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POVZETEK  

Diplomsko delo temelji na raziskavi o izvajanju Dopolnilnega pouka maternih jezikov 

in kultur za otroke priseljencev (DPMJK). V sodelovanju z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo sem izvedla 

raziskavo, ki zajema empirični del diplomskega dela. V raziskavi so sodelovali 

ravnatelji, učitelji, starši in otroci, ki obiskujejo DPMJK. Osredinila sem se na potek 

pouka v praksi ter ugotavljala, kakšne spremembe in dopolnitve predlagajo udeleženci 

raziskave. V teoretičnem delu diplomskega dela sem izpostavila pomembnost 

ohranjanja maternega jezika in predstavila nekaj dokumentov o integraciji priseljencev 

v slovenski šolski sistem. Poudarila sem medkulturni dialog v šoli ter pomembnost 

učiteljeve motivacije in fleksibilnosti za uspešnost pri izvajanju pouka. Analiza 

podatkov je pokazala, da so vsi udeleženci večinoma zadovoljni s samim potekom 

pouka. Predlaganih je bilo nekaj sprememb in dopolnitev, večinoma pa se pouk izvaja 

po priporočilih Načrta/usmeritev za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za 

pripadnike drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji, Smernic za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole in nekaterih drugih dokumentov. 

 

Ključne besede: dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur, materni jezik, otroci 

priseljencev, fleksibilnost učitelja, medkulturnost  

 

  



SUMMARY 

This diploma paper is based on the research about implementation of Mother tongue 

and culture complementary instruction in Slovenian primary schools (DPMJK). In 

cooperation with the Ministry of Education, Science and Sport and the National 

Education Institute Slovenia I conducted a survey, which covers empirical part of 

diploma paper. In the survey were involved principals, teachers, parents and children 

attending complementary instruction. I have focused on the actual process of teaching 

and finding out, what kind of changes and additions the participants are suggesting. In 

theoretical part I have emphasized the importance of preservation of the mother tongue 

and introduced some of the documents that include integration of immigrants in the 

Slovenian school system. I have pointed out the intercultural dialogue in schools and the 

importance of teacher’s motivation and flexibility for the successful implementation of 

teaching. Data analysis showed that all of the participants are mostly satisfied with the 

course of the complementary instruction. There were some prepositions for changes and 

update. Complementary instruction is mainly implemented by the recommendations of 

Načrt/usmeritve za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za pripadnike drugih 

jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji, Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole and some other documents. 

 

Keywords: Mother tongue and culture complementary instruction, mother tongue, 

children of immigrants, teacher’s flexibility, interculturalism 

  



KAZALO 

I. TEORETIČNI DEL .............................................................................. 1 

1 UVOD .................................................................................................................... 1 

2 MATERNI JEZIK IN KULTURA ......................................................................... 2 

2.1 OHRANJANJE KULTURE ..................................................................................................... 2 
2.2 MATERNI JEZIK .................................................................................................................... 2 

3 DOKUMENTI, KI OBRAVNAVAJO DELO Z OTROKI PRISELJENCEV....... 5 

3.1 OBVEZUJOČI DOKUMENTI ZA IZVAJANJE DPMJK ................................................... 6 
3.1.1 ZAKONI .................................................................................................................................. 6 
3.1.2 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA JEZIKOVNO POLITIKO 2014−2018 7 
3.2 ZAKONSKO NEOBVEZUJOČI DOKUMENTI ZA IZVAJANJE DPMJK ....................... 8 
3.2.1 SMERNICE ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE .............. 8 
3.2.2 STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK, UČENCEV IN MIGRANTOV V SISTEM 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI .............................................................. 9 
3.2.3 NAČRT/USMERITVE ZA DOPOLNILNI POUK MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA 

PRIPADNIKE DRUGIH JEZIKOVNIH IN KULTURNIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI ..................... 9 
3.2.4 BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V REPUBLIKI SLOVENIJI 2011 .......... 10 

4 MEDKULTURNOST .......................................................................................... 11 

5 UČITELJ V PROCESU POUČEVANJA ............................................................ 13 

II. EMPIRIČNI DEL ............................................................................... 15 

1 OPREDELITEV PROBLEMA ........................................................................... 15 

2 CILJI RAZISKAVE ............................................................................................ 15 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ...................................................................... 15 

4 METODOLOGIJA .............................................................................................. 16 

4.1 RAZISKOVALNA METODA ................................................................................................. 16 
4.2 INSTRUMENT ZBIRANJA PODATKOV .............................................................................. 16 
4.3 RAZISKOVALNI VZOREC ................................................................................................... 17 
4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV .................................................................................. 17 
4.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV ............................................................................... 18 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................ 18 

6 SKLEPNE UGOTOVITVE ................................................................................. 47 

7 SEZNAM LITERATURE ................................................................................... 51 

8 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VODSTVO ŠOLE 
PRILOGA 4: VPRAŠANJA ZA STRUKTURIRAN INTERVJU ZA UČITELJE 
PRILOGA 5: SOGLASNI OBRAZEC ZA STARŠE 



KAZALO PREGLEDNIC 

Tabela 1: Izražanje želja po spremembah pri pouku ...................................................... 18 

Tabela 2: Predlagane spremembe staršev ....................................................................... 19 

Tabela 3: Predlagane spremembe učiteljev .................................................................... 20 

Tabela 4: Pomembnost sodelovanja s starši ................................................................... 22 

Tabela 5: Pogostost sodelovanja s šolo .......................................................................... 23 

Tabela 6 : Sodelovanje z ostalimi učitelji na šoli ........................................................... 23 

Tabela 7: Povezovanje DPMJK s poukom na rednem urniku ........................................ 24 

Tabela 8: Občutek sprejetosti in enakovrednosti staršev na šoli .................................... 26 

Tabela 9: Udeležba izletov v državo porekla ................................................................. 27 

Tabela 10: Uporabljen učni načrt pri izvajanju DPMJK ................................................ 27 

Tabela 11: Občutek kompetentnosti pri delu .................................................................. 28 

Tabela 12: Omogočenost dodatnih izobraževanj glede poučevanja maternega jezika .. 28 

Tabela 13: Država, ki omogoča dodatna izobraževanja ................................................. 29 

Tabela 14: Ustreznost DPMJK ....................................................................................... 31 

Tabela 15: Veselje do obiskovanja DPMJK ................................................................... 31 

Tabela 16: Časovni potek pouka .................................................................................... 35 

Tabela 17: Prostori, v katerih poteka pouk ..................................................................... 36 

Tabela 18: Način poteka pouka ...................................................................................... 36 

Tabela 19: Število ur na teden ........................................................................................ 36 

Tabela 20: Potek pouka v šolskem letu .......................................................................... 36 

Tabela 21: Materni jezik izvajalcev pouka ..................................................................... 38 

Tabela 22: Delitev pouka glede na stopnjo znanja jezika .............................................. 40 

Tabela 23: Uporaba uvrstitvenih testov o ugotavljanju vstopnega znanja jezika........... 40 

Tabela 24: Spodbujanje medkulturnega dialoga ............................................................ 42 

Tabela 25: Možnost organiziranja tečaja slovenščine za starše ..................................... 43 

Tabela 26: Možnost obiska tečaja slovenščine za starše ter udeleženost ....................... 43 

Tabela 27: Vključevanje kulture Slovenije v pouk DPMJK .......................................... 44 

Tabela 28: Povečanje obiska DPMJK v letih ................................................................. 45 

 

KAZALO GRAFIKONOV 

Grafikon 1: Predlagane spremembe ............................................................................... 19 

Grafikon 2: Predlagane spremembe staršev ................................................................... 20 

Grafikon 3: Predlagane spremembe učiteljev ................................................................. 21 

Grafikon 4: Sodelovanje učiteljev s šolo ........................................................................ 24 

Grafikon 5: Razlogi za obiskovanje DPMJK ................................................................. 32 

Grafikon 6: Razlogi proti obiskovanju DPMJK ............................................................. 32 

Grafikon 7: Spoznavane teme med poukom................................................................... 33 

Grafikon 8: Financiranje DPMJK .................................................................................. 37 

Grafikon 9: Uporabljeni dokumenti pri izvajanju DPMJK ............................................ 38 

Grafikon 10: Izobrazba učiteljev .................................................................................... 39 

Grafikon 11: Leta izkušenj s poučevanjem DPMJK ...................................................... 39 



1 
 

I. TEORETIČNI DEL 

1 UVOD  

»Jezik je hiša, v kateri stanujemo. Besede so naše meso. Brez njih smo goli in brez 

krvi.« (Ladjali, 2009, v Hanuš, 2010). 

Pismenost nam zagotavlja vsakodnevno komunikacijo in delovanje v širšem okolju. S 

pismenostjo lahko posameznik osebnostno raste, omogoča mu pot do znanja, do 

dohodka in pot do boljšega življenja. Brez nje se človek ne more razvijati, se učiti ali 

vključiti v družbeno okolje.  

Vsako leto se v slovenske osnovne šole vključujejo otroci priseljencev. V procesu 

integracije priseljencev ima jezik ključno vlogo, tako z vidika posameznika kot z vidika 

celotne družbe. Običajno se pri tem poudarja zlasti pomen učenja uradnega jezika 

države sprejemnice, v zadnjem času pa se postopno povečuje tudi zavedanje o pomenu 

ohranjanja in učenja maternih jezikov priseljencev (Medvešek in Bešter, 2012). 

Potrebno je poskrbeti, da je priseljencem omogočeno vključevanje v novo okolje, 

kulturo države sprejemnice morajo tudi sprejemati in spoštovati, a je prav tako 

pomembna tudi njihova osnovna človekova pravica o možnosti ohranitve lastne 

identitete. Možnost ohranitve lastne kulture in jezika se v Sloveniji uresničuje z 

dopolnilnim poukom maternega jezika in kultur za otroke priseljence (DPMJK), ki ga 

vsako leto obiskujejo otroci različnih narodnosti. Moje diplomsko delo temelji na 

splošni raziskavi o izvajanju tega pouka. Želim ugotoviti, ali pouk poteka po 

priporočilih Smernic za vključevanje priseljencev v vrtce in šole (2012) in 

Načrta/usmeritev za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za pripadnike drugih 

jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji (2012) ter navesti predloge in priporočila 

oziroma opozoriti na morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju DPMJK. Teoretično bom 

raziskala, zakaj je ohranjanje maternega jezika tako pomembno, kako v slovenskem 

šolskem sistemu skrbimo za otroke priseljencev in kako poteka njihovo učenje 

maternega jezika. V empiričnem delu pa bom predstavila rezultate raziskave.   
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2 MATERNI JEZIK IN KULTURA 

2.1 OHRANJANJE KULTURE  

Živimo v sodobnem svetu tehnologije, v katerem lahko do željenih informacij 

dostopamo kar doma preko spleta. Lahko spremljamo, kakšno je življenje po svetu, se 

seznanjamo s kulturo drugih narodov, z njihovimi jeziki. Tehnologija še nikoli ni bila 

tako razvita in prav tako kot razvoj tehnologije se skozi čas spreminjamo in razvijamo 

tudi ljudje in z nami svet. Sodoben način življenja vključuje potovanja, službene 

priložnosti v tujini, migracij po svetu je vedno več. Po statističnih podatkih, objavljenih 

na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2015), se je v zadnji 

četrtini leta 2015 v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2014. 

Prav tako se je iz Slovenije v letu 2015 odselilo za 18,6 % več prebivalcev kot v 

enakem obdobju leta 2014. Kulture in običaji po svetu se prepletajo. Vsak posameznik 

si želi lastne navade ohranjati, saj so del njegove dediščine, zato je pomembno, da 

država priseljencem omogoča ohranjanje navad in jezika, jih spoštuje in sprejema med 

lastno kulturo. Odgovornost do ohranjanja kulture se obravnava v Splošni deklaraciji 

človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948 in 

od takrat velja za eno pomembnejših dokumentov, ki zagotavljajo spoštovanje 

človekovih pravic. Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so 

razglašene z Deklaracijo, ne gleda na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali 

drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli 

drugo okoliščino (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). 

 

2.2 MATERNI JEZIK  

Jezik je sredstvo komunikacije med ljudmi. Ljudje se uspešno sporazumevamo, če 

razumemo enake znake na enak način. S sporazumevanjem izmenjujemo različne vloge 

in mnenja. Je najpomembnejši dejavnik socializacijskih in inkulturacijskih procesov. V 

primarni socializaciji je ravno materni jezik tisti, ki otroka spremlja od prvih dni 

življenja (Medveš, 2006).  

S prvim, maternim jezikom, se človek oblikuje. Učenje materinščine je eden temeljnih 

elementov posameznikove identitete. Z njim dobimo prve zaznave in občutja, z jezikom 
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se počutimo kot del naroda, ki mu jezik pripada, in si izoblikujemo osebnost. Prav na 

maternem jeziku temelji govorni razvoj vsakega posameznika. Učenje jezika je proces, 

ki nas, prav tako kot osebnostni razvoj, spremlja skozi vse življenje.  

Materni jezik oz. materinščina je ena najdragocenejših razsežnosti, ki določajo vsakega 

posameznika. Je več kot le sredstvo za izražanje misli, je sama človekova vsebina. V 

materinščini izpoveš vsa svoja, tudi intimna, občutenja in vse svoje pomisleke, v njej se 

izrečeš do vseh izzivov in razpotij sodobnega človeštva in sveta, v njej je zajeta 

preteklost in v njej teče pogovor o prihodnosti, zato je materinščina vselej živ jezik, 

jezik življenja, sprememb in razvoja. Je identiteta, je človekova samozavest. Z 

materinščino si del svojega naroda, kajti jezik je bistveno razsežje in določnica njegove 

kulturne in duhovne istovetnosti (Kučan, 2001). 

