različne športe. Košarko igram na šoli po pouku, pa izbirne predmete [nogomet], pa še 

tutorstvo imam« (U6). 

Prav tako želijo na šoli tem učencem omogočiti vključevanje v šolo v naravi in tabore. »Za 

nas so vsi enaki, ne delamo nobenih razlik. Poskušamo jih vključiti v vsak program, tako v 

tečaj plavanja na šolskem bazenu kot v šolo v naravi, čeprav je ne morejo plačati. 

Velikokrat jim odpišemo dolg, saj vemo, da jih [očetov] večina dela po gradbiščih za 

denar, s katerim si tega ne morejo privoščiti.« (R) »Razredniki jih napotijo v svetovalno 

službo, da dajo vlogo za znižanje plačila tabora, v celoti ima redko kdo kdaj plačano. Se 

pa po večini vključujejo, ne pa vedno. Nekateri starši ne želijo vključiti svoje otroke v šolo 

v naravi. Jim pa toliko, koliko jim lahko, pomaga šolski sklad s svojimi financami. Vendar 

tudi šolski sklad nima toliko denarja, ker je v splošnem zelo nizek standard družin tukaj v 

našem okolju.« (SD) Razredna učiteljica pove, da gredo letos na petdnevni tabor: »Od teh 

priseljencev [v razredu so štirje], samo ena ne gre, čisto vsi ostali pa gredo. Tega sem 

vesela. Imajo pa vsi denarno pomoč iz šolskega sklada. Vsi so dali prošnjo, tudi z mojo 

pomočjo, smo skupaj izpolnili.« (RU) 

 

Na proučevani šoli so intervjuvanci našteli naslednje oblike pomoči:  

– ure slovenščine za učence priseljence; 

– uvajalnica; 

– intenzivni tečaj slovenskega jezika (Center za drugi/tuji jezik, projekt Razvijamo 

medkulturnost kot obliko sobivanja); 

– učenje slovenščine kot drugega jezika, ki ga vodi multiplikatorka; 

– dopolnilni pouk; 

– pomoč javne delavke; 

– pomoč enako govorečega sošolca;  

– individualna in skupinska pomoč; 

– OPB; 

– tečaj za starše (mame); 

– pomoč tujegovorečega učitelja; 

– tutorstvo; 

– mladinski center; 

– interesne dejavnosti. 

 

4.5 Prilagajanje učnega dela in ocenjevanja učencev priseljencev 

4.5.1 Prilagojeno poučevanje 

Da je treba na vključevanje učencev priseljencev gledati s širše perspektive, opiše 

multiplikatorka: »Pravi, zanimiva izkušnja je bila, kako razlagati pravila za [igro] med 

dvema ognjema otrokom, ki ne znajo skoraj nič slovensko. Tukaj potem vidiš, kot ena 

metafora, kako je treba stvari gledati iz široke perspektive. Ne po nekih naših postavljenih 

pravilih, ampak malce prilagojeno, stvar je še vedno funkcionirala. Mislim, da bi morali 

na to problematiko, izzive gledat na tak način. Včasih moramo videti, da se otroci trudijo, 

čeprav nemogoče po normah, ki smo si jih zamislili.« (M) 

Če je mogoče, učenca na začetku, po vpisu, preizkusijo. »Zadnje čase preverjam učence, ki 

prihajajo s Kosova, njihovo matematiko, koliko znajo. Ampak potem, ne glede na to, koliko 
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je ugotovljeno, če otrok ne zna poštevanke, pa je za sedmi razred, ga ne moremo dati v 

tretjega. Eno leto nazaj pa ja.« (SD) 

Učiteljica na razredni stopnji opiše delo z učenko priseljenko, ki se je vključila v slovensko 

osnovno šolo šele na sredini leta v 2. razredu: »Najprej smo jo učno preizkusili, kje je pri 

branju, pisanju, računanju. Potem smo, kar se učne snovi tiče, največ delali na matematiki, 

ker tu najhitreje pridobijo besede. V njen besednjak se je najprej uvedlo poimenovanje 

številk in branje računov, ker je bilo opazno, da računa zelo dobro in na ta način je lahko 

že v prvem tednu začela aktivno spremljati matematiko in aktivno sodelovati, kar se je tudi 

resnično pokazalo.« (RU) 

Učiteljica poudari, da je potrebno vsakodnevno delo: »Imela sem poseben zvezek, ker sva 

vsak dan z učenko ostajali po pouku 15, 20 minut, poiskala sem vsak dan slike iz njenega 

okolja, najprej copati, svinčnik, torbica, zvezek. Vsak dan sva pridobivali 4, 5 besed. Te 

besede se je učenka doma naučila, drug dan v šoli ponovila, dodala nove 4 besede, tako da 

je bilo to na teden 20 besed. Vsako dejavnost, ki smo jo od nje želeli, smo izgovorili in ji 

pokazali: prinesi zvezek, nariši ...« (RU) Ob tem učiteljica poudari, da je na začetku 

pomagala tudi sošolka, ki zna isti jezik in je kakšno besedo prevedla. Pomembno je tudi, da 

je učencu priseljencu na voljo učitelj, ki učenca usmerja in spodbuja: »Ves čas pouka je 

bila učenka ob učitelju, predvsem zaradi samega občutka varnosti in zato, da ji lahko takoj 

priskoči na pomoč ali ji pokaže, pove ...« (RU) Izpostavi tudi učiteljev zgled: »Ves čas je 

bilo potrebno učenko spodbujati, pohvaliti, ji pomagati in po učiteljevem vzoru so enako 

začeli delati tudi sošolci. Prijeli so jo za roko in odpeljali v kotiček z igračami, ji pokazali 

igrače in jih poimenovali. Nehote so ji zaploskali ob pravilno izgovorjeni besedi oziroma 

pravem odgovoru.« (RU) Učiteljica predlaga tudi branje enostavnih knjig: »Potrebno jo je 

opogumiti za izražanje v slovenščini z branjem enostavnih knjig, učenje kratkih pesmi na 

pamet, saj s ponavljanjem pridemo do zapomnitve besednih zvez.« (RU)  

Tudi učenec navede učenje s slikovnim materialom: »Pa učitelji pomagajo, čeprav ne 

znajo albansk. Pokažejo s slikami, pa tko pokažejo veliko, pa se naučiš hitr.« (U6) 

Učiteljica pove, da je treba učencu priseljencu individualno prilagajati gradivo in delo: 

»Kar precej je individualnega dela. Če je to obravnava berila in imajo vsi ostali učenci 

odgovore na vprašanja, on tega ne more delati, delava tako, da iz tega istega berila 

poskušam najti besede, ki bi jih on lahko razumel in z njim posebej to narediva. Je pa tako, 

če so to naloge v delovnem zvezku, naredi tiste, ki jih lahko naredi. Potem se pa mogoče 

konec leta vrnemo nazaj in naredi tisto, kar ni uspel narediti in kar ni razumel. Je pa to 

veliko individualnega dela.« (RU)  

Pri nalogah, ki so enostavne, a je treba razumeti navodila, si učitelji pomagajo s sošolcem, 

ki ima isti materni jezik. »Imam v razredu učenca, ki obvlada isti jezik. On velikokrat 

pomaga prevesti, mu [učencu priseljencu] razloži navodilo.« (RU) 

Učiteljica omeni, da učitelj takšen način dela včasih težko izvede: »Glede na to, da imamo 

zelo številčne razrede [ima 27 učencev] in da imamo v razredu učence s posebnimi 

potrebami, nadarjene otroke, veliko otrok, ki zahtevajo celega človeka, je včasih zelo težko 

za učitelja vse to »skombinirati« v razredu.« (RU) 

Za oblikovanje ciljev in prilagajanje dela učencu priseljencu Strategija predlaga 

oblikovanje individualnega programa (v nadaljevanju IP). »Oblikovanje 

individualiziranega programa je tesno povezano z oblikovanjem strokovnega tima. Ta naj 

bi v IP-ju opredelil prilagojene načine dela individualnim značilnostim in potrebam 

posameznega učenca priseljenca. Poleg spremljanja napredka učenca pa se priporoča tudi 

vodenje mape njegovih dosežkov« (Strategija, 2007, str. 8). Na šoli še niso oblikovali 

strokovnega tima, ki bi se bolj posvečal učencem priseljencem, niti ne5 pripravljajo 

individualnih programov za učence priseljence. Svetovalna delavka izpostavi svojo 
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preobremenjenost: »Individualiziranih programov za te otroke priseljence ne pišemo, ker 

bi lahko vse te programe jaz vodila. Če bi samo to delala, potem bi lahko.« (SD)  

Multiplikatorka pa je poudarila pozitivno stran IP. Na matični šoli, kjer poteka projekt 

Razvijajmo medkulturnost, so oblikovali strokovni tim, ki naj bi se podrobneje ukvarjal z 

učenci priseljenci. »Za vsakega učenca priseljenca obstaja svoj strokovni tim, v katerem so 

razrednik, svetovalna delavka, jaz in če še kdo izvaja te ure s strani ministrstva. To je ožji 

strokovni tim. Kot sem že rekla, so pa udeleženi vsi učitelji. Da bi bila komunikacija lažja, 

pa tudi namen tega programa je, da ga ne zabetoniramo na začetku šolskega leta, ampak 

da je to živa stvar. Kar pomeni, da ga imamo v oblaku, v skupni rabi, tako da lahko vsak 

pristopa in stvari tudi spreminja.« (M) 

4.5.2 Prilagajanje ocenjevanja 

Ravnatelj je izpostavil problem, da na državni ravni ukrepi, ki bi spodbujali uspešno 

vključevanje učencev priseljencev, potekajo zelo počasi: »Smo ena tistih šol, ki je že leta 

2007 opozorila [MIZŠ], da moramo najti rešitev za ocenjevanje teh otrok. Trdili smo, da je 

nestrokovno in neetično, da mora imeti učenec, ki ne zna slovenskega jezika, enako število 

ocen pri predmetu kot tisti, ki zna. Verjetno so prav naša vprašanja in pobude MIZŠ, poleg 

seveda tudi drugih, pomagale pri sprejemu člena v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

znanja učencev v OŠ, ki omogoča prilagojeno ocenjevanje in prostovoljno vključitev v 

nacionalno preverjanje znanja.« (R) Omenil je, da je bilo to področje tema na več 

pedagoških konferencah.  

Ravnatelj opozori, da se pri ocenjevanju učencev priseljencev velikokrat pojavijo dileme: 

»V določenih razredih je kar nekaj učencev, priseljenih iz drugih držav, ki ne dosegajo 

minimalnih standardov znanja. Ali naj vsi ponavljajo razred? In vsi celo prihajajo iz iste 

države. Dileme so res velike. In če nekomu omogočimo napredovanje, se velikokrat zgodi, 

da naslednje leto še težje dela. Kaj se bo zgodilo z naslednjo generacijo, če bo npr. 

ponavljalo kar pet učencev? Kako bo potekalo delo v takem razredu? Ali ne bomo potem 

preveč posvečali pozornosti le učencem z učnimi težavami?« In doda, da je treba probleme 

reševati celostno: »A kljub vsemu sem prepričan, da smo vedno našli najboljšo rešitev. 

Predvsem pa je za nas vsak otrok dragocen, vsi so enako pomembni.« (R)  

Kako prilagaja preverjanje in ocenjevanje, je povedala učiteljica na razredni stopnji: »Pri 

nas se nekako držimo načela, da če učenec pokaže napredek in voljo do dela, mu resnično 

damo možnost napredovanja kljub slabemu znanju slovenskega jezika, ker vsi vemo, da je 

učenje jezika dolgotrajnejši proces in se ga učenci v enem ali dveh letih težko naučijo. Jaz 

spremljam učencev napredek. V opisno zaključno oceno sem napisala samo cilje, ki jih je 

dosegel. To je bilo delno ocenjevanje. Letos imam učenca [v 3. razredu], ki je letos prišel, 

pa so že številčne ocene. To leto ne bo ocenjen pri vseh predmetih, kljub temu dobi oceno 

pri športu, LUM, tudi pri MAT za seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, za računske 

operacije, kjer ni povezano z razumevanjem jezika. Zelo težko pa je ocenjevati pri 

slovenščini in SO, tam pa res tak učenec potrebuje več časa.« (RU)  

Multiplikatorka izpostavi, da je pri ocenjevanju učitelju v pomoč IP. »Gre pa zato, da se 

postavijo standardi in cilji za vsakega učenca posebej in se potem to tudi spremlja. Prvo 

leto je tako, da učencem ni potrebno pridobiti vseh ocen oz. da ni potrebno, da so ocenjeni 

pri vseh predmetih. In pozitivna stvar tega je, da čeprav učenca ne oceniš, vendarle učenca 

spremljaš. V IP se zapiše, na tej točki mora znati to pa to pa to, zna pa to. Torej tu ima 

primanjkljaj. Tudi mi smo dali v ta obrazec znanje slovenščine, da obkrožimo: govorjenje, 

pisanje, branje, splošno razumevanje. Sicer imajo skoraj vsi zadnjo kategorijo: nič ne 

razume. Samo čez nekaj mesecev lahko opombo napišem: Tako je napredoval pri teh in teh 

aktivnostih, pri tej sporazumevalni zmožnosti. Se pravi, nekaj se dogaja, ni nič. Je pa 
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najslabše, če učitelj že na začetku šolskega leta reče: 'Jaz ga ne bom ocenil.' Ker potem 

sploh v zadnji triadi sproža naslednje leto veliko konfliktov.« (M) 

4.6 Dejavnosti za razvijanje medkulturnosti 

 

Na šoli uspešno vključevanje učencev priseljencev povezujejo tudi z upoštevanjem in 

spoštovanjem njihove kulture in jezika. V zadnjih letih so izvedli več izobraževanj za 

pedagoške delavce, da bi ti postali (še bolj) občutljivi za problematiko učencev 

priseljencev. Hkrati pa je potekalo več prireditev, kjer so učenci priseljenci lahko pokazali 

svojo kulturo in svoj materni jezik. 

4.6.1 Odnos učitelja do učencev priseljencev in izobraževanje učiteljev ter izmenjava 

izkušenj  

Več sogovornikov je poudarilo pomembnost ustreznega odnosa pedagoškega delavca do 

učenca priseljenca. »Nam na šoli je izziv sprejeti vsakega učenca iz tujine. Na šoli je 

poseben odnos zaposlenih do teh otrok. Menim, da naši zaposleni zelo čustveno in 

strokovno pristopajo.« (R) Ravnatelj pove, da je šola že od ustanovitve večkulturna, saj je 

zgrajena sredi blokovskega naselja, kamor so se pred desetletji naseljevali delavci iz 

nekdanjih republik Jugoslavije. Ker je velik del učiteljev iz tistega časa še vedno 

zaposlenih na šoli, so že od takrat navajeni na večnacionalno, večkulturno, večjezikovno, 

večversko okolje in so zato po ravnateljevem mnenju strpni in tolerantni. 

Učitelji vidijo, da je na začetku pri vključevanju učenca priseljenca predvsem pomemben 

občutek varnosti in sprejetosti: »Ves čas pouka sem jo imela ob sebi, predvsem zaradi 

samega občutka varnosti in zato, da sem ji lahko takoj priskočila na pomoč ali ji pokazala, 

povedala.« (RU); »Do vseh učencev moraš biti spoštljiv, pripravljen sprejeti drugačnost, 

jih spodbujati, poslušati, skušati navdušiti, jim dajati občutek varnosti. Učenec mora čutiti, 

da je sprejet, da ti je mar zanj.« (PU) Učiteljica na predmetni stopnji je, preden je začela 

poučevati dva učenca priseljenca s Kosova, »poiskala učenca, ki me je naučil nekaj povedi 

v albanščini, da sem se jima lahko predstavila. Kar verjeti nisem mogla, da je albanščina 

tako težek jezik. Presenečena sta se nasmehnila in tako smo prebili led«. (PU) 

Ravnatelj omeni, da se spoštovanje do drugega kaže že v majhnih podrobnostih: »Že kako 

izgovoriš en priimek, ki ni slovenski. Lahko ga izgovoriš, tko da si lomiš jezik in morda še 

malce vzvišeno, lahko ga pa izgovoriš lepo, tako da otrok čuti, da ni nič drugačen in to je 

bistvo, da otrok ne čuti, da je drugačen, pa s katerega konca sveta pride.« (R) Poleg tega 

se zavedajo, da je učitelj vzor drugim učencem: »Vzor zmaguje v šoli, učitelj je vzornik, 

učenci ga kopirajo, po vrednotah, ki jih širiš, imamo izjemno moč.« (R) 

Prijaznost učiteljev je opazilo več učencev priseljencev, ki so prej obiskovali šolo v 

matični državi: »V Beogradu so bili strogi, v razredu je bil mir, tišina in se nič ni slišalo, 

tukaj pa učitelji imajo tih glas, lepo vse, pa poj so zelo prijazni do tebe.« (U4); »Tukaj so 

bolj prijazni učitli …« (U5) 

Še posebej so odprt in spoštljiv odnos poudarili starši: »Navdušena sem nad šolo, ker grem 

lahko kadarkoli do učiteljice in jo kaj vprašam, nikoli nisem naletela na nerazumevanje. 

Ne vem, ali je to zato, ker smo priseljenci, z mano je tako.« (S1); »Nikoli se nisem počutila 

tako, da sem drugačna, počutila sem se vedno, da sem sprejeta, še prvi dan, in vse 

informacije sem od učiteljice dobivala. Zdaj se sprašujem, kako me je sploh razumela. Jaz 

sem govorila samo makedonsko, ampak se je trudila, ne vem, lepo smo bili sprejeti, tut jaz 

in otrok. Učiteljica mi je na vse načine, pisala, mimika, da mi pove, kaj naj prinese otrok, 

kaj naj naredi. Pri nas ni bilo bralne značke, to je bilo vse na novo. Ampak nič nismo 

zamudili, vse smo naredili, kar rabimo, ampak s pomočjo učiteljice. Vsakič je imela 

učiteljica čas.« (S3)  



70 

Velik pomen ima ravnatelj s svojim odnosom do učencev priseljencev, saj on išče različne 

možnosti za izobraževanje tako pedagoških delavcev kot učencev priseljencev, podporne 

dejavnosti, dodatna finančna sredstva in drugo. Pove, da je imel tudi sam izkušnjo 

preseljevanja, saj je kot otrok štiri leta preživel v Pakistanu: »Mi smo živeli v vladni vili 

sredi ene vasi, v vili z bazenom, s klimo, okoli so živeli ljudje v kolibah brez oken, ometanih 

z blatom, so jedli vsak dan isto, čapat. Jaz sem se s temi otroki igral /…/. In verjetno imam 

neke spomine, neka čustva, drugačna, kot pa nekdo, ki je tukaj vso mladost preživel v 

Sloveniji.« (R)  

Na šoli so področju vključevanja učencev priseljencev namenili posebno izobraževanje. V 

letih, ko še ni bilo zakonodaje o prilagojenem ocenjevanju in opravljanju NPZ, sta o tej 

temi na šoli predavala dr. Janez Bečaj in Stanislav Dražumerič. Dragica Motik je predavala 

o prilagoditvah pri poučevanju učencev priseljencev, Barbara Upale pa o vključevanju 

medkulturnosti v šolsko delo.  

