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POVZETEK 

Medkulturnost je nikoli končan pedagoški proces, ki zahteva hkratno aktivno vlogo širše 

družbe, vzgojno-izobraževalnega sistema, pedagoških delavcev, otrok in staršev priseljencev.  

Diplomsko delo se odziva na problematiko medkulturne vzgoje in izobraževanja, vlogo 

vrtcev/šol in pedagoških delavcev v samem procesu ter na zakonodajne akte s področja 

medkulturnosti. 

Podatke za empirični del diplomskega dela sem pridobila s kvantitativno raziskavo, s 

pomočjo metode anketiranja. Metodo vzorčenja je predstavljal priložnostni vzorec, kar 

pomeni, da verjetnost izbora posameznika ni bila vnaprej znana. Z empirično raziskavo sem 

želela ugotoviti, kakšno je poznavanje anketirancev koncepta medkulturne vzgoje in 

zakonskih aktov, odnos do medkulturnih praks in vsebin, diskriminacije in jezikovne 

integracije otrok priseljencev, oblike podpore in dodatne pomoči,  ki jih otrokom priseljencem 

zagotavljajo, in ugotoviti morebitna nasprotja med izraženimi stališči anketirancev. 

Iz rezultatov empiričnega raziskovanja sem ugotovila, da imajo vzgojitelji in učitelji 1. 

razreda osnovne šole pozitiven odnos do medkulturnih dejavnosti in praks, na področju jezika 

pa je odnos do otrok priseljencev asimilacijski in neprilagodljiv ter se razlikuje glede na 

državo izvora otroka priseljenca.  

 

KLJUČNE BESEDE: otroci priseljenci, načelo medkulturnosti, medkulturna vzgoja in 

izobraževanje, medkulturni dialog, vloga in odnos pedagoških delavcev, diskriminacija 
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ABSTRACT 

Multiculturalism is a continuous pedagogical process in which the society, the educational 

system, teachers, children and parents of the immigrants all have to actively participate. 

This thesis reflects on the problem of multicultural education, the role of kindergartens, 

schools and teaching staff in the process itself, along with the related legislative acts. 

The empirical part of the thesis was established with a quantitative research, more precisely, 

with a surveying method. Since the sampling was random, the chance of selecting a certain 

person in advance was severely reduced. With the research, I wanted to explore the 

knowledge the respondents of the survey obtain on the following topics: multicultural 

education, content and practices, legislative acts, discrimination, linguistic integration, forms 

of support and additional help to these children. Furthermore, I wanted to find the potential 

conflicts between the viewpoints of the respondents.  

Comparing the expert literature, legislative acts, different researches on multiculturalism and 

the results of the empirical part point to the teaching stuff in the first grade of elementary 

school being in disfavour of multiculturalism. The analysis shows that the teaching staff 

promotes multicultural communication and is ready to adapt to the children’s needs. 

However, they are not willing to work in the native language of the immigrants. 

Discrimination of the immigrant children depends on their country of origin; the respondents   

are more tolerant to the citizens of Northern and Western European countries and far less to 

people who originate from the countries of the former republic of Yugoslavia. 

KEY WORDS: immigrant children, the principle of multiculturalism, multicultural 

education, multicultural dialogue, the role and relationship of the teaching staff, 

discrimination 
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UVOD 

Prihajam iz območja, kjer se zaradi bližine hrvaške meje, prisotnosti večjega števila Romov in 

ljudi različnih nacionalnih pripadnosti bolj ali manj uspešno prepletajo življenja vseh 

vpletenih. Razlog, da sem se odločila za diplomsko delo z naslovom Odnos vzgojiteljev in 

učiteljev 1. razreda osnovne šole do medkulturnosti, je v iskanju odgovorov na vprašanja, 

kako strpno sobivati med različnimi kulturami ter kako sobivanje nadgraditi v življenje v 

medkulturni družbi. 

V novejšem obdobju k problemu integracije priseljencev pristopamo načrtneje in bolj 

sistematično. Pretekle izkušnje so namreč potrdile domnevo, da v procesu asimilacije otroci 

priseljenci ne pridobijo ustreznih kompetenc in znanj, da bi se polnovredno vključili v novo 

socialno in družbeno okolje. Na težje vključevanje otrok priseljencev v socialno okolju 

vplivajo tudi neustrezne zakonske podlage in neustrezna strokovna usposobljenost pedagoških 

delavcev. 

V Sloveniji ima medkulturna vzgoja več kot petdesetletne izkušnje na narodnostno mešanih 

območjih Slovenske Istre in Prekmurja, saj imajo pripadniki italijanske in madžarske narodne 

manjšine zakonsko določene posebne pravice.   

V diplomski nalogi sem preučila koncept medkulturne vzgoje in izobraževanja, zakonske 

akte, ki urejajo to področje, ter se osredotočila na vlogo vzgojiteljev in učiteljev pri 

vključevanju otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem.  

Namen diplomske naloge je s pomočjo pregleda znanstvene literature predstaviti koncept 

medkulturne vzgoje, njegov pomen in posledice na vzgojo in izobraževanje ter tako prispevati 

k razumevanju prednosti in pomanjkljivosti koncepta v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. 

Na podlagi teoretičnega pregleda znanstvene literature in empirične študije želim raziskati, 

kakšen je odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do koncepta medkulturnosti, 

predvsem pa me zanima, ali se med anketiranci pojavljajo nasprotja med deklarativno 

izrečenimi mnenji in delovanjem oziroma ravnanjem v konkretnih pedagoških situacijah.  
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I.  TEORETIČNI DEL 

1 PRISELJENCI 

Prebivalstvo Slovenije so po podatkih Popisa prebivalstva leta 2011 poleg državljanov 

Slovenije sestavljali še državljani 136 tujih držav. Največ tujcev je bilo državljanov katere od 

držav nekdanje Jugoslavije (87,7 %), državljanov drugih držav Evropske unije je bilo 6,5 %, 

drugih pa 5,8 %. 1. januarja 2011 je bil vsak 25. prebivalec Slovenije tuji državljan 

(Razpotnik, 2011).  

Predstavitev številčnosti priseljencev glede na države izvora kaže, da prebivalstvo Slovenije v 

največji meri sestavljajo državljani nekdanje skupne države, kar pomeni, da obstajajo med 

prebivalci Slovenije in priseljenci, ob skupni zgodovini, jezikovne in kulturne podobnosti. 

Za priseljenca/priseljenko se šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v 

Republiki Sloveniji (Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, 2002). 

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

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) so pojem priseljenca razširili še na otroke, ki v 

Sloveniji bivajo manj kot eno leto, in na otroke, 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.  

V Strategiji so priseljence razdelili v pet skupin: 

1. Nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo (druga in tretja generacija 

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

2. Osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva:  

- migranti s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, 

- migranti z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

3. Osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci.  

4. Državljani držav članic Evropske unije.  

5. Otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 

slovenskega državljanstva). 

Status priseljenca, ki ga posameznik pridobi z izpolnjevanjem določenih pogojev, obsega 

priseljence s slovenskim državljanstvom ali brez, osebe z začasno zaščito, prosilce za azil in 

begunce. V zakonodajnih aktih status priseljenca in status slovenskega državljana nista 
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izenačena. V zakonodajnih aktih, ki obsegajo vzgojo in izobraževanje, je status priseljenca 

pomemben zaradi nekaterih dodatnih pravic, ki jih imajo otroci priseljenci (npr. pravica do 

učenja maternega jezika ter kulture in pravica do dodatnih ur učenja slovenskega jezika). 

2 MEDKULTURNA DRUŽBA 

Medkulturna družba je nadgradnja večkulturne družbe. V večkulturni (multikulturni) družbi 

pripadniki različnih kulturnih, verskih, etničnih in/ali jezikovnih skupnosti živijo na istem 

ozemlju, vendar niso nujno v stiku; med njimi ni prizadevanj za enakopravno sobivanje 

manjšine in večine, manjkata pa tudi komunikacija in medsebojna izmenjava. 

Medkulturna družba je odprta za vzpostavljanje odnosov med večino in manjšino, prizadeva 

si za aktivno strpnost in enakopravne odnose. Gre za pedagoški proces, ki omogoča 

enakopravnejši uspeh manjšinskih skupin in stremi k reševanju problemov sobivanja med 

različnimi skupinami ljudi z aktivno komunikacijo. Posameznik ima možnost, da iz vsake 

kulture izbere najboljše, kar mu posamezna kultura ali narodnost lahko ponudita, cilj pa je v 

razvijanju skupnih vrednot. Medsebojne izmenjave različnih skupin pripomorejo h 

kulturnemu bogatenju celotne družbe. Cilj take vzgoje je v iskanju podobnosti, ki povezujejo 

ljudi, ne le v razgaljanju različnosti (Medkulturna vzgoja v šoli: izhodišča in smernice, 2013). 

V tem pedagoškem procesu pomembno vlogo zavzemata vrtec in šola, saj medkulturna 

družba kot sama ne more nastati niti obstati. Brander idr. (2006) pravijo, da je medkulturna 

družba namenjena otrokom, saj bodo v prihodnosti oni sami živeli v takšni družbi. V procesu 

vzgoje in izobraževanja je ključna vloga pedagoških delavcev v tem, da te otroke izobražujejo 

za sprejemanje različnosti ter drugačnosti in jih pripravijo na sobivanje med različnimi 

kulturami. 

2.1 Medkulturni dialog 

Za uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje nista dovolj samo poučevanje 

maternega jezika in jezika okolja kot drugega jezika otroka priseljenca, temveč je pomemben 

dejavnik tudi medkulturni dialog.  

Medkulturni dialog postaja ena od prioritet svetovne politike, ki se nanaša tako na dialog med 

različnimi svetovnimi kulturami kot na dialog znotraj posameznih družb (Zorec, 2009). 
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Svet Evrope je izraz medkulturni dialog označil kot odprto, spoštljivo in enakopravno 

izmenjavo pogledov in mnenj med posamezniki ter opredelil kulturno raznolikost in strpnost 

za jamstvo odprte družbe. Za uspešen medkulturni dialog so ključni svobodno izražanje 

lastnega mnenja, pripravljenost sprejemati mnenja in poglede drugih ljudi.  Medkulturni 

dialog prispeva k političnemu, socialnemu, kulturnemu in gospodarskemu vključevanju ter k 

povezovanju družb z različnimi kulturami. Spodbuja enakopravnost, človeško dostojanstvo in 

občutek skupnega cilja. Pogoji za medkulturni dialog so krepitev demokratičnega 

državljanstva (vzgoja za svobodno, tolerantno, pravično in vključujočo družbo, za vzajemno 

razumevanje, solidarnost in medkulturni dialog), učenje jezika in zgodovine, poučevanje in 

učenje medkulturnih kompetenc, ustvarjanje in širjenje prostorov, v katerih se razvija 

medkulturni dialog in prenos medkulturnega dialoga z nacionalne na mednarodno raven. 

(Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu: živeti skupaj v enakopravnosti in 

dostojanstvu, 2009).  

3 VLOGA VRTCA IN ŠOLE V PROCESU 
MEDKULTURNOSTI 

3.1 Medkulturna vzgoja in izobraževanje kot pedagoško-didaktično načelo 

Medkulturnost kot načelo pomeni, da mora prevevati celoten proces vzgoje in izobraževanja 

(Skubic Ermenc, 2007). 

Medkulturna pedagogika kot pedagoško-didaktično načelo se je pojavila kot odziv na 

družbeno in vzgojno-izobraževalno realnost, ki jo zaznamuje: 

1. dejstvo, da so naše države vedno bolj večetnične in večkulturne; 

2. po 2. svetovni vojni sprejeta norma, da imajo pripadniki manjšinskih etničnih skupnosti v 

neki državi določene skupinske in individualne pravice; 

3. spoznanje, da je šolski uspeh otrok pripadnikov manjšinskih etnij veliko slabši kot uspeh 

otrok pripadnikov večinske etnije in kulture (Skubic Ermenc, 2003). 

Medkulturno pedagogiko razumemo kot: 

1. enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi idr. skupnostmi;  

2. drugačen pomeni enakopraven; 

3. obstoj pozitivne diskriminacije; 
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4. priznavanje večkulturne družbe in razvoj medkulturne družbe s skupnimi vrednotami; 

5. zaposlovanje pedagoških delavcev z izkušnjo preseljevanja; 

6. usmerjenost na vse prebivalstvo in vsa področja življenja; 

7. vključenost v celoten vzgojno-izobraževalni sistem podpira splošna načela ter cilje 

vzgoje in izobraževanja (Vižintin, 2013). 

Medkulturno vzgojo lahko definiramo kot razumevanje sebe, poznavanje domačega kraja, 

lastne kulture, nacionalne tradicije, kar je pomembno za otrokovo zgodnje seznanjanje z 

drugimi kulturami in civilizacijami, spoznavanje in razumevanje, v čem smo si ljudje podobni 

in različni. Ciljev medkulturne vzgoje ne moremo doseči z neposrednim posredovanjem 

informacij, temveč s krepitvijo obojestranskih odnosov med različnimi družbami in 

skupinami. Posamezni medkulturni ukrepi niso učinkoviti, če niso del širšega medkulturnega 

pristopa (York, 1991, v Kranjc, 2008). 

Da bi načelo medkulturnosti popolnoma zaživelo, mora postati del realnega kurikula vrtcev in 

šol. Gre za povezavo uradnega kurikuluma, v katerem so zajeti vsi zakonodajni akti, 

pravilniki, smernice, vzgojno-izobraževalni program, učni načrti, kurikul, literatura s 

pedagoško prakso pod vplivom skritega kurikula (Skubic Ermenc, 2007).   