Fatur (2001) razlaga, da so v materinščini shranjene vse izkušnje rodu, izkušnje 

medčloveških odnosov in kulture v najširšem pomenu besede; kultura naroda se meri z 

njegovim jezikom, v materinščini je ujeta vsa narodova preteklost. Zavoljo tega je za 

slehernega posameznika materinščina mnogo več kot le sredstvo sporazumevanja, saj 

mu določa tudi način mišljenja. Prav z besedjem maternega jezika se v človekovi 

zavesti izoblikuje enkratna in celostna podoba sveta. 

Jezik je eden izmed najbolj univerzalnih in različnih oblik izražanja človeške kulture in 

morda celo najnujnejši. Je v središču vprašanja identitete, spomina in prenosa znanja 

(UNESCO Guidelines on Intercultural Education, str. 13). 

Domej (2001) navaja tri naloge, ki obsegajo pouk materinščine: 

— utrditev materinščine/prvega jezika kot podlage za izobraževalni proces nasploh 

in pa za učenje drugih jezikov; 

— posredovanje znanja o deželi, iz katere učenci izvirajo (kultura, književnost, 

družbena struktura, ekonomske, politične razmere itn.); 

— ukvarjanje z bikulturnim procesom (tj. z migrantsko kulturo, novimi pogoji 

socializacije, novim kulturnim okoljem, socialnokulturnimi in psihosocialnimi 

konfliktnimi polji itd.). 

Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije. Je jezik, ki ga govorita 

približno 2,4 milijona ljudi po vsem svetu, večina teh govorcev živi v Sloveniji. 

Slovenščina je z vključitvijo med uradne jezike Evropske unije pridobila večjo 
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mednarodno težo na simbolni ravni, predvsem pa veliko operativnih možnosti za 

sodelovanje pri raziskovanju in uporabi jezikov v skupnosti s 23 uradnimi jeziki 

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014−2018, str. 43). 

Potrebno je poskrbeti, da se slovenščina ohranja kot prevladujoči jezik v državi ter jo 

obravnavati kot enakovreden jezik ostalim jezikom v institucijah Evropske unije. 

Učenje slovenščine naj ne bo obveza samo za slovenske šolarje, vendar  je učenje jezika 

potrebno omogočati tudi tujcem in priseljencem. 

Slovenska jezikovna politika mora z ustreznimi ukrepi poskrbeti, da bo slovenščina pri 

domačih govorcih ostajala prevladujoča prostovoljna (samoumevna) izbira v čim 

večjem obsegu zasebne in javne rabe, z ustrezno motivacijo pa naj bo slovenščina 

privlačna za učenje in rabo tudi pri čim več govorcih drugih jezikov, obvezna pa za vse 

tiste, ki se hočejo poklicno uveljavljati v javnem sporazumevanju ali sploh na jezikovno 

občutljivih delovnih mestih. Republika Slovenija hkrati skrbi za krepitev in dosledno 

uresničevanje jezikovnih pravic ustavno določenih manjšin ter omogoča ohranjanje in 

obnavljanje rabe jezikov drugih jezikovnih skupnosti in priseljencev (Resolucija o 

Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014−2018, str. 6).  

Tako kot je dolžnost priseljenca prilagoditev na kulturo države sprejemnice, je tudi 

dolžnost države, da priseljencem omogoča ohranjanje maternega jezika in spoštovanje 

njihovih kulturnih navad. M. Medvešek in R. Bešter (2012) pravita, da se na eni strani 

poudarjata pomen ohranjanja in razvoja slovenščine kot osrednjega elementa slovenske 

narodne identitete ter pomen slovenščine kot državnega jezika, na drugi strani pa se 

spremembe, zlasti v smislu podpore večjezičnosti, dogajajo tudi na področju učenja in 

rabe tujih jezikov. 

V Sloveniji skrbimo za ohranjanje slovenščine in prav tako omogočamo priseljencem, 

da ohranjajo lasten materni jezik. V nadaljevanju bo z dokumenti, ki omogočajo 

otrokom priseljencev učenje maternega jezika, prikazan položaj priseljenskih jezikov v 

Sloveniji.  
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3 DOKUMENTI, KI OBRAVNAVAJO DELO Z OTROKI 

PRISELJENCEV 

Vzgoja in izobraževanje sta za uspešno uresničevanje vključevanja otrok priseljencev v 

slovensko družbo tista pomembna dejavnika, ki najučinkoviteje prispevata k 

zagotavljanju enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, vključevanje v delo in 

družbeno življenje vsem, ne glede na njihov izvor, spol, prepričanja ali druge 

značilnosti (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). 

Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni 

jezik ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk 

njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk 

slovenskega jezika (Roter, 2007).  

O poučevanju maternega jezika otrok tujcev je zapisano tudi v mednarodnih 

dokumentih, ki so naslednji: Direktiva Sveta Evropske skupnosti  o izobraževanju otrok 

delavcev migrantov (77/486/EGS), sprejeta z dnem 25. julija 1977, v kateri je v 3. členu 

zapisano, da morajo države članice v skladu z nacionalnimi pogoji in pravnimi sistemi 

ter v sodelovanju z državami izvora sprejemati ustrezne ukrepe za spodbujanje učenja 

materinega jezika in kulture države izvora za otroke.  V Resoluciji Sveta Evropske unije 

o evropski strategiji za večjezičnost (2008/C 320/01, z dne 21. novembra 2008) je 

poudarjeno, da je znanje jezikov eno od osnovnih znanj, ki ga potrebuje vsak državljan, 

da lahko učinkovito sodeluje v evropski družbi znanja, zato bi bilo potrebno migrantom, 

zlasti mladim, omogočiti učenje jezika države gostiteljice, ki je ključni element 

uspešnega vključevanja in zaposljivosti, hkrati pa spoštovati jezike države izvora. 

V Ustavi Republike Slovenije so zapisane določbe in predpisi, s katerimi se zagotavljajo 

pravice in dolžnosti državljanov Slovenije in tujcev, ki v njej živijo. V nadaljevanju so 

zapisane zakonske podlage, ki določajo izobraževanje otrok priseljencev in nekateri 

drugi glavni dokumenti, ki sicer niso obvezujoči, a služijo temu, da usmerjajo sam pouk 

s priporočili in smernicami. Osredinila se bom na dokumente, ki omenjajo DPMJK, saj 

moje diplomsko delo temelji na raziskavi o njegovem izvajanju. 
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3.1  OBVEZUJOČI DOKUMENTI ZA IZVAJANJE DPMJK 

3.1.1 ZAKONI 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) ima v 2. členu 

zapisane cilje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki se upoštevajo 

pri samem izvajanju pouka. Ti cilji so naslednji: 

— zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno 

in duševno konstitucijo oziroma invalidnost, 

— vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh 

spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi. 

 

V Konvenciji o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (2005) je v 1. 

členu zapisano, da je potrebno spodbujati spoštovanje raznolikosti kulturnih izrazov in 

izboljšati ozaveščanje o njegovi vrednosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Zagotavljanje optimalnega razvoja otrok migrantov se uresničuje tudi z omogočenim 

osnovnošolskim izobraževanjem, ki ga omenja več zakonov. V 43. členu Zakona o 

azilu (2006) je navedeno, da imajo begunci in prosilci za azil pravico do 

osnovnošolskega izobraževanja. Natančneje je izobraževanje omenjeno v Zakonu o 

osnovni šoli (2006). 10. člen pravi, da imajo otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe 

brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni 

jezik ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk 

njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk 

slovenskega jezika (Zakon o osnovni šoli 2006, 8. člen).  

V Zakonu o gimnazijah (2006) je v 9. členu zapisano, da je omogočeno izobraževanje 

pod enakimi pogoji državljanom Republike Slovenije in državljanom drugih držav ter 

članic Evropske unije. 
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Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli (2013) v 15. členu govori o prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom, in sicer 

za učenca priseljenca iz druge države se lahko v dogovoru s starši med šolskim letom 

prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca 

priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju 

ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.  

 

3.1.2 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA JEZIKOVNO 

POLITIKO 2014−2018 

Nacionalni program za jezikovno politiko 2014−2018 je bil sprejet na seji državnega 

zbora julija 2013. Pred njim je deloval Nacionalni program za jezikovno politiko 

2012−2016. Na vsakih pet let se pripravi nov program, ki predlaga posodobitve glede na 

sodobne razmere. Osnutek zajema vsebinsko opredelitev jezikovne politike s cilji in 

ukrepi za določena področja jezika.  

V poglavju, ki govori o jezikih manjšin in priseljencev v Republiki Sloveniji je 

zapisano, da je možnost učenja materinščine zagotovljena nekaterim govorcem drugih 

jezikovnih skupnosti, vendar je uresničevanje teh pravic nesistematizirano in se v 

okviru osnovnega in srednjega šolstva udejanja le v obliki dopolnilnega pouka ali 

izbirnega predmeta. Resolucija predlaga, da mora Akcijski načrt za jezikovno 

izobraževanje predvideti ukrepe, ki bodo sistemsko vzpostavili boljše možnosti za 

učenje maternega jezika tudi za preostale priseljence in manjšinske skupnosti na tistih 

področjih, kjer tako potrebo zazna država ali lokalna skupnost. Takšna možnost naj bo 

sistemsko pogojena z vzporednim učenjem ali izpopolnjevanjem znanja slovenščine kot 

drugega ali tujega jezika (Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 

2014−2018, str. 21). 

  



8 
 

3.2  ZAKONSKO NEOBVEZUJOČI DOKUMENTI ZA IZVAJANJE 

DPMJK 

Otrokom je z DPMJK omogočeno ohranjanje lastnega jezika in kulture, a program za 

izvedbo ni točno določen. Prav tako niso zakonsko obvezujoči nekateri dokumenti, ki 

pomagajo izvajalcem pri samem načrtovanju in izvedbi pouka: 

— Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole;  

— Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji;  

— Načrt/usmeritve za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za pripadnike 

drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji;  

— Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v republiki Sloveniji (2011); 

— Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev, (ki je 

izšel leta 2015 v sklopu projekta ''Razvijamo medkulturnost kot novo obliko 

sobivanja.'' ''Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše 

vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.'' V njem 

so zapisane aktivnosti in dejavnosti, ki jih lahko učitelj izvaja ob delu z otroki 

priseljencev). 

 

3.2.1 SMERNICE ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK PRISELJENCEV V 

VRTCE IN ŠOLE 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev opredeljujejo ukrepe na področju vzgoje in 

izobraževanja za integracijo priseljencev in so uresničitev strategije vključevanja otrok, 

učencev in dijakov migrantov v sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(sprejeta na kolegiju ministra maja 2007) kot sestavnega dela nacionalne strategije za 

integracijo otrok priseljencev. Opredeljujejo predvsem strategije, prilagoditve za delo in 

načine sodelovanja ter vključevanja otrok in njihovih staršev, zato da bi pomagali 

vrtcem, šolam in dijaškim domovom pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela z 

otroki, ki se kot državljani drugih držav na novo vključujejo v naš sistem vzgoje in 
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izobraževanja. Smernice sestavljajo poglavja, ki opredeljujejo splošna izhodišča in 

načela za vključevanje (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 

2012). 

 

3.2.2 STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK, UČENCEV IN 

MIGRANTOV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

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

izobraževanja v Republiki Sloveniji predvsem opredeljuje, kakšno je trenutno stanje s 

ključnimi problemi, ki se pojavljajo pri poučevanju Dopolnilnega pouka maternih 

jezikov in kultur za otroke priseljencev. V dokumentu (Strategija vključevanja otrok, 

učencev in migrantov v sistem vzgoje in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2007, str. 

4) je zapisano, da se je izkazalo, da otroci migranti težje sledijo pouku in drugemu 

dogajanju v šoli ali vrtcu oziroma se slabše vključujejo v širše socialno okolje, kar je 

posledica pomanjkljivega znanja (neznanja) slovenščine, neizoblikovanih strategij in 

instrumentov za vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter 

nezadostne vključenosti otrok in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje. 

Dokument podaja mednarodne primerjave dobre prakse in predstavlja ključne zakonske 

podlage, ki priseljencem zagotavljajo izobraževanje. Zapisani so ukrepi in načela, ki bi 

jih morali upoštevati pri poučevanju migrantov. 

 

3.2.3 NAČRT/USMERITVE ZA DOPOLNILNI POUK MATERNIH 

JEZIKOV IN KULTUR ZA PRIPADNIKE DRUGIH JEZIKOVNIH 

IN KULTURNIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI 

Republika Slovenija je dolžna poskrbeti za osnovno človekovo pravico pripadnikov 

drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti, torej za možnost učenja maternega jezika in 

spoznavanje kulture porekla. Tako kot drugod po svetu se ta možnost tudi v Sloveniji 

uresničuje pri DPMJK. Področje DPMJK vključuje jezikovne, kulturne, zemljepisne, 

etnografske in druge prvine. Z njimi na primeren način spodbujamo, razvijamo in 

ohranjamo narodno ter kulturno in jezikovno samobitnost. Usmeritve so napisane v 
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skladu z ugotovljenimi potrebami učiteljev, ki zaradi različnih okoliščin niso vedno 

učitelji po poklicu, ampak samo izvajalci pouka. Natančnejšo opredelitev jezikovnih in 

drugih ciljev DPMJK z učnim načrtom za posamezni jezik določa država, od koder 

izhajajo migranti v Sloveniji (Motik in Steiner, 2012). 

 

3.2.4 BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 2011 

V Beli knjigi so navedeni splošni cilji vzgoje in izobraževanja, ki naj bi zagotavljali 

kakovostno delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Eden izmed teh omenja pravice 

vsakega državljana, tj. zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje 

vsakega posameznika (ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost, svetovno nazorsko pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) 

ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom:  

— skupinam priseljencem,  

— osebam, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja, 

— osebam s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi (Bela knjiga, 

2011). 