Na šoli je izobraževanje dvosmerni proces: razvili so nekaj različnih poti in podpornih 

sistemov za otroke in starše priseljence, da so sami vabljeni v druge organizacije in na 

različna izobraževanja, da predstavijo svoje izkušnje. Med intervjuji omenjene 

organizacije, na katerih so se izobraževali ali posredovali svoje izkušnje, so Center za 

slovenščino kot drugi/tuji jezik, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. 

Ravnatelj tudi pove, da sta on in še ena učiteljica sodelovala na konferenci, povezani s 

problematiko vključevanja učencev priseljencev v osnovno šolo ter sta predstavila šolo kot 

primer dobre prakse. Pred leti je na pobudo Ministrstva za šolstvo na šolo prišla tudi 

delegacija s Kosova, da si je ogledala prav področje vključevanja in dela z učenci 

priseljenci.  

 

4.6.2 Uporaba in učenje maternega jezika ter kulture v šoli  

Vsi intervjuvani učenci priseljenci v domačem okolju z družinskimi člani govorijo in 

berejo v maternem jeziku, včasih tudi malo slovensko: »Srbski. Z mami in ati, ker je on 

ostal v Beogradu. Rekli so mi, da doma moram pričat srbsko, da ne pozabim.« (U4); 

»Albansko.« (U3); »Doma pa večinoma albansk. Tud z bratom, pa s sestrama kaj slovensk 

povemo, sej znamo vsi slovensk, drugač pa albansk.« (U6); »Ja, beremo. Zadnjič ste imeli 

Volk in sedem kozličkov. Jaz imam tle vse tiste pravljice tut v makedonščina. Najprej smo 

jo prebrali v slovenščina, poj mi je sin reku, a poznaš ta pravljica. Sem rekla, ja seveda, 

jaz sem jo brala ko sem bila še otrok. Je rekel, da povej mi. In sem mu jo prebrala. In 

primerjamo.« (S3) En učenec je povedal, da govorijo več jezikov: »Oba, oziroma vse tri 

[romunsko, rusko, slovensko] [Mešate vse tri?]. Več al manj mami mene po romunsko, 

moldavsko vpraša, jaz pa po slovensko odgovorim.« (U5)  

Trije učenci so omenili, da svojo kulturo ohranjajo tudi tako, da praznujejo svoje praznike 

in s tem ohranjajo običaje. Ena mama je poudarila, da sodelujejo v makedonskem društvu. 

Med intervjujem sta dva učenca izpostavila tudi problem pisave maternega jezika. Nekateri 

jeziki imajo namreč drugačno abecedo, kot je slovenska. Če so izobraževanje začeli v svoji 

matični državi in so se tam opismenili, svojo abecedo poznajo. Če pa so začeli obiskovati 

slovensko osnovno šolo že v 1. razredu, pa imajo lahko težave pri zapisovanju svojega 

maternega jezika: »Ja, sam jas znam tut pisat, on [brat] pa ne zna dobro pisat. On pa bolj 

slovensk piše črke. [A imate drugačne črke?] Mi [albansko govoreči] imamo v abecedi 36 

črk.« (U3) 

Nekateri jeziki imajo drugačno pisavo. Mami iz Makedonije pove, da en sin zna cirilico, 

drugi ne. Prvi je bil radoveden, drugi ni izrazil nobenega zanimanja za to. 

Že Strategija (2007, str. 13) poudarja pomembnost maternega jezika, saj je »ohranjanje 

maternega jezika pomembno tudi za otrokovo morebitno vrnitev v njegovo domovino«.  
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Na šoli spodbujajo večjezičnost in predstavitev maternih jezikov. »Otrok naj bo ponosen 

tudi na svoj jezik in kulturo. Vsak otrok ima v sebi nekaj, kjer je lahko uspešen. Poleg tega 

naj bo ponosen na svoje korenine, na jezik svojih staršev in naj ohranja svoje običaje. 

Pomembno pa je, da spoštuje tudi slovenski jezik in da ga v šoli tudi govori. Naš jezik in 

našo kulturo pa bo spoštoval, če bo tudi on spoštovan, če bo spoštovan njegov narod, jezik 

in kultura. Zato učencem omogočamo in celo spodbujamo, da del svoje kulture in običajev 

predstavijo.« (R)  

V zadnjih letih je na šoli potekalo več prireditev, na katerih so učenci nastopali tudi v 

svojem maternem jeziku, predstavili svojo državo, vero in običaje ter zapeli pesem v 

svojem jeziku. Nekaj primerov: 

 Prvošolci so na prireditvi, na kateri so bili sprejeti med učence proučevane šole, 

plesali ples Gremo okrog sveta. Ob tem so občinstvo pozdravili z »živijo« v svojih 

maternih jezikih: v slovenščini, srbščini, makedonščini, albanščini, bolgarščini. 

 Na novoletnem sejmu so zbranim učencem, učiteljem in staršem zaželeli »vesel 

božič in srečno novo leto« v šestih različnih jezikih. Tega se je spomnila tudi 

učenka: »Lansk let sem za sejem po albansko rekla 'Želim vam srečno novo leto in 

vesel božič'.« (U3). 

 V šolskem letu 2014/15 so na šoli pripravili proslavo ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti. Na začetku je šolski zbor zapel slovensko himno, nato pa so učenci, 

katerih materni jezik ni slovenščina, deklamirali 7. kitico Prešernove Zdravljice 

vsak v svojem maternem jeziku. Deklamirali so v ruskem, bolgarskem, hrvaškem, 

bosanskem, srbskem, makedonskem in italijanskem jeziku ter poželi velik aplavz. 

»(Moja učenka) je pa na prireditvi recitirala v bolgarskem jeziku kitico Zdravljice, 

himno. In je bla blazno ponosna nase.« (RU) 
 Februarja 2015 so organizirali prireditev Malo po moje in malo po tvoje. Pri tem so 

sodelovali še sosednja osnovna šola, vrtec in ena srednja šola. V nagovoru so 

poudarili, da so sodobne šole narodnostno veliko bolj raznolike, kot so bile včasih, 

kar je za vse poseben izziv in hkrati velika prednost, saj se tako učimo sprejemati in 

razumeti različnost vsakega, ne glede na to, od kod prihaja in kateri jezik govori. 

Na prireditvi so nastopali učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, s pesmijo, 

plesom, z glasbili. Nekaj učencev priseljencev je predstavilo tudi svojo izkušnjo 

priseljenstva, tudi dva učenca, ki sta bila intervjuvana, ena učenka že pred 

prireditvijo, učenec pa po prireditvi. Na prireditvi so peli tudi v njegovem 

maternem jeziku: »To mi je bilo zelo lepo, da so se spomnil, ker res pokažejo 

spoštovanje do drugih, ki niso iz iste države, res pametno, da so to naredili, se mi 

zdi.« (U6) 

 Pred nekaj leti je učenka priseljenka v glavni avli v okviru kulturnega dne s 

pomočjo videa, računalniške projekcije, oblačil in slik predstavila svojo domovino 

Moldavijo, na kar se je spomnil tudi učenec intervjuvanec, brat te učenke. Enako je 

storila tudi njena mama pri uri zemljepisa. Učiteljica se spominja: »Nikoli ne bom 

pozabila deklice, ki je prišla v 7. razred iz Moldavije. Po pol leta šolanja pri nas je 

za učence in učitelje naše šole pripravila predstavitev Moldavije. Prej sva vadili 

pravilni izgovor besed, iskali najustreznejša poimenovanja … Kako sem bila 

ponosna nanjo. Še danes me večkrat pokliče.« (PU) 

 Učenka je pri uri slovenščine predstavila muslimansko vero in verski obred.  

 V 1. razredu je mami učenca, z družino so pred leti prišli iz Makedonije, pri pouku 

predstavila Makedonijo. Učenci so spoznali, da so štirje učenci prišli iz te države v 

Slovenijo ali pa so od tam prišli njihovi starši. Mama je pokazala tipična 

makedonska ljudska glasbila in nošo, skupaj pa so še zaplesali makedonski ples. 
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Tako so učenci v letošnjem šolskem letu poleg slovenskih ljudskih plesov in glasbil 

spoznali tudi makedonske.  

 V 1. razredu so obravnavali kratko pripovedno besedilo Niko Nosorog pa že ni 

pošast Silvia Neuendorfa (2000), ki skozi živalske like tematizira temo 

preseljevanja in izpostavlja predsodke do priseljencev. Učenci sami sicer niso 

prepoznali podobnosti s sošolci, ki so prišli iz drugih držav, so pa sočustvovali z 

Nikom Nosorogom ter opisovali, kdaj so se sami počutili osamljene. Vižintin 

(2013, str. 289) spodbuja, da »z izborom umetnostnih besedil in izpostavljanjem 

primerov diskriminacije, stereotipov ali nasilja v njih, z njihovo obravnavo in s 

svojim literarnim ustvarjanjem prispevamo k medkulturnemu dialogu, sprejemanju 

drugačnosti in vzgoji za mir«.  

 Učenka s Kosova, ki je sodelovala v raziskavi, je povedala, da je sošolcem pri 

pouku predstavila svojo domovino: »Ja, sošolcem sem. [A plakat?] Ne, ne plakat, 

povedala sem sosednje države pa podatke.« (U3)  

 Učenec (U5) je povedal, da je pri glasbi zapel pesem v romunščini.  

 

Ravnatelju se zdi, da so medkulturne dejavnosti možne le v ustrezni klimi na šoli: »Da 

imamo na državni proslavi Zdravljico v desetih jezikih in da se otroci pokažejo. In da ni 

zraven nobenega zavijanja z očmi, da z veseljem preberejo, z veseljem se izpostavijo, 

katere narodnosti so. Smo imeli zadnjič prireditev skupaj z /…/ šolo in vrtci, kjer so se spet 

drugi učenci izpostavili in svojo lastno izkušnjo javno povedali pred vsemi učenci in 

učiteljskim zborom in to brez zavor, kako so se šolali, kaže na to, da so otroci odprti, 

komunikativni, da so ponosni na svojo kulturo. In to je verjetno posledica enega dobrega 

vzdušja v šoli. Vse enako spoštujemo, ne delamo razlik.« (R)  

Učiteljice kažejo pozitiven odnos do materinega jezika učencev: »Učencu, ki je prevajal 

učencu priseljencu v albanščini, in je šepetal, sem rekla, ti kar na glas povej, nas tudi 

zanima, kako se sliši. Ti znaš dva jezika, mi pa samo enega. Tako daš otroku vedeti, da če 

znaš še en jezik, je to nekaj več.« (RU) Tudi učenci potrdijo, da jih učitelji prosijo za 

pomoč pri prevajanju: »Albansko govorim, ko mi kakšna učiteljica reče, da moram 

prevajat, ker novi ne znajo.« (U3)  

Učenci se v šoli pogovarjajo predvsem v slovenščini, včasih tudi v maternem jeziku. 

Ravnatelj uporabo slovenščine med učenci tudi med odmori vidi kot pozitivno: »Če bi se 

otroci počutili ogrožene, bi se, recimo, pet učencev s Kosova grupiralo med odmorom 

skupaj in bi v svojem jeziku komunicirali med odmori in bi na ta način skušali obdržati v 

skupini. Ker pri nas je toliko različnih narodov /…/. Prav zato je neka tolerantnost in neka 

tradicija na šoli, da se otroci ne ločujejo ne po verski pripadnosti ne po narodnosti, vsi 

lepo slovensko komunicirajo med sabo. To je en velik korak naprej v tej multikulturnosti.« 

(R) 

Temu pritrdi tudi učenec: »Večinoma se [pogovarjamo] v slovenščini, zato da drugi tudi 

razumejo, da se ne počutijo slabo, da ne mislijo, da govorimo kaj o njih, da vejo, kaj 

govorimo. Lahko pa kdaj tudi albansk.« (U6) »Pol slovensko, pol srbsko.« (U4)  

Učiteljica RP poudari tudi, da učitelj pokaže zanimanje za učenca in njegove sorodnike v 

domovini: »V razredu, ko se pogovarjamo o počitnicah, pokažem poseben interes za čisto 

vse. Aha, bil si v Bosni, od kod v Bosni pa si, na Kosovu, koga pa imaš tam? S svojim 

odnosom do vseh teh babic, dedkov, ki niso v Sloveniji, pokažem zanimanje in jih vprašam, 

kaj so tam delali, s kom so se igrali, kakšne igre so se igrali, kako pa oni tam govorijo s 

svojimi sorodniki … Tako da oni začutijo, da je fino, da ima tam babico in dedka.« (RU) 

V okviru projekta Razvijamo medkulturnost kot obliko sobivanja je multiplikatorka 

pripravila razredne ure na temo medkulturnosti, vendar pa ni dobila povratnih informacij, 

ali so razredniki izpeljali predlagane vsebine: »Jaz sem lani načrtovala, da izdelam neko 
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pobudo, pa potem počakam na odziv, odziva praktično ni bilo, kar je strašanska škoda, ker 

bi se na podlagi odziva jaz še angažirala.« (M) 

 

Na šoli je organizirano dopolnilno učenje makedonščine. Učitelj, ki poučuje 

makedonščino, pove, da dopolnilno učenje obiskuje osem učencev, od teh dva z 

obravnavane šole. Dopolnilno učenje sicer izvaja na sedmih šolah po Sloveniji, število je 

odvisno od zanimanja. Starše, ki bi želeli vpisati svoje otroke, informira prek 

makedonskega kulturnega društva, uprave osnovne šole in veleposlaništva. Tečaj poteka 

enkrat tedensko od tri do štiri šolske ure vse šolsko leto. Ve, da je že na naši šoli veliko 

učencev, ki imajo makedonske korenine. Vzrok za majhno število otrok vidi v tem, da 

starši ne dovolijo, ker imajo otroci popoldne druge interesne dejavnosti, pogosto pa imajo 

starši več zanimanja, da se otroci naučijo slovenščine. Vendar pa poudari, da če otrok ne 

obvlada svojega maternega jezika, tujega sploh ne bo obvladal. Namen tega tečaja je, da 

učenci spoznajo svoje korenine, svoj jezik, zgodovino, geografijo Makedonije, tradicije, 

običaje, turizem, praznike. Tudi pojejo in plešejo. Naučijo se tudi brati in pisati 

makedonsko. Učenci naučeno pokažejo, če makedonsko društvo organizira kakšno 

prireditev. 

Učenci, ki obiskujejo tečaj, so priseljenci iz Makedonije, pa tudi taki, katerih starši so se 

priselili in so otroci rojeni v Sloveniji. Po besedah učitelja nekaj maternega jezika znajo, 

priseljenci več, nekateri pa slabo znajo jezik, saj veliko učencev prihaja iz družin mešanih 

zakonov. Učitelj pove, da s šolo odlično sodeluje že 19 let, vrata so vedno odprta. Ne 

sodeluje pa pri pouku ali prireditvah. Na nekaterih drugih osnovnih šolah so ga povabili, da 

bi sodeloval pri pouku. Sodeloval je s predstavitvijo zgodovine, kulture, pisave in jezika 

Makedonije. Pove, da na šoli pozna le ravnatelja in pedagoginjo, ker prihaja na šolo šele ob 

16. uri, ko drugih učiteljev več ni. Na nekaterih šolah ima tečaj že po koncu pouka, tako da 

sreča učitelje in lažje sodelujejo.  

Po njegovem mnenju dopolnilno učenje pomaga, da se učenci ne asimilirajo tako hitro, da 

poznajo svoje korenine. Poudaril pa je, da ni najbolj odvisno od šole, temveč staršev, 

koliko se njim zdi pomembno ohranjati svoj jezik, kulturo …  

Na vprašanje, ali sin hodi na dopolnilni tečaj makedonščine, mama, ki se je priselila iz 

Makedonije, pove: »Ne. Eno leto je obiskoval, 1., 2. razred, poj pa ni imel želje. Jaz si 

želim, da bi obiskoval, ampak nima želje, niti nima časa, pravi. Za mlajšega pa niti nisem 

razmišljala. Pol pa, če ma želja, lahko gre.« (S3)  

Ker je naravni proces usvajanja prvega/maternega jezika pri učencih priseljencih prekinjen, 

je potrebno v državi gostiteljici načrtno poskrbeti za učenje maternega jezika, hkrati pa je 

potrebno za uspešno vključevanje v novo družbo poskrbeti za učenje jezika države 

gostiteljice (Vižintin, 2009). Na šoli so razmišljali tudi o učenju drugih maternih jezikov, 

ki jih govorijo učenci priseljenci in drugi učenci. Ravnatelj poudari: »Zagotovo je to prava 

pot. Ker bistvo je misel, da če boš ti spoštoval druge, bodo tudi oni spoštovali tebe. In to, 

da se ne omogoča ene kulture drugim narodom, je slabo. Recimo, tudi Slovenci, ko so odšli 

v Ameriko, imajo tam svoja društva, svoje klube, pesmi, plese, še vedno gojijo in ni 

nobenega problema. Cilj je držati zavest pri posameznem narodu, iz kje prihaja.« (R) 

Vendar pove, da zaradi restriktivnih ukrepov MIZŠ ne morejo zaposliti dodatnega učitelja 

za izbirni predmet za dve uri tedensko, kolikor je namenjeno učenju jezika. Na šoli pa ni 

učitelja z ustrezno izobrazbo, ki bi jezik, na primer hrvaščino, srbščino, albanščino, 

poučeval. Doda: »Trenutno je bolj problem, da ni možnosti za to, ne da ni pripravljenosti z 

naše strani, pripravljenost absolutno je.« (R) Ravnatelj omeni, da je pobudo za učenje 

albanskega jezika dala delegacija s Kosova, ki je pred nekaj leti obiskala šolo: »Dali so 

pobudo, da bi se pri nas tudi albanski jezik fakultativno izvajal, vendar so predstavniki s 
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strani ministrstva že takoj dali odgovor, da sredstev ni. Edino, če bi sama država Kosovo 

financirala, da je to možno po slovenskih šolah izvajat.« (R)  

Ena mama nakaže še možnost vpeljave večperspektivnosti pri samem pouku: »In vedno 

primerjamo, tut zgodovina. Danes je imel sin test, nekaj smo se pogovarjali, o Aleksander 

Makedonski, kako govorijo o njem v Makedoniji, kako pa tle. Vedno delamo primerjave.« 

(S3)  

 

4.6.3 Soočanje z medetničnimi predsodki, stereotipi, konflikti 

Pedagoški delavci so povedali, da je zelo malo primerov, da bi drugi učenci žalili učence 

priseljence. Ko pa pride do konfliktov, jih, tudi s pomočjo svetovalne delavke, rešujejo: 

»Učenci so med seboj zelo spoštljivi. V desetih letih nisem opazil kakšnega pomembnega 

mednacionalnega spora. Tudi slovenski otroci in starši popolnoma normalno sprejmejo 

priseljene otroke. Tisti, ki pa prihajajo iz iste države, pa z velikim veseljem pri pouku 

pomagajo in prevajajo. Lahko bi rekel, da nam je sedaj, ko imamo veliko učencev iz drugih 

držav, celo lažje, saj jih je tudi veliko, ki nam pomagajo pri vključitvi učenca, predvsem s 