3.2 Medkulturno izobraževanje 

Zorec (2009) medkulturno izobraževanje opredeljuje kot ideal, ki stremi k ustvarjanju enakih 

izobraževalnih možnosti za vse otroke. Medkulturno izobraževanje temelji na upoštevanju 

drugačnosti posameznih kultur in je posledica učinkovite spremembe vzgojno-

izobraževalnega sistema.  

Pri medkulturnem izobraževanju gre za filozofijo, ki naj prežema vrtčevsko/šolsko okolje in 

vsakdan, odnose med pedagoškimi delavci, otroki in njihovimi starši ter obšolske dejavnosti 

(npr. šolski časopis kot zrcalo vseh jezikov in kultur na šoli, kulturne in naravoslovne 

dejavnosti …) (Vižintin, 2010a). 

Medkulturno izobraževanje je namenjeno vsem otrokom, ne le otrokom priseljencem, saj 

pridevnik medkulturen vključuje upoštevanje vseh vrst raznolikosti (spol, vera, kultura, rasa, 

socialni položaj …) (Vižintin, 2013). 

Naloga vzgojno-izobraževalnih ustanov je ustvarjanje spodbudnega in medkulturnega učnega 

okolja, ki temelji na medkulturnem dialogu, saj le tako okolje omogoča stike in sobivanje med 
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pripadniki različnih kultur. Cilj medkulturnega izobraževanja je v tem, da se otrok priseljenec 

polno in aktivno vključi v družbo, zato je potrebno privzgajati in graditi trajne odnose med 

manjšino in večino ter neprestano ozaveščati o predsodkih in stereotipih. Vrtci in šole morajo 

zagotavljati in aktivno izvajati načelo medkulturnosti ter omogočiti vsem otrokom 

pridobivanje in doživljanje izkušnje enakih možnosti.  

Potrebno je vzpostaviti učno okolje, ki spodbuja medkulturne stike, zagotavlja otroku 

priseljencu podporo pri uporabi maternega jezika in ga aktivno spodbuja k razvoju 

sporazumevalnih zmožnosti v slovenskem jeziku (Vižintin, 2013). 

Otroke priseljence in njihove starše morajo spodbujati h komuniciranju v njihovem jeziku, 

ohranjanju njihove identitete in pravice do drugačnosti (Smernice za izobraževanje otrok 

tujcev v vrtcih in šolah, 2009). 

Vzgojno-izobraževalni sistem bi moral otrokom, ki pripadajo manjšinskim skupinam, nuditi 

enake družbene in vzgojne možnosti kot jih imajo otroci večinskih skupin (zgolj pravica do 

izobraževanja za uspešno integracijo ne zadostuje), širiti spoznanje o kulturnih razlikah, 

razvijati kulturni pluralizem v družbi, pomagati otrokom, da s poudarjanjem različnih 

interesov in iskanjem skupnih ciljev konstruktivno razrešujejo spore (Brander & idr., 2006). 

Milharčič Hladnik (2003) poudarja, da vrtec in šola ne moreta odpraviti družbenih in 

socialnih neenakosti, na drugi strani pa imata zaradi svoje vzgojno-izobraževalne vloge (tudi) 

emancipacijske učinke in da so lahko v vzgojno-izobraževalnem sistemu uspešni tudi otroci, 

ki zaradi svojega družinskega porekla niso predestinirani.  

Nieto (2008, v Vižintin, 2010a) pravi, da je treba medkulturno izobraževanje upoštevati z 

zgodovino priseljevanja in izobraževanja, družbeno, politično in ekonomsko 

neenakopravnostjo ter izključevanjem, ki je potekalo v preteklosti in je prisotno tudi v 

sedanjosti. Šolstvo in družba sta povezana, saj na podlagi družbeno-političnih razmer 

nastajajo zakonodaja, predpisi, prakse, politike, tradicije in ideologije, pedagoški delavci pa 

so produkt izobraževalnega sistema, ki ima svojo zgodovino rasizma, izključevanja in slabe 

pedagogike. 

Pojavlja se vprašanje, kako uskladiti načelo enakih možnosti ob individualnem obravnavanju 

vsakega otroka z učnimi cilji, ki jih je treba zasledovati, da lahko vzgojno-izobraževalni 

sistem uvrstimo na lestvico uspešnih. 
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4 ODNOS IN VLOGA VZGOJITELJEV IN UČITELJEV 1. 
RAZREDA OSNOVNE ŠOLE DO MEDKULTURNOSTI 

Peček in Lesar (2006) pravita, da mora ideja medkulturalizma sicer obstajati v teoriji, da pa ta 

brez vzgojitelja ali učitelja, ki zna v različnih situacijah za različne otroke odreagirati 

senzibilno in to strokovno utemeljiti, ne more obstajati. Vzgojno-izobraževalni sistem je 

medkulturnemu dialogu naklonjen v tolikšni meri, kot jo je pedagoški delavec pripravljen 

izvesti in kolikor truda je pripravljen vnesti. 

Resman (2003) vidi pedagoškega delavca kot most med otroki, kulturo manjšine in večine, saj 

je od njegovega znanja, usposobljenosti, kompetenc odvisno, kako bodo otroci izkoristili 

svoje duševne in telesne potenciale.  

V procesu primarne socializacije je otrok odprt za zunanje vplive (težnja po nezavednem 

posnemanju), ki postopoma preraščajo v zavestno posnemanje vzora. V tem obdobju je 

vzgoja v domačem okolju in v vrtcu/šoli ključnega pomena za nadaljnji razvoj otrokove 

osebne in socialne identitete. »Vzgojitelji in učitelji na vseh stopnjah izobraževanja igrajo 

ključno vlogo pri spodbujanju medkulturnega dialoga med otroki. Njihova vloga v procesu 

socializacije vsakega posameznika je pomembna predvsem zato, ker niso zgolj prenašalci 

znanja, temveč tudi vzorniki, ki sooblikujejo temelje za odgovorno in pravično delovanje 

posameznikov v družbi« (Vah Jevšnik, 2010, str. 140). 

Pomembno je, da se med otroki in vzgojitelji/učitelji  razvije določena raven zaupanja, ki se 

kaže v medsebojnih odnosih, spoštovanju dostojanstva in priznavanju drugačnosti vsakega 

otroka v skupini in vseh kultur, iz katerih izhajajo (Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem 

dialogu: živeti skupaj v enakopravnosti in dostojanstvu, 2009). 

Vzgojitelji in učitelji se pri svojem delu srečujejo z rasnimi, kulturnimi, etničnimi in verskimi 

razlikami. Upoštevati morajo različnosti med otroki, jim s svojimi dejanji sporočati, naj se 

drugačnosti ne bojijo, razvijati večkulturnost in raznojezičnost. Da lahko vzgojitelj ali učitelj 

uspešno premaguje ovire na tem področju, potrebuje usposabljanja na področju medkulturnih 

veščin, znanj in spretnosti.  

4.1 Medkulturne kompetence  

Budinoska (2013) pravi, da je pedagoški delavec tisti, ki oblikuje razredno klimo, skrbi za 

meskupinsko interakcijo, usmerja potek pouka in izbira strategije poučevanja. Meni, da je ob 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Malenšek, Jana; diplomsko delo 

– 8 – 
 

trenutnih integracijskih strategijah veliko odvisno od vzgojiteljev in učiteljev, saj lahko 

otrokom priseljencem z lastno angažiranostjo, z oblikovanjem, prilagajanjem pedagoškega 

dela in pozitivno držo do njihovega vključevanja omogočijo boljše in manj stresno 

vključevanje v novo socialno in družbeno okolje. Poleg poučevanja slovenskega in maternega 

jezika otroka priseljenca je enako pomembno tudi integriranje strategij, kot so sprejemanje, 

spoštovanje, medsebojna pomoč, spodbujanje … 

Avtorji Motik in Veljić (2007) ter Vižintin (2013) navajajo lastnosti pedagoških delavcev z 

razvijajočo se medkulturno zmožnostjo. To so delavci, ki: 

1. se stalno usposabljajo in imajo znanje o svetu, v katerem živimo in o državah, iz katerih 

prihajajo otroci priseljencev; 

2. se zavedajo o vplivu svojih stališč in pričakovanj ter so strpni do nepredvidljivih situacij, 

do katerih prihaja v kulturno mešanih skupinah otrok (nizka pričakovanja pedagoških 

delavcev imajo lahko negativne posledice na motivacijo in uspešnost otrok priseljencev); 

3. imajo zmožnost empatije in se posledično znajo vživeti v pripadnika druge 

narodnosti/kulture; 

4. sprejemajo soodgovornosti za uspešno vključevanje otrok priseljencev; (Skalar (1999) 

pravi, da so predsodki pedagoških delavcev o drugačnih pogosto pogojeni s strahom, da 

bi bili kot pedagogi neuspešni, krivdo za neuspeh pa običajno pripisujejo otroku, ki je 

drugačen); 

5. se aktivno soočajo s predsodki, stereotipi, diskriminacijo v svojem okolju, razvijajo odpor 

do njih, spoštujejo različna mnenja in so sposobni prepoznavati medkulturne razlike med 

otroki in so do njih prilagodljivi; 

6. so aktivni državljani z močno kulturno identiteto, spodbujajo razvoj medkulturne vzgoje 

in izobraževanja; 

7. se zavedajo, da je vključevanje in učenje jezika okolja večleten proces; 

8. spodbujajo svobodo izražanja pripadnikov različnih kultur ter razvijajo osnovno znanje 

jezikov in kultur, katerih pripadniki so otroci v njegovi skupini, da z njimi lažje naveže 

pristen odnos in zaupanje; 

9. sodelujejo pri projektih in izmenjavi dobrih praks; 

10. razvijajo medkulturne zmožnosti pri sebi in pri vseh učencih; 

11. se poslužujejo metod refleksije in samoevalvacije za analizo in nadgradnjo svojega 

pedagoškega dela.  
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Vrtci in šole morajo za hitrejše in kakovostno vključevanje v sodelovanju z otrokom 

priseljencem, njegovimi starši, vzgojiteljem/učiteljem, ravnateljem in svetovalno službo 

pripraviti individualen program dela, strategije poučevanja in prilagoditi način dela 

zmožnostim otroka (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007). 

Vzgojitelj/učitelj mora poznati koncepte (multi-, med-, inter-kulturalizem) in pridobiti 

ustrezno znanje o posameznih kulturah. Izogibati se mora nevarnosti, da bi otrok postal 

ambasador svojih dežel in pri tem predstavljal kulturo, ki je sam ne pozna dovolj dobro, in se 

hkrati izogibati diskriminaciji ali ksenofiliji (otrok priseljenec ima privilegiran status, ker je 

priseljenec) (Vižintin, 2013).   

Pri vzgoji za strpnost se mora pedagoški delavec izogibati tudi drugi skrajnosti etnocentrizma, 

tj. predstavljanju manjšinske kulture skozi različne učne vsebine in skriti kurikulum kot 

pomembnejše, naprednejše, bolj kultivirano … (Resman, 2003). 

Pedagoški delavci morajo upoštevati pozitivno diskriminacijo depriviligiranih, ki jo za 

nekatere oblike nalaga že sama zakonodaja, za druge pa morajo biti dovolj občutljivi. 

Občutljivi morajo biti za otrokove potrebe in strpni do vseh oblik drugačnosti, saj lahko 

nepremišljeno ravnanje hitro pripelje do posplošenih stereotipnih sodb o otrocih, ki kakorkoli 

izstopajo. Pomembno je zavedanje, da z vsemi otroki ne smejo ravnati enako, ampak z 

različnimi različno, končni cilj pa je, da bi vsi otroci, ne glede na okoliščine, dosegli vsaj 

minimalne standarde znanja (Košak, 2010). 

Vzgojitelj/učitelj naj otroka priseljenca aktivno vključuje v dnevno rutino/pouk, mu pokaže, 

da je dobrodošel in enakovreden ostalim otrokom, ga spodbuja h govoru, sprašuje po 

razumevanju, je pripravljen poenostaviti razlago in jo ponoviti, uporablja dodatne pripomočke 

(slikovno gradivo, prilagojeni učni listi) za lažje spremljanje pouka, uporablja neverbalno 

komunikacijo in po potrebi poenostavi slovnico, skrbi za medkulturno ozaveščenost vseh 

učencev tudi z vključevanjem jezika in kulture učenca priseljenca v pouk, vključuje 

medkulturno komunikacijo, s katero razvija ozaveščenost in prepoznavanje kulturnih razlik 

ter usmerja učence k njihovemu spoštovanju in tolerantnemu odzivanju. Čeprav so učitelji 

omejeni z doseganjem ciljev v učnih načrtih, pa bi lahko tudi med poukom z navedenimi 

aktivnostmi omogočili uspešnejšo integracijo (Budinoska, 2013). 
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Vzgojiteljev v vrtcu za razliko od učiteljev ne omejuje učni načrt z natančno določenimi cilji, 

zato so lahko glede aktivnosti, ki pomagajo otrokom priseljencem k uspešnejšemu 

vključevanju, bolj prilagodljivi. 

Pedagoškega delavca odlikuje tudi močna kulturna identiteta, saj se tako ne bo počutil 

ogroženega od identitete drugih. Upoštevati mora različna mnenja, se izogibati sodbam o 

drugih kulturah, znati mora poudarjati podobnosti, ne samo razlike, se znati prilagajati tudi 

drugim vrednotam in gledati na kulturne razlike kot nekaj pozitivnega. Med medkulturnimi 

kompetencami pa je najpomembnejša empatija. Če se ne znamo vživeti v pripadnika druge 

kulture, ga ne moremo razumeti. (Van Eyken, 2005, v Vrečer, 2009). 