Izvajanje pouka prvih jezikov priseljencev v slovenskih (osnovnih) šolah ni dovolj 

sistemsko urejeno in se, kolikor sploh, izvaja na različne načine (znotraj šole kot izbirni 

predmet, zunaj šole kot tečaj itn.). V Beli knjigi je zapisano, da je na tem področju 

potrebna sistematizacija, pravice do tega pa tudi ne kaže omejevati na mednarodne 

pogodbe oz. je pogojevati z njimi (Bela knjiga, 2011). 

V naslednjem poglavju bom izpostavila pojme, s katerimi se pogosto srečujemo, ko 

govorimo o kulturi, priseljencih in vključitvi tujcev v kulturo države gostiteljice, hkrati 

pa so ti pojmi tudi pomembni pri samem izvajanju DPMJK. 
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4 MEDKULTURNOST 

 

Na današnji svet lahko gledamo kot na večkulturni oz. multikulturni svet. Izraz 

multikulturalizem opisuje kulturno raznolikost človeške družbe. Ne samo, da se 

nanaša na elemente etnične ali nacionalne kulture, ampak vključuje tudi jezikovno, 

versko in družbeno-gospodarsko raznolikost (UNESCO Guidelines on Intercultural 

Education, str. 17). Ravno zaradi tega, ker današnja družba zajema več kultur na istem 

okolju, je potrebno doseči sožitje, v katerem bodo lahko ljudje z različnimi navadami in 

običaji živeli v isti skupnosti.  

 

Medkulturnost pomeni obstoj in enakopravno interakcijo različnih kultur ter možnost 

za ustvarjanje skupnih kulturnih izrazov z dialogom in medsebojnim spoštovanjem 

(Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, člen 4).  

Priseljenci se morajo prilagoditi življenju v novi kulturi, v kateri so se odločili živeti, in 

prav tako mora večinsko prebivalstvo omogočati in sprejemati raznolikost njihovih 

običajev in jih sprejemati v svojo družbo, o čemur pa govori pojem integracije. 

Opredeljen je kot dvo- oziroma večsmerni proces, ki zahteva prilagajanje tako 

priseljencev kot tudi večinske/sprejemne družbe. V procesu integracije priseljenci 

postanejo aktivni in enakopravni udeleženci socialnih, ekonomskih, pravnih, političnih 

in kulturnih odnosov in procesov v državi sprejemnici, pri čemer je vsakomur 

zagotovljena možnost izražanja in ohranjanja njegove lastne kulture, vere in etnične 

pripadnosti (Bešter, 2007). 

E. Bernjak (2009) pravi, da je pomembno, da že v predšolskem in šolskem obdobju 

otroke vzgajamo k medsebojnem spoštovanju in  sprejemanju in jih spoznamo z 

raznolikostjo sveta. To pa lahko učitelji in vzgojitelji storijo z medkulturnim pristopom 

poučevanja, z inkluzivnostjo. Unesco (2009) inkluzijo opredeljuje kot popolno 

sprejemanje in vključevanje vseh otrok in mladostnikov s ciljem, da se razvija sožitje in 

občutek pripadnosti tako v razredu (skupini) kot tudi v družbi. S posebno skrbjo se 

inkluzija zavzema za zagotavljanje teh pravic otrokom s posebnimi potrebami, 

nadarjenim otrokom, otrokom iz nomadskih skupnosti, jezikovnih, kulturnih ali etničnih 

manjšin ali marginaliziranih skupin, otrokom, ki nimajo doma ali so prikrajšani zaradi 

česa drugega (Kiswarday, 2014, str. 45). 
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V usmeritvah za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur je zapisano, da učenci pri 

samem pouku maternega jezika ostrijo sliko o sebi kot o pripadniku jezika in kulture 

porekla in hkrati o sebi kot pripadniku večinske skupnosti. Učenci izoblikujejo svoj 

odnos do obeh jezikov in obeh kultur oziroma do jezika in kulture porekla ter jezika in 

kulture okolja, kjer živijo (Motik in Steiner, 2012). Zapisane so dejavnosti, ki 

spodbujajo medkulturnost, med njimi je izpostavljeno sodelovanje s šolo in okoljem. S 

temi dejavnostmi razvijamo medkulturno pismenost. M. Grosman (2010) pravi, da je 

medkulturna pismenost najbolj zapletena oblika pismenosti, saj ne predstavlja samo 

poznavanja dveh ali več jezikov, ampak tudi sposobnost izbire in uporabe obeh ob 

upoštevanju različnosti sogovorca. S tem, ko razvijamo medkulturno pismenost se 

spoznavamo s povezanostjo kulture z jezikom. Stik z drugimi kulturami in razvoj 

medkulturne pismenosti omogoča kritičen razmislek o lastni in drugačni kulturi in polno 

ozaveščenost o medkulturnem položaju. Taka perspektiva omogoča uporabno 

medkulturno pismenost. 

 

Pri medkulturnem zavedanju gre po eni strani za razumevanje kulture kot proizvodom 

duha (akademska kultura) v povezavi z nastajanjem navad, odnosov, pravil in ravnanj v 

družbi (antropološka sestavina kulture) po drugi strani. Učenje in poučevanje jezika 

vključuje oboje (Čok, 2008). 

Zaželeno bi bilo, da bi učitelji v rednih šolah, ki jih obiskujejo učenci DPMJK, v 

dopoldanskem času občasno vabili na priložnostne kulturne, športne in druge prireditve 

tudi učence DPMJK z njihovimi učitelji. Odvijala naj bi se srečanja s kulturniki in 

učitelji, ki delujejo v izvorni kulturi, izvajale naj bi se ekskurzije v države jezikovnega 

in kulturnega porekla in podobno (Motik in Steiner, 2012). S takimi dejavnostmi pouk 

pridobi na vrednosti in kakovosti, učence pa motivira za obiskovanje in udeležbo pri 

samem pouku. 

Evropski parlament (2008) meni, da bi z omogočanjem učenja maternega jezika 

učencem imigrantom zagotovili ohranjanje njihove kulturne dediščine, saj lahko 

migracije obogatijo šole tako s kulturnega vidika kot z vidika izobraževanja, brez 

ustreznih spremljevalnih ukrepov pa lahko povzročijo velike razlike (Sinjur, Devjak, 

Blažič in Krajnčan, 2012). 
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Izvajanje inkluzivnega pristopa v učnem procesu poteka preko pomembnega veznega 

člena v procesu izobraževanja, to je preko pedagoških delavcev, ki imajo stike z učenci 

priseljenci. Njihova vloga in vpliv na učence je izrednega pomena. S svojim učnim 

pristopom in zgledom vzgajajo otroke v medkulturno družbo, zato bom v naslednjem 

poglavju govorila o učiteljevi vlogi v procesu poučevanja.  

 

5 UČITELJ V PROCESU POUČEVANJA 

Učiteljev vpliv na učenca je zelo velik; kako uspešen bo učenec v šoli, kakšno znanje 

mu bo posredoval, koliko znanja bo učenec dosegel itn. Na učenca vplivajo tudi drugi 

dejavniki, kot so okolje in družina, a učitelj je osrednji dejavnik, ki s svojim načinom 

učenja, zgledom, vzgojo in ravnanji vpliva na otrokov razvoj, zato je pomembno, da 

učiteljem zagotovimo profesionalni razvoj, ki bo zagotavljal dovolj bogate metode 

učenja, motiviranja, načinov dela z otroki, da bo lahko učencem ponudil največ, kar 

lahko. Izrednega pomena v tem procesu je način sodelovanja s starši in širšim okoljem.  

Dosedanje izkušnje pri delu z otroki, ki imajo težave v šoli zaradi nepoznavanja jezika, 

v katerem se šolajo, so pokazale, da je treba otrokom pomagati tako, da v širšem 

otrokovem okolju sodelujejo učitelj, starši in šola. Pri delu s priseljenimi otroki je 

pomembno, da je učitelj motiviran za takšno specifično delo, ker bo tako uspešnejši. 

Zelo koristno je bilo sodelovanje staršev, tudi ko je šlo za manj izobražene starše, 

katerih poznavanje drugega jezika je prav tako pomanjkljivo (Knaflič, 1991). 

Sodelovanje učiteljev, ki poučujejo DPMJK s starši je še posebej potrebno pri 

dejavnostih ob dopolnilnem pouku (obiski partnerskih šol, poletne šole maternega 

jezika v državi porekla in drugo). Med pomembnejše dejavnosti, ki jih učitelji DPMJK 

izvajajo v Sloveniji, sodijo prireditve, razstave, športna tekmovanja in podobno. Na teh 

prireditvah, ki jih organizira posamezna jezikovna in kulturna skupnost v Sloveniji, 

nastopajo učenci DPMJK. Pri tem naj starši prevzamejo tudi soorganizacijo prireditev 

in tudi sicer pomagajo pri izvedbi (Motik in Steiner, 2012). 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS vsako leto izda Katalog programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, v katerem lahko izbirajo šole programe, ki so primerni za potrebe 
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njihovih učiteljev. Stalno izpopolnjevanje in udeležba na različnih seminarjih in 

delavnicah sta za profesionalni razvoj učitelja nujno potrebni. 

DPMJK je za učence prostovoljna dejavnost, zato je potrebno, da učitelj učne ure 

prilagodi na način, ki bodo otrokom zanimive. Učitelj je pri izbiri metod dela 

avtonomen, kar pomeni, da mora biti usposobljen za svoje delo, da bo znal metodiko in 

didaktiko primerno uporabljati.  

S tem poglavjem sklenem teoretični del. V drugem delu pa bo predstavljen empirični 

del diplomskega dela. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vsako leto se v slovenske osnovne šole vključujejo otroci priseljencev. Potrebno je 

poskrbeti, da je priseljencem omogočeno vključevanje v novo okolje, prav tako 

pomembna pa je tudi njihova osnovna človekova pravica o možnosti ohranitve lastne 

identitete. Leta 2012 je bil izdan načrt oziroma usmeritve za DPMJK, ki zajemajo okvir 

jezikovnih ciljev, dejavnosti, didaktična načela, predloge za poučevanje in druge 

informacije o poteku pouka, organizaciji in o pogojih za izvajanje pouka. V raziskavi 

bom poskušala ugotoviti kako poteka izvajanje DPMJK v praksi, saj so organizatorjem 

in izvajalcem pouka izdane smernice, ki pa niso obvezujoč dokument, ki bi mu bilo 

potrebno slediti pri pouku. Prav zaradi tega se poučevanje po šolah lahko zelo razlikuje.  

 

2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji diplomskega dela so: 

 analizirati izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke 

priseljencev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu, 

 ugotoviti, kako poteka sodelovanje med Slovenijo in državo, od koder otrok 

prihaja, ter sodelovanje s starši in šolo, 

 ugotoviti, ali se pri izvajanju DPMJK spodbuja medkulturni dialog, 

 ugotoviti, ali so učenci, starši in strokovni delavci zadovoljni z DPMJK, 

 dati predloge za izboljšave in spremembe. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšno je zadovoljstvo učencev, staršev in učiteljev s potekom pouka in kakšne 

spremembe predlagajo? 
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2. Kakšno je zadovoljstvo staršev in učiteljev z medsebojnim sodelovanjem ter s 

sodelovanjem s šolo?  

3. Ali se starši na šoli počutijo sprejete in enakovredne? 

4. Kakšno je zadovoljstvo učiteljev s sodelovanjem z državo, katere jezik 

poučujejo? 

5. Kakšno je zadovoljstvo učencev in staršev z načinom izvajanja DPMJK? 

6. Kako poteka izvajanje DPMJK? 

7. Ali strokovni delavci spodbujajo medkulturni dialog pri izvajanju DPMJK? 

8. Ali se z leti obisk DPMJK povečuje? 

 

4 METODOLOGIJA 

4.1 RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo 

raziskovanja. 

 

4.2  INSTRUMENT ZBIRANJA PODATKOV 

Uporabljeni instrumenti raziskovanja so anonimni anketni vprašalniki za učence, starše 

in ravnatelje šol, na katerih se pouk izvaja, in strukturiran intervju za učitelje pouka. 

Anketa za starše je sestavljena iz dveh vprašanj zaprtega tipa, dve vprašanji sta odprtega 

tipa, dve pa kombinacija obeh. Anketa za učence ima dve vprašanji odprtega tipa ter dve 

s kombinacijo obeh vprašanj. Anketa za ravnatelja pa ima štiri vprašanja zaprtega tipa, 

eno vprašanje odprtega tipa ter tri s kombinacijo obeh. Intervju sestavlja sklop enajstih 

vprašanj, ki sprašujejo po načinu izvajanja DPMJK (prilagoditve pouka, vključene 

dejavnosti v pouk, sodelovanje s širšim okoljem itn.) in po spremembah, ki jih 

udeleženci pouka predlagajo.  

Tako anketni vprašalniki kot intervjuji so anonimni. 
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4.3  RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavi sem uporabila priložnostni vzorec, v katerega je bilo zajetih 12 učiteljev, ki 

poučujejo dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur, 5 ravnateljev šol, na katerih se 

DPMJK izvaja, 55 učencev iz osnovnih šol, kjer pouk izvajajo, ter 37 staršev učencev, 

ki obiskujejo DPMJK. V raziskavi so sodelovali anketiranci, ki so udeleženi pri pouku 

naslednjih jezikov: nemščine, ruščine, srbščine, ukrajinščine, madžarščine, hrvaščine in 

albanščine. 