Kosova.« (R); »Prej pride med tistimi, ki nimajo slovenskih korenin, do kakšnih takih 

žaljivk, ne med Slovenci in ostalimi.« (RU) 

Svetovalna delavka pove, da »konfliktov, prav nacionalnih, ni veliko. Mogoče se je v 

zadnjih letih pojavilo, drugega zafrkavajo »šipac«, kot otrok, ki prihaja s Kosova in je 

zanje žaljivka«. V reševanje konfliktov se vključi, če jo razrednik povabi: »Dvakrat sem 

se, takrat ko me kdo pozove, da naj se vključim. Če razrednik ali drug učitelj pripelje 

učenca. Pogovarjamo se, kaj pomenijo žaljivke, kako nekoga prizadenemo s tako besedo, 

kako se počuti eden, kako drug, običajno se potem opravičijo drugemu.« (SD) 

Tudi intervjuvani učenci povedo, da niso doživeli zbadanja od sošolcev. »Zelo imam dobre 

sošolce, ki zelo spoštujejo in cenijo, ne norčujejo se. [Te nihče ni zafrkaval?] Ne.« (U6) 

 

4.7 Stik in sodelovanje med šolo in starši  

 

4.7.1 Sodelovanje med šolo in starši  

Več pedagoških delavcev je poudarilo pozitivno naravnanost staršev priseljencev, hkrati pa 

nakažejo težave. Očetje so vse dneve zaposleni, mame pa velikokrat ne razumejo 

slovensko. Pri tem pedagoški delavci izpostavijo učence priseljence albanske narodnosti: 

»Poseben problem, izziv je najti način, kako k stalnemu in doslednemu sodelovanju 

pritegniti očete teh otrok, da bi začutili potrebo po njihovi pomoči, vzpodbujanju otroka k 

učenju slovenščine, poiskati otroku še druge možnosti za hitrejše osvajanje slovenščine …, 

saj matere oziroma žene govorijo le albansko. Tudi matere teh otrok bo potrebno povabiti 

k učenju in sodelovanju, saj so očetje zaposleni po cele dneve.« (R) »Albanski starši imajo 

do učitelja zelo velik »rešpekt«. Učitelja se kar malo bojijo oziroma sprejmejo vse, 

poskušajo narediti tako, kot je prav, kolikor so pač zmožni. Roko na srce pa zmeraj vsega 

ne zmorejo in tudi ne znajo, treba jim je pomagat. Pri njih imam zelo občutek, da je za njih 

učitelj ena avtoriteta, človek, ki ga je treba spoštovat.« (RU) 

Včasih je s starši treba komunicirati prek prevajalca. Razredna učiteljica pove, da se s 

starši letošnjega učenca priseljenca sporazumeva prek delodajalca, ki prihaja tudi na 

govorilne ure.  

Vse intervjuvane mame so pohvalile odprtost in pozitiven odnos učiteljev. Starši 

priseljenci radi sodelujejo s šolo: »Jaz sem z najstarejšim do 3. razred prihajala tle. 

Stanujemo tri minute stran, z okna vidim, kako pride v šolo. Ampak, izveš kaj novega, 

prebereš kaj novega na oglasna deska, srečaš učiteljico, srečaš starši, in dobiš veliko 

informacij, doma pa po pižami nič ne dobiš, res.« (S3) Starši povedo, da hodijo na 

govorilne ure, roditeljske sestanke, predavanja, pogosto pa kar po pouku za kakšno 
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informacijo vprašajo učitelja: »Skor vsak dan sem, ko pripeljem otrok, vedno mi kaj ni bilo 

jasno, sem spraševala učiteljico, i ni bilo nobena težava, mogoče ni bilo nobena težava, ker 

nismo imeli težaven otrok.« (S3); »Trudim se, da sem vključena v vse. Grem na roditeljski 

sestanek, tudi na predavanja.« (S1); »Mami [obe Albanki, slabše govorita slovensko] se 

med seboj zelo povezujeta. In potem obedve skupaj prideta vprašat kakšne stvari, ki jih ne 

razumeta. Mame so zelo prijazne, tako odprte, nasmejane.« (RU) Ker mami ne zna dovolj 

dobro slovensko, na govorilne ure pride s hčerko: »Ona je z mano hodila na govorilne ure 

in sem jaz prevajala.« (U3)  

Ena mama, ki je letos članica sveta staršev, pove, da jo je še vedno strah, da bi pri 

govorjenju naredila kakšno napako: »Velikokrat sem si želela, nekaj, da povem na 

roditeljski sestanek, pa nisem si upala. Če sem sama pred učiteljico, povem to, kar me 

zanima, drugač pred starši si nikol nisem upala. Zame je bila ovira jezik, ker ga ne poznam 

dovolj dobro. Še dandanas mi je ovira.« (S3) 

 

4.7.2 Vključevanje staršev v šolsko delo otrok 

Starši se vključujejo v šolsko delo svojih otrok: »S hčerko grem v šolo, od prve črke. [In se 

skupaj učita?] Da. Mama bere, pa hčerka bere. Vsako knjigo skupaj beremo, skupaj 

delamo nalogo.« (S1) 

Tudi učenci priseljenci so povedali, da so jim starši v pomoč pri šolskem delu: »Na začetku 

mi je najbolj pomagala mamica pa stric.« (U5) En učenec (U2) je omenil, da, če česa ne 

zna, mu pomagajo starejše sestre.  

En učenec je povedal, da mu je bolj pomagal oče, ker mama še ni znala slovenščine, 

omenil pa je tudi pomoč prijateljev: »Oči več, mami ni znala slovensk, zdaj zna več, 

slovnico pa to ne, ampak vse razume. Oči je pa znal slovensk, je bil že prej v Sloveniji. Mi 

je dost pomagal. Pa s prijatelji zunaj, ko smo igral, smo se tut velik naučil.« (U6)  

Z namenom, da bi se mame, predvsem tiste, ki ne razumejo nič slovenskega jezika, bolj 

odprle in postale bolj aktivne ter se vključile v šolsko delo otrok, so v šoli že pred leti v 

sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik organizirali učenje slovenščine 

za starše. Tudi v projektu Razvijajmo medkulturnost je v šolskem letu 2013/14 potekal 

tečaj za mame, tečaj slovenščine: »Tukaj pri jeziku, nikoli ne gre samo za učenje jezika, 

gre tudi za socializacijo, kulturne komponente, ki jih vnašaš v to, za povezovanje, 

razvijanje razumevanja na splošno, družbe, vse to je z jezikom zelo prepleteno, za 

izmenjavanje izkušenj. Šlo je tudi za to, da so mame naredile tudi ta prvi korak v šolo, da 

so premagale te zadržke, in da so redno prihajale.« (M) Učiteljice so opazile spremembo 

pri mamah, ki so se ga udeležile: »Najprej se jih je dvanajst odločilo, da bodo šle, 

nazadnje jih je šlo pet. In po tem tečaju sem videla, da so vse te mame pridobile na 

samozavesti in so pozdravljale na hodniku vsepovprek.« (RU) Tudi dve mami, ki sta bili 

intervjuvani, sta obiskovali ta tečaj: »Ja, kar dva tečaja.« (S2), hčerka je dodala: »Če bo še 

enkrat tečaj, bo še enkrat šla, da se nauči še bolj. [Kako je bilo?] Dobr. Pomagal ji je, ker 

na začetku nič ni znala.« (U3) [Zdaj se bolje znajdete v trgovini pa na pošti.] »Pri 

zdravniku.« (S2) in sin doda: »Ona vse sama plača, ker oči itak skos dela.« (U2). Tudi 

druga mama (S1), ki se je udeležila tečaja, ga je pohvalila. 

 

4.8 Predlogi za boljšo vključitev učencev priseljencev 

 

Na vprašanje, katere oblike pomoči bi učenci priseljenci še potrebovali, so nekateri 

pedagoški delavci predlagali, da bi pred vključitvijo v redne šole zanje organizirali učenje 

slovenščine: »Moj predlog je tak, da ima ena šola v mestu en razred, in vključi v ta razred 

vse učence priseljence v tistem letu. Imajo uvajalnico slovenščine in potem nadaljujejo s 

snovjo tistega razreda in se po enem letu vključijo v redne programe.« (SD); »Na državni 
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ravni bi se organiziralo vsaj pol leta tečaj slovenščine za te otroke, da ko stopijo v razred, 

bi bili malo bolj domači v jeziku in bi bilo lažje tako za njih kot za učitelje.« (RU) 

Multiplikatorka je predlagala, da bi se učenci na začetku deloma intenzivno učili 

slovenščine, deloma pa bi bili vključeni v redne oddelke, kar je predlog tudi Bele knjige 

(2011), ki skupaj s Skubic Ermenc (2010a) opozarja na segregacijo teh učencev. 

Multiplikatorka predlaga: »Da bi bilo zagotovljeno, ne vem, kako sistematično jezikovno in 

socialno vključevanje. To pomeni, da bi ti otroci imeli čas, da dosežejo določeno stopnjo 

jezika in hkrati imeli možnosti socialnega vključevanja v skupnost svojih vrstnikov. Mi smo 

to poskušali na tak način, zares pilotsko v teh prvih dveh mesecih. Niso hodili samo na 

tečaj, ampak so del dneva preživeli tudi pri pouku. Prve tri ure tukaj, druge tri ure na 

svojih šolah. In ko je bil dan dejavnosti, na primer športni dan, kulturni dan, niso prišli na 

slovenščino, ampak so se udeležili pohoda. Ker s tem pridobivajo možnost interakcije …« 

(M) Multiplikatorka nakaže, da naj bi vsaka šola poskrbela za uspešno vključevanje: 

»Ideja je bila, da ti dve slabi leti projekta sta spodbuda, da vsaka šola čuti, da bi imela 

svoj tim ljudi, ki bi se s tem intenzivneje ukvarjali.« (M) 

Ravnateljevo mnenje je, da pri uspešnem vključevanju ne gre le za učenje slovenščine, ter 

da ima več drugih pristopov skupaj, tako kot na šoli zdaj poteka, več učinka kot 

enomesečni intenzivni tečaj slovenščine: »Naša šola je s tem sistemom, ki je zdaj, uspešna, 

morda je treba še kaj dodelat. Naša pot je trenutno glede na izkušnje uspešna. Lahko še 

malo prilagodimo in iščemo še boljše. Nikoli ni dovolj dobro.« (R) Poudari, da se mora 

vključevanje dogajati na šoli, kamor učenec priseljenec pride, ne v neki drugi instituciji. 

Pri iskanju rešitev pa po mnenju ravnatelja ni dovolj upoštevati le stroko in zakonodajo: 

»Če povežemo stroko, razum in čustva, vedno najdemo rešitev. Treba je vedno stopiti iz 

enega ozkega okvirja. Vsak otrok je drugačen, čisto vsak.« (R) Predvsem se mu zdi, da je 

treba spremeniti odnos do teh učencev: »Tako da se mi ne zdijo trenutni pristopi slabi, bolj 

bi morali na šolah razčistiti, da je to naše delo. Da ne moremo več govorit, da teh otrok ni 

in da so drugorazredni ipd. In jih je treba vzeti popolnoma enako kot vse druge, kot jih 

imamo na šoli.« (R) Ravnatelj predlaga dodatno izobraževanje učiteljev, ki pa mora biti 

kratko in intenzivno. Poudari, da je dobro, da se na šoli izobražuje ves kolektiv, da gredo v 

neko skupno smer, hkrati pa še dodatno izobraževanje za posameznike, ki jih to področje 

bolj zanima. Predlaga, da bi država financirala ure slovenščine v večjem obsegu, na šoli, 

kjer je veliko število učencev priseljencev, pa se mu zdi smiselno, da bi bil zaposlen tudi 

nekdo, ki bi se prav posebej ukvarjal s temi učenci: »Lahko bi bil tudi strokovnjak, ki bi 

imel to vključevanje otrok priseljencev, na taki šoli, kot je naša, polovično zaposlen, samo 

za ta izziv.« (R)  

Odgovori pedagoških delavcev potrjujejo mnenja različnih strokovnjakov, da je šolska 

zakonodaja pomanjkljiva in da vključevanje učencev priseljencev ni sistemsko urejeno. 

Prepuščeno je, da vsaka šola išče neke svoje rešitve ter dobri volji posameznih učiteljev in 

vedno novim projektom, ki pa, ko se končajo, ne prinesejo neke stalne in večletne rešitve. 

Učenci priseljenci in starši so zadovoljni ter niso imeli nobenega predloga: »Učitelji so 

dost pomagal, tko da nč ne morjo več.« (U3), »Vse je blo v redu.« (U5), »Ne vem.« (S1) 

Ena mama (S2) je povedala, da ji je šola všeč, in navedla, da je tudi najmlajšo hčerko 

vpisala na to šolo za naslednje šolsko leto. 

Učenec, ki je pred leti prišel v Slovenijo, zdaj pa dela kot tutor z mlajšim učencem 

priseljencem, pohvali tutorstvo: »Takrat tega ni bilo, tega tutorstva, ko so zdej omogočili. 

To je pa zdej zelo dobr, je zelo pametno, sem vesel, da to zdaj delamo. Zakaj ne bi učencem 

pomagal? Z veseljem, pa še sprijateljimo se. Zdej je dobr, takrat pa tega ni blo, ampak so 

mi sam pomagal. Sošolc, ki je bil Albanc, pa drug sošolci, so mi velik pomagal.« (U6) 
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4.9 Drugo 

 

Med intervjuji so intervjuvanci navedli tudi nekaj misli, ki kažejo na to, katere dejavnike 

vidijo kot pomembne za uspešno vključitev v osnovno šolo. 

Učenec je omenil starost, in sicer, da se mlajši učenci hitreje in lažje lahko vključijo: 

»Otroci se hitr navadijo, pri starejših je mal težje, se težje vključijo med sošolce, med ljudi, 

otroci pa hitro, ne poznajo tok razlike, drugi jih dobr sprejmejo, pa se igrajo skupaj, tudi 

če ne znajo slovensk, dost hitr se navadijo.« (U6)  

Starši so izpostavili odnos do slovenščine. Znanje slovenščine kot jezika okolja vidijo kot 

zelo pomemben dejavnik. »Moj mož je odločen, da se naučimo slovenščine, od prvega dne. 

Mi nismo prišli sem, da se nato vrnemo v Srbijo. Mi imamo v načrtu, da kupimo stanovanje 

ali hišo in da tu ostanemo.« (S1); »Paralelno se učimo tut makedonščina in slovenščina. 

Nikoli sam slovenščina, da ne vejo, kakšne korenine majo, vedno jim povem. Ampak 

prioriteto dajemo na slovenščina zdaj.« (S3) Učenci in starši priseljenci pa so poudarili 

tudi neformalne oblike učenja slovenščine. Navedli so, da so se slovenščine naučili med 

prijatelji in sosedi ali sami doma s pomočjo slovenske knjige, slovarja, televizije: »Soseda 

sem imel v bloku, ki je bil Albanc, je bil eno leto starejši od mene, pa ko smo prišli, so bile 

počitnice, pa sem se lažje navadil na novo okolje pa na ljudi.« (U6) 

Več učencev je poudarilo, da so se slovenščino učili doma s slovarjem. »Mamica, ker sem 

bila v Beogradu, ona pa v Sloveniji, prinesla mi je s posla eno majhno knjigo, poj sem ja 

brala in sem se tko učila, in mi je babi tud pomagala pri učenju, vsi so mi tako pomagali in 

sem poj od enkrat krenula govort.« »Če so kakšne besede, pa grem do mamice, pa če ona 

ne ve, vzamem riječnik in pogledam. [Imaš slovensko-srbski slovar?] Ja.« (U4); Učenec 

(U2) je povedal, da se je slovenščine naučil sam, ko je bral knjige. »Imeli smo tut knjigo 

doma, kjer piše, kako se paradižnik reče, pa ali grem lahko na stranišče? [Aha, slovar ste 

imeli. In ste se doma učili?] Ja. [Vidva, pa tudi sestra?] Ja. Kar sami.« (U3) Učenec je 

povedal, da se zdaj tudi mami uči slovenščine s pomočjo slovarja: »Mami je knjigo kupila, 

slovensko, mami je bla že prej v Sloveniji in se je naučila slovensk. Poj je še nas pripeljala 

sem. [In ste se doma učili slovensko?] Ja, iz knjige smo bral in smo mami vprašal, kaj to 

pomen. Kokr sem reku s knjigo, al pa sem spraševal, ko smo nekam šli, kaj je to, pa sta 

povedala [mami in stric].« (U5) 

Ena mama je povedala, da so se na začetku učili s pomočjo knjig, ki so jih vzeli v 

knjižnici, in televizije: »Izklopili smo makedonski program, makedonsko se pogovarjamo, 

televizijski program nimamo. [Da slovensko vadite?] Ja. Poslušamo novice, filme.« (S3) 

Prosila je tudi starejšega sina, da bi se z njo pogovarjal slovensko, ampak se sin noče, 

pravi, da mu je z mamo lažje govoriti makedonsko. 
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4.10 Analiza vključevanja učencev priseljencev z vidika modela medkulturne vzgoje 

in izobraževanja na proučevani šoli7 

 

Preglednica 5: Analiza vključevanja učencev priseljencev z vidika modela medkulturne 

vzgoje in izobraževanja  

Kriteriji  Analiza8 

1. Medkulturnost kot pedagoško-

didaktično načelo:  
enakopraven odnos med kulturnimi, 

etničnimi, jezikovnimi in drugimi 

skupnostmi, drugačen je, 

enakovreden, pedagoški proces 

podpira realnejši uspeh vseh učencev, 

priznavanje večkulturne družbe in 

razvoj medkulturne družbe, 

zaposlovanje učiteljev z lastno 

izkušnjo preseljevanja, podpora pri 

spremembah obstoječih hierarhičnih 

odnosov, usmerjenost na vse 

prebivalstvo, preveva celoten 

vzgojno-izobraževalni proces, podpira 

splošna načela (človekove pravice in 

dolžnosti, avtonomijo, pravičnost, 

kakovost) ter cilje vzgoje in 

izobraževanja.  

– osnovno izhodišče te šole je zavedanje, da so 

njihovi razredi večkulturni;  

– učitelji so razvili številne oblike podpore za 

starše in otroke priseljence;  

– zavedanje o etnični raznolikosti prebivalcev v 

šolskih razredih je opazno pri vseh 

sodelujočih v raziskavi;  

– izhodišče pedagoških delavcev: vsi učenci in 

starši priseljenci se morajo počutiti sprejete in 

spoštovane; 

– največ priseljencev je s Kosova, manj iz 

Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, 

zelo malo iz Bolgarije in Moldavije;  

– v zadnjih letih (2008–2015) se je na šolo 

vključilo od 8 do 16 novopriseljenih otrok na 

šolsko leto;  

– večinoma pridejo na začetku šolskega leta, 

nekateri tudi sredi;  

– na šoli je veliko otrok, ki so rojeni v Sloveniji, 

a so se sem priselili njihovi starši;  

2. Sistemska podpora za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev:  
uvajalnica, priprava razredne 

skupnosti na sprejem otrok 

priseljencev, pouk slovenščine kot 

drugega jezika, dveletno prilagojeno 

ocenjevanje, individualni program, 

vključevanje v razširjeni program, 

medvrstniška podpora.  