Pedagoški delavci morajo najti ravnovesje med upoštevanjem posameznikove identitete in 

individualnosti ter ga hkrati zaščititi, da se ne bo zaradi njegovih posebnosti povečala 

neenakost, zaradi katere bo morda izključen iz širših družbenih odnosov (Resman, 2003). 

Naloga vzgojitelja in učitelja je, da se trudi, da je medkulturno izobraževanje v procesu 

vzgoje in izobraževanja prisotno vsakodnevno. 

4.1.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na temo medkulturnosti 

Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju (2015) v šolskem letu 2015/2016 ponuja štiri izobraževanja za pomočnike 

vzgojiteljev, vzgojitelje in učitelje na temo medkulturnosti, ki so navedeni v poglavju 

Medkulturno in inkluzivno naravnana vzgoja in izobraževanje. Izobraževanja na temo 

medkulturnosti so: Večjezičnost kot sožitje različnih kultur v vrtcu in šoli, Preseganje 

predsodkov: skupaj s priseljenci, Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 

Medkulturnost pri usvajanju slovenskega jezika kot jezika sosedov in učnega jezika učiteljev. 

Cilji, ki jih udeleženci izobraževanj skušajo doseči, so: razvijanje zmožnosti za uresničevanje 

ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja, preseganje predsodkov, usposabljanje za delo z 

otroki priseljenci na področju vključevanja in učenja učnega jezika, spodbujanje 

medkulturnega dialoga, uresničevanje smernic itd. Število izobraževanj, ki jih zagotavlja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, je odvisno tudi od 

zanimanja pedagoških delavcev za določeno področje. V primerjavi z drugimi področji je 

področje medkulturne vzgoje s štirimi ponujenimi izobraževanji relativno slabo zastopano. 

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

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) so opozorili, da učitelji niso usposobljeni za delo z 
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učenci priseljenci, poleg tega pa učitelji sami menijo, da nimajo dovolj znanja za delo s to 

populacijo, zato bi si želeli več primerov dobrih praks in izkušenj sodelavcev. Večina 

učiteljev še ni bila na nobenem izobraževanju s tega področja, čeprav so se prepoznali kot 

pomemben dejavnik pri vključevanju učencev priseljencev. Omenjena tematika je prepuščena 

iniciativam posameznih vzgojiteljev oz. učiteljev. 

Skubic Ermenc  (2003) ugotavlja, da v Sloveniji ne zasledimo organiziranega sistematičnega 

usposabljanja pedagoških delavcev za multikulturno populacijo in medkulturno pedagogiko, 

čeprav načelo medkulturnosti postaja vse pomembnejše. 

Vzgojitelje in učitelje bi bilo potrebno pripraviti, da znajo pravilno ravnati v novi situaciji 

različnosti, diskriminacije, rasizma, ksenofobije, seksizma ter marginalizacije in da znajo 

konflikte reševati po mirni poti. Zgolj poznavanje različnih kulturnih praks, s katerimi se 

učitelji seznanijo samoiniciativno ali na organiziranih izobraževanjih, ni dovolj za uspešnost 

integracije tovrstnih vsebin. Potrebna je organizacija sklopov predavanj, seminarjev, 

svetovanj in delavnic, kjer bodo ponujene konkretne smernice, gradiva in orodja za njihovo 

implementacijo v praksi, predvsem pa je nujna seznanitev s tematiko vzpostavljanja 

medkulturnega dialoga v vrtcih in šolah tekom visokošolskega izobraževanja. Vodstvo vrtcev 

in šol naj spodbuja vključevanje  strokovnih delavcev v izobraževalne programe z 

medkulturnimi vsebinami (Vah Jevšnik, 2010). 

4.2 Razlike med deklarativno izraženimi mnenji in dejansko 

uporabljenimi praksami 

V tem poglavju povzemam analizo raziskave Ines Budinoska (2013), v kateri je primerjala 

deklarativno izražena stališča do medkulturnosti učiteljev osnovnih šol in dejansko 

uporabljenimi praksami.  

V sklopu raziskave so bili avtorji prisotni pri določenih urah pouka. Avtorica poudarja, da 

»opazovanje omejenega števila ur pri nekem učitelju ne more kazati na njegovo siceršnje in 

celotno delo z nekim razredom ali določenim učencem (priseljencem)« (Budinoska, 2013, str. 

78). 

Avtorji raziskave so spremljali pouk glede na dva kriterija: učenci priseljenci, ki so se preselili 

pred kratkim in še ne znajo slovenskega jezika. Na izbor učiteljev, razredov, učencev 

priseljencev in čas spremljanja pouka sicer niso imeli vpliva, saj jih je določila šola. 
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Učitelji so v svojih odgovorih kazali pozitivna stališča do vključevanja otrok priseljencev v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, vključevanja medkulturnih vsebin, do njihovih kultur 

in jezikov, v praksi pa avtorji raziskave posebnih strategij in aktivnega vključevanja učencev 

priseljencev v pedagoški proces niso zasledili.  

Avtorje raziskave je zanimalo predvsem vključevanje učencev priseljencev znotraj pouka. 

Večina učiteljev je izrazila, da se zavedajo svoje vloge pri vključevanju učencev priseljencev 

in so navajali dodatne oblike pomoči, kot so: dodatna razlaga, sprotno prilagajanje, 

preverjanje razumevanja in znanja, individualne ure, prilagojeni testi, uporaba slikovnega 

materiala … Pri spremljanju učnega procesa pa avtorji raziskave omejenih dodatnih oblik 

pomoči niso zaznali, saj razlage niso prilagodili učencu priseljencu, niti je niso poenostavili, 

niso upočasnili tempa svojega govora niti se niso posluževali uporabe slikovnega gradiva in 

prilagojenih učnih listov.  

Tako Budinoska (2013) kot Peček, Čuk in Lesar (2005) ugotavljajo, da učitelji neuspeh 

učencev priseljencev pripisujejo neangažiranosti staršev, neznanju jezika in osebnostnim 

lastnostim učenca priseljenca, ne pa uspešnosti lastnih strategij, čeprav se deklarativno 

zavedajo svoje vloge pri vključevanju otrok priseljencev v pedagoški proces.  

V raziskavi so se pojavila nasprotja med navajanjem učiteljev o lastni angažiranosti, 

naklonjenosti do vključevanja učenca priseljenca in oblikah dodatne pomoči, ki jih učitelji 

nudijo, ter med neposredno pedagoško prakso, ki njihovih mnenj ni potrdila. Avtorji 

predlagajo, da se učitelji poslužujejo refleksije in samoevalvacije lastnega dela. »Z refleksijo 

in samoevalvacijo se zagotavljata kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in stalen 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev« (Bela knjiga, 2011, v Budinoska, 2013, str. 87).   

Tudi K. Skubic Ermenc (2007) opozarja, da se pojavljajo razlike med tistim, za kar se javno 

zavzemamo, in med tistim, kar zares delamo in v sebi menimo. Povzema splošno ugotovitev 

za slovensko šolo, da kljub zavzemanju za integracijo in inkluzijo slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem še vedno deluje asimilacijsko. 

5 ZAKONSKI AKTI NA PODROČJU MEDKULTURNE 
VZGOJE  

V 14. členu Ustave Republike Slovenije (1991, str. 3) je zapisano, da so »v Sloveniji 

vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
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narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 

izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino«. 

Ne glede, od kod otroci priseljencev prihajajo, je v Sloveniji v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu njihov status pravno izenačen s statusom otrok, ki so slovenski državljani. 

5.1 Zakon o osnovni šoli 

V 2. členu Zakona o osnovni šoli (1996) so zapisani cilji osnovnošolskega izobraževanja, ki 

med drugim vključujejo vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti, 

sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem 

razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi.  

V 7. členu je predvideno zakonsko varstvo posebnih pravic italijanske in madžarske narodne 

skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja. Pripadniki italijanske narodne 

skupnosti lahko obiskujejo osnovne šole, v katerih pouk poteka v italijanskem jeziku, 

pripadniki madžarske narodne skupnosti pa osnovne šole, v katerih pouk poteka v slovenščini 

in madžarščini. Pripadniki Romov in jugoslovanskih priseljencev, ki sestavljajo velik del 

slovenskega prebivalstva, niso opredeljeni kot pripadniki narodnih manjšin, zato jim niso 

zagotovljene posebne pravice.  

V 8. členu je zapisano, 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, lahko pa se dodatno organizira tudi 

pouk slovenskega jezika.  

V 10. členu so urejene pravice otrok, ki niso slovenski državljani. Otroci priseljenci imajo 

pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani 

Republike Slovenije. Otroci brez slovenskega državljanstva po zakonu niso upravičeni do 

dodatnega poučevanja slovenskega jezika in kulture ter maternega jezika. 

Pravico do pouka maternega in slovenskega jezika iz 8. člena je revidiral Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011). V 1. členu, ki dopolnjuje 8. člen 

Zakona o osnovni šoli, je možnost organizacije pouka slovenskega jezika spremenjena v 

zahtevo po organizaciji pouka slovenskega jezika in kulture. Besedilu je spremenjen tudi 

vrstni red. 8. člen Zakona o osnovni šoli obravnava zahtevo po organizaciji pouka maternega 

jezika in kulture ter možnosti organizacije pouka slovenskega jezika. Iz 1. člena Zakona o 
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spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli  pa razberemo zahtevo po organizaciji 

pouka slovenskega jezika in kulture ter nato zahtevo po organizaciji pouka maternega jezika 

in kulture priseljencev. 

Ministrstvo za šolstvo in šport obseg ur dodatnega pouka slovenščine odobri glede na 

okoliščine posameznega otroka in zagotavlja finančno pomoč pri izvajanju pouka. Število ur, 

namenjenih dodatnemu pouku slovenščine, ni jasno opredeljeno. V praksi se izvaja dodatno 

poučevanje slovenščine največ 35 ur na leto. Šolska politika v Sloveniji je, glede na 

navedeno, usmerjena h kulturni in jezikovni asimilaciji otrok priseljencev v večinsko kulturo. 

Med letoma 2007 in 2009 je vsako šolsko leto prošnjo za financiranje  pouka slovenščine kot 

drugega jezika na ministrstvo oddalo okoli dvesto šol. Osem šol pa je v šolskem letu 2008/09 

(v prejšnjih letih še manj) izvajalo pouk maternega jezika in kulture za učence priseljence. 

Rezultati raziskave kažejo na izrazito neuravnoteženost med potrebo po pouku slovenščine in 

poukom maternega jezika otrok priseljencev (Vižintin, 2010b). 

Integracija otrok priseljencev je predvidena predvsem v obliki dodatnega pouka slovenskega 

jezika, ki je preskop, da bi učencem priseljencem, zagotovil uspešno integracijo in nemoteno 

spremljanje pedagoškega procesa (Budinoska, 2013). 

Pravici do izvajanja pouka slovenščine kot drugega jezika in poučevanja maternega jezika in 

kulture sta v praksi precej neizkoriščeni. Pravno izenačen status otrok priseljencev s 

slovenskimi otroki glede vpisa v šolo ni dovolj za zagotavljanje enakih možnosti 

napredovanja. V procesu vzgoje in izobraževanja morajo imeti otroci priseljenci enake 

možnosti za napredovanje ter ohranjanje svojega jezika in kulture brez občutkov 

diskriminacije (Medvešek, 2006). 

Za poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika ni ustreznih učnih načrtov in gradiv, 

način izvajanja pouka in opredelitve kompetenc izvajalca pouka pa so prepuščene osnovnim 

šolam. Učenje slovenščine in materinščine lahko poteka med poukom, pred njim ali po njem, 

v oddelkih podaljšanega bivanja, kot interesna dejavnost ali tečaj (Knez, 2009). 

5.2 Zakon o vrtcih 

V 3. členu Zakona o vrtcih (1996) so zapisana načela predšolske vzgoje v vrtcih, kjer načelo 

medkulturnosti ni zapisano. Del načela medkulturnosti zajema načelo zagotavljanja enakih 

možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, ki je v besedilu omenjeno. 
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Vendar pa načelo medkulturnosti poleg enakovrednega pogleda drug na drugega zajema vsaj 

še razvoj enakopravnega odnosa do kultur in etnij, omogočanje enakopravnega razvoja 

manjšinskih skupin, razvoj skupnih vrednot itd. (Medkulturna vzgoja v šoli: izhodišča in 

smernice, 2013).  

V 4. členu so navedeni cilji predšolske vzgoje.  V navedene cilje niso vključene medkulturne 

prvine, npr. vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti, sodelovanje z 

drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti 

za življenje v demokratični družbi, ki so zapisane v ciljih izobraževanja v 2. členu Zakona o 

osnovni šoli.  

Vzgojitelji predšolskih otrok so tako odvezani zakonske obveznosti vpeljevanja medkulturnih 

vsebin v vrtčevsko rutino. Starost otrok ni ovira za razvoj medkulturnih kompetenc v skladu z 

otrokovim razvojem. 

V 5. členu zakona o vrtcih je zapisano, da vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku 

oziroma na narodnostno mešanih območjih dvojezično.  

5.3 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce (1999) zagotavlja ustrezno strokovno podlago za izpeljave v različnih 

vzgojnih programih.  

V uvodu avtorji Kurikula med drugim omenijo spoštovanje načela enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za razvoj otroka 

ob upoštevanju individualnih razlik.  

Navedeno je tudi načelo sobivanja dveh kultur, ki mora biti interakcijsko, ki pa se nanaša 

samo na avtohtono skupino Romov. Pozornost namenijo tudi otrokom, ki jim slovenščina ni 

materni jezik, k spodbujanju, da nadoknadijo morebiten primanjkljaj v znanju slovenščine.  

