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Lahko si vse, kar obstaja,  
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tvoje uresničene sanje.  
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kot širno vesolje. 
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POVZETEK 

Stiki z drugimi kulturami v domačem okolju so postali nekaj vsakdanjega, saj prihaja do 

velikega mešanja kultur po celem svetu. Slika današnje družbe se zrcali tudi v šolo. Zlasti v 

večjih mestih v Sloveniji so v razredih tudi učenci, ki prihajajo iz kulturno različnih svetov. 

Da bi se učenci lažje vključili v novo okolje ter da bi se spoznali z njihovo kulturo tudi drugi 

učenci, izvajajo učitelji različne dejavnosti tako v okviru rednega pouka kot v okviru izbirnih 

dejavnosti. Eden od učnih predmetov, ki zajema to tematiko, je zagotovo družba, kar je 

razvidno tudi  iz učnega načrta. V praksi je moč opaziti, da učiteljem primanjkuje časa in idej, 

zato pričakujem, da bo magistrsko delo koristen pripomoček z naborom dejavnosti za 

poučevanje o tematikah medkulturnosti. 

V okviru magistrskega dela sem raziskala, kakšna je zastopanost tem o medkulturnosti v 

priročnikih za učitelje za predmet družba. Zanimalo me je, kakšna so stališča učencev do 

medkulturnih razlik in če se bo pokazal vpliv na stališča učencev pred in po izvedbi 

dejavnosti na temo medkulturnosti. Namen magistrskega dela je bil tudi predlagati dejavnosti, 

s katerimi lahko učencem na zanimiv način približamo teme o medkulturnosti in vplivamo na 

njihova stališča o medkulturnosti.  

Raziskava magistrskega dela je bila razdeljena na dva dela in je temeljila na deskriptivni in 

kavzalni eksperimentalni metodi. Prvi del je zajemal analizo zastopanosti tem o 

medkulturnosti v priročnikih za učitelje pri predmetu družba v 4. in 5. razredu. Zajemal je 

analizo tistih vsebin iz priročnikov, ki so se nanašale na temo medkulturnosti. Seznam 

potrjenih učbenikov s strani ministrstva za družbo v 4. in 5. razredu mi je služil kot kriterij za 

izbor založb, katerih priročniki so prišli v poštev za nadaljnjo analizo. Ugotovila sem, da 

slovenske založbe (Modrijan, Rokus Klett ter Mladinska knjiga) ponujajo kar lepo število 

dejavnosti o medkulturnosti v priročnikih ali v sklopu urnih priprav, le založba DZS ponuja 

manj dejavnosti in ne zajema vseh tematik, ki naj bi jih učitelj obdelal po programu učnega 

načrta. Pri posamezni založbi se število dejavnosti zmanjša, ko nanje pogledam z vidika 

zanimivosti. Drugi del je obsegal eksperimentalno raziskavo o vplivu na stališča učencev pred 

in po izvedenih dejavnostih na temo medkulturnosti. V raziskavi je sodelovalo 31 učencev 

dveh 5. razredov iz osnovne šole na Dolenjskem. Podatke sem zbrala z izvedbo osmih 

dejavnosti, s pomočjo vprašalnika za učence eksperimentalnega in kontrolnega oddelka pred 

in po izvedenih dejavnostih, z analizo po vsaki izvedeni dejavnosti, z vprašalnikom za 

učiteljico eksperimentalnega oddelka ter z ocenjevalno lestvico za učence eksperimentalnega 

razreda. Rezultati drugega dela raziskave so pokazali, da je prišlo do razlik o sprejemanju 

medkulturnosti v eksperimentalnem oddelku po izvedenih dejavnostih v primerjavi s 

kontrolnim oddelkom ter da se je pokazal vpliv na stališča učencev pred in po izvedenih 

dejavnostih o medkulturnosti v eksperimentalnem oddelku. Izvedene dejavnosti so bile 

učencem všeč, najbolj tiste, ki so vsebovale socialne igre. Učiteljica eksperimentalnega 

oddelka je dejavnosti z vidika opazovanja učencev in tudi iz lastnega vidika ocenila kot 

zanimive in uporabne za pouk. 
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družba, medkulturnost, razredni pouk, predlogi dejavnosti 



ABSTRACT 

Contacts with other cultures in the home environment have become something very common, 

as there is a great mix of cultures worldwide. The picture of today's society is also reflected in 

schools. Especially in larger cities in Slovenia, students come from culturally diverse worlds. 

To help them integrate into their new environment and to learn about their culture with other 

students, teachers perform various activities both within regular classes as well as within 

optional activities. One of the school subjects that covers this topic is Social studies, this is 

also evident from the curriculum. In practice, it can be noticed that teachers are lacking in 

time and ideas, therefore, I expect that this thesis will prove to be a useful tool with a range of 

activities to learn about the topic of interculturalism. 

Within the master's thesis I explored the representation of interculturalism in teaching 

manuals for the subject of Social studies. I was interested in what the students' attitudes 

towards intercultural differences are and whether there will be an impact on their attitudes 

before and after the implementation of activities on the topic of interculturalism. The purpose 

of the master's thesis was also to provide suggestions for activities to approach the topic of 

interculturalism in an interesting way and influence the students’ views on interculturalism. 

The research of the master's thesis was divided into two parts and was based on a descriptive 

and causal experimental method. The first part included an analysis of the representation of 

themes of interculturalism in teaching manuals for Social studies in grades 4 and 5. It 

included an analysis of those contents from the manuals relating to the topic of 

interculturalism. The list of certified textbooks for the 4th and 5th grade has served me as a 

criterion for the selection of publishers whose manuals came into consideration for further 

analysis. I have found that the Slovene publishing houses (Modrijan, Rokus Klett and 

Mladinska knjiga) offer a good number of intercultural activities in manuals or within the 

framework of hourly preparations. The exception is the publishing house DZS, which offers 

far less activities and does not cover all the topics that the teacher should teach according to 

the curriculum. With each publisher, the number of interesting activities decreases. The 

second part included an experimental study of the impact on students’ attitudes before and 

after the activities carried out on the subject of interculturalism. The study involved 31 pupils 

from two 5th grades from primary school in the Dolenjska region. I collected the data by 

performing eight activities, using a questionnaire for the students of the experimental and 

control group before and after the carried out activities, analyzing each activity, using a 

questionnaire for the teacher of the experimental group, and by using the assessment scale for 

students of the experimental group. The results of the second part of the study showed that 

there were differences in the acceptance of interculturalism in the experimental group 

compared to the control group and the impact on students' attitudes before and after the 

carried out activities in the experimental group was proved. The students liked the activities 

that were carried out, especially those that contained social games. The teacher of the 

experimental group assessed the activities from her own point of view as well as by observing 

the students and concluded that they were interesting and useful for teaching. 

KEYWORDS 

Social studies, interculturalism, primary education, activity suggestions 
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I UVOD 

»Ta svet je lep, 

če nekomu nekaj daš. 

Ta svet je lep, 

če nekoga rad imaš, 

če stisneš roko komu, 

ki ga kaj boli. 

Ta svet je lep, 

če si človek do ljudi.«  

(T. Pavček) 

 

Ne glede na vse razlike, ki smo jih deležni v sodobnem svetu, je še vedno najpomembnejše 

biti človek do ljudi. Učitelji se tega zavedamo še toliko bolj, saj smo pogosteje kot v 

preteklosti deležni kulturno, etnično, versko (itd.) raznolikih razredov ter lahko vplivamo na 

razvoj pozitivnih odnosov do drugih. Dandanes je veliko stvari ter informacij na dosegu roke, 

možno je biti v neposrednem stiku z osebo, ki ne izhaja iz iste kulture kot mi sami. »Po vsem 

svetu imajo ljudje različnega nacionalnega porekla, ki govorijo različne jezike in imajo 

različne običaje, verovanja in načine življenja, drug z drugim več stikov kakor kadar koli 

prej.« (Koser, 2017, str. 16) Bivanje na stičišču več različnih kultur prinaša bogatejši proces 

socializacije; kajti vsak posameznik je nekakšna mešanica osebnih značilnosti, izkušenj in 

kulture. S procesom socializacije se na začetku otroštva otrok postopoma uči pravil kulture, v 

katero je rojen. Družba nanj prenaša vrednostni sistem, ki je temelj njene kulture (Brander, 

Cardenas, Abad, Gomes in Taylor, 2006). 

V slovenskem učnem načrtu za družbo je zapisano, da so cilji in vsebine, ki se nanašajo na 

vzgojo ter izobraževanje za trajnosti razvoj, zajeti v kulturni vzgoji, ta pa prispeva k 

celovitemu razvoju osebnosti posameznika. Posamezniku da možnost spoznavanja lastne 

kulture ter ga spodbuja k pozitivnemu odnosu do drugih kultur in k medkulturnemu dialogu 

(Učni načrt za družbo, 2011). Pomembne strategije za razvoj novih pogledov na kulturo 

drugih so igra in dejavnosti, ki poudarjajo podobnosti in razlike med otroki, spodbujajo 

pozitivno samopodobo, uporaba večkulturne literature itd. (Gomez Rey, 1991).  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem se dotaknila pojmov kultura ter medkulturni stiki. 

Razložila sem prevode pojmov multikulturalizem, interkulturalizem, multikulturnost in 

interkulturnost v slovenskem jeziku. Sledila je opredelitev pojmov večkulturalizem, 

medkulturalizem, večkulturna in medkulturna družba, medkulturni dialog, znotraj katerega 

sem predstavila medkulturne kompetence, ki naj bi jih imel učitelj. Definirala sem 

medkulturno izobraževanje ter predstavila modela medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

Osredotočila sem se na medkulturnost v učnih načrtih za spoznavanje okolja in družbo. V 

nadaljevanju sem pojasnila pojme migracije, stališča, stereotipi, predsodki ter razvoj 

predsodkov in stereotipov. Na koncu sem se usmerila na predstavitev dejavnosti, posnetkov, 

odlomkov ter knjig, ki so lahko v pomoč pri poučevanju o medkulturnosti. 
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V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je potekala v dveh delih. V prvem delu so v 

ospredju priročniki za učitelje za predmet družba v 4. in 5. razredu založb Mladinska knjiga, 

DZS, Rokus Klett ter Modrijan. Gre za pregled in analizo tematik, ki so povezane z 

medkulturnostjo. Vse te založbe nimajo priročnikov, pač pa imajo namesto njih na spletnih 

portalih urne priprave, ki so namenjene usmeritvam in v pomoč učiteljem. Zato so bile poleg 

priročnikov del analize tudi urne priprave. Analiza je potekala po vnaprej določenih kriterijih. 

Iz priročnikov in učnih priprav sem predstavila tudi nekaj dejavnosti, ki so se mi zdele 

zanimive za obravnavano tematiko. Drugi del obsega eksperimentalno raziskavo o vplivu na 

stališča učencev pred in po izvedenih dejavnostih na temo medkulturnosti z učenci dveh 5. 

razredov. V obdobju 1 meseca sem v eksperimentalnem oddelku izvedla osem dejavnosti, ki 

so se navezovale na tematiko medkulturnosti. Učenci eksperimentalnega in kontrolnega 

oddelka so pred izvedbo in po njej izpolnili identični vprašalnik. Poleg rezultatov vprašalnika 

pred in po izvedenih dejavnostih so v empiričnem delu predstavljene tudi delne priprave 

dejavnosti, analize izvedenih dejavnosti z odgovori učiteljice ter ocene dejavnosti učencev.  

K raziskovanju tega področja me je vodilo to, da sem v praksi opazila, da učiteljem 

primanjkuje časa in zamisli za izvedbo konkretnih, pestrih dejavnosti na temo medkulturnosti. 

Magistrsko delo zajema med drugim smernice oziroma načine, kako poučevati o 

medkulturnosti v okviru predmeta družba s pomočjo fotografij, posnetkov, iger, odlomkov iz 

mladinske literature, različnih tehnik mišljenja, dejavnosti …
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II TEORETIČNI DEL 

1 MEDKULTURNI STIKI 

Pojem kulture se lahko razume v različnih kontekstih. Na eni strani se z njim opiše umetniško 

ustvarjanje (plesno, glasbeno, literarno, likovno itd.) ali se o njem govori v normativnem 

smislu (npr. kultura oblačenja, govorna kultura, kulturno oziroma nekulturno vedenje itd.). Iz 

antropološkega in sociološkega vidika pa se s kulturo opredeljuje vse človekove materialne, 

družbene ter duhovne stvaritve (vrednote, pravila, običaji, navade, moralno presojanje, 

simboliziranje itd.) in vse to skupaj določa način življenja v družbi: človekovo bivanje, 

delovanje, mišljenje, presojanje. Kultura je umetno ter postopno ustvarjen človekov simbolni 

svet. In čeprav se posamezne kulture razlikujejo med seboj, so del prav vseh tako imenovane 

sestavine kulture. To so npr. simboli, jezikovni znaki, vrednote, verovanja, norme ter 

materialna kultura vključno z različnimi tehnologijami (Počkar, Andolšek, Popit in Barle 

Lakota, 2011).  

Med člani različnih kultur prihaja do medkulturnih stikov, ki so naraščali od evropske 

kolonizacije dalje. Pomemben mejnik je 2. svetovna vojna, ko je srečevanje novih kultur, ob 

sodobnih procesih globalizacije, dobilo nove dimenzije. Posledično se zaradi kolonialne 

preteklosti ter sodobnih migracijskih tokov pojavijo različne kulturne skupine znotraj iste 

države oziroma družbe. Globalizacija sicer nudi veliko več priložnosti za medkulturne stike, a 

obenem lahko prihaja tudi do tega, da izginjajo kulturne posebnosti ter se poenotijo kulturne 

prakse. Prihaja do tega, da se pripadniki prilagajajo večinski kulturi, prevzemajo kulturne 

značilnosti večinske skupnosti ter tako izgubljajo svoje kulturne posebnosti. Tako rekoč se na 

tej točki odvija proces asimilacije (Počkar idr., 2011). Veliko lukenj v nacionalnih kulturnih 

sistemih je povzročila tudi revolucija na področju telekomunikacij in medijev. V prvi vrsti s 

pojavom novih komunikacijskih storitev, kot je internet. Pa tudi razvoj turizma in prometa je 

privedel do več priložnosti za neposredni stik različnih kultur (Bela knjiga o medkulturnem 

dialogu, 2009). Gombač idr. (2011) opozarjajo, da so pri medkulturnih stikih v ospredju 

razlike med ljudmi, vendar ne gre pozabiti, da smo si ljudje podobni, zato je nujno poleg 

razlik izpostavljati tudi podobnosti. 

S prej omenjeno večkulturnostjo znotraj države se srečuje tudi Slovenija. Politične delitve v 

preteklosti imajo za posledico etnične manjšine v zamejstvu: na Madžarskem, v Avstriji in 

Italiji. V času Jugoslavije je v Slovenijo prihajalo veliko migrantov iz drugih jugoslovanskih 

republik, šlo je za ekonomske migracije. Po razpadu Jugoslavije, v začetku 90 let 20. stoletja  

je prihajalo tudi do vojnih migracij. V Sloveniji sta sicer registrirani dve narodni manjšini 

(italijanska in madžarska) ter ena skupnost (romska) (Počkar idr., 2011). Ker sta italijanska in 

madžarska narodna manjšina ustavno priznani, imata s tem pravico do dvojezičnega šolstva. 

Romska skupnost ima po ustavi posebne pravice, priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih 

republik pa nimajo nikakršnega statusa in posledično tudi ne s tem povezanih pravic (Vrečer, 

2011b). 
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2 PREVODI POJMOV V SLOVENŠČINO 

V povezavi z obravnavano temo se pojavi veliko pojmov, ki bi se jim na prvi pogled pripisalo 

enak pomen, vendar ni tako preprosto. Ti pojmi so:   

 multikulturalizem,  

 interkulturalizem,  

 večkulturalizem,  

 medkulturalizem,  

 multikulturnost,  

 večkulturnost ter  

 medkulturnost.  

 

Problem se pojavi že pri prevajanju pojmov multikulturalizem in interkulturalizem v 

slovenski jezik. Multikulturalizem bi po mnenju Marine Lukšič-Hacin (2011, v Vižintin, 

2017) moral biti preveden kot večkulturalizem, interkulturalizem pa kot medkulturalizem, saj 

se tako sledi pomenski konotaciji pojma. Bistvena je uporaba pripone –izem, saj se z njo 

nakaže, da gre za ideologijo, politiko, doktrino (kot npr. pri liberalizmu, racionalizmu itd.) in 

ne za opis stanja večkulturnosti (medkulturnosti), ki se ga lahko opiše tudi s sopomenkami 

(kulturna ali etična heterogenost, raznolikost). V Sloveniji se pojavlja termin multikulturnost, 

ki se ga sloveni kot večkulturnost. Problem se pojavi, ker je prav tak prevod pripisan tudi 

pojmu multikulturalizem. Slednji prevod ni ustrezen, saj prihaja do izgube pomena v prevodu, 

ker ne označuje doktrine, ideologije ali programa. Tudi v Beli knjigi o medkulturnem dialogu 

(2009, v Vižintin, 2017) pojem multikulturalizem opredelijo kot poseben politični pristop, 

večkulturnost pa kot empirično dejstvo, da obstajajo različne kulture, ki lahko vzajemno 

delujejo v določenem prostoru ter družbeni ureditvi.  

M. A. Vižintin (2013) v svoji doktorski disertaciji pojasni, kateri poslovenjeni strokovni izrazi 

nadomeščajo angleške strokovne izraze.  

Preglednica 1: Poslovenjeni strokovni izrazi večkulturalizem, medkulturalizem, 

večkulturnost, medkulturnost  

(M. A. Vižintin, 2013, str. 129) 

STROKOVNI IZRAZ V 

ANGLEŠČINI 

SPOSOJENKA V 

SLOVENŠČINI 

POSLOVENJENI 

STROKOVNI IZRAZ 

Multiculturalism multikulturalizem večkulturalizem 

Interculturalism interkulturalizem medkulturalizem 

Multiculturality multikulturnost večkulturnost 

Interculturality interkulturnost medkulturnost 

 

V nadaljevanju magistrskega dela bom uporabljala poslovenjene strokovne izraze: 

večkulturalizem, medkulturalizem, večkulturnost, medkulturnost. 
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2.1 VEČKULTURALIZEM 

Pri večkulturalizmu je poudarjena vrednost različnih kultur in se spodbuja ter zagovarja 

ohranjanje njihovih posebnosti. S strani različnih družbenih skupin se pričakuje spoštovanje 

določenih skupnih temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe, ter strpnost v odnosu do 

drugačnih (Bešter, 2007b, v Vižintin, 2017). Pojem večkulturalizem je potrebno razumeti 

oziroma razlagati iz vsaj treh različnih stališč: s stališča konkretne kulturne/družbene 

stvarnosti v pomenu raznolikosti, na ravni teorije in na ravni politike. Če pojem 

večkulturalizem označuje konkretno kulturno/družbeno stvarnost, pomeni, da se več etničnih 

skupnosti nahaja v isti državi, vendar ne pove ničesar o samem odnosu med njimi. Gre zgolj 

za opisovanje raznolikosti brez analize političnih in družbenih odnosov, moči ter položajev 

med skupinami. Naslednje je razumevanje pojma večkulturalizem s stališča teorije, kjer ga 

definirajo kot enega izmed teoretičnih kategorij. Te teoretične kategorije označujejo 

specifične odnose med različnimi kulturnimi, etničnimi, rasnimi skupnostmi ali skupinami, ki 

se nahajajo v isti državi. Druge kategorije so še kulturni pluralizem, interkulturalizem in 

transkulturalizem. Če pa pojem združuje oba vidika, torej kulturno/družbeno stvarnost ter 

teorijo, se pojavi kot politični program in gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali pa kot 

poimenovanje uradne državne politike do avtohtonih in priseljenskih etničnih manjšin 

(etnične skupine in skupnosti ter narodne manjšine). Na ravni politike se večkulturalizem 

povezuje s pojmom (mednarodnih) migracij in migracijske politike. Različna politična 

gibanja in programi želijo na podlagi večkulturalizma oziroma medkulturalizma doseči 

spremembe pri odnosih med večinsko in manjšinsko kulturno skupino. Kot uradna politika do 

priseljencev ter etničnih manjšin pa so to npr. politika EU na ravni odnosov med državami 

članicami; potem kanadska, avstralska ter švedska politika do priseljencev na ravni 

nacionalne države (Lukšič-Hacin, 2011; Lukšič-Hacin, 1999). Kulturni pluralizem je 

nekakšen predhodnik večkulturalizma oziroma je večkulturalizem črpal iz idej kulturnega 

pluralizma. Avstralija, Kanada in Švedska so politiko večkulturalizma sprejele kot uradno 

državno politiko za zagotavljanje etnične, kulturne, rasne nediskriminacije (Lukšič-Hacin, 

2011).   

2.2 MEDKULTURALIZEM 

Pojem večkulturalizem se v današnjih časih rabi v zelo različnih kontekstih, pomenih, 

situacijah, zato izgublja svoje bistvo, svoj pravi in prvotni pomen. M. Lukšič-Hacin (2011) 

pravi: »… danes večkulturalizem lahko pomeni vse in torej ne pove skoraj nič« (str. 148). Vse 

to je privedlo do tega, da se večkulturalizem redefinira v medkulturalizem. Pri 

medkulturalizmu se ne pričakuje le strpnosti do kulturne različnosti, pač pa tudi aktivno 

sodelovanje, odprtost za spremembe, medsebojno spoznavanje, spoštovanje, prilagajanje 

(Bešter, 2007b, v Vižintin, 2017). Medkulturalizem ima veliko skupnih značilnosti z 

večkulturalizmom. Oba dajeta poudarek socialni vključenosti, kjer je integracija opredeljena 

kot dvosmerni proces, v katerem se manjšinsko kot tudi večinsko prebivalstvo prilagajata 

eden drugemu. Usmerjena sta v reševanje političnih, gospodarskih in socialnih težav ter 

neenakosti, kar pogosto doživljajo pripadniki manjšin. Medkulturalizem tako kot 

večkulturalizem sprejema ukrepe proti diskriminaciji, se trudi z ukrepi na področju 
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izobrazbenega primanjkljaja … Z drugimi besedami, medkulturalizem gradi na temeljnih 

večkulturalizma (Barrett, 2013). Bistvena razlika med tema dvema pojmoma je, da 

medkulturalizem v primerjavi z večkulturalizmom daje veliko večji pomen 

medkulturnemu dialogu in različnim vrstam institucionalne pomoči, ki jih tak dialog 

potrebuje ter bolj spodbuja interakcije, medsebojno spoznavanje in sodelovanje (Barrett, 

2013; Bešter, 2007b, v Vižintin, 2017). Cilj medkulturalizma je ustvariti občutek povezanosti 

v družbi, ki pa temelji na univerzalnih vrednotah. Zavzema se za sprejetje ukrepov s strani 

javnih organov, civilne družbe in množičnih medijev. Namen je zagotoviti objektivne 

informacije o kulturnih manjšinah in migrantih ter si prizadevati za izpodbijanje stereotipov in 

predsodkov o drugih kulturah, kadar se le-ti pojavijo. Tudi institucije morajo biti zasnovane 

na spoštovanju kulturnih posebnosti pa tudi zahtev manjšinskih skupnosti. Med drugim 

medkulturalizem stremi k ideji, da bi se moral izvajati pouk v maternem jeziku za manjšinske 

skupnosti ob tem, da se učijo tudi jezika dominantne kulture. Vsem posameznikom v družbi je 

potrebno dati možnost, da razvijejo večjezične kompetence in so tako bolj učinkoviti v 

medkulturni izmenjavi in dialogu z drugimi (Barrett, 2013).  

 

Slika 1: Večkulturalizem in medkulturalizem 
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Slika 2: Večkulturnost in medkulturnost 

3 VEČKULTURNA IN MEDKULTURNA DRUŽBA, 

MEDKULTURNI DIALOG 

Brander, Cardenas, Abad, Gomes in Taylor (2006) definirajo, da večkulturna družba pomeni, 

da na istem ozemlju živijo pripadniki različnih držav, kultur, verskih in etničnih skupnosti, 

vendar niso v interakciji. Večina manjšine pasivno tolerira, a jih ne ceni in ne sprejema. 

Razlike veljajo za slabost in to je navadno pot k diskriminaciji. Tudi ko naj bi zakonsko 

zagotovljene pravice to preprečevale, se zakon ne uveljavlja enotno. M. A. Vižintin (2017) 

pravi, da o večkulturni družbi govorimo, ko opisujemo heterogeno družbeno realnost. 

Nasproti večkulturne družbe je medkulturna družba. Prav tako gre za prebivanje pripadnikov 

različnih držav, kultur, verskih in etničnih skupnosti na istem ozemlju, a tukaj med njimi 

prihaja do interakcije in izmenjave (za razliko od večkulturne družbe). Interakcija temelji na 

medsebojnem poznavanju in priznavanju. Gre za vsestransko priznavanje lastnih vrednot in 

vrednot drugih ter različnih življenjskih slogov, kar je poleg poučenosti o kulturah 

sobivajočih skupnosti osnova za medkulturno družbo. Med njimi se odvija proces aktivne 

strpnosti in se ohranjajo enakopravni odnosi. Vsakdo je pomemben; ni boljših ali slabših, 

večvrednih ali manjvrednih (Brander idr., 2006; Mikolič, Pertot, Zudič Antonič, 2006, v 

Vižintin, 2017). O medkulturni družbi se govori, ko so položaji v družbi enakovredno 

porazdeljeni in pripadniki različnih skupnosti skupaj prispevajo k razvoju družbe (Vižintin, 

2017). 

Medkulturni dialog se definira kot odprta in spoštljiva izmenjava mnenj med posamezniki, 

skupinami različnega etničnega, kulturnega in jezikovnega ozadja ter dediščino na podlagi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Deluje na vseh ravneh, v družbah, med družbami 
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Evrope ter med Evropo in širnim svetom (Bela knjiga o medkulturnem dialogu, 2009). Je na 

eni strani velik izziv sodobnosti za posameznika in družbo, ob enem pa rešitev za globalne 

izzive, ki so vedno pogosteje del našega vsakdana (Vertot, 2009). Medkulturni dialog naj bi 

pomagal ljudem razviti globlje razumevanje kulturnih prepričanj, praks, ki se razlikujejo od 

njihovih lastnih, spodbuja medsebojno razumevanje, sodelovanje, strpnost in medsebojno 

spoštovanje. Prispeva k zmanjšanju stereotipov in predsodkov v javnem življenju, omogoča 

odnose med različnimi nacionalnimi, etničnimi, jezikovnimi in verskimi skupnostmi in 

spodbuja povezovanje in občutek skupnega cilja v kulturno različnih družbah (Barrett, 2013). 

V Beli knjigi o medkulturnem dialogu (2009) je navedeno, da je močan instrument mediacije 

in pomiritve. Z njim je mogoče preprečiti verske, kulturne, jezikovne in etnične delitve. 

Omogoča skupno napredovanje, demokratično in konstruktivno sprejemanje drugačnih 

identitet. Napredek se lahko doseže, če so izpolnjeni določeni pogoji, če je prisotno 

demokratično ravnanje s kulturno raznolikostjo z več vidikov: potrebno je okrepiti 

demokratično državljanstvo; poučevati medkulturne veščine ter se jih učiti; ustvariti in 

razširiti prostore medkulturnega dialoga ter ga obravnavati na mednarodni ravni. Takega 

mnenja je tudi Barrett (2013), ki pravi, da medkulturni dialog ne sme delovati le na 

medosebni ravni, pač pa tudi na ravni skupnosti ter organizacijski, institucionalni in 

mednarodni ravni. Potrebno je oblikovati prostore in kraje, ki bi bili namenjeni vsem in kjer 

bi lahko potekal medkulturni dialog. Od parkov, trgov pa do vrtcev, šol, knjižnic in drugih 

prostorov, kjer bi lahko preživljali prosti čas. V zaključnem poročilu projekta Strokovne 

podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter 

aktivno državljanstvo izpostavijo kot spoznanje in pobudo, da je medkulturni dialog potrebno 

krepiti pri vseh šolskih predmetih (Gombač idr., 2011). Poleg vsega tega je še zelo 

pomembno to, da se politiki in druge vplivne osebe v skupnosti dejavno zavzemajo za 

medkulturni dialog. Prizadevati bi si morali, da povečajo ozaveščenost javnosti o pomenu 

medkulturne interakcije in izmenjave. Ozavestiti bi jih bilo potrebno, da ni pravilno mišljenje, 

da mora manjšinska kultura prevzeti kulturo večine, svojo pa pozabiti. Pomembno je 

sprejemanje ter spoznavanje vseh kultur, tako večinskih kot manjšinskih, saj se tako povečuje 

kulturno bogastvo družbe. Dialog ne zmanjšuje predsodkov ter krepi medsebojno 

razumevanje in spoštovanje le med posamezniki, lahko pomaga pri izboljšanju odnosov med 

različnimi skupnostmi, ki so vpletene v »medetnične« napetosti, med različnimi 

organizacijami in institucijami (npr. med verskimi institucijami) ter med različnimi državami 

in skupinami držav. Diskriminacija, pomanjkljivosti na področju izobraževanja in 

zaposlovanja, revščina in marginalizacije predstavljajo strukturne ovire za medkulturni 

dialog. Tako so posamezniki, ki so deležni prej naštetih stvari, manj sposobni za sodelovanje 

v medkulturnem dialogu (Barrett, 2013). Gombač idr. (2011) pravijo, da je pri medkulturnem 

dialogu pomembno načelo »mi drugje - drugi pri nas«. To pomeni, da moramo spoštovati 

ljudi, ki prihajajo k nam, tako kot mi pričakujemo spoštovanje drugih, ko smo izven meja 

Slovenije.  

V Beli knjigi o medkulturnem dialogu (2009) navajajo, da medkulturni dialog ni rešitev za 

vse, predvsem ne gre za enostavne rešitve. Njegov vpliv je lahko omejen. Nemogoče je 

vzpostaviti dialog s tistimi, ki ga zavračajo, a to ni razlog, da se demokratične in odprte 

družbe prenehajo truditi za novo priložnost vzpostavitve le-tega. Opustiti dialog pomeni 
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izbiro lažje poti, na kateri se pride bližje diskriminaciji, nestrpnosti, stereotipiziranju … 

Zapiranje vrat raznolikemu okolju je lahko le navidezna rešitev. Primanjkljaj dialoga prinaša 

prikrajšanje za vse prednosti, ki jih prinaša kulturna odprtost, ki je potrebna za osebnostni in 

socialni razvoj posameznika v času globalizacije. 

M. A. Vižintin (2013) pravi, da sta razvijanje medkulturne zmožnosti in zavedanje, da je naša 

družba večkulturna, temelja za razvoj medkulturnega dialoga na šoli. Medkulturni dialog 

razvijajo pedagoški delavci/delavke skladno z večkulturnostjo na šoli in v sodelovanju s starši 

in z otroki priseljenci. Za uspešen medkulturni dialog so pomembne medkulturne 

kompetence. N. Vrečer (2011a) pravi, da učitelj bolj kot kadar koli prej potrebuje 

medkulturne kompetence, saj je v učilnicah vse več priseljencev iz drugih kultur. Temu se 

pridružujejo tudi Gombač idr. (2011), saj menijo, da se mora učitelj, s tem ko deluje v 

večkulturni družbi, naučiti upravljati s kulturnimi razlikami. Predpogoj tega so dobro razvite 

medkulturne kompetence, ki so del vseživljenjskega učenja. N. Vrečer (2011a) nadaljuje, da 

ne samo, da učitelj potrebuje medkulturne kompetence, tudi posredovati mora znanje o 

medkulturnih kompetencah učencem. Po avtoričinem mnenju je najpomembnejša 

medkulturna kompetenca empatija, saj je le-ta prvi pogoj, da se sploh lahko razvijejo tudi 

druge kompetence, kajti človeka iz druge kulture lahko razumemo le, če smo do njega 

empatični. Sledijo ji:  

 spoštovanje mnenja drugih,  

 odprtost za nove izkušnje,  

 znanje o drugih kulturah, njihovih navadah, vrednotah,  

 sposobnost prilagajanja vrednotam drugih,  

 zavedanje lastne kulturne identitete,  

 sposobnost interakcij v večkulturnih skupinah.  

 

Avtorica Bender-Szymanski (2002, v Gerl, 2014) kot medkulturne kompetence, ki naj bi 

jih imel učitelj, navede sledeče:  

 poznavanje značilnosti migracij kot družbenega pojava ter poznavanje zgodovinskega 

razvoja migracij v lastni državi in širše;  

 spodbujanje medkulturne komunikacije pri pouku, zunaj pouka, v šoli, v okolju; 

 pomoč učencem pri učenju v večnacionalnih skupinah;  

 spodbujanje strpnega sožitja med različnimi otroki in mladostniki ter priprava njih za 

življenje in sožitje v večnacionalni skupnosti; 

 učiti se odgovarjati na vprašanja, ki so pogojena s kulturno drugačnostjo;  

 premagovati lastne predsodke do drugačnih;  

 zaznati/prepoznati potrebe otrok priseljencev, ki so posledica življenja med dvema 

jezikoma in kulturama, hoteti in znati pomagati pri premostitvi te težave; 

 prepoznati izzive dvojezičnosti, večjezičnosti in znati spodbudno delovati v stiku z 

nosilci le-teh; 

 razvijati razumevanje in si pridobivati osnovno znanje jezikov svojih učencev (lažji, 

pristen prvi stik in motivacija učencev ter njihovih staršev za dolgoročno 

sodelovanje); 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Sever; magistrsko delo 

10 
  

 spoznati osnovne prvine kulture vsaj nekaterih držav porekla svojih učencev, vsaj 

osnovno kulturno ozadje, v katerem je potekala primarna socializacija otrok in 

učencev priseljencev; 

 spodbujati razumevanje za kulturno drugačne vzorce obnašanja pri učencih, razvijati 

nediskriminacijski način delovanja med njimi. 