– v šolskem letu 2014/15 je potekala uvajalnica 

pred začetkom šolskega leta skupaj z 

nekaterimi sosednjimi šolami;  

– na šoli po navadi razvrstijo otroka priseljenca 

v razred glede na letnik rojstva in zaključeni 

razred v državi izvora; včasih se odločijo na 

podlagi preizkusov znanja (matematika) in 

zaradi neznanja slovenščine za nižji razred, 

vendar vedno v soglasju s starši; 

– učitelji pripravijo razred na prihod novega 

učenca priseljenca, sprejmejo ga prijazno;  

– učenci priseljenci dobijo v razredu podporo od 

učiteljev in drugih učencev, še posebej tistih, 

ki znajo njihov materni jezik;  

– ob vključevanju v novo okolje imajo učenci 

                                                           
7 M. A. Vižintin ima v svoji preglednici dodano tudi oceno (od 1 do 5), vendar bi bilo treba izdelati natančen 

kriterij za pojasnitev določene ocene. Iz tega razloga ocene nisem uporabila. 

8 Vseh kriterijev, ki so navedeni v modelu, v raziskavi nisem zajela. Tako je možno v prihodnje raziskovati: 

zavedanje učiteljev o vplivu svojih stališč in pričakovanj; sprejemanje soodgovornosti učiteljev za uspešno 

vključevanje; soočanje s predsodki, stereotipi, diskriminacijo v svojem okolju; ali učitelji delujejo kot aktivni 

državljani, ki spodbujajo razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja; ali učitelji kritično berejo obstoječe 

učne načrte in učna gradiva, jih analizirajo z učenci; ali so izvedli pobudo za izločitev predsodkov in 

stereotipov iz učnih gradiv ter pobudo za večperspektivne in večkulturne učne načrte in učno gradivo. 
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priseljenci različne občutke, nekatere je bilo 

strah, drugi so se že na začetku dobro počutili;  

– (ne)znanje slovenščine predstavlja veliko 

oviro pri vključevanju v šolsko delo;  

– v sklopu različnih projektov je na šoli v 

zadnjih letih potekal intenzivni tečaj 

slovenskega jezika, dvakrat v sodelovanju s 

Centrom za slovenščino kot drugi jezik, v 

šolskem letu 2014/15 pa dvomesečni tečaj v 

sklopu projekta Razvijamo medkulturnost kot 

obliko sobivanja;  

– glede na dobre rezultate dozdajšnjih tečajev 

nekateri pedagoški delavci menijo, da bi bil 

pred vključitvijo v razred na državni ravni 

urejen intenzivni tečaj slovenščine;  

– SDJ poučuje enkrat tedensko učiteljica za 

slovenščino kot drugi jezik, ure, ki jih 

financira MIZŠ, pa učitelji (po razredih: 

prvošolci skupaj, drugošolci skupaj …);  

– učiteljice na razredni stopnji imajo veliko 

izkušenj pri poučevanju SDJ: pri večletnem 

delu z učenci priseljenci so si nabrale veliko 

izkušenj in gradiva (veliko slikovnega 

gradiva, učne liste; urejeno po tematskih 

sklopih) ter si oblikovale svoj sistem 

poučevanja; uporabljajo tudi drugo gradivo 

(Slika jezika, Poigrajmo se slovensko, 

albansko-slovenski slovar); 

– na šoli ne pripravljajo individualnih 

programov, vendar pa učiteljice prilagajajo 

poučevanje individualnim potrebam in 

zmožnostim posameznih učencev priseljencev 

(individualizacija);  

– na šoli na konferenci sklenejo, da se upošteva 

prilagojeno ocenjevanje; to ne pomeni, da se 

učence priseljence sploh ne oceni, ampak, da 

se oceni tisto, kar zmorejo (na primer šport, 

likovna umetnost, računske operacije), pri 

drugih predmetih pa je lahko do dveh let 

neocenjen;  

– pomembna oblika razširjenega programa je 

podaljšano bivanje: tam se učenci družijo in 

skupaj igrajo, potem ko naredijo otroci 

domačo nalogo, pri čemer jim učitelji nudijo 

pomembno podporo; 

‒ vsi učenci priseljenci obiskujejo interesne 

dejavnosti in razvijajo svoja močna področja, 

večinoma se udeležujejo šole v naravi;  

‒ na šoli imajo razvito tutorstvo: učenci 

priseljenci, kis so se pred nekaj leti preselili v 
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Slovenijo, nudijo pomoč mlajšim 

novopriseljenim učencem z istim maternim 

jezikom. 

3. Učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo:  
stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovanj, 

sprejemanje soodgovornosti za 

uspešno vključevanje, soočanje s 

predsodki, stereotipi, diskriminacijo v 

svojem okolju, aktivni državljani, ki 

spodbujajo razvoj medkulturne vzgoje 

in izobraževanja, zavedanje, da je 

vključevanje in učenje jezika okolja 

večleten proces, sodelovanje pri 

projektih in izmenjavi dobrih praks, 

razvoj medkulturne zmožnosti pri sebi 

in vseh učencih. 

‒ na šoli je čez leta potekalo več izobraževanj 

na temo vključevanja učencev priseljencev; 

‒ šola tudi sama širi svoje izkušnje in aktivno 

sodeluje pri širjenju primerov dobrih praks 

(sodelovanje na konferenci, obisk delegacije 

s Kosova); 

‒ multiplikatorka pogreša večjo pobudo 

učiteljev pri vključevanju medkulturnih 

elementov v pouk, razredne ure;  

 

4. Razvoj zavedanja o večkulturni 

družbi pri vseh učnih predmetih:  
kritično branje obstoječih učnih 

načrtov in učnih gradiv, analiza 

predsodkov in stereotipov v učnih 

gradivih z učenci, pobuda za izločitev 

predsodkov in stereotipov iz učnih 

gradiv, pobuda za večperspektivne in 

večkulturne učne načrte  

in učno gradivo, povezava učne snovi 

z večkulturnostjo v razredu in na šoli, 

samostojna priprava in uporaba 

dodatnega učnega gradiva o 

večkulturnosti v šolski skupnosti, 

obravnava primerov sistemske in 

prikrite diskriminacije v družbi.  

‒ občasno organizirajo in izvajajo medkulturne 

učne ure v sodelovanju z učenci priseljenci 

(na primer obravnava verstev, predstavitev 

matične države, pesmi v maternem jeziku, 

plesa, noše, glasbil);  

‒ učitelji se v sodelovanju s svetovalno 

delavko ustrezno odzovejo v primerih 

mednacionalnih konfliktov; 

5. Razvoj medkulturnega dialoga na 

šoli:  
skladno z večkulturnostjo na šoli, 

sodelovanje z otroki in s starši 

priseljenci, pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju), 

spodbuda za učenje maternih jezikov 

otrok priseljencev pri vseh učencih, 

medkulturne učne ure in medkulturne 

šolske prireditve (umetnost, znanost, 

gospodarstvo, kultura itd.), gradivo v 

maternih jezikih otrok priseljencev v 

šolski knjižnici, javno vidna 

večjezičnost na šoli (v šolskem 

glasilu, objavah na spletni strani, na 

‒  starejši učenci priseljenci so navedli, da so 

pri pouku imeli priložnost predstaviti svojo 

državo, zapeti pesem v maternem jeziku, 

nastopati v maternem jeziku na šolski 

prireditvi; 

‒  uporaba maternega jezika med učenci 

priseljenci in učitelji pri začetnem 

vključevanju, če je bil jezik podoben 

slovenščini;  

‒  spodbujajo večjezičnost in predstavitve 

maternih jezikov učencev priseljencev na 

javnih šolskih prireditvah;  

‒  organizirajo in izvajajo medkulturne učne 

ure in šolske prireditve;  

‒  imajo organiziran pouk maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev, in sicer za 
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razstavah itd., prispevki v različnih 

maternih jezikih). 

makedonščino; 

‒  uporaba maternega jezika doma: vsi učenci 

priseljenci, sodelujoči v intervjuju, doma 

govorijo svoj materni jezik, eden občasno 

poleg dveh maternih še slovensko, eden 

občasno s svojimi brati slovensko;  

6. Sodelovanje s (starši) priseljenci:  
temeljit pogovor ob prvem stiku,  

informacije staršem o slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev 

pri vključevanju njihovega otroka, 

sodelovanje s prevajalcem, govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dvojezična 

vabila staršem, sodelovanje pri 

medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah, 

sodelovanje pri nabavi gradiva v 

maternih jezikih, podpora pri učenju 

SDJ, povezovanje z drugimi (starši) 

priseljenci in priseljenskimi društvi, 

povezovanje staršev z organizacijami 

v lokalnem okolju, spletna stran 

Informacije za tujce.  

‒ ravnatelj in svetovalna delavka sprejmeta 

starše prijazno in spodbudno;  

‒ svetovalna delavka nudi podporo pri 

urejanju dokumentacije; 

‒ s starši se učitelji sporazumevajo brez večjih 

težav (najpogostejši skupni jezik je 

srbohrvaščina), z albansko govorečimi 

starši pridejo (neuradni) prevajalci 

(znanci/delodajalci);  

‒ starši priseljenci prihajajo na govorilne ure 

in roditeljske sestanke redno oziroma če je 

le možno, in to tako matere kot očetje; če 

ne znajo slovenščine, pripeljejo prevajalca 

(sorodnika, prijatelja, delodajalca);  

‒ učitelji so v podporo staršem pri 

vsakodnevnem šolskem delu  

‒ pedagoški delavci so izpostavili, da pri 

albansko govorečih starših očetje veliko 

delajo, mame pa ne znajo jezika, zato je 

potrebno mame vključiti v tečaj 

slovenščine; šola je v sodelovanju z 

zunanjimi inštitucijami organizirala tečaj 

za mame; 

‒ staršem posredujejo informacije o lokalnem 

mladinskem centru;   

7. Sodelovanje z lokalno 

skupnostjo:  
druge osnovne šole, krajevna 

skupnost, prostovoljna društva, 

Društvo prijateljev mladine, ljudska 

univerza, splošna knjižnica, MIZŠ, 

Zavod RS za šolstvo, raziskovalni 

inštituti, fakultete, Center za socialno 

delo, Upravna enota, Zavod za 

zaposlovanje, veleposlaništva, društva 

priseljencev (in manjšin), drugi 

priseljenci, učitelji maternih jezikov in 

kultur, aktivni posamezniki.  

‒  šola sodeluje z organizacijami v svojem 

okolju: s sosednjimi osnovnimi šolami, 

srednjo šolo, vrtci, z občino, upravno 

enoto, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za 

socialno delo, MIZŠ, zdravstvenim 

domom, z mladinskim centrom, s Centrom 

za slovenščino kot drugi/tuji jezik; 

‒  učenci priseljenci popoldne obiskujejo 

mladinski center (delajo domačo nalogo, se 

družijo z vrstniki, se igrajo in se učijo 

slovenščino).  
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5 UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA Z INTERPRETACIJAMI 

 

Osnovno izhodišče te šole je zavedanje, da so njihovi razredi večkulturni. Zavedanje o 

etnični raznolikosti prebivalcev v Sloveniji in šolskih razredih je opazno pri vseh 

sodelujočih v raziskavi. Največ učencev priseljencev je s Kosova, manj iz Makedonije, 

Srbije, Bosne in Hercegovine, zelo malo iz Bolgarije in Moldavije. V zadnjih letih (2008–

2015) se je vključilo na šolo od 8 do 16 novopriseljenih otrok vsako šolsko leto; večinoma 

pridejo na začetku šolskega leta, nekateri tudi sredi. Šolo obiskuje tudi veliko učencev, ki 

so rojeni v Sloveniji, a so se sem priselili njihovi starši ali stari starši.  

Sodelujoči v raziskavi opažajo, da so učenci priseljenci zelo raznolika skupina: razlikujejo 

se v jeziku, kulturi pa tudi po sposobnostih, motivaciji, podpori staršev … Med učenci 

priseljenci zaznavajo nadarjene učence pa tudi učence z učnimi težavami, ki potrebujejo 

veliko podpore. Imeli pa so tudi učenca s posebnimi potrebami.  

Učenca priseljenca po navadi razvrstijo v razred glede na letnik rojstva in zaključeni razred 

v državi izvora. V dogovoru s starši zaradi neznanja slovenščine včasih učenca vključijo v 

razred nižje. Smernice (2012) predlagajo šolam, naj za učence v skladu z Zakonom o 

priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) ugotovijo primerljivo doseženo 

izobrazbo ter jih uvrstijo v ustrezni razred izobraževalnega programa tako, da jim 

zagotovijo kar najhitrejšo integracijo in nadaljevanje izobraževanja po programu. V 

Smernicah (2012) je podan tudi predlog, da naj šola pridobi glavne informacije o 

izobraževalnem sistemu in učnih načrtih šolskega sistema države, od koder prihaja 

novopriseljeni učenec. Tega predloga šola ne uresničuje. 

Izhodišče pedagoških delavcev je, da se morajo vsi učenci priseljenci in njihovi starši 

počutiti sprejete, zato sta na uvodnem sestanku prisotna ravnatelj in svetovalna delavka, ki 

staršem povesta najpomembnejše informacije o šoli, več informacij pa si starši lahko 

preberejo v šolski publikaciji v slovenskem jeziku. Nekatere osnovne šole imajo izdelano 

tudi večjezično šolsko publikacijo. Ravnatelj šolo razkaže, da se v šolskem okolju lažje 

znajdejo in jim postane bolj domače. Svetovalna delavka nudi pomoč pri urejanju 

dokumentacije v zvezi z vpisom, šolskimi učbeniki in potrebščinami ter subvencionirano 

prehrano. V intervjuju je ena mama izpostavila problem, da ni poznala šolskega sistema. 

Smernice (2012) predlagajo, da šola informira novopriseljene o slovenskem vzgojno-

izobraževalnem sistemu; osnovne informacije o vzgojno-izobraževalnem sistemu so 

natisnjene v posebnih publikacijah za tujce in so v javnih uradih dosegljive v različnih 

jezikih.  

Občutki učencev priseljencev ob vključevanju v novo okolje so različni, nekateri občutijo 

strah in nelagodje, nekateri pa se že od začetka dobro počutijo. Na začetku neznanje 

slovenščine predstavlja za učence veliko oviro pri vključevanju v novo šolo, omenili pa so 

tudi spremembo samega okolja ter to, da so morali zapustiti svoj prijatelje. 

Poudariti je treba tudi pomembnost prvega stika z učencem priseljencem, na katerem se 

gradi njegovo zaupanje do novega okolja, učiteljev in vrstnikov. Vključitev učenca 

priseljenca v vsakdanje šolsko življenje je treba skrbno načrtovati in spremljati, pri čemer 

ima najpomembnejšo vlogo razrednik. Slednji je tisti, ki na prihod novega učenca pripravi 

razred, njegove sošolce. Razrednik naj bi tudi novemu učencu razkazal šolo, da bi se ta 

znašel v novem okolju, predstavil urnik in osnovna pravila, ki veljajo v šoli. Dobro je, da 

razrednik določi sošolca (oziroma nekaj sošolcev), po možnosti takega, ki govori isti 

materni jezik kot učenec priseljenec, in pomaga novopriseljenemu učencu v začetnem 

obdobju. Tako pedagoški delavci kot učenci priseljenci so poudarili pomoč enako 

govorečega sošolca, ki pomaga novopriseljenemu pri vključevanju v šolsko delo in 

socialnem vključevanju.  
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Budinoska (2013) opozarja, da se učenci priseljenci soočajo z mnogimi psihosocialnimi 

težavami, zato je bistvenega pomena šolska klima, ki jim omogoča emocionalno oporo, 

sprejetost in razvijanje pozitivne samopodobe. Učitelje vidi »kot ključne akterje pri 

uspešnem premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo učenci priseljenci. Učitelji so z 

učenci priseljenci v neposrednem stiku in imajo lahko bistveno vlogo pri njihovem 

uspešnem vključevanju v šolsko in razredno okolje. Njihova temeljna naloga bi tako 

morala biti podpora učencem priseljencem, dati bi jim morali občutek sprejetosti in 

enakovrednosti, še posebej pa ustvariti takšno razredno interakcijo, v kateri bi bili tudi vsi 

ostali učenci v oporo novopriseljenemu učencu« (Budinoska, 2013, str. 79–80). 

Vključevanje učenca priseljenca v šolo poteka na več področjih. Razvili so številne oblike 

podpore za uspešno vključevanje učencev priseljencev, saj se pedagoški delavci zavedajo, 

da ti učenci potrebujejo več pomoči. Tako tudi Bela knjiga (2011) prepoznava učence 

priseljence kot skupino učencev, ki je upravičena do pozitivne diskriminacije, z namenom 

zmanjševanja razlik med učenci, ki so povezane z njihovim socialno-kulturnim in 

jezikovnim okoljem.  

Vsi intervjuvanci so si bili enotni, da je na začetku najpomembnejši prijazen sprejem. 

Učiteljica na razredni stopnji je poudarila pripravo razreda, sošolcev na prihod novega 

učenca priseljenca. Učiteljica na predmetni stopnji je kot uspešen začetek navedla, da se 

učitelj nauči nekaj besed v maternem jeziku novopriseljenega učenca. V okviru projekta 

Razvijamo medkulturnost kot obliko sobivanja so skupaj z drugimi osnovnimi šolami 

organizirali uvajalnico v zadnjem tednu pred začetkom šolskega leta. Ta je poleg 

pridobivanja osnov slovenščine namenjena uvajanju učencev priseljencev v novo okolje. 

Učenci priseljenci, ki so bili intervjuvani, ob vključitvi v osnovno šolo niso znali 

slovensko. Na šoli se zavedajo, da bodo učenci priseljenci uspešni le, če bodo znali jezik 

okolja, zato je velik del oblik pomoči osredotočenih na učenje slovenskega jezika. Čez leta 

so iskali različne rešitve učenja slovenščine. Tako je na začetku albansko govoreče učence 

učil albansko govoreč učitelj, vendar po besedah ravnatelja tako učenje ni bilo uspešno. 

Zdaj učenje SDJ poteka na več načinov. Učiteljice na šoli izvajajo ure slovenščine, ki jih 

financira MIZŠ. V minulih letih so si nabrale veliko izkušenj in pripravile svoj program 

dela ter svoje gradivo (veliko slikovnega gradiva, učne liste; urejeno po tematskih sklopih). 