V ciljih Kurikula avtorji ne navajajo razvijanja medkulturnih kompetenc in medkulturnega 

dialoga. Med cilje umeščajo »oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje 

skupinskih razlik (nediskriminatornost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, narodno 

pripadnost …« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 5). 

V načelih uresničevanja Kurikula so avtorji navedli načelo enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. Upoštevanje načela različnosti in 
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multikulturalizma je omejeno  na omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj 

otroka, primeren njegovi starosti, in na raven izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj 

otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur). 

Avtorji Bele knjige Sveta Evrope o medkulturnem dialogu: živeti skupaj v enakopravnosti in 

dostojanstvu (2009) predlagajo, da se namesto pojma multikulturalizem uvede pojem 

interkulturalizem, saj le-ta vsebuje pozitivne plati asimilacije in multikulturalizma. Od 

asimilacije prevzame osredotočenost na posameznika, od multikulturalizma osredotočenost na 

kulturne razlike in doda medkulturni dialog, ki temelji na enakopravnosti ljudi, skupnih 

vrednot in povezovanje ljudi glede na podobnosti in ne več osredotočanje na razlike. 

V poglavju »Jezik« je zapisano, da mora vrtec »prispevati k oblikovanju dobre podlage za 

kolektivno dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih na Obali in v Prekmurju ter 

podlago za posameznikovo dvojezičnost na ostalih področjih v Sloveniji (spodbujanje otrok 

za učenje prvega, nedržavnega jezika ob učenju državnega jezika). 

Med globalne cilje je vključeno »zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in 

drugih kultur« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

V primerih dejavnosti je zapisano samo, da »otrok dobi tudi informacijo o tem, da na drugih 

področjih obstajajo drugi jeziki«, medtem ko v poglavju, ki opredeljuje vlogo odraslih, vloga 

vzgojiteljev glede spodbujanja dvojezičnosti ni opredeljena. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

21). 

V poglavju »Družba« je zapisano, da je človek del družbenega okolja, v katerem raste, živi in 

deluje. Pedagoški delavci morajo otrokom omogočiti konkretne izkušnje uresničevanja 

temeljnih človekovih pravic demokratičnih načel in mu skozi vsakdanje življenje, delo in 

dejavnosti omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji 

enakosti in nediskriminiranosti (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved …). 

Otrok mora spoznati bližnje in širše družbeno okolje, kar pomeni vključevanje v kulturo, v 

kateri živimo, hkrati pa spoznavanje in seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami 

(življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji …), ki nudi za osnovo vzgajanje v 

medsebojni strpnosti in spoštovanje drugačnosti.  

Med globalne cilje so med drugimi zapisani cilji, ki jih lahko otrok doseže z integriranim 

pridobivanjem konkretnih izkušenj preko igre, petja, umetniških dejavnosti, pogovora, 

sodelovanja in seznanjanja: »doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za 
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vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itd., oblikovanje osnovnih 

življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter 

med različnimi družbenimi skupinami, spoznavanje ožjega in širšega družbenega in 

kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik, spodbujanje občutljivosti za 

etnično dimenzijo različnosti, možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 33).  

Naloga vzgojiteljev je v omogočanju doživljanja in soustvarjanja kulture sobivanja v razlikah 

in drugačnosti, hkrati pa v Kurikulumu niso podani zadostna priporočila, smernice in primeri 

dejavnosti, kako te cilje doseči.   

5.4 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon (1996) ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje 

in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in drugih 

področij. 

V ciljih sistema vzgoje in izobraževanja (2. člen), kamor sodijo vrtci in šole, so med drugimi 

zapisani cilji: 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.  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vrtce in osnovne šole zajema 

skupaj z drugimi vzgojno-izobraževalnimi področji. Skupni cilji za vsa področja vsebujejo 

tudi medkulturne kompetence, ki jih je treba privzgajati otrokom. Te so zapisane tako v tem 

zakonu kot v Zakonu o osnovni šoli, v Zakonu o vrtcih pa jih ni moč zaslediti.   

V 3. členu je slovenski jezik opredeljen kot učni jezik v vrtcih in šolah. Posebne pravice imajo 

še pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na dvojezičnih območjih, pravice 

otrok priseljencev do maternega jezika pa v tem zakonu niso opredeljene. 

5.5 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učenca v osnovni šoli 

Pravilnik (2007) omogoča učencem priseljencem dvoletno prilagojeno ocenjevanje v šoli.  
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V 15. členu je zapisano, da se za učenca priseljenca iz druge države med šolskim letom lahko 

prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen in drugo, v skladu z dogovorom 

med starši in vodstvom šole. Znanje učenca priseljenca se lahko ocenjuje kot 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. 

28. člen obravnava pravico učenca priseljenca iz druge države do neocenjenosti iz 

posameznih predmetov in napredovanja v višji razred. O napredovanju odloči na predlog 

razrednika učiteljski zbor. 

5.6 Primerjava zakonskih aktov 

V slovenski zakonodaji so predvideni določeni ukrepi, ki pa še niso na ravni dobrih praks, ki 

jih poznajo nekatere druge evropske države. Med zakonskimi akti, ki so pravno obvezujoči, in 

delom v praksi prihaja do velikih razlik, saj je upoštevanje zakonskih aktov in priporočil s 

področja medkulturne vzgoje še vedno v veliki večini odvisno od pedagoških delavcev. Pri 

tem pomembno vlogo zavzemata vpliv skritega kurikula in transferja na relaciji otrok – 

pedagoški delavec, saj je od stališč, mnenj in ravnanj vzgojiteljev in učiteljev odvisno, v 

kakšno smer se bodo medkulturna ravnanja in vsebine odvijale.  

V zakonih so cilji medkulturne vzgoje obravnavani na splošno (v Zakonu o vrtcih sploh ne), 

za konkretnejše ukrepe in primere pa se je treba obrniti na različne okvirne zakonske akte, ki 

pa v primerjavi z zakonskimi akti niso obvezujoči (smernice, strategije). Za uresničevanje 

ciljev je bolj učinkovito in pregledno, če so ukrepi enotni in združeni v enem zakonskem aktu. 

V primerjavi zakonskih aktov lahko zasledimo neskladja in pravne luknje, npr. v Zakonu o 

osnovni šoli imajo otroci priseljenci s slovenskim državljanstvom pravico do dodatnih ur 

slovenščine in maternega jezika, otroci priseljenci brez slovenskega državljanstva pa ne. V 

tem primeru gre za neskladje z Ustavo Republike Slovenije kot najvišjim zakonskim aktom, 

ki zagotavlja enake pravice vsem otrokom, ki so vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem.  

Medvešek (2005) meni, da je odnos slovenske države do etničnih manjšin izrazito 

diferenciran, saj je po eni strani velika pozornost namenjena zaščiti dveh ustavno opredeljenih 
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avtohtonih manjšin, medtem ko je odnos do ostalih etničnih  manjšin, tj. Romov in migrantov, 

rigiden, politika pa asimilacijska, saj deluje, kot da razlik na osnovi etničnosti ni. 

Pojavljajo se tudi neskladja med Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o vrtcih. V primerjavi z 

8. členom Zakona o osnovni šoli Zakon o vrtcih v nobenem členu ne zagotavlja pravice do 

ohranjanja maternega jezika in kulture ter pravice do učenja slovenskega jezika. Otroci 

priseljenci v vrtcu so v primerjavi s šoloobveznimi otroki priseljenci v neenakovrednem 

položaju, saj jim niso zagotovljene enake možnosti za njihov osebnostni in intelektualni 

razvoj. Znanje maternega in slovenskega jezika otrokom pomaga pri vključevanju v novo 

okolje ter zmanjšuje stres, ki ga otroci priseljenci doživljajo pri prilagajanju na novo okolje, 

zato bi se morale aktivnosti v povezavi z integracijo otrok priseljencev začeti takoj z 

vključitvijo tega otroka v vzgojno-izobraževalni sistem. Jezikovne dejavnosti, prilagojene 

starosti in zmožnostim, bi morale biti zagotovljene tudi vrtčevskim otrokom.  

Prav tako niso dovolj izkoriščene možnosti za pouk maternega jezika in kulture otroka 

priseljenca. 

6 PRENOVA KURIKULA IN UČNEGA NAČRTA 

Medkulturna vzgoja od vrtcev in šol zahteva, da postanejo bolj odprti, dodajo nove vsebine, 

prenovijo in prilagodijo učne programe obstoju večkulturnih družb, saj medkulturna vzgoja 

predstavlja vez med manjšinskimi in večinskimi skupinami in kulturami. 

V vzgojno-izobraževalni program je potrebno vpeljati medkulturne elemente, ki: 

1. zavračajo etnocentričen pogled na kulturo oziroma ideje o hierarhiji kultur; 

2. upoštevajo in spoštujejo značilnosti različnih kultur, ki sobivajo na nekem ozemlju; 

3. učencem odpirajo okno v svet, kar je še posebej pomembno v družbah, ki nimajo veliko 

stika z manjšinami (Brander & idr., 2006). 

V teme, ki jih predvideva učni načrt za posamezna področja, naj se integrirajo tematike, kot 

so: identiteta in pripadanje, podobnosti in razlike, človekove pravice in dolžnosti, 

diskriminacija in enakost, konflikt in preprečevanje konflikta. Integracija teh vsebin je 

mogoča skozi igro in kreativne dejavnosti otrok, kot so vizualno, glasbeno ustvarjanje, ples, 

gledališke in lutkovne predstave, športne dejavnosti, in skozi ustrezno izbiro otroške 

literature, preko katere lahko predstavimo človekove pravice in dolžnosti, diskriminacijo, 
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enakost, konflikt … Utrjevanje otrokove identitete in občutka pripadanja lahko na področju 

glasbe dosežemo s poslušanjem in prepevanjem slovenskih otroških pesmi, spodbujanjem 

otrok z drugačnim kulturnim ozadjem, da predstavijo pesmi in inštrumente iz svojega 

kulturnega okolja, na področju umetnosti pa skozi risanje oz. slikanje samega sebe, svoje 

družine in doma, izdelovanje izdelkov, ki so značilni za druge kulture (Vah Jevšnik, 2010). 

Učni načrti za usposabljanje pedagoških delavcev morajo vključevati poučevanje 

izobraževalnih strategij in delovnih metod, da se pripravijo na ravnanje v novih razmerah, ki 

jih povzročijo raznolikost, diskriminacija, rasizem, ksenofobija, seksizem in marginalizacija, 

ter na mirno reševanje konfliktov in spodbujanje globalnega pristopa do institucionalnega 

življenja na podlagi demokracije in človekovih pravic ter na ustvarjanje skupnosti študentov 

ob upoštevanju posameznih neizrečenih domnev, vzdušja v šoli in formalnih (priložnostnih) 

vidikov izobraževanja (Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu: živeti skupaj v 

enakopravnosti in dostojanstvu, 2009). 

Pozitivni odnos do drugačnosti lahko dosežemo z dejavnostmi, ki so vsebinsko povezane in 

omogočijo otrokom dovolj izkušenj, da spoznajo različnost med njimi in drugimi in da 

otrokom prikazujemo individualne razlike kot nekaj naravnega in pozitivnega (Turnšek, 

2013). 

Resman (2003) dodaja, da medkulturni kurikulum ni, če se običajnemu doda nekaj posebnosti 

življenja manjšin. Medkulturni kurikulum pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega 

okolja ter manjšin vključujejo v vsa področja dela šole: v postavljanje temeljnih vrednot, 

življenje med otroki, v vsebine pouka in dejavnosti, oblikovanje pravil vedenja in zaščito 

pripadnikov kulturnih manjšin.  

V kurikulumu in učnih načrtih se je potrebno odreči monokulturnemu izobraževanju, ki 

predstavlja resničnost le ene dominantne kulture. Npr. navajanje tudi neevropskih avtorjev s 

področja umetnosti, glasbe, jezika in književnosti, zavračanje etnocentrizma (npr. opisovanje 

revne Afrike), ozaveščanje o zgodovini (npr. osvajanje Amerike iz indijanske perspektive) …  

(Medkulturna vzgoja v šoli: izhodišča in smernice, 2013). 

Schanz (2006) in Vižintin (2010a) menita, da samo pogovor o otrokovih pravicah, 

predstavljanje kultur in jezikov ter posamezne prireditve na temo medkulturnosti ne 

zadostujejo, da bi otroci postali nerasistični in nediskriminatorni. Potrebne so spremembe, ki 
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dolgotrajno učinkujejo tam, kjer vsakodnevno doživljamo šolo: pri pouku, v ponudbah 

delovnih skupin in prostočasnih aktivnosti, sodelovanju s starši in zunajšolskimi partnerji. 

Ključnega pomena je ustrezna seznanjenost vzgojno-izobraževalnega kadra z značilnostmi 

posameznih kultur in načini podajanja informacij o drugačnih kulturah ter razvite 

medkulturne kompetence. 

Ključni problem učnih načrtov se po besedah K. Skubic Ermenc (2007) kaže na ravni 

neenotnosti med splošnimi in operativnimi cilji ter med izzivom, kako vsebine med seboj 

smiselno povezati.  

6.1 Primer smernic za vpeljavo integriranega pristopa medkulturne 

vzgoje v vrtcu in šoli 

Vah Jevšnik (2010) navaja primere, ki jih je ponudil Nacionalni svet za kurikulum in 

ocenjevanje Republike Irske za vključitev teh vsebin v že obstoječe kurikulume v Sloveniji. 