N. Vrečer (2011a) je mnenja, da so šole poučevale medkulturne kompetence do neke mere v 

okviru različnih učnih predmetov, kot je poučevanje tujih jezikov, zgodovine, geografije, 

svetovne literature, religij itd. Danes pa to ni dovolj, potrebno je tudi to poučevati 

sistematično. Prvotno je potrebno poučevati učitelje, ki bi to znanje nato prenašali na učence. 

Gombač idr. (2011) pravijo, da je potrebno izpopolniti učiteljevo znanje o migracijah, 

etničnosti in medkulturnih odnosih v okviru seminarjev na ravni države ter občine. N. Vrečer 

(2011a) ključno vlogo pri spodbujanju medkulturnega dialoga in razvoj medkulturnih 

kompetenc vidi v vzgoji in izobraževanju. Vendar niso dovolj le pobude za reševanje izzivov, 

ki nam jih prinaša večkulturnost v izobraževanju, temveč sistemske spremembe. Meni, da 

smo naredili napako, ker smo se osredotočili na priseljence, ne pa tudi na večinsko 

prebivalstvo (Vrečer, 2011b). Prava smer je ta, da se poudari na oboje, tako priseljence kot 

večinsko prebivalstvo (Gombač idr., 2011; Vrečer, 2011b).  

4 MEDKULTURNO IZOBRAŽEVANJE 

M. A. Vižintin (2012) omenja tako medkulturno kot tudi večkulturno izobraževanje. 

Medkulturno izobraževanje se je razvilo v Evropi, večkulturno pa v Združenih državah 

Amerike. Oba koncepta imata podobne cilje in sta nastala zaradi problema etnične, jezikovne 

in kulturne raznolikosti ter doseganja nižjih učnih standardov priseljenih učencev. N. Vrečer 

(2011b) pravi, da se večkulturno izobraževanje lahko razvije v tistih državah, ki imajo 

integracijske strategije, kar pomeni, da se priseljenci učijo od dominantne kulture in obratno 

ter tako nastajajo učeče kulture. Pri projektu Strokovne podlage, strategije in teoretske 

tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, ki je v 

Sloveniji potekal v letih 2010 in 2011 (Gombač idr., 2011), je bil eden izmed raziskovalnih 

izzivov tudi večkulturno izobraževanje. Izpostavijo, da ni dovolj, da se zgolj pripravi 

izobraževanje za migrante in manjšine, ampak je potrebno celotno družbo izobraziti v smeri 

večkulturnosti. Že predšolsko izobraževanje in vse do izobraževanja odraslih mora postati 

večkulturno izobraževanje. Tako izobraževanje razvija izobraževalne strategije, ki 

zmanjšujejo nadaljnje izključevanje učencev, dijakov in odraslih v izobraževanju in jim 

pomaga ovrednotiti lastno kulturno identiteto. Pedagoški in drugi strokovni delavci s področja 

vzgoje in izobraževanja so zelo pomembni členi v tem procesu. 

Banks (2009, v Vrečer, 2011b) definira večkulturno izobraževanje kot pristop k šolskim 

reformam, ki pomaga doseči enakopravnost v izobraževanju za vse rasne, etnične, kulturne in 

jezikovne skupine ter za vse družbene razrede. Med drugim pa spodbuja demokratičnost in 

družbeno pravičnost. Avtorica Gomez Rey (1991) navaja, da poučevanje z večkulturno 

perspektivo spodbuja spoštovanje in razumevanje drugih kultur ter lastne kulture. Učitelj je v 

zgodnjem otroštvu eden od ključnih elementov za uspešen razvoj otroka v večkulturnem 

pogledu. Učitelj v začetnih razredih lahko vpliva na razvoj pozitivnih odnosov do drugih 
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kultur pri otrocih. To lahko doseže s predstavitvijo različnih kultur, predvsem pa kultur, iz 

katerih prihajajo otroci, ki jih poučuje. Pomembno je spodbujanje pozitivne samopodobe kot 

tudi uporaba dejavnosti, ki poudarjajo podobnosti in razlike med otroki, poudari A. Gomez 

Rey (1991). Otroška igra, zlasti igra vlog, je odlična strategija za razvoj novih pogledov na 

kulturo drugih. Ena od pomembnih strategij je tudi obravnava otrok kot edinstvenih 

posameznikov. Učitelj lahko razume otroka, če pozna otrokovo kulturno ozadje. Dixon in 

Fraser (1986, v Gomez Rey, 1991) navajata, da je pomembno poudarjanje podobnosti med 

kulturami, sicer lahko mlajši otroci razvijejo stereotipne poglede do drugih kultur. Učitelji 

lahko stereotipe odpravijo z dejavnostmi, preko katerih se otroci učijo podobnosti med 

kulturami ter tudi njimi samimi. To daje otrokom občutek skupinske identitete. Norton (1985, 

v Gomez Rey, 1991) pravi, da je pomembna večkulturna literatura, saj imajo s tem otroci 

možnost videti, da so vse kulture pomembno prispevale k civilizaciji. Sem spada literatura, ki 

prikazuje ljudi z različnimi željami, ljudi različnih poklicev, ljudi z različnimi osebnostnimi 

značilnostmi itd.  

S. Palomares (2001) vidi v učiteljih in vzgojiteljih možnost vpliva, ki ga lahko imajo na 

otroke. Lahko jim pomagajo razvijati strpnost do različnosti ter spoštovanje drugačnosti. 

Izpostavi devet točk, ki jih mora upoštevati učni načrt, da lahko z njim delujejo v smeri 

medkulturnosti. 

1. Uporaba učnih gradiv ter knjig, ki razlike (v starosti, ekonomskem statusu, v učnih ter 

fizičnih sposobnostih, rasi) obravnava realistično, pošteno in z občutkom. 

2. Pomembno je dobro poznavanje in spoštovanje učencev, ki jih učitelj poučuje. 

3. Usmerjanje otrokove pozornosti na občutke drugih, spodbujanje empatije. V primeru 

konflikta je potrebno, da oba udeleženca povesta, kako mislita, da se počuti drugi.  

4. Upoštevanje učnih stilov učencev pri načrtovanju ure, saj se lahko s tem naredi korak 

v smeri okrepitve občutka individualne identitete posameznika. 

5. Pomoč otrokom pri razumevanju podobnosti in razlik znotraj skupin in med 

skupinami. 

6. Poudarek na tem, da se nikogar ne izloča na podlagi jezika ali narečja, zunanjega 

izgleda, vere, rase … Če pride do česa takega, je to potrebno izpostaviti in se o tem 

pogovoriti. 

7. Omogočati medsebojne stike med učenci s projektnimi skupinami, skupinami za 

sodelovalno učenje … in tudi organizirati srečanja z ljudmi, ki prihajajo iz različnih 

okolij in opravljajo različne poklice. 

8. Spodbujanje otrok, da posredujejo, če zaznajo socialni problem. 

9. Postavljanje vprašanj, ki otrokom predstavljajo izziv, da bodo z njimi razvijali kritično 

mišljenje. Spodbujanje k temu, da povedo, kako so prišli do odločitve na podlagi 

predsodka in da jo vrednotijo. 

Dimidjian (1989, v Gomez Rey, 1991) vidi cilj večkulturnega izobraževanja v tem, da se 

otrokom prikaže, koliko različnih življenjskih slogov, jezikov, kultur in stališč je na svetu. 

Namen je zbuditi pozitivne občutke do večkulturnih izkušenj, dati otroku občutek 

vključenosti ter doseči prijaznost in spoštljiv odnos do drugih etničnih in kulturnih skupin. N. 

Vrečer (2011b) pa navaja sledeče cilje večkulturnega izobraževanja: 
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 spodbujanje razumevanja, spoštovanja in sprejemanja kulturnih razlik, ki so značilne 

za vsako družbo; 

 razviti medkulturne kompetence (Gay, 1995, v Vrečer, 2011b), kar Nieto in Bode 

(2008, v Vrečer, 2011b) navajata kot zagotovilo potrebnih virov za učenje vsem, ki so 

vključeni v izobraževalni proces itd. 

 pomoč udeležencem izobraževalnega procesa pri doseganju optimalnega učnega 

uspeha; 

 ustvarjanje alternativnih izbir ob spoštovanju in priznanju njihove rase, jezika, vere, 

spolne usmerjenosti, družbenega razreda; 

 spodbujanje zavedanja o družbenih razmerah: neenaka porazdelitev moči in 

privilegijev ter omejevanje priložnosti tistih, ki niso del večinske skupnosti (Grant in 

Sleeter, 2007, v Vrečer 2011b). 

Natalija Vrečer (2012) pravi, da je iz prakse večkulturnega izobraževanja v Združenih 

državah Amerike, Kanadi, Veliki Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah razvidno, da 

je potrebno vsebine večkulturnega izobraževanja vključiti v vse šolske predmete. Pri 

poučevanju o medkulturnosti je potrebno vključiti tako umetniške, znanstvene, gospodarske, 

kulturne, športne dosežke kulture, ki jo spoznavamo, meni M. A. Vižintin (2013). Kajti, če so 

predstavljeni le plesi ter hrana iz držav, iz katerih prihajajo učenci, s tem utrjujemo stereotipe 

in predsodke. Predstavljeni plesi in hrana so največkrat tradicionalni in ljudski, sodobno 

življenje pa je precej drugačno (Vižintin, 2017). 

S. Palomares (2001) je mnenja, da je prvi korak na poti k tolerantnosti na šolah ta, da šole 

uvedejo norme in pravila, ki podpirajo drugačnost in predpostavijo sankcije v primeru 

nadlegovanja drugačnih. Vse to lahko pripelje do dobre šolske klime, učenci šole se ne bojijo 

drugačnosti, ampak s pomočjo pestrosti, ki jo nudi drugačnost, bogatijo svoje izkušnje. V 

nadaljevanju navaja še nekaj postopkov, s katerimi se lahko zmanjšuje stereotipe in 

predsodke. To so srečanje z drugačnostjo, skupinsko delo in sodelovalno učenje, 

zagotavljanje priložnosti za pozitivno socialno izkušnjo, spreminjanje mnenj, ki so osnovana 

na predsodkih, ter razvijanje veščin kritičnega mišljenja.  

S. Palomares (2001) za zmanjševanje stereotipov in predsodkov predlaga naslednjih pet 

sklopov: 

1. Srečanje z drugačnostjo 

Pomembne so situacije, v katerih so učenci v stiku z različnimi ljudmi, posledično tudi 

z različnimi mnenji. Na primer krog dialogov, ki je eden od osnovnih postopkov za 

učenje strpnosti. Pogovor poteka v majhni skupini in temelji na izmenjavi izkušenj, 

odprtosti, smiselnih dvogovorih in sprejemanju. Več ko ima učenec znanja o neki 

etnični skupini, bolj toleranten bo do pripadnikov te skupine. 

 

2. Skupinsko delo in sodelovalno učenje 

Študije so pokazale, da otroci razvijajo pozitivna stališča drug do drugega s tem, ko se 

igrajo v skupini in skušajo doseči skupne cilje. Eden od primerov je delo v 

heterogenih učnih skupinah, kjer se učijo po principu sodelovalnega učenja. V 
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majhnih skupinah jim je dana možnost, da se učijo drug o drugem in se soočijo z 

medsebojnimi razlikami. Po nekaj tednih so učenci dani v nove skupine, da navežejo 

nove stike. Drugi primeri skupinske interakcije so dramatizacija, umetniški projekti, 

timsko delo, skupno reševanje problemov, skupinske razprave … 

 

3. Zagotavljanje priložnosti za pozitivno socialno izkušnjo 

Socialni stiki poleg spodbude za boljše razumevanje in močnejše spoštovanje ugodno 

vplivajo tudi na učenje, zato naj bodo učenci deležni čim več različnih pozitivnih 

izkušenj z vrstniki. 

 

4. Spreminjanje mnenj, ki so osnovana na predsodkih 

Ne sme se potlačiti stališč učencev, ker se le-ta lahko v prihodnosti vrnejo še 

intenzivneje. Zato je pomembno, da se v situacijah, ki so prepletene s predsodki in 

stereotipi, ne potlači otrokovih stališč, pač pa se jih nadomesti z novimi. Otroka, ki 

ima negativno mnenje o drugem sošolcu, spodbudimo k iskanju vsaj ene dobre 

lastnosti tega sošolca, med njima se vzpostavi krog dvogovora. Ko se otroci 

spoznavajo na pristen način in v podpornem okolju, se spreminjanje mnenj odvija po 

naravni poti. 

 

5. Razvijanje veščin kritičnega mišljenja 

Raziskave kažejo, da je učinkovito orodje za razbijanje predsodkov kritično mišljenje. 

Z izobraževanjem se tovrstno mišljenje ter analitično mišljenje razvijata in povzročata 

razvijanje strpnosti in opuščanje predsodkov. 

Klara Skubic Ermenc (2010)1 medkulturnost v pedagogiki vidi kot pedagoško-didaktično 

načelo, ki spodbuja razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur, skupnostnih vrednot, 

pogled na drugačnega kot na enakovrednega, vodenje pedagoškega procesa na način, ki 

omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin. 

K. Skubic Ermenc (2010) predlaga sedem točk uresničevanja načela medkulturnosti:  

1. Večperspektivni kurikulum – zasnovanost učnih načrtov na način, da omogočajo 

prilagajanje operativnih ciljev in vsebin pouka okoliščinam, iz katerih prihajajo 

učenci, prav tako to velja za učbenike in druga gradiva (na primer: usmeriti pozornost 

na predstavitev posameznikov, narodov … ).  

 

2. Sprememba učnih načrtov za slovenščino – pri tem upoštevati, da je slovenščina 

nekaterim materni, drugim tuji jezik. Potrebno ga je zastaviti na način, ki omogoča 

prilagajanje poučevanja učencev z različno ravnijo znanja slovenščine. Iz tega sledi 

priprava gradiv za učitelje, ki jim bo v pomoč pri poučevanju slovenščine kot drugega 

jezika in pri prilagajanju poučevanja. 

 

                                                           
1 Klara Skubic Ermenc (2010) v svojem članku Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti uporablja 
termin interkulturnost, ki sem ga nadomestila s slovenskim izrazom medkulturnost.  
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3. Učni načrt za slovenščino kot drugi jezik (za dopolnilni pouk ali pa novi učni predmet) 

po zgledu učnih načrtov za italijanščino in madžarščino. Če bi šlo za novi učni 

predmet, bi moral biti učni načrt zanj enakovredna alternativa učnemu načrtu 

slovenščine kot prvi jezik; bil bi okviren, da bi ga bilo moč uporabiti za raznoliko 

populacijo, in bi zajemal standarde znanja, s katerimi bi lahko merili znanje in 

ugotavljali napredek učencev. 

 

4. Omogočiti učencem, da na ravni formalnega znanja jezika postanejo dvojezični ali 

večjezični, tako tisti, ki jim slovenščina ni materni jezik, kot tisti, ki jim je. Jeziki 

hrvaščina, srbščina, albanščina itn. naj postanejo enakovredna alternativa angleščini, 

nemščini itd., da postanejo v kurikulu enakovredni pouku tujih jezikov. Tako ne bi bili 

dodatna obremenitev v popoldanskem času, pozitivno pa bi vplivali tudi na njihov 

družbeni status. To bi bila posledica enakovrednega statusa jezika v predmetniku. 

 

5. Upoštevati različne interese posameznikov z možnostjo izbirnosti (predmetov) v 

izobraževalnih programih, kjer bi posamezniki dobili znanja o kulturah svojih 

prednikov itd. 

 

6. Potrebno je omogočiti izmenjavo primerov dobre prakse, razvijati praktične strategije 

za pouk ob upoštevanju individualizacije in diferenciacije ter učitelje usposabljati za 

usvojitev tovrstne didaktike. 

 

7. Vzgojne koncepte je potrebno oblikovati glede na potrebe medkulturne družbe. 

 

Uvajanje modela medkulturne vzgoje in izobraževanja avtorica M. A. Vižintin (2017) vidi kot 

eno od možnosti za prispevek k razvoju medkulturne družbe, kar je pa zahteven, obsežen in 

dolgotrajen postopek. Njen model medkulturne vzgoje in izobraževanja je sestavljen iz 

sedmih kriterijev:  

1. medkulturnost kot pedagoško didaktično načelo;  

2. sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev;  

3. učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 

4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih; 

5. medkulturni dialog na šoli; 

6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
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Slika 3: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja, prvi trije kriteriji (Vižintin, 2017) 
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Slika 4: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja, zadnji štirje kriteriji (Vižintin, 2017) 
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5 MEDKULTURNOST V UČNIH NAČRTIH 

Učitelji se v današnjem času srečujejo z vedno več razlikami v razredu. Srečujejo se s 

kulturnimi, etničnimi razlikami, razlikami med spoloma, v veri, motiviranosti, v načinu 

učenja itd. Večkulturno izobraževanje je tisto, ki pomaga učitelju soočiti se s temi razlikami. 

To izobraževanje se lahko razvije, če je vključeno v učne načrte in učbenike (Vrečer, 2012). 

Klara Skubic Ermenc (2007) navaja tri cilje medkulturne vzgoje:  

1. večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam,  

2. ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin ter  

3. obča vzgoja za skupno bivanje različnih.  

Te cilje je po njenem mnenju možno doseči le tako, da se medkulturalizem opredeli kot 

pedagoško-didaktično načelo, ki načrtovanje, izvedbo ter evalvacijo vzgoje in izobraževanja 

usmerja v podporo spremembe obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno in 

manjšinskimi kulturami. Ta način je korak bližje k enakosti izobraževalnih možnosti, 

ohranjanju različnih identitet ter k razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih 

manjšin. Da bi lahko bili realizirani cilji medkulturnega izobraževanja, morajo biti podprti s 

strani širše družbe. Pomemben dejavnik uresničevanja medkulturnosti pa so med drugim tudi 

učni načrti, za katere pravi, da slabo upoštevajo to načelo. 

Eden od rezultatov projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 

izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (Gombač idr., 2011) je tudi 

pregled osnovnošolskih učnih načrtov glede zastopanosti tematike medkulturnih odnosov in 

aktivnega državljanstva. Ugotovili so, da sta ti dve tematiki najbolj zastopani v učnih načrtih 

za slovenščino, družbo, spoznavanje okolja ter pri angleščini. Izpostavila bom predmeta 

spoznavanje okolja ter družba. 

Aktualni učni načrt Spoznavanje okolja (2011) 

V splošnih ciljih predmeta je moč zaslediti cilj: razvijanje odnosa do dejstev in strpnost do 

negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za dogajanje v naravnem in 

družbenem okolju. V okviru tega pomembnejšega splošnega cilja naj bi se razvilo zavedanje o 

pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja tako v medosebnih kot tudi družbenih 

odnosih, v razvijanju tolerantnosti do drugačnih in upoštevanju načela enakosti spolov. Ob 

spoznavnih ciljih se ob pomoči predlaganih metod in oblik dela razvijajo med drugimi tudi 

socialni cilji ter moralno-etični (npr. reševanje etičnih nasprotij) (Kerin, 2010). Kar zadeva 

operativne cilje, sta tematiki medkulturni dialog ter državljanska kultura zajeti v tematskih 

sklopih Jaz; Skupnosti; Odnosi (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011).  

Pri obravnavi tematik, ki so povezane z medkulturnostjo, je še posebej pomembna 

občutljivost učitelja ter upoštevanje individualnih razlik, kar je navedeno tudi v didaktičnih 

priporočilih: »Učitelj naj upošteva individualne razlike in naj dejavnosti prilagaja 

sposobnostim učencev. Pri obravnavi nekaterih družbenih vsebin je pomembna socialna 

občutljivost učitelja« (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 25).  
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Aktualni učni načrt Družba (2011) 

Mihaela Kerin (2010) navaja, da je pri predmetu družba potrebno ustvariti učno okolje, v 

katerem so učenci deležni vrednot, spretnosti, stališč ter znanj o razumevanju interakcij, ki 

jim bodo v pomoč pri ravnanju in odločanju v socialnem, naravnem in kulturnem okolju.  

Splošni cilji, ki zadevajo tematike, ki so v povezavi z medkulturnostjo, so: 

 razumevanje o svojem družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru; 

 zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih procesov in 

pojavov ter pomembnost trajnostnega razvoja; 

 stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje 

za demokracijo in človekove pravice; 

 spoznavne, emocionalne, socialne sposobnosti ter spretnosti (logično in kritično 

mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) in strategije 

vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske kompetence, sporazumevanje v 

maternem jeziku, samoiniciativnost in podjetnost, digitalna pismenost, učenje učenja, 

kulturna zavest in izražanje ipd.) (Učni načrt za družbo, 2011). 

Operativni cilji, v katere so posredno ali neposredno vključene tematike, ki so v povezavi z 

medkulturnostjo, sta tematska sklopa: Ljudje v družbi ter Ljudje v času. 

V Učnem načrtu za družbo (2011) je v poglavju Ljudje in družba navedeno, da naj učitelj 

posebno pozornost nameni pridobivanju sociokognitivnih ter socialnih spretnosti, med katere 

sodijo tudi zavzemanje socialne perspektive, razumevanje in spoštovanje drugačnosti. 

Priporočeno je izkustveno učenje, katerega metode so simulacije, igre vlog ter socialne igre. 

V učnem načrtu je navedeno tudi, da so cilji in vsebine, ki se nanašajo na vzgojo ter 

izobraževanje za trajnosti razvoj, zajeti v kulturni vzgoji. Kulturna vzgoja prispeva k 

celovitemu razvoju osebnosti posameznika, da mu možnost spoznavanja lastne kulture ter ga 

spodbuja k pozitivnemu odnosu do drugih kultur in k medkulturnemu dialogu. 

Marijanca Ajša Vižintin (2017) poda ideje za medkulturne učne ure pri več učnih predmetih. 

Izpostavila jih bom nekaj: 

 zgodovina ter družba: predstavitev izvornih držav otrok priseljencev; 

 gospodinjstvo: medkulturna kuhinja; 

 družba, razredne ure, etika: razvoj medkulturne zmožnosti, preseganje predsodkov, 

diskriminacija; 

 družba: različni poklici, starši se predstavijo (različna izobrazba, različni poklici, 

priseljeni in nepriseljeni). 
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6 VPLIV MIGRACIJ 

Skozi zgodovino človeštva so se ljudje selili v iskanju boljšega življenja. Koser (2017) meni, 

da so migracije v zgodovini človeštva stalna in pomembna značilnost. Pripomogle so k rasti 

svetovnega gospodarstva, k razvoju držav in družb, obogatile so številne družbe in 

civilizacije. Dandanes migracije igrajo pomembno vlogo, ker je denar, ki ga migranti pošiljajo 

domov, pomembnejši vir dohodkov kot pa uradna pomoč bogatih držav. Ne gre le za 

prispevek na področju gospodarstva, pač pa tudi vpliv na socialno in kulturno sfero. 

International Organization for Migration (2013) navaja, da v migracije vodijo številni 

dejavniki. Ljudje se selijo, da bi živeli boljše v prijaznejšem in varnejšem okolju, da se 

pridružijo že preseljeni družini ali priseljenim prijateljem v tujini. Nekateri pa se selijo, ker so 

v to prisiljeni. Begunci se umikajo iz svojih domovin, ker je tam prišlo do spopadov, naravnih 

nesreč, so žrtve trgovine z ljudmi. Koser (2017) navaja, da sta komunikacijska revolucija in 

spremembe v prometu dva razloga, ki vplivata na pojav migracij. Ljudje se zaradi 

komunikacijske revolucije zavedajo čedalje večjih razlik in priložnosti za potencialne 

migrante. Spremembe v prometu pa so prinesle cenejšo in dostopnejšo mobilnost.  

Jazbec (2003) pravi, da prihaja do spremembe strukture družb v ekonomskem, 

sociokulturnem ali političnem smislu zaradi naraščajočega števila beguncev in ekonomskih 

migracij prebivalstva. Na tej točki je zelo pomembno ločevanje med pojmoma begunec in 

migrant. Edwards (2016) opozori, da med pojmoma begunec in migrant obstaja pomembna 

razlika, ki jo je potrebno upoštevati, saj nepravilna raba negativno vpliva na varnost in 

življenje beguncev. Še posebej pomembno je poznavanje pomena teh dveh pojmov za države, 

saj se le-te ukvarjajo z begunci v okviru azilnih postopkov in zaščite beguncev, pri čemer jim 

pomaga Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce. Z migranti pa se države 

srečujejo v okviru svojih zakonov in postopkov priseljevanja. Begunci so osebe, ki bežijo 

pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem, migranti pa se selijo predvsem zaradi želje po 

boljšem življenjskem standardu. Begunci zaradi nevzdržnega in nevarnega položaja iščejo 

zatočišče v drugih državah, kjer kot prosilci za azil zaprosijo za mednarodno zaščito. S tem, 

ko prečkajo nacionalne meje v iskanju varnosti v drugih državah, pridobijo mednarodni status 

kot begunci. S tem statusom so upravičeni do pomoči držav, Urada Visokega komisariata 

Združenih narodov za begunce in različnih drugih organizacij, ki zanje iščejo dolgoročno 

rešitev. Begunce ščiti več pravnih dokumentov, npr. mednarodno pravo, konvencija o 

beguncih iz leta 1951 itd., iz katerih so črpali za druge mednarodne, regionalne in nacionalne 

zakonodaje. V mednarodnem pravu je temeljno načelo to, da se beguncev ne sme izgnati ali 

vrniti v razmere, kjer bi bila njihovo življenje in svoboda ogrožena. Torej, če beguncem niso 

omogočene pravice do azila, ima lahko to zanje (potencialno) smrtonosne posledice. Na drugi 

strani pa so migranti, ki se selijo zaradi združitve družine, izobraževanja … Migranti nimajo 

težav z varno vrnitvijo v domovino, saj v primeru vrnitve dobijo zaščito svoje vlade.  

Koser (2017) kategorizira mednarodne migrante na tri načine, ki pa se lahko prekrivajo med 

sabo oziroma so v realnosti ločnice med njimi velikokrat nejasne. Prva delitev je na 

prostovoljne in prisilne migracije, sledi delitev na ljudi, ki se selijo zaradi političnih razlogov 

(begunci) in ljudi, ki se selijo zaradi ekonomskih razlogov. Begunci se selijo zaradi političnih 

konfliktov ali preganjanja. Osebe, ki se selijo zaradi ekonomskih razlogov, pa so delovni 
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migranti, ki se selijo v upanju po boljših delovnih razmerah, boljši službi. Znotraj ekonomskih 

in političnih migracij pa so še ljudje, ki se selijo iz socialnih razlogov, npr. ženske in otroci, ki 

se pridružijo soprogom/očetom, ki so našli delo v tujini. Zadnja delitev je delitev na zakonite 

in neregularne migrante. Pod neregularne štejemo tiste, ki pridejo brez ali s ponarejenimi 

dokumenti, pa tudi tiste, ki v državo pridejo zakonito, a ostanejo tudi po tem, ko jim poteče 

dovoljenje za delo.  

Jazbec (2013) opozori, da pristojne oblasti pod vplivom najrazličnejših kultur in zaradi 

pomanjkanja znanja o drugih kulturah vedno težje racionalno in učinkovito zagotavljajo 

družbeno stabilnost oziroma usklajenost interesov. Sprememba struktur družb zaradi migracij 

ustvarja nove pogoje za drugačne odnose med državljani neke države in priseljenci. Odnosi so 

lahko konfliktni, saj so prisotne različne navade in želje bodisi skupin ali posameznikov. 

Poudari, da je neizbežno in zelo pomembno ozaveščanje državljanov o vplivu 

večkulturalizma znotraj nacionalnih meja ter izpostavljanje pozitivnih vidikov le-tega, saj se 

lahko na ta način izogne negativnemu odnosu do priseljencev. Potrebno je poznavanje razmer 

v svetu, vedenje o različnih kulturah in etničnih skupinah, antropoloških in etnoloških 

značilnostih posameznih skupin. Če to znanje ni prisotno, pride do neutemeljenih 

poenostavljanj in pretiravanj. Jazbec (2003) strne, da le strpni in z znanjem okrepljeni državni 

(javni) uslužbenci lahko ločijo med različnimi pojmi in sprejemajo modre odločitve pri 

upravljanju tega kompleksnega družbenega področja. 

7 VPLIV STALIŠČ 

Mirjana Ule (2009) meni, da ljudje prihajajo v konflikte zaradi razlik v stališčih. Stališča so 

od vseh osebnostnih lastnosti najbolj pod vplivom socialnih dejavnikov ter najbolj vplivajo na 

dogajanje med ljudmi. Stališča so posredniki med zunanjimi dražljaji in odzivi ljudi nanje. 

Svetina (2006, v Vižintin, 2013) pravi, da stališča omogočajo kategorizacijo pojavov in 

dogodkov, čeprav posamezniku niso dobro poznani. So trajni sistemi pozitivnega ali 

negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti posameznika v odnosu do različnih socialnih 

situacij in objektov (Nastran Ule, 1997). So integracija treh osnovnih duševnih funkcij: 

kognitivne, čustvene, motivacijske.  

Kognitivna komponenta stališč so znanja, izkušnje, informacije, vrednotne sodbe in argumenti 

v zvezi z objektom, osebo ali situacijo, o kateri se oblikuje stališče. Temelj vsakega stališča je 

znanje in poznavanje situacij in stvari, do katerih ima oseba stališče. Kadar stališče izhaja iz 

nepreverjenih govoric, znanj, se imenuje predsodek (Ule, 2009). Če je objekt stališč oseba, 

pa je kognitivna komponenta pogosto nek stereotip (Nastran Ule, 1997).  

K čustveni komponenti spadajo pozitivna in negativna občutja in ocenjevanja objektov stališč. 

Določene osebe, socialne situacije idr. lahko zbujajo občutja oziroma čustva, kot so jeza, 

simpatija, obžalovanje, sovraštvo, privlačnost … Čustvena ter kognitivna komponenta sta 

navadno usklajeni, če pride do razlik med njima, to obvezno vodi v spremembo stališča. 

Spremembo se doseže z dodajanjem informacij ali pa s pozivom na čustva (Ule, 2009). 

Motivacijska komponenta je težnja človeka, da deluje na določen način glede na objekt stališč. 

Gre za podporo objektom ali situacijam, do katerih je pozitivno naravnan, oziroma prepreči 
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tiste, do katerih ne čuti naklonjenosti (ima negativna stališča). Poudarek je na pripravljenosti 

za delovanje in ne na dejavnosti sami (Ule, 2009). 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja, kar posledično 

vpliva na zaznavanje in doživljanje določene situacije in objektov, kakšno je mnenje o njih  in 

kakšna je čustvena reakcija nanje (Ule, 2009). Stališča vplivajo na selektivnost zaznavanja in 

spomina. Posameznik izbere tiste zaznave v množici zaznav, ki ustrezajo njegovim stališčem 

in si jih tudi lažje zapomni (Svetina, 2006, v Vižintin, 2013; Ule, 2009). Za stališča ni 

nobenih bioloških predispozicij, saj gre za socialno pridobljene strukture, ki se spreminjajo in 

oblikujejo celo življenje. Spreminjajo in oblikujejo se skupaj s sprejemanjem socialnega 

znanja, izkušenj in norm iz okolja. Sprememba je povezana z dejansko spremembo v 

obnašanju človeka ali pa s spreminjanjem pričakovanj o njegovem obnašanju. Sprememba pa 

je odvisna tudi od karakteristik stališč samih (Ule, 2009). Sherif (1984, v Ule, 2009) pravi, da 

je kompleksno stališče bolj odporno na spremembe, saj je povezano z večjim številom drugih 

stališč. Poskus spremembe takega stališča lahko izzove bumerang-efekt, kar pomeni, da lahko 

pride do okrepitve in ne spremembe stališča. Na oblikovanje in spreminjanje stališč najbolj 

vplivajo skupinska pripadnost (družina, prijatelji), informacije in znanje (mediji, 

izobraževalne institucije) ter osebnostne značilnosti (samopodoba, izkušnje, želje, potrebe). 

M. Ule (2009) meni, da se ljudje pri oblikovanju in spreminjanju stališč pogosto ravnajo po 

vedenju njihovih vzornikov oziroma oseb, ki so za njih kako drugače pomembne. Posameznik 

potrebuje stabilno in trajno skupino somišljenikov, da lahko ohrani stališča, ki sicer odstopajo 

od večine ali so alternativa večinskemu stališču (Nastran Ule, 1997). 