 

4.4  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

S pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo sem vzpostavila stik s šolami in učitelji, ki izvajajo DPMJK. Vse 

potrebne podatke za raziskavo sem pridobila z izvajanjem anonimnih intervjujev ter 

anket na šolah, ki sem jih obiskala po dogovoru z učitelji. Pred mojim obiskom v 

razredu so učiteljice prejele vso potrebno dokumentacijo ter pridobile soglasja staršev 

za varovanje osebnih podatkov. Nekatere učiteljice so se s starši dogovorile, da same 

podpišejo soglasje, kjer je zapisano, da starši soglašajo, da lahko njihov otrok sodeluje 

pri izpolnjevanju ankete, saj jih je bilo tako lažje pridobiti.  

Vse anketne vprašalnike za učence sem razdelila v času mojega obiska, takrat so jih 

nekateri tudi rešili in mi izpolnjene vrnili. Nekatere vprašalnike sem pridobila po 

elektronski pošti. Razdeljenih je bilo 70 vprašalnikov, od tega sem jih nazaj prejela 55.  

Anketne vprašalnike za starše so učenci odnesli domov ter izpolnjene vrnili učiteljici. 

Vse rešene ankete staršev in učencev mi je učiteljica poslala na dom. Nekateri starši so 

izpolnili anketni vprašalnik, ko so prišli po otroka na učno uro. Tudi takrat sem razdelila 

nekaj vprašalnikov in dobila izpolnjene nazaj, nekaj pa je bilo pridobljenih po 

elektronski pošti. Razdeljenih je bilo 60 vprašalnikov, od tega sem jih nazaj prejela 37.  

Anketne vprašalnike za ravnatelje šol sem poslala po elektronskem naslovu na 17 

osnovnih šol po celi Sloveniji. Na svoj elektronski naslov sem prejela le 5 izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov, od teh je bil eden izpolnjen v času mojega obiska šole. 
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Osebno sem intervjuvala dve učiteljici, ostali učitelji so se odločili, da mi odgovore na 

vprašanja pošljejo po elektronski pošti. Razdelila sem 15 vprašalnikov za strukturiran 

intervju, od tega je bilo vrnjenih 12. 

 

4.5  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov sem uporabila Microsoft Excel. Podatke sem prikazala v 

strukturiranih tabelah in grafikonih. Podatki so prikazani z absolutnimi (f) in odstotnimi 

(%) frekvencami. 

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 Raziskovalno vprašanje: Kakšno je zadovoljstvo učencev, staršev in 

učiteljev s potekom pouka in kakšne spremembe predlagajo? 

V prvem raziskovalnem vprašanju sem želela ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo 

učencev, staršev in učiteljev s potekom pouka, kar sem ugotavljala z vprašanjem po 

spremembah, ki jih morda predlagajo pri nadaljnjem izvajanju DPMJK. Vprašanja so 

bila zastavljena učiteljem, učencem in staršem učencev, ki obiskujejo DPMJK. 

5.1.1 Zadovoljstvo učencev z DPMJK 

  f f (%) 

Da 19 35 

Ne 36 65 

Skupaj 55 100 
 

Tabela 1: Izražanje želja po spremembah pri pouku 
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Grafikon 1: Predlagane spremembe 

Kot je razvidno iz tabele, je 65 % vprašanih učencev na vprašanje, ali si želijo 

sprememb pri pouku, odgovorilo z ne, 35 % anketiranih pa si spremembe želi. 26 % teh 

jih želi bolj zanimive oziroma zabavne učne ure, nekaj manj (21 %) si želi več dela po 

skupinah, glede na nivo znanja učencev, 11 % anketiranih bi si želelo večje sodelovanje 

svojih sošolcev (manj klepetanja pri učnih urah in tišja klima v učilnici), 10 % učencev 

pa bi imelo več odmora. Prav tako 10 % anketiranih bi želelo imeti krajši pouk, ostali 

(11 %) so pustili odgovor prazen, prav tako 11 % učencev je napisalo druge razloge. 

5.1.2 Zadovoljstvo staršev z DPMJK 

  f f (%) 

Nobene 11 30 

Omogočen predmet kot 

izbirni predmet 3 8 

Pouk večkrat na teden 3 8 

Poglobljena vsebina in 

program 3 8 

Bolje plačani učitelji 3 8 

Omogočenih več učiteljev, 

zaradi povpraševanja 2 5 

Pouk, razdeljen na nivojske 

skupine 1 3 

Drugo 3 8 

Brez odgovora 8 22 

Skupaj 37 100 
 

Tabela 2: Predlagane spremembe staršev 
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11 % 
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učencev 
Brez odgovora 

Drugo 
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Grafikon 2: Predlagane spremembe staršev 

Iz grafikona je razvidno veliko številnih predlogov, a je 30 % vprašanih odgovorilo, da 

si ne želijo nobenih sprememb, 22 % anketiranih na vprašanje ni odgovorilo. 5 

predlogov za spremembe je imelo enako vrednost odstotkov (8 %). Predlogi so sledeči: 

omogočeno učenje pouka kot izbirni predmet v šoli (8 %), organizacija pouka večkrat 

tedensko (8 %), poglobljena vsebina in program (8 %), bolje plačani učitelji (8 %) ter 

nekateri drugi odgovori (8 %). Nekaj (5 %) staršev je predlagalo, da bi bilo zaposlenih 

več učiteljev, ki bi poučevali DPMJK zaradi povpraševanja po pouku. 3 % anketiranih 

pa je predlagalo, da bi pouk razdelili na nivojske skupine glede na učenčevo znanje 

jezika. 

5.1.3 Zadovoljstvo učiteljev z DPMJK 

 

Tabela 3: Predlagane spremembe učiteljev 

30 % 

8 % 

8 % 
8 % 

8 % 

5 % 

3 % 

8 % 

22 % 

Nobene 

Omogočen predmet kot 

izbirni predmet 
Pouk večkrat na teden 

Poglobljena vsebina in 

program 
Bolje plačani učitelji 

Omogočenih več učiteljev, 

zaradi povpraševanja 
Pouk razdeljen na nivojske 

skupine 
Drugo 

Brez odgovora 

f f (%)

Prilagajanje pouka znanju otroka 1 9

Učni program, kjer bi sodelovali z rednim poukom 1 8

Več sodelovanja med nadrejenimi 1 8

Brez odgovora 9 75

Skupaj 12 100
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Grafikon 3: Predlagane spremembe učiteljev 

Iz rezultatov je razvidno, da kar tri četrtine anketiranih učiteljev ni podalo predlogov za 

spremembe. 9 % anketiranih je predlagalo individualni pristop in prilagajanje pouka 

glede na učenčevo znanje jezika. Nekaj anketirancev (8 %)  je predlagalo učni program, 

kjer bi sodelovali z rednim poukom, ostalih 8 % bi si želelo več sodelovanja z 

nadrejenimi na šoli. Predlagali so več projektov, ki jih šoli ne bi bilo potrebno 

financirati. 

 

5.1.4 INTERPRETACIJA 

Na podlagi analize odgovorov učencev, učiteljev in staršev na vprašanje, ali bi si želeli 

kakšnih sprememb pri pouku, ugotavljam, da so anketiranci v veliki meri zadovoljni s 

potekom pouka, saj so pri vseh vprašanjih z več kot polovico odstotkov odgovorili 

nikalno ali pa na vprašanje niso odgovorili, iz česar sklepam, da si sprememb ne želijo. 

Tako učenci kot tudi starši in učitelji so predlagali spremembo na istem področju in 

sicer prilagajanje pouka glede na otrokovo raven znanja jezika. Persson (2001) pravi, da 

je uspešnost učencev v veliki meri odvisna od šolskega sistema, kar pomeni, da šole 

potrebujejo strokovno usposobljene učitelje, ki poleg izobraženosti delujejo ustvarjalno, 

fleksibilno in občutljivo. Le učitelji z naštetimi lastnostmi lahko organizirajo pouk v tej 

meri, da bodo jezikovne naloge prilagojene otrokovemu znanju in mu omogočale 

napredek ne glede na to, kako njegovo znanje jezika zaostaja za drugimi učenci, seveda 

pa morajo biti zagotovljeni tudi drugi pogoji (npr. omogočen prostor, dovolj učiteljev in 

podobno). 
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Tako učenci kot starši so izpostavili spremembo, ki se navezuje na časovno organizacijo 

samega pouka. Učenci si želijo krajši pouk, starši pa navajajo, da bi lahko bil pouk 

organiziran večkrat na teden, saj pouk traja največkrat do poznega popoldneva. Eden od 

staršev je omenil, da sta zelo pomembni motivacija in odgovornost otroka, da je 

pripravljen hoditi v šolo ob tem času, saj se za DPMJK učenci odločijo sami in ni 

obvezujoč pouk. S temi argumenti odgovarjam na prvo raziskovalno vprašanje. 

 

5.2 Raziskovalno vprašanje: Kakšno je zadovoljstvo staršev in učiteljev z 

medsebojnim sodelovanjem ter s sodelovanjem s šolo?  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je najprej zanimalo, kako pomembno se 

staršem in učiteljem zdi medsebojno sodelovanje. Zanimalo me je, kako pogosto poteka 

medsebojno sodelovanje ter na kakšen način se izvaja. Učitelje sem spraševala tudi po 

načinu sodelovanja s šolo. Glede na to, da se DPMJK izvaja ločeno od rednega pouka, 

me je zanimalo, ali učitelji redni pouk medpredmetno povezujejo tudi z DPMJK.  

5.2.1 Sodelovanje učiteljev s starši pri izvajanju DPMJK 

  f f (%) 

Zelo pomembno 6 50 

Je pomembno 4 33 

Ni pomembno 2 17 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 4: Pomembnost sodelovanja s starši 

Polovica anketiranih učiteljev (50 %) sodelovanje s starši označuje kot zelo pomembno, 

nekaj manj (33 %) jih je napisalo, da se jim zdi sodelovanje pomembno, 17 % 

anketiranih pa meni, da to ni pomembno. Na vprašanje, kako jih vključujemo v 

pedagoško delo, so največkrat odgovorili z naslednjimi trditvami: 

— pogovor v času, ko otroka pripeljejo k pouku,  

— sodelovanje na raznih delavnicah, 

— svetovanje za pomoč pri učenju doma, 

— poslana tedenska poročila o obravnavani snovi pri pouku. 
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5.2.2 Sodelovanje staršev z učitelji pri izvajanju DPMJK 

  f f (%) 

Da 27 73 

Redko 7 19 

Ne 3 8 

Skupaj 37 100 

 
Tabela 5: Pogostost sodelovanja s šolo 

Iz tabele je razvidno, da je 73 % anketiranih na vprašanje, ali pogosto sodelujejo s šolo, 

odgovorilo z da, 19 % vprašanih le redko sodeluje s šolo, samo majhen delež (8 %) 

staršev pa s šolo ne sodeluje.  

Na vprašanje, na kakšen način poteka sodelovanje, so starši odgovorili z naslednjimi 

trditvami: 

— sodelovanje poteka preko ogleda in pomoči pri organizaciji kulturnih dogodkov 

in prireditev ob praznikih, kulturnih bazarjev in drugih prireditev, kjer učenci 

nastopajo, 

— organizirani izleti, 

— odprte učne ure in sestanki z učiteljem, 

— organizirana poletna šola. 

 

5.2.3 Sodelovanje učiteljev s šolo pri izvajanju DPMJK 

  f f (%) 

Da 3 25 

Ne 9 75 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 6 : Sodelovanje z ostalimi učitelji na šoli 

Rezultati prikazujejo, da zgolj ena četrtina anketiranih učiteljev (25 %) sodeluje z 

ostalimi učitelji na šoli, ki poučujejo redni pouk, kar 75 % anketiranih pa z njimi ne 

sodeluje. 
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5.2.4 Sodelovanje učiteljev z rednim poukom pri izvajanju DPMJK 

  f f (%) 

Da 3 25 

Ne 9 75 

Skupaj 12 100 

 

Tabela 7: Povezovanje DPMJK s poukom na rednem urniku 

Iz zajetega vzorca nam rezultati prikazujejo, da le 25 % anketiranih učiteljev povezuje 

DPMJK z rednim poukom na urniku, kar 75 % anketiranih učiteljev pa izvaja pouk 

povsem ločeno.  

 

Grafikon 4: Sodelovanje učiteljev s šolo 

Na vprašanje, kako poteka sodelovanje s šolo, je 29 % vprašanih odgovorilo, da s šolo 

ne sodelujejo, kar 22 % anketiranih pa na to vprašanje sploh ni odgovorilo. Največ 

anketiranih učiteljev (23 %) s šolo sicer sodeluje prek srečanj s povabljenci in starši, 

nekaj anketiranih (7 %) uporablja spletno stran šole za objavljanje raznih posnetkov, 

prav tako 7 % anketirancev navaja, da osnovna šola daje zgolj prostore, ostali 

anketiranci (21 %) pa so imeli druge argumente. 

 

5.2.5 INTERPRETACIJA 

Na podlagi analize odgovorov staršev in učiteljev na vprašanje, kakšno je zadovoljstvo 

staršev in učiteljev z medsebojnim sodelovanjem ter s sodelovanjem s šolo, ugotavljam, 

da kar 83 % anketiranih učiteljev meni, da je sodelovanje s starši pomembno za 

kvalitetno izvajanje DPMJK. »Brez sodelovanja s starši ne moremo govoriti niti o 
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izvajanju pouka niti o udeležbi otrokov v pouk.« (osebna komunikacija, februar 2016). 

»Brez pomoči in aktivnega udejstvovanja staršev je težko doseči dobro raven 

obvladanja jezika.« (osebna komunikacija, marec 2016). Tako kot učitelji tudi večina 

anketiranih staršev (73 %) pogosto sodeluje s šolo oziroma s samim izvajalcem pouka. 