Uporabljajo pa tudi drugo gradivo (Slika jezika, Poigrajmo se slovensko, albansko-

slovenski slovar, 5-jezični slovar). V prvem triletju se je pokazalo kot dobro, da povezujejo 

učenje slovenščine z učno snovjo, zlasti pri predmetu spoznavanje okolja. Učiteljica na 

predmetni stopnji predlaga izdelavo lastnega slovarja, saj se slovenščine ne uči le pri urah 

slovenščine, temveč pri vseh predmetih. Tako učitelji kot učenci so poudarili pomen 

slikovnega gradiva. Kot sem ugotovila že v teoretičnem delu, pa se učencem pri teh urah 

ne zagotavlja, da se učijo slovenščine kot drugega jezika, kajti učitelji, ki zdaj izvajajo te 

ure, niso usposobljeni za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. Ker ure slovenščine 

izvajajo različni učitelji, bi bilo treba zagotoviti boljše sodelovanje med njimi, hkrati pa 

tudi neko stalnost, da ne bi vsako leto te ure izvajali drugi učitelji. Enkrat tedensko poteka 

učenje slovenščine kot drugega jezika v okviru projekta, ure izvaja multiplikatorka, ki 

pogreša več sodelovanja z učitelji. Multiplikatorka enkrat tedensko prihaja na obravnavano 

šolo, tako da je stik možen prek elektronske pošte; takšen način pa je mogoče za nekatere 

učitelje neustrezen. Trikrat so v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik 

oziroma v okviru projekta Razvijamo medkulturnost kot obliko sobivanja pripravili 

intenzivni strnjeni tečaj slovenščine kot drugega jezika, ki je učencem priseljencem dal 

neko osnovo, na kateri so pozneje učiteljice lahko gradile. Učenca, ki sta obiskovala tečaj, 

eden štirinajstdnevnega, ena učenka dvomesečnega, sta imela različni mnenji o tečaju. 

Učenec se je na tečaju veliko naučil, medtem ko bi bila učenka že od začetka rada 

vključena v redni oddelek. 
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V zadnjem letu se na šoli uspešno razvija tutorstvo, kjer starejši učenci, pred leti priseljeni 

v Slovenijo, pomagajo pri učenju mlajšim učencem priseljencem. Pomen je poudaril 

predvsem učenec, tudi sam tutor, ki bi si želel, da bi bil tudi sam deležen takšne oblike 

pomoči. Tutorstvo je poleg znanja, ki ga prejme mlajši učenec, pomembno tudi za tutorja 

samega, kot poudarita Bešter in Medvešek (2010, str. 242): »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.« 

Učenec priseljenec je v primeru učnih težav vključen tudi v druge oblike pomoči: 

dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč, pomoč javne delavke. Vse oblike 

pomoči so našteli tako učenci priseljenci kot pedagoški delavci.  

Država financira tudi obsežen razširjeni program. Kot pomembna oblika podpore se je 

po besedah tako pedagoških delavcev kot učencev priseljencev pokazala vključitev v 

oddelek podaljšanega bivanja, kjer učenci naredijo domačo nalogo, učitelji pa nudijo 

pomembno podporo; hkrati se učenci v podaljšanem bivanju igrajo in družijo.  

Šola spodbuja učence priseljence, da razvijajo svoja močna področja. V Letnem delovnem 

načrtu je poudarjeno, da skuša šola nuditi čim več interesnih dejavnosti brezplačno. Tako 

se učenci priseljenci vključujejo v številne interesne dejavnosti. Te sicer potekajo v 

šolskih prostorih, vendar pa velik del dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci. Poleg razvijanja 

močnih področij je obiskovanje interesnih dejavnosti pomembno tudi kot druženje z 

vrstniki. Hkrati pa Banks trdi, da okolje zunajšolskih dejavnosti (kot oblika neformalnega 

učenja) spodbuja druženje pripadnikov različnih kultur. Skupne identitete v okviru teh 

skupin pa prispevajo k zmanjševanju nestrpnosti (Banks, 2001 v: Klemenčič, Štremfel in 

Rožman, 2011).  

S pomočjo šolskega sklada pa si na šoli prizadevajo, da se učenci priseljenci, ki prihajajo iz 

socialno šibkejšega okolja, lahko vključijo v šolo v naravi in tabore. 

Obravnavana šola je bila ena prvih, ki je MIZŠ opozarjala, da učenci priseljenci pri 

ocenjevanju potrebujejo neko prehodno obdobje. Tako od leta 2008 upoštevajo Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki omogoča 

učencem priseljencem dveletno prilagojeno ocenjevanje. Sklep o prilagojenem 

ocenjevanju učiteljski zbor sprejme na konferenci. Ocenijo tisto znanje, ki ni odvisno od 

razumevanja jezika (na primer pri športu, likovni umetnosti, računske operacije).  

Učenci priseljenci potrebujejo prilagoditve tudi pri poučevanju. Razredna učiteljica je 

izpostavila prilagajanje učnega procesa učencu priseljencu z individualno prilagojenimi 

nalogami in redno uporabo slikovnega gradiva pri pouku. Hkrati je opozorila, da je 

vsakodnevno prilagajanje težko uresničiti zaradi številčno velikih oddelkov, v katerih so 

različni učenci.  

Tako pedagoški delavci kot učenci priseljenci se zavedajo, da so razredi na obravnavani 

šoli večkulturni in večnacionalni. Čez leta je tako na šoli potekalo več izobraževanj na 

temo vključevanja učencev priseljencev in medkulturnosti. Ugotavljam, da sledijo 

priporočilom Smernic (2012), da naj osnovna šola »zagotovi stalno izobraževanje 

strokovnih delavcev, ki vključuje didaktično in jezikovno znanje, upoštevajoč specifike 

prilagoditev ter obvladovanje veščin za razvijanje medkulturne vzgoje pri vzgojno-

izobraževalnem procesu z vsemi v razredu«. Posebno pomembno vlogo ima ravnatelj kot 

vodja šole (prim. Lesar, 2009a), ki z izražanjem pozornosti pri vključevanju učencev 

priseljencev in spodbujanjem občutljivosti za to tematiko pri pedagoških delavcih 

doprinaša k razvijanju spoštljivega odnosa do teh učencev. Po njegovih besedah je k temu 

prispevala tudi njegova lastna izkušnja izseljenstva v otroštvu.  

Banks (1996 v: Klemenčič, Štremfel in Rožman, 2011) pravi, da učitelji kot človeška bitja 

s seboj v razred prinesejo tudi svoje poglede na kulturno različnost in določene vrednote, 
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mnogokrat tudi napačne predstave. Njihove vrednote in stališča pa vplivajo na način 

prenosa sporočil in vsebin, sprejetih od učencev. Zato je nadaljevalno izobraževanje 

učiteljev o različnosti še posebej pomembno iz naslednjih razlogov: odkrivanje in 

identifikacija osebnih stališč do različnih rasnih, etničnih, jezikovnih in kulturnih skupin; 

pridobivanje znanja o zgodovini in kulturi različnih rasnih, etničnih, kulturnih in 

jezikovnih skupin znotraj države in znotraj šole, v kateri poučujejo; razumevanje načinov, 

po katerih je institucionalizirano znanje znotraj šol in množične kulture, saj to lahko 

ohranja stereotipe o rasnih in etničnih skupinah v družbi; pridobivanje znanja in veščin, ki 

so potrebni za oblikovanje in izvajanje medkulturnega izobraževanja. Skubic Ermenc 

(2003a, str. 55) opozarja na pomen stališč učiteljev o učencih, katerih materni jezik ni učni 

jezik, in o delu z njimi ter da se morajo učitelji »zavedati tudi vseh svojih stereotipov do 

socialnih skupin, katerim pripadajo njihovi učenci. Zato bi bilo za učitelje zelo koristno, da 

bi se jim omogočila pridobitev znanja o različnih kulturah in značilnostih medkulturne 

komunikacije«. 

Ravnatelj se kot vodja šole zaveda, da je potrebno stalno izobraževanje, hkrati pa šola širi 

svoje izkušnje in aktivno sodeluje pri širjenju primerov dobrih praks (sodelovanje na 

konferenci Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, intervju za Inštitut za slovensko 

izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, obisk delegacije s Kosova).  

Pedagoški delavci namenjajo veliko pozornosti različnim oblikam podpore učencem 

priseljencem pri vključevanju v šolsko skupnost in delo, kar kaže, da imajo razvite različne 

medkulturne kompetence, ki jih našteva Vrečer (2011a). Na razvite medkulturne 

kompetence kažejo tudi odgovori učencev priseljencev in staršev priseljencev, ki 

poudarjajo prijaznost, sprejetost, spoštljivost in dostopnost od učiteljev. Slednji se 

zavedajo, da medkulturna vzgoja in izobraževanje ni namenjena samo učencem 

priseljencem, zato med poukom9, predvsem pa prek različnih prireditev, spodbujajo 

večjezičnost in predstavitev maternih jezikov, s tem pa razvijajo medkulturne kompetence 

pri vseh učencih.  

Banks pravi (2001 v: Klemenčič in Štremfel, 2011), da naraščajoča različnost v državah in 

šolah predstavlja resne izzive kot tudi priložnosti. Kulturna, etnična in jezikovna 

raznovrstnost daje državi in šolam bogate priložnosti vključiti različne perspektive in 

tematike, kar jih lahko okrepi. Medkulturnost namreč »izpostavlja pomen prispevka 

različnih kultur v izobraževalno okolje in bogatitev tega okolja, s čimer se povečuje 

ozaveščanje učencev o njihovem poreklu in identiteti. Medkulturnost krepi razvoj skupne 

šolske kulture, saj temelji na poznavanju in spoštovanju različnih načinov življenja, ki so 

prisotni v šoli« (Dürr et al., 2005, str. 37–38 v: Klemenčič, Štremfel in Rožman, 2011, str. 

189). Na šoli organizirajo in izvajajo medkulturne učne ure in medkulturne šolske 

prireditve v sodelovanju z učenci priseljenci in njihovimi starši (na primer obravnava 

verstev, predstavitev matične države, pesmi v maternem jeziku, plesa) ter tako povezujejo 

učno snov z večkulturnostjo v razredu in na šoli. Našteti primeri medkulturnih učnih ur in 

prireditev kažejo na to, da šola spodbuja uporabo maternih jezikov pri različnih 

prireditvah, da pa se pri predstavljanju kultur predstavljajo predvsem (tradicionalna) hrana, 

ples, obleka in pesmi. Banks (1996 v: Klemenčič, Štremfel in Rozman, 2011) opozarja na 

stereotipnost takega predstavljanja.  

Skubic Ermenc izpostavi pomen spoznavanja kultur učencev priseljencev (in tudi drugih): 

»S spoznavanjem manjšinskih kultur se učencem, pripadnikom etničnih manjšin, krepi 

njihovo etnično oziroma kulturno identiteto, njihovo samozavest in samopodobo. Šola s 

tem pokaže, da ceni kulturo manjšin in jih ima za enakovredne« (Skubic Ermenc, 2010a, 

                                                           
9 Za natančneje podatke bi morala raziskava vsebovati še opazovanje z udeležbo pri pouku pri različnih 

predmetih. 
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str. 274–275). Resman (2003) pa dodaja: »Poznavanje kulture drugega je predpogoj za 

dober medkulturni dialog in je hkrati korak k razvijanju tolerance med ljudmi različnega 

verskega, socialnega in kulturnega izvora. Je podlaga za mirno življenje različnih kultur v 

isti družbi in je pomembno tudi za razvoj njihovega medsebojnega sodelovanja.« Mogoče 

so vse te medkulturne dejavnosti razlog, da je na šoli malo mednacionalnih sporov. Če pa 

do njih pride, učitelji v sodelovanju s svetovalno delavko v takih primerih odreagirajo. 

Učenci priseljenci so v intervjujih povedali, da se čutijo sprejete in spoštovane.  

Na šoli poteka pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev, in sicer pouk 

makedonščine. Pouk makedonščine obiskujeta (poleg šestih učencev iz drugih šol) dva 

učenca obravnavane šole. Namen pouka je po besedah učitelja makedonskega jezika in 

kulture, da učenci spoznajo svoje korenine, svoj jezik, zgodovino, geografijo Makedonije, 

tradicije, običaje, turizem, praznike, se naučijo brati in pisati makedonsko. Vižintin (2009) 

dodaja, da je z organiziranjem pouka maternega jezika in kulture učencev priseljencev 

»uradno« priznan status maternega jezika kot enakovrednega drugim jezikom, učencem je 

s tem omogočena sposobnost identifikacije, ne samo z državo gostiteljico (Slovenijo), 

ampak tudi z državo izvora, iz katere so prišli. Tako model medkulturne vzgoje in 

izobraževanja (Vižintin, 2013) predlaga sodelovanje učitelja maternega jezika in kulture 

pri pripravi medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev, nabavi gradiva za 

šolsko knjižnico v maternih jezikih otrok priseljencev in drugo. Učitelj pouka maternega 

jezika in kulture lahko prispeva k razvoju medkulturnega dialoga na šoli, saj pozna kulturo 

tako izvorne dežele kot dežele sprejema, sodeluje pa tudi pri premagovanju predsodkov, 

stereotipov. Šola, vključena v raziskavo, zagotavlja le prostore za izvajanje pouka 

makedonščine, z učiteljem makedonščine pa ne sodeluje pri razvijanju medkulturnosti na 

šoli.  

Glede na to, da so vsi intervjuvani učenci in starši povedali, da se doma pogovarjajo v 

maternem jeziku, na šoli pa je tudi veliko učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, bi 

bilo smiselno ponuditi dopolnilno učenje tudi drugih maternih jezikov ali pa jih ponuditi 

kot izbirne predmete. Materni jezik je namreč sredstvo identifikacije z določeno jezikovno, 

družbeno, narodnostno skupnostjo, sredstvo čustvovanja in sporazumevanja z govorci 

istega jezika. Je izvorni ali izhodiščni jezik, ki ima pri vsakem posamezniku pomemben 

vpliv na učenje vseh nadaljnjih jezikov (Pirih Svetina, 2005). Ravnatelj poudari, da je 

učenje tudi drugih maternih jezikov učencev prava pot in da na šoli je pripravljenost na 

izvajanje, vendar država trenutno z restriktivno politiko zaposlovanja onemogoča dodatno 

zaposlovanje učitelja za izbirni predmet, na šoli pa učitelja z ustrezno izobrazbo ni. Kot 

sem ugotovila že v teoretičnem delu, Slovenija sicer predvideva pouk maternega jezika in 

kulture učencev priseljencev (Zakon o osnovni šoli, 2011, 8. člen), vendar s sodelovanjem 

z državami izvora. Če sodelovanja države izvora ni, potem tudi pouka ni.  

Na nekaterih šolah spodbujajo uporabo maternega jezika še na druge načine. Obstaja 

možnost bralne značke v maternem jeziku, tako da učenec priseljenec prebere besedilo v 

svojem jeziku, nato pa to delo predstavi. Na obravnavani šoli te možnosti učenci 

priseljenci nimajo. Tudi v šolski knjižici obstaja le malo literature v maternih jezikih 

učencev priseljencev. Smernice (2012) spodbujajo tudi vidnost maternih jezikov učencev 

na oglasni deski, spletni strani, v šolskem glasilu … Na nekaterih šolah spodbujajo 

uporabo maternega jezika tudi med učenci med odmori. Na proučevani šoli sicer 

spodbujajo uporabo maternih jezikov, vendar ravnatelj poudari, da učenci govorijo 

predvsem slovensko, ki jih povezuje, ne glede na njihovo nacionalnost, prvi jezik … En 

učenec priseljenec pove, da s sošolci govori predvsem slovensko, da se lahko vsi razumejo 

med seboj. Lahko bi sklepali, da slovenščina deluje na šoli kot nekakšna lingua franca. 

Šola daje velik pomen tudi sodelovanju s starši priseljenci: z njimi se temeljito pogovorijo 

ob prvem stiku ter ponudijo staršem osnovne informacije o šoli in podpori, ki jo 
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pričakujejo od staršev pri vključevanju njihovega otroka. Govorilnih ur in roditeljskih 

sestankov se udeležuje večina staršev. Ena mama, ki je sodelovala v intervjuju, je tudi 

članica sveta staršev. S starši občasno sodelujejo pri medkulturnih učnih urah in 

medkulturnih šolskih prireditvah. Učitelji so staršem priseljencem, še posebej tistim na 

razredni stopnji, vsakodnevno na voljo za pomoč ali nasvet pri šolskem delu njihovega 

otroka. S starši se učitelji sporazumevajo velikokrat v srbohrvaščini, z albansko 

govorečimi starši pa pridejo sorodniki, prijatelji ali delodajalci, ki prevajajo. V Sloveniji je 

namreč prevajalska pomoč plačljiva.  

Mame, ki so sodelovale v intervjujih, so povedale, da se vključujejo v šolsko delo svojih 

otrok. Učenci priseljenci so potrdili, da jim starši pomagajo; poleg njih so izpostavili 

pomoč tudi drugih sorodnikov (babice, strica, starejše sestre) in prijateljev. Pedagoški 

delavci so izpostavili problem, da pri albansko govorečih starših očetje veliko delajo, 

mame pa ne znajo jezika. Ugotovili so, da je treba mame vključiti v tečaj slovenščine. Šola 

je v sodelovanju z zunanjimi institucijami že dvakrat organizirala tečaj za mame, ki je 

dosegel svoj cilj: mame je bolj odprl in aktiviral, tako da so se začele bolj vključevati v 

šolsko delo otrok.  

Slovenska osnovna šola zahteva veliko dela tudi doma (učenje, izdelava domačih nalog, 

seminarskih nalog, priprava govornih nastopov, domače branje in drugo). Nekaj 

pedagoških delavcev je izpostavilo, da nekaterim učencem priseljencem (predvsem s 

Kosova) starši ne morejo oziroma ne znajo pomagati pri domačih nalogah in učenju. V tem 

primeru šola staršem posreduje informacije o lokalnem mladinskem centru, s katerim šola 

dobro sodeluje. Tam učenci dobijo učno pomoč, ustvarjalno preživljajo prosti čas in se 

učijo slovenskega jezika.  

Šola sodeluje z različnimi organizacijami v lokalnem okolju: z drugimi osnovnimi šolami, 

občino, mladinskim središčem, s Centrom za socialno delo, MIZŠ, zdravstvenim domom. 

Z namenom, da bi še uspešneje nudila podporo učencem priseljencem, šola sodeluje tudi z 

različnimi zunanjimi institucijami, na primer s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 

ter se vključuje v različne projekte, na primer Razvijamo medkulturnost kot obliko 

sobivanja. V prihodnosti bi šola lahko sodelovala še z društvi priseljencev in 

veleposlaništvi.  

O predlogih za boljše vključevanje otrok priseljencev v šolski prostor nekateri pedagoški 

delavci, glede na pozitivne pretekle izkušnje, menijo, da bi bil smiseln intenzivni tečaj 

slovenščine pred vključitvijo v razred, ki ne bi bil odvisen od trenutnega projekta, 

temveč sistemsko urejen od države. Pedagoški delavci so predlagali, da naj bi tečaj trajal 

od pol leta do enega leta. Tudi v strokovni literaturi (Bela knjiga, 2011; Skubic Ermenc, 

2010a) predlagajo takšen tečaj, hkrati pa opozarjajo na segregacijo teh učencev. Tako 

podpirajo predlog, ki ga je podala multiplikatorka, in sicer naj bi učenci priseljenci po 

vključitvi v šolo obiskovali deloma intenzivni tečaj deloma pa bili vključeni v redne 

oddelke osnovne šole, tako bi bilo zagotovljeno tako jezikovno kot socialno vključevanje.  