8 STEREOTIPI IN PREDSODKI 

Stereotipi  

Susanna Palomares (2001) opredeli, da biti strpen pomeni, da spoštuješ drugačnost. Toleranca 

oziroma strpnost je priučena socialna veščina, ki vključuje željo po sprejemanju novih 

informacij in odprtost zanje. S tem, ko je prisotna odprtost do novosti, se lažje spreminja 

stereotipe. Tolerantne osebe, ki sprejemajo drugačnost in se učijo od drugačnih, na ta način 

prihajajo do novih spoznanj. Stereotipi predstavljajo spoznavno komponento, predsodki 

čustveno in diskriminacija vedenjsko komponento netolerance. 

S. Palomares (2001) definira stereotipe kot poenostavljeno generalizacijo določene skupine 

ljudi, ki vpliva na vrednotenje pripadnikov te skupine, brez oziranja na to, da med 

posamezniki obstajajo individualne razlike. Stereotipi so produkt miselnih procesov in 

vrednostnega sistema. Glavna funkcija stereotipov je zmanjševanje števila informacij, ki so 

predelane v lastnem kognitivnem sistemu; s posploševanjem se nove informacije razvršča v 

ustrezne kategorije, kar omogoča hitrejše in enostavnejše odločanje v vsakodnevnih situacijah 

(Palomares, 2001; Ule, 2009). M. A. Vižintin (2013) meni, da so stereotipi družbeno 

zakoreninjeni, sprejeti skupaj s tradicijo ter izročilom predhodnih generacij. Podobno pa so 

nato posredovani prihodnjim generacijam v procesih socializacije, procesu izobraževanja, 

preko medijev… M. Ule (2009) pravi, da gre pri stereotipih za posploševanje delno točnih, a 

v veliki meri nepreverjenih, površnih sodb o človeku, skupini ali skupnosti. Definira jih kot 
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tipizirane sodbe, ki zaradi svoje splošnosti ne ustrezajo stvarnosti, ne veljajo za nikogar. Pri 

stereotipih ni upoštevanja individualnih razlik in družbenih sprememb. Spodbujajo ustvarjanje 

družbenih predsodkov. Stereotipi so učinkoviti, ker omogočajo, da se z omejenimi 

kognitivnimi sposobnostmi hitro pridobi informacije o stvarnosti v okolici in se ji prilagodi. 

Ob tem pa izkrivljajo podobo ljudi. Stereotipi poudarijo tipične in za posameznika pomembne 

poteze drugih. Gre za proces pripisovanja lastnosti ljudem na osnovi njihove skupinske 

pripadnosti. Na tem mestu pride do dveh tipičnih napak v pripisovanju. Prva napaka je ta, da 

so posamezniki tipično obravnavani tako, da so bolj podobni članom matične skupine in bolj 

različni od članov drugih skupin, kot v resnici sploh so. Druga napaka pa je ta, da običajno 

pripadniki skupine, ki ji pripadajo, dojemajo to skupino kot boljšo od tiste, ki ji ne pripadajo. 

Tako zaznavanje skupin je pristransko in diskriminatorno. Henry Tajfel (1978, v Ule, 2009) je 

raziskal, da je nastanek in raba stereotipov normalen kognitivni proces. Njegove raziskave so 

prelomne, saj je pričel proces stereotipiziranja povezovati s kognitivnimi funkcijami in ne 

izključno s patologijo. Poleg kognitivnega razlagalnega koncepta obstaja še družbeno-

strukturni. Oba se ukvarjata s pristranostmi v oblikovanju sodb. Razlikujeta se v tem, da 

kognitivni obravnava pristranosti, ki so značilne za mentalno predelavo informacij, družbeno-

strukturni pa tiste, ki so družbeno producirane. Stereotipi se spreminjajo v odvisnosti od 

družbenih pogojev. Ker odražajo stvarnost na skupinski ravni, so občutljivi na spremembe na 

skupinski in ne na individualni ravni. Ko stereotipi odražajo medskupinske odnose, je 

brezpredmetno pričakovati spremembe glede vsebine stereotipov, če odnosi ostanejo isti, 

nespremenjeni (Ule, 2009).  

Predsodki  

Marijanca Ajša Vižintin (2017) navaja, da so predsodki v Sloveniji najpogosteje usmerjeni na 

priseljence iz bivših jugoslovanskih republik, predvsem na Bošnjake in Albance, od leta 2015 

naprej pa se krepijo predsodki do beguncev in muslimanov. So ena od ovir pri vključevanju 

otrok priseljencev v slovensko šolstvo ter tudi njihovih staršev v slovensko družbo. Nekateri 

predsodki so že tako zakoreninjeni v slovenski družbi, da o njih niti ne razmišljamo, pač pa 

jih le posredujemo naslednjim generacijam otrok in učencev. Mirjana Nastran Ule (1997) 

pravi, da predsodki ne poznajo meja, saj jim za celoto ustreza eno samo izkustvo ali ena sama 

informacija. Že nepomembna informacija o nekem človeku je dovolj, da se prične tipizirati. 

Dovolj je že eno samo opazovanje obnašanja osebe, da se prične posploševati na celotno 

skupino, iz katere prihaja le-ta. Že same fizične posebnosti ljudi pri nekom zadoščajo za 

objektivno oporo predsodkov. Susanna Palomares (2001) navaja, da je v primeru pred-sodbe 

razumska komponenta povsem izključena, odločilno vlogo imajo čustva, ki nadomestijo 

razum. Čustveni odzivi so navadno tako močno zasidrani, da jih je nemogoče spremeniti. 

Predsodek avtorica Nastran Ule (1997) definira kot stališče, ki ni upravičeno, argumentirano 

in preverjeno, a ga spremljajo intenzivne emocije in je odporno na spremembe. Je skupek 

stališč ali prepričanj o članih neke socialne skupine ter izražanj čustev in načinov vedenja do 

njih, ki pa so zgolj posledica pripadnosti članov določeni skupini. Predsodkov ne zanimajo 

nianse, pač pa ekstremni prikazi. Potencirajo določene značilnosti ljudi, narodov, objektov in 

odnosov in povzročajo močno selektivno pozornost opazovalca do obnašanja drugih. Pozoren 

je le na tiste lastnosti oziroma na tisto obnašanje, ki je v skladu z njegovim predsodkom do te 
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skupine ljudi. »Uporaba predsodkov je pretežno nezavedna, avtomatsko potekajoča navada, ki 

daje posamezniku občutek zadoščanja.« (Nastran Ule, 1997, str. 165) Pozitivni in negativni 

predsodki o sebi in drugih so prisotni pri vsaki osebi.  

Kognitivni procesi v razvoju predsodkov, ki jih navaja Mirjana Nastran Ule (1997), so 

generalizacija, diferenciacija, identifikacija ter evalvacija oziroma vrednotenje. Pri 

generalizaciji gre za pripisovanje tipičnih lastnosti na osnovi neke ključne informacije, pri 

čemer zlahka pride do napačnih ocen, pretiranih posploševanj … Diferenciacija je proces, pri 

katerem povečamo razliko med seboj in osebo, ki ji zaradi določene razlike pripišemo še 

druge razlikovalne lastnosti. Pod identifikacijo spada uvrščanje in identificiranje 

posameznikov z njihovo skupinsko pripadnostjo. Vrednotenje pa je prirejanje vrednostnih 

sodb razlikam, ki so bile zaznane, oziroma kategorijam ljudi. 

Predsodki segajo na vsa področja družbenega življenja, meni Mirjana Nastran Ule (1999). 

Delujejo in se razvijajo v vsakdanjih interakcijah z drugačnimi od nas samih. So odraz 

prezirljivega, netolerantnega, nespoštljivega odnosa do drugih oziroma drugačnih in so 

izraženi skozi vsakdanji govor, šale, dvoumnosti, fraze. Največkrat do oseb z drugačnimi 

spolnimi in religioznimi usmeritvami, do pripadnikov drugih narodov, etičnih skupnosti, ras, 

kultur, do ljudi drugačnega družbenega statusa kot je naš … Vse prej naštete razlike so povod 

za največ in najmočnejše predsodke med ljudmi. Pomembno je reflektiranje vsakdanjega 

govora in pogovora, ker se sicer pričnejo po njih ravnati samopodobe posameznikov (Nastran 

Ule, 1999; Šabec, 2006). »Pride do najbolj tragičnega dejanja v psihologiji predsodkov; da se 

žrtve predsodkov poistovetijo z vsebino predsodkov.« (Nastran Ule, 1999, str. 300). 

Predsodki, ki so usmerjeni proti njim, postanejo vsebina njihove samopodobe. Avtorica 

Nastran Ule (1999) v nadaljevanju navaja, da se v današnjem času spreminja izražanje 

diskriminacije. Posamezniki se skušajo izogniti konfliktom in težavam, do katerih bi lahko 

prišlo ob srečanju s pripadniki marginaliziranih in stigmatiziranih manjšin. Niso zmožni 

odkritega konflikta in odkritega priznanja stališča in občutka do drugih; svoje morebitne 

predsodke izražajo tako, da ne kažejo zanimanja in se izogibajo stikom z nezaželenimi 

skupinami. Prisoten je tihi prezir do drugačnih oziroma drugačnosti. Ksenija Šabec (2006) 

pravi, da so predsodki v sodobnih družbah potisnjeni v anonimnost; ne prihaja do refleksije 

vsakdanjega diskurza, kar pa povzroča krepitev moči in vpliv predsodkov. Nastran Ule (1999) 

vidi rešitev za upadanje posrednih oblik diskriminacije ter posledično tudi predsodkov v 

ukrepih, ki so usmerjeni k pozitivnim normam in zakonom, ki izboljšujejo družbeni položaj, 

izobrazbeno in kulturno raven diskriminiranih manjšin. Na individualni ravni, kot navaja K. 

Šabec (2006), je pomembno samoopazovanje, vživljanje v položaj drugega ter kritična 

refleksija. Tovrstne tehnike lahko zmanjšajo nagnjenost k predsodkom. 
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Slika 5: Stereotip in predsodek 

Razvoj stereotipov in predsodkov  

Kategorizacija objektov, s katerimi prihajamo v stik, vpliva na oblikovanje predsodkov. S 

strani ljudi so informacije o socialnih stanjih stvari sprejete in predelane na tak način, da so 

poudarjene določene značilnosti socialnih stanj in te značilnosti posplošene v stereotipne 

predstave in sodbe. Kategorizacije se spremenijo v predsodke, ko se povežejo s socialnimi 

predstavami, ki so vir interesov vplivnih socialnih skupin. Primarne kategorizacije in z njimi 

povezana vrednotenja nastanejo v otroštvu ter so podlaga za nastanek predsodkov, ko pod 

vplivom staršev in drugih avtoritet otroci dobijo prve posplošene sodbe o socialnem svetu 

okrog sebe (Nastran Ule, 1997). Tekom odraščanja se otroci posredno in neposredno učijo 

stereotipnih mnenj in vedenj, trdi S. Palomares (2001). A. Gomez Rey pravi, da se pričnejo 

oblikovati stališča do lastne rase in do drugih kulturnih skupin že v predšolskih letih. Majhni 

otroci so že zmožni prepoznati razlike med njimi in tistimi, ki jih obkrožajo, poleg tega pa so 

že dovzetni za ponotranjenje negativnih stereotipov. Stališča staršev do etničnih in rasnih 

skupin lahko vplivajo na odnose otrok do teh skupin. Starši imajo v zgodnjem otroštvu 

neomejen vpliv na otroke, so model, po katerem otroci oblikujejo lastno obnašanje (Nastran 

Ule, 1997). To potrdi tudi avtorica Palomares (2001), ki pravi, da je otroštvo tisto obdobje, v 

katerem je največ potencialov za prevzemanje prepričanj, odnosov do stvari in dogodkov ter 

za zrcaljenje vedenjskih vzorcev. Otroci se učijo s posnemanjem vsega, kar se dogaja v 

njihovem socialnem okolju, in prilagajajo svoje vedenje. Izvora predsodkov pri otrocih, ki jih 
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v nadaljevanju navaja M. Nastran Ule (1997), sta družinski modeli in modeli, ki jih ponujajo 

mediji (televizija, otroška literatura itd.) Izpostavlja tudi šolo, v kateri vidi možnost vpliva na 

nastanek predsodkov s pomočjo odkritega in prikritega učnega načrta. Iz tega sledi, da se 

zaradi močnega vpliva okolja predsodki, ki so zakoreninjeni v neki kulturi, z lahkoto 

prenašajo naprej. V dobi adolescence se krepi želja po druženju z osebami iz istega okolja, ki 

imajo enake interese in vrednote. »Enakost jim lajša identifikacijo, veča občutek povezanosti 

in pripadnosti, kar ima velik pomen za zdrav razvoj in nastanek samopodobe.« (Palomares, 

2001, str. 9) Brown (1995, v Nastran Ule, 1997) navaja, da so prvi predsodki spolni in etnični. 

Otroci pri treh letih brez spodbude staršev ali starejših vrstnikov pričnejo oblikovati 

stereotipne kategorizacije glede spolne delitve in etnične pripadnosti ter si izbirajo vrstnike 

istega spola in narodnosti. To doseže vrhunec pri petih do sedmih letih, nato prične upadati. 

M. A. Vižintin (2013) pravi, da je eden od prvih korakov pri razvoju svoje medkulturne 

zmožnosti priznavanje razlik. O razlikah je potrebno spregovoriti, se soočiti z lastnimi 

predsodki in stereotipi, s katerimi smo bili socializirani, in jih zavestno preseči. 

9 IZBOR DEJAVNOSTI, POSNETKOV, KNJIG TER NJIHOVIH 

ODLOMKOV IN DRUGIH GRADIV ZA KREPITEV 

MEDKULTURNOSTI MED UČENCI 

Del magistrskega dela je tudi izbor dejavnosti, posnetkov, knjig, odlomkov in drugih gradiv 

za krepitev medkulturnosti med učenci. Glavna kriterija izbora sta bila zanimivost in krepitev 

medkulturnosti, drugi kriteriji, ki sem jih tudi upoštevala, pa je bila dolžina (izvajanja 

dejavnosti), dolžina navodil pri dejavnosti ter primernost razvojni stopnji (opis situacij, jezik). 

Nekatere od dejavnosti v spodnjem izboru sem izvedla tudi sama, uporabila sem enega od 

odlomkov ter posnetek. 

9.1 DEJAVNOSTI ZA KREPITEV MEDKULTURNOSTI ZA UČENCE 4. IN 

5. RAZREDA 

Dejavnosti za krepitev medkulturnosti za učence 4. in 5. razreda od št. 14.1.1 do 14.1.9 so 

povzete po Izobraževalnem priročniku »Vsi drugačni – vsi enakopravni« iz leta 2006. 

Nekatere so prirejene za delo z učenci v 4. in 5. razredu osnovne šole z namenom spodbujanja 

strpnosti ter poznavanja in delovanja v smeri medkulturnosti. Pri nekaterih dejavnostih je del 

besedila zapisanega poševno. Poševna pisava označuje tiste stvari, ki sem jih dejavnosti 

dodala sama. Dejavnosti od 14.1.10 do 14.1.12 so povzete po priročniku Spodbujanje 

strpnosti in sprejemanje drugačnosti avtorice Susanne Palomares (2001). Dejavnosti pod 

točko 14.1.14 pa so povzete po učnih pripravah ter priročnikih za družbo za 4. in 5. razred.  
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9.1.1 Domine 

Preko te igre se učenci še bolj spoznajo med sabo, spoznajo, da obstajajo razlike med njimi, 

na drugi strani pa, da je tudi veliko stvari, ki so jim vsem skupne. 

Igro lahko igramo brez pripomočkov, potrebne so zgolj ideje o lastnih značilnostih (ni 

potrebno, da so vidne značilnosti). Lahko pa jo izvajamo tudi tako, da učenci zapišejo eno 

značilnost na en list ter drugo značilnost na drug list in nato te liste z značilnostmi polagajo na 

tla po principu igre domine. 

Prične naključni učenec, ki pove svoji dve značilnosti (npr. na levi: moja najljubša jed so 

testenine, na desni: znam igrati na kitaro). Za roke ga prime tisti učenec, ki ima enako 

značilnost. V primeru, da nihče drug nima takih značilnosti, spodbujamo učence, da se 

spomnijo kaj drugega, kar je zanje značilno. Nadaljuje tisti učenec, ki se je priključil oz. se je 

prijel za roke (npr. na desni: moja najljubša jed so testenine, na levi: sem deklica). Cilj je, da 

se krog sklene, da pridejo vsi na vrsto oz. se vsi vključijo. 

9.1.2 Antonio in Ali 

Preko te aktivnosti raziščemo, kakšne predstave imajo učenci glede različnih kultur, 

družbenih skupin …  

Igro lahko prilagodimo različnim vrstam diskriminacije, tako da se izbere druga dva akterja. 

Učitelj se z učenci posede v krog, določi enega učenca, ki beleži zgodbo, ki bo nastajala 

(lahko se jo tudi snema), učitelj pa z zgodbo prične. 

»To je zgodba o Antoniu, ki je iz Madrida …« in poda žogo drugemu, ki zgodbo nadaljuje po 

svoje. Po npr. 10 podajah znova dobi žogo učitelj, ki zgodbo nadaljuje: »Antonio ima 

prijatelja Alija, ki je iz Maroka …«, nato ponovno poda žogo enemu od učencev.  

Po 5–10 minutah igro zaključimo. 

Učenec, ki je beležil zgodbo, prebere zapiske, če pa smo snemali, zgodbo predvajamo. 

Nato sledi pogovor, pri katerem glavne misli zabeležimo na papir/plakat. 

1. Kako Antonijeva in Alijeva zgodba odslikavata njuno različno življenje? 

2. Kako se to navezuje na predstave, ki jih imamo o mladih fantih iz Madrida in Maroka? 

3. Od kod nam te predstave? 

4. Ste imeli vsi podobne predstave o Španiji in Maroku? Zakaj? Zakaj ne? 
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9.1.3 Prvi vtisi  

Pri tej igri lahko primerjamo različne vtise ob prvem srečanju ter prikažemo, kako prvi vtis 

vpliva na naše vedenje do drugih.  

Predhodno pripravimo slike ljudi z zanimivimi, vpadljivimi ter različnimi obrazi in jih 

nalepimo na zgornjo polovico lista. 

Učenci se posedejo v krog, vsak dobi list s sliko. Vsak zase si ogleda sliko, zapiše na dno 

papirja prvi vtis o osebi na sliki, ta del papirja prepogne (da drugi ne vidijo, kaj je zapisal) in 

list poda naprej. Ko dobi novo sliko, napiše prvi vtis nad prvim zavihkom ter ponovno 

zapogne. To traja toliko časa, dokler ne dobijo vsi učenci vseh slik. Igra naj poteka hitro, da 

učenci resnično zapišejo prvi vtis, da nimajo preveč časa za razmislek. 

Ena od različic igre je tudi ta, da na tablo predvajamo slike. Učenci prvi vtis zapišejo na 

oštevilčene lističe, ki jih sproti poberemo. 

Nato razgrnemo vse liste, primerjamo prve vtise in se pogovorimo. 

1. Kaj se je dogajalo in česa ste se kot skupina naučili? 

2. Kakšna presenečenja so se pojavila? 

3. Na čem so bili prvi vtisi utemeljeni? 

4. Opišite primere, ko je imel kdo izmed vas o kom popolnoma drugačen prvi vtis. 

5. Kakšne so posledice (drugačnega) prvega vtisa? 

6. Kaj smo se ob vaji naučili o nas samih? 

Druga različica: Poiščemo slike ljudi, ki so kakor koli drugačni, nalepimo jih na liste papirja 

in pod vsako sliko napišemo nedokončan stavek. Izberemo take stavke, ki bodo učence 

napeljevali na temo, ki je bila izbrana, npr.: »Sem iz ...«, »Najraje jem ...«, »Najraje poslušam 

... glasbo.«, »Ime mi je ...« Učenci naj stavke dokončajo, lahko pa na liste dopišejo tudi svoje 

predloge. 

9.1.4 Etikete  

Dejavnost sem izvedla. 

Pri tej igri lahko učencem približamo, kakšen je učinek stereotipov. 

Potrebne so samolepilne nalepke, na katere napišemo različne lastnosti (npr. len, neroden, 

zabaven, neodgovoren ipd.). Učence razdelimo v skupine po 4–6 učencev. Dobijo nalogo, naj 

se dogovorijo, kako bi pripravili razredni program za zaključek šolskega leta. Nalepke 

nalepimo učencem na čela, brez da bi posameznik videl, kaj piše na njih. Do osebe se morajo 

obnašati tako, kot piše na nalepki, ki jo ima nalepljeno na čelu. Npr. če piše nekomu na 

nalepki neroden, se morajo do njega vsi vesti, kot da je neroden, brez da bi to besedo izrekli 

naglas. Resnično se morajo truditi, da se vedejo v skladu s stereotipom, ki je zapisan na 

nalepki, ki jo nosi posameznik. Najprej imajo na voljo nekaj minut, da se dogovorijo znotraj 

skupine, zatem predstavijo pogovor pred razredom. Poskrbeti je potrebno tudi za to, da se 

učenec ne more nikjer videti (zakrije se ogledala, stekla na omarah, okna). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Sever; magistrsko delo 

28 
  

Na koncu igre učenci lahko ugibajo, kaj jim piše na čelu, čeprav to ni glavni namen igre. Ali 

pa ugibajo, ali imajo pozitivno ali negativno lastnost.  

Nato sledi pogovor, na katero od vprašanj lahko odgovorijo tudi pisno, ali pa potek pogovora 

organiziramo kako drugače. 

 

1. Kako ste se počutili med igro? 

2. Ali se je bilo težko vesti do posameznika tako, kot je pisalo na njegovem čelu? 

3. Se je kdo dejansko pričel obnašati, tako kot mu je pisalo na čelu (recimo, ali je tisti, ki 

mu je na čelu pisalo duhovit, začel pripovedovati šale in se je obnašal samozavestneje, 

je tisti z nalepko len nehal pomagati ali sploh sodelovati), se je resnično vživel v 

odzive sošolcev? 

4. Kakšne »nalepke« dajemo ljudem v vsakdanjem življenju? 

5. Kako to vpliva nanje? 

6. Kako to vpliva na nas, na naše mnenje in razmišljanje o njih? 

7. Komu v vsakdanjem življenju dajemo »nalepke«, ki smo jih uporabili v igri? 

8. Je to prav, je to upravičeno? 

9. Je dajanje »nalepk« strpno dejanje? Razloži.  

10. Zakaj je pomembno, da preverimo informacije, preden verjamemo, da je neka oseba 

taka, kot so nam povedali drugi? 

Izziv:  

»Sem direktorica tovarne, ki išče nove delavce. Na razgovor pride nek Španec. Meni pa je 

nedolgo tega prijatelj rekel, da so Španci precej len narod. Kaj bi vi naredili v takem 

primeru?« 

Pogosto se zgodi, da ljudem, ki jih sploh ne poznamo, na podlagi prvega vtisa ali pa 

informacij, ki smo jih nekje slišali, ne pa tudi preverili, nadenemo »etiketo«. Menimo, da ta 

lastnost zanj drži, in potem se pogosto tudi vedemo tako do njega. Moramo se truditi, da ljudi 

spoznamo in se tako izognemo »etiketiranju«. Dober primer je igra, ko se sošolci do vas 

vedejo tako, kot ste »označeni«, in ne tako, kot bi se sicer, ker vas že poznajo. 

9.1.5 Begunec 

Dejavnost sem izvedla.  

Učencem predstavimo problem. 

Primer problema: 

»Mela je begunka v naši državi. Pred dvema mesecema je prišla iz svoje domovine Sirije, kjer 

se je zaradi slabih gospodarskih razmer (v državi divja vojna, mesta in vasi so uničene, ljudje 

so ostali brez strehe nad glavo) bala za svoje življenje. Želi si normalno živeti, brez 

vsakdanjih spopadov na ulici in strahu, če bo preživela. Želi si hoditi v službo in imeti 

normalno življenje.« 

Nato uporabimo tehniko za razvijanje kritičnega mišljenja: Vrednostna črta. 

Preden se učenci postavijo na vrednostno črto, svoj odgovor označijo na listu. Učenci najprej 

odgovorijo na vprašanja na listu, potem pa se trditev za trditvijo postavijo na vrednostno 
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črto, kjer se v manjših skupinah pogovorijo o svojem stališču. Učitelj lahko skrajne točke 

vrednostne črte označi z SE STRINJAM, SE NE STRINJAM. 

Učenec se postavi na del črte glede na to, v kolikšni meri se strinja s trditvijo. Ko se 

postavijo, sledi pogovor o tem, zakaj so se postavili tja/zakaj so takega mnenja. 

Vprašanja na listu: 

Podčrtaj ustrezne besede in dokončaj stavek. 

1. Melino življenje v Sloveniji je/ni enostavno, ker …  

2. Mi se ji zdimo/ne zdimo drugačni, ker … 

3. Da je Mela prišla v našo državo, je/ni morala skozi veliko nevarnosti/preizkušenj, ker 

... 

Vprašanja za pogovor z učenci po vrednostni črti. 

1. Je prav, da begunci odidejo iz svojih držav? 

2. Smo strpni do migrantov? 

3. Kako se lahko izognemo napačnim predstavam o ljudeh, kako lahko dosežemo to, da 

jih bolj spoštujemo? 

4. Kako bi se vi počutili, če bi bili edini Slovenec v razredu? 

5. Kaj se vam zdi pomembno, da bi naredil novi sošolec priseljenec, ko bi prišel k vam 

prvič v razred? 

9.1.6 Brez para 

Dejavnost sem izvedla. 

V tej igri imajo učenci možnost, da se vživijo v čustva drugih s podoživljanjem občutka 

zavračanja ter  se zavedajo predsodkov in diskriminacije. 

Vsem učencem na čelo prilepimo po en kvadratek, tako da ne bodo vedeli, kakšne barve je. 

Samo eden od učencev ima kvadratek bele barve. Učenci, ki imajo na čelu kvadratek enake 

barve, se morajo povezati v skupine. Sporazumevajo se lahko le brez besed. Poskrbeti je 

potrebno tudi za to, da se učenec ne more nikjer videti (zakrije se ogledala, stekla na omarah, 

okna). 

Sledi pogovor o njihovih občutkih in česa so se med igro naučili. Pogovor lahko izpeljemo na 

različne načine, da ne poteka le frontalno. Lahko uporabimo katero od tehnik za razvijanje 

kritičnega mišljenja, na nekatera vprašanja lahko odgovorijo pisno itd. 

 

Vprašanja v povezavi s to igro: 

1. Kako si se počutil, ko si prvič srečal koga s kvadratkom enake barve? 

2. Si bil strpen/nestrpen, ko so iskali svojo skupino še zadnji sošolci? 

3. Kako si se počutil/-a, če si bil/-a sam/-a, edini/-a z določeno barvo kvadratka? 

4. Si pomagal drugemu iskati skupine? Kako? Na kakšen način si se sporazumeval z 

drugimi?  

5. Katerim različnim skupinam pripadaš v življenju, npr. nogometnemu moštvu, šoli, 

cerkvi? (prijatelji, treniranje v športnem klubu, kulturno društvo, verouk, gasilci, 

planinsko društvo, skupina za samopomoč … ) 
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6. Se lahko tem skupinam pridruži vsak? 

7. Kdo v vaši okolici se morda počuti tako, da ne pripada nikomur? - Zakaj tako misliš? 

 

V igri se niste pogovarjali z besedami…   

1. Kako se počuti v družbi nekdo, ki ne pozna jezika drugih? Ali pa, če bi bil edini 

Slovenec v razredu in drugi ne bi znali tvojega jezika? 

- Kot sošolec/sošolka, ki je imel bel kvadratek, se počuti nekdo, ki ne zna jezika, ki prihaja iz 

druge kulture, saj je osamljen, nima svoje skupine, težko se sporazumeva  …  Na nek način je 

drugačen. 

 

2. Zakaj je pomembno, da se trudimo sprejeti take ljudi v svoje skupine? 

- Ker jim tako olajšamo situacijo, počutijo se sprejeti - ter tudi spoštovani. 

V družbi se povezujemo v različne skupine, ker nam je tako lažje, lažje zadovoljimo skupne 

potrebe. Nekatera združevanja so obvezna, poznamo pa tudi neobvezna. Ljudje se lahko 

počutijo neprijetno, če jih določena skupina ne sprejme, težave so tudi, če ne znajo jezika 

večinske skupnosti … 

9.1.7 Svetla prihodnost 

S to dejavnostjo lahko učencem približamo dejstvo, da se tudi v jeziku lahko odraža 

diskriminacija manjšin in da se tudi z jezikom prenašajo vrednote. 

Vsak učenec dobi preglednico, v kateri so štirje stolpci. Negativen (-), nevtralen (o), pozitiven 

(+) in prazen. Zgoraj pa so naštete sledeče besede: bel, črn, indijanski, romski (ciganski), Žid, 

Arabec, Rus, musliman, priseljenec … Lahko pa učence razdelimo v manjše skupine in vsaki 

skupini damo svojo preglednico s štirimi stolpci. 

Primer preglednice 

Preglednica 2: Preglednica za dejavnost "Svetla prihodnost" 

- o +  

 

 

 

 

 

   

Iz naštetih besed morajo učenci izpeljati besedne zveze, ki pa jih vpišejo v enega od prvih treh 

stolpcev. Če ima njihova besedna zveza negativni prizvok, jo zapišejo v prvega, če je 

nevtralna, v sredinskega, če je pozitivna, pa v stolpec z znakom +. Negativne besedne zveze 

morajo nato nadomestiti s prijaznejšimi, ki jih zapišejo v četrti stolpec. 

Pogovor: 

1. Kateri stolpec je najdaljši? 
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2. Kakšne vrste besed so v prvem, drugem in tretjem stolpcu? 

3. Jezik ni nevtralen, kakšne vrednote torej odslikava naš jezik o naši in drugih kulturah? 

4. Je pomembno, da uporabljamo jezik, v katerem ni izrazov z negativnimi podpomeni o 

drugih kulturah? Zakaj? 

5. Če sploh, kako bi morali spremeniti svoj jezik? 

9.1.8 Kaj vidiš 

Dejavnost sem izvedla. 

Izberemo fotografije, ki dopuščajo več različnih interpretacij. Na tablo predvajamo slike 

različnih oseb ali skupine ljudi. 

Vsak učenec dobi dva papirnata trakova. Nato si ogledajo vsako fotografijo posebej in 

izberejo fotografijo, za katero bodo napisali en negativni naslov, ter izberejo drugo 

fotografijo, za katero bodo zapisali pozitivnega. Naslova napišejo na trakova in ju prilepijo 

pod izbrane fotografije. 

Pogovor po tem, ko nalepijo naslove pod fotografije. 

 Koliko različnih interpretacij vsake fotografije smo dobili? 

 Ste na isti sliki videli različne stvari? Kaj? 

 Kaj pogledaš najprej, kadar bereš časopise ali revije: besedilo ali slike? Zakaj? 

 Kako realno fotografije prikazujejo, kaj se je v nekem primeru zares zgodilo? 

 Dobiš preko slike ali besedila zanesljivejše informacije? 

 

Novinarji pogosto uporabijo take slike, da pritegnejo našo pozornost; rečemo, da z njimi 

vplivajo na naša čustva. Vsak posameznik si fotografije razlaga po svoje, zato je pomembno, 

da preberemo tudi besedilo pod sliko in izvemo, kaj nam želi novinar sporočiti, ali pa izvemo 

zgodbo, ki jo nosi slika. 

Nato učencem predstavimo članke, iz katerih so bile vzete fotografije; predstavimo jim 

sporočilo posamezne slike. 

1. So bili novinarji v člankih strpni? 

2. Kako bi se izognili etiketiranju posamezne slike? (Tako, da preberem besedilo.) 

9.1.9 Jaz tudi 

V tej igri se učenci bolje spoznajo med sabo, spoznajo se z razlikami in podobnostmi, ki jih 

imajo z drugimi. 

Učenci sedijo na stolih v krogu. Vsak pri sebi se spomni neko lastnost, za katero meni, da je 

malo bolj posebna. Določijo, pri kom bodo začeli. Ta učenec pove svojo lastnost npr.: Imam 

tri brate. Če še za katerega učenca v razredu velja ta lastnost (da ima tri brate), potem zakliče 

»jaz tudi« ter sede na kolena otroka, ki je prvi povedal to lastnost. Če je teh učencev več, se 

usedejo po vrstnem redu, kot so se oglasili s frazo »jaz tudi«. Nato sedejo na svoja mesta in na 

vrsti je naslednji učenec v krogu. Igra se konča, ko so vsi prišli na vrsto. V naslednji stopnji 
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pa je en stol manj, kot je učencev. Oseba, ki je na sredini kroga, pove eno lastnost, za katero 

misli, da je večini skupna. Vsi tisti, za katere velja ta lastnost, ki jo je povedal učenec na 

sredini kroga, morajo reči »jaz tudi« ter zamenjati svoje mesto. Usedejo se na prazen stol, 

svoje mesto pa mora najti tudi učenec, ki je bil na sredini kroga. Tisti, ki ostane brez stola, je 

naslednji na vrsti, da pove lastnost, za katero misli, da je večini skupna. Igra mora potekati 

hitro. 

Pogovor: 

1. Ste se lažje domislili lastnosti, po katerih se razlikujemo z drugimi, ali tiste, ki so nam 

skupne? 

2. Kdaj v vsakdanjem življenju si želimo biti podobni drugim? 

3. Spomnite se na tisto, kar je bilo vsem skupno. Ali je to skupno tudi vsem drugim 

ljudem na svetu? 