Odgovori na vprašanji, ali sodelujete z ostalimi učitelji na šoli in ali se DPMJK 

povezuje s preostalim poukom na rednem urniku, so prikazali enake rezultate. Le 

četrtina odgovorov (25 %) je pokazala, da sodelovanje poteka (način sodelovanja je 

prikazan v grafikonu), kar 75 % pa sodelovanje zanika. Anketirani učitelji so v 

intervjuju pomanjkanje sodelovanja argumentirali s trditvijo, da sodelovanje s 

preostalim poukom na rednem urniku ni mogoče, saj poteka ločeno, v popoldanskih 

urah. Prav tako nimajo stika s preostalimi učitelji, saj sami prihajajo iz društva matične 

države in v osnovni šoli niso zaposleni.  

Izvedena je bila raziskava v okviru doktorskega študija avtorice Ines Budinoske na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Nataše Pirih Svetina z 

naslovom Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli, ki se je 

osredotočala na učitelje in njihovo prilagajanje dela pri rednem pouku, če so v njega 

vključeni tudi otroci priseljenci. Raziskava, v kateri so sodelovali učenci priseljenci z 

devetih različnih šol iz Slovenije, je pokazala rezultate, da si učitelji prizadevajo aktivno 

vključevati učence priseljence v pedagoški proces, a nimajo nobenih posebnih strategij, 

s katerimi bi jih vključevali.  

Med poukom bi lahko učitelj učenca priseljenca vključeval v pedagoški proces, mu 

ponudil dodatno, poenostavljeno razlago, ga spodbujal, v pouk vključeval vsebine iz 

njegovega kulturnega okolja, mu pokazal, da je dobrodošel in enakovreden ostalim 

učencem. Vse to bi lahko naredil učitelj med rednim poukom (Budinoska, 2013). 

 

5.3 Raziskovalno vprašanje: Ali se starši na šoli počutijo sprejete in 

enakovredne? 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, ali se starši na šoli, kjer poteka 

DPMJK, počutijo sprejete ter enakovredne ostalim staršem otrok, ki obiskujejo redni 

program izobraževanja na šoli. 
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  f f (%) 

Da 33 89 

Ne 3 8 

Brez odgovora 1 3 

Skupaj 37 100 

 

Tabela 8: Občutek sprejetosti in enakovrednosti staršev na šoli 

Iz rezultatov je razvidno, da se velika večina anketiranih staršev (89 %) na šoli počuti 

sprejete in enakovredne drugim staršem, le 8 % pa ne. 3 % anketiranih staršev na 

vprašanje ni odgovorilo. 

 

5.3.1 INTERPRETACIJA 

Kar 89 % anketiranih staršev je na vprašanje, ali se na šoli počutijo sprejete in 

enakovredne, odgovorilo pritrdilno. Da se bodo priseljenci počutili sprejete in  da bodo 

enakovredni člani družbe v novi kulturi,  je potrebna vzgoja v medkulturno družbo. 

Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje 

usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov 

priseljencev v vzgojo in izobraževanje«, ki se je izvajal v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 je imel zastavljene cilje, kot 

so: 

—  zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki 

priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev za delo s strokovnimi delavci 

vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci, 

— krepiti podporno mrežo sošolcev otrok priseljencev in njihovih staršev, 

— krepiti sodelovanje šole z družinami otrok priseljencev in družin otrok 

priseljencev z lokalnim okoljem. 

S projektom je veliko sodelujočih strokovnih delavcev pridobilo znanje za zagotavljanje 

še uspešnejšega vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin ter sodelovanja med 

strokovnimi delavci. 
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5.4 Raziskovalno vprašanje: Kakšno je zadovoljstvo učiteljev s sodelovanjem z 

državo, katere jezik poučujejo? 

Četrto raziskovalno vprašanje se navezuje na učiteljevo sodelovanje z državo, katere 

jezik poučuje. Najprej me je zanimalo, ali učitelji sodelujejo z matično državo z 

organiziranimi ekskurzijami ali izleti v domovino. Želela sem raziskati, ali imajo učitelji 

na voljo učni načrt in drugo gradivo, ki jim ga omogoča izvorna država. Izobraževanja 

učiteljev so zelo pomembna za ohranjanje strokovne kompetentnosti, zato sem 

ugotavljala, ali se učitelji čutijo dovolj usposobljene za delo, ki ga opravljajo. 

Spraševala sem jih po dodatnih izobraževanjih, ali se jih udeležujejo in kdo jih 

omogoča. 

5.4.1 Organizirani izleti v državo porekla 

  f f (%) 

Da 11 92 

Ne 1 8 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 9: Udeležba izletov v državo porekla 

Izmed vseh vprašanih večina učiteljev (92 %) organizira ekskurzije v državo, katere 

jezik poučujejo, le 8 % anketiranih izletov ne organizira. 

 

5.4.2 Gradivo za poučevanje DPMJK 

  f f (%) 

Lastni učni načrt 7 58 

Učni načrt iz domovine 3 25 

Drugo 2 17 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 10: Uporabljen učni načrt pri izvajanju DPMJK 

Kot je razvidno iz tabele, nekaj več kot polovica anketiranih učiteljev (58 %) uporablja 

lastni učni načrt za izvajanje pouka, 25 % anketiranih učiteljev pridobi učni načrt iz 

domovine, nekaj anketirancev (17 %) je navedlo druge odgovore. 
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Na vprašanje, katera gradiva uporabljate za poučevanje DPMJK, so učitelji odgovorili, 

da (odgovori so navedeni od najpogostejših do najredkejših): 

— gradiva, pridobljena večinoma iz izvorne države, 

— učbeniki za dvojezične otroke, 

— kombinirani učbeniki in delovni zvezki za osnovne šole tako iz Slovenije kot 

izvorne države, 

— različne literature za otroke, računalniške programe, 

— strokovna gradiva, ki jih priporočajo na univerzah. 

 

5.4.3 Strokovna kompetentnost učitelja 

  f f (%) 

Da 9 75 

Ne 3 25 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 11: Občutek kompetentnosti pri delu 

Iz tabele je razvidno, da kar 75 % anketiranih učiteljev meni, da ima dovolj pridobljenih 

kompetenc za delo, ki ga opravljajo, le 25 % anketirancev pa meni, da bi potrebovali še 

dodatna izobraževanja. Na vprašanje, kakšno dodatno izobraževanje bi si želeli, so 

odgovorili z naslednjimi trditvami: 

— usposabljanje na področju poučevanja maternega jezika za otroke, ki živijo 

izven rodne države in prihajajo iz mešanih družin, 

— potrebno je raziskati različne načine za delo z otroki, 

— izobraževanje iz pedagoške smeri. 

 

5.4.4 Izobraževanje učiteljev 

  f f (%) 

Da 10 83 

Ne 0 0 

Brez odgovora 2 17 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 12: Možnost dodatnih izobraževanj glede poučevanja maternega jezika 
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Iz podatkov je razvidno, da so veliki večini (83 %) anketiranih učiteljev omogočena 

dodatna izobraževanja iz področja poučevanja maternega jezika, nikomur izmed 

vprašanih ne onemogočajo izobraževanj, 17 % anketiranih učiteljev pa na vprašanje ni 

odgovorilo. 

 

5.4.5  Kdo omogoča izobraževanja za učitelje 

  f f (%) 

Slovenija 1 8 

Matična država 2 17 

Obe državi 4 33 

Brez odgovora 3 25 

Drugo 2 17 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 13: Država, ki omogoča dodatna izobraževanja 

Tabela prikazuje zelo raznolike rezultate. 33 % anketirancev je odgovorilo, da 

izobraževanja omogočata obe državi. Da izobraževanja omogoča le matična država, je 

odgovorilo 17 % anketiranih, 8 % anketiranih pa, da dodatna izobraževanja omogoča le 

Slovenija. Nekaj anketiranih učiteljev na vprašanje ni odgovorilo (25 %), 17 % 

anketiranih je navedlo druge trditve, ki zajemajo naslednje odgovore: 

— ravnateljica društva omogoča svetovanja in okrogle mize ter srečanja z znanimi 

pedagogi, 

— skoraj vsako leto je organizirano srečanje v prostorih Zavoda za šolstvo vseh 

učiteljev, ki poučujejo DPMJK.  

 

5.4.6 INTERPRETACIJA 

Z analiziranjem odgovorov na drugo, četrto, šesto in enajsto vprašanje v intervjuju sem 

ugotovila, da so anketirani učitelji zadovoljni s sodelovanjem z matično državo, saj sem 

na podlagi rezultatov lahko odgovorila na raziskovalno vprašanje.  

Kar 92 % anketiranih učiteljev iz zajetega vzorca organizira izlete in ekskurzije v tujino, 

na različna tekmovanja, razstave ali tabore. 
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Več kot polovica anketiranih učiteljev pri izvajanju DPMJK uporablja lasten učni načrt. 

Anketirani učitelji so argumentirali, da je sistem izobraževanja v matičnih državah 

popolnoma drugačen kot v Sloveniji, zato kot vzorec vzamejo njihove učne načrte in jih 

nato prilagodijo učencem. Vseeno pa največkrat posežejo po gradivu iz izvorne države. 

Na vprašanje, ali menijo, da imajo dovolj kompetenc za delo, ki ga opravljajo, je 75 % 

odgovorov pritrdilnih, a je večina intervjuvancev dodala, da bi se vseeno udeležili 

seminarjev, saj se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. »Nikoli v življenju ni 

dovolj znanja, vedno moraš držati korak z življenjem, ker se svet informacijske 

tehnologije spreminja eksponentno.« (osebna komunikacija, marec 2016).  

Vsi anketiranci imajo omogočena dodatna izobraževanja, 17 % anketiranih učiteljev pa 

ni odgovorilo na to vprašanje. Na vprašanje, kdo omogoča izobraževanja, je 33 % 

anketiranih odgovorilo, da ga omogočata obe državi, tako Slovenija kot matična država. 

V strokovnih dokumentih so izpostavljeni ukrepi, ki se navezujejo na izobraževanje 

učiteljev. Ti so naslednji: 

— sistematično usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za poučevanje otrok, 

učencev in dijakov, katerih prvi jezik ni slovenščina in se vključujejo v 

slovenski izobraževalni sistem;  

— usposabljanje učiteljev tujih jezikov na področju slovenščine in učiteljev 

slovenščine na področju tujih jezikov (Resolucija o Nacionalnem programu za 

jezikovno politiko 2014—2018). 

Sklepam lahko, da so anketirani učitelji navedli tiste tečaje, ki jih poznajo, kar pomeni, 

da so morda razpisani še drugi, za katere niso vedeli. Država pa preko Centra Republike 

Slovenije za poklicno usposabljanje organizira seminarje in strokovna usposabljanja, ki 

zagotavljajo razvoj zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

5.5 Raziskovalno vprašanje: Kakšno je zadovoljstvo učencev in staršev z 

načinom izvajanja DPMJK? 

V petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo mnenje staršev o obsegu znanja, ki ga 

učenci pridobijo z obiskovanjem DPMJK. Ugotavljala sem, ali učenci radi obiskujejo 

pouk ter jih spraševala po razlogu, zakaj jim je/ni všeč ter kaj jim je najbolj všeč in česa 

novega se med poukom naučijo o izvorni državi.  
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5.5.1 Mnenje staršev o ustreznosti DPMJK 

  f f (%) 

Da 36 97 

Ne 1 3 

Skupaj 37 100 

 
Tabela 14: Ustreznost DPMJK   

Iz tabele lahko vidimo, da za vzorec velja, da DPMJK otrokom po mnenju staršev 

prinese dovolj znanja (97 %), le 3 % anketiranih meni obratno. Na vprašanje, zakaj 

menijo, da prinese dovolj znanja, so starši odgovorili (odgovori so navedeni po vrsti 

glede na število od najpogostejših do najredkejših): 

— zaradi ohranjanja lastne kulture in maternega jezika (33 %), 

— zaradi učenja slovnice in ne le pogovornega jezika (20 %), 

— zaradi pravilne uporabe maternega jezika (14 %), 

— zaradi učenja po posebnem programu (8 %), 

— brez odgovora (6 %), 

— drugi odgovori: ker je zanimivo, ker se otrok mora naučiti maternega jezika, ker 

otrok napreduje itn. (19 %). 

3 % vprašanih pa je svojo trditev, da DPMJK ne prinese dovolj znanja otrokom, 

argumentiralo z odgovorom, da pouk ne more biti dovolj kvaliteten, saj so v skupini 

otroci z različno ravnjo znanja. 

 

5.5.2 Ali učenci radi obiskujejo pouk maternega jezika? 

 
f f (%) 

Da 48 87 

Ne 7 13 

Skupaj 55 100 

 
Tabela 15: Veselje do obiskovanja DPMJK 
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Grafikon 5: Razlogi za obiskovanje DPMJK 

 

Grafikon 6: Razlogi proti obiskovanju DPMJK 
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ta jezik sploh ne veseli, 14 % anketiranih učencev meni, da jezik že dobro govorijo in 

zato pouka ne potrebujejo. Isto število anketirancev (14 %) je odgovorilo, da pri pouku 

ne razumejo veliko, zato pouka ne obiskujejo radi. Prav tako je 14 % anketiranih 

učencev odgovorilo, da za obisk pouka nimajo časa.  

 

5.5.3 Kaj ti je pri pouku najbolj všeč? 

Učenci so našteli kar nekaj odgovorov, kaj jim je pri pouku všeč (odgovori so navedeni 

po vrsti glede na število od najpogostejših do najredkejših): 

— pisanje, branje in pogovor v maternem jeziku (40 %), 

— zgodovina kulture (9 %), 

— petje narodnih pesmi in igranje (9 %), 

— spoznavanje kulture (9 %), 

— da pouk ni tako strog kot v osnovni šoli (7 %), 

— gledanje videoposnetkov (5 %), 

— nastopanje na proslavah in praznovanje praznikov (4 %), 

— da pouk poteka v manjšem razredu (2 %), 

— drugo (15 %): ustne naloge, odmor, način razlage snovi učiteljice, sproščeno 

vzdušje. 