Ravnatelj zagovarja predlog, da mora vključevanje potekati na šoli, kamor učenec 

priseljenec pride in ne na neki drugi instituciji. Predlagal je večje število ur učenja 

slovenščine in celo možnost, da bi bil na šoli zaposlen koordinator za učence 

priseljence, ki bi posvečal večjo skrb učencem priseljencem, skrbel za uvajanje teh 

učencev. Koordinator bi lahko izvajal tudi neposredno delo s starši, kot ga predlaga Hanuš 

(2010), ter izvajal ure slovenščine kot drugega jezika. Tudi Heckmann (2008) predlaga, da 

bi morali šolam z velikim deležem učencev priseljencev dodeliti dodatna finančna 

sredstva, ki bi jih razumeli kot naložbo in ne kot strošek. Hkrati ravnatelj poudarja nujnost 

dodatnega izobraževanja učiteljev, ki pa mora biti kratko in intenzivno.  

Odgovori pedagoških delavcev potrjujejo mnenja različnih strokovnjakov, da je šolska 

zakonodaja pomanjkljiva in da vključevanje učencev priseljencev ni sistemsko urejeno. 
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Prepuščeno je, da vsaka šola išče neke svoje rešitve, ter dobri volji posameznih učiteljev in 

vedno novim projektom, ki pa, ko se končajo, ne prinesejo neke stalne in utečene rešitve. 

Starši priseljenci so zadovoljni s trenutnim stanjem področja vključevanja učencev 

priseljencev v osnovno šolo in niso imeli nobenega predloga za izboljšanje, prav tako so 

izrazili zadovoljstvo učenci priseljenci. Samo en učenec je izpostavil tutorstvo kot veliko 

pridobitev, ki je ob njegovem vključevanju še ni bilo. Nihče od intervjuvancev ni omenil 

možnosti, da bi se učenci v šoli lahko učili tudi svojih maternih jezikov kot predloga, ki bi 

povečeval uspešnost vključevanja v šolo oziroma učencem zagotavljal enake možnosti za 

optimalni razvoj. Razlog za to je mogoče pripisati nepoznavanju pomena maternega jezika 

za učno uspešnost in razvoj identitete (Peček in Lesar, 2006; Knaflič, 2010).  

Med intervjuji se učenci in starši priseljenci poleg omenjenih oblik pomoči poudarili še 

nekatere dejavnike, ki jih sami vidijo kot pomembne za uspešno vključitev v osnovno šolo. 

En učenec je izrazil mnenje, da je pomembna starost učencev priseljencev, saj se mlajši 

učenci lahko hitreje in lažje vključijo. Starši priseljenci so izpostavili odnos do 

slovenščine. Znanje slovenščine kot jezika okolja vidijo kot zelo pomemben dejavnik. Vse 

intervjuvanke spodbujajo pri učenju slovenščine tako svoje otroke kot tudi same sebe. 

Tako učenci priseljenci kot tudi starši priseljenci so poudarili neformalne oblike učenja 

slovenščine, kar kaže na to, da vidijo svoj lastni aktivni prispevek pri učenju slovenščine 

kot zelo pomemben. Tako učenci kot starši priseljenci so navedli, da so se slovenščine 

naučili med prijatelji, sosedi ali sami doma s pomočjo slovenske knjige, slovarja, televizije.  

Na šoli, vključeni v raziskavo, so razvili številne oblike podore za učence priseljence, 

sodelovanje s starši, z okolico. Vse to prispeva, da so se vsi intervjuvani učenci priseljenci 

dobro vključili v šolsko okolje.  

V prihodnosti pa šola lahko še izboljša nekatera področja vključevanja učencev 

priseljencev, predloge podajam v sklepu. 
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6 SKLEP 

 

Družba v Sloveniji je kulturno raznolika, k temu pa prispeva tudi priseljevanje ljudi iz 

drugih držav. Politika mora postaviti pravne temelje in možnosti za uresničevanje 

integracije kot dvosmernega procesa. Po mnenju več slovenskih avtorjev slovenska 

integracijska politika ne omogoča uspešne integracije priseljencev. V nadaljevanju 

magistrsko delo obravnava zelo obširno in kompleksno temo vključevanja učencev 

priseljencev v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. V teoretičnem delu 

ugotavljam, da je ustrezne pedagoške rešitve za vključevanje učencev priseljencev, ki tako 

po svojih značilnostih kot po rezultatih številnih raziskav sodijo med ranljive skupine 

učencev, treba iskati v konceptu inkluzije in medkulturnosti. Temeljna ideja inkluzije in 

medkulturnosti je ta, da lahko šola s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov 

delovanja omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih skupin oziroma 

tistih, ki so potisnjene na rob družbenega dogajanja in da od učencev ne zahteva zgolj 

asimilacije, ampak da gre za vzajemno prilagajanje. Analiza zakonodajnih in strokovnih 

dokumentov kaže na njihovo medkulturno naravnanost, ki pa je v praksi pogosto 

neuresničena. Strategija (2007) in Smernice (2012) sicer prinašajo konkretne ukrepe za 

podporo učencem priseljencem, vendar niso zakonodajni dokument. Poleg sistemske 

podpore učencem priseljencem, ki bi omogočala uresničevanja enakih možnosti, pa bi 

morala osnovna šola uresničevati tudi osnovni cilj, to je usposabljanje vseh učencev za 

življenje v kulturno raznoliki družbi. Več avtorjev poudarja tudi nezadostno usposobljenost 

učiteljev za delo v kulturno heterogenih oddelkih, tako da se kaže potreba po ustreznem 

(dodatnem) usposabljanju učiteljev in drugih pedagoških delavcev.  

V empiričnem delu magistrsko delo poskuša prikazati, kako se v raziskavo vključena 

osnovna šola sooča z izzivom vključevanja učencev priseljencev v osnovnošolski vzgojno-

izobraževalni sistem. Želela sem pridobiti celosten vpogled v obstoječo situacijo, 

dozdajšnjo šolsko prakso na konkretni šoli. Sama sem hkrati raziskovalka in kot učiteljica 

del proučevane šole ter morda zaradi tega pristranska.  

Na podlagi ugotovitev empirične raziskave, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji s 

pedagoškimi delavci, učenci priseljenci in starši priseljenci, ter opazovanjem z udeležbo, 

analizo slovenskih dokumentov, ki urejajo področje vključevanja učencev priseljencev, s 

primerjavo z zakonodajnimi in inovativnimi oblikami podpore ter s primerjavo z modelom 

medkulturne vzgoje in izobraževanja lahko oblikujem naslednje sklepe in predloge: 

‒ V raziskavi ugotavljam, da se pedagoški delavci in učenci priseljenci zavedajo 

večkulturne raznolikosti v razredih in šoli.  

‒ Vpisu učencev priseljencev na obravnavani šoli namenijo posebno pozornost z 

uvodnim sestankom, ogledom šole, seznanitvijo z razrednikom in sošolci. Ena 

mama je izrazila začetno zmedenost, saj ni poznala slovenskega šolskega sistema. 

Predlogi, ki bi izboljšali komunikacijo in sodelovanje med šolo in starši, so 

priprava večjezičnega predstavitvenega biltena z osnovnimi informacijami o šoli in 

šolskih pravilih; informiranje staršev na uvodnem sestanku o spletni strani 

Informacije za tujce in publikaciji Vključevanje v slovensko družbo: informacije za 

tujce (2009). 

‒ Razredniki se na prihod novega učenca razred pripravijo s pogovorom, 

vizualizacijo. V Smernicah (2012) je predlagana še predstavitev slikanice, zgodbe, 

ogled risanke ali filma s tematiko, na primer, pripadnosti, skupnosti, dobrega 

počutja, varnosti, prijateljstva s poudarkom na razvoju empatije do drugačnosti in 

edinstvenosti.  

‒ Učenca priseljenca po navadi razvrstijo v razred glede na letnik rojstva in 

zaključeni razred v državi izvora, zaradi neznanja slovenščine ga včasih vključijo v 
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razred nižje, toda vedno v dogovoru s starši. Predlagam, naj šola pridobi glavne 

informacije o izobraževalnem sistemu in učnih načrtih v državi izvora, da se 

seznani, kaj naj bi učenec že znal. 

‒ Občutki učencev priseljencev ob vključitvi v šolo so različni, nekateri občutijo strah 

in nelagodje, nekateri pa se že od začetka dobro počutijo. Vsi učenci priseljenci so 

poudarili, da so bili že od začetka sprejeti v razredni skupnosti in so jim nudili 

pomoč tako sošolci kot učitelji. Vsak je imel ob sebi tudi enako govorečega sošolca 

(razen učenec iz Moldavije). Vižintin (2014) predlaga, da naj se učitelji 

pozanimajo, od kod prihaja novi učenec in mu v skladu s tem v razredu pripravijo 

dobrodošlico (slika zastave; zemljevid izvorne države; učence nauči učitelj reči 

dober dan, živijo, ime mi je in podobno v maternem jeziku prihajajočega otroka; 

naučijo se šteti do pet ali zapeti pesem, povedati izštevanko).  

‒ V Sloveniji se učenci priseljenci po vpisu vključijo v redne oddelke. Na 

obravnavani šoli so razvili številne oblike podpore za vključevanje učencev 

priseljencev: priprava razreda na prihod novopriseljenega učenca, pomoč enako 

govorečega sošolca, uvajalnica, učenje SDJ (ure, ki jih financira MIZŠ, učenje 

slovenščine kot drugega jezika v okviru projekta in intenzivni tečaj slovenskega 

jezika), tutorstvo, dopolnilni pouk oziroma dodatni pouk, individualna in skupinska 

pomoč, pomoč javne delavke, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti in dveletno 

prilagojeno ocenjevanje. Ugotavljam, da šola omogoča vse oblike podpore, ki jih 

predvideva slovenska osnovnošolska zakonodaja, razen izdelave individualnega 

programa, ter tudi inovativne oblike podpore, ki pa potekajo v okviru projektov in 

so časovno omejene.  

‒ Ker so projekti časovno omejeni, se zastavlja vprašanje, na kakšen način lahko šola 

nadaljuje z nekaterimi oblikami podpore, na primer uvajalnico in intenzivnim 

tečajem slovenščine. Glede na to, da sta se obe obliki podpore pri vključevanju 

učencev priseljencev izkazali za uspešni (Knez, 2010; Skubic Ermenc, 2010a; Bela 

knjiga, 2011; Baloh, 2010), bi bilo pričakovati, da država sistemsko zagotovi obe 

obliki podpore. 

‒ Da bi bil pouk SDJ organiziran strokovno, sistematično in prilagojeno 

individualnim potrebam, Vižintin (2014) svetuje usposabljanje za poučevanje SDJ 

in študij strokovne literature s tega področja, saj se metodologija in didaktika 

poučevanja slovenščine kot drugega jezika razlikujeta od poučevanja slovenščine 

kot maternega jezika. Na šoli bi bilo potrebno več sodelovanja med učitelji 

izvajalci in zagotoviti stalnost izvajalca vsaj na predmetni stopnji (en učitelj bi 

vsako leto izvajal ure SDJ in ne vsako leto nekdo drug). 

‒ Šolska zakonodaja omogoča prilagajanje poučevanja s konceptom učnih težav. V 

praksi je spet odvisno od vsakega učitelja, v kolikšni meri individualno prilagaja 

pouk potrebam učenca priseljenca. Tudi na tem področju bi potrebovali natančnejša 

določila. Raziskava je pokazala, da učitelji prilagajajo učni proces učencem 

priseljencem z individualno prilagojenimi nalogami ter uporabo slikovnega gradiva 

pri pouku. V raziskavo bi bilo smiselno vključiti tudi opazovanje pouka, ki bi 

pokazalo, koliko in na kakšen način se prilagaja poučevanje učencem priseljencem 

pri pouku.  

‒ Na obravnavani šoli že od sprejetja Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja 

ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2008) upoštevajo prilagajanje pri 

ocenjevanju, sklep o neocenjenosti novopriseljenega učenca sprejmejo na 

konferenci. Konkretnejši predlogi v Pravilniku niso podani, zato so prilagoditve 

odvisne od posameznega učitelja. Kot je neustrezno učenca takoj oceniti, je prav 

tako neustrezno pustiti ga »pri miru« dve leti. Predlagam, naj na šoli sprejmejo 
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Pravilnik o prilagojenem poučevanju in ocenjevanju, kot ga predlaga model 

(Vižintin, 2014), ki bi bil obvezujoč za vse učitelje ter bi predvideval različne 

možnosti, kako preverjanje in ocenjevanje pravzaprav prilagoditi.  

‒ Tako v primeru prilagajanja poučevanja kot pri prilagajanju preverjanja in 

ocenjevanja bi bila ustrezna uporaba individualnega programa, ki ga sicer 

priporočajo tudi Smernice (2012). Na obravnavani šoli ob vključitvi učenca 

priseljenca ne izdelajo individualnega programa. Predlagam, da na šoli ob 

vključitvi učenca priseljenca razrednik skupaj z učitelji, ki učenca poučujejo, 

pripravi IP. Vižintin (2013) predlaga, naj bo dosegljiv v elektronski obliki na 

intranetni strani šole vsem učiteljem, ki poučujejo določenega otroka priseljenca. S 

pomočjo IP-ja učitelji opredelijo začetno stanje, načrtujejo cilje tako glede učnih 

ciljev kot na področju socialnega vključevanja, spremljajo napredek in ga tudi 

evalvirajo oziroma ocenijo. 

‒ Za razvoj medkulturnosti so ključnega pomena ravnatelj kot vodja šole in učitelji. 

Na razvite medkulturne kompetence pedagoških delavcev kažejo: stalna 

izobraževanja, sodelovanje pri projektih, pri izmenjavi primerov dobrih praks ter 

odgovori tako učencev priseljencev kot staršev priseljencev o odnosu učiteljev, ki 

kažejo sprejetost, spoštovanje in odprtost. Našteti primeri medkulturnih učnih ur in 

prireditev kažejo, da se predstavljajo predvsem (tradicionalna) hrana, ples, obleka 

in pesmi, kar pa je po Banksu (1996 v: Klemenčič, Štremfel in Rožman, 2011) 

stereotipno. V prihodnje bi morala šola strmeti k temu, da se predstavijo tudi 

znanstveni in gospodarski dosežki, književno in drugo (klasično/kanonsko in 

sodobno) umetnost (Vižintin, 2013). 

‒ Raziskava kaže, da šola skozi različne medkulturne učne ure in prireditve povezuje 

učno snov z večkulturnostjo v razredu in šoli ter tako spodbuja razvoj 

medkulturnosti. Pri teh dejavnostih kot enakovredni in enakopravni partnerji 

sodelujejo tudi učenci in starši priseljenci.  

‒ Na šoli poteka pouk makedonskega jezika in kulture, ki ga obiskujeta dva učenca 

proučevane šole. Razlog za nizko število učencev je morda iskati v tem, da pouk 

poteka v popoldanskih urah. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja (Vižintin, 

2013) predlaga, da bi bil ta pouk enakovreden drugim izbirnim predmetom, da bi se 

torej ocenjeval in zapisal v šolsko spričevalo. Predlagam tudi sodelovanje šole in 

učitelja makedonskega jezika in kulture, ki bi, kot predlaga model, lahko sodeloval 

pri pripravi medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev, nabavi 

gradiva za šolsko knjižnico.  

‒ Model medkulturne vzgoje in izobraževanja (Vižintin, 2013) predlaga še kritično 

branje obstoječih učnih načrtov in učnih gradiv, analizo predsodkov in stereotipov 

v učnih gradivih skupaj z učenci ter pobudo za večperspektivne in večkulturne učne 

načrte in učno gradivo. Da bi ugotovili, ali na obravnavani šoli te dejavnosti 

potekajo in na kakšen način, bi bilo v raziskavo treba vključiti opazovanje pouka.  

‒ Raziskava je pokazala, da šola spodbuja uporabo maternih jezikov učencev 

priseljencev, na kar kaže njihova pogosta uporaba pri različnih medkulturnih 

prireditvah (na primer novoletno voščilo na novoletnem sejmu, deklamiranje 

Prešernove 7. kitice Zdravljice, petje pesmi v maternih jezikih). Šolska knjižnica 

ima trenutno na voljo le malo gradiva v maternih jezikih učencev priseljencev. V 

prihodnje bi lahko obogatili šolsko knjižnico tako, da bi gradivo podarili učenci in 

starši priseljenci, priseljenska društva, veleposlaništva, učitelji maternih jezikov in 

kultur, organizacije v pobratenih mestih itd. (Vižintin, 2013). Uporabo maternih 

jezikov bi lahko spodbudili z bralno značko v maternem jeziku; večkulturnost in 
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večjezičnost pa bi pokazali tudi na oglasnih deskah, v šolski publikaciji in na 

spletni strani.  

‒ Kljub temu da med predlogi za boljše vključevanje učencev preseljencev ni bilo 

podanega učenja maternih jezikov učencev priseljencev, je ravnateljevo mnenje, da 

je učenje maternih jezikov prava pot v prihodnosti. Poudaril je, da je šola 

pripravljena organizirati pouk maternih jezikov in kultur še za druge materne 

jezike, da pa osnovnošolski sistem tega za zdaj ne omogoča brez sodelovanje držav, 

iz katerih prihajajo učenci priseljenci.  

‒ Raziskava je pokazala, da šola namenja veliko pozornost prvemu stiku s starši ob 

vpisu. S starši sodelujejo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, pri pripravi pri 

medkulturnih učnih urah in medkulturnih šolskih prireditvah. Učitelji so staršem 

priseljencem, še posebej na razredni stopnji, vsakodnevno na voljo za pomoč ali 

nasvet pri šolskem delu njihovega otroka. Pedagoški delavci so omenili, da nekateri 

starši, predvsem s Kosova, ne zmorejo pomagati svojim otrokom pri šolskem delu. 

Očetje namreč veliko delajo in so odsotni, mame pa ne znajo jezika. Tako je šola 

dvakrat organizirala tečaj za mame, ki je imel tako od pedagoških delavcev kot 

obeh mam, ki sta tečaj obiskovali, pozitivne učinke. Mami sta se naučili nekaterih 

osnov slovenščine, hkrati pa sta se začeli bolj vključevati v šolsko delo svojih 

otrok. Šola se v primeru, da starši ne znajo pomagati svojemu otroku, povezuje tudi 

z mladinskim centrom, ki nudi podporo učencu na učnem področju, učenju 

slovenščine, pri socialnem vključevanju in ustvarjalnem preživljanju prostega časa. 

Predlagam izdelavo dvojezičnih vabil in obvestil za starše, ki bi izboljšale 

komunikacijo v primerih, ko starši ne razumejo slovensko. 