9.1.10  Mi smo drugačni 

Dejavnost je primerna za razred, ki je zelo kulturno raznolik. 

Učenci so v parih. Pozorni moramo biti na to, da sta v paru učenca, ki ne prihajata iz iste 

kulture. Eden drugega intervjuvata z vprašanji v smislu:  

 Naštej čim več jedi, ki so značilne za to pokrajino ali državo. 

 Katere vrste glasbe poslušate pri vas? 

 Kako se tam oblači večina odraslih/mladih? 

 Kateri običaji so v navadi ob rojstvu otrok, rojstnih dnevih, porokah, smrti? 

 Katere praznike praznujete in kako? 

 S katerimi znamenitostmi, spretnostmi se lahko ponaša tvoj narod? 

Potem sledi poročanje, med tem pa na tablo v obliki preglednice zapisujemo sledeče: ime 

učenca, njegovo poreklo ter zanimivost, ki je bila povedana o njegovi pokrajini, državi, 

družinski tradiciji, veroizpovedi …  

Pogovor:  

Kaj pridobimo s tem, ko se učimo o drugih kulturah? 

9.1.11 Veriga drugačnosti 

S to dejavnostjo skušamo pokazati, da moč ni le v slogi, pač pa tudi v drugačnosti. 

Kakšen bi bil vaš razred, če bi bili vsi popolnoma enaki? 

Moč in enotnost razreda si je lahko predstavljati kot verigo z mnogimi členi. Vsak člen 

predstavlja enega člana razreda z vsemi posebnostmi, ki jih ima, te pa prispevajo k razredni 

kulturi oziroma verigi. Veriga, v kateri so združeni vsi členi, je daljša in močnejša, kot če bi 

bil vsak člen zase. To je tako, kot da se v razredu združijo vsi talenti in vse razpoložljive 

sposobnosti. 

Učenci izpolnijo list oz. člen v verigi drugačnosti ob teh navodilih:  
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Izreži trak ter ga opremi z risbami in besedami. Odraža naj tvojo kulturo. Ko končaš, združi 

svoj člen v verigo s členi svojih sošolcev. Nastala bo daljša, močnejša in še zanimivejša 

veriga. 

Ime:____________________________ 

Stvari, ki so mi všeč pri moji kulturi: 

 

   

  

  

Vprašanja za pogovor: 

1. Česa ste se ob združevanju členov v verigo naučili eden od drugega? 

2. Zakaj je pomembno, da spoznavamo svojo kulturo in kulturo drugih? 

3. Zakaj je pomembno, da smo strpni do prepričanj in vrednot, ki jih imajo drugi? 

9.1.12  Različnost vodi k enakosti 

Pri tej dejavnosti učenci iščejo podobnosti in razlike med ljudmi. Z njo skušamo doseči, da 

učenci vidijo, da osebna zaznava vpliva na to, ali se v lastnostih drugih vidi različnost ali 

podobnost. 

Tablo razdelimo na dva dela, na en del napišemo »RAZLIČNO« in učenci morajo naštevati 

lastnosti, zaradi katerih se ljudje med seboj razlikujejo, učitelj te lastnosti zapisuje na tablo. V 

drugi del pa napišemo »ENAKO« in učenci naštevajo lastnosti, zaradi katerih so med seboj 

enaki. 

Bistvo te dejavnosti je, da učenci ugotovijo, da imajo vsi ene in iste lastnosti, ki pa se 

razlikujejo v tem, v kolikšni meri je posamezna lastnost razvita pri nekom. Ljudje smo si 

toliko podobni, kot smo si različni. Kako vidimo lastnosti, je odvisno od našega zaznavanja. 

Usmerjenost na razlike nas oddaljuje od drugih, usmerjenost na enakosti pa nas združuje (ti. 

enakost v različnosti). 

Pogovor: 

1. Naštej prednosti, ki nam jih nudijo medsebojne razlike. 

2. Zakaj je dobro, da se ljudje razlikujemo? 

3. Zakaj se nam razlike zdijo včasih dobre in včasih slabe? 

4. Primer skupine, ki si želi doseči skupni cilj; kako razlike med njimi prispevajo k 

uresničitvi cilja? 

9.1.13  Iz Maroka na Nizozemsko 

Dejavnost je v celoti moja ideja. 

Pred to dejavnostjo (ali po njej) učitelj prebere odlomek iz knjige (Ej, moje ime je Polleke).  

Na zemljevidu pogledamo, kako daleč je od Maroka (Mimoenove domovine) do Nizozemske 

(kamor se je preselil). V parih učenci dobijo obliki držav (nemi karti Nizozemske ter 

Maroka), zraven je tudi zastava ter lističi z značilnostmi teh držav/prebivalcev, ki tam živijo. 

V paru se odločijo, za katero državo mislijo, da je značilna posamezna trditev in jo prilepijo 
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na ustrezno državo. Nato predstavimo pravilne rešitve na prosojnicah in učenci jih preverijo. 

Če so se pri kateri trditvi/sliki zmotili, narišejo puščico proti pravi državi. Sledi pogovor o 

trditvah, s katerimi je bilo največ težav, oz. o trditvah, ki so jih največkrat dodelili napačni 

državi. 

9.1.14 Dejavnosti, povzete po učnih pripravah in priročnikih za družbo za 4. in 

5. razred 

Četrti razred 

1. Modrijanov priročnik: Družba in jaz 1 

 

1.1 »Na steno pritrdimo plakat, lahko z naslovom »Nenavadno? Samo nam«. Učence 

spodbudimo, da gredo v naslednjih dneh v knjižnico ali poiščejo na spletu kakšno 

neobičajno navado drugih kultur in jo zapišejo na list. Plakat vsak dan pogledamo, 

preberemo nove primere (učenci jih lahko tudi zaigrajo) ter približno določimo 

njihovo mesto na globusu. Z dejavnostjo prenehamo, ko učenci niso več motivirani za 

to.« (Umek, 2015, str. 18) 

 

1.2 »Pogovor o družinskih praznikih. Omenimo jih čim več, iz čim bolj različnih 

kulturnih okolij.« (Umek, 2015, str. 63) 

 

2. Rokusov priročnik: Družba smo mi 4 

2.1 »Učenci si ogledajo promocijski videospot Sveta Evrope za kampanjo Vsi drugačni, 

vsi enakopravni. Videospot je iztočnica za razgovor o razlikah in podobnostih med 

ljudmi, medsebojnem spoštovanju, strpnosti in predsodkih. Učitelj učence razdeli v 

tri skupine ter jim da navodila za delo. Prva skupina pripravi scenarij za igro na temo 

raznolikost, drugačnost, enakopravnost, strpnost. Igro lahko tudi posnamejo ali pa jo 

posname učitelj (npr. z mobilnim telefonom, fotoaparatom, kamero). Druga skupina 

izdela propagandni letak za kampanjo Vsi drugačni, vsi enakopravni? na temo 

raznolikost, drugačnost, enakopravnost, strpnost. Tretja skupina v sliki (npr. kot 

grafit, ilustracijo, strip ipd.) upodobi otrokove pravice.« (Volk, 2010, str. 9) 

Videospot je dosegljiv na spodnjih povezavah:  

http://www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/vsi_drugacni_vsi_enakoprav

ni/ ali http://www.youtube.com/watch?v=X159xg-vm-m&feature=related. 

 

3. Priprave v sklopu Radovednih pet, Družba 4 (Rokus Klett) 

 

3.1 »Učence razdelimo v skupine. Vsak učenec v skupini dobi prazen list papirja. Nanj 

napiše svoje ime. Nato list poda sošolcu. Ta napiše dobro lastnost učenca, katerega 

ime je zapisano na listu. Nato list poda naslednjemu sošolcu. Igra je končana, ko vsak 

dobi list s svojim imenom. Tiho preberejo zapis na listu. Vodimo pogovor: Kako ste 

se počutili, ko ste prebrali, kar je bilo napisano na listu? Kako ste se počutili, ko ste o 

sošolcu pisali dobre lastnosti? Ali ste pričakovali, da bodo sošolci za vas napisali 

http://www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/vsi_drugacni_vsi_enakopravni/
http://www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/vsi_drugacni_vsi_enakopravni/
http://www.youtube.com/watch?v=X159xg-vm-m&feature=related
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toliko dobrih lastnosti?« (Učna priprava za družbo v 4. razredu: TO SEM JAZ! – 

moje značilnosti, samopodoba, b.d., str. 5) 

 

3.2 »Pripravimo fotografije različnih šol po svetu. Vodimo pogovor. Kaj nam prikazujejo 

fotografije? Opišite, kaj je značilno za šole na fotografijah. V čem se učilnica in njena 

oprema razlikuje od naše učilnice?« (Učna priprava za družbo v 4. razredu: Moje 

pravice, b.d., str. 13) 

 

4. Priprave v sklopu učbenika Družba 4 (Mladinska knjiga) 

 

4.1 »Vsakemu učencu dam bel list, na katerega na sredino zapiše svojo spretnost, 

sposobnost, znanje, veščino …, za katero sošolci ne vedo, in poleg zapišejo, da za to, 

kar znajo, delajo …, želijo dobiti kompliment. Pomešani listi potujejo od učenca do 

učenca na moj znak. Ko posamezni učenec dobi list, zapiše ime sošolca (ali svoje 

ime), za katerega bi lahko veljala posamezna trditev. Na koncu listi »obhodijo« vse 

učence in »se vrnejo« lastniku. Vsak učenec prebere komplimente, ki so mu jih 

namenili sošolci. Povedo, kdo jih je s svojo sposobnostjo, spretnostjo presenetil, kaj 

so novega izvedeli o sošolcih …« (Šajn, 2017, str. 6) 

 

4.2 Zbiranje podpisov 

 

»Po učilnici nalepim liste z različnimi trditvami. Vsak učenec se sprehodi med listi in 

se podpiše k trditvi/trditvam, ki veljajo zanj (npr. Znam plesti. Ne znam kitajsko.) Na 

koncu imamo pod vsako trditvijo napisano ime nekoga iz skupine. Ugotavljamo, 

katera znanja/veščine ima večina učencev v razredu. Posebno pozornost namenimo 

posebnostim, ki jih posamezniki znajo.« (Šajn, 2017, str. 7) 

Peti razred 

1. Modrijanov priročnik: Družba in jaz 2 

 

1.1 »Skupinsko delo. Učenci samostojno spoznavajo kulture narodnih manjšin in 

priseljencev prek literature, glasbe, plesov, pomembnih ljudi (znanstvenikov, 

športnikov … ), ali če imamo otroke drugih narodnosti, ti pripravijo predstavitve ob 

slikah, knjigah, posnetkih pesmi.« (Umek, 2014, str. 138) 

 

2. Rokusov priročnik: Družba smo mi 5 

 

2.1 »Učence razdelimo v štiri skupine; vsaka predstavlja po eno skupnost: npr. muslimani, 

imigranti iz tretjih držav, budisti, pripadniki drugih narodnosti, živečih v Sloveniji ipd. 

Učenci ostalih skupin ne smejo vedeti, katero skupnost predstavljajo. Vsaka skupina 

mora v 10-minutnem prizoru predstaviti svojo skupnost. Ostali učenci ugibajo, katero 

skupnost predstavljajo učenci. Poimenujejo značilnosti predstavljene skupnosti. Vsaka 

skupina mora izbrati določeno nalogo, v kateri bodo morali sodelovati vsi člani 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Sever; magistrsko delo 

36 
  

skupnosti. Nalogo oz. sodelovanje med člani skupnosti tudi uprizorijo. Učitelj vodi 

razgovor o predstavljenih skupnostih in spoštovanju njihovih razlik in pravic.« (Legan 

in Razpotnik, 2011, str. 7) 

 

3. Priprave v sklopu učbenika Družba 5 (Mladinska knjiga) 

 

3.1 »Učenci stopijo na sredino razreda, na nekakšno nevidno sredinsko črto. Povemo jim, 

da bomo poimenovali lastnosti, oni pa se postavijo na tisto stran (levo ali desno), ki 

velja za njih. Desna stran pomeni, da trditev zanje velja, leva pa, da ne velja. Po trditvi 

se učenci zopet postavijo na sredinsko črto. Trditve: učenci na desni strani … nosijo 

očala, nosijo aparat za zobe, nosijo uro, radi zajtrkujejo, radi zgodaj vstajajo, imajo 

dolge lase, si najmanj dvakrat na dan umijejo zobe, radi pojejo, radi poslušajo glasbo, 

imajo radi sladoled, imajo radi špinačo, se hitro razjezijo, radi pospravljajo, vedno 

naredijo domačo nalogo … Učenci se usedejo na svoja mesta. Učitelj jim zastavi nekaj 

vprašanj: Ali so bili vedno isti učenci na isti strani? Zakaj niso bili? V čem so si 

učenci v razredu najbolj podobni? V čem so si učenci v razredu najbolj različni? Ali 

so podobnosti dobre? Pojasni. Ali so različnosti dobre? Pojasni. Ali sta dva učenca v 

razredu, ki sta si bila v naštetih lastnosti popolnoma enaka? Navadno niti dva človeka 

nista povsem enaka, zato smo vsi enkratni in posebni.« (Raztresen, 2016, str. 9) 

 

3.2 »Vsakemu učencu damo list papirja. Povemo jim, naj sledijo učiteljevim navodilom in 

delajo, kot so razumeli, ter naj ne gledajo eden k drugemu. Učiteljeva navodila: Kos 

papirja prepogni na pol. Odtrgaj zgornji desni vogal. Papir zopet prepogni na pol. 

Zopet odtrgaj zgornji desni vogal. Papir zopet prepogni na pol. Odtrgaj spodnji levi 

vogal. Papir zopet prepogni na pol. Zopet odtrgaj spodnji levi vogal. Razgrni list 

papirja. Učenci drug drugemu pokažejo svoje liste papirja. Učencem zastavimo nekaj 

vprašanj: Zakaj so listi natrgani različno? Kateri list papirja je najlepši? Zakaj tako 

misliš? Ali je kateri izmed učencev narobe odtrgal? Zakaj ne? Ali so sošolci, ki so 

drugače odtrgali liste, slabi ljudje? Zakaj ne? Ali sodimo ljudi kot dobre ali slabe 

glede na to, če počnejo enake stvari kot mi?  Pojasni.« (Raztresen, 2016, str. 10) 

 

3.3 »Z učenci se pogovorimo o misli, zakaj beguncem pravimo »žalostna vest sveta«. 

Učence spodbujamo k pripovedovanju in izražanju lastnega mnenja, izkušenj.« 

(Raztresen, 2016, str. 24) 

 

3.4 »Učenci se razdelijo v dve skupini (naključno). Vsaka skupina ima na voljo pet minut, 

da pripravi argumente, s katerimi bo zagovarjala svoja stališča: ena skupina 

priseljevanje beguncev v Slovenijo zagovarja, druga priseljevanju nasprotuje. Skupina 

izbere vodjo, ki članom skupine podeljuje besedo. Učencem povemo, da zagovarjanje 

stališč ni njihovo lastno stališče, ampak gre za trening v komunikaciji in 

argumentiranju. Vsaka skupina ima na voljo tri minute, da predstavi svoja stališča in 

argumente. Nato sledijo protiargumenti. Pogovor, razpravo med skupinami, koordinira 

učitelj. Pomaga si s vprašanji: Zakaj prva skupina ne more sprejeti stališča druge 

skupine? V čem se ne strinjate s skupino? Ali se v čem s skupino strinjate? V čem vas 
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argumenti niso prepričali? Učitelj konča razpravo. Z učenci se pogovorimo o dobrih in 

slabih argumentih. Vprašamo skupino, kateri argument nasprotne skupine jih je 

najbolj prepričal. Pogovorimo se tudi o počutju v skupini, o počutju pri iskanju 

argumentov, protiargumentov …« (Raztresen, 2016, str. 25) 

9.2 UPORABNI POSNETKI NA TEMO MEDKULTURNOSTI 

Posnetek Jaka in njegova pisana družina (vir: Infodrom) 

Posnetek Kaj je islamska država (vir: Infodrom) 

Posnetek Otroci migranti (vir: Infodrom) 

Posnetek Pravoslavni božič (vir: Infodrom) 

Posnetek Religija (vir: Infodrom) 

Posnetek Življenje muslimanov (vir: Infodrom) 

Posnetek Sanje črno-bele mavrice (vir: Vsi drugačni, vsi enakopravni) 

9.3 POVZETEK VSEBINE IZBRANIH ODLOMKOV OTROŠKE 

LITERATURE NA TEMO MEDKULTURNOSTI 

Knjige, katerih odlomke predstavim v nadaljevanju, sem našla s pomočjo Priročnikov za 

branje kakovostnih mladinskih knjig iz let 2007, 2010, 2011, 2015.  

Skenirane strani odlomkov (iz serije petih knjig o deklici Polleke avtorja G. Kuijerja), ki so 

razvrščeni po posameznih temah, so dostopne kot priloga magistrskemu delu, in sicer kot e-

priponka oz. so podane na CD. Kazalo po temah je priloga 18 v magistrskem delu. 

9.3.1 Serija petih knjig o deklici Polleke avtorja Guusa Kuijerja 

Maša Ogrizek (2012) je napisala, da se bralec v seriji petih knjig o enajstletni Polleke sreča z 

avtorjevo mojstrovino prepletanja osebnega zorenja dekleta ter številnih pomembnih tem 

sodobnih družb; z vprašanjem večkulturnosti in verske (ne)strpnosti, problematiko odvisnosti 

od drog ter ločenih in sestavljenih družin, razpadom klasičnih družin, dihotomijo med mesti 

in podeželjem, spremenjenim odnosom do duhovnosti in smrti ipd. Glavna junakinja je 

deklica Polleke, ki je ateistka, a spoštuje krščansko vero starih staršev, muslimanske zapovedi 

fanta Mimoena in ozdravljenega očeta narkomana, ki se je spreobrnil v budista. V seriji knjig 

je bralec priča obravnavi problematike večkulturnosti, ki je značilna za sodobno Nizozemsko, 

pa tudi za preostalo Evropo. Avtor Kuijer jo obravnava s potrebno občutljivostjo, ob tem pa 

ne pozabi na težave in dileme, ki so povezane z njo: pouk v večkulturnem razredu, v katerem 

sta le dve Nizozemki, pa ljubezenske težave zaradi dogovorjene poroke, ki jo sklenejo 

Mimoenovi starši. Vloge odraslih in otrok so zamenjane, kajti odrasli so, razen babice in 

dedka, prikazani kot nezanesljivi, izgubljeni in pootročeni. 

Žirija za nagrade Astrid Lindgren, ki jo je za serijo knjig o Polleke prejel tudi Kuijer, navede, 

da avtor Kuijer nagovarja otroke z enako stopnjo resnosti in odprtosti, kot bi bili odrasli, in se 
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ne izogiba težavnim temam. Sporočilo, ki ga nosijo te knjige, so nedvomno strpnost, 

razumevanje in odprtost duha. 

V Sloveniji je vseh pet knjig prejelo znak za kakovost otroških in mladinskih knjig »Pionirska 

zlata hruška«. 

1. Naj ljubezen gori kot plamen, amen 

Je prva knjiga v seriji petih knjig o enajstletni deklici Polleke, ki želi postati pesnica in živi v 

večkulturnem okolju. Deklico doleti ločitev staršev, spozna, da je oče narkoman, mama pa se 

zaplete z njenim učiteljem. Polleke je zaljubljena v sošolca Mimoena, ki se je preselil iz 

Maroka na Nizozemsko in naj bi se v prihodnosti poročil z deklico iz Maroka (dogovorjena 

poroka). 

2. Raj je tukaj in zdaj 

V drugi knjigi se Polleke sprašuje, kaj naj počne na tem svetu. O tem se pogovarja tako z 

odraslimi kot tudi s svojimi prijatelji. Polleke naredi zelo velik korak, saj je edina, ki si upa 

očetu povedati, da se mora iti zdraviti, ker je odvisen od drog. Mama, babica in dedek 

nasprotujejo njeni ideji, da očeta spremlja na zdravljenje. 

3. Ko sreča trešči kot strela 

V tretji knjigi v Pollekin razred pride nova deklica Consuelo, ki se preseli iz Mehike na 

Nizozemsko. Polleke ji pomaga pri učenju nizozemskega jezika in tako postajata dobri 

prijateljici. Polleke ob druženju s Consuelo spoznava mehiško kulturo ter tudi sebe. Knjiga 

zajame tudi sledeče tematike: priseljenci, strpnost, posledice vojne. 

4. Čez obzorje z vetrom na morje 

V četrti knjigi je bralec priča spreobrnjenemu in ozdravljenemu Pollekinemu očetu, ki se vrne 

iz Nepala. S sabo prinese tudi kulturo Nepala, prične se oblačiti v dolge halje, v dnevni sobi 

pa skupaj s partnerko ustanovi duhovno središče. Mama se poroči s Pollekinim učiteljem. 

Poleg tega pa Pollekin dedek hudo zboli in umre. Polleke se sprašuje, kaj ljudje mislijo s tem, 

ko pravijo, da iščejo same sebe. 

5. Ej, moje ime je Polleke 

V zadnji knjigi Polleke zelo pogreša svojega dedka. Veliko razmišlja tudi o priseljencih, o 

kulturnih navadah svojih prijateljev; prijateljica Consuelo je iz Mehike, fant Mimoen je 

Berber iz Maroka.  Njune navade so v veliki meri drugačne od njenih (nizozemskih) navad. 

Kljub temu, da se kulture med seboj močno razlikujejo, je še vedno najpomembnejši človek – 

ne glede na to, ali ona na željo Mimoena nosi ruto, še vedno ostaja svetlolasa nizozemska 

deklica (Ej, moje ime je Polleke, b.d.). 
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9.3.2 Carolin Philipps: Bela kava in posipanec 

Knjiga je dobila Unescovo nagrado za mir in strpnost. Osrednja tema je namreč rasno 

razlikovanje in nestrpnost do tujcev oz. priseljencev. Zgodba govori o 10-letnem dečku 

Sammyu, ki se je rodil v Nemčiji, kamor sta njegova starša pribežala zaradi vojne v Afriki. 

Od svojih vrstnikov se loči le po barvi kože. Ko v Nemčiji praznujejo združitev dveh Nemčij, 

se nekateri mladi znesejo nad priseljenci. Žrtev je ravno Sammy, ki mu v sobo prileti 

zažigalna bomba. Sammy je drugače zelo uspešen v šoli in odlično igra klavir. Najbolj pa si 

želi le to, da bi lahko mirno živel, brez opazk, ki jih dobiva vsakodnevno (Bela kava in 

posipanec, b.d.).  

9.3.3 Janja Vidmar: Kebarie 

Knjiga je prejela znak za kakovost otroških in mladinskih knjig »Pionirska zlata hruška«. 

Avtorica Janja Vidmar je leta 2013 za knjigo prejela desetnico, nagrado za najboljše otroško 

in mladinsko delo. Knjiga ponuja izhodišče za pogovore o drugačnosti, identiteti, odnosu med 

starši in otroki … V knjigi je prisotno tudi romsko besedišče. 

Zgodba govori o romski deklici Kebarie, o njenih težavah v šoli ter življenju v romskem 

naselju. Kebarie kličejo Kedi, kar v romščini pomeni brati. Kedi je izredno navezana na 

svojega očeta, ki ji pripoveduje pravljice in jo spodbuja k branju. Zelo je pretresena, ko oče 

izgine in ji nihče noče povedati, kje je. Čez nekaj časa le izve, da je oče v zaporu in Kedi ga 

želi rešiti. V šoli ima težave s sošolci, ona pa ima do njih strpen odnos. Pomembni osebi v 

zgodbi sta tudi zahtevna učiteljica Erika ter romski prijatelj Pužo (Preglau, b.d.). 

9.4 Druge uporabne knjige oz. gradiva  

1. A life like mine – How children live around the world 

2. Helena Haraštova: Kako živijo otroci po svetu 

3. Helena Haraštova: Kako otroci po svetu praznujejo praznike (tudi Kako otroci po 

svetu praznujejo božič) 

4. Jože Gornik: Igre za medkulturni dialog  

5. Priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig 

6. Brošura Gradiva 

Eden od rezultatov pri projektu Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 

izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (Gombač idr., 2011), ki bi ga 

rada izpostavila, je brošura z naslovom Gradiva, ki je nastala v sodelovanju več inštitucij. 

Gradiva uporabljajo te inštitucije kot pripomočke pri izobraževanju za medkulturni dialog. 

Gradiva so v brošuri razdeljena po starostnih skupinah od vrtca, prve, druge in tretje triade 

OŠ, dijakov, študentov in odraslih. V brošuri se nahaja veliko poučnih gradiv, ki so zelo 

uporabna tudi pri poučevanju o medkulturnosti, medkulturnih razlikah pri predmetu družba. 

Brošura je objavljena na spletni strani pod rubriko »Gradiva za poučevanje« (glej Literatura 

in viri: Gradiva). 
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III EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrskega dela bom predstavila raziskavo, ki je potekala v dveh delih. 

Prvi del zajema predstavitev zastopanosti tem o medkulturnosti v različnih priročnikih za 

učitelje pri predmetu družba za 4. in 5. razred ter njihovo analizo, drugi del pa obsega 

eksperimentalno raziskavo o vplivu na stališča učencev pred in po izvedenih dejavnostih na 

temo medkulturnosti.  

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri učnem predmetu družba so z učnim načrtom (2011) opredeljeni cilji, ki se nanašajo na 

medkulturnost (učenci razumejo, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj 

skupnosti; razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev; spoznajo, da so ljudje v 

skupnosti različni in prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi; … ), vendar je v praksi opaziti, 

da učiteljem primanjkuje časa in zamisli za izvedbo konkretnih, pestrih dejavnosti. V okviru 

izbirnega predmeta etnologija za učence od 7. do 9. razreda osnovne šole učenci spoznavajo, 

kako živijo ljudje na različnih koncih sveta in v čem se naše življenje razlikuje od njihovega, 

ni pa možno najti primerljivega nabora različnih dejavnosti za učence v 1. in 2. triletju 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšna je zastopanost tem o medkulturnosti v 

priročnikih za učitelje za predmet družba, kakšna so stališča učencev do medkulturnih razlik, 

ali se bo pokazal vpliv na stališča učencev pred in po izvedbi dejavnosti na temo 

medkulturnosti ter podati predloge dejavnosti, s katerimi lahko učencem na zanimiv način 

približamo teme o medkulturnosti in vplivamo na njihova stališča o medkulturnosti. 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Opredelili smo pet raziskovalnih vprašanj: 

RV 1:  Kateri učni cilji (proceduralni in deklarativni) so zajeti ter katere učne dejavnosti o 

medkulturnosti lahko najdemo v različnih priročnikih za učitelje za predmet družba, kakšna je 

pestrost ponujenih učnih vsebin, metod in oblik dela? 

RV 2:  Ali bodo po izvedbi dejavnosti v eksperimentalnem oddelku opazne razlike pri 

sprejemanju medkulturnosti v primerjavi s kontrolnim oddelkom? 

RV 3:  Ali se bo pokazal vpliv na stališča učencev po izvedbi dejavnosti o medkulturnosti?  

RV 4:  Katere dejavnosti, povezane s temo medkulturnosti, bodo učenci najbolje sprejeli in 

katere bodo izpostavili kot najbolj zanimive?  

RV 5:  Katere prednosti/slabosti izvedenih dejavnosti na temo medkulturnosti bo izpostavila 

učiteljica, ki poučuje učence iz eksperimentalne skupine? 
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3 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava magistrskega dela je temeljila na deskriptivni in kavzalni eksperimentalni metodi, 

izvedena je bila eksperimentalna raziskava. 

4 VZOREC 

Raziskovalni vzorec sta predstavljala dva oddelka 5. razreda (B in C oddelek) iz osnovne šole 

na Dolenjskem v šolskem letu 2016/17. Sodelovalo je 31 učencev, starih povprečno 10 let. Iz 

oddelka B je v raziskavi sodelovalo 13 učencev (10 deklic in 3 dečki), iz oddelka C pa 18 

učencev (10 deklic in 8 dečkov). Način vzorčenja je bil neslučajnostno namenski. V obeh 

oddelkih so vključeni tudi priseljenci in pripadniki romske skupnosti. 

5 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 

INSTRUMENTOV 

5.1 ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV  

Pred začetkom izvajanja raziskave sem določila raziskovalna vprašanja. Za prvi del raziskave 

sem najprej pregledala seznam potrjenih učbenikov s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport RS. Na njihovi spletni strani sem znotraj sklopa »Urad za razvoj in kakovost 

izobraževanja« pod rubriko »Učbeniki« našla dokument z naslovom Katalog učbenikov. V 

tem dokumentu sem s pomočjo filtriranja podatkov pridobila seznama s strani ministrstva 

potrjenih učbenikov za družbo v 4. in 5. razredu (Priloga 1 in 2). Upoštevala sem učbenike, ki 

so bili potrjeni s strani ministrstva vključno z letom 2011 in naprej. Potem sem stopila v 

kontakt s tistimi slovenskimi založbami, iz katerih so potrjeni učbeniki za družbo za 4. in 5. 

razred s strani ministrstva in pridobila podatke o najnovejših izdajah priročnikov za učitelje 

pri predmetu družba (4. in 5. razred). Predstavniki posamezne založbe, ki sem jih kontaktirala, 

da bi pridobila informacije o zadnjih izdajah priročnikov, so mi dodelili uporabniško ime in 

geslo, s katerim sem dostopala do sklopov učnih priprav. 

Drugi del raziskave se je pričel s prebiranjem literature o medkulturnosti in tematikah, 

povezanih z njo, sledil je nabor dejavnosti v povezavi s temami, ki obsegajo medkulturnost, in 

nato priprava in optimizacija izbora dejavnosti. Na podlagi dejavnosti in prebrane literature 

sem oblikovala vprašalnik za učence pred izvedbo dejavnosti in po njej (Priloga 5).  

Sledila je odobritev izvedbe raziskave s strani vodstva šole. Nato sem učiteljicama izbranih 

oddelkov prinesla soglasja za starše učencev (Priloga 3 in 4) za odobritev sodelovanja 

učencev v raziskavi.  Po zbranih soglasjih sta v mesecu maju 2017 oba oddelka izpolnila 

vprašalnik. Nato sem v eksperimentalni skupini v štirih tednih dvakrat tedensko izvedla 20-

minutne dejavnosti, ki so bile vsakokrat izvedene z drugo tehniko ter katerih namen je bil 

preseganje predsodkov, stereotipov, sprejemanje drugačnosti, spoznavanje drugih kultur. Med 

izvajanjem dejavnosti je bila v razredu prisotna tudi učiteljica, ki je dejavnosti opazovala in 

po vsakem srečanju izpolnila enak vprašalnik. Po vsakem srečanju so učenci ocenili 

dejavnost, doma pa sem naredila analizo po vnaprej pripravljenih kriterijih. Analizirala sem 

izvedbo dejavnosti ter pisne in ustne odgovore učencev. Nekatere ustne odgovore sem 
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posnela (le zvok). Sprotne analize izvedenih dejavnosti so bile v pomoč pri načrtovanju 

naslednjih dejavnosti. Po štirih tednih so učenci eksperimentalnega oddelka pisno odgovorili 

na vprašanje, katere dejavnosti so jim bile najbolj zanimive ter zakaj. V obeh oddelkih so (po 

izvedenih dejavnostih v eksperimentalni skupini) ponovno izpolnili vprašalnik (identični 

začetnemu vprašalniku).  

Podatke, ki sem jih pridobila z vprašalnikom za učence, in odgovore učiteljice sem na koncu 

analizirala. 

5.2 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INSTRUMENTOV 

V okviru raziskave sem uporabila več različnih tehnik zbiranja podatkov. Instrumente sem 

pripravila sama. 

 Kvalitativna analiza priročnikov po vnaprej določenih kriterijih.  

 Za ugotavljanje stališč pred in po izvedenih dejavnostih sem uporabila vprašalnik 

(Priloga 5), ki je zajel tri vprašanja odprtega tipa in 5-stopenjsko Likertovo lestvico 

stališč, ki je vsebovala štirinajst trditev, povezanih z medkulturnimi razlikami; 

 analiza (Priloga 9) po vnaprej pripravljenih kriterijih, ki sem jo naredila po vsaki 

izvedeni dejavnosti; 

 vprašalnik za učiteljico eksperimentalnega oddelka (Priloga 6), s petimi vprašanji 

odprtega tipa, ki ga je izpolnila po vsaki izvedeni dejavnosti; 

 po vsaki izvedeni dejavnosti so učenci iz eksperimentalnega oddelka z ocenjevalno 

lestvico (Priloga 7) ocenili, v kolikšni meri jim je bila posamezna dejavnost všeč, ter 

po vseh izvedenih dejavnostih odgovorili na vprašanje odprtega tipa (Priloga 8).  

6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Analizo tem o medkulturnosti v priročnikih za učitelje (4. in 5. razred) sem izvedla tako, da 

sem najprej v vsakem priročniku ali zbirki urnih priprav pregledala učne enote, ki se posredno 

ali neposredno navezujejo na tematiko medkulturnosti. Izbrala sem tiste učne enote, ki so 

vsebovale vsaj eno učno vsebino oz. dejavnost, ki razvija medkulturnost (bodisi je šlo le za 

pogovor o npr. strpnosti, predsodkih in stereotipih ali pa za bolj kompleksno dejavnost). Nato 

sem vsebino posamezne učne enote analizirala po kriterijih: učni cilji, metode, oblike dela. 