 

5.5.4 Obravnavane teme pri DPMJK. 

 

Grafikon 7: Spoznavane teme med poukom 
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Iz rezultatov je razvidno, da kar 73 % anketirancev meni, da med poukom bolj 

podrobno spoznava svojo kulturo. Odgovori, ki sem jih uvrstila v to kategorijo, so bili 

naslednji: med poukom spoznavam književnost (pesnike in pisatelje); zgodovino 

svojega naroda; razne šege, navade in običaje; praznovanja tradicionalnih praznikov in 

podobni odgovori. Nekaj anketiranih (7 %) se med poukom nauči pravilnega branja in 

pisanja v maternem jeziku, 6 % anketiranih učencev je odgovorilo, da se ne naučijo 

ničesar novega, saj so obrazložili, da o kulturi že veliko vedo, ker so včasih tam tudi 

živeli. 5 % anketiranih učencev se nauči spoštovanja drugih in lepega obnašanja, 4 % 

anketiranih učencev je odgovorilo, da spoznavajo ples in glasbo, ostali anketiranci (5 %) 

pa so odgovorili z nekaterimi drugimi odgovori. 

 

5.5.5 INTERPRETACIJA  

Povzamem lahko, da so anketirani učenci in anketirani starši večinoma zadovoljni z 

načinom izvajanja DPMJK, saj so na vsa vprašanja povezana s tem raziskovalnim 

vprašanjem odgovorili pritrdilno. Z vprašanjem za starše, ali menijo, da je DPMJK 

ustrezen in prinese učencem dovolj znanja, sem ugotovila, da anketirani starši večinoma 

(97 %) menijo, da je pouk ustrezen, saj imajo tu otroci možnost ohranjanja lastne 

kulture in maternega jezika, kar je za starše najpomembnejše. 

V Splošni deklaraciji o kulturni raznolikosti (2001) je zapisano, da imajo vse osebe  

pravico, da se izražajo in ustvarjajo ter razširjajo svoja dela v jeziku po svoji izbiri in 

zlasti v svojem maternem jeziku; vse osebe imajo pravico, da se lahko udejstvujejo v 

kulturnem življenju, ki ga sami izberejo, in da izvajajo svoje kulturne prakse, ob 

spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  

87 % učencev je na vprašanje, ali radi obiskujejo pouk maternega jezika, odgovorilo 

pritrdilno. 73 % anketiranih učencev je na vprašanje, česa novega se med poukom 

naučiš o svoji kulturi, odgovorilo, da med poukom podrobneje spoznavajo svojo 

kulturo, pri čemer je zajeta tematika spoznavanja književnosti (pisateljev in pesnikov), 

petje in branje ljudskih pesmi in pravljic, spoznavanje zgodovine naroda, praznovanje 

tradicionalnih praznikov, značilnih za njihovo kulturo, spoznavanje običajev, šeg in 

navad, ki so značilne za določeno kulturo. Med vsem naštetim je učencem najbolj všeč 

spoznavanje kulture lastnega naroda ter pisanje in branje v maternem jeziku. S temi 
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podatki sem ugotovila, da učitelji na raznolike načine spoznavajo otroke z njihovo 

kulturo, kar učence motivira pri učenju.  

V vrtcu/šoli/dijaškem domu je treba določiti osebo, t. i. zaupnika, ki bo skrbela za 

interakcijo med starši in šolo/dijaškim domom ter med šolo in lokalno skupnostjo. Te 

organizacije izvajajo vrsto aktivnosti, ki kakovostno dopolnjujejo delo učiteljev in 

strokovnih delavcev: ponujajo učno pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, možnost 

uporabe prostorov po pouku ter možnost aktivnega preživljanja prostega časa in 

sodelujejo s starši (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). 

 

6.6 Raziskovalno vprašanje: Kako poteka izvajanje DPMJK? 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako poteka izvajanje DPMJK. 

Zanimalo me je, ali se DPMJK izvaja po priporočilih Načrta/usmeritev za dopolnilni 

pouk maternih jezikov in kultur za pripadnike drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti 

v Sloveniji. Spraševala sem po splošnih podatkih – o času, prostoru in načinu izvajanja 

DPMJK. Učitelje sem spraševala po njihovi izobrazbi, izkušnjah in maternem jeziku ter 

načinu prilagajanja pouka glede na stopnjo znanja jezika učenca.  

 

6.6.1 Potek pouka maternega jezika 

  f f (%) 

V popoldanskem času med tednom 4 80 

V popoldanskem času med tednom 

in vikendom 1 20 

Skupaj 5 100 

 
Tabela 16: Časovni potek pouka 

Rezultati nam kažejo, da DPMJK večinoma (80 %) poteka v popoldanskem času med 

tednom, le na eni izmed šol (20 %) pouk poteka tudi med vikendom. 
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  f f (%) 

V šolskih prostorih 5 100 

Skupaj 5 100 
 

Tabela 17: Prostori, v katerih poteka pouk 

Vsi vprašani ravnatelji (100 %) so odgovorili, da pouk poteka v šolskih prostorih, ki jih 

nudijo učiteljem in društvom za izvajanje pouka v času, ko na šoli ne poteka redni pouk 

za učence. 

  f f (%) 

Tečaj 3 60 

Dopolnilni pouk 2 40 

Skupaj 5 100 
 

Tabela 18: Način poteka pouka 

Na vprašanje, na kakšen način pouk poteka, je kar 60 % anketiranih ravnateljev 

odgovorilo, da poteka kot tečaj, dva anketirana ravnatelja (40 %) sta odgovorila, da 

pouk poteka kot dopolnilni pouk. 

 

6.6.2 Časovno izvajanje pouka 

  f f (%) 

Od ene do dveh ur 3 60 

Tri ure 1 20 

Več kot tri ure 1 20 

Skupaj 5 100 
 

Tabela 19: Število ur na teden 

Iz rezultatov je razvidno, da pouk največkrat (60 %) poteka od ene do dve uri tedensko, 

tri ure tedensko poteka pouk samo na eni šoli (20 %) izmed zajetega vzorca, ostalih 20 

% anketiranih pa je odgovorilo, da pouk poteka več kot tri ure tedensko. 

  f f (%) 

Da 5 100 

Ne 0 0 

Skupaj 5 100 

 
Tabela 20: Potek pouka v šolskem letu 
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Iz rezultatov je razvidno, da so vsi anketirani (100 %) na vprašanje, ali pouk poteka celo 

šolsko leto, odgovorili pritrdilno. 

 

6.6.3 Financiranje DPMJK 

 

 

Grafikon 8: Financiranje DPMJK 

Vprašanje je imelo več možnih odgovorov. Rezultati nam kažejo, da največkrat 

prispevke za izvajanje DPMJK omogoči ministrstvo, ta odgovor je označilo kar 46 % 

anketiranih, 36 % anketiranih ravnateljev je odgovorilo, da financiranje omogoča tudi 

izvorna država, nekaj prispevkov omogočajo starši (18 %), nikjer pa financiranja ne 

omogoča šola (0 %). Nihče ni dodal drugega odgovora, kar pomeni, da financiranja ne  

omogoča nihče drug.  
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6.6.4 Dokumenti za izvajanje DPMJK 

 

Grafikon 9: Uporabljeni dokumenti pri izvajanju DPMJK 

Pri vprašanju so anketiranci lahko obkrožili več možnih odgovorov. 37 % anketiranih 
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izvajanju pouka uporablja Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 

sistem vzgoje in izobraževanja v RS. Le 13 % anketiranih sledi Smernicam za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. Kot odgovor drugo, sta bila podana 

naslednja odgovora: 

— Pri izvajanju pouka sledimo učnemu načrtu, ki ga v ta namen predpiše ena od 

držav, katerih jezik se poučuje. 

— Ker izvajajo program zunanji izvajalci, ne poznam dokumentov. 

Nihče izmed vprašanih pa ne sledi Nacionalnemu programu za jezikovno politiko 

2012—2016. 

6.6.5 Materni jezik učiteljev 
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Tabela 21: Materni jezik izvajalcev pouka 
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Podatki kažejo, da vsi anketirani učitelji (100 %) poučujejo jezik, ki je njihov materni 

jezik, saj so na vprašanje, ali so rojeni govorci jezika, ki ga poučujejo, odgovorili 

pritrdilno. 

 

6.6.6 Izobrazba učiteljev 

 

Grafikon 10: Izobrazba učiteljev  

Iz grafikona 10 je razvidno, da je največ anketiranih učiteljev (67 %) po izobrazbi 

profesorjev svojega maternega jezika. Nekaj anketiranih učiteljev je učiteljev 

razrednega pouka (9 %), 8 % anketiranih ima izobrazbo plesnega pedagoga, isti 

odstotek (8 %) anketirancev je glasbenih pedagogov, 8 % anketiranih učiteljev je 

profesorjev matematike. 

 

Grafikon 11: Leta izkušenj s poučevanjem DPMJK 
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Na podlagi rezultatov sem odgovore razvrstila po treh smiselnih kategorijah, ki 

opisujejo  število let poučevanja pouka. Največ anketiranih (58 %) ima od štirih do šest 

let izkušenj s poučevanjem maternega jezika, nekaj manj (34 %) jih ima od enega leta 

do treh let izkušenj, le 8 % vprašanih pa ima več kot 6 let izkušenj s poučevanjem 

DPMJK. 

 

6.6.7 Stopnja znanja jezika učencev 

  f f (%) 

Da 8 67 

Ne 4 33 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 22: Delitev pouka glede na stopnjo znanja jezika 

Iz tabele je razvidno, da za vzorec velja, da kar 67 % vprašanih pouk deli glede na 

stopnjo znanja otroka, 33 % učiteljev pa pouka glede na stopnjo znanja jezika ne deli. 

  f f (%) 

Da 2 17 

Ne 6 50 

Različno 1 8 

Brez odgovora 3 25 

Skupaj 12 100 

 
Tabela 23: Uporaba uvrstitvenih testov o ugotavljanju vstopnega znanja jezika 

Iz tabele je razvidno, da kar polovica učiteljev (50 %)  ne uporablja uvrstitvenih testov, 

le 17 % pa jih uporablja. Eden izmed vprašanih (8 %) je odgovoril, da jih uporablja 

različno, glede na dano situacijo. Kar velik odstotek (25 %) vprašanih na vprašanje ni 

odgovorilo. Anketirani učitelji večinoma uporabljajo drugačne strategije za prilagoditev 

pouka glede na znanje jezika učenca. Na vprašanje, kako prilagajate pouk glede na 

učenčevo začetno znanje jezika, so učitelji odgovorili različno (odgovori so navedeni po 

vrsti glede na število od najpogostejših do najredkejših): 

— individualno prilagajanje pouka glede na predhodno raven znanja učenca (41 

%), 

— pouk je razdeljen glede na starost (17 %), 

— z ustrezno didaktično snovjo (17 %), 
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— začetno oceno znanja opredelim iz pogovora s starši (8 %), 

— brez odgovora (17 %). 

 

6.6.8 INTERPRETACIJA 

Z drugim, tretjim in četrtim vprašanjem v vprašalniku za vodstvo šole sem preverjala, 

kako organizacijsko poteka DPMJK. Pouk poteka običajno v popoldanskem času, lahko 

pa tudi ob sobotah. Traja od tri do pet ur tedensko. Pouk je v javnih šolah ali v 

društvenih prostorih določene jezikovne in kulturne skupnosti (Motik in Steiner, 2012). 

Raziskava kaže, da se podatki, zapisani v dokumentu, ujemajo z dejanskim stanjem v 

praksi. Večinoma (80 %) poteka pouk med tednom popoldan, v našem zajetem vzorcu 

se izvaja v prostorih šole (100 %) ter poteka celo leto. Pouk večinoma (60 %) poteka od 

ene ure do dveh ur tedensko. Ta podatek je edini, ki se z zapisanimi usmeritvami glede 

organizacije ne ujema. 

Glede financiranja v samem dokumentu ni zapisanega veliko, razen podatka, da je 

DPMJK prostovoljen in za udeležence brezplačen. Tu se pojavljajo velike razlike. 

Vsako društvo ima druge načine financiranja, vendar velja, da so ravnatelji največkrat 

označili, da pouk financira ministrstvo, le 18 % anketiranih navaja, da za pouk 

omogočijo prispevke tudi starši. Šolske prostore nam s financiranjem omogoča 

ministrstvo, delo učitelja pa plačajo starši (osebna komunikacija, april 2016). Nekateri 

anketirani učitelji izvajajo DPMJK tudi prostovoljno, pojavljajo se razlike, odvisno od 

organizacije društva, te pa se pojavljajo tudi pri upoštevanih dokumentih, saj nekateri 

anketirani ravnatelji te dobro poznajo, drugi ne ravno zaradi tega razloga, ker pouk 

izvajajo zunanji izvajalci. Dokument, ki ga vodstvo šole največ uporablja, je ravno 

Načrt/usmeritve za DPMJK za pripadnike drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti v 

Sloveniji, kar lahko povežem s tem, da se priporočila, ki so v teh usmeritvah zapisana, 

pri izvajanju pouka tudi upoštevajo. 