‒ Predlogi pedagoških delavcev za boljšo vključenost učencev priseljencev v šolsko 

okolje se razlikujejo: trije predlagajo intenziven tečaj slovenskega jezika pred 

oziroma sočasno z vključitvijo v redni oddelek osnovne šole. Ravnatelj zagovarja 

vključevanje učencev na šoli, kjer je učenec vpisan in ne v neki drugi instituciji; pri 

tem predlaga večje število ur slovenščine, (polovično zaposlenega) koordinatorja 

ter kratko in intenzivno izobraževanje učiteljev. Starši priseljenci niso imeli 

nobenega predloga. En učenec priseljenec pa je izpostavil tutorstvo kot pomoč pri 

učenju in vključevanju v novo okolje. 

‒ Učenci priseljenci in starši priseljenci so kot pomemben vidik uspešnega 

vključevanja v šolo navedli neformalno učenje slovenščine med sosedi, prijatelji, 

ob pomoči sorodnikov, prek knjig, slovarjev in televizije.  

 

Eden od ciljev raziskovanja je prav spodbujanje pozitivnih sprememb v obstoječi šolski 

praksi. Z raziskavo sem opredelila področja vključevanja, ki so na raziskovani šoli že 

razvita, identificirala pa sem tudi področja, ki bi jih morala šola razviti ali izboljšati. V 

raziskavo bi bilo zanimivo vključiti tudi sošolce učencev priseljencev in njihove starše, ki 

bi dodali svoj pogled in izkušnje o obravnavani tematiki.  

Kvalitativna analiza pokaže, da obravnavana šola nudi številne oblike podpore za 

uspešnejše vključevanje učencev priseljencev, kar kaže, da namenja učencem priseljencem 

posebno skrb. Hkrati pa išče vedno nove načine, kako izboljšati prakso, da bi proces 

vključevanja učencev priseljencev potekal čim bolj uspešno. Številne medkulturne 

dejavnosti kažejo na zavedanje, da ni dovolj, da se učenec priseljenec nauči jezik okolja in 

se vanj vključi, temveč razvijanje medkulturnosti zadeva vse učence, pedagoške delavce in 

starše. Rezultati raziskave tako potrjujejo, da je vključevanje učencev priseljencev 

uspešnejše in učinkovitejše, če dejavnosti potekajo na različnih področjih in delujejo 

povezano. 
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Vendar pa je iniciativa same šole nezadostna. Da bo vključevanje učencev priseljencev 

boljše, hitrejše in uspešnejše, je treba uvesti spremembe na institucionalni ravni 

(sprememba zakonodaje, izobraževanja učiteljev in učnih načrtov), kajti, kot pravi Resman 

(2006), je država tista, ki naj zagotavlja pogoje za razvoj medkulturne šolske skupnosti, 

medtem ko naj sam proces oblikovanja prepusti šoli, učiteljem, učencem in staršem. 

Zavedam pa se, da je v slovenskem centraliziranem sistemu težje razvijati avtonomnost 

posamezne šole, saj so dodatne podporne oblike medkulturnega delovanja šole in 

uspešnega vključevanja učencev priseljencev pogosto povezane z dodatnimi financami. 

Ker je tema povezana tako s konceptom inkluzije kot medkulturno vzgojo in 

izobraževanjem, obe pa zadevata vse učence, ugotavljam, da bi bilo pravzaprav bolje, če bi 

bilo magistrsko delo naslovljeno z Zagotavljanje inkluzivne in medkulturne šole z vidika 

učencev priseljencev.  



94 

7 LITERATURA 

 

Althusser, L. (1980). Ideologija in ideološki aparati države. V: Skušek-Močnik, Z. (ur.), 

Ideologija in estetski učinek. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 35–99. 

 

Bade, K. J. (2005). Evropa v gibanju: migracije od poznega 18. stoletja do danes. 

Ljubljana: Založba /*cf. 

 

Beacco, J.-C, Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Egli Cuenat, M., Goullier, F. in Panthier, 

J. (2010). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and 

intercultural education. Strasbourg: Council of Europe.  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo.  

 

Bešter, R. (2007a). Integracija in model integracijske politike. V: Komac, M. (ur.), 

Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana: Inštitut 

za narodnostna vprašanja, str. 105–134. 

 

Bešter, R. (2007b). Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih 

politik. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, št. 53–54, str. 116–138.  

 

Bešter, R. (2009). Pravni okvir, relevanten za integracijo imigrantov v Sloveniji. Razprave 

in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, št. 58, str. 160–195. 

 

Bešter, R. in Medvešek, M. (2010). Vključevanje migrantskih otrok v vzgojno-

izobraževalni sistem. V: Medvešek, M. in Bešter, R. (ur.). Državljani tretjih držav ali 

tretjerazredni državljani?: integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji. Ljubljana: 

Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 205–269.  

 

Budinoska, I. (2013). Ali osnovnošolski učitelji priseljence v aktivno vključujejo učence 

pouk? Jezik in slovstvo, št. 3, str. 75–88. 

 

Christensen, S. & Stanat, G. (2007). Language policies and practices For helping 

immigrants and Second-generation students Succeed. Washington: MPI & Bertelsmann 

Stiftung.  

 

Cummins, J. (1986). Empowering Minority Students: A Framework for Intervention. 

Harvard Educational Review. Št. 1, str. 18–35. 

 

Čančar, I. (2014). Pripravljalni razred kot podporni mehanizem priseljenim učencem: 

stališča slovenskih učiteljev do uvedbe in pomena pripravljalnega razreda. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

Čok, L. (2009). Poučevanje jezikov v otroštvu – sociološki in medkulturni vidik. V: 

Pižorn, K. (ur.). Učenje in poučevanje jezikov v otroštvu. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, str. 136–151. 

 



95 

Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (2002). Čefurji so bili rojeni tu. Življenje mladih priseljencev 

druge generacije v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta in Inštitut za kriminologijo 

pri Pravni fakulteti. 

 

Direktiva sveta 77/486/EGS o izobraževanju otrok delavcev migrantov. [Elektronski vir]: 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:SL:NOT  

(30. 10. 2014). 

 

Field, S., Kuczera, M. and Pont, B. (2007), No More Failures: Ten Steps to Equity in 

Education. Paris: OECD. [Elektronski vir]:  

http://www.oecd.org/education/school/45179151.pdf (30. 10. 2014). 

 

Flere, S., Klanjšek, R., Musil, B., Tavčar Krajnc, M. in Kirbiš, A. (2009). Kdo je uspešen v 

slovenski šoli? Poročilo o rezultatih raziskave v okviru Perspektive evalvacije in razvoja 

sistema vzgoje in izobraževanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

 

Gaber, S. in Marjanovič Umek, L. (2009). Študije (primerjalne) neenakosti. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.  

 

Gombač, J. in drugi (2011). Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 

izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. [Elektronski vir]: Poročilo 

o opravljenem terenskem delu analize primerov dobrih praks: kvalitativna raziskava, 

http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/datoteke/porocilo_terensko_delo1.pdf  

(30. 10. 2014). 

 

Grobelšek, A. (2010). Izzivi multi-/interkulturnosti v šolskem prostoru. Socialna 

pedagogika, št. 2, str. 153–176. 

 

Heckmann, F. (2008). Education and Migration: strategies for integrating migran children 

in European schools and societies. A synthesis of research findings for policymakers: 

report submitted to the European Commision by the NESSE network experts. Bruselj: 

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo. [Elektronski vir]: 

http://ec.europa.eu/culture/documents/education_migration_nesse.pdf> (25. 10. 2014). 

 

Hanuš, B. (2010). Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev 

priseljencev. Sodobna pedagogika, št. 1, str. 122–135. 

 

Huddleston, T. in drugi (2011). Migrant integration policy index III (MIPEX III). Bruselj: 

British Council: Migration Policy Group. [Elektronski vir]: http://www.mipex.eu/ (29. 11. 

2014).  

 

Informacije za tujce (2010). Ministrstvo za notranje zadeve RS. [Elektronski vir]: 

http://www.infotujci.si/ (3. 1. 2015).  

 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster communication 

with immigrant families and heritage language teaching for immigrant children (2009). 

Brussels: Eurydice. [Elektronski vir]: 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/101EN.pdf (29. 11. 2014).  

 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:SL:NOT


96 

International Organization for migration (2004). Integracijski pristopi. Ljubljana: 

Mednarodna organizacija za migracije (IOM). [Elektronski vir]: 

http://www.iom.int/cms/home (10. 4. 2014). 

 

Ivančič, A. (2004). Izobraževalne strategije in ukrepi za podporo procesu učenja za aktivno 

državljanstvo: primer šestih evropskih držav. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave 

vzgoje in izobraževanja, št. 1–2, str. 21–44. 

 

Jelen Madruša, M. (2010). Novost pri vključevanju učencev migrantov. V: Baloh, A. (ur.), 

Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule. Koper: Osnovna 

šola Koper, str. 69–74. 

 

Jereb, A. (2011). Strategije vrstniške pomoči za učence z učnimi težavami. V: Pulec Lah, 

S. in Velikonja, M. (ur.), Učenci z učnimi težavami – izbrane teme Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta, str. 94–109. 

 

Kalin, J. (2009). Pedagoški vidiki sodelovanja učiteljev in staršev – izzivi za učitelje, šolo, 

starše in družbeno skupnost. V: Cankar, F. in Deutsch, T. (ur.), Šola kot stičišče 

partnerjev: sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 83–97. 

 

Kavkler, M., Clement Morrison, A., Košak Babuder, M., Pulec Lah, S. in Viola, S. (2008). 

Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Klemenčič, E. in Štremfel, U. (2011). Nacionalna in mednarodna perspektiva 

izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 

SAZU. 

 

Klemenčič, E., Štremfel, U. in Rožman, M. (2011). Znanje o multikulturnih tematikah in 

zmanjševanje predsodkov. Šolsko polje, št. 5–6, str. 187–214. 

 

Knaflič, L. (1991). Neslovenski otroci in šola: Jezikovni problemi otrok, ki se ne šolajo v 

maternem jeziku. Vzgoja in izobraževanje, št. 2, str. 38-41. 

 

Knaflič, L. (2010). Pismenost in dvojezičnost. Sodobna pedagogika, št. 2, str. 280–294. 

 

Knez, M. (2008). Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli. Jeziki v 

izobraževanju: zbornik prispevkov konference. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 155–

163.  

 

Knez, M. (2009). Jezikovno vključevanje (in izključevanje) otrok priseljencev. V: Stabej, 

M. (ur.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 

197–202. 

 

Knez, M. (2012). Za koliko slovenščine je prostora v naši šoli? Jezik in slovstvo, št. 3–4, 

str. 47–62. 

 

Kobolt, A. (2002). Predalčkanje. Didakta, št. 66/67, str. 4–7. 

 

http://www.iom.int/cms/home%20(10


97 

Kolar, U. (2011). Stališča študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

do vključevanja ranljivih otrok v redne osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza 

v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989). [Elektronski vir]: http://www.varuh-rs.si/pravni-

okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-

zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ (10. 6. 2015). 

 

Komac, M., Medvešek, M. in Roter, P. (2007). Pa mi povejte, kaj sem!!!? Študije o etnični 

raznolikosti v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

 

Kovač Šebart, M. in Krek, J. (2003). Romi v Sloveniji: vprašanja izobraževanja, 

multikulturalizma in integracije. Sodobna pedagogika, št. 1, str. 28–43. 

 

Kovačič, L. (2007). Prišleki. Ljubljana: Beletrina. 

 

Krek, J. in Vogrinc, J. (2005). Znanje slovenskega jezika kot pogoj šolskega uspeha 

učencev iz jezikovno in kulturno različnih ter socialno depriviligiranih družin – primer 

začetnega opismenjevanja romskih otrok. Sodobna pedagogika, št. 2, str. 118–139. 

 

Krek, J. in Vogrinc, J. (2011). Izbrani predlogi sistemskih rešitev v šolskem sistemu z 

vidika socialne kohezivnosti. V: Borota, B., Cotič, M., Hozjan, D.in Zenja, L. (ur.). Social 

Cohesion in Education. Horlivka: Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign 

Languages, str. 79–93. 

 

Kroflič, R. (2003). Etika in etos inkluzivne šole/vrtca. Sodobna pedagogika 54 (posebna 

izdaja), str. 24–35.  

 

Kroflič, R. (2006). Kako udomačiti drugačnost …? Sodobna pedagogika 57 (posebna 

izdaja), str. 26–39.  

 

Kroflič, R. (2008). Induktivni pristop k poučevanju državljanske vzgoje na načelu 

interkulturnosti. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, št. 5/6, 

str. 7–24. 

 

Kroflič, R. in Kratsborn, W. (2006). Razprava na Agori o identiteti mnogih izbir. Revija 

2000, št. 186/187/188, str. 150–156. 

 

Lesar, I. (2008). Ali je razlikovanje med integracijo in inkluzijo pomembno za pedagoško 

prakso. Didakta, št. 18/19, str. 8–12. 

 

Lesar, I. (2009a). Šola/vrtec – prostor medkulturnega dialoga. V: Tašner, V. (ur.), 

sourednice Irena Lesar ... [et al.], Brez spopada: kultur, spolov, generacij, Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, str. 57–70. 

 

Lesar, I. (2009b). Ali formalne rešitve na področju šolanja marginaliziranih omogočajo 

uresničevanje ideje inkluzije? Sodobna pedagogika, št. 1, str. 334–348. 

 

Lesar, I., Jug Došler, A. in Čančar, I. (2012). Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju 

(novo)priseljenih učencev. Dve domovini/Two Homelands, št. 36, str. 59–72. 

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/


98 

 

Lesar, I., Čuk, I. in Peček, M. (2005): Mnenja osnovnošolskih učiteljev o njihovi 

odgovornosti za učni uspeh. Sodobna pedagogika, št. 1, str. 90–107. 

 

Lukšič Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC, Založba ZRC. 

 

Lukšič Hacin, M. (2005). Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in 

postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU). Dve domovini/Two 

Homelands, št. 22, str. 129–148.  

 

Lukšič-Hacin, M. (2011). Multikulturalizem kot spoštljivo sobivanje v raznolikosti. V: 

Lukšič Hacin, M., Milharčič Hladnik, M. in Sardoč, M. (ur.), Medkulturni odnosi kot 

aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 147–159.  

 

Lumby, J. (2014). Kako lahko razumemo vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki si 

prizadeva za krepitev pravičnosti in učenja? Sodobna pedagogika, št. 4, str. 50–64. 

 

Macura Milovanović, S. (2006). Otroci iz Deponije. Pedagoški vidiki vključevanja otrok v 

izobraževalni sistem – analiza akcijskega eksperimenta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

 

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K. 

(2008). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo.  

 

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.  

 

Medica, K., Lukič, G. in Bufon, M. (ur.) (2010). Migranti v Sloveniji – med integracijo in 

alienacijo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 

Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 

 

Medica, K. in Lukič, G. (ur.) (2011). Migrantski circulus vitiosus: delovne in življenjske 

razmere migrantov v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 

središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.  

 

Medveš, S. (2006). Vloga in pomen dvojezičnosti druge generacije priseljenih v Slovenijo 

Socialna pedagogika, št. 2, str. 193–216.  

 

Medveš, Z. (2000). Legitimnost vzgoje v javni šoli. Sodobna pedagogika, št. 1, str. 186–

197.  

 

Medveš, Z. (2003). Integracija/inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli: sklepi strokovnega 

posveta. Sodobna pedagogika, 54 (posebna številka), str. 278–286. 

 

Medveš, Z. (2006). Upoštevanje drugačnosti – korak k šoli enakih možnosti. Sodobna 

pedagogika, 57 (posebna izdaja), str. 10–24.  

 

Medvešek, M. in Bešter, R. (2010). Migrantski otroci v slovenskem šolskem sistemu. V: 

Medica, K., Lukič, G. in Bufon, M. (ur.). Migranti v Sloveniji: med integracijo in 



99 

alienacijo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 

Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, str. 97–126.  

 

Medvešek, M. (2006). Vloga vzgojno-izobraževalnega sistema v procesu družbenega 

vključevanja. Sodobna pedagogika, 57 (posebna izdaja), str. 124–147. 

 

Medvešek, M. (2007): Percepcije priseljencev in potomcev priseljencev o kulturni 

razsežnosti integracijskega procesa. V: Komac, M. (ur.), Priseljenci. Študije o priseljevanju 

in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 334–

372. 

 

Mikolič, V., Pertot, S. in Zudič Antonič, N. (2006). Med jeziki in kulturami. Koper: 

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales. 

 

Mikulec, B. (2010). Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti. Sodobna pedagogika, 

št. 2, str. 252–267. 

 

Milan, G. (2006). Medkulturnost izziva svet vzgoje. Sodobna pedagogika, 57 (posebna 

izdaja), str. 168–180.  

 

Milharčič Hladnik, M. (2006). Bogastvo konceptualizacij in analiz šolske pravičnosti. V: 

Peček, M. in Razdevšek Pučko, C. (ur.), Uspešnost in pravičnost v šoli. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, str. 49–60.  

 

Milharčič Hladnik, M. (2011). Šola kot institucija izenačevanja razlik v precepu 

multikulturne raznolikosti. IB Revija, št. 1–2, str. 13–18. 

 

Milharčič Hladnik, M. (2012). Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu 

migracij. Dve domovini/Two Homelands, št. 36, 7–18. 

 

Motik, D. in Velić, I. (2007). Spoznavam sebe, tebe, nas: priročnik za učitelje za delo z 

učenci in starši. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Mujkanović, S. (2013). Interkulturna pedagogika v boju proti diskriminaciji. Socialna 

pedagogika, št. 1–2, str. 73–96. 

 

Peček, M., Čuk, I. in Lesar, I. (2005). Kako razumeti zahtevo po vključevanju 

marginaliziranih skupin učencev v redno osnovno šolo? Sodobna pedagogika, št. 5, str. 

56–79.  

 

Peček, M., Čuk, I. in Lesar, I. (2006). Kako obravnavati različne učence v osnovni šoli – 

dilema na formalni ravni in z vidika učiteljev. Sodobna pedagogika, 57 (posebna izdaja), 

str. 54–77. 

 

Peček, Mojca in Lesar, Irena (2006). Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost. Ljubljana: 

Sophia. 

 

Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje. 

Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 



100 

Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2010). Učitelji o vedenjskih reakcijah in učnem uspehu 

učencev s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. V: Kobolt, A. (ur.), Izstopajoče 

vedenje in pedagoški odzivi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, str. 

165–208. 

 

Peček, M., Čuk, I. in Lesar, I. (2013). Prepoznane lastnosti kot dejavnik učnega uspeha 

različnih skupin otrok. Sodobna pedagogika, št. 4, str. 70–86 

 

Pirih Svetina, N. (2005). Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Izolit.  

 

Popis 2002. [Elektronski vir]: http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm (30. 10. 2014). 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2008). Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2008. [Elektronski vir]: https://www.uradni-

list.si/1/content?id=113609 (4. 1. 2015). 

 

Pravilnik o programih za integracijo tujcev (2009). Uradni list RS, št. 25.  [Elektronski 

vir]: http://www.uradni-list.si/1/content?id=91486 (14. 10. 2014). 

 

Predavanje Jelen Madruša, M., dne 23. 4. 2014, na regijskem usposabljanju za izvajanje 

programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev.  