Izpostavila pa sem tiste učne vsebine oz. dejavnosti, ki so se mi zdele zanimive. 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, ki je bil izpolnjen pred in po izvedenih dejavnostih, sem 

vnesla v program Excel in jih statistično obdelala s programom SPSS. Odgovore na vprašanja 

odprtega tipa sem združila v posamezne kategorije in jih besedno opisala. Rezultate Likertove 

lestvice sem predstavila z aritmetičnimi sredinami ter podatkom o standardnem odklonu za 

vsako trditev v eksperimentalnem in kontrolnem razredu. Trditve, ki so imele pozitivno smer 

stališča (2., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 13., 14.) (Priloga 5), sem vrednotila: se sploh ne strinjam = 1 

točka, se ne strinjam = 2 točki, ne vem = 3 točke, se strinjam = 4 točke, se popolnoma 

strinjam = 5 točk. Trditve z obratno smerjo stališča (1., 4., 8., 9., 12.) (Priloga 5) pa sem 

vrednotila obratno: se sploh ne strinjam = 5 točk, se ne strinjam = 4 točke, ne vem = 3 točke, 

se strinjam = 2 točki, se popolnoma strinjam = 1 točka. Seštevek vseh stališč predstavlja 
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stopnjo strinjanja. Višji kot je seštevek, bolj pozitivno je naravnan učenec do kulturnih razlik 

oz. pozitivnejše je njegovo stališče. 

Nato sem z Mann-Whitneyevim preizkusom preverila statistično pomembnost razlik med 

kontrolnim in eksperimentalnim razredom. Wilcoxonov preizkus pa sem uporabila za 

primerjavo stališč z vprašalnika pred in vprašalnika po izvedenih dejavnostih znotraj 

eksperimentalne in kontrolne skupine. 

Rezultate vprašalnikov z ocenami učencev o tem, v kolikšni meri jim je bila posamezna 

dejavnost všeč, sem vnesla v program Excel in jih statistično obdelala s programom SPSS. Za 

analize, ki sem jih naredila po vsaki izvedeni dejavnosti, ter za odgovore učiteljice sem 

uporabila osnovno deskriptivno statistiko. 

7  REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

7.1 ANALIZA PRIROČNIKOV 

Po pregledu seznama potrjenih učbenikov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport sem pridobila informacije o založbah, ki so izhodišče za pregled priročnikov za učitelje 

pri predmetu družba. Te založbe so štiri: Modrijan, Rokus Klett, DZS in Mladinska knjiga. 
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4. razred 

Preglednica 3: Analiza zastopanosti tem, povezanih z medkulturnostjo, v priročnikih za učitelje za družbo 4. razred2 

ZALOŽBA POTRJENI 

UČBENIKI S STRANI 

MIZŠ 

PRIROČNIKI UČNE ENOTE 

Našteti so tisti naslovi 

posameznih učnih tem, v 

katerih sem zasledila vsaj 

eno dejavnost, ki razvija 

medkulturnost. 

UČNI CILJI2 

PROCEDURALNI 

in 

DEKLARATIVNI 

UČNE 

METODE 

UČNE 

OBLIKE  

UČNE 

VSEBINE - 

DEJAVNOSTI 

MODRIJAN Družba in jaz 1 

Opomba:  Priročnik je 

zelo podroben. Vsebuje: 

predstavitev teme, 

opredelitev pojmov; 

cilje; ključne besede; 

predloge za obravnavo; 

predlagane pripomočke; 

usmeritve za sprotno 

spremljanje učencev; 

predlagano literaturo za 

učence ter posebej za 

učitelje; povezavo z 

učbenikom in DZ. 

Osebno mi je priročnik 

pregleden, a zelo 

monoton (črno-bel). 

 

1. Družba in jaz 1 

(priročnik na spletu 

– avtorica: Maja 

Umek), spletna 

stran: Modrijan, 

rubrika »Priročniki 

za učitelje« 

Moja vloga v šolski 

skupnosti; Prijatelji in 

prijateljstvo; Prazniki nas 

družijo; Pravice za vse 

otroke; Pravice niso vsem 

dosegljive. 

Proceduralni cilji 

(več kot 5x): 

demonstrirajo, 

znajo primerjati, 

razložiti … 

Deklarativni (več 

kot 15x): razumejo, 

spoznajo, poznajo 

… 

Razlaga (manj 

kot 5x), pogovor 

(več kot 10x), 

pripovedovanje 
(manj kot 5x), 

poročanje (manj 

kot 5x), branje 

5x, pisanje 5x, 

opazovanje 
(manj kot 5x), 

igra vlog (manj 

kot 5x), metoda 

dela s slikovnim 

gradivom (več 

kot 5x). 

Največkrat  

sta 

uporabljeni 

frontalna 

(več kot 5x) 

in 

individualna 

(več kot 5x), 

v nekoliko 

manjši meri 

pa skupinska 

(manj kot 

5x). 

V tem 

priročniku sem 

naletela na 14 

dejavnosti 

(upoštevane tudi 

naloge iz DZ, od 

skupno 14 

dejavnosti sta 2 

iz DZ), ki se 

posredno ali 

neposredno 

navezujejo na 

temo 

medkulturnosti 

in razvijajo 

medkulturnost. 

                                                           
2 Pri deklarativnem znanju gre za poznavanje podatkov, dejstev, definicij. Izrazimo ga z besedami: opisovanje stvari in pojmov, naštevanje značilnosti, poznavanje, učenci 
ponovijo, ugotavljajo, naštejejo, seznanijo se, izpišejo, opišejo, navedejo, spoznajo, pojasnijo, poznajo, opredelijo … S proceduralnimi cilji (spretnosti, postopki, metode) 
dosežemo proceduralno znanje (kako nekaj narediti). Primeri glagolov: analizirajo, primerjajo, razvijajo spretnost, razvrščajo, utemeljujejo, dokazujejo, preiskujejo, sklepajo, 
interpretirajo, razlikujejo, odločajo se, odkrivajo, presojajo, zbirajo in izbirajo itd. (Gradivo osnovnošolskih študijskih skupin za zgodovino, 2003). 
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ROKUS 

KLETT 

Družba smo mi 4 

Opomba: Priročnik sledi 

zaporedju tematskih 

sklopov in poglavij iz 

učbenika, ki pa so 

razdeljena na tri rubrike 

(Iz šolske torbe, Bodimo 

ustvarjalni, Mladi 

raziskovalec). V prvi 

rubriki so predlogi za 

izvedbo učnih ur, druga 

rubrika vsebuje nasvete 

za izpeljavo učne ure s 

pomočjo raznovrstnih 

metod in oblik dela, 

tretja rubrika pa zajema 

predloge izvedbe učne 

ure na terenu. Na koncu 

vsakega poglavja je 

»Knjižna polica«, kjer je 

nabor literature za 

posamezni tematski 

sklop ter nabor spletnih 

virov (»Sp(l)et na 

okrog«). Osebno mi je 

priročnik pretežno 

nepregleden, kajti vse je 

zapisano v strnjenih 

alinejah. 

2. Družba smo mi 4 

(priročnik na spletu 

– avtorica: Tjaša 

Volk), spletna 

stran: 9letka.net,  

rubrika »Gradiva« 

Skupaj nam je lepše; Ljudje 

smo različni; Šege in 

navade. 

Cilji kot taki niso 

posebej zapisani. Iz 

naštetih usmeritev 

za potek učne ure je 

moč razbrati, da gre 

za več deklarativnih 

kot proceduralnih 

ciljev. Proceduralni 

cilji so zajeti zlasti 

v rubrikah Bodimo 

ustvarjalni in Mladi 

raziskovalec. 

Razlaga (manj 

kot 5x), pogovor 

(več kot 5x), 

poročanje (manj 

kot 5x), pisanje 

(majn kot 5x), 

igra vlog (manj 

kot 5x), 

opazovanje 

(manj kot 5x). 

Frontalna 

(več kot 5x), 

individualna 

(manj kot 

5x), 

skupinska 

(manj kot 

5x). 

V tem 

priročniku sem 

naletela na 12 

dejavnosti 

(upoštevane tudi 

naloge iz DZ, od 

skupno 12 

dejavnosti so 4 

iz DZ), ki se 

posredno ali 

neposredno 

navezujejo na 

temo 

medkulturnosti 

in razvijajo 

medkulturnost. 

Radovednih pet: Družba 

4 

 

Opomba:  Metode in 

oblike dela so vsakokrat 

zapisane iste, tudi če v 

posamezni pripravi sploh 

3.  Priročnik ne 

obstaja. Priporočila 

za učitelje so 

podana v sklopu 

dnevnih priprav na 

spletni strani 

Radovednih pet, 

pod rubriko 

TO SEM JAZ! – moje 

značilnosti, samopodoba;  

Življenje v družbi; Pravice, 

dolžnosti in odgovornosti; 

Moje pravice; Znam 

sodelovati; Razvojni cilji 

tisočletja. 

V veliki večini so 

zajeti deklarativni 

cilji (več kot 15x): 

prepoznajo, 

spoznavajo ... 

Proceduralni cilji 

(manj kot 5x) so 

prisotni v pripravi 

Razlaga (manj 

kot 5x), pogovor 

(več kot 10x), 

poročanje (manj 

kot 5x), branje 

(več kot 5x), 

opazovanje 

(manj kot 5x), 

Frontalna 

(več kot 5x), 

individualna 

(5x), 

skupinska 

(manj kot 

5x), delo v 

dvojicah 

V tem sklopu 

priprav sem 

naletela na 16 

dejavnosti, ki se 

posredno ali 

neposredno 

navezujejo na 

temo 
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niso v uporabi. »Dodatno gradivo«. 

Avtor priprav ni 

znan. 

Razvojni cilji 

tisočletja. 

igra vlog (manj 

kot 5x), metoda 

dela s slikovnim 

gradivom (manj 

kot 5x). 

(manj kot 

5x). 

medkulturnosti 

in razvijajo 

medkulturnost. 

DZS Naša družba 4 

 

Opomba: Priprave so 

zelo skope in so podane 

le za 16 učnih ur – ne 

zajame vseh tematik. 

4. Priročnik ne 

obstaja. Priporočila 

za učitelje so 

podana v sklopu 

dnevnih priprav na 

spletni strani 

Vedež, pod rubriko 

»Vedežev e-paket«. 

Avtor priprav ni 

znan. 

Vsak od nas je poseben; 

Sporazumevanje in 

sodelovanje; Naše pravice in 

dolžnosti. 

Deklarativni cilji 

(manj kot 5x), 

proceduralnih ciljev 

ni. 

Le pogovor in 

razlaga (oboje 

manj ko 5x). 

Le frontalna 

(manj kot 

5x) in 

individualna 

(manj kot 

5x). 

Priprave so zelo 

skope ter so 

podane le za 16 

učnih ur. Od 

tega so prisotne 

3 dejavnosti, ki 

jih lahko 

označim, da so 

posredno ali 

neposredno 

povezane s temo 

medkulturnosti. 

MLADINSKA 

KNJIGA 

Družba 4 

Opomba: Priprave 

vsebujejo veliko 

zanimivih in uporabnih 

dejavnosti. Kar se pa tiče 

zapisa metod in oblik 

dela, pa so vsakokrat 

zapisane iste, tudi če v 

pripravi sploh niso v 

uporabi. 

5. Priročnik ne 

obstaja. Priporočila 

za učitelje so 

podana v sklopu 

dnevnih priprav 

(avtorica: Lidija 

Šajn) na spletni 

strani UČIMte.com, 

pod rubriko 

»Podporna 

gradiva«. 

To sem jaz, to smo mi; Moje 

sposobnosti; Moje potrebe in 

želje; Moje pravice. 

V večji meri so 

zajeti deklarativni 

cilji (več kot 15x): 

spoznajo, poznajo, 

prepoznajo … kot 

proceduralni (manj 

kot 5x): utemeljijo 

… 

Pogovor (več 

kot 5x), 

pripovedovanje 

(manj kot 5x), 

branje (manj kot 

5x), opazovanje 

(manj kot 5x), 

metoda s 

slikovnim 

gradivom (manj 

kot 5x), igra 

(manj kot 5x). 

Frontalna 

(več kot 5x), 

individualna 

(več kot 5x), 

skupinska 

(manj kot 

5x), delo v 

dvojicah 

(manj kot 

5x). 

V tem sklopu 

priprav sem 

naletela na 8 

dejavnosti, ki se 

posredno ali 

neposredno 

navezujejo na 

temo 

medkulturnosti 

in razvijajo 

medkulturnost. 
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5. razred 

Preglednica 4: Analiza zastopanosti tem, povezanih z medkulturnostjo, v priročnikih za učitelje za družbo 5. razred 

ZALOŽBA POTRJENI 

UČBENIKI S STRANI 

MIZŠ 

PRIROČNIKI UČNE ENOTE 

Našteti so tisti 

naslovi posameznih 

učnih tem, v katerih 

sem zasledila vsaj 

eno dejavnost, ki 

razvija 

medkulturnost. 

UČNI CILJI UČNE 

METODE 

UČNE 

OBLIKE 

DELA 

UČNE VSEBINE - 

DEJAVNOSTI PROCEDURALNI in 

DEKLARATIVNI 

MODRIJAN Družba in jaz 2 

Opomba: Zelo podroben 

priročnik. Vsebuje: 

teoretični uvod; cilje; 

ključne besede; ključna 

vprašanja; 

predloge za obravnavo; 

predlagane pripomočke; 

usmeritve za sprotno 

spremljanje učencev; 

seznam dodatne 

literature za učence ter 

posebej za učitelje; 

povezavo z učbenikom in 

DZ. Osebno mi je 

priročnik pregleden, a 

zelo monoton (črno- bel). 

1. Družba in jaz 2 

(priročnik na spletu – 

avtorica: Maja Umek), 

spletna stran: Modrijan, 

rubrika »Priročniki za 

učitelje« 

Prebivalstvo; 

Premagajmo 

predsodke; V družbi 

so tudi težave; 

Pravila v družbi. 

V malo večji meri so 

uporabljeni 

deklarativni cilji (več 

kot 10x): spoznajo, 

vedo, razumejo, 

prepoznajo … kot 

proceduralni (5x): 

uporabljajo, razvijajo 

sposobnost, 

vrednotijo …  

Razlaga (manj 

kot 5x), pogovor 

(več kot 10x), 

poročanje (manj 

kot 5x), pisanje 

(manj kot 5x), 

opazovanje 

(manj kot 5x), 

igra vlog 1x, 

metoda dela s 

slikovnim 

gradivom (manj 

kot 5x), metoda 

poslušanja 

glasbe 1x. 

Največkrat sta 

uporabljeni 

frontalna (več 

kot 5x) in 

individualna 

(več kot 5x), v 

nekoliko manjši 

meri pa 

skupinska (manj 

kot 5x) in delo v 

paru (manj kot 

5x). 

V tem priročniku 

sem naletela na 14 

dejavnosti 

(upoštevane tudi 

naloge iz DZ, od 

skupno 14 

dejavnosti jih je 5 iz 

DZ), ki se posredno 

ali neposredno 

navezujejo na temo 

medkulturnosti.  

ROKUS KLETT Družba smo mi 5 

Opomba: Priročnik sledi 

zaporedju tematskih 

sklopov in poglavij iz 

učbenika, ki pa so 

razdeljena na tri rubrike 

(Iz šolske torbe, Bodimo 

ustvarjalni, Mladi 

raziskovalec). V prvi 

2. Družba smo mi 5 

(priročnik na spletu – 

avtorici: Tina Legan, Jelka 

Razpotnik ), spletna stran: 

9letka.net, rubrika 

»Gradiva«.  

Ljudje smo različni; 

Ljudje se radi 

družimo; Preselili 

smo se; Bogastvo in 

revščina v naši 

družbi. 

Cilji kot taki niso 

posebej zapisani. Iz 

naštetih usmeritev za 

potek učne ure je moč 

razbrati, da gre za več 

deklarativnih kot 

proceduralnih ciljev. 

Proceduralni cilji so 

zajeti zlasti v 

Razlaga (manj 

kot 5x), pogovor 

(več kot 5x), 

branje (manj kot 

5x), pisanje 

(manj kot 5x), 

metoda 

grafičnih 

izdelkov (1x), 

Frontalna (več 

kot 5x), 

individualna 

(več kot 5x), 

skupinska (manj 

kot 5x). 

V tem priročniku 

sem naletela na 12 

dejavnosti 

(upoštevane tudi 

naloge iz DZ, od 

skupno 12 so 4 iz 

DZ), ki se posredno 

ali neposredno 

navezujejo na temo 
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rubriki so predlogi za 

izvedbo učnih ur, druga 

rubrika vsebuje nasvete 

za izpeljavo učne ure s 

pomočjo raznovrstnih 

metod in oblik dela, 

tretja rubrika pa zajema 

predloge izvedbe učne 

ure na terenu. Osebno mi 

je priročnik pretežno 

nepregleden, kajti vse je 

zapisano v strnjenih 

alinejah. 

rubrikah Bodimo 

ustvarjalni. 

igra vlog(1x). medkulturnosti.  

 

Radovednih pet: Družba 

5 

 

Opomba:  Metode in 

oblike dela so vsakokrat 

zapisane iste, tudi če v 

posamezni pripravi sploh 

niso v uporabi. 

3. Priročnik ne obstaja. 

Priporočila za učitelje so 

podana v sklopu dnevnih 

priprav na spletni strani 

Radovednih pet pod 

rubriko »Dodatno 

gradivo«. Avtor priprav ni 

znan. 

Ljudje smo različni; 

Sprejemamo drug 

drugega; Aktualno 

(Revščina); 

Pripadamo različnim 

skupnostim. 

Proceduralni (manj 

kot 5x): analizirajo, 

vrednotijo, izdelajo 

…  Deklarativni (več 

kot 10x): prepoznajo, 

spoznajo …   

Razlaga (manj 

kot 5x), pogovor 

(več kot 5x), 

branje (manj kot 

5x), pisanje 

(manj kot 5x), 
metoda 

grafičnih 

izdelkov (manj 

kot 5x), 

opazovanje 

(manj kot 5x). 

Frontalna (več 

kot 5x), 

individualna 

(več kot 5x). 

V tem sklopu 

priprav sem naletela 

na 11 dejavnosti, ki 

se posredno ali 

neposredno 

navezujejo na temo 

medkulturnosti.  

 

DZS Naša družba 5 

Opomba: Priprave so 

precej skope. Stavek ali 

dva za vsak del ure 

(uvod, osrednji del, 

zaključek). 

4. Priročnik ne obstaja. 

Priporočila za učitelje so 

podana v sklopu dnevnih 

priprav (avtorica: Željka 

Ličan Adamčič) na spletni 

strani Vedež pod rubriko 

»Vedežev e-paket«. 

Posameznik v 

skupnosti; Družbene 

razlike; Raznolikost 

in predsodki. 

Deklarativni cilji 

(manj kot 5x), 

proceduralnih ciljev 

ni. 

Le pogovor in 

razlaga (oboje 

manj ko 5x). 

Uporabljeni sta 

le frontalna 

(manj kot 5x) in 

individualna 

(manj kot 5x). 

Priprave so precej 

skope. Stavek ali 

dva za vsak del ure 

(uvod, osrednji del, 

zaključek). Od tega 

so prisotne 3 

dejavnosti, ki jih 

lahko označim, da 

so posredno ali 

neposredno 

povezane s temo 

medkulturnosti. 
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MLADINSKA 

KNJIGA 

Družba 5 5. Priročnik ne obstaja. 

Priporočila za učitelje so 

podana v sklopu dnevnih 

priprav (avtorica: mag. 

Marjeta Raztresen) na 

spletni strani UČIMte.com 

pod rubriko »Podporna 

gradiva«. 

Oblike združevanja; 

Med seboj smo si 

različni; Učenje 

strpnosti in reševanje 

sporov; Selitve. 

Proceduralni cilji 

(več kot 5x): 

argumentirajo, 

vrednotijo, analizirajo 

… Deklarativni (več 

kot 10x): spoznajo, 

razumejo, 

prepoznajo. 

Pogovor (več 

kot 10x), 

pripovedovanje 

(manj kot 5x), 

branje (manj kot 

5x), pisanje 

(manj kot 5x), 

metoda 

grafičnih 

izdelkov (manj 

kot 5x), 

opazovanje 

(manj kot 5x), 

igra (manj kot 

5x).  

Frontalna (več 

kot 10x), 

individualna 

(manj kot 5x), 

skupinska (manj 

kot 5x). 

V tem sklopu 

priprav sem naletela 

na 11 dejavnosti, ki 

se posredno ali 

neposredno 

navezujejo na temo 

medkulturnosti.  
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7.2 KRATKA PREDSTAVITEV IZVEDENIH DEJAVNOSTI IN ANALIZE 

IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

Učne priprave za posamezno dejavnost so predstavljene v prilogah od 10 do 17. Tukaj pa so 

samo kratki opisi posamezne dejavnosti. Dejavnosti so obsegale uporabo slikovnega gradiva, 

odlomka iz knjige, igre, videoposnetkov, glasbene posnetke, tradicionalno indijsko oblačilo, 

tehnike za razvijanje kritičnega mišljenja. Pred izvedbo posamezne dejavnosti sem bila 

pozorna tudi na to, da sem vsakokrat preverila cilje iz prejšnje dejavnosti, če so si učenci 

zapomnili določene stvari.  

7.2.1 Prva dejavnost: Družbene skupine z igro brez para (Priloga 10) 

V tej igri so se imeli učenci možnost vživeti v čustva drugih s podoživljanjem občutka 

zavračanja ter priti do zavedanja o obstoju predsodkov in diskriminacije. 

Učenci so dobili na čelo po en kvadratek modre, zelene, rdeče ali rumene barve (niso videli, 

kakšne barve kvadratek imajo na čelu). Samo eden od učencev je imel kvadratek bele barve. 

Učenci, ki so imeli na čelu kvadratek enake barve, so se morali povezati v skupine. 

Sporazumevati so se morali brez besed. Poskrbljeno je bilo za to, da se noben učenec ni 

mogel nikjer videti (zakrita so bila ogledala, stekla na omarah, zastrta so bila okna). Sledil je 

pogovor o njihovih občutkih in česa so se med igro naučili. Nato pa so na nekatera vprašanja 

odgovorili še pisno. 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 8. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:15 

TEMA: Družbene skupine, igra brez para 

POSTAVITEV MIZ: mize smo pomaknili k strani, da smo imeli na sredini prostor. 

Preglednica 5: Analiza prve dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 
 

- doživljajo  pripadnost/izključenost posamezni skupini; - Igra je uspela, učenci 

so doživeli pripadnost skupini in tudi izključenost (deklica, ki je bila brez 

skupine). To so tudi sami povedali v pogovoru. 

- spoznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti; - Učenci so se že 

s svojo učiteljico  pogovarjali o tem, tako da so temo poznali, znali so našteti 

skupine ter vzroke za povezovanje v le-te. 

- se vživijo v čustva drugih s podoživljanjem občutka zavračanja ali 

izključevanja; - Na primeru sošolke, ki je bila brez skupine (imela je bel 

kvadratek), smo se pogovorili o izključevanju iz skupin. Omenili so tudi težave, s 

katerimi se srečuje oseba, ki nima svoje skupine, ki je izključena. 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; - Pogovorili smo se, 

zakaj je pomembno, da se trudimo vključiti tudi tiste, ki so v družbi »brez 

skupine« in so podali smiselne odgovore. 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. - Mirno so čakali, da so še zadnji 

učenci našli svojo skupino. 

Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in 

učne metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. 
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Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

Pred začetkom ure sem umaknila mize k steni ter prekrila ogledalo in steklo na omari ter 

odgrnila okna. Začeli smo z igro brez para. Učencem sem barvne kvadratke pritrdila tako, 

da so se posedli, glavo naslonili na roke ter zaprli oči. Ko sem prišla do njih, sem jim na 

čelo nalepila kvadratek. Potem so vsi naenkrat vstali in igra se je pričela. Učenci so bili 

pošteni in niso uporabljali besed. Bili so iznajdljivi, saj so ubrali različne poti, da so našli 

svojo skupino. Dve deklici sta se sporazumeli s svojimi znaki (nekakšna znakovna 

abeceda), drugi so v razredu pokazali na različne barve in tako jim je prijatelj s kimanjem 

potrdil, ali ima tako bravo. Ko so se po večini že našli, so tisti zadnji svojo skupino našli 

tako, da so šli od skupine do skupine in so jim člani skupin brez besed nakazali, če 

pripada k njim. Deklica z belim kvadratkom na čelu je hodila od skupine do skupine, da 

bi našla skupino, h kateri pripada, a pri vsaki skupini so ji nakazali, da njen kvadratek ni 

prave barve. Tako je ugotovila, da ima sama drugo barvo kvadratka kot vsi drugi sošolci. 

Sledil je kratek pogovor o sami igri, o občutkih, ki so jih doživljali med igro. Potem so 

pisno odgovorili na tri vprašanja. Sledil je zaključek s tremi vprašanji in povzetkom, 

zakaj se povezujemo v skupine. 

Odnos učencev 

(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 
zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 

nezanimanje 

Na kakšen način 

se to kaže? 

Kaj sprašujejo? 

 

Z 
To se je kazalo tako, da sem pri igri opazila, da se zabavajo in da res vsakdo skuša 

nekako ugotoviti, kam sodi.  

 

Vprašanj učencev skoraj ni bilo. 

Sodelovanje 

učencev 
1 - večinoma neaktivni 

3 - večinoma aktivni 
5 - večinoma zelo 

aktivni 

Na kakšen način 

se to kaže? 

Igra: 5 

Ustna vprašanja: 3 

Pisna vprašanja: 5 
 

Pri igri se je to pokazalo tako, da so si pomagali med sabo in da se je vsak zase trudil 

najti način, kako priti do ugotovitve, kam spada. 

 

Med pogovorom so bili precej tiho, niso veliko komentirali, na trenutke so bili brez idej, 

kaj bi odgovorili. 

 

Pri pisnih odgovorih so vsi pisali in hitro odgovorili na vprašanja.  

Dobre plati 

dejavnosti 

 

Igra je bila odlična. Učenci so se zabavali, obenem pa doživeli, kako je, če imaš 

skupino, če nekomu pripadaš oziroma ne.  

Predlogi za  

izboljšavo 

dejavnosti 

 

Ob vprašanju, kako si se počutil pri iskanju skupine (pri igri), bi lahko naredila 

tako, da vsak nariše obraz, ki izraža njegovo počutje med igro. Lahko pa tudi na 

list zapiše besedo, s katero opiše svoje počutje med igro. 

Drugo/opombe Dejavnost je bila izvedena v predvidenem času (20 min). Dobro bi bilo, da bi 

vnaprej predvidela načine, kako učence spodbuditi, da bodo aktivneje 

odgovarjali na vprašanja. 

Sama igra je potekala zelo hitro, nad pričakovanji, v 2 minutah so se skupine 

našle. 

Analiza izdelkov 

ter odgovorov 

učencev 

Ustna vprašanja:  
1. Kako si se počutil, ko si prvič srečal koga s kvadratkom enake barve?  

Odgovarjali so: bil sem vesel, zadovoljen, bilo mi je zabavno, dobro je bilo videti, da sem 

del skupine … 

2. Si bil strpen/nestrpen, ko so iskali svojo skupino še zadnji sošolci? Vsi so odgovorili v 

smislu, da so bili strpni, ker so se tudi drugi hitro našli. 

3. Kako si se počutil/-a, če si bil/-a sam/-a, edini/-a z določeno barvo kvadratka? Bilo mi 

je čudno, da sem ostala sama, vsi drugi so bili v skupini, samo jaz sem bila sama. 

4. Si pomagal drugemu iskati skupine? Kako? Na kakšen način si se sporazumeval z 

drugimi? 

Da, so pomagali eden drugemu. Največ se jih je znašlo na način, da so kazali barve po 
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razredu in sošolcu tako sporočili, kam spada. 

Pisna vprašanja: 
1. vprašanje – V večini so pisali o svojih interesnih dejavnostih kot pripadnosti 

skupinam, šoli, nekateri so zapisali tudi družina, občina, Cerkev. 

2. vprašanje – 11 jih je odgovorilo, da se lahko priključi vsak, če ga to veseli, 2 sta 

napisala edino ne v družino, ena edino ne v dejavnosti, ki so samo za dekleta. 

Dva  sta  odgovorila z ne, ker je odvisno od denarja - Menim, da so tako pisali z 

vidika interesnih dejavnosti/krožkov. Eden je napisal, da ne, ker je odvisno od 

sposobnosti posameznika. 

3. vprašanje – Večina jih je odgovorila v smislu, da se tako počutijo tisti, ki so bolj 

tihi in se ne želijo družiti, izpostavili so tudi sošolce, ki pri izbiranju ostanejo 

brez para ali ker ne obiskujejo nobene dejavnosti. Dva sta izpostavila konkretni 

osebi: soseda ter sošolko, ki je pri neki dejavnosti starejša od drugih članov tiste 

skupine. Trije so mnenja, da se v njihovi okolici nihče ne počuti tako. Eden je to 

pojasnil z dejstvom, da vsi obiskujejo kakšno dejavnost, drugi pa s tem, da imajo 

vsi dovolj denarja. Le dva sta izpostavila osebe iz tujine, osebe druge kulture, ki 

ne poznajo nikogar, ne znajo jezika, ne poznajo naše kulture. 

Ustna vprašanja: 
1. Kako se počuti v družbi nekdo, ki ne pozna jezika drugih?  

Ne počuti se dobro, saj se ne more sporazumevati, se družiti, igrati z drugimi, nima 

občutka, da pripada. 

2. Zakaj je pomembno, da se trudimo sprejeti take ljudi v svoje skupine? 

Da dobijo občutek, da pripadajo, da so spoštovani, pomembno je, da jih spoznamo, saj 

tako vidimo, da predsodki, ki smo jih imeli, ne veljajo. 

Dodali so tudi, da se v skupine povezujemo, ker imamo enake interese. 

Odgovori učiteljice za prvo dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev pri tej dejavnosti menila, da so se učenci dobro vključili 

v dejavnost, ker je bila razgibana in zanimiva; ker niso smeli govoriti, so se znašli po svoje. 

Izpostavila je, da je bila zanjo ta igra nova. Zdi se ji zanimiva za razredno uro, kadar pride do 

težav z izločitvijo posameznika. Učiteljica pri izvedbi te dejavnosti ne bi spremenila ničesar.  

7.2.2 Druga dejavnost: Mehiška kultura preko odlomka iz knjige »Ej, moje 

ime je Polleke!« (Priloga 11) 

Učenci so po prebranem odlomku o kulturi obiskovanja grobov Mehičanov na list zapisali tri 

dejstva iz odlomka, ki so jim bila najbolj zanimiva (pogovor o tem je potekal v zaključnem 

delu). Sledil je pogovor, zatem predstavitev tega mehiškega običaja ob pomoči slik ter 

primerjava tovrstnega običaja s slovenskim. Sledilo je še pisno odgovarjanje na vprašanja 

(nekakšna kratka anketa). 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 9. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV: 17 

TEMA: Mehiška kultura preko odlomka iz knjige Ej, moje ime je Polleke 

POSTAVITEV MIZ: frontalno 
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Preglednica 6: Analiza druge dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 

- spoznajo, da imajo ljudje v skupnostih različne kulturne navade; - To so 

spoznali preko odlomka, znali so našteti, kaj je drugače pri praznovanju dneva 

mrtvih v mehiški kulturi v primerjavi z našo. 

- spoznajo, da imajo  nekateri ljudje predsodke; - Na učni list mi je 14/17 

učencev odgovorilo, da so imeli ljudje v odlomku predsodke do teh dveh 

deklet. 

- spoznajo del mehiške kulture (dan vseh svetih in dan mrtvih - 1. in 2. 

november); - Poleg tega, da je bila ta navada opisana v odlomku, sem 

učencem tudi s slikami predstavila ta dva praznika. 

Procesna cilja: 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; - Neposredno smo se 

preko 4. vprašanja na učnem listu dotaknili tega cilja. 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. – Na ta cilj sem jih spomnila z 

vprašanjem o tem, ali so bili ljudje do deklic v odlomku strpni. Enotni so bili, 

da niso bili. 

Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in 

učne metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

Na začetku sem povedala nekaj besed o deklicah, ki nastopata v odlomku. Nato je 

sledilo branje. Zatem so na list zapisali tri dejstva iz odlomka, ki so jim bila najbolj 

zanimiva. Sledil je pogovor, ki se je navezoval na odlomek. Na vprašanje je odgovoril 

tisti, ki sem mu podala žogo; tako sem vključila različne učence. Potem sem ob 

fotografijah na PPT predstavila dvodnevno praznovanje dneva mrtvih v Mehiki. 

Pogovorili smo se o tem, kakšno se jim zdi praznovanje Mehičanov v primerjavi s 

Slovenci. Izpolnili so preostanek učnega lista. Pokomentirali smo dejstva z začetka ure 

ter odgovore nekaterih učencev na zadnjo nalogo na učnem listu. Dejavnost sem 

sklenila s komentarjem, zakaj je dobro, da spoznamo kulturo drugih skupnosti. 

Odnos učencev 

(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 
zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 

nezanimanje 

 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Kaj sprašujejo? 