6.1.1 Urejenost igralnic in razredov 

Sporočilnost fizičnega okolja v vrtcu in šoli je pomembna za razvoj pozitivne samopodobe 

otrok z različnimi kulturnimi ozadji. Vsi otroci, ne glede na raso, etnično pripadnost, spol ali 

specifične sposobnosti, se morajo v razredu počutiti prijetno in imeti občutek, da so 

obravnavani.  

1. Različnost naj bo prikazana kot normalen del človeškega obstoja in življenja v državi. 

Različne kulture naj bodo predstavljene na način, ki ne bo reproduciral stereotipnih 

predstav (na primer: otroci različnih ras naj bodo predstavljeni v oblačilih za vsak dan in 

ne v narodnih nošah).  

2. Zagotavljanje prijetnega ozračja in občutka enakopravnosti vseh otrok (plakati, risbice in 

fotografije, ki prikazujejo različne kulture, napisi v jezikih, ki jih otroci govorijo).  

3. Izbor igrač (lutke naj bodo tako obeh spolov in naj predstavljajo različne rase, v igralnem 

kotičku za pripravljanje hrane naj bodo poleg žlic in vilic tudi kitajske palčke, 

sestavljanke naj prikazujejo otroke iz različnih kulturnih ozadij, glasbila, značilna za 

različne kulture …). 

4. Otroška literatura z različnih koncev sveta, z veliko slikovnega materiala. 
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II.  EMPIRIČNI DEL 

Na osnovi teoretičnega dela bom v nadaljevanju diplomske naloge predstavila kvantitativno 

analizo, ki sem jo izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1).  

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

7.1 Cilj in namen empiričnega dela diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je s pomočjo pregleda znanstvene literature predstaviti koncept 

medkulturne vzgoje v vrtcih in 1. razredu osnovne šole ter s tem prispevati k razumevanju 

prednosti in aktualnosti koncepta za vzgojno-izobraževalne sisteme in pedagoške delavce. 

Glavni cilj diplomske naloge je s pomočjo teoretičnega pregleda znanstvene literature preučiti 

koncept medkulturne vzgoje v vrtcih in 1. razredu osnovne šole, opredelitev pojmov v 

povezavi z medkulturno vzgojo, predstaviti razvoj koncepta skozi čas in vlogo vzgojno-

izobraževalnih institucij in pedagoških delavcev v procesu vključevanja otrok priseljencev v 

vzgojno-izobraževalni sistem ter predstavitev zakonskih aktov, ki vsebujejo koncept 

medkulturne vzgoje. 

Poleg teoretičnega dela želim z empirično raziskavo raziskati področje medkulturne vzgoje z 

anketnim vprašalnikom, ki meri znanje, stališča, mnenja, ravnanja vzgojiteljev, pomočnikov 

vzgojiteljev in učiteljev na področju medkulturne vzgoje in na podlagi zbranih anketnih 

odgovorov odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

7.2 Raziskovalna vprašanja  

1. Kakšno je poznavanje anketirancev koncepta medkulturne vzgoje in zakonskih aktov? 

2. Kakšna so stališča in mnenja vzgojiteljev in učiteljev v prvem razredu osnovne šole o 

kulturni raznolikosti, diskriminaciji, prvem učnem jeziku in socialni vključenosti otrok 

priseljencev? 

3. Kakšna so stališča vzgojiteljev in učiteljev prvega razreda osnovne šole do medkulturnih 

praks, na kakšen način so medkulturne vsebine umeščene, kakšne oblike podpore in 

dodatne pomoči otrokom priseljencem izvajajo vrtci in šole anketirancev? 
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4. Kakšen je odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do kulturnih, jezikovnih 

in verskih dejavnosti in, ali obstajajo razlike, kadar gre za različne etnične skupine in 

narodnosti? 

7.3 Metode dela 

7.3.1 Vzorec merjencev 

V končno analizo so bili zajeti odgovori 96 anketiranih oseb, ki so v celoti izpolnili anketni 

vprašalnik. Izpolnjevali so ga naključno izbrani posamezniki, ki imajo delovne izkušnje na 

področju vzgoje in izobraževanja. Metodo vzorčenja predstavlja priložnostni vzorec, kar 

pomeni, da verjetnost izbora posameznika ni vnaprej znana. Dobljenih rezultatov ne morem 

posplošiti na celotno populacijo, lahko pa rezultate raziskave posplošim na območje 

Dolenjske, na katerem se zaradi bližine hrvaške meje, romske problematike in večjega števila 

priseljencev, predvsem iz balkanskih držav, prepletajo izzivi za vrtce in šole na področju 

medkulturne vzgoje.  

Vprašalnik v fizični obliki je bil dostavljen določenim vrtcem in osnovnim šolam v Novem 

mestu in okolici. Za fizično obliko ankete sem se odločila zaradi večje verjetnosti, da bodo 

anketiranci na svojem delovnem mestu anketo izpolnili.  

Anketni vprašalnik je bil aktiven tudi na spletnem naslovu https://www. 1ka.si/a/75234. 

Povezavo do spletne ankete sem posredovala kolegicam iz oddelka Predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki imajo delovne izkušnje v vrtcih ali šolah. 

7.3.2 Zbiranje podatkov 

Podatke za kvantitativno raziskavo sem pridobila s pomočjo metode anketiranja, in sicer 

spletne ankete in ankete v fizični obliki, ki so jo prejeli določeni vrtci in šole po predhodnem 

dogovoru. Vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa.  V zaprtem tipu 

vprašanj so anketiranci izražali stopnjo oziroma pogostost strinjanja s posamezno trditvijo. V 

odprtem tipu vprašanj pa so imeli možnost izraziti svoje mnenje in navesti primere 

medkulturnih dejavnosti in vsebin, ki jih izvajajo. 

Anketni vprašalnik v fizični obliki so posamezniki izpolnjevali med 10. 10. 2015 in 30. 11. 

2015.  
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Spletna anketa je bila aktivna od 12. 10. 2015 do 27. 11. 2015. V tem času je bilo zabeleženih 

34 klikov na uvod v spletno anketo, od tega je 23 posameznikov začelo izpolnjevati anketo, 

končalo pa jo je 20 oseb. 

7.3.3 Metode obdelave podatkov 

Odgovori izpolnjenih spletnih vprašalnikov so se samodejno beležili na spletnem naslovu 

https://www. 1ka.si/a/75234. Izpis ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov sem izvozila v 

progam Microsoft Office Excel. 

Podatke, pridobljene iz ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov v fizični obliki, sem ročno 

vnesla v program Microsoft Office Excel in jih združila z odgovori iz spletne ankete.  

V programu Microsoft Office Excel sem nato izračunala sredinske vrednosti trditev in na 

podlagi tega oblikovala grafe. 

8 REZULTATI RAZISKAVE 

8.1 Značilnosti vzorca 

Kot je razvidno iz spodnjega slikovnega prikaza (slika 1), 41 % anketiranih opravlja delovno 

mesto vzgojitelja, 29 % anketiranih delovno mesto pomočnika vzgojitelja, 28 % anketirancev 

je učiteljev razrednega pouka, preostala 2 % anketiranih pa nič od navedenega.  

Slika 1: Značilnosti anketirancev glede na delovno mesto (v %) 
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Vzorec anketiranih glede na leta delovnih izkušenj (slika 2) je primerno razporejen. Največ 

anketiranih ima od 11 do 20 let delovnih izkušenj, in sicer 25 %. Nato sledijo anketiranci, ki 

imajo manj kot 5 let delovnih izkušenj, takih je 23 %, nad 30 let delovnih izkušenj ima 22 % 

anketiranih, 19 % anketiranih ima med 6 in 10 let delovnih izkušenj, 11 % vprašanih ima od 

21 do 30 let delovnih izkušenj. 

Slika 2: Značilnosti anketirancev glede na leta delovnih izkušenj (v %) 

 

 

8.2 Raziskovalno vprašanje 1: Kakšno je poznavanje anketirancev 

koncepta medkulturne vzgoje in zakonskih aktov? 

Slika 3: Definicija medkulturne družbe (v %) 

 

35%

61%

4%

0%
Družba, v katerih pripadniki različnih kulturnih,
verskih, etničnih in/ali jezikovnih skupnosti živijo na
istem ozemlju, vendar niso nujno v stiku.
Družba, odprta za vzpostavljanje odnosov med večino
in manjšino, ki si prizadeva za aktivno strpnost in
enakopravne odnose.
Družba, v kateri se neenako obravnava posameznike
zaradi njihovih kulturnih, verskih, etničnih in/ali
jezikovnih okoliščin.
Družba, v kateri posameznik v celoti sprejme kulturo,
v katero se je preselil.
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Z anketnim vprašanjem sem želela preveriti, ali anketiranci iz navedenih trditev prepoznajo 

koncept medkulturne družbe oz. njegovo razlikovanje od koncepta 

večkulturnosti/multukulturnosti.  

Skoraj dve tretjini oz. 61 % anketiranih je pravilno odgovorilo, da gre pri medkulturni družbi 

za družbo, odprto za vzpostavljanje odnosov med večino in manjšino, ki si prizadeva za 

aktivno strpnost in enakopravne odnose. 35 % anketiranih je izbralo odgovor, ki definira 

pojem večkulturne družbe, 4 % anketirancev pa odgovor, ki opredeljuje diskriminacijo. Nihče 

od vprašanih ni izbral trditve, ki opredeljuje pojem asimilacije. 

39 % vprašanih je izbralo napačen odgovor in očitno iz danih trditev ne prepoznajo 

pomembnih konceptov, kot so medkulturna družba, večkulturna družba in diskriminacija. Ker 

nihče od vprašanih ni izbral odgovora, ki opredeljuje pojem asimilacije, sklepam, da je pojem 

poznan vsem. Menim, da bi bil v primeru, da bi morali anketiranci sami definirati pojem 

medkulturne vzgoje, odstotek pravilnih odgovorov nižji. 

Slika 4: Seznanjenost z dokumenti na področju medkulturne vzgoje (v %) 

 

Iz slikovnega prikaza (slika 4) je razvidno, da je 83 % anketirancev odgovorilo, da niso 

seznanjeni z zakonskimi akti na področju medkulturne vzgoje, le 17 % vprašanih pa je z 

dokumenti seznanjenih. Nekateri anketiranci so navedli več dokumentov. 5 anketirancev je 

pod dokumente, ki jih poznajo, navedlo Kurikulum za vrtce, 5 anketirancev Belo knjigo o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, štirje anketiranci so navedli Smernice za 

vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji, trije Zakon o osnovni šoli in dva anketiranca Ustavo Republike 

Slovenije.  
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Rezultati kažejo, da velika večina anketirancev zelo slabo pozna zakonodajo in dokumente 

izobraževalnih politik, ki obravnavajo vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem.  Le manjšina je namreč navedla tudi, katere dokumente pozna. 

Menim, da je vzrok  za slabo poznavanje zakonskih aktov lahko tudi v slabo pripravljeni 

zakonodaji, ki medkulturnih vsebin (pogoji za umeščanje, načela, priporočila, smernice, 

praktični ukrepi, cilji) ne obravnava v enem zakonskem aktu, temveč je razpršena na več 

obveznih in okvirnih pravnih aktov. Medkulturne vsebine so npr. vključene v naslednje 

zakonske akte: Zakon o osnovni šoli, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 

šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Bela 

knjiga o medkulturnem dialogu, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učenca v osnovni šoli, Kurikulum za vrtce, Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole, Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, 

Strategija za vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem … Takšna 

razdrobljenost verjetno otežuje preglednost nad področjem. 

Slika 5: Udeležba na izobraževanju s področja medkulturne vzgoje v zadnjih 3 letih (v %) 

 

Iz slikovnega prikaza (slika 5) je razvidno, da se 96 % vprašanih v obdobju zadnjih 3 let ni 

udeležilo nobenega izobraževanja na temo o medkulturnem dialogu, različnosti in integraciji 

otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem, le 4 % anketirancev pa se je tovrstnega 

izobraževanja v zadnjih 3 letih udeležilo. Vsi štirje anketiranci so pod ime izobraževanja in 

trajanja navedli 3-letni študij v sklopu Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

Navedba študija na pedagoški fakulteti je pogojno ustrezen odgovor, saj je tovrstno 

izobraževanje v sklopu predmeta Družboslovnih študij in del obveznosti, ki jih je potrebno 
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opraviti za pridobitev poklica. Iz odgovorov je razvidno, da se anketiranci dodatnih 

izobraževanj ne udeležujejo bodisi zato, ker jim vrtci/šole le-teh ne ponudijo bodisi zaradi 

njihove nezainteresiranosti oziroma nizke stopnje samozavedanja, kako pomembno vlogo v 

procesu vključevanja otroka priseljenca v vzgojno-izobraževalni sistem imajo. 

8.3 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna so stališča in mnenja vzgojiteljev in 

učiteljev v prvem razredu osnovne šole o kulturni raznolikosti, 

diskriminaciji, prvem učnem jeziku in socialni vključenosti otrok 

priseljencev? 

Za spodnje trditve, ki so prikazane na slikah 6,7 in 8, sem želela ugotoviti stopnjo strinjanja s 

posameznimi trditvami. Tu uporabim 5-stopenjsko mersko lestvico, pri čemer predstavlja 

vrednost 1 sploh se ne strinjam, številka 2 se ne strinjam, številka 3 niti se strinjam, niti se ne 

strinjam, številka 4 se strinjam in številka 5 popolnoma se strinjam. Pri interpretaciji 

rezultatov upoštevam odstopanje 0,5  točke v spodnji in zgornji meji merske lestvice. 