Vsi anketirani učitelji zajetega vzorca so rojeni govorci jezika, ki ga poučujejo. Prav 

tako imajo vsi učitelji pridobljeno pedagoško izobrazbo, večina iz smeri svojega 

maternega jezika (67 %). Največ učiteljev (58 %) ima od štirih do šest let delovnih 

izkušenj s poučevanjem DPMJK, prav vsi intervjuvanci pa so izpostavili, da imajo 

večletne izkušnje s poučevanjem na drugih smereh poučevanja jezika, kot je poučevanje 

razrednega pouka, vodenje tečajev maternega jezika in podobno. 
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Poučevali naj bi usposobljeni učitelji, ki jih v Slovenijo pošlje država, iz katere izhajajo 

učenci oziroma njihovi predniki. /…/ Kadar učiteljev iz različnih vzrokov določena 

država ne more poslati, predlagajo učitelje pobudniki DPMJK. Največkrat je takšen 

učitelj pripadnik njihove jezikovne in kulturne skupnosti v Sloveniji (Motik in Steiner, 

2012). 

Kar 67 % vprašanih je na vprašanje, ali je pouk deljen glede na stopnjo znanja otroka, 

odgovorilo pritrdilno, vendar kar 50 % vprašanih učiteljev ne uporablja uvrstitvenih 

testov za preverjanje predznanja otroka. Za prilagajanje pouka otrokom uporabljajo 

druge različne oblike, največkrat prilagodijo težavnost nalog glede na predhodno znanje 

otroka ter tako izvajajo težje in lažje naloge hkrati in s tem omogočajo, da imajo vsi 

učenci možnost napredovanja. 

Glede na to, da je DPMJK iz številnih vzrokov kombinacija starostno, sporazumevalno 

in tudi socialno različnih učencev, se od učiteljev zahteva dosledno upoštevanje načela 

diferenciacije in individualizacije pouka (Motik in Steiner, 2012). 

 

6.7 Raziskovalno vprašanje: ali strokovni delavci spodbujajo medkulturni 

dialog pri izvajanju DPMJK? 

S šestim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, ali učitelji pri izvajanju 

DPMJK spodbujajo medkulturni dialog in poleg kulture domovine vključujejo v učni 

program tudi kulturo Slovenije. Zanimalo me je, ali šola staršem priseljencem omogoča 

tečaj slovenščine. 

 

6.7.1 Spodbujanje medkulturnega dialoga 

  f f (%) 

Da 5 100 

Ne 0 0 

Skupaj 5 100 

 
Tabela 24: Spodbujanje medkulturnega dialoga 

Iz rezultatov je razvidno, da se na vseh šolah iz izbranega vzorca spodbuja medkulturni 

dialog. Ravnatelji so na vprašanje, kako spodbujajo medkulturni dialog, podali 
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naslednje odgovore (odgovori so navedeni po vrsti glede na število od najpogostejših do 

najredkejših): 

— vključevanje učencev v kulturne prireditve na šoli, 

— vključevanje kulture učencev v sam kurikulum šole, 

— organiziranje kulturnega dne na šoli, 

— razstave knjig v različnih jezikih, 

— sodelovanje nekaterih učiteljev jezikov, 

— mednarodna izmenjava s šolami. 

 

6.7.2 Tečaj slovenščine za starše 

  f f (%) 

Da 3 60 

Ne 2 40 

Skupaj 5 100 

 
Tabela 25: Možnost organiziranja tečaja slovenščine za starše 

Za vzorec, ki sem ga zajela lahko ugotovim, da 60 % šol organizira tečaj slovenščine za 

starše, medtem ko ga 40 % odstotkov ne organizira. 

  f f (%) 

Da, sem se udeležil/-a 2 5 

Da, a se nisem udeležil/-a 2 5 

Ne, ni tečaja 27 73 

Brez odgovora 6 16 

Skupaj 37 100 

 
Tabela 26: Možnost obiska tečaja slovenščine za starše ter udeleženost 

Iz tabele lahko razberemo, da za vzorec velja, da kar 75 % vprašanih ni imelo možnosti 

obiska tečaja, saj ni bil organiziran, 5 % anketiranih se je tečaja udeležilo, 5 % 

anketirancev se tečaja ni udeležilo, čeprav je bil omogočen. Ostalih 16 % anketiranih 

staršev na vprašanje ni odgovorilo. 
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6.7.3 Vključevanje kulture Slovenije v pouk DPMJK 

  f f (%) 

Da 11 92 

Ne 0 0 

Brez odgovora 1 8 

Skupaj 12 100 

 

Tabela 27: Vključevanje kulture Slovenije v pouk DPMJK 

Rezultati kažejo, da kar velik odstotek (92 %) vprašanih v izvajanje pouka poleg kulture 

lastne domovine vključuje tudi kulturo Slovenije, nihče ni odgovoril, da je ne vključuje, 

le eden izmed vprašanih (8 %) na vprašanje ni odgovoril. 

 

6.7.4 INTERPRETACIJA 

Iz analize rezultatov sem ugotovila, da vsi vprašani ravnatelji spodbujajo medkulturni 

dialog na šoli z različnimi dejavnostmi.  

Medkulturno izobraževanje omogoča doseganje novih znanj in vedenj z obravnavo 

takih občutljivih vprašanj, kot je skupna zgodovinska preteklost, religiozna pripadnost 

narodne identitete in migracija (Bernjak, 2009). 

Podatke o organizaciji tečaja slovenščine za starše sem iskala tako z vprašanjem za 

ravnatelje kot z vprašanjem za starše. Večina šol iz zajetega vzorca po podatkih 

ravnateljev organizira tečaje slovenščine za starše (60 %), a kar 73 % anketiranih 

staršev navaja, da tečaji slovenščine na šoli niso omogočeni. Anketirani starši in 

ravnatelji ne prihajajo iz istih osnovnih šol, zato se analiza rezultatov prekriva. 

Anketirani starši so večinsko odgovorili, da tečaji slovenščine niso omogočeni (73 %), 

anketirani ravnatelji pa so odgovorili, da tečaje slovenščine za starše na šoli izvajajo (60 

%). Vzrok tega neujemanja so različne lokacije anketiranja, saj niso bili anketirani 

ravnatelji na vseh tistih šolah, kjer je potekalo anketiranje staršev. Prav tako je bil 

vzorec anketiranih staršev veliko večji kot vzorec anketiranih ravnateljev. Kar nekaj 

anketiranih staršev, ki je obkrožilo, da tečaja ni ali pa na vprašanje ni odgovorilo, je 

navedlo, da je povpraševanja po tečaju premalo, zato tečaj ni organiziran. Nekaj 
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anketiranih staršev meni, da tečaja slovenščine ne potrebujejo, saj slovensko zelo dobro 

govorijo.  

Na podlagi analize odgovorov učiteljev na vprašanje, ali v pouk poleg spoznavanja 

kulture priseljencev vključujejo tudi kulturo Slovenije, ugotavljam, da večina učiteljev 

(92 %) v pouk vključuje tudi kulturo Slovenije, le eden izmed njih na vprašanje ni 

odgovoril, kar zajema ostalih 8 %. Anketirani učitelji so izpostavili, da vključujejo 

kulturo Slovenije v pouk, a je več poudarka na kulturi maternega jezika, saj izvajajo 

pouk le dva do trikrat tedensko.  

Medkulturno usmerjeni učitelj mora razpolagati ne samo z aktualiziranim in aktivnim 

znanjem o kulturi ciljne jezikovne skupnosti, ampak tudi z informacijami o svoji državi, 

s posebnim poudarkom na tem, kako vse to neki zunanji opazovalec lahko vidi s 

popolnoma drugačnimi kulturnimi običaji in jezikovno podobo sveta (Bernjak, 2009). 

 

6.8 Raziskovalno vprašanje: ali se z leti obisk DPMJK povečuje? 

V osmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se z leti obisk DPMJK povečuje. 

  f f (%) 

Da 1 20 

Ne, ostaja isto 3 60 

Ne, obisk pada 1 20 

Skupaj 5 100 

 
Tabela 28: Povečanje obiska DPMJK v letih  

 

Iz tabele je razvidno, da je večina anketiranih (60 %) odgovorila, da število otrok, ki 

obiskujejo DPMJK, z leti ostaja isto. 20 % vprašanih pravi, da obisk z leti upada, ostalih 

20 % anketirancev pa je odgovorilo, da se obisk z leti povečuje. 

 

6.8.1 INTERPRETACIJA 

Na podlagi analize odgovorov na vprašanje, ali se število otrok, ki obiskujejo DPMJK, z 

leti povečuje, lahko iz zajetega vzorca ugotovim, da se število otrok, ki obiskujejo 

DPMJK, ne spreminja. Število anketiranih učencev ni zajelo vseh udeležencev, ki 
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obiskujejo DPMJK, zato so podatki prikazali drugačne rezultate, kot jih prikazujejo 

podatki, ki sem jih prejela od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Iz 

razpredelnice vključenosti šol, jezikov in števila učencev, od leta 2010 do leta 2016, je 

razvidno, da zanimanje za DPMJK kljub vsemu narašča in se z leti število udeležencev 

povečuje. Razliko v rezultatih pripisujem temu, da raziskava ni potekala na vseh šolah, 

kjer DPMJK izvajajo, saj ponekod ni bilo zanimanja za sodelovanje.  

Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu, imajo možnost, da ohranjajo materni jezik in 

kulturo preko dopolnilnega pouka, ki ga organizira in financira Ministrstvo RS za 

izobraževanje, znanost in šport, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Na spletni 

strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (2016) je zapisano, da je 

skrb za Slovence po svetu je ena izmed prednostnih nalog države Slovenije; v Evropi je 

organizirano poučevanje dopolnilnega pouka slovenščine in slovenščina v Evropskih 

šolah, v prekomorskih državah pa pouk slovenščine in drugih predmetov v slovenskem 

jeziku – sobotne šole. 

V zadnjem poglavju sledijo sklepne ugotovitve.  
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Leta 2012 je bil izdan Načrt oziroma usmeritve za dopolnilni pouk maternih jezikov in 

kultur za otroke priseljencev, ki zajemajo okvir jezikovnih ciljev, dejavnosti, didaktična 

načela, predloge za poučevanje in druge informacije o poteku pouka, organizaciji in o 

pogojih za izvajanje pouka. Izdane smernice so pomoč organizatorjem in izvajalcem 

pouka, niso pa obvezujoč dokument, ki mu je potrebno slediti pri pouku. Prav zaradi 

tega se poučevanje po šolah lahko zelo razlikuje.  

Raziskovalna vprašanja, ki sem jih v raziskavi uporabila, so bila določena na podlagi 

skupnega dogovora po predlogu vprašanj z Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Na sestanku z učitelji, ki poučujejo 

DPMJK, sem dobila vpogled v to, kako pouk poteka, predstavili so mi svoja 

razmišljanja in dileme, ki bi jih lahko raziskala v diplomskem delu. Glede na to, katere 

podatke so želeli izvedeti o samem poteku DPMJK ter glede na prebrano literaturo, sem 

se osredinila na sam potek pouka. Ugotavljala sem, kje bi se lahko pojavljale 

pomanjkljivosti in težave pri poučevanju DPMJK (na področju financiranja, 

sodelovanje med državami, časovne organizacije pouka, izobraževanju učiteljev itn.) ter 

spraševala po priporočilih in spremembah za prihodnje delo, ki so jih predlagali 

strokovni delavci, učenci in starši. Izoblikovala sem raziskovalna vprašanja, s katerimi 

sem pridobila odgovore za analizo raziskave v diplomskem delu. 

Pluralizem, strpnost in širokosrčnost so pomembnejši kot kdajkoli prej. Evropsko 

sodišče za človekove pravice je priznalo, da pluralizem temelji na pristnem priznavanju 

in spoštovanju, raznolikosti in dinamiki kulturnih tradicij, etnične in kulturne identitete, 

verskega prepričanja, umetniških, literarnih in družbeno-ekonomskih idej in konceptov, 

in da je harmonična interakcija oseb in skupin z različnimi identitetami bistvenega 

pomena za doseganje socialne kohezije (White paper on intercultural dialogue 2008; 

Living together in diversity, 2011). 

Samo pridobivanje anket in intervjujev je trajalo dlje kot pričakovano, saj je bilo 

potrebno prilagoditi datume za obisk učencev in učiteljev, hkrati pa sem pričakovala 

večji odziv pri reševanju anketnih vprašalnikov. S spodbudo učiteljic se je ta problem 

rešil, saj so bili učenci in starši nato pri izpolnjevanju bolj motivirani za izpolnjevanje 

anket.  
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V diplomskem delu sem analizirala proces izvajanja DPMJK in navedla predloge za 

spremembe, ki so jih sodelujoči v raziskavi predlagali. Ugotovila sem, da se pouk izvaja 

na zelo različne načine, saj zanj ni enotnega delovnega načrta. Učitelji so večinoma 

sami ustvarjalci svojega letnega načrta, pri čemer morajo upoštevati obseg ur, 

obravnavano tematiko, stopnjo znanja učencev in podobno.  

Raziskava je pokazala, da so vsi udeleženci večinoma zadovoljni s samim potekom 

pouka, sodelovanje poteka tako med državami kot med starši in šolo. Sodelovanje med 

državami spodbujajo tudi evropski dokumenti. Izvajalci izobraževanja lahko spodbujajo 

k medkulturnemu dialogu na mednarodni ravni s sodelovanjem s čezmejnimi partnerstvi 

in medobmočnim sodelovanjem (izmenjave študentov, mednarodni projekti in tabori 

itn.) (White paper on intercultural dialogue 2008; Living together in diversity, 2011). 

Zakonodajna določila se v praksi uresničujejo na zelo različne načine. Šole se morajo 

tako znajti po svoje in izkušnje kažejo, da je njihovo uresničevanje odvisno zlasti od 

ozaveščenosti in angažiranosti posameznih učiteljev in ravnateljev, zato bi bilo nujno 

ponuditi ustrezno sistemsko rešitev in v njej natančno opredeliti: obseg dodatnega 

pouka, njegove oblike in vsebine ter kdo so lahko izvajalci dodatnega pouka in kakšna 

naj bo njihova strokovna usposobljenost (Bela knjiga, 2011). 