 

Z  

Odlomek: Z zanimanjem so poslušali, proti koncu pa sem opazila, da je 

nekaterim padla koncentracija, zato ocenjujem, da bi samo z obnovo, ker bi bila 

krajša, dosegla še večji učinek. Vseeno pa se je v odgovorih pokazalo, da so 

dobro poslušali. Prav vsi so namreč napisali tri dejstva iz odlomka in to ne le z 

začetka zgodbe. 

  

Ko sem jim ob slikah predstavljala dvodnevno praznovanje dneva mrtvih, so mi 

ob vprašanju, zakaj so naredili križ, odgovarjali, da zato, ker imajo tako vero. 

Ob vprašanju, če imajo cerkve v Mehiki, so skoraj v en glas odgovorili, da ne. 

Nekdo je bil celo prepričan v to, da imajo tam džamije. Nato sem jih prosila, da 

dvignejo roke tisti, ki mislijo, da ima Mehika cerkve. Roke je dvignilo 7 

učencev. 

Sodelovanje 

učencev 
1 - večinoma neaktivni 

3 - večinoma aktivni 
5 - večinoma zelo aktivni 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Odlomek: začetek 5, proti koncu 3 

Ustna vprašanja: 4  

Pisna vprašanja: 4 

Odgovarjali so na vprašanja, veliko so dvigovali roke in želeli 

komentirati/odgovarjati. 

Dobre plati 

dejavnosti 

 

Odlomek jih je pritegnil. 

Slike so bile dobro izbrane, to sem razbrala z obrazne mimike ter tudi samih 

komentarjev. 

Predlogi za  

izboljšavo 

dejavnosti 

Odlomek je bil kljub predhodni skrajšavi še vedno predolg. Bolje bi bilo, da bi 

naredila obnovo odlomka. 
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Drugo/opombe Dejavnost je potekala 10 minut več, kot je bilo predvideno. 

 

Analiza izdelkov 

učencev 

Ustna vprašanja: 
Katere skupnosti so omenjene v odlomku ? S svojimi besedami je povedal, da smo 

spoznali skupnost, ki verjame, da oseba, ki je v grobu, potrebuje nekaj za poslednje 

življenje, in nato dodal, da gre za mehiško skupnost ter povedal še, da je omenjena tudi 

nizozemska skupnost. 

Kako bi reagirali, če bi vam prijateljica to predlagala? V večini ne bi šli, ker to ni naša 

navada, ker bi se drugim čudno zdelo, ker to ni naša kultura … 

Kako bi vi reagirali, če bi bili v situaciji osebe, ki pride na pokopališče in to zagleda? 

Bil bi začuden, vprašal bi jih, kaj počnejo, vprašal bi jih, kakšna je ta kultura. 

Ali so bili ljudje do deklet strpni ali nestrpni? Enotni so bili, da niso bili strpni, saj jim 

je bilo vse čudno, niso dali priložnosti, da bi razložili. 

Je prav, da so ljudje obsodili deklici, da ne delata prav, brez da bi se prepričali? To ni 

bilo dobro, morali bi najprej prositi za pojasnilo, tako bi razumeli, da je Consuelo 

prišla iz Mehike in da imajo tam drugačne navade. 

Kakšno se vam zdi praznovanje Mehičanov v primerjavi s Slovenci? Čudno, ker je 

drugačno od našega, ker smo mi navajeni drugače praznovati. Spodbudila sem jih, da 

najdemo kakšen drug izraz kot čudno. Predlagali so, da bi rekli, da je drugačno, 

nenavadno, zanimivo. 

  

Učencem najbolj zanimiva dejstva iz odlomka: Mehiška kultura (piknik ob grobu, 

da sta hranili mrtvega dedka, da sta pili alkohol, zlili žganje na grob); ime Consuelo; 

izraz za alkohol; da ni nihče vedel, kaj v resnici počneta; deklica Consuelo; dogajanje 

po vasi; to, da Consuelo verjame, da je bil dedek  vrabček, ki je priletel na grob 

»verjetje v žive mrtve«; da je tako čudna Consuelina kultura. 

Pisna vprašanja: 
1. Kar sta počeli deklici, je v redu. DA/NE Zakaj?  DA - 11 – utemeljili so s tem, da je 

to običajno za mehiško kulturo. Nekdo je napisal še, da je lepo, da to spoštujemo, 

čeprav nam je nenavadno. NE - 6 – nekateri so to utemeljili tako, da ni prav, saj to ni 

kulturna navada na Nizozemskem in potem to ljudem ni všeč. Nekdo je napisal, da bi 

morali najprej vprašati odraslo osebo, drugi pa, da bi v vsakem primeru morali 

vprašati odraslo osebo. 

2. Glavna razlika med Polleke in Consuelo je kultura. DA/NE  V čem se kaže ta 

razlika? Vseh 17 je odgovorilo z DA. Vsi so odgovorili v smislu, da se to kaže v 

različnih navadah (v tem, kako žalujejo za umrlim, v obiskovanju grobov, praznovanju 

praznika dneva  mrtvih, v različni veri. Nekdo je napisal, ker sta iz drugih krogov ☺.  

3. Ljudje v odlomku niso spoštovali Consuelinih kulturnih navad in so jo obsojali 

neupravičeno. DA/NE – Vsi so odgovorili z DA.  14/17 jih je odgovorilo, da so imeli 

ljudje predsodke do teh dveh deklet. Tisti drugi so odgovorili, da sta imeli drugo 

kulturo. Da so ju imeli za neumni. 

4. Včasih se stvari in navad, ki so drugačne od naših, kar malo bojimo in imamo pred 

njimi pomisleke, jih tudi ne spoštujemo. DA/NE  Zakaj? DA – 16/17 Utemeljili so s 

tem, da zato, ker nismo tega navajeni, ker se nam zdi čudno, nenavadno, ker jih ne 

poznamo. En učenec, ki je odgovoril z NE, je zapisal neustrezno utemeljitev. 

5. Dobro je, da spoznamo kulturne navade drugih narodov. DA/NE Zakaj? 

17/17 DA. Odgovorili so: da ne ustvarjamo predsodkov; da se tega navadimo; da se 

kaj novega naučimo, ker jih tako lepo sprejmemo in oni nas; ker so nam lahko 

zanimive; da ne užalimo drugih; ker jih lažje razumemo in nas ni strah; da jih lahko 

spoštujemo. 

Odgovori učiteljice za drugo dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev menila, da so učenci aktivno sodelovali in uporabili že 

osvojeno znanje pri predmetu družba. Izpostavila je, da je tudi sama spoznala delček drugačne 

kulture (mehiške) in da je celotna vsebina zelo uporabna za njen pouk (npr. pri družbi, ko 

spoznavajo kulture drugih narodov). Svetovala je sledeče spremembe: krajši odlomek, pred 
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branjem razložiti čim več neznanih besed, ker učenci vseh ne razumejo, čeprav nas včasih 

presenetijo, ker ne vedo, kaj pomeni katera od besed (v zgodbi so to bile tekila, ognjič …). 

7.2.3 Tretja dejavnost: Migracije (Priloga 12) 

V krogu je potekal pogovor o asociacijah na besedo begunec, asociacije smo zapisali na 

plakat. Sledila je razlaga pojma begunec ob fotografijah ter kakšna je razlika med beguncem 

in migrantom. Zatem je potekal še pogovor o asociacijah na besedo migrant, ponovno smo 

asociacije zapisali na plakat, nato pa je sledila še razlaga pojma migrant ob fotografijah. 

Učencem je bil potem predstavljen problem o begunki Meli. S pomočjo vrednostne črte so 

učenci izrazili strinjanje oz. nestrinjanje s posamezno trditvijo. Sledil je pogovor. Na koncu pa 

kratek kviz z namenom preverjanja razumevanja obravnavane snovi. 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 10. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:18 

TEMA: Migracije (begunci, migranti) ob uporabi tehnike za razvijanje kritičnega mišljenja 

vrednostna črta in igre begunec 

POSTAVITEV MIZ: Umaknjene na stran, da smo lahko na sredini bili v krogu, kasneje pa 

imeli vrednostno črto. 

Preglednica 7: Analiza tretje dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 

- Poznajo razliko med beguncem in migrantom; – Na koncu sem s kvizom 

preverila, če so si zapomnili razliko.  14/18 jih je pravilno odgovorilo. 

- spoznavajo selitve prebivalcev, razumejo vzroke za selitve in posledice. – 

Znova sem preverila s kvizom. 15/18 jih je pravilno odgovorilo. 

Procesna cilja: 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; - Pogovorili smo 

se o tem, kako se lahko izognemo napačnim predstavam o ljudeh, da jih 

lahko bolj spoštujemo. 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. – Vključila sem vprašanje, ali smo 

strpni do migrantov (to vprašanje pa se je navezalo tudi na stališče iz 

vprašalnika). 

Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in učne 

metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

Predhodno sem odmaknila mize. Pričeli smo z dejavnostjo v krogu. Na plakatu sem 

imela na eni polovici zapisano besedo begunec, na drugi polovici migrant. Učence 

sem povprašala o asociacijah, ki jih imajo ob besedi begunec. Nato sem jim ob slikah 

razložila, kaj pravzaprav pomeni ta izraz. Sledile so še asociacije na besedo migrant 

ter nato razlaga te besede ob slikah. Vprašala sem jih, kaj mislijo, kakšna je razlika 

med tema dvema besedama, kako ločimo begunca od turista. Nato sem jim prebrala 

zelo kratek sestavek o begunki Meli iz Sirije. Učenci so odgovorili na vprašanja na 

listu. Jaz sem na sredini razreda pripravila vrednostno črto. Nato so se učenci glede na 

odgovor na prvo vprašanje razporedili po vrednostni črti, se v manjših skupinah 

pogovorili o odgovoru, nato je eden iz skupine poročal. Enako so naredili pri drugem 

vprašanju. Za tretjega je zmanjkalo časa. Sledil je pogovor po vrednostni črti. Na 

moja vprašanja so odgovarjali tisti učenci, katerih ime sem izžrebala. Na koncu sem s 

kvizom preverila, če sta bila cilja dosežena. 

Odnos učencev Z 
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(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 
zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 

nezanimanje 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Kaj sprašujejo? 

To se kaže tako, da so nizali veliko asociacij. Pri vrednostni črti so se odvile 

burne »debate«. 

Tudi pri vprašanjih, če sem jih spodbujala s podvprašanji, so se trudili in 

nizali ideje. 

 

Sodelovanje učencev 
1 - večinoma neaktivni 

3 - večinoma aktivni 

5 - večinoma zelo aktivni 
 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Asociacije: 5 

Pisna vprašanja: 4 

Vrednostna črta: 5 

Ustna vprašanja: 5 

 

Učenci so imeli zelo veliko asociacij na besedo begunec, vse zelo smiselne. 

Pri besedi migrant pa se je malo ustavilo. Dejansko besede sploh niso dobro 

poznali.  

Pri pisnih vprašanjih so vsi pisali odgovore, a nekateri so bili malo počasni. 

Pri vrednostni črti so se učenci znotraj skupin res vneto pogovarjali. 

Čeprav sem žrebala ime tistega, ki je odgovarjal na moje vprašanje, so 

dvigovali roke tudi drugi. 

 

Dobre plati 

dejavnosti 

 

Pisanje asociacij na plakat in razlaga besed, ki je podprta s fotografijami. 

Vrednostna črta.  

Preverjanje ciljev s kvizom. 

 

Predlogi za  

izboljšavo dejavnosti 

 

Na listih bi morali le označiti svoj odgovor - brez pisnega pojasnjevanja. 

Pojasnili bi le ustno, ko bi se pogovorili znotraj skupine na vrednostni črti. 

Drugo/opombe Zmanjšati obseg dejavnosti in izbrane potem v celoti izvesti, kajti znova je 

trajalo 10 min preveč. 

 

Analiza izdelkov 

učencev 

Asociacije na besedo begunec, ki so jih nizali učenci: bolečina, vojna, državne meje, 

beg, nezaželjenost, nevarnost, smrt, brezdomci, strah, skrivanje, zapostavljenost. 

Učenci so me presenetili, ker so imeli zelo dobre asociacije. 

Razlika begunec - migrant. – Niso vedeli, ker jim je bila beseda migrant slabo znana. 

Po čem ločiš begunca od turista? Nekateri so govorili, da ni razlike. Drugi, da so 

slabše oblečeni, da so begunci bolj otovorjeni. 

Fotografija mladih beguncev - 2 učenca sta se strinjala, da so tudi oni begunci, vsi 

drugi so trdili, da niso, ker so lepo oblečeni, ker so veseli, zadovoljni, ker niso 

drugačni. Tista dva, ki sta rekla, da so na fotografiji begunci, sta to trdila zato, ker so 

v skupini in so tudi v ozadju še drugi ljudje. 

Asociacije na besedo migrant: ubežnik, zločinec, terorist. Bili so brez idej, niso dobro 

poznali besede, niso je enačili z beguncem. Dobila sem občutek, da govorijo besede, 

ki so jih kdaj slišali v medijih na temo migrantov (ki pa so sicer v napačni rabi), a 

mediji ne uporabljajo vedno termina migrant v pravem pomenu. 

Trditve: 

1. Melino življenje v Sloveniji je/ni enostavno, ker …  NI - 12 – ker je morda 

brez stanovanja, ker verjetno težko dobi službo, nima veliko denarja, nima toliko 

ugodnosti kot drugi državljani, ne pozna jezika, se ne more pogovarjati z drugimi, ker 

vsi ne marajo beguncev; 

JE - 6 – ker tukaj ni vojne, normalno poteka pouk, se ne boji za svoje življenje, lahko 

živi brez strahu. 

2. Mi se ji zdimo/ ne zdimo drugačni, ker … NE - 4 – vsi smo le (tudi) ljudje. 

ZDIMO - 14 – smo drugače oblečeni, smo bolj čisti in moderni, ker se v državi bolj 

ali manj razumemo med sabo (ni vojn), imamo drugačne navade, imamo boljše 

življenjske razmere, nimamo takih skrbi, imamo drugačno kulturo, se smejemo v 

državi ☺, živimo normalno, smo druge vere, se drugače obnašamo, imamo plačo. 
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3. Da je Mela prišla v našo državo, je/ni morala skozi veliko 

nevarnosti/preizkušenj, ker ...  – Vsi so odgovorili z JE. Morala je iti skozi vojno, 

paziti na svoje življenje, ker prestop v naše dežele ni lahek, morala se je izogibati 

teroristom, morala je iti čez veliko držav, prečkati veliko mej, jo je bilo strah za svoje 

življenje, je bila ogrožena. 

 

Vrednostna črta 
1. Ko so se na vrednostno črto postavili za prvo trditev, so se tri dekleta postavila na 

skrajno stran, kjer je bilo določeno, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Po 

pogovoru znotraj skupine so povedale, da se popolnoma strinjajo, saj v naši državi ni 

vojn in se ji ni potrebno bati za svoje življenje. 

Na sredino se je postavilo 6 učencev. Svoj odgovor so utemeljili s tem, da na eni 

strani tukaj ni vojn, na drugi strani pa ne zna našega jezika. 9 učencev pa se je 

postavilo na drugo skrajno stran, ker so menili, da življenje tukaj ni enostavno. 

Njihov skupni odgovor je bil, da ne zna jezika, nima svojega stanovanja. 

2. Na skrajni strani, kjer je bila trditev, da se ji ne zdimo drugačni, je ostal le en fant, 

čeprav so na lističe odgovorili enako še 3 drugi učenci. Ni imel ravno dobrega 

odgovora, svojo odločitev je utemeljil s tem, da smo vsi ena velika družina. Na listu 

pa še ni imel zapisanega odgovora. 

Na sredini je bilo 6 učencev. Njihova utemeljitev je bila, da smo nekako drugačni pri 

veri, razmišljanju, vseeno pa smo vsi ljudje. 

11 se jih je postavilo na stališče, da se ji zdimo drugačni, saj imamo boljše življenjske 

razmere, se obnašamo drugače. 

 

Ustna vprašanja: 

Je prav, da begunci odidejo iz svojih držav? Ja, ker je ogroženo njihovo življenje. 

Smo strpni do migrantov? Da, do njih smo še, ker niso v takem položaju kot 

begunci. Potem so dodali, da smo do njih veliko bolj strpni kot do beguncev, saj se 

nam begunci zdijo precej bolj drugačni, ne razumemo njihove vere. 

Kako se lahko izognemo napačnim predstavam o ljudeh, da jih bolj 

spoštujemo? Tako, da se družimo z njimi, jih bolje spoznamo, da jih ne izločimo 

takoj. 
Kako bi se vi počutili, če bi bili edini Slovenec v razredu?  Malo bi mi bilo 

čudno, trudil bi se spoprijateljiti z njimi, če bi imeli predsodke pred mano, bi jih 

skušal prepričati, da nisem tak. 

Kaj se vam zdi pomembno, da bi naredil sošolec priseljenec, ko bi prišel k 

vam na novo v razred? Da se spoprijateljil z nami … Dodala je, da v bistvu vse to, 

kar je sošolec odgovoril pri prejšnjem vprašanju. 
 

Kviz:  
Migranti so osebe, ki bežijo pred oboroženimi spopadi. NE DRŽI 14/18 

Ljudje se selijo samo zaradi boljše službe. NE DRŽI 15/18 

Odgovori učiteljice za tretjo dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev podala mnenje o izpeljani dejavnosti, da so učenci 

aktivno sodelovali, da je bilo dobro tudi to, da so se gibali po prostoru, da ni bilo preveč 

pasivno. Dodala je, da so nekateri učenci bolj tiho izražali nek negativni odnos do beguncev, 

ker ga prinašajo verjetno od doma. Za njen pouk se ji dejavnost zdi vsekakor uporabna, saj 

gre za aktualno temo tega časa, ko otroci veliko slišijo po TV o teh dogodkih in imajo morda 

»napačna mnenja«. Predlagala je spremembo pri vrednostni črti. Ona bi dodala napise na 

skrajni točki črte, in sicer na eno stran SE STRINJAM in na drugo SE NE STRINJAM. 
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7.2.4 Četrta dejavnost: Večkulturna družina (Priloga 13) 

Ura se je pričela z ogledom posnetka »Jaka in njegova pisana družina« (Infodrom). Sledil je 

pogovor po tehniki PNZ (de Bono). Učenci so bili razdeljeni v pet skupin, v skupinah so 

odgovarjali na vprašanja, po nekaj minutah pa je sledilo soočenje mnenj. Zatem je sledila 

predstavitev kulture prehranjevanja Špancev. 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 22. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:16 

TEMA: Večkulturne družine (ob uporabi tehnike PNZ in videoposnetka: Jaka in njegova 

pisana družina) 

POSTAVITEV MIZ: frontalno 

 

Preglednica 8: Analiza četrte dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 

 

- vrednotijo življenje v družini, kjer sta starša iz različnih kultur –  vrednotili smo preko 

tehnike PNZ 

- spoznajo nekaj dejstev o španski kulturi (pozna večerja) - pogovorili smo se o tem, kaj 

zanimivega nam je o Španiji povedal Jaka v videu, ena od učenk je bila za prvomajske 

praznike na počitnicah v Španiji in je povedla nekaj o svoji izkušnji, nato pa sem jim 

predstavila, kakšne prehranske navade imajo v Španiji oz. kaj je značilno za posamezne 

obroke 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev – pogovorili smo se o tem, ali je Jaka na 

račun življenja v večkulturni družini strpnejši 

Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in 

učne metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. Tehnika PNZ – zelo primerna za pogovor o tej tematiki. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

Ogledali smo si video, se pogovorili o tem, katere skupnosti nastopijo v videu, ter o 

tem, ali je Jakov očim begunec. Sledila je tehnika PNZ in nato soočenje. Po tem smo se 

pogovorili še o videu in o obrokih v Španiji (pozni večerji). Ena od učenk je delila 

svojo izkušnjo iz Španije. Potrdila je to, da Španci zelo pozno hodijo spat, da imajo 

odlične takose in da zelo veliko Špank nosi uhan v nosu. Proti koncu dejavnosti se je 

oglasila še učiteljica, ki mi je pozabila povedati, da je v razredu učenec, ki prihaja iz 

večkulturne družine. Mama je Belgijka, oče Slovenec. Pri svojih sedmih letih se je z 

družino preselil v Slovenijo. Tako je tudi on na kratko povedal o tej izkušnji. Rekel je, 

da je sicer zelo podobno, da ni bistvenih razlik. Navada, ki so jo prinesli s sabo, je 

priprava vafljev, jedo pa tudi veliko rib. Učenec zna dva jezika (francosko in 

slovensko). Njegovi mami je tukaj zelo všeč in ne bi odšla nazaj v Belgijo. Tudi njemu 

je tukaj všeč, pogreša pa prijatelje, ki jih ima v Belgiji, ter babico in dedka. 

Odnos učencev 

(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 

zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 
nezanimanje 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Kaj sprašujejo? 

 

 

Z  

Da ob vprašanjih v večini dvigujejo roke in govorijo: »Jaz, jaz«.  
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Sodelovanje 

učencev 
1 - večinoma neaktivni 

3 - večinoma aktivni 
5 - večinoma zelo aktivni 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

PNZ – 5 

Ko se je pričelo delo v skupinah, se je po razredu slišalo veliko govorjenja, 

debatiranja, prepričevanja. Prosili so za podaljšan čas, da odgovorijo na vsa 

vprašanja. 

Dobre plati 

dejavnosti 

 

PNZ tehnika, odgovarjanje na vprašanja po skupinah, osebne delitve izkušenj 

učencev. 

Predlogi za  

izboljšavo 

dejavnosti 

 

Čeprav sem se pred začetkom raziskave pozanimala o posebnostih v razredu, 

mi je učiteljica pozabila povedati, da je v razredu učenec iz večkulturne 

družine. Zagotovo bi v uro še kako drugače vpeljala njegovo zgodbo, če bi 

privolil. 

Drugo/opombe Sicer je bila dejavnost izvedena v 20 minutah, vendar se mi zdi, da smo na 

trenutke precej hiteli. 

Dve dekleti sta manjkali, zato so bile 4 skupine s po 4 učenci. 

Analiza izdelkov 

učencev 

Kakšne prednosti (pozitivno) vidite v tem, da ima Jaka starše iz različnih 

kultur? – Zna govoriti več jezikov, pozna navade več različnih kultur, ima več znanja o 

različnih kulturah. Na soočenju je ena učenka dodala še, da ima več doživetij.  

Menite, da bo Jaka, ki izhaja iz večkulturne družine, imel težave (negativno) s 

sprejemanjem drugačnih od sebe? – Ne bo imel, saj ima mamo Slovenko in očeta 

Španca, to so potem na soočenju utemeljili tako, da pozna navade iz dveh različnih 

kultur in tako lažje sprejme drugačne; ne, ker je tudi sam drugačen od drugih; malo 

težav bo imel, saj nima iste kulture – niso najbolje odgovorili, na soočenju so to 

razlagali z vidika, da bo imel težave, ker ga drugi ne bodo znali sprejeti; ne, ker imajo 

v družini različne kulture – na soočenju pa so to razložili, da bo zaradi tega znal 

razumeti druge. 
Mislite, da bo na račun tega strpnejši? – vsi DA - Da, saj se bo naučil spoštovati 

različne kulture; da, ker razume, da imamo ljudje različne kulture; da, zaradi tega, ker 

so različni; da, ker ima starše, ki so ga naučili strpnosti. 

So tudi kakšne slabosti v tem, da izhaja iz večkulturne družine? – Ne, ker je 

večina dobrih lastnosti; ne, ker ve veliko o več kulturah; ne, saj zna spoštovati različne 

kulture; da, ker se mora prilagajati različnim državam – na soočenju so razložili, da je 

to mišljeno zaradi potovanj. 

Kaj se ti zdi v Jakovi družini zanimivo? 
Da govori več jezikov, da imajo večkulturno večerjo, hrana iz različnih kultur. 

Bi ti živel v taki družini? Vsi so zavpili DA, ker je veliko prednosti. 

Kaj zanimivega nam o Špancih pove Jaka? Ko govorijo, imaš občutek, da se 

kregajo, da so učitelji v Španiji bolj strogi, da imajo večkulturno večerjo (našteli so vso 

hrano, ki so jo v posnetku pripravljali za večerjo). 

Zakaj mislite, da imajo Španci poleti večerje celo ob polnoči? Daljši dan. Ker je 

»druga ura«. Tukaj se je vključila s svojimi izkušnjami učenka, ki je bila nedavno na 

počitnicah v Španiji. 
 

Odgovori učiteljice za četrto dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev menila, da so si učenci z zanimanjem ogledali film, ker 

jim je bil vsebinsko zanimiv zaradi mešane družine, kar je v njihovem okolju bolj redko. 

Zapisala je, da zanjo ni bilo nič novega in da ne bi ničesar spremenila v sami izvedbi. Dodala 

je, da je bila delavnica zelo dobro izpeljana in da se ji zdi uporabna za njen pouk pri uri 

družbe, ko bi se učili o večkulturni družini oz. ko se učenci učijo o razširjeni družini. 
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7.2.5 Peta dejavnost: Tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam (Priloga 14) 

Učenci so na začetku ugibali (zapisali na listič), iz katere države (s katere celine) prihaja 

oblačilo (sari), ki sem si ga predhodno nadela. Ugibali pa so tudi izvor glasbe, ki sem jo 

predvajala v ozadju. Nato so se na to glasbo poljubno gibali. Sledil je ogled posnetka 

tradicionalnega indijskega plesa Bharat Natyam ter predstavitev ob fotografijah. Poudarek je 

bil na tem, da ta ples plešejo tudi drugi, čeprav je to tradicionalni indijski ples (na posnetku je 

Bharat Natyam plesala Slovenka). Zatem sem predstavila modno revijo sarijev. Na koncu so 

na nekaj vprašanj odgovorili pisno v paru. 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 23. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:16 

TEMA: Tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam  

POSTAVITEV MIZ: mize so umaknjene k steni, da smo lahko plesali 

Preglednica 9: Analiza pete dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 

 

- spoznajo, da imajo ljudje v skupnosti različne kulturne navade; 

- spoznajo tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam in oblačilo sari.  
Ogledali smo si posnetek, ob fotografijah spoznali oblačila, naglavni nakit, zvončke 

na nogah, sari sem prinesla s sabo, lahko so ga potipali, si ga od blizu pogledali, 

gibali smo se na indijsko glasbo, predstavila sem jim zanimivosti o plesu, barvo alto, 

s katero imajo porisane dlani ter stopala. 

Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in učne 

metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. Bilo je odlično, da sem uporabila metodo ustvarjalnega 

giba, saj so se učenci malo sprostili, pa tudi sedeli niso ves čas. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

Pokazala sem jim sari in jih vprašala, kaj mislijo, da je to. Govorili so šal, velika ruta, 

oblačilo, ki ga nosijo v muslimanskih državah, en fant pa je rekel, da je to sari in ga 

nosijo v Indiji. Sledilo je poslušanje indijske glasbe, učenci so morali na lističe 

zapisati, s katere celine ali iz katere države je ta glasba. Nato sem jih povabila na 

sredino učilnice in so se gibali na to glasbo, kakor so jo čutili. Potem pa sem jim 

predvajala posnetek plesa Bharat Ntyam (plesala ga je Slovenka). Sledila je 

predstavitev tega plesa ob prosojnicah. Pokazala sem jim še fotografije z modne 

revije sarijev, ker sem jim želela pokazati, da je to nekaj vsakdanjega v Indiji, da je 

del mode. Nato sem jih še vprašala, kateri so slovenski tradicionalni plesi. Večina jih 

je omenila polko ter valček, en fant se je spomnil še na belokranjsko kolo (ki so ga 

sicer v razredu plesali v tem šolskem letu). Predstavila sem jim še ples koutre šivat, 

za katerega so prvotno rekli, da ga ne poznajo; ko sem jim pokazala posnetek, so se 

ga vsi spomnili. Ugotavljali smo, zakaj bi se tako imenoval. Sledilo je pisno 

odgovarjanje na vprašanja v parih. Povprašala sem tudi fanta iz Belgije, če imajo tam 

kakšne posebne plese, pa ni vedel. Učiteljica je dodala še anekdoto, kako so morali 

čakati 6 ur na cesti, ker so na njej ležale krave in ker je v Indiji krava sveta žival, je ne 

smejo prebuditi, nikamor siliti itd. Zato so morali čakati, da so se krave same 

odmaknile s tiste ceste, to pa je trajalo kar 6 ur. 

Odnos učencev 

(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 

zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 

nezanimanje 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Z 

Imeli so vprašanja: 

Če vem, kaj pomeni posamezni položaj rok. 

Če imajo pobarvani prsti kakšen poseben pomen. 

Opazili so, da pri drugem posnetku (nastop slovenskega društva Salam 

Ghazeea) plesalke niso imele pobarvanih prstov. 

Želeli so, da jim predvajam še kašen posnetek tega plesa. Želeli so se 

dotakniti sarija (vsi so ga od blizu pogledali in ga otipali). 
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Kaj sprašujejo? 

 

En deček je vprašal, zakaj imajo rdeče prste, še preden sem prišla do razlage o 

poslikavi prstov in nog. 

Sodelovanje učencev 
1 - večinoma neaktivni 
3 - večinoma aktivni 

5 - večinoma zelo aktivni 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

5 

 

 

 

Vsi so se gibali, uprizarjali gibe na indijsko glasbo. Zastavljali so vprašanja, v 

parih so se dogovarjali na vprašanja. 

Dobre plati 

dejavnosti 

 

Dobri pripomočki. 

To, da sem prinesla in si nadela sari.  

Gibanje na indijsko glasbo.  

Predlogi za  

izboljšavo dejavnosti 

Če bi bilo več časa, bi sari nadela še kakšni deklici in poskušali bi ponoviti 

vsaj kakšen korak, ki ga je zaplesala plesalka. 

Drugo/opombe Ker je eden od učencev povedal, da je oblačilo, ki sem ga prinesla, sari in da 

izvira iz Indije, nisem učencem dala naloge, da zapišejo na listič, iz katere 

države (s katere celine) izvira to oblačilo. 

Z vsako izvedeno dejavnostjo ugotavljam, da bi bile te dejavnosti primerne za 

45 minutno uro, npr. v okviru interesne dejavnosti. 

Analiza izdelkov 

učencev 

Ko so morali plesati, so se gibali »stereotipno«. Opazila sem, da nekateri 

posnemajo orientalski ples, predvsem so ga uprizarjali z rokami. 

 
Na vprašanje o tem, kateri so slovenski tradicionalni plesi, so naštevali: polka, 

valček, rokenrol, kolo, twist. 

Na vprašanje, s katere celine (iz katere države) mislite, da izhaja ta glasba, so 

na listke zapisali sledeče odgovore: 
8x Indija, 5x Sirija, 2x Španija, 1x Amerika. 

1. Kakšno je vajino mnenje o tem plesu (Bharat Ntyam)? – Ples ni usklajen z 

glasbo; zdi se zanimiv, je zanimiv in nenavaden; je čuden, čez čas postane malo 

dolgočasen; ples je zelo zanimiv, saj ima veliko gibov in obraznih mimik; zelo 

zanimiv; da je zanimiv in ga ne plešemo tukaj; najino mnenje je, da je ples zelo 

zanimiv. 

2. Kakšne so razlike med našimi tradicionalnimi plesi (belokranjsko kolo, 

koutre  šivat, beksel) in tem plesom? – Da plešejo solo, mi plešemo v dvojicah; da 

ga je zelo težko plesati in da ga plešejo na drugačno glasbo; pleše se na drugačno 

glasbo in v drugačnih oblačilih; naši plesi so skupinski; smo drugače oblečeni, ne 

delamo ravno obrazne mimike in ne plešemo za boga; veliko več izrazijo z mimiko in 

gibi; ljudje, ki ga plešejo, so drugače oblečeni in plesi imajo različne pomene; pri nas 

so plesi bolj zabavni in veseli. 

3. Kako sta se počutila ob plesanju/gibanju na to indijsko glasbo? – Malo naju 

je bilo sram; poučena o drugih kulturah; dobro in smešno; ne vem, kaj točno bi 

plesal; čudno, saj nismo navajeni; čudno; čudno, saj to ni v naši navadi; zelo 

zabavno. 

4. Kakšen se vama zdi sari? – Zelo zanimiv; okrašen in zelo mehak; lep in zanimiv; 

zanimiv; zelo zanimiv, lahek za nositi, hitro se raztrga in je lep; zanimiv; lep in z 

veseljem bi ga oba nosila; zdi se nama lep in nenavaden.  

5. Bi se rada naučila ta ples? DA / NE Zakaj? – NE - Ne bi imela potrpljenja, da 

bi se učila ples 6 let; DA – ker je zelo zanimiv; DA - ker mi je zanimiv + NE (eden v 

paru je za DA, drugi za NE); NE – ker se nama zdi pretežek; DA – ker je zanimivo 

vedeti in znati več; DA – ker je zanimiv in lep; NE – ker se ga ne bi mogla tako dolgo 

učiti in ni nama tako všeč; DA- zato, da bi znali več plesov. 

6. Kakšno je vajino mnenje o tem, da spoznavamo plese drugih kultur? – To je 

zabavno, saj se s tem naučimo veliko novega; zanimivo, ker izveš še o drugih plesih 

različnih kultur; čisto v redu, ker se naučimo druge plese in spoznavamo kulture; 
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zanimivo in poučno; nama je všeč, ker so pobarvani prsti in ker so zanimive obleke; 

poučno in zanimivo, ker je druga kultura; zdi se nama zanimivo in prijetno; zanimivo, 

ker so drugačni običaji in glasbila. 