Slika 6: Odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do diskriminacije 

 

S povprečno oceno 3,8 se anketiranci strinjajo, da slovenska vzgoja in izobraževanje 

omogočata enakovredno obravnavo slovenskih in neslovenskih učencev. S povprečno oceno 

3,2 so se anketiranci opredelili do trditve, da slovenska vzgoja in izobraževanje otrok 

priseljencev ne silita k asimilaciji, kar pomeni, da se anketiranci v povprečju ne nagibajo niti 

k strinjanju niti k nestrinjanju. Anketiranci se ne strinjajo s trditvijo,  da v njihovem delovnem 

okolju prihaja do diskriminacije otrok priseljencev, kar predstavlja povprečna ocena 1,8. 

Večna torej meni, da so priseljenci enako obravnavani; hkrati pa določen delež kritično 

reflektira in prepoznava tendence po asimilaciji ter pojav diskriminacije. 
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Pojmi enakega obravnavanja, diskriminacije in asimilacije se povezujejo. Če anketiranci od 

otroka priseljenca pričakujejo, da se bo asimiliral v družbo, ga podvržejo diskriminaciji in 

hkrati kršijo načelo enakega obravnavanja, ki ne temelji na enakem odnosu do vseh otrok, 

temveč na enakem individualnem odnosu do posameznega otroka. 

Trditvi 1 in 3 sta v korelaciji, medtem ko v odnosu do 2. trditve prihaja do odstopanja. 

Anketiranci se strinjajo, da je otrokom priseljencem v povprečju omogočena enaka obravnava 

in da ne prihaja do diskriminacije, hkrati pa v povprečju niso potrdili ocene, da do asimilacije 

otrok priseljencev ne prihaja.  

Slika 7: Odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do prvega učnega jezika 

 

S trditvami, prikazanimi na slikovnem prikazu (slika 7), sem želela preveriti stališča 

anketirancev do jezika dežele, v katero so se preselili, in do maternega jezika. 

S povprečno oceno 4,2 se anketiranci strinjajo, da je za otroke priseljencev pomembno, da se 

čim prej naučijo govoriti slovensko, saj jim le-to omogoča lažjo vključitev v novo okolje. 

Anketiranci se v povprečju strinjajo, da lahko starši, ki so se preselili v Slovenijo, za socialno 

vključenost svojega otroka naredijo največ, če z njim govorijo slovensko tudi v svojem 

domačem okolju, kar predstavlja povprečna ocena 3,6. Prvi dve trditvi kažeta na to, da 
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anketiranci od otrok priseljencev pričakujejo, da se jezikovno asimilirajo v družbo. Povprečna 

ocena 2,8 nam pove, da so anketiranci razdvojeni med strinjanjem in nestrinjanjem s trditvijo, 

da učenje maternega jezika otroka priseljenca zavira njegovo učenje slovenskega jezika. 

Anketiranci se ne strinjajo s trditvijo, da bi moral biti prvi učni jezik v vrtcu/šoli otrokov 

materni jezik, kar kaže povprečna ocena 2,3. Anketiranci se s povprečno oceno 1,9 prav tako 

ne strinjajo s trditvijo, da je za otroke priseljencev najbolje, da se vzgojitelj/učitelj izogiba 

aktivnostim, povezanim z njihovo kulturo, da bi se izognili posledicam, ki jih prinaša 

izpostavljanje drugačnosti v razredu. Kot kaže, je za večino anketirancev učenje slovenskega 

jezika (tako v ustanovi kot v domačem okolju ) ključno za socialno vključevanje otrok v 

družbo in izobraževalne ustanove, in sklepam, da materni jezik doživljajo bolj ali manj kot 

»oviro«.  

Pomen znanja tako maternega jezika kot jezika okolja obravnava več avtorjev.  

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

izobraževanja (2007) je zapisano, da: »sprejetje in spodbujanje k ohranitvi maternega jezika 

otroka priseljenca spodbuja k učenju drugega jezika«, zato je pomembno, da damo otroku 

priseljencu vedeti, da je njegov materni jezik enakovredno obravnavan in spoštovan.   

Medvešek in Bešter (2010) ter Čok (2009) navajajo, da ima materni jezik v življenju 

posameznika pomembno vlogo, saj vpliva na oblikovanje njegove osebnosti in samopodobe, 

hkrati pa lahko posameznik obvlada drugi tuji jezik le, če obvlada svoj materni jezik 

Vižintin (2010b) se sprašuje, do kje ima šola pravico posegati v avtonomijo doma, saj je 

otrokom priseljencem in njihovim staršem slovenščina drugi jezik (jezik okolja) 

V raziskavah avtorjev Peček in Lesar (2006) ter Meke (2014) rezultati kažejo, da se anketirani 

vzgojitelji in učitelji glede učenja slovenskega jezika strinjajo, da bi se morali otroci 

priseljenci čim prej naučiti govoriti slovensko in uporabljati slovenski jezik tudi v domačem 

okolju, saj naj bi bila naloga staršev pripraviti otroka na šolo, kar vključuje tudi rabo 

slovenskega jezika.  

Vzgojitelji in učitelji 1. razreda osnovne šole imajo negativno stališče do uporabe maternega 

jezika v vrtcu/šoli, saj  od otrok priseljencev pričakujejo jezikovno prilagajanje, od staršev teh 

otrok pa spodbujanje pri tem. Povprečna ocena kaže, da so anketiranci neodločni glede vpliva 

maternega jezika na učenje slovenskega, kar pomeni, da se pogojno zavedajo vpliva, ki ga 

ima materni jezik za posameznika, hkrati pa so se opredelili do trditve, da je za otroka 
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priseljenca najbolje, da se slovenskega jezika nauči čim prej, po možnosti v družini. 

Ugotavljam, da anketiranci menijo, da je naloga družine, da otroka čim bolj pripravijo na 

novo okolje, tudi z učenjem slovenskega jezika.  

Pri tem se zastavlja vprašanje, ali se vprašani zavedajo, da lahko starši s takšnim odnosom 

naredijo več škode kot koristi: 

1. Starši priseljenci tudi sami večinoma ne obvladajo slovenščine, kar prenesejo na svoje 

otroke. 

2. Uporaba slovenščine lahko negativno vpliva na nivo in kakovost komuniciranja v družini. 

3. Če otrok ne usvoji maternega jezika, mu s tem otežujemo učenje jezika okolja. 

4. Otroci, ki se učijo brati in pisati v maternem jeziku, lažje prenesejo te spretnosti na drugi 

jezik. 

5. Starši v tem primeru sami spodbujajo asimilacijo v večinsko kulturo in s tem otroku ne 

dajejo možnosti ohranjanja in nadgrajevanja svoje kulturne identitete (Denied a future?, 

2001, v Peček & Lesar, 2006). 

Vzgojitelji in učitelji 1. razreda osnovne šole sicer menijo, da se vzgojitelj/učitelj ne bi smel 

izogibati aktivnostim, povezanim s kulturami otrok priseljencev. Pojem medkulturnosti očitno 

omejujejo na dejavnosti, ki vsebujejo predstavljanje jezika, kulture in običajev otrok 

priseljencev, saj so jih pripravljeni vključiti v dnevno rutino oziroma učni načrt, medtem ko se 

na področju maternega jezika kaže večja neprilagodljivost.  

Večjo neelastičnost na področju prilagajanja jezika sem pričakovala. Narodna zavest 

Slovencev, majhnost naroda in nagon po preživetju lastnega jezika in kulture zamegljujejo 

pomen, ki ga ima materni jezik za oblikovanje identitete in samopodobe pri otroku 

priseljencu.  

Slika 8: Odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do kulturne raznolikosti 

 

S povprečno oceno 3,5 so se anketiranci opredelili do trditve, da prisotnost različnih etničnih, 

verskih ali nacionalnih pripadnosti ljudi bogati kulturno življenje v naši državi.  
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Povprečna ocena presenetljivo kaže, da anketiranci trditve niso ne potrdili ne ovrgli. Da bi 

anketiranci ravnali v skladu poslanstvom vzgojitelja/učitelja, katerega naloga je razvijati 

medkulturnost, pozitivno klimo v razredu in raznojezičnost ter s svojimi dejanji in preko 

skritega kurikula sporočati otrokom, naj se drugačnosti ne bojijo, bi morali trditev nesporno 

potrditi.  

Analiza odgovora kaže, da anketiranih pedagoških delavcev prisotnost otrok priseljencev kot 

ljudi, ki s seboj prinesejo svojo kulturo in jezik, kolikor lahko z nami delijo svoje izvorno 

bogastvo« (Vižintin, 2010b, str. 118), niti ne zanima/zanima.   

8.4 Raziskovalno vprašanje 3: Kakšna so stališča vzgojiteljev in učiteljev 

prvega razreda osnovne šole do medkulturnih praks, na kakšen način 

so medkulturne vsebine umeščene in kakšne oblike podpore in dodatne 

pomoči otrokom priseljencem izvajajo vrtci in šole anketirancev? 

Vključevanje medkulturnih vsebin je pomembno za prepoznavanje nepravičnosti, rasizma, 

predsodkov in diskriminacije ter razvijanje strategij za spopadanje s temi družbenimi pojavi 

tekom šolanja in kasneje v življenju (Vah Jevšnik, 2010). 

Umek (2010) pravi, da ravno stališča (in odnosi) močno vplivajo na predstavo o nas samih, 

vplivajo na pripravljenost za interakcijo, na odnos z drugimi ljudmi, na predstavo o drugih 

posameznikih in na predstavo o sestavinah posamezne družbe.  Prav razlike v stališčih, ki so 

plod posameznikovih stališč in znanja, so vzroki za medsebojne konflikte. Posameznik mnoga 

stališča prevzame iz okolja, v katerem živi. Če je določen posameznik dlje časa izpostavljen 

negativnim čustvom do objekta, potem so stališča do objekta negativna.  

Slika 9: Dejavnosti na področju medkulturne vzgoje v šolskem letu 2015/2016 (v %) 
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Anketiranci so v 72 % primerov navedli, da letni delovni načrti v šolskem letu 2015/16 ne 

vsebujejo dejavnosti s področja medkulturne vzgoje, le v 28 % primerov pa jih vsebujejo. Iz 

rezultatov tega anketnega vprašanja sklepam, da se 72 % anketirancev ne zaveda 

pomembnosti integracije medkulturnih dejavnosti in praks v vsakdanjo rutino/pouk. 

Anketiranci so za dejavnosti, ki jih izvajajo, navedli:  

- branje pravljic, ki govorijo o sprejemanju drugačnih, 

- pravljice iz različnih koncev sveta, 

- socialne igre, 

- pogovor o praznikih, navadah in običajih posameznih kultur, 

- predstavitev posameznih kultur, 

- spoznavanje otrok iz različnih koncev sveta, 

- sodelovanje s skupnostjo, 

- kulturni dan, namenjen spoznavanju evropskih kultur, 

- prireditev ob dnevu Romov, 

- ozaveščanje skupnih elementov različnih kultur naših učencev, 

- spoznavanje rajalno-gibalnih iger, zastav, lege drugih držav.  

Eden od anketiranih je med dejavnostmi navedel: »obisk črne Justine«, kar nam nazorno 

prikaže stereotipno noto v tem stavku. Iz odgovora drugega anketiranca: »letos nimam otroka, 

da bi se z njim ukvarjala na tem področju« pa sklepam, da koncept medkulturne vzgoje pozna 

pomanjkljivo, saj prisotnost otroka v skupini/razredu, ki pripada drugi kulturi, ni pogoj za 

razvijanje medkulturnih kompetenc ostalih otrok. 

Nieto (2008, v Vižintin, 2010a) pravi, da potrebujejo več multikulturnega izobraževanja 

predvsem otroci iz dominantne kulture, saj so običajno napačno izobraženi ali neizobraženi o 

različnosti. 

Nihče od anketiranih ni med dejavnostmi navedel tem, pomembnih za spoznavanje koncepta 

medkulturne vzgoje: medkulturni dialog, identiteta in pripadanje, podobnosti in razlike, 

človekove pravice in dolžnosti, diskriminacija, stereotipi, predsodki in enakost, konflikt in 

preprečevanje konflikta.  

Kar nekaj anketirancev je pod odgovor navedlo branje pravljic, pri čemer se sprašujem, ali so 

otroku priseljencu/otrokom priseljencem v primeru neznanja slovenskega jezika omogočili 
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poslušanje pravljic ali uporabo knjig v njihovem jeziku, saj v nasprotnem primeru samo 

branje pravljic ne doseže namena.  

Iz navedenih odgovorov sklepam, da anketiranci pojma medkulturnosti ne dojemajo kot 

proces, ki ga je treba nenehno razvijati, spodbujati ter integrirati v vsa področja 

kurikula/učnega načrta, temveč kot posredovanje neposrednih informacij, ki po mnenju Yorka 

(1991, v Kranjc, 2008) za doseganje ciljev ne zadostuje. 

Primeri aktivnega vključevanja otrok priseljencev v pedagoški proces 

Odgovor na vprašanje je podalo 55 anketirancev, kar predstavlja 57,2 odstotni delež med 

vsemi vprašanimi. Ker so si bili posamezni odgovori po vsebini med seboj podobni, sem jih 

za večjo preglednost združila. Anketiranci so za primere navedli: 

- sodelovalno učenje, 

- medvrstniška pomoč, 

- večkrat preverjam razumevanje, dodatna navodila v njegovem jeziku, uporabljam več 

slikovnega gradiva, slovarček posameznih besed, prevod, mimiko roke, 

- besede v maternem jeziku, 

- skrb za komunikacijo, 

- pogovor, risanje po navodilih, 

- dvojezični napisi, 

- veliko pomenita zgled vzgojiteljice in otrok, 

- bližina učitelja, 

- sedi pri meni, 

- pomagam pri vključevanju v skupino z različnimi socialnimi igrami, 

- spontano, kar delajo drugi učenci, 

- je aktivni član oddelčne in šolske skupnosti, enake možnosti izobraževanja, 

- otroka usmerimo v enake dejavnosti vzgojno-izobraževalnega procesa, 

- spodbujam ga, da se vključi v vse aktivnosti. 