Pouk največkrat poteka v prostorih šole, le dvakrat tedensko v popoldanskem času, kar 

pomeni, da v učni uri obravnavajo zelo veliko količino učne snovi. Učitelj mora biti 

dovolj fleksibilen, da učno uro oblikuje na način, ki bo učence motiviral za nadaljnje 

delo. Nekateri anketirani učitelji so izpostavili, da bi si želeli več finančne podpore za 

plačilo učiteljev in prostorov, v katerih izvajajo pouk, saj bi ga tako lahko izvajali 

večkrat tedensko. Prav isti predlog izvajanja pouka večkrat tedensko so navedli tudi 

anketirani starši. 

Ključni predlog za izboljšanje aktualnega stanja, ki so ga učitelji izpostavili, je predlog 

spremembe samega termina, izvajanje pouka namreč ni na ravni dopolnilnega pouka, 

zato so predlagali, da bi se termin glasil Pouk maternih jezikov in kultur za otroke 

priseljencev. 

Za kakovostno izobraževanje učencev je potrebno tako sodelovanje med učitelji in starši 

kot sodelovanje med obema državama. Rezultati analiziranih podatkov so pokazali, da 

poteka komunikacija v obe smeri. Organizirani so izleti v izvorno državo, prav tako 
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učitelji uporabljajo učbenike iz izvorne države otroka. Obe državi omogočata 

financiranje pouka, veliko pa je lastne organiziranosti učitelja (da poišče projekte, izlete, 

dogodke, na katerih bi lahko učenci sodelovali). Predlagam smernice na področju 

sodelovanja med učitelji na šoli. Potrebno bi bilo več sodelovanja med DPMJK in 

rednim poukom, kar so poudarili tudi učitelji. Učenci, ki ne poznajo DPMJK nimajo 

skupnih stikov z učenci, ki pouk obiskujejo, ker poteka povsem ločeno. Sodelovanje bi 

lahko dosegli z vključitvijo teh jezikov v izbirni predmet v osnovni šoli. Tako bi lahko 

tudi učenci, katerih materni jezik je slovenščina izbrali drugi tuji jezik in se večkrat 

srečali s kulturo otrok priseljencev na njihovi šoli. Pouk bi se z rednim poukom 

medpredmetno povezoval, DPMJK pa bi bil vključen v redni pouk.    

V sklepu naj omenim, da so moja pričakovanja glede rezultatov večinoma izpolnjena, 

pričakovala sem le več predlogov sprememb. Menim, da je glavna pomanjkljivost ravno 

pomanjkanje finančnih sredstev, saj to pomeni, da imajo učenci zagotovljen pouk 

manjkrat tedensko ter obravnavajo več snovi, to pa posledično prinese več šolskega dela 

učencem in manj motiviranosti za izbirno učenje jezika. Prav tako naj izpostavim, da je 

motiviranost učencev v veliki meri odvisna od motiviranosti učitelja. Pri delu z otroki je 

pomembno, da učitelj vloži veliko energije v oblikovanje učne ure ter v svoj odnos do 

učencev, saj z njim posredno vpliva nanje. Če bo učitelj motiviran za svoje delo, bo tudi 

delovno uspešnejši. Ena od oblik motiviranja bi lahko bila denarno nagrajevanje, kar so 

izpostavili že udeleženci raziskave. Učiteljem bi lahko omogočili brezplačne seminarje 

v tujini, ki se navezujejo na poučevanje maternih jezikov. Tako bi učitelji spoznali nove 

teorije dela z učenci, kar bi prispevalo k motiviranosti za nadaljnje poučevanje.  

Zanimivo bi bilo izvesti raziskavo poteka pouka vsakega poučevanega jezika posebej. 

Način poučevanja se lahko zelo razlikuje, glede na to, kdo DPMJK organizira in 

poučuje (društvo, prostovoljci, študentje itn.). Tako bi lahko pridobili vpogled v to, kje 

se pojavljajo razlike in pomanjkljivosti, kaj se je pokazalo kot dobra praksa in s tako 

raziskavo spodbudili učitelje pri svojem delu. 

V svetu, ki doživlja hitre spremembe, kjer kulturni, politični, gospodarski in družbeni 

prevrat postavlja izzive tradicionalnemu načinu življenja, igra izobraževanje pomembno 

vlogo pri spodbujanju socialne kohezije in mirnega sožitja. S programi, ki spodbujajo 

dialog med študenti različnih kultur, prepričanj in veroizpovedi, lahko izobraževanje 
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pomembno prispeva k trajnostnim in strpnim družbam (UNESCO Guidelines on 

Intercultural Education, str. 8).  
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE     

Zdravo! 

Sem Vesna Germ, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pišem diplomsko delo z naslovom Učenje dopolnilnega pouka maternih jezikov in 

kultur otrok priseljencev v slovenskih osnovnih šolah. Del moje diplome je raziskava, 

pri kateri potrebujem tudi Tvojo pomoč. Tvoje sodelovanje mi bo prineslo informacije, 

ki mi bodo pomagale pri pisanju diplomskega dela, zato Te prosim, da izpolniš anketni 

vprašalnik.  

Sodelovanje je anonimno, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj za namene 

diplomskega dela. 

Že vnaprej se Ti zahvaljujem za sodelovanje! 

Vesna Germ 

 

Prosim obkroži znak pred izbranim odgovorom ali napiši odgovor na označeno črto pod 

vprašanjem, kjer je to potrebno.  

 

1. Ali rad/-a obiskuješ pouk maternega jezika? 

□ Da. 

□ Ne. 

Napiši, zakaj da ali zakaj ne.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

2. Česa novega se med poukom naučiš o svoji kulturi? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Kaj ti je pri pouku najbolj všeč? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Ali bi si želel/-a kakšnih sprememb pri pouku? 

□ Da. 

□ Ne. 

 

Če si odgovoril/-a z da, kakšnih sprememb si želiš? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



 
 

PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

          

Spoštovani! 

Sem Vesna Germ, absolventka študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V sklopu priprave svojega diplomskega dela, v katerem raziskujem, kako v 

praksi poteka dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev, sem 

sestavila anketni vprašalnik tudi za starše otrok, ki ta pouk obiskujejo. Vaše sodelovanje 

mi bo prineslo informacije, ki mi bodo pomagale pri pisanju diplomskega dela.  

Sodelovanje je anonimno, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj za namene 

diplomskega dela. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 

Vesna Germ 

 

Prosim, obkrožite znak pred izbranim odgovorom ali napišite odgovor na označeno črto 

pod vprašanjem, kjer je to potrebno.  

 

1. Ali menite, da je dopolnilni pouk maternega jezika in kultur ustrezen in 

prinese vašemu otroku dovolj znanja?  

□ Da. 

□ Ne. 

Napišite, zakaj da oz., zakaj ne. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Kakšne spremembe predlagate? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 
 

3. Ali pogosto sodelujete s šolo?  

□ Da, s šolo pogosto sodelujem. 

□ S šolo redko sodelujem. 

□ S šolo ne sodelujem. 

 

4.  Na kakšen način poteka to sodelovanje (prireditve, izleti)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Ali je na šoli organiziran tečaj slovenščine za starše? Ali ste se ga udeležili? 

 

□ Da, na šoli je organiziran tečaj slovenščine za starše, ki sem se ga 

udeležil/-a. 

□ Da, na šoli je organiziran tečaj slovenščine za starše, a se ga nisem 

udeležil/-a. 

□ Ne, na šoli ni organiziranega tečaja slovenščine za starše. 

 

Če ste na vprašanje odgovorili nikalno, napišite, zakaj ne.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Ali se v šoli počutite sprejete in enakovredne? 

 

□ Da. 

□ Ne. 

 

  



 
 

PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VODSTVO ŠOLE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VODSTVO ŠOLE     

Spoštovani! 

Sem Vesna Germ, absolventka študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V sklopu priprave svojega diplomskega dela, v katerem raziskujem, kako v 

praksi poteka dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev, sem 

sestavila anketni vprašalnik tudi za vodstvo šole, kjer se pouk izvaja. Vaše sodelovanje 

mi bo prineslo informacije, ki mi bodo pomagale pri pisanju diplomskega dela.  

Sodelovanje je anonimno, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj za namene 

diplomskega dela. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 

Vesna Germ 

 

Prosim, obkrožite znak pred vašim izbranim odgovorom ali napišite odgovor na 

označeno črto pod vprašanjem, kjer je to potrebno.  

 

1. Ali se število otrok, ki obiskujejo dopolnilni pouk maternega jezika in 

kultur z leti povečuje? 

□ Da, število otrok, se povečuje. 

□ Ne, število otrok ostaja isto. 

□ Ne, število otrok se znižuje. 

 

 

2. Kdaj, kje in na kašen način pouk poteka (popoldne, vikendi, med poukom, 

v prostorih šole, v prostorih lokalne skupnosti, kot interesna dejavnost, 

tečaj)? 

Kdaj? _________________________ 

Kje?  __________________________ 

Na kakšen način?  _______________ 



 
 

3. Koliko ur tedensko pouk poteka?  

□ 1 ura tedensko. 

□ 2 uri tedensko. 

□ 3 ure tedensko. 

□ Več kot 3 ure tedensko. 

 

4. Ali pouk poteka celo šolsko leto? 

□ Da. 

□ Ne. 

 

5. Kdo financira dopolnilni pouk maternega jezika in kultur? Lahko 

obkrožite več odgovorov.  

□ Ministrstvo. 

□ Starši. 

□ Šola. 

□ Izvorna država. 

□ Drugo:_________________________ 

 

6. Katerim zakonom, dokumentom  in smernicam sledite pri izvajanju 

dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur? Lahko obkrožite več 

odgovorov. 

□ Načrtu/usmeritvam za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za 

pripadnike drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji. 

□ Smernicam za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. 

□ Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. 

□ Nacionalnemu programu za jezikovno politiko 2012-2016. 

□ Drugo:_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Ali se v šoli spodbuja medkulturni dialog?  

□ Da. 

□ Ne. 



 
 

Če ste odgovorili pritrdilno, napišite, kako. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Ali šola organizira tečaj slovenščine za starše? 

□ Da. 

□ Ne. 

  



 
 

PRILOGA 4: VPRAŠANJA ZA STRUKTURIRAN INTERVJU ZA 

UČITELJE 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z UČITELJICO OZ. UČITELJEM: 

1. Kaj ste po izobrazbi? Koliko let izkušenj imate s poučevanjem DPMJK? Ali ste 

rojeni govorec jezika, ki ga poučujete? 

2. Ali menite, da imate dovolj pridobljene izobrazbe in kompetenc za delo, ki ga 

opravljate? Če je odgovor ne, kakšno dodatno izobraževanje bi si želeli ter 

kakšne kompetence bi še potrebovali?  

3. Kako prilagajate pouk učencem glede na njihovo začetno znanje jezika? Ali 

uporabljate uvrstitvene teste o ugotavljanju vstopnega znanja? Ali je pouk deljen 

glede na stopnjo znanja? 

4. Na podlagi katerega učnega načrta poučujete? Katere učbenike in gradiva 

uporabljate za izvajanje pouka (vam je na voljo gradivo iz izvorne države)? 

5. Ali v pouk poleg učenja maternega jezika in spoznavanja kulture priseljencev 

vključujete tudi kulturo Slovenije (ugotavljanje podobnosti in razlik med obema 

kulturama)?  

6. Ali v okviru pouka izvajate dejavnosti, kot so obiski razstav, prireditev, ter 

organizirate ekskurzije, tabore, tekmovanja v državo porekla? 

7. Ali se dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur prepleta s preostalim poukom 

na rednem urniku ali je povsem ločeno izvajanje pouka? Ali sodelujete z 

ostalimi učitelji (dopolnilnega pouka, slovenskimi učitelji na šoli)? 

8. Kako pomembno se vam zdi sodelovanje s starši? Ali jih redno vključujete v 

pedagoško delo ter kako? 

9. Kako poteka sodelovanje s šolo? Ali vam uspe vašo aktivnost predstaviti 

učencem in staršem cele šole? Na kakšen način? Kakšen je odziv? 

10. Kakšna priporočila oziroma spremembe predlagate?  

11. Kako je poskrbljeno za vaše izobraževanje? Ali so vam omogočena dodatna 

izobraževanja glede poučevanja maternega jezika otrok priseljencev? Ali Vam 

to omogoča matična država ali Slovenija ali obe? 

 

  



 
 

PRILOGA 5: SOGLASNI OBRAZEC ZA STARŠE 

Dragi starši/skrbniki! 

 

Na Vas se obračam s prošnjo za pomoč pri izdelavi mojega diplomskega dela. Rada bi povabila 

Vašega otroka, da sodeluje pri anketi o dopolnilnem pouku maternih jezikov in kultur, saj 

izvajam raziskavo o poteku samega pouka. Sodelovanje pri raziskavi je anonimno, uporabljeni 

podatki pa bodo namenjeni zgolj v namene diplomskega dela. 

 

Prosim Vas, da svojo privolitev za sodelovanje v raziskavi potrdite s podpisom soglasnega 

obrazca za starše. 

 

Vesna Germ 

 

 

SOGLASNI OBRAZEC ZA STARŠE 

 

 

Podpisani (ime in priimek staršev, oz. zakonitega zastopnika) soglašam,  da lahko moj sin/hči  

........................................................ , učenec/-ka dopolnilnega pouka maternega jezika in kultur,   

sodeluje pri reševanju ankete v namene diplomskega dela o učenju dopolnilnega pouka maternih 

jezikov in kultur otrok priseljencev. 

 

 

 

V/na …….........................., dne, …...............                                            Podpis staršev/skrbnika:                                     

                                                                                                         …………………… 