Odgovori učiteljice za peto dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev menila, da je bila ta učna dejavnost zelo razgibana, zato 

je učence pritegnila, prav tako so jih pritegnili nenavadna glasba, oblačilo in ples. Izpostavila 

je, da so bile nekatere informacije o Indijcih tudi zanjo nove, da je dejavnost bila lep in 

nazoren prikaz Indije ter da ne bi ničesar spremenila pri sami izvedbi. Videla je 

medpredmetno povezavo z glasbeno umetnostjo. Dejavnost bi tako uporabila tudi pri svojem 

pouku. 

7.2.6 Šesta dejavnost: Igra etikete (Priloga 15) 

Preko igre etikete se lahko otrokom približa, kakšen je učinek stereotipov. 

Predhodno sem pripravila samolepilne nalepke, na katerih so bile napisane različne lastnosti 

(npr. len, neroden, zabaven, neodgovoren ipd.) ter zastrla okna in ogledalo. Učenci so bili v 

treh skupinah po 6 učencev. Dobili so nalogo, naj se dogovorijo, kako bi pripravili razredni 

program za zaključek šolskega leta. Nalepke sem nalepila učencem na čela, brez da bi 

posameznik videl, kaj piše na njej. Do osebe so se morali obnašati tako, kot je pisalo na 

nalepki, ki jo je imela nalepljeno na čelu. Npr. če je pisalo nekomu na nalepki neroden, so se 

morali do njega vsi vesti, kot da je neroden, brez da bi to besedo izrekli na glas. Najprej so 

imeli na voljo nekaj minut, da so se dogovorili znotraj skupine, zatem pa so predstavili 

pogovor pred razredom. Na koncu igre so učenci ugibali, kaj jim piše na čelu, ali pa če imajo 

pozitivno ali negativno lastnost, čeprav to ni bil glavni namen igre. Po izvedeni igri je sledil 

pogovor, zatem pa so na nekaj vprašanj odgovorili še pisno. 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 25. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:17 

TEMA: Stereotipi in predsodki ob uporabi igre etikete 

POSTAVITEV MIZ: frontalno 

Preglednica 10: Analiza šeste dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

- spoznajo odnos med pričakovanji, ki jih drugi gojijo do nas, in našim 

vedenjem; - preko igre so lahko to občutili na lastni koži 

- zavedajo se vpliva, ki ga ima naše vedenje na druge; - preko pogovora sem jih 

navezala na to, da lahko izkušnjo iz igre prenesemo na realno življenje 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. – pogovorili smo se, ali je 

etiketiranje strpno dejanje 

Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in učne 

metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

Najprej sem zagrnila ogledalo, da se učenci ne bi mogli videti v njem, saj bi sicer 

lahko videli, kaj jim piše na etiketi. Nato sem jih razdelila v skupine, jim dala 
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 navodila, prilepila etikete na njihova čela in jim dala 3 minute za dogovor o tem, kaj 

nam bodo odigrali pred tablo. Sledile so uprizoritve, ki sem jih časovno omejila, a se 

je izkazalo, da je minuta premalo, tako da smo pri vsakem podaljšali še za minuto. 

Učenci so ugibali, ali imajo na čelu negativno ali pozitivno lastnost. Sledil je pogovor 

v povezavi z igro in »etiketiranjem« ljudi. 

Odnos učencev 

(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 

zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 
nezanimanje 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Kaj sprašujejo? 

Z 

 

 

 

 

 

Takoj so zagrabili za delo, nizali ideje, se pričeli dogovarjati o vlogah. 

Sodelovanje učencev 
1 - večinoma neaktivni 

3 - večinoma aktivni 

5 - večinoma zelo aktivni 
 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Igra: 5 

Pogovor: 4 

 

 

Vsi so sodelovali v pripravi in vsak je v uprizoritvi pogovora povedal vsaj 

nekaj. Pri pogovoru so bili mogoče nekateri že malo odsotni.  

Dobre plati 

dejavnosti 

 

Med pripravo igre so učenci uživali, bilo jim je zabavno, da so imeli neko 

lastnost nalepljeno na čelo, a niso vedeli, kaj je bilo napisano. Všeč jim je 

bilo, da so lahko ugibali, kaj imajo napisano na čelu. 

Predlogi za  

izboljšavo dejavnosti 

 

Menim, da bi učenci potrebovali še malo časa za samo pripravo pogovora 

pred tablo, saj bi potem nastale še boljše uprizoritve pogovora. Pa tudi jaz bi 

za dober pogovor o tej temi vsekakor potrebovala več časa, ker sem nekatera 

vprašanja izpustila, pa tudi postavljala sem jih le ustno, kar pomeni, da nisem 

mogla dobiti odgovorov od prav vseh učencev. 

Drugo/opombe Učenci so pred izvedbo te dejavnosti pisali test in so bili precej razposajeni, 

ampak sem jih z igro uspela pritegniti. Sama dejavnost bi potrebovala še 

enkrat toliko časa, da bi bilo vse lepo izvedeno. Učenci so bili tako primorani 

malce improvizirati, odgovore pa sem dobila zgolj ustno, saj za pisne ni bilo 

časa. Morala sem izpustiti nekaj vprašanj. Izpuščena vprašanja so v spodnji 

rubriki podčrtana. 

Analiza izdelkov 

učencev 
• Kako ste se počutili med igro? Dobro; zelo dobro, ker smo imeli različne 

lastnosti in smo se morali prilagajati eden drugemu; jaz sem tudi sicer 

vztrajna in sem potem znala dobro nakazati; imela sem nestrpno in sem po 

naključju reagirala tako, kot je pisalo. 

• Se je bilo težko vesti do ljudi v skladu z napisom na nalepki? 

• Se je kdo začel obnašati v skladu z napisom na nalepki (recimo, ali je 

tisti, ki mu je na čelu pisalo duhovit, začel pripovedovati šale in se je 

obnašal samozavestneje, je tisti z nalepko len nehal pomagati ali 

sploh sodelovati)? 

• Kakšne »nalepke« dajemo ljudem v vsakdanjem življenju? Kako to 

vpliva nanje in kako vpliva na naše mnenje in razmišljanje o njih? 

• Komu v vsakdanjem življenju dajemo »nalepke«, ki smo jih uporabili 

v igri? – Tistim, ki jih še nismo spoznali in imamo predsodke do njih; 

beguncem, potem se pa pojavljajo še teroristi in potem kar vsem 

muslimanom dajemo nalepko, da so teroristi. 

• So upravičene? 

• Je dajanje »nalepk« strpno dejanje? Razloži.  Ne. 

• Zakaj je pomembno, da preverimo informacije, preden verjamemo, da 

je neka oseba taka, kot so nam povedali drugi? – Lahko ti kdo reče, da 

nekdo krade, pa to sploh ni res; lahko jih užališ, ker jim daš kako tako 

lastnost, ki za njih ne velja. 
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• Sem direktorica tovarne, ki išče nove delavce. Na razgovor pride nek 

Španec. Meni pa je nedolgo tega prijatelj rekel, da so Španci precej 

len narod. Kaj bi vi naredili v takem primeru? Lepo bi ga sprejel, saj 

imamo vsi drugačne misli; pogovorila bi se z njim, da bi ugotovila, če je res 

len ali je drugačen, kot mislijo drugi, da so Španci; z njim bi se pogovorila, 

ker ni nujno, da so vsi taki; zaposlila bi ga, da vidim, če je res tak. 

Odgovori učiteljice za šesto dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev menila, da so učenci zelo uživali in bili zelo dejavni. Ker 

so imeli na čelu različne lastnosti in so se morali pripravljati na igro vlog, nekaterim ni bilo 

jasno, zakaj jim je namenjena taka vloga, ki je sicer niso vajeni. Za učiteljico je bila dejavnost 

nekaj čisto novega in ne bi ničesar spremenila. Zdi se ji zelo uporabna dejavnost pri več 

različnih predmetih. 

7.2.7 Sedma dejavnost: Prvi vtis (Priloga 16) 

Na tabli so bile tri fotografije. Vsak učenec je dobil dva papirnata trakova. Nato so si ogledali 

vsako fotografijo posebej in izbrali fotografijo, za katero so napisali en negativni naslov, in 

izbrali drugo fotografijo, za katero so zapisali pozitivnega. Naslova so napisali na trakova in 

ju prilepili pod izbrane fotografije. Sledil je pogovor, potem ko so nalepili naslove pod 

fotografije. Nato so bili učencem predstavljeni članki, iz katerih so bile vzete fotografije; 

predstavljeno je bilo sporočilo posamezne slike. Sledil je pogovor. Na koncu sem projicirala 

na tablo sliko deklice. Učenci so na listke zapisali, kaj bi želeli deklico vprašati, če bi jo dobili 

za novo sošolko, in zakaj?  

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 30. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:16 

TEMA: Prvi vtis (slike) 

POSTAVITEV MIZ: frontalno 

Preglednica 11: Analiza sedme dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 

- spoznajo, kako si vsak zase razlaga videno. – To smo videli preko 

tega, koliko različnih naslovov za fotografije so napisali, vsak je videl neko 

drugo zgodbo v posamezni sliki. 

- spoznati, kako tisk uporablja slike. – Pogovorili smo se o tem, da 

novinarji pogosto izberejo slike, da zbudijo čustva, da pritegnejo, zato je 

pomembno, da preberemo tudi besedilo in imamo tako zanesljivejše 

informacije. 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. – Pogovorili smo se, kako sem 

jim jaz predstavila članke oz. ozadje zgodb (na strpen način). 
Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in 

učne metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

Na tablo sem projicirala tri fotografije. Učenci so si izmed teh treh izbrali 2, eno, za 

katero so napisali pozitiven naslov, in eno, za katero so napisali negativen naslov. Nato 
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 so svoje naslove pritrdili k izbranim fotografijam. Pogovorili smo se o tem, koliko 

različnih interpretacij smo dobili, jaz sem naglas prebrala nekatere njihove naslove. 

Sledilo je nadaljevanje pogovora o tem, kaj naprej pogledajo, ko berejo članke, kako 

realno fotografije prikazujejo, kaj se je v resnici zgodilo. Nato sem jim predstavila 

ozadje vsake slike oz. predstavila članek. Učenci so imeli kar nekaj vprašanj. Razložila 

sem jim, zakaj je pomembno, da preberemo tudi besedilo pod fotografijami, da 

novinarji pogosto izbirajo slike, ki zbujajo čustvene odzive … Pogovorili smo se še o 

tem, ali sem jim strpno predstavila članke ter kako se izognemo etiketiranju posamezne 

slike (s tem sem se navezala na predhodno dejavnost). Sledila je še fotografija deklice z 

vprašalnika; na listke so učenci zapisali, kaj bi radi od nje izvedeli, če bi jo dobili za 

sošolko, in zakaj. 

Odnos učencev 

(Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 

zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 
nezanimanje 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

Kaj sprašujejo? 

Z 

 

Imeli so še kar nekaj vprašanj v zvezi s članki. Zanimalo jih je ozadje zgodbe. 

 

Vprašanja učencev ob predstavitvi člankov: 

Ali niso to migranti, ker so tako oblečeni? (ob sliki violinista) 

Ali to pomeni, da namesto da bi jih odpeljali v Italijo, so jih kar sem? 

Zakaj pa ga ni peljal v Italijo? 

Sodelovanje 

učencev 
1 - večinoma neaktivni 
3 - večinoma aktivni 

5 - večinoma zelo aktivni 

 

Na kakšen način se 

to kaže? 

5 - naslovi 

Zelo dobro so napisali naslove, nad mojimi pričakovanji. 

 

2 – ustna vprašanja 

Ko sem zastavila vprašanja, so bili na trenutke kar tiho in sem morala dvakrat 

ponoviti vprašanje, ker so bili kar nekaj zasanjani.  

 

Dobre plati 

dejavnosti 

Pisanje naslovov k slikam, ker so me nekateri naslovi resnično presenetili. 

Predlogi za  

izboljšavo 

dejavnosti 

Ste na isti sliki videli različne stvari? Zastaviti bi jim morala še vprašanje 

»Kaj?«, ker bi tako izvedela, kaj vse so videli na fotografijah, saj njihovi 

naslovi vseeno ne povedo vsega. 
Drugo/opombe Bila je njihova peta ura pouka. Če ne bi jaz izvajala delavnice, bi s poukom že 

končali. Bili so nekoliko nemirni. Učilnica tega razreda je na sončni strani šole 

in se zadnje ure pouka že močno segreje, v razredih pa ni klimatskih naprav. 

Menim, da tudi vročina moti koncentracijo učencev.  

Analiza izdelkov 

učencev 

Naslovi učencev pod fotografijami: 

 največ pozitivnih naslovov 
MIGRANTI IN NADARJENOST 

DOBRI IGRALEC VIOLINE 

KONCERT NA PROSTEM 

PROSTOVOLJNO IGRA VIOLINO MED BEGUNCI 

SLUŽENJE DENARJA 

ZABAVALEC NA ZABAVI 

GLASBA OB ČAKANJU 

ŽIVIM KOT BEGUNEC 

OB BEGU NISO POZABILI NA DRUŽENJE Z GLASBO 

ČEPRAV SO V STRAHU PRIBEŽALI K NAM, ŠE VEDNO POZITIVNO 

GLEDAJO NA ŽIVLJENJE 

OBOŽEVALEC VIOLINE 

MALO ČUDNO IN NEUMNO, DA JE MOŠKI OBLEČEN KOT ENA ŽENSKA 
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 največ negativnih naslovov 
REVŠČINA 

ZELO VELIKA REVŠČINA 

REVNO MESTO 

REVŠČINA V INDIJI 

VSE VEČ JE UMAZANCEV 

DOBRO JE, SAJ IMAJO PREVOZ OZ. PREVOZ STVARI 

ZLORABA LJUDI 

REVŠČINA 

NAJBOLJ UMAZANO MESTO NA SVETU 

UMAZANIJA IN REVŠČINA V MESTU 

POMOČ PRI RAZVAŽANJU 

REVŠČINA 

V TUJIH DEŽELAH ŠE VEDNO NA ULICAH VLADA REVŠČINA 

VELIKA KATASTROFA ONESNAŽENJA 

 

pol pozitivnih, pol negativnih 
TERORIST 

NEZAUPLJIVOST 

PETER DOBIL NOVO SLUŽBO 

NAJBOLJŠI ROKOMETAŠ V ZGODOVINI 

BREZDOMEC 

VSE VEČ JE DOBRIH LJUDI, KOT JE MOHAMED 

 

1. Koliko različnih interpretacij vsake fotografije smo dobili? 
                  Veliko, ker imamo drugačno mnenje, kako si predstavljamo posamezno sliko. 

2. Ste na isti sliki videli različne stvari? Kaj? Prebrala sem naslove, tako 

smo izvedeli, kaj so učenci videli na fotografijah. 

3. Kaj pogledaš najprej, kadar bereš časopise ali revije: besedilo ali 

slike? Zakaj? Večina pogleda fotografije (pričakovano), nekateri so 

odgovorili, da najprej pogledajo naslov. 

4. Kako realno fotografije prikazujejo, kaj se je v nekem primeru 

zares zgodilo? Nekateri so odgovorili, DA (trije) nam prikažejo zelo realno, 

drugi so bili mnenja, da NE (večina). 

5. Dobiš preko slike ali besedila zanesljivejše informacije? 
Včasih v naslovih malo pretiravajo, v besedilu pa malo bolj obrazložijo, kaj se 

je zares zgodilo. /// Besedilo je bolj zanesljivo, ker je napisano, kaj vse se je 

zgodilo, saj ne moremo vsega izvedeti s fotografij. ///Vsak si razlaga malo 

drugače, potem pa besedilo obrazloži, kaj je v bistvu res.  
6. Kako bi se izognili etiketiranju posamezne slike?  

                  Tako, da najprej preberemo besedilo. 

                  Da preberemo vsaj podnaslov. 
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Kaj bi rad izvedel od nje in zakaj? 
1. Zakaj je prišla k nam? Kako pri njej poteka pouk? – Ker bi jo mogoče lažje 

razumela. Da vidim, zakaj se malo drugače obnaša. 

2. Kakšna je tvoja preteklost? Kako to, da si prišla v Slovenijo? 

3. Kakšna je tvoja država? Zakaj si se preselila v Slovenijo? 

4. Kakšna je njihova vera? - Zato, ker me zanimajo različne vere. 

5. Od kod prihaja? (ker me zanima, od kod je) Kako ji je ime? (ker sem radovedna) 

Zakaj je prišla v Slovenijo? (kaj je bil vzrok) 

6. Kako se počuti v našem razredu? Kako se je počutila v svojem pravem domu? 

7. Kaj rada počneš? Ali znaš slovensko govoriti? 

8. Iz katere države je prišla? Kakšna je njihova kultura? Zakaj so prišli v našo državo? 

9. Rada bi jo vprašala, kako ji je ime in kakšnega rodu je? 

10. Od kod je? Kako to, da je prišla k nam? Kaj vse je tu drugače od njene države? Če 

se ji tu pri nas zdi lepo? 

11. Od kod si prišla? Kako se tukaj počutiš? Zakaj si prišla? 

12. Zakaj je prišla, zakaj je oblečena v ta oblačila in če verjame v boga? 

13. Rada bi spoznala njen jezik, saj se zelo rada učim tuje jezike. Spoznala bi njihovo 

kulturo, saj imajo narodi drugačno kulturo. 

14. Hočem izvedeti, kje je bolje. 

15. Iz kakšne družine je? Kje je prej živela? Kakšen je njen materni jezik? 

16. Koliko prijateljic ima? Ali se dobro počuti v Sloveniji in v naši OŠ? 

Odgovori učiteljice za sedmo dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev menila, da je bila to zelo dobra učna dejavnost, saj so 

učenci aktivno sodelovali. Dodala je, da ne bi ničesar spremenila. Izpostavila je, da ji je bilo 

všeč, da so učenci iskali pozitivne in negativne naslove k slikam in da so se potem o tem 

pogovorili. Dejavnost bi uporabila tudi ona, če bi v razred dobili novega sošolca ali sošolko, 

ki bi prihajal/a iz drugega kulturnega okolja. 

7.2.8 Osma dejavnost: Glasba različnih kultur (Priloga 17) 

Učenci so med poslušanjem glasbe različnih kultur (1. afriška, 2. ruska, 3. kitajska, 4. 

indijanska) pisno odgovarjali na vprašanja (Kakšne občutke zbuja v tebi? Kakšno je 

razpoloženje v glasbi? V katero državo/celino bi umestil to glasbo?). Zatem so izvedeli, od 

kod izvira posamezna glasba. Sledil je pogovor o tem, ali lahko zanesljivo vemo, kdo je 

napisal posamezno skladbo. Nato smo poslušali skladbo The Lion sleeps tonight iz 

Disneyjeve risanke. Na hrbtno stran lista so zapisali, iz katere države/s katere celine menijo, 

da izvira ta skladba. Zatem smo poslušali afriško verzijo (prvotno verzijo), saj je to skladba 

afriškega ustvarjalca Solomona Linda (napisal jo je v jeziku zulu), ki pa je postala svetovno 

znana in jo izvajajo v najrazličnejših oblikah. Na hrbtno stran lista so zapisali, iz katere 

države/s katere celine menijo, da izvira ta skladba. Nato so ugotavljali, če gre za eno in isto 

skladbo. Sledil je ogled nekaterih nestereotipnih posnetkov. Na koncu pa še vizualizacija ob 

glasbi. 

Analiza po izvedeni dejavnosti 

DATUM: 31. 5. 2017 

ŠTEVILO UČENCEV:17 

TEMA: Glasba različnih kultur, preseganje stereotipov 

POSTAVITEV MIZ: frontalno 
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Preglednica 12: Analiza osme dejavnosti 

Cilji  
Realizirani? 

 

- spoznajo, da imajo ljudje v skupnosti različne kulturne navade, - 
Npr. Afričane glasba spremlja povsod, tudi med zdravljenjem … 

- spoznajo glasbo različnih kultur, - Poslušali smo glasbo z različnih 

koncev sveta. 

spoznajo, da lahko umetniki iz posameznih držav ustvarjajo tudi 

glasbo drugih kultur, držav. - Ogled nestereotipnih posnetkov, ki 

nakazujejo na to. 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 
Pripomočki  
Smiselni? 

Smiselno izbrani. 

Učne oblike in učne 

metode 
Ustrezno izbrane? 

Ustrezno izbrane. 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

Pričeli smo s poslušanjem skladb z različnih celin/iz držav. Poslušali smo jih v 

sledečem vrstnem redu: afriška, indijanska, ruska, kitajska. Učenci so pri vsaki 

odgovarjali na tri vprašanja. Ko smo poslušali vse, smo se pogovorili o njihovih 

odgovorih, od kod izhaja posamezna skladba. Nato smo se pogovorili o tem, če 

lahko zanesljivo vemo, kdo je avtor neke skladbe. Večina (13/17) je bila mnenja, 

da to ni mogoče. Zato smo poslušali pesem The lion sleeps tonight iz Disneyjeve 

risanke, nato pa sem jim predvajala še prvotno izvedbo te pesmi v jeziku zulu. Za 

obe pesmi so napisali, od kod mislijo, da izhajata. Ko sem jih vprašala, če gre za 

isto pesem, jih je polovica odgovorila, da ja, drugi niso bili prepričani. Pokazala 

sem jim še dva nestereotipna posnetka. Dva Slovenca izvajata avtorsko afriško 

glasbo (torej umetniki drugih držav ustvarjajo pesmi drugih kultur) ter Mehičane, 

ki na ulicah Ljubljane igrajo na svoje inštrumente skladbo Na Golici. Za konec 

sem za sprostitev in zaključek naših srečanj izvedla še vizualizacijo ob kitajski 

glasbi. Besedilo je vsebovalo nekatere značilnosti te dežele. 

Odnos učencev (Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo 

zanimanje 

N - večinoma izkazujejo 
nezanimanje 

 

Na kakšen način se to 

kaže? 

Kaj sprašujejo? 

Z 

 

 

 

 

Ko smo se pogovarjali o tem, s katere celine/iz katere države je posamezna 

skladba, so vsi ugibali, da bi prišli do pravilne rešitve, imeli so veliko idej. 

Po končani vizualizaciji mi je en deček rekel, da so bile lepe sanje. 

Sodelovanje učencev 
1 - večinoma neaktivni 

3 - večinoma aktivni 

5 - večinoma zelo aktivni 

 

Na kakšen način se to 

kaže? 

5 

 

 

 

Zavzeto so reševali list ob poslušanju skladb iz različnih kultur. 

Dobre plati dejavnosti Vizualizacija – umirili so se. 

Predlogi za  izboljšavo 

dejavnosti 

/ 

Drugo/opombe Vizualizacija ni bila zajeta v ciljih, ampak se mi je zdelo na mestu, da jo 

vključim v to uro, ker je bila to zadnja dejavnost in še nekaj čisto drugega, 

kot so sicer vajeni. 

Analiza izdelkov 

učencev 

Kakšne občutke zbuja v tebi? 
1. vesele; zanimiv in zabaven; zelo me zbuja; veselje, bojevniški; zanimiv, pozoren 

ipd.; vznemirjenost; zelo živ, živahno; sproščen; veselje; bojevniški; hecen; 

veselje; radovednost; veselo in napeto (pustolovsko); vesel občutek; ko sem bil 

majhen 

2. me uspava; nežnost; kar pomirjujoče; žalost; pomirjujoč; presenečen; 
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pomirjanje; zanimiv; sproščen; pomiritvene; umirjen; vznemirljiv; mir; 

sproščeno; zelo pustolovsko in romantično; vesel; občutljivost 

3. je zelo zabavna; veselo in poskočno; zelo zabavna; vznemirjenje; vesel; 

zanimiv, pozoren; poskočnost; smešen; vesel; radovednost; razigran; kmečki; 

vznemirjenje; smeh; pomirjajoče; zelo vesel; znanost 

4. zelo zaspana; počasen in umirjajoč; zelo, zelo pomirjujoča; pomirjujoč; 

pomirjujoče; pomirjujoč, nežen; pomirjanje; zelo zasanjano in nežno; nežen; 

radost; lahkoten; domač; mir; sproščenost; sproščujoča; miren 
 

Kakšno je razpoloženje v glasbi? 

1. zelo zabavno; veselo; razpoloženje je zelo v redu; veselo; veselo; kar veselo; 

vznemirjenost; jezno; navihano; živahno; razpoloženo; zabavno; živahno; veselo; 

odlično; nežno 

2. zelo veselo; nežno; zelo v redu; žalostno; veselo; resno, umirjeno; mirno; 

čudno; nežna; mirno; lahkotno; pomirjajoče; mirno; žalost; odlično; nežno 

3. zelo živahno; hitro in veselo; zabavno; napeto; veselo; veselo, ljubezensko; 

poskočno; zelo veselo; vzklikajoče; veselo; veselo; ponosen; poskočno; veselje; 

odlično; mirno vojaško 

4. mirno; nežno in počasno; zelo pomirjujoča; mirno; žalosten; mirno, morda 

malo žalostno; mirno; nežno; žalostno; spokojno; žalostno¸ osamljeno; 

pomirjanje; zaljubljeno; zelo lep; uravnano  

 

V katero državo/na katero celino bi umestil to glasbo? 

1. Afrika 12x; Mehika; Kitajska; Afrika - Indijanci; Indija; Azija 

2. Italija; Afrika 2x; Indijanska; Indija 5x; Avstralija; Amerika; Azija; Anglija 3x; 

Mehika; Španija 

3. Hrvaška 2x; Afrika; Rusija 4x; Švedska; Španija 5x; Češka; Evropa; Francija; 

Škotska 

4. Kitajska 6x (nekdo je napisal kitajščina); Indija 2x; Japonska; Amerika 2x; 

Safari; Slovenija; Južna Amerika 2x; Azija; Afrika 
 

Od kod izvira 1. skladba? 
Indija 2x; Afrika 3x, Džungla, Amerika 2x; Anglija 3x; Avstralija; Havaji; 

Maldivi; Mehika; Južna Amerika; Kitajska 

 

Od kod izvira 2. skladba? 
Amerika 2x, Afrika 6x, Južna Amerika; Anglija; Rusija 2x; Azija 3x, Mehika; 

Indijanska 
 

Odgovori učencev na vprašanje, če sta 1. in 2. skladba isti: 
1. in 2. skladba sta enaki, samo da se drugače zapojeta, v drugem jeziku, ena je 

bolj počasna, isti izvajalci. 

 

Afriško glasbo smo prepoznali po bobnih. 

Odgovori učiteljice za osmo dejavnost 

Učiteljica je po opazovanju učencev menila, da so učenci pozorno poslušali in so se ob glasbi 

različno počutili. Za učiteljico ni bilo nič novega, ničesar ne bi spremenila in dejavnost bi 

uporabila pri svojem pouku glasbene umetnosti. 
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7.3 OCENE DEJAVNOSTI UČENCEV 

Učencem sem zastavila vprašanje, kako jim je bila dejavnost všeč (Priloga 7). 

Preglednica 13: Ocene dejavnosti učencev po vsaki izvedeni dejavnosti 

 

Dejavnosti 

Število 

učencev Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

1. dejavnost 16 2,00 5,00 4,3125 ,94648 

2. dejavnost 18 3,00 5,00 4,3333 ,84017 

3. dejavnost 18 4,00 5,00 4,6667 ,48507 

4. dejavnost 16 3,00 5,00 4,4375 ,62915 

5. dejavnost 16 4,00 5,00 4,5625 ,51235 

6. dejavnost 17 2,00 5,00 4,6471 ,86177 

7. dejavnost 16 4,00 5,00 4,7500 ,44721 

8. dejavnost 17 4,00 5,00 4,9412 ,24254 

      

 

Učenci so imeli možnost izbire sledečih ocen: 5 - mi je zelo všeč, 4 - mi je všeč, 3 - se ne 

morem odločiti, 2 - mi ni bila všeč, 1 - sploh mi ni bila všeč. Vse dejavnosti so bile v 

povprečju ocenjene nekje med ocenama »mi je všeč« in »mi je zelo všeč«. Učenci so najbolje 

ocenili zadnjo, 8. dejavnost, ki se je imenovala Glasba različnih kultur, s povprečno oceno 

4,9. S povprečno oceno 4,3 pa sta bili najslabše ocenjeni prvi dve dejavnosti (Družbene 

skupine z igro brez para in Mehiška kultura preko odlomka iz knjige »Ej, moje ime je 

Polleke!«). Mogoče se zadržanost učencev na začetku in to, da sem bila jaz manj sproščena, 

odraža na ocenah prvih dveh dejavnosti. 7. dejavnost (Prvi vtis) je bila druga najbolje 

ocenjena dejavnost s povprečno oceno 4,8. Sledi ji 3. dejavnost (Migracije) s povprečno 

oceno 4,7, nato 6. dejavnost (Igra etikete) in 5. dejavnost (Tradicionalni indijski ples Bharat 

Ntyam) s povprečno oceno 4,6. S povprečno oceno 4,4 pa je bila ocenjena 4. dejavnost 

(Večkulturna družina). 

Po vseh izvedenih dejavnostih so učenci odgovorili še na vprašanje, katere dejavnosti so jim 

bile najbolj zanimive ter zakaj. Šest učencev je izpostavilo socialni igri, pri katerih so imeli 

na čelu nalepljene ali kvadratke ali lastnosti. Všeč jim je bilo, ker niso vedeli, kaj jim piše na 

čelu, ker so morali brez besed najti skupino. Štirje učenci so izpostavili dejavnost, kjer smo 

spoznavali tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam. Najbolj jim je bila zanimiva ta dejavnost, 

ker jim je bil ples zanimiv (način plesanja in uporabljeni gibi), všeč jim je bilo tudi, ker so 

lahko v živo videli sari. Trije učenci so zapisali, da so jim bile všeč prav vse dejavnosti, saj, 

kot pravijo, so se iz vsake veliko naučili. Dva učenca sta kot najbolj zanimivo dejavnost 

izbrala dejavnost Migracije. En učenec je izpostavil pisanje naslovov za članke, pa tudi 

poslušanje odlomka in dejavnost Glasba različnih kultur, ki jo je izbral še en učenec. En 

učenec pa je prav tako izbral kot najbolj zanimivo dejavnost določanje pozitivnih in 

negativnih naslovov različnim fotografijam, ker mu je bilo všeč, koliko različnih naslovov je 

nastalo. 
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7.4 ANALIZA VPRAŠALNIKA PRED IN PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

7.4.1 Preglednica aritmetičnih sredin za posamezne trditve v eksperimentalni 

in kontrolni skupini pred in po izvedenih dejavnostih 

Trditve: 

1. Mehičani na grobove svojih umrlih nosijo hrano in pijačo. Ob grobu imajo piknik, kar 

je čudno zanje. 

2. Afričani med zdravljenjem prepevajo, to se mi zdi nekaj pozitivnega. 

3. Bharat Natyam je slikovit indijski klasični ples. Gre za posebno kombinacijo ritmov, 

plesnih gibov in izraznosti. Čeprav je drugačen kot naši tradicionalni plesi, mi je 

zanimiv. 

4. Nekje sem slišal, da so Španci precej leni ljudje, zato jih ni dobro sprejeti na delovno 

mesto. 

5. Španci se od Slovencev razlikujejo tudi po tem, da imajo večerje zelo pozno. Poleti 

celo ob polnoči, kar je nenavadno. 

6. Če vidim, da oseba počne nekaj nenavadnega, jo prosim za pojasnilo. 

7. Če živiš v večkulturni družini, je v tem veliko prednosti. 

8. Begunci bežijo iz svoje države zaradi »brezzveznih« stvari. 

9. Kmalu se bodo v sosednjo hišo preselili migranti. To mi ni všeč. 

10. Tistim, ki se preselijo v drugo državo in imajo drugačne kulturne navade kot večinsko 

prebivalstvo ter ne znajo jezika večinskega prebivalstva, ni lahko. 

11. Pomembno je, da se ljudje združujemo v skupine, da lažje zadovoljujemo svoje in 

skupne potrebe. 

12. Počutil bi se dobro, če bi bil v razredu edini učenec iz Slovenije. 

13. Če mi kdo reče, da je neka oseba opravljiva, temu ne verjamem, ampak ji dam 

priložnost, da jo spoznam sam. 

14. Ko berem revije ali časopise, najprej pogledam besedilo, saj je zanesljivejše od 

fotografij. 

15. V Indiji se ženske oblačijo v sari. Sari sestavlja enostaven pas blaga, ki ga ženska 

ovije okrog telesa na različne načine. Oblačenje v sari se mi zdi _____________. 