Nihče od anketirancev ni navedel, da otroka priseljenca obravnava enako kot ostale otroke. 

Sicer gre za posamezne odgovore, prav tako tega vprašanja niso izpolnili vsi sodelujoči v 

anketi. Vseeno pa lahko primanjkljaj enake obravnave interpretiram kot pozitiven premik v 

primerjavi z nekaterimi drugimi analizami (Peček in Lesar, 2006, Meke, 2014), saj sklepam, 

da se anketirani pedagoški delavci zavedajo, da otrok priseljencev ne moremo obravnavati 
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enako kot druge otroke, ker imajo v primerjavi z ostalimi drugačne jezikovne, kulturne in 

socialne predispozicije, ki jih moramo obravnavati individualno. Pri tem je treba biti pozoren, 

da otroku priseljencu ne naprtimo oznake osebe s posebnimi potrebami, temveč jim skušamo 

pomagati z dodatno spodbudo, razlago in se pri tem izkazati z dobršno mero empatije, 

občutljivosti in strpnosti pri premagovanju razlik.  

Načina vključevanja otroka priseljenca s pomočjo sodelovalnega učenja in medvrstniške 

pomoči sta navedla dva anketiranca, iz česar sklepam, da se zavedata pomembnosti 

pridobivanja konkretnih izkušenj in medkulturnih kompetenc. Ustvarjanje ugodne klime v 

skupini/razredu s poudarkom na medkulturnem dialogu in krmarjenje vzgojitelja/učitelja med 

razlikami ter poudarjanjem podobnosti med otrokom priseljencem in ostalimi otroki je 

ključno za grajenje pozitivne samopodobe otroka priseljenca in manj stresno vključitev v 

novo socialno okolje. 

Odgovori anketirancev, da večkrat preverjajo razumevanje, dajejo dodatna navodila v jeziku 

otroka priseljenca, uporabljajo več slikovnega gradiva, slovarček posameznih besed, prevod, 

mimiko roke, nakazujejo, da so anketiranci z vidika podajanja snovi, razlage, jezikovnega 

prilagajanja znanju in razumevanju otroka priseljenca dobro ozaveščeni, saj so pripravljeni 

poenostaviti razlago, se poslužujejo tako dodatnih pripomočkov (slikovno gradivo, slovarček 

posameznih besed), neverbalne komunikacije (mimika rok) kot vključevanja jezika in kulture 

otroka priseljenca. 

Dva odgovora sta se nanašala na pomembnost zgleda in bližine pedagoških delavcev. Iz tega 

sklepam, da se omenjena anketiranca zavedata pomena, ki ju kot pomembna odrasla imata v 

relaciji vzgojitelj/učitelj – otrok pri oblikovanju samopodobe otroka priseljenca.  

Od mnenja, ki si ga pedagoški delavec ustvari o otroku, je odvisna raven pričakovanj, ki jih 

nato v verbalni in neverbalni obliki posreduje ter mu tako sporoča, kakšen je in koliko je 

vreden.   

Odgovori, da je otrok priseljenec aktivni član oddelčne in šolske skupnosti, ima enake 

možnosti izobraževanja in je spodbujen k vključevanju v vse oziroma enake dejavnosti, po 

mojem mnenju niso zadovoljivi. Po Ustavi Republike Slovenije (1991) so vsem otrokom, ne 

glede na status, tako ali tako zakonsko omogočene enake pravice do izobraževanja, zato je 

poudarjanje enake možnosti izobraževanja samoumevno in zato odveč.  
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Prav tako menim, da je samoumevna vključitev otroka priseljenca v vse dejavnosti, ki jih 

pedagoški delavec izvaja tekom dnevne rutine/šolskega urnika, saj ni razloga, da bi bil iz njih 

izvzet. Pri vključevanju otroka priseljenca v dnevne dejavnosti pa so potrebne posebna 

pozornost, strokovnost in senzibilnost vzgojitelja/učitelja, da prepozna morebitne znake 

stiske, nelagodja, težave s sledenjem in razumevanjem … 

V odgovorih anketirancev pogrešam pripravljenost pedagoških delavcev, da bi v medkulturne 

dejavnosti umestili npr. učenje osnovnih besed v jezikih otrok priseljencev in dejavnosti, v 

katerih bi otroci lahko pridobivali konkretnejše izkušnje pridobivanja medkulturnih 

kompetenc (npr. delavnice, učne skupine, aktivno učenje), saj le pogovor in predstavljanje 

različnih kultur za konkretnejše izkušnje ne zadostujeta. Prav tako pogrešam povezovanje in 

integracijo medkulturnih vsebin v različna področja vzgoje in izobraževanja ter pripravljenost 

pedagoških delavcev, da bi sami naredili aktiven korak pri vzpostavljanju medkulturnega 

dialoga in vzdušja v skupini/razredu. Npr.: pedagoški delavci se lahko naučijo nekaj besed, 

pesmi, pravljic v jeziku otroka priseljenca in se mu tako približajo ter vzpostavijo zaupanje 

otroka priseljenca do njega. 

Slika 10: Umeščanje medkulturnih vsebin v dnevno rutino/šolski urnik (v %) 

 

87 % anketirancev je odgovorilo, da medkulturne vsebine v dnevno rutino/šolski urnik 

umeščajo spontano in po potrebi, samo 6 % vprašanih pa medkulturne vsebine načrtuje in 

umešča v skladu z učnim načrtom. 3 % anketirancev navajajo, da jim za umeščanje 

medkulturnih vsebin zmanjka časa zaradi natrpanosti letnega učnega načrta. Sklepam, da je ta 

odgovor obkrožil delež učiteljev 1. razreda, saj se nanaša na šolsko okolje. Prav tako so 3 % 

87%

6%
3% 3%

1% Medkulturne vsebine umeščam
spontano in po potrebi.

Medkulturne vsebine umeščam v skladu
z učnim načrtom.
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natrpanost letnega učnega načrta.

Medkulturnih vsebin ne umeščam v
dnevno rutino/šolski urnik.

Drugo.
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anketiranih odgovorili, da medkulturnih vsebin sploh ne umeščajo v dnevno rutino/šolski 

urnik, iz česar sklepam, da v svoji sredi nimajo otroka priseljenca.  

Majhen odstotek vprašanih, ki medkulturne vsebine načrtujejo in umeščajo v skladu z učnim 

načrtom kaže, da pedagoški delavci medkulturnim vsebinam ne pripisujejo pomembnejše 

vloge.  

Slika 11: Oblike podpore in dodatne strokovne pomoči (v %) 

 

Anketiranci so z 51 % odgovorili, da v njihovem vrtcu/šoli otrokom priseljencem zagotavljajo 

dodatno strokovno pomoč, 34 % anketirancev pa je odgovorilo, da je ne zagotavlja. 15 % 

anketirancev je odgovorilo, da dodatne strokovne pomoči ne potrebujejo. Sklepam, da zato, 

ker v skupino/razred ni vključen noben otrok priseljenec.  

Slika 12: Način umestitve dodatne strokovne pomoči v dnevno rutino/pouk (v %) 
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52 % vprašanih navaja, da dodatna strokovna pomoč poteka med dnevno rutino oz. poukom. 

20 % vprašanih je odgovorilo, da dodatna strokovna pomoč poteka izven oddelka. 15 % 

anketirancev je pod drugo navedlo, da dodatne strokovne pomoči v vrtcih ali šolah ne nudijo 

oz. je ne potrebujejo, iz česar sklepam, da v teh vrtcih ali šolah nimajo priseljenih otrok, 13 % 

vprašanih pa je odgovorilo, da dodatna strokovna pomoč poteka po dnevni rutini oz. pouku. 

Dodatno strokovno pomoč opredeljujem bodisi kot pomoč pri učenju maternega/slovenskega 

jezika bodisi kot pomoč pri vključevanju otroka priseljenca v skupino/razred.  

Pomoč pri vključevanju otroka priseljenca v skupino/razred bi morala potekati med dnevno 

rutino/poukom, saj gre pri medkulturni vzgoji za pedagoški proces, ki »ga je treba privzgojiti 

in rasti z njim, zato je toliko bolj pomembno, da se vrtci in šole zavedajo pomembnosti 

vzgajanja v duhu sobivanja različnih kultur« (Medkulturna vzgoja v šoli: izhodišča in 

smernice, 2013).  Zato dodatna strokovna pomoč na tem področju ne bi smela biti ločena od 

dnevne rutine/pouka, saj bi na ta način prikrajšali tako otroka priseljenca kot ostale otroke za 

privzgajanje medkulturnih vrednot.  

Glede na to, da so anketiranci večinoma navedli, da medkulturne vsebine umeščajo v dnevno 

rutino/pouk spontano in ne na podlagi dnevnih priprav/učnih načrtov, sklepam, da je tudi 

dodatna strokovna pomoč otrokom priseljencem nudena glede na potrebe, predvsem pri 

učenju slovenskega jezika. 
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8.5 Raziskovalno vprašanje 4: Kakšen je odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. 

razreda osnovne šole do kulturnih, jezikovnih in verskih dejavnosti in, 

ali obstajajo razlike, kadar gre za različne etnične skupine in 

narodnosti? 

Slika 13: Področje kulture (v %) 

 

99 % anketiranih bi otroku norveških staršev omogočilo, da predstavi vikinško kulturo svoje 

države. 94 % anketiranih bi dovolilo, da otrok albanskih staršev predstavi značilne albanske 

igre. Enak odstotek anketiranih bi dovolil, da otrok kitajskih staršev predstavi značilne 

kitajske jedi. 89 % anketiranih bi dovolilo otroku ruskih staršev, da predstavi pisavo v cirilici, 

85 % anketiranih, da otroci v predstavi za starše plešejo slovenske in bosanske plese, 75 % pa, 

da otrok muslimanske vere predstavi svojo vero in kulturo. 

Na področju kulture so anketiranci na vsa vprašanja v povprečju odgovorili pritrdilno glede 

omogočanja raznih kulturnih dejavnosti. Odstotek pritrdilnih odgovorov se zmanjšuje glede 

na geografsko lego države, iz katere izhaja otrok priseljenec. V primeru predstavitve norveške 

kulture je bil proti samo 1 % anketirancev, pri predstavitvi muslimanske vere in kulture pa kar 

25 % anketirancev, čeprav gre za enako področje dejavnosti, iz česar sklepam, da so 

anketiranci v primerjavi z norveško, albansko, rusko in bosansko kulturo do muslimanske bolj 

nestrpni. 
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Slika 14: Področje vere (v %) 

 

Anketiranci so z 59 % zavrnili možnost, da bi otrok muslimanske vere v vrtcu/šoli užival 

hrano, ki je skladna z njegovo vero. 66 % anketirancev pa se ne strinja, da bi otrok srbskih 

staršev praznoval pravoslavni praznik v vrtcu. 

Dejavnosti v vrtcu, ki vključujejo proslavljanje in praznovanje so omenjene tudi v 

Kurikulumu (1999, str. 37): »Z dejavnostmi je treba obeleževati praznike, ki so vsem skupni 

(državni prazniki), verske praznike (božič, velika noč) pa naj se v vrtcu obeleži le z 

dejavnostmi, ki so sprejemljive za vse otroke.«  

V vrtcih in šolah se zaradi načela ločenosti države in cerkve ne praznuje božiča ali velike noči 

kot praznikov večinske kulture, se pa jih v praksi omenja, npr. seznanjanje s praznovanjem 

božiča in velike noči na področju kulture, dejavnosti na področju umetnosti, ki so v povezavi 

z omenjenima praznikoma, dejavnosti na področju jezika – zgodbe z božično vsebino … 

Stališče anketirancev se zato zdi v primerjavi s krščanskimi prazniki diskriminatorno do 

pravoslavnih otrok.  

Anketiranci so prav tako zavrnili možnost, da bi otroku muslimanu omogočili prehrano v 

skladu z njegovo vero. Čedalje več vrtcev in osnovnih šol omogoča pri prehrani izbiro 

jedilnika tako za vegetarijance kot za vsejedce. Hrana predstavlja del kulture otroka 

priseljenca in onemogočanje uživanja le-te samo zaradi predsodkov je diskriminatorno in v 

nasprotju  s stališči anketirancev iz drugega raziskovalnega vprašanja, kjer so anketiranci 

opredelili, da v vzgojno-izobraževalnem sistemu ni prisotna diskriminacija. 
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Otroci bosanskega porekla so večinoma pravoslavne ali muslimanske vere. Na področju 

kulture bi anketiranci otrokom muslimanom sicer omogočili predstavitev vere, v konkretnih 

primerih praznovanja oziroma uživanja za njih sprejemljive hrane pa se njihova strpnost 

konča.  

Slika 15: Področje jezika (v %) 

 

96 % anketirancev bi otroku britanskih staršev omogočilo, da prebere in predstavi knjigo za 

bralno značko v angleškem jeziku. 95 % anketirancev bi otroku švedskih staršev omogočilo 

igralne urice v švedskem jeziku za vse otroke v skupini. Branje pravljic v maternih jezikih 

otrok v skupini/razredu bi omogočilo 88 % anketirancev. 52 % anketirancev meni, naj otrok, 

ki prihaja iz Prekmurja, v vrtcu/šoli ne govori v prekmurskem narečju. 75 % anketirancev 

romskemu otroku ne bi omogočilo, da v vrtcu/šoli govori romski jezik. 88 % anketirancev je 

zavrnilo možnost izbire knjige v hrvaškem jeziku za bralno značko za vse otroke v skupini.  