 

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Osebnostni, motivacijski in socialni 

dejavniki učne uspešnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

 

Radovan, M. (2010). Raznolikost in motivacija: upoštevanje multikulturnosti pri 

poučevanju. V: Ličen, N. (ur.) Kulture v dialogu: zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete, str. 75–78. 

 

Razpotnik, Š. (2004). Jaz še vem, kdo sem in od kod prihajam – o konceptu etnične 

identitete. Socialna pedagogika, št. 2, str. 121–152. 

 

Resman, M. (2001). Dileme uresničevanja šolske integracije in inkluzije. Sodobna 

pedagogika, št. 5, str. 72–90. 

 

Resman, M. (2003). Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika, št. 1, 60–79. 

 

Resman, M. (2006). Oblikovanje interkulturne šolske skupnosti. Sodobna pedagogika, 57 

(posebna izdaja), str. 202–217. 

 

Resolucija o imigrantski politiki Republike Slovenije (1999). Uradni list RS, št. 40.  

[Elektronski vir]: http://www.uradni-list.si/1/content?id=19938 (18. 10. 2014). 

 

Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (2002). Uradni list RS, št. 106. 

[Elektronski vir]: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20 (18. 10. 2014). 

 

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (2013). [Elektronski 

vir]: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013

/Resolucija_-_sprejeto_besedilo__15.7.2013_.pdf (18. 10. 2014). 

 

http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm
https://www.uradni-list.si/1/content?id=113609
https://www.uradni-list.si/1/content?id=113609
http://www.uradni-list.si/1/content?id=91486
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Resolucija_-_sprejeto_besedilo__15.7.2013_.pdf%20(18
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Resolucija_-_sprejeto_besedilo__15.7.2013_.pdf%20(18


101 

Rudiger, A. and Spencer, S. (2003). Social Integration od Migrants and Ethnic Minorities 

Policies to Combat Discrimination. [Elektronski vir]: 

http://www.oecd.org/migration/mig/15516956.pdf (26. 3. 2015). 

 

Sagadin, J. (1995). Nestandardizirani intervju. Sodobna pedagogika, št. 7–8, str. 311–322.  

 

Sagadin, J. (2001). Pregledno o kvalitativnem empiričnem pedagoškem raziskovanju. 

Sodobna pedagogika, št. 2, str. 10–25. 

 

Sardoč, M. (2011). Multikulturalizem: pro et contra. [Elektronski vir]: Enakost in 

različnost v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/publikacije/Mitja_Sardoc.pdf (20. 5. 

2014). 

 

Schanz, C. (2006). Vizije potrebujejo poti – medkulturno odpiranje šole. Sodobna 

pedagogika, št. 2, str. 24–38.  

 

Sedmak, M. (2013). Etničnost in (ne)enakost v izobraževanju. Šolsko polje: revija za 

teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, št. 5–6, str. 37–53. 

 

Sinjur, A. in Krajnčan, M. (2014). A call for change in muticultural teacher training in 

Slovenia. Journal of international scientific publications, Educational alternatives, Vol. 

12, str. 404–413. 

 

Sinjur, A. (2010). Učenci z imigrantskim ozadjem – politika in praksa učenja maternega 

jezika učencev imigrantov v nekaterih državah EU. Educa, št. 3–4, str. 59–69. 

 

Sklep o sofinanciranju dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke 

priseljencev v šolskem letu 2010/2011 (št. 6030-1/2010/30), z dne 13. 9. 2010. 

 

Skubic Ermenc, K. (2003a). Komu je namenjena interkulturna pedagogika? Sodobna 

pedagogika, št. 1, str. 44–58.  

 

Skubic Ermenc, K. (2003b). Enakost izobraževalnih možnosti v slovenski osnovni šoli s 

perspektive interkulturnosti. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta.  

 

Skubic Ermenc, K. (2006). Slovenska šola z druge strani. Sodobna pedagogika, 57 

(posebna izdaja), str. 150–167. 

 

Skubic Ermenc, K. (2007). Interkulturnost v učnih načrtih slovenske osnovne šole. 

Didactika Slovenica/Pedagoška obzorja, št. 1–2, str. 128–135. 

 

Skubic Ermenc, K. (2010a). Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti. 

Sodobna pedagogika, št. 2, str. 268–279. 

 

Skubic Ermenc, K. (2010b). Slovenska strategija vključevanja učencev migrantov v 

izobraževanje v kontekstu izobraževalne politike. V: Ličen, N. (ur.). Kultura v dialogu: 

zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 79–89. 

 

http://www.oecd.org/migration/mig/15516956.pdf%20(26
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0928337644000960&rec=-15169333&sid=5&fmt=11
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0928337644000960&rec=-15169333&sid=5&fmt=11


102 

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2014). [Elektronski vir]: http://bos.zrc-

sazu.si/c/SNB.html. (31. 12. 2014). 

 

Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). Ljubljana: ZRSŠ. 

[Elektronski vir]: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_

drugo/Smernice_izobr_otrok_tujcev_v_vrtcih_in_solah.pdf (10. 4. 2014).  

 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo. [Elektronski vir]: http://www.zrss.si/default.asp?rub=4493 (10. 4. 2014). 

Soklič, Š. E. (2012). Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v 

slovenski osnovni šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

 

Statistični urad Republike Slovenije (2012). Mednarodni dan migrantov 2012. [Elektronski 

vir]: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=52

10 (30. 4. 2014). 

 

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

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). Ministrstvo za šolstvo in šport 

Republike Slovenije. [Elektronski vir]: 

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/projekti/enake_moznosti/      

(10. 4. 2014). 

 

Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne 

odnose ter aktivno državljanstvo (2011). [Elektronski vir]: www.medkulturni-odnosi.si 

(10. 1. 2015). 

 

Svet Evrope (2009). Bela knjiga o medkulturnem dialogu: živeti skupaj v enakopravnosti 

in dostojanstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za 

načrtovanje politik in raziskave. 

 

Šinkovec, U. (2009). Vloga šole pri vzpostavitvi medkulturnega dialoga. V: Makarovič, M. 

(ur.), Šolanje v medkulturnem okolju. Ljubljana: Vega, str. 89–107. 

 

Tikly, L., Caballero, C., Haynes, J. in Hill, J. (2004). Understanding the Educational 

Needs od Mixed Heritage Pupils. University of Bristol: Department for Education and 

Skills. [Elektronski vir]: http://www.bristol.ac.uk/media-

library/sites/ethnicity/migrated/documents/educationalneeds.pdf (10. 6. 2015). 

 

Toličič, I. in Zorman, L. (1977). Okolje in uspešnost učencev. Ljubljana: DZS. 

 

Tomšič Čerkez, B. (2009). Pogledi na različnost v šolskem kontekstu: »kulturni svet« 

učencev. V: Tašner, V. (ur.), sourednice Irena Lesar ... [et al.], Brez spopada: kultur, 

spolov, generacij, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 71–83. 

 

Uredba o integraciji tujcev (2008). Uradni list RS, št. 65. [Elektronski vir]: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2821 (18. 10. 2014). 
 

Ustava Republike Slovenije (2001). Ljubljana: GV Založba. 

http://bos.zrc-sazu.si/c/SNB.html.
http://bos.zrc-sazu.si/c/SNB.html.
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=5210
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=5210
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/projekti/enake_moznosti/
http://www.medkulturni-odnosi.si/
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/ethnicity/migrated/documents/educationalneeds.pdf%20(10
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/ethnicity/migrated/documents/educationalneeds.pdf%20(10


103 

 

Vah Jevšnik, M. (2010). Medkulturna vzgoja in izobraževanje v vrtcu in v prvem triletju 

osnovne šole. Revija za elementarno izobraževanje, št. 2–3, str. 133–142. 

 

Vah Jevšnik, M. in Toplak, K. (2011). Migracije, etnična/kulturna raznolikost in 

medkulturni dialog kot pomembne tematike izobraževanja za trajnostni razvoj. IB Revija, 

št. 1–2, str. 39–40. 

 

Vec, T. (2009). Partnerstvo med šolo in starši – enoznačni cilj in različnost poti. V: 

Cankar, F. in Deutsch, T. (ur.), Šola kot stičišče partnerjev: sodelovanje šole, družine in 

lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 63–

82. 

 

Verlič Christensen, B. (2002). Evropa v precepu med svobodo in omejitvami migracij. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

 

Vezjak, B. (2010). Interkulturnost in narava dialoškosti. V: Lamberger Khatib, M. (ur.), 

Sožitje med kulturami – poti do medkulturnega dialoga, zbornik prispevkov. Maribor: 

Filozofska fakulteta, Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in 

Latinske Amerike, str. 11–27. 

 

Vezovnik, A. (2013). Children whose first language is not Slovenian in the Slovenian 

educational system: a critical analysis of normalisation. Annales, Series historia et 

sociologia, št. 2, str. 303–316. 

 

Vižintin, M. A. (2009) Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov 

otrok priseljencev. Dve domovini/Two Homelands, št. 30, str. 193–213. 

 

Vižintin, M. A. (2010a). Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost. Dve 

domovini/Two Homelands, št. 32, str. 139–150. 

 

Vižintin, M. A. (2010b). Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj 

za medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli? Sodobna pedagogika, št. 1, str. 104–120.  

 

Vižintin, M. A. (2011). Razvijanje medkulturne kompetence in podpora šolam v okolju. V: 

Kranjc, S. (ur.), Meddisciplinarnost v slovenistiki, Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete, str. 533–538. 

 

Vižintin, M. A. (2013). Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni 

dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija. Koper: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta.  

 

Vižintin, M. A. (2014). Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše 

vključevanje otrok priseljencev. Dve domovini/Two Homelands, št. 40, str. 71–89. 

 

Vrečer, N. (2007). Integracija kot človekova pravica: prisilni priseljenci iz Bosne in 

Hercegovine v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Andragoški center RS.  

 



104 

Vrečer, N. (2009). Medkulturne kompetence, medkulturni dialog in izobraževanje odraslih. 

V: Vrečer, N. (ur.), Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih, Ljubljana: 

Andragoški center Republike Slovenije, str. 8–23. 

 

Vrečer, N. (2011a). Medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni 

dialog. V: Lukšič Hacin, M., Milharčič Hladnik, M. in Sardoč, M. (ur.), Medkulturni 

odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 169–177. 

 

Vrečer, N. (2011b). Učeče kulture: večkulturno izobraževanje v primerjalni perspektivi. IB 

Revija, št. 1–2, str. 19–77.  

 

Vrečer, N. (2012). Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in 

učbenike za predmet geografija. Dve domovini/Two Homelands, št. 36, str. 47–57. 

 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007). Uradni list RS, št. 16. 

[Elektronski vir]: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718 (15. 

4. 2014). 
 

Zakon o osnovni šoli (1996). Uradni list RS, št. 12/1996. [Elektronski vir]: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=570 (15. 4. 2014). 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007). Uradni list RS, št. 

102/2007. [Elektronski vir]: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5073 (15. 4. 2014). 

 

Zakon o tujcih (2009). Uradni list RS, št. 64/2009. [Elektronski vir]: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200964&stevilka=3019 (18. 10. 2014). 

 

Zakon o tujcih (2011). Uradni list RS, št. 50/2011. [Elektronski vir]: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201150&stevilka=2360 (18. 10. 2014). 

 

Komisija evropskih skupnosti (2008) Zelena knjiga: Migracije in mobilnost: Izzivi in 

priložnosti za izobraževalne sisteme v EU. Bruselj. [Elektronski vir]: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:SL:PDF (18. 10. 

2014) 

 

Zorec, K. (2009). Medkulturna razmerja v izobraževanju. V: Makarovič, M. (ur.), Šolanje 

v medkulturnem okolju. Ljubljana: Založba Vega, str. 45–87. 

 

Zorman, A. in Zudič Antonič, N. (2006). Prvi koraki pri razvijanju medkulturnega 

zavedanja: seznanjanje z jezikom okolja na narodnostno mešanih območjih v Republiki 

Sloveniji. Sodobna pedagogika, 57 (posebna izdaja), str. 232–245. 

 

Zorman, M. (2012). Učni jezik – mednarodne dimenzije. V: Nolimal, F. in Novaković, T. 

(ur.), Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. 

[Elektronski vir]: zbornik povzetkov strokovnega posveta, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201150&stevilka=2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201150&stevilka=2360
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:SL:PDF


105 

str. 71–83. [Elektronski vir]: http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-posvet-BP-Rogla2012.pdf 

(29. 11. 2014). 

 

Zudič Antonič, N. (2010). Rojstvo in razvoj medkulturne vzgoje. V: Sedmak, M. in Ženko, 

E. (ur.), Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-

raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno 

Primorsko, str. 201–214. 

 

Žitnik Serafin, J. (2008). Večkulturna Slovenija: položaj migrantske književnosti in kulture 

v slovenskem prostoru. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU.  

 

http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-posvet-BP-Rogla2012.pdf%20(29
http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-posvet-BP-Rogla2012.pdf%20(29


106 

 8 PRILOGE 

 

 

 

Priloga 1: Vprašanja za intervju s pedagoškimi delavci 

 

 

Vprašanja za intervju z ravnateljem: 

 Opis poti, ki jo je šola prehodila od začetka vključevanja učencev priseljencev do 

danes. 

 Kako poteka prvi stik med učencem priseljencem, šolo in starši priseljenci?  

 Katere podporne obilke nudi šola učencu priseljencu? 

 Kaj je vam osebno pomagalo, da ste občutljivi za problematiko učencev 

priseljencev? 

 Izobraževanja pedagoških delavcev. 

 Sodelovanje šole pri vključevanju učencev priseljencev z lokalnim okoljem in 

zunanjimi organizacijami.  

 Kako vidite in doživljate medkulturnost na šoli? 

 Na šoli že poteka dopolnilno učenje makedonščine, ali razmišljate tudi o učenju 

drugih jezikov? 

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev in spodbujanje medkulturnosti 

(na šoli, v okolju, s strani države). 

 

 

Vprašanja za intervju z učiteljico na razredni stopnji: 

 Kako pripravite razred na prihod učenca priseljenca?  

 Kako poteka delo z učencem priseljencem takoj po vključitvi?  

 Katere oblike pomoči učitelji nudijo pri vključevanju učencev?  

 Kako prilagajate učni proces učencem?  

 Na kakšen način prilagajate preverjanje in ocenjevanje učencem priseljencem? 

 Kako poteka poučevanje slovenščine? 

 Na kakšen način razvijate medkulturnost? 

 Ali se učenci priseljenci vključujejo v obšolske dejavnosti? V katere obšolske 

dejavnosti so vključeni? Ali sodelujejo na šolskih prireditvah? 

 Kako poteka sodelovanje s starši učencev priseljencev?  

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev in spodbujanje medkulturnosti 

(na šoli, v okolju, s strani države). 

 

 

Vprašanja za intervju z učiteljico na predmetni stopnji: 

 Kako poteka poučevanje slovenščine kot drugega jezika na predmetni stopnji?  

 Katere vsebine obravnavate, ali se prilagajate vsebinam pri slovenščini? 

 Katero gradivo uporabljate? 

 Na kakšen način razvijate medkulturnost? 

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev in spodbujanje medkulturnosti 

(na šoli, v okolju, s strani države). 
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Vprašanja za intervju z svetovalno delavko: 

 Kako poteka prvi stik med učencem priseljencem, šolo in starši?   

 Kako poteka komunikacija v primeru nerazumevanja slovenskega jezika? 

 Kaj upoštevate pri odločitvi, v kateri razred bo učenec priseljenec vključen? 

 Kako je organizirano učenje slovenščine? 

 Na kakšen način svetovalni delavec nudi podporo pri vključevanju učenca 

priseljenca v šolo, razred? 

 Kakšna je učna uspešnost učencev priseljencev?  

 Kako se na ravni šole spodbuja medkulturnost? Kako rešujete morebitne 

mednacionalne konflikte?  

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev in spodbujanje medkulturnosti 

(na šoli, v okolju, s strani države).  

 

 

Vprašanja za intervju z multiplikatorko: 

 Na šoli poteka projekt Razvijajmo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Na 

kakšen način sodeluješ kot multiplikatorka projekta?  

 V letošnjem šolskem letu je potekala pripravljalnica/uvajalnica. Kdaj, koliko časa je 

potekala, koliko učencev naše šole se je je udeležilo? Kaj je cilj uvajalnice?  

 Organiziran je bil intenziven tečaj slovenščine kot drugega jezika. Kdaj, koliko 

časa, kako je potekal?  

 Kako poteka učenje slovenščine kot drugega jezika z učenci priseljenci?  

 V okviru projekta je potekala tudi »šola za mame«. Kako je bila organizirana, 

koliko časa je trajala? Koliko mam učencev naše šole je obiskovalo program? 

Kakšen je bil rezultat? 

 Ob vključitvi učenca priseljenca naj bi na šoli pripravili individualni program za 

vsakega. Čemu? Kaj naj bi program vključeval? 

 Na kakšen način projekt pomaga pri razvijanju medkulturnosti?  

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev in spodbujanje medkulturnosti 

(na šoli, v okolju, s strani države). 

 

 

 

Vprašanja za intervju z učiteljem maternih jezikov in kulture: 

 Koliko učencev obiskuje dopolnilno učenje? Koliko jih je z naše šole? Kdo so ti 

učenci? 

 Koliko let že učite makedonščino na naši šoli?  

 Na kakšen način informirate starše, da svoje otroke lahko vpišejo v ta tečaj?  

 Kdaj pa tečaj poteka, koliko časa?  

 Kaj je namen, cilj tega tečaja? Ali naučeno učenci tudi predstavijo?  

 Na kakšen način poteka sodelovanje s šolo? Kakšno sodelovanje bi predlagali?  
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Priloga 2: Vprašanja za intervju z učenci priseljenci  

 

 

 Od kod si prišel? 

 Kdaj? 

 V kateri razred si bil vključen? 

 Kako si se počutil ob vključitvi v šolo?  

 Kako so se obnašali sošolci, kako učitelji?  

 Kako so ti pomagali učitelji, kako učenci? 

 Kaj ti je bilo najtežje pri delu v šoli? 

 Kako je potekalo učenje slovenščine?  

 Ali si že kdaj pri pouku ali na prireditvi nastopal v svojem maternem jeziku, 

predstavil svojo državo …  

 Kateri jezik govorite doma?  

 Ali starši sodelujejo s šolo?  

 Ali ti starši znajo pomagati pri opravljanju šolskih obveznosti?  

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev. 

 

 

 

 

Priloga 3: Vprašanja za intervju s starši učencev priseljencev 

 

 

 Od kod ste prišli? 

 Kdaj? 

 Kako je potekal sprejem, vpis na šoli? 

 Kako ste doživljali vključevanje otroka v slovensko šolo?  

 Vrsta podpore, pomoči za vključitev otroka na šoli. 

 Kako se je otrok učil slovenščine?  

 Kako sodelujete s šolo?  

 Na kakšen način ste sami pomagali otroku pri vključevanju? 

 Ali doma uporabljate svoj materni jezik?  

 Obiskovali ste tudi šolo za mame. Kako je bilo? Kaj ste se naučili? 

 Predlog za boljše vključevanje učencev priseljencev. 

 

 