Analiza odgovorov v sklopu teh vprašanj kaže na izrazito diskriminacijo otrok glede na 

državo izvora. Anketiranci so močno podprli idejo o predstavitvi in branju knjige v angleškem 

jeziku ter dejavnosti v švedskem jeziku. Branje pravljic v maternih jezikih otrok je prav tako 

podprla večina anketirancev, saj jeziki niso bili opredeljeni. Nasprotno je večina anketirancev 

zavrnila možnost, da bi otrok govoril v šoli v prekmurskem narečju, ki je del slovenskega 

jezika, iz česar sklepam, da so anketiranci pod vtisom predsodka, da je prekmurščina ostalim 

Slovencem nerazumljivo narečje. Prav tako je večina zavrnila možnost, da bi romski otroci 
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razvijali dvojezičnost, čeprav  so Romi na Dolenjskem močna manjšinska skupina in so v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu stalno prisotni. Iz tega odgovora sklepam, da je stopnja 

diskriminacije do romskih otrok še vedno zelo visoka. Večina je zavrnila tudi možnost branja 

knjige v hrvaškem jeziku, čeprav nam je jezik zaradi bližine meje, zgodovinskih stikov in 

podobnosti slovenščini neprimerno bližje kot npr. angleški oziroma švedski jezik. 

Zanimivo je odstopanje pri odgovoru na vprašanje, ali bi kot vzgojitelji/učitelji omogočili 

branje pravljic v maternih jezikih otrok, saj je nanj pritrdilno odgovorilo 88 % vprašanih. 

Sklepam, da so si pod materne jezike predstavljali jezike držav, ki jih bolj cenijo, saj je 

odgovor v primerjavi z romsko in hrvaško kulturo ter prekmurskim narečjem zelo visok.  

9 RAZPRAVA 

Relativno slabo poznavanje anketirancev termina in zakonodaje s področja medkulturnosti ter 

skoraj ničelna udeležba na izobraževanjih na temo medkulturnosti očitno vplivata na 

vključevanje medkulturnih vsebin v kurikulum/učne načrte vprašanih, saj se načrtovanega 

umeščanje medkulturnih vsebin poslužuje le 28 % vprašanih. 72 % anketiranih je odgovorilo, 

da medkulturne vsebine niso načrtovane, 87 %  pa, da jih umeščajo v dnevno rutino/šolski 

urnik spontano in po potrebi, kar kaže, da se pedagoški delavci medkulturnih praks 

poslužujejo le po sili razmer, tj. ko je v skupino/razred dejansko vključen otrok priseljenec, in 

pojem medkulturne vzgoje dojemajo kot posamezne, spontane dejavnosti, ne kot pedagoški 

proces, ki bi ga bilo potrebno razvijati in graditi vsak dan.  

Ugotavljam, da se med odgovori pojavljajo nasprotja. Anketiranci so potrdili, da so otrokom 

priseljencem nudeni enaki pogoji za vzgojo in izobraževanje, niti niso/so ovrgli trditve, da ne 

prihaja do asimilacije otrok priseljencev, in hkrati ovrgli trditev, da na njihovem delovnem 

mestu prihaja do diskriminacije otrok priseljencev. Po drugi strani pa analiza odgovorov kaže, 

da anketiranci od otrok priseljencev pričakujejo jezikovno asimilacijo v vrtcih/šolah, saj se 

strinjajo, da je za lažjo vključitev v novo okolje potrebna čimprejšnja usvojitev slovenskega 

jezika, ki naj poteka tudi v domačem okolju ter da bi moral biti prvi učni jezik v vrtcu/šoli 

sovenski jezik, kar otroka priseljenca postavlja v neenak položaj v primerjavi z ostalimi otroki 

in ga sili v asimilacijo.  Anketiranci so potrdili, da veliko bolj cenijo jezik in kulturo držav 

severneje od Slovenije (Norveška, Švedska, Velika Britanija) kot jezik in kulturo držav 

južneje od Slovenije (Hrvaška, Bosna in Hercegovina), ki so nam sorodnejše. Hkrati 
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ugotavljam, da je prisotna diskriminacija romske manjšine, saj anketiranci romskim otrokom 

ne bi omogočili dejavnosti v romskem jeziku.  

Odnos do medkulturnosti lahko razdelim v dva dela. V prvem delu so obravnavane 

medkulturne dejavnosti in prakse, do katerih imajo anketiranci pozitiven odnos, se jih 

pogosteje poslužujejo, so bolj prilagodljivi in strpni, ne glede na državo porekla otroka 

priseljenca, vendar pa v večini niso vnaprej načrtovane. V drugem delu obravnavam področje 

jezika, v katerem ugotavljam, da so anketiranci na področju jezika manj prilagodljivi in strpni 

ter se poslužujejo načel integracije in jezikovne asimilacije otroka priseljenca v okolje. Pri 

tem imajo različno jezikovno toleranco glede na državo izvora otroka priseljenca, vendar le v 

primeru držav, ki jih anketiranci dojemajo kot jezikovno in kulturno grožnjo.  

Iz odgovorov sklepam, da bi imel npr. otrok priseljenec norveškega porekla več možnosti za 

lažje vključevanje v novo okolje, pedagoški delavci pa bi bili do njega bolj prilagodljivi in 

skušali v dnevno rutino vnesti tako medkulturne kot jezikovne dejavnosti, pri čemer bi imeli 

večjo stopnjo tolerance glede jezikovne asimilacije kot npr. v primeru otroka priseljenca 

bosanskega porekla.  
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10 ZAKLJUČEK 

Povečevanje heterogenosti družb, predvsem zaradi množičnega preseljevanja v začetkih 20. 

stoletja, je vplivalo na šolsko politiko, ki je bila v sami osnovi izključevalno naravnana, npr. 

ločene šole za kmečke in meščanske otroke, belce in črnce v ZDA, izključevanje pripadnikov 

drugih veroizpovedi, ras, nacionalnosti.  

Preko družbene do rasne diskriminacije smo tekom časa prešli v sistem, ki zavrača kakršno 

koli diskriminacijo glede na raso, vero, etničnost in kulturo.  

Po petintridesetih letih, odkar je termin medkulturna vzgoja našel prostor tudi v zakonskih 

aktih, v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu še vedno obstajajo številne vrzeli in 

prostor za napredek. Da bodo pozitivne plati medkulturne vzgoje dokončno zaživele, je 

potrebno urediti in poenotiti zakonske predpise ter ustrezno izobraziti pedagoške delavce. 

Začeti je treba s pedagoškimi delavci in najprej njim privzgojiti pomembnost koncepta 

medkulturne vzgoje za širšo družbo in njihovo vlogo pri tem, da ga bodo lahko predajali 

otrokom. 

Uspešna integracija priseljencev v okviru medkulturne vzgoje je poglavitna za uspešno 

sobivanje različnih kultur na določenem ozemlju. Gre za proces, ki ga moramo začeti 

privzgajati že otrokom v vrtcih in je namenjen vsem, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni 

proces.  

Menim, da so pedagoški delavci tisti, katerim morajo pisci zakonodaje nameniti več 

pozornosti, saj oni ustvarjajo bodisi pozitivno bodisi negativno medkulturno klimo v 

skupini/razredu in tako skozi generacije otrok privzgajajo prizadevanje za enakopravne 

odnose. Če vzgojitelj/učitelj s svojim zgledom in kompetencami otrokom kaže, naj se razlik 

ne bojijo, temveč jih skušajo pretvoriti v podobnosti, bodo otroci temu zgledu prej ali slej 

začeli slediti.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani, 

Sem Jana Malenšek, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pred 

vami je anketni vprašalnik, katerega izpolnitev mi bo pomagala pri analizi raziskovalnih 

vprašanj na temo diplomske naloge Medkulturna vzgoja v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. 

Anketni vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izključno za potrebe diplomske naloge. 

Hvala za sodelovanje. 

1. Kakšno delovno mesto trenutno opravljate? 

a. Pomočnik vzgojitelja. 

b. Vzgojitelj. 

c. Učitelj razrednega pouka. 

d. Drugo. 

 

2. Kolikšna je vaša delovna doba v pedagoškem poklicu? 

a. Do 5 let. 

b. Od 6 – 10 let. 

c. 11 – 20 let. 

d. 21 - 30 let. 

e. Nad 30 let. 

 

3. Medkulturna družba je (izberite 1 odgovor): 

a. Družba, v katerih pripadniki različnih kulturnih, verskih, etničnih in/ali jezikovnih 

skupnosti živijo na istem ozemlju, vendar niso nujno v stiku. 

b. Družba, odprta za vzpostavljanje odnosov med večino in manjšino, ki si prizadeva za 

aktivno strpnost in enakopravne odnose. 

c. Družba, v kateri se neenako obravnava posameznike zaradi njihovih kulturnih, 

verskih, etničnih in/ali jezikovnih okoliščin. 

d. Družba, v kateri posameznik v celoti sprejme kulturo, v katero se je preselil. 
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4. Ali poznate dokumente, ki urejajo področje medkulturne vzgoje in vključevanje 

otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem? 

a. Da, poznam (prosim, navedite): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Nisem seznanjen/a z dokumenti. 

 

5. Ali ste se v obdobju zadnjih 3 let udeležili izobraževanja na temo o 

medkulturnem dialogu, različnosti, integraciji otrok priseljencev? 

a. Da (prosim, navedite ime in trajanje izobraževanja): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Ne. 

 

6. Slovenska vzgoja in izobraževanje omogočata enakovredno obravnavo slovenskih 

in neslovenskih učencev. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 

 

7. Slovenska vzgoja in izobraževanje otrok priseljencev ne silita k asimilaciji. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 
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8. Ali je otrokom priseljencev v vašem vrtcu/šoli zagotovljena dodatna strokovna 

pomoč pri učenju in razvoju? 

a. Da (prosim, navedite kakšna): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Ne. 

c. Je ne potrebujemo. 

 

9. Kako je dodatna strokovna pomoč umeščena v dnevni red? 

a. Poteka med dnevno rutino/poukom. 

b. Poteka po dnevni rutini/pouku. 

c. Poteka izven oddelka. 

d. Drugo:_______________________________________________________________ 

 

10. Prisotnost različnih etničnih, verskih ali nacionalnih pripadnosti ljudi bogati 

kulturno življenje v naši državi. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 

 

11. Menim,  da v mojem delovnem okolju prihaja do diskriminacije otrok 

priseljencev.  

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 
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12. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 vsebuje dejavnosti na področju 

medkulturne vzgoje. 

a. Da. Prosim, navedite primere dejavnosti na področjih, ki jih boste izvajali: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Ne. 

 

13. Kako umeščate medkulturne vsebine v dnevno rutino/šolski urnik (izberite 1 

odgovor)? 

a. Medkulturne vsebine umeščam spontano in po potrebi. 

b. Medkulturne vsebine umeščam v skladu z učnim načrtom. 

c. Pri umeščanju medkulturnih vsebin v dnevno rutino/šolski urnik me omejuje 

natrpanost letnega učnega načrta.  

d. Medkulturnih vsebin ne umeščam v dnevno rutino/šolski urnik. 

e. Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Prosim, navedite primere, kako otroka priseljenca aktivno vključujete v pedagoški 

proces. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Menim, da bi moral biti prvi učni jezik v vrtcu/šoli otrokov materni jezik. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 
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14. Menim, da učenje maternega jezika otroka priseljenca zavira njegovo učenje 

slovenskega jezika. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 

 

15. Starši, ki so se preselili v Slovenijo lahko za socialno vključenost svojega otroka 

naredijo največ, če z njim govorijo slovensko tudi v svojem domačem okolju. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 

 

16. Za otroke priseljencev je pomembno, da se čim prej naučijo govoriti slovensko, 

saj jim le-to omogoča lažjo vključitev v novo okolje. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 

 

17. Za otroke priseljencev je najbolje, da se vzgojitelj/učitelj izogiba aktivnostim, 

povezanimi z njihovo kulturo, da bi se izognili posledicam, ki jih prinaša 

izpostavljanje drugačnosti v razredu. 

a. Sploh se ne strinjam. 

b. Ne strinjam se. 

c. Niti se strinjam niti se ne strinjam. 

d. Strinjam se. 

e. Popolnoma se strinjam. 
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18. V skupini/razredu bi kot vzgojitelj/učitelj omogočil/a: 

Otroku norveških staršev, da predstavi vikinško kulturo svoje države. Da Ne 

Otroku britanskih staršev, da prebere in predstavi knjigo za bralno 

značko v angleškem jeziku. 

Da Ne 

Otroku iz Prekmurja, da v vrtcu/šoli govori v prekmurskem narečju. Da Ne 

Otroku srbskih staršev, da praznuje pravoslavni praznik v vrtcu. Da Ne 

Otroku kitajskih staršev, da predstavi značilne kitajske jedi. Da Ne 

Romskemu otroku, da v vrtcu/šoli govori romski jezik. Da Ne 

Otroku muslimanske vere, da predstavi svojo kulturo in vero. Da Ne 

Otroku albanskih staršev, da predstavi značilne albanske igre. Da Ne 

Otroku švedskih staršev igralne urice v švedskem jeziku za vse 

otroke v skupini. 

Da Ne 

Branje pravljic v maternih jezikih otrok v skupini/razredu. Da Ne 

Da otroci v predstavi za starše plešejo slovenske in bosanske plese. Da Ne  

Otroku ruskih staršev, da predstavi rusko pisavo v cirilici. Da Ne  

Izbiro knjige v hrvaškem jeziku za bralno značko za vse otroke v 

skupini. 

Da Ne  

Otroku muslimanske vere prehrano, skladno z njegovo vero. Da  Ne  

 