16. Da bi lažje razumeli ter sprejeli sošolca priseljenca, bi bilo dobro, da 

__________________. 

17. Če bi dobil za sošolko deklico, ki je na spodnji fotografiji, bi 

________________________.
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Preglednica 14: Aritmetične sredine za posamezno trditev v eksperimentalni in kontrolni skupini pred in po izvedenih dejavnostih 

Trditev Št. učencev Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon 

  EKS. KO. EKS. KO. EKS. KO. EKS. KO. EKS. KO. 

 pred po pred po pred po pred po pred  po pred po pred po razlika pred po razlika pred po pred po 

1. 18 18 13 13 1 1 2 1 4 5 5 5 2,33 3,06 0,73 3,23 2,92 0,31 0,84 1,76 1,01 1,26 

2. 18 18 13 13 2 1 2 2 5 5 5 5 3,94 4,33 0,39 3,31 3,38 0,07 0,87 1,03 0,95 1,04 

3. 18 18 13 13 2 1 3 3 5 5 4 5 4,22 4,50 0,28 3,85 3,85 0 0,81 0,99 0,38 0,69 

4. 18 18 13 13 1 2 1 3 5 5 5 5 4,11 4,28 0,17 4,23 4,31 0,08 1,08 0,96 1,24 0,75 

5. 18 18 13 13 2 1 2 1 5 5 4 4 3,44 3,56 0,12 3,38 2,92 0,46 0,92 1,34 0,77 0,95 

6. 18 18 13 13 2 4 2 2 5 5 5 5 4,28 4,33 0,05 4,08 3,69 0,39 0,83 0,49 0,86 1,03 

7. 18 18 13 13 1 1 2 2 5 5 4 4 3,44 4,28 0,84 3,08 3,08 0 0,86 1,02 0,86 0,76 

8. 18 18 13 13 1 3 3 2 5 5 5 5 4,61 4,67 0,06 4,46 4,08 0,38 1,04 0,59 0,78 0,95 

9. 18 18 13 13 1 1 2 1 5 5 4 5 2,89 3,39 0,5 3,08 3,23 0,15 1,37 1,20 0,95 1,17 

10. 18 18 13 13 4 3 4 3 5 5 5 5 4,72 4,72 0 4,62 4,23 0,39 0,46 0,57 0,51 0,60 

11. 18 18 13 13 3 3 4 2 5 5 5 5 4,39 4,72 0,33 4,46 4,08 0,38 0,70 0,57 0,52 0,76 

12. 18 18 13 13 1 1 1 1 5 5 5 5 3,61 3,94 0,33 4,00 3,77 0,23 1,38 1,21 1,15 1,24 

13. 18 18 13 13 2 3 4 4 5 5 5 5 4,17 4,50 0,33 4,31 4,38 0,07 0,86 0,62 0,48 0,51 

14. 18 18 13 13 1 1 

 

2 2 5 5 4 5 3,22 2,67 0,55 3,62 3,69 0,07 1,40 1,41 0,77 1,18 
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Učenci v eksperimentalni skupini so imeli pred izvedenimi dejavnostmi najbolj negativno 

stališče do 1. trditve (Mehičani na grobove svojih umrlih nosijo hrano in pijačo. Ob grobu 

imajo piknik, kar je čudno.), ki so ji v povprečju dodelili oceno 2,3 oz. »se strinjam«. Najbolj 

pozitivno stališče pa so imeli do 8. in 10. trditve (8. Begunci bežijo iz svoje države zaradi 

»brezzveznih« stvari.; 10. Tistim, ki se preselijo v drugo državo in imajo drugačne kulturne 

navade kot večinsko prebivalstvo ter ne znajo jezika večinskega prebivalstva, ni lahko.), ki so 

jima v povprečju dodelili oceni 4,6 in 4,7 oz. »se popolnoma strinjam«. 

V kontrolni skupini so bili pred izvedenimi dejavnostmi kar pri petih trditvah (1., 2., 5., 7., 9.) 

neodločeni, saj so se opredelili z »ne vem«. Negativnih stališč ni bilo. Najbolj pozitivno 

stališče so imeli do 10. trditve (Tistim, ki se preselijo v drugo državo in imajo drugačne 

kulturne navade kot večinsko prebivalstvo ter ne znajo jezika večinskega prebivalstva, ni 

lahko.), ki so ji v povprečju dodelili oceno 4,6 oz. »se popolnoma strinjam«. 

V eksperimentalni skupini so bili po izvedenih dejavnostih pri treh (1., 9., 14.) trditvah 

neodločeni, saj so se opredelili z »ne vem«. Negativnih stališč ni bilo. Najbolj pozitivno 

stališče pa so imeli do 3., 8., 10., 11. in 13. trditve, ki so jim v povprečju dodelili ocene od 4,5 

do 4,7 oz. »se popolnoma strinjam«. 

V kontrolni skupini so bili po izvedenih dejavnostih pri petih (1., 2., 5., 7., 9. – enako kot pred 

izvedenimi dejavnostmi) trditvah neodločeni, saj so se opredelili z »ne vem«. Negativnih 

stališč ni bilo. Najbolj pozitivno stališče pa so imeli do 3., 4., 6., 8., 10., 11., 12., 13. in 14. 

trditve, ki so jim v povprečju dodelili ocene od 3,70 do 4,40 oz. »se strinjam«. 

7.4.2  Rezultati vprašalnika pred in po izvedenih dejavnostih 

(eksperimentalna in kontrolna skupina) 

Slovarček: 

α = SIG = stopnja tveganja 

rang = razpon rezultatov 

R = srednji rang 

M = aritmetična sredina 

Mann-Whitney preizkus 

Preglednica 15: Sprejemanje medkulturnosti eksperimentalne in kontrolne skupine pred in po 

izvedbi dejavnosti 

  

 

Skupina (eks/kon) 

Število 

PRED in 

PO 

Srednji rang  Seštevek rangov 

pred po pred po 

stališča 

pred 

eksperimentalna skupina 18 15,86 20,03 285,50 360,50 

kontrolna skupina 13 16,19 10,42 210,50 135,50 

skupaj 31     
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Preglednica 16: Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa 

na vprašalniku pred in po izvedbi dejavnosti 

 

 Stališča pred Stališča po 

Mann-Whitney U 114,500 44,500 

Wilcoxon W 285,500 135,500 

Z -,100 -2,911 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,920 ,004 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,921b ,003b 

 

Vrednost Mann-Whitney U preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

kontrolno in eksperimentalno skupino v sprejemanju medkulturnosti pred izvedenimi 

dejavnostmi, ki so bile izvedene v eksperimentalni skupini (U=114,500; α=0,920). Za vzorec 

pa lahko rečemo, da so imeli učenci kontrolne skupine (R=16,19) nekoliko pozitivnejše 

stališče o sprejemanju medkulturnosti kot učenci eksperimentalne skupine (R= 15,86). 

Po izvedbi dejavnosti v eksperimentalni skupini, pa je vrednost Mann-Whitney U preizkusa 

pokazala statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino v 

sprejemanju medkulturnosti (U=44,500; α=0,004). Za vzorec lahko rečemo, da imajo učenci v 

eksperimentalni skupini (R= 20,03) pozitivnejše stališče o sprejemanju medkulturnosti kot 

učenci kontrolne skupine (R = 10,42).  

7.4.3 Rezultati vprašalnika pred in po izvedenih dejavnostih (eksperimentalna 

skupina) 

Wilcoxon preizkus eksperimentalna skupina 

 

Preglednica 17: Aritmetične sredine rezultatov eksperimentalne skupine pred in po izvedbi 

dejavnosti 

 

 Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

pred 18 44,00 62,00 53,3889 5,58505 

po 18 47,00 64,00 56,9444 4,70884 

Valid N (listwise) 18     
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Preglednica 18: Sprejemanje medkulturnosti eksperimentalne skupine pred in po izvedbi 

dejavnosti 

 Število Srednji Rang Seštevek rangov   

po - pred Negative Ranks 4a 6,63 26,50 

Positive Ranks 12b 9,13 109,50 

Ties 2c   

Total 18   

a. po < pred 

b. po > pred 

c. po = pred 

 

Preglednica 19: Vrednost Wilcoxonovega preizkusa eksperimentalne skupine na vprašalniku 

pred in po izvedbi dejavnosti 

 

 po – pred 

Z -2,151b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,032 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Vrednost Wilcoxon preizkusa je statistično pomembna (Z=-2,151; α=0,032). Sprejemanje 

medkulturnosti pred izvedenimi dejavnostmi in sprejemanje medkulturnosti po izvedenih 

dejavnostih v eksperimentalni skupini se razlikujeta statistično pomembno. S tveganjem 3,2% 

trdimo, da imajo učenci eksperimentalne skupine pozitivnejše stališče o sprejemanju 

medkulturnosti po izvedenih dejavnostih (M=56,94). 

7.4.4 Rezultati vprašalnika pred in po izvedenih dejavnostih (kontrolna 

skupina) 

Wilcoxon preizkus kontrolna skupina 

 

Preglednica 20: Aritmetične sredine rezultatov kontrolne skupine pred in po izvedbi 

dejavnosti 

 

 Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

pred 13 49,00 59,00 53,6923 3,32627 

po 13 46,00 60,00 51,6154 3,86304 

Valid N (listwise) 13     
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Preglednica 21: Sprejemanje medkulturnosti kontrolne skupine pred in po izvedbi dejavnosti 

 

 število Srednji Rang 

Seštevek 

rangov 

po - pred Negative Ranks 9a 6,89 62,00 

Positive Ranks 3b 5,33 16,00 

Ties 1c   

Total 13   

a. po < pred 

b. po > pred 

c. po = pred 

 

Preglednica 22: Vrednost Wilcoxonovega preizkusa kontrolne skupine na vprašalniku pred in 

po izvedbi dejavnosti 

 

 po – pred 

Z -1,811b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,070 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Vrednost Wilcoxon preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik med sprejemanjem 

medkulturnosti pred izvedenimi dejavnostmi in sprejemanjem medkulturnosti po izvedenih 

dejavnostih (ki so bile izvedene v eksperimentalni skupini) v kontrolni skupini (Z= - 1,811   

α=0,070). Za vzorec pa lahko rečemo, da je sprejemanje medkulturnosti pred izvedenimi 

dejavnostmi višje (M=53,69) od tistega po izvedenih dejavnostih (M=51,62). 
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7.4.5 Predstavitev odprtih tipov odgovorov eksperimentalne in kontrolne 

skupine pred in po izvedenih dejavnostih 

Preglednica 23: Predstavitev odprtih tipov odgovorov eksperimentalne in kontrolne skupine 

pred in po izvedbi dejavnosti  

skupine EKSPERIMENTALNA KONTROLNA 

nedokončane 

trditve 

pred po pred po 

15. V Indiji se 

ženske oblačijo 

v sari. Sari 

sestavlja 

enostaven pas 

blaga, ki ga 

ženska ovije 

okrog telesa na 

različne načine. 

Oblačenje v 

sari se mi zdi 

… 

2 zelo zanimivo,  

5 zanimivo, 

4 (čudno, »brez zveze«, 

zelo neumno, 

neudobno), 

1 drugače kot pri nas, 

1 v redu, 

1 preprosto,  

1 zanimivo, ker tako 

morajo biti oblečene, 

1 zelo zanimivo in 

nenavadno,  

1 nenavadno, morda 

tudi malo čudno, 

1 posebno, ker je iz 

enega kosa blaga. 

 

5 zelo zanimivo, 

5 zanimivo, 

1 zelo grozno, neumno 

1 nenavadno, 

1 kot tradicionalno 

oblačilo,  

1 povsem normalno, 

1 malo zanimivo in 

malo čudno, 

1 v redu, 

1 zanimivo, kajti pri 

nas se nihče ne oblači 

tako, 

1 zelo lepo in 

zanimivo. 

 

4 zanimivo,  

2 dobro oz. zelo dobro,  
1 čudno; 

1 v redu, nič čudnega, 

1 nenavadno in 

drugačno,  

1 čudno, vendar 

spoštujem, da ima vsak 

svoje navade, 

1 zanimivo, ampak to 

sprejmem, 

1 čisto v redu, če imajo 

pač tako navado. 

 

4 zanimivo,  

1 zelo zanimivo, 

2 v redu, 

2 nenavadno 

(ampak to 

sprejmem), 

1 popolnoma v 

redu, če je ženskam 

to všeč, 

1 čudno in 

staromodno, 

1 čudno, ker po 

navadi nismo tako 

oblečeni. 
*En učenec je pustil 

prazen prostor pri vseh 
treh vprašanjih (15., 16. 

in 17.). 

16. Da bi lažje 

razumeli ter 

sprejeli sošolca 

priseljenca, bi 

bilo dobro, da 

… 

5 dobro spoznali,  

2 spoprijateljili, 

3 mu pomagamo, 

razložimo kar ne 

razume ipd., 

3 družimo, 

pogovarjamo, ga 

sprejmemo kot 

navadnega učenca, 

1 bi se naučil njegov 

jezik, 

1 ga vzamemo v 

skupine, se z njim 

poskušamo čim bolj 

pogovarjati, 

1 se lahko družiš in ne 

tožariš, 

1 bi nam kazal s 

telesom, 

1 najprej pove, zakaj so 

prišli in zanimivosti iz 

svoje države. 

8 ga (najprej) dobro 

spoznamo, 

1 ga naučimo naš 

jezik, 

3 se z njim 

pogovarjamo, 

1 spoznamo njegovo 

kulturo, državo, vero, 

jezik, 

1 ga sprejmemo kot 

navadnega učenca, 

1 se nam predstavi in 

pove, zakaj je prišel k 

nam, 

1 se z njim družimo, 

mu pomagamo, da bi 

se naučil jezika, 

1 ga spoznamo, mu 

pomagamo, da ga malo 

tudi že naučimo in se z 

njim pogovarjamo, 

1 ga poskusimo čim 

bolje spoznati in ga 

vključiti v 

vsakodnevno družbo. 

5 dobro/bolje/najprej 

spoznali, 

2 se več družila z njim, 

1 mu pokažemo in ga 

učimo jezik, 

2 se z njim pogovarjam, 

sodelujem, mu 

pomagam in sem do 

njega razumljiva, 

1 se z njim poskušamo 

spoprijateljiti, saj je 

lahko zelo prijazen, 

1 se z njim 

sporazumemo. 

 

4 bilo bi dobro, da 

ga od bližje/dobro 

spoznamo,  

2 bi se (več) družila 

z njim, 

1 bi znal njegov 

jezik, 

3 se z njim 

(spoprijateljimo) 

pogovarjamo in ga 

spoštujemo, 

2 mu pomagamo. 

 

 

 

17. Če bi dobil 

za sošolko 

deklico, ki je na 

spodnji 

fotografiji, bi 

…  

(Priloga 5) 

4 bi jo 

dobro/vljudno/pozitivno 

sprejeli, 

2 pomoč pri jeziku, 

1 ji predstavil našo 

kulturo, 

2 ji pomagal pri 

3 skušali bolj spoznati,  

3 bi je bili veseli, 

2 bi se spoprijateljila z 

njo,  

2 skušala čim bolj 

pomagati, 

1 se je malo izogibal, 

2 bi bila prijazna do nje, 

2 družila z njo, 

1 jo lepo sprejela, saj je 

ona tudi enakovredna in 

nič drugačna kot mi, le 

to je da ima drugačne 

navade, 

2  bi bila vesela,  

2 bi jo rada 

spoznala,  

2 družila z njo, 

2 bi jo (prijazno) 

sprejela,  

1 se spoprijateljil z 
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učenju/če bi 

potrebovala pomoč, 

1 jo samo pozdravljal, 

2 se veselil, bil 

vznemirjen, 

1 bilo zanimivo, ker je 

iz druge države, 

1 sprejela kot 

prijateljico, 

5 se družila, bila 

prijazna. 

2 mi bilo všeč, jo 

sprejela, 

2 jo vprašal, kakšna je 

njena kultura, se 

pogovoril, 

1 ji pomagal pri 

učenju, 

1 bilo zelo zanimivo v 

razredu, 

1 ji razkazala našo 

kulturo. 

 

1 jo spoštoval, 

1 se poskušal 

spoprijateljiti z njo in ji 

pomagati pri določenih 

stvareh, 

2 bila vesela/kar 

zadovoljna, 

1 ji pomagala, da bi čim 

več razumela, 

2 jo skušal/normalno 

sprejel/ti. 

 

njo, 

1 ji pomagala, da bi 

čim hitreje znala 

naš jezik, 

1 jo spoštoval, 

1 se pogovarjal z 

njo. 

 

 

 

 

 

Eksperimentalna skupina je na 15. vprašanje, pred izvedenimi dejavnostmi, odgovorila s 4 

negativno usmerjenimi odgovori, sicer pa je bil najpogostejši odgovor »zanimivo«. Po 

izvedenih dejavnostih pa je bil 1 odgovor negativno usmerjen, še vedno pa je bil najpogostejši 

odgovor »zanimivo«. Kontrolna skupina je na 15. vprašanje, pred in po izvedenih dejavnostih, 

odgovorila z enim negativno usmerjenim odgovorom, najpogostejši odgovor pa je bil 

»zanimivo«. Pri 16. vprašanju je eksperimentalna skupina imela na vprašalniku pred 

izvedenimi dejavnostmi sicer odgovore v podobnem smislu kot na vprašalniku po izvedenih 

dejavnostih, a so bili odgovori na vprašalniku »po« bolj poglobljeni, razširjeni. Kontrolna 

skupina pa je imela na vprašalniku po izvedenih dejavnostih precej identične odgovore kot na 

vprašalniku pred izvedenimi dejavnostmi. Odgovori eksperimentalne skupine, pred 

izvedenimi dejavnostmi na 17. vprašanje, so nakazovali na to, da bi se učenci trudili pomagati 

deklici v šolskem okolju, edino eden od učencev je zapisal, da bi jo samo pozdravljal. Po 

izvedenih dejavnostih pa so bili odgovori zelo podobni. Podobni odgovori so bili tudi v 

kontrolni skupini glede na primerjavo pred in po izvedenih dejavnostih.  
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8 UGOTOVITVE RAZISKAVE Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju predstavljam odgovore na raziskovalna vprašanja s pomočjo pridobljenih 

rezultatov raziskave. 

RV 1:  Kateri učni cilji (proceduralni in deklarativni) so zajeti ter katere učne dejavnosti 

o medkulturnosti lahko najdemo v različnih priročnikih za učitelje, kakšna je pestrost 

ponujenih učnih vsebin, metod in oblik dela? 

Od skupno štirih založb sem pregledala dva priročnika (založbi Modrijan in Rokus Klett) ter 

tri zbirke učnih priprav, ki jih imajo založbe (Rokus Klett, DZS in Mladinska knjiga) podane 

na svojih spletnih portalih namesto priročnika. Da so učne priprave nadomestilo priročnika, so 

mi povedali predstavniki posamezne založbe, ki sem jih kontaktirala, da bi pridobila 

informacije o zadnjih izdajah priročnikov. Učne enote, ki sem jih izbrala na podlagi tega, če 

so vsebovale dejavnosti, ki razvijajo medkulturnost, sem analizirala tudi glede učnih ciljev. 

Učne enote v učnih pripravah založbe DZS so vsebovale le deklarativne cilje. Učne enote v 

učnih pripravah ali priročnikih drugih založb pa so vsebovale tako deklarativne kot tudi 

proceduralne cilje. V priročnikih ter v sklopih učnih priprav za 4. razred in 5. razred so v večji 

meri zastopani deklarativni cilji kot proceduralni. Kot je bilo pričakovati, sem v priročnikih 

našla več dejavnosti kot v sklopu učnih priprav. Sicer sem v vseh priročnikih ali učnih 

pripravah našla vsaj 8 ali več dejavnosti, ki so se navezovale na temo medkulturnosti, razen v 

sklopu priprav DZS, kjer sem našla le 6 dejavnosti (skupno za 4. in 5. razred). Tudi v 

splošnem so priprave, ki jih kot nadomestilo priročnika ponuja založba DZS na svojem 

portalu Vedežev e-paket, zelo borne. V vsakem delu ure je zapisana usmeritev v enem ali 

dveh stavkih, prav tako so skopo zapisani učni cilji, tudi le po en cilj na uro. Priprave za 4. 

razred niso podane za celotno leto, pač pa le za 16 učnih ur. Menim, da je ponudba tovrstnih 

priprav (kot nadomestilo za priročnik) izredno neprofesionalna oz. nestrokovna. Kar se tiče 

drugih založb, so veliko bolj poglobljene. Navdušena sem nad priročnikoma založbe 

Modrijan, saj sta pregledna. Priročnika vsebujeta teoretični uvod, cilje, ključne besede, 

ključna vprašanja, predloge za obravnavo, predlagane pripomočke, usmeritve za sprotno 

spremljanje učencev, seznam dodatne literature za učence ter posebej za učitelje, povezavo z 

učbenikom in DZ. Edina pripomba, ki jo imam, je vizualna monotonost, saj je priročnik 

vseskozi črno bel. Nasprotno sta priročnika založbe Rokus Klett vizualno veliko bolj 

privlačna (barvita) na prvi pogled, a vsebinsko izredno nepregledna, saj je vse zapisano v 

strnjenih alinejah. Pogosto imata kot predloge dejavnosti, ki se navezujejo na temo 

medkulturnosti, podane v rubriki »Bodimo ustvarjalni«, rubriki, ki vsebuje nasvete za 

izpeljavo učne ure s pomočjo raznovrstnih metod in oblik dela. Sicer sta me zmotili dve 

pravopisni napaki v enem od teh dveh priročnikov. In sicer, Slovenija in Svet Evrope sta bila 

zapisana z malo začetnico. Všeč sta mi bili zbirki priprav založbe Mladinska knjiga, ki sta 

imeli zelo uporabne in zanimive dejavnosti, kar se odraža tudi v tem, da sem jih največ 

izpostavila ravno iz te založbe. Kar se tiče zapisa metod in oblik dela, so v sklopu učnih 

priprav za 4. razred vsakokrat zapisane iste, tudi če v pripravi sploh niso v uporabi, kar se mi 

zdi neustrezno. To se pojavi tudi pri sklopu priprav za 4. in 5. razred založbe Rokus Klett 

(Radovednih pet).  
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RV 2:  Ali bodo po izvedbi dejavnosti v eksperimentalnem oddelku opazne razlike pri 

sprejemanju medkulturnosti v primerjavi s kontrolnim oddelkom? 

Po izvedenih dejavnostih sem s pomočjo analize vprašalnikov ugotovila, da je prišlo do razlik 

o sprejemanju medkulturnosti v eksperimentalnem oddelku v primerjavi s kontrolnim 

oddelkom, kar je prikazano v preglednici (14). Pri analizi odprtega tipa odgovorov (glej točko 

7.4.5) pa je razvidna izredna enakovrednost v odgovorih. V veliki večini so učenci 

odgovarjali zelo pozitivno, v obeh oddelkih sta bila podana po 2 negativna odgovora. 

Že analiza vprašalnikov, ki so jih učenci obeh oddelkov izpolnili pred izvedenimi 

dejavnostmi, je pokazala, da so bili v obeh razredih enaki pogoji oz. da ni statistično 

pomembnih razlik med oddelkoma. Oba oddelka prihajata z iste šole, učiteljici obeh oddelkov 

sodelujeta in se dogovarjata o obravnavi posameznih tematik, uporabljata iste učbenike in DZ, 

včasih skupaj pripravljata tudi pisne preizkuse, v obeh oddelkih so prisotni tudi učenci 

priseljenci in učenci, ki so del romske skupnosti. Vse to nakazuje, da so imeli učenci obeh 

oddelkov enako izhodiščno točko. Vsekakor je odraz razlike, ki se je pokazala po izvedenih 

dejavnostih v eksperimentalnem oddelku, ta, da so bile dejavnosti uspešne oz. je bil njihov 

namen dosežen. 

RV 3:  Ali se bo pokazal vpliv na stališča učencev pred in po izvedbi dejavnosti o 

medkulturnosti?  

S pomočjo analize vprašalnikov sem ugotovila, da se je po osmih izvedenih dejavnostih 

pokazal vpliv na stališča učencev v eksperimentalni skupini, kar je prikazano v preglednicah 

(15, 16, 17, 18, 19). Tudi v analizi odgovorov odprtega tipa se je pokazala razlika (glej točko 

7.4.5). Učenci so pred izvedenimi dejavnostmi podali 4 negativne odgovore, po izvedenih pa 

le še 2. Ta dva negativna odgovora sta bila podana pri vprašanjih, ki sta se navezovala na 

dejavnosti Tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam ter Prvi vtis. Pri izvedbi obeh dejavnosti 

sta manjkala po dva učenca, zato obstaja možnost, da je negativni odgovor posledica 

izostanka od dejavnosti. Kar se tiče trditev, pa so učenci kar pri 11 trditvah od 14 imeli po 

izvedenih dejavnostih pozitivno stališče, pri 3 pa so stališče izrazili z oceno 3 oz. »ne vem«, 

negativnih stališč ni bilo. Pred izvedenimi dejavnostmi so pri 9 trditvah izrazili pozitivno 

stališče, pri 4 so bili neodločeni, 1 trditev pa je imela celo negativno stališče. Kot je pokazala 

analiza vprašalnikov pred in po izvedenih dejavnostih, so razlike statistično pomembne. V 

kontrolni skupini pa do statistično pomembnih razlik ni prišlo, kar je bilo pričakovano, saj 

učenci niso bili deležni izvedbe dejavnosti, kar je prikazano v preglednicah (15, 16, 20, 21, 

22, 23). 

RV 4:  Katere dejavnosti, povezane s temo medkulturnosti, bodo učenci najbolje sprejeli 

in katere bodo izpostavili kot najbolj zanimive?  

Podatke o oceni dejavnosti sem od učencev vselej pridobila takoj po izvedeni dejavnosti, 

podatke o najbolj zanimivih dejavnostih z utemeljitvijo pa sem pridobila ob koncu srečanj po 

vseh osmih izvedenih dejavnostih. Učenci so v povprečju vse dejavnosti sprejeli zelo dobro, 

saj gre med njimi za zelo majhne razlike. Razlika med najbolje in najslabše ocenjeno 

dejavnostjo je le 0,6. Od skupno osmih dejavnosti so pet dejavnosti v povprečju ocenili z 
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oceno »mi je zelo všeč«, tri pa z oceno »mi je všeč«. Najbolj jim je bila všeč zadnja dejavnost 

Glasba različnih kultur, ki je dobila oceno 4,9. Največ učencev (6) je kot najbolj zanimive 

dejavnosti izpostavilo tiste, ko so na čelu imeli nalepljene lističe (socialni igri brez para in 

etikete), po drugi strani pa je zanimivo to, da je igra brez para dobila najslabšo oceno (4,3), 

kar pa še vedno pomeni »mi je všeč«. Sledila jim je dejavnost Tradicionalni indijski ples 

Bharat Ntyam. Štirim učencem je bil zanimiv ples (način plesanja in uporabljeni gibi), pa 

oblačilo sari, ker so ga lahko videli v živo in ga potipali. Vse druge dejavnosti so izbrali trije 

učenci ali manj. 

RV 5:  Katere prednosti/slabosti izvedenih dejavnosti na temo medkulturnosti bo 

izpostavila učiteljica, ki poučuje učence iz eksperimentalne skupine? 

Učiteljičini odgovori so bili vselej kratki in jedrnati. Učiteljica je bila prisotna pri vsaki uri in 

si sproti beležila opažanja, ki jih je potem strnila v odgovore takoj po izvedeni posamezni 

dejavnosti.  

V veliko večji meri so bile izpostavljene prednosti kot pa slabosti. Pri drugi in tretji dejavnosti 

je izpostavila stvari, ki bi jih naredila drugače. Pri drugi izvedeni dejavnosti bi učiteljica 

odlomek skrajšala ter učencem predhodno razložila neznane besede. Tudi sama sem opazila, 

da bi bilo potrebno odlomek skrajšati, kar se tiče razlage neznanih besed, pa bi bilo zaradi 

časovne omejitve težko izvedljivo. Pri tretji dejavnosti je svetovala uporabo napisov SE 

STRINJAM in SE NE STRINJAM na skrajnih točkah vrednostne črte. Meni osebno se to pri 

izvedbi dejavnosti ni zdel problem, saj se ni izkazalo, da bi imeli učenci s tem težave, kateri 

pol predstavlja posamezno trditev. Za vseh drugih šest dejavnosti pa je zapisala, da ne bi 

ničesar spremenila. Vsako dejavnost je videla uporabno za pouk in večkrat izpostavila 

medpredmetne povezave. Dejavnosti bi uporabila pri urah družbe (npr. ko spoznavajo kulture 

drugih narodov; ko bi se učili o večkulturni družini oz. ko se učenci učijo o razširjeni 

družini.), glasbene umetnosti (npr. Tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam; Glasba različnih 

kultur), pri razredni uri (npr. če pride do težav z izločitvijo posameznika; če bi v razred dobili 

novega sošolca ali sošolko, ki bi prihajal/a iz drugega kulturnega okolja). Dejavnost Igra 

etikete se ji zdi uporabna celo pri več različnih predmetih. Učiteljica je za dve dejavnosti 

(socialni igri etikete, brez para) zapisala, da sta bili zanjo popolnoma novi, za drugi dve pa, da 

je tudi sama izvedela veliko novega (Mehiška kultura preko odlomka iz knjige, Tradicionalni 

indijski ples Bharat Ntyam). Za dve dejavnosti (Večkulturne družine, Glasba različnih kultur) 

je zapisala, da ni bilo ničesar novega zanjo, a bi ju vseeno uporabila v svoji uri. Dejavnost 

Prvi vtis pa je izpostavila kot zelo dobro dejavnost. Izpostavila je, da so bili učenci dobro 

vključeni v dejavnosti, da so bile zanimive in razgibane, všeč ji je bilo, da so se pri nekaterih 

gibali po prostoru; videla je, da so učenci uživali in aktivno sodelovali.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Sever; magistrsko delo 

82 
  

IV  ZAKLJUČEK 

V današnjem času je tudi v slovenskih osnovnih šolah vse več kulturno raznolikih razredov, 

kar sem spoznala tudi sama. Raziskavo sem izvajala v mestu, kjer so še nekaj let nazaj bili del 

razreda, kar se tiče kulturne raznolikosti, le Romi, ki pa niso redno obiskovali pouka. Danes 

pa skoraj ni razreda, v katerem ne bi bil (poleg Romov) prisoten vsaj en otrok priseljenec, ki 

pogosto prihaja iz kulturno drugačnega okolja. Tako se učitelji srečujejo z vedno več 

razlikami v razredu. Literatura navaja, da je večkulturno izobraževanje tisto, ki je učitelju v 

pomoč pri soočanju s temi razlikami. To izobraževanje pa se lahko razvije, če je vključeno v 

učne načrte in učbenike. Menim, da so trenutni učni načrti premalo neposredno medkulturno 

naravnani oz.  preveč posredno upoštevajo medkulturnost kot pedagoško didaktično načelo. 

Učni načrt za družbo (2011) navaja, da naj učitelj daje poudarek pridobivanju socialnih 

spretnosti, kot je zavzemanje socialne perspektive, razumevanje in spoštovanje drugačnosti. V 

učnem načrtu priporočajo izkustveno učenje, ki se ga uresničuje z igrami vlog, socialnimi 

igrami ter simulacijami. Temu sem sledila tudi sama in sem v dejavnosti, ki sem jih izvajala, 

vključila tudi socialne igre in igre vlog. Nad tem izborom je bila navdušena tudi učiteljica, ki 

je spremljala izvajanje dejavnosti. Učitelj lahko učencem pomaga razvijati strpnost do 

različnosti in spoštovanje drugačnosti. Med pregledovanjem literature sem zasledila, da 

uporaba učnih sredstev (npr. e-gradiva, fotografije … ) ter knjig, ki razlike (v starosti, 

ekonomskem statusu, v učnih ter fizičnih sposobnostih, rasi) obravnavajo realistično, 

enakopravno in z občutkom, pripomore k razvoju medkulturnosti. To sem zasledila v delih 

avtorja Guusa Kuijerja o deklici Polleke, v delu avtorice Carolin Philipps z naslovom Bela 

kava in posipanec ter v romanu Kebarie avtorice Janje Vidmar, ki so tudi del tega 

magistrskega dela. Prav tako tudi usmerjanje pozornosti učencev na občutke drugih, 

spodbujanje empatije, da jim pomagamo razumeti podobnosti in razlike znotraj skupin in med 

skupinami; postavljanje vprašanj, ki jim predstavljajo izziv, da z njimi razvijajo kritično 

mišljenje in spodbujanje k temu, da povedo, kako so prišli do odločitve na podlagi predsodka 

in odločitev vrednotijo. Vse te naštete stvari krepijo medkulturnost, zato je pomembno, da 

smo učitelji na to pozorni. Na to sem bila pozorna tudi sama pri pripravi dejavnosti za 

krepitev medkulturnosti. 

Pri analizi priročnikov in sklopov učnih priprav založb Modrijan, Rokus Klett, DZS in 

Mladinska knjiga sem ugotovila, da vsebujejo kar nekaj dejavnosti o medkulturnosti, vendar 

to število upade, ko na te dejavnosti pogledamo z vidika zanimivosti. Razočarala me je 

založba DZS s svojo pomočjo učiteljem, ki jo predstavlja sklop nepopolnih učnih priprav. 

Priročnika založb Modrijan in Rokus Klett ponujata več dejavnosti kot sklopi učnih priprav, 

kar sem tudi pričakovala. Založbe, ki so imele več različnih in zanimivih dejavnosti, so 

prednjačile tudi v pestrosti učnih metod in oblik dela ter učnih ciljev. 

V okviru magistrskega dela so se pri učencih pokazali pozitivni vplivi na sprejemanje 

medkulturnosti s pomočjo izbranih dejavnosti. Učenci so pripravljene dejavnosti zelo 

pozitivno sprejeli in jih tako tudi ovrednotili. Tudi učiteljica je v izvedenih dejavnostih videla 

veliko pozitivnega, tako z vidika opazovanja učencev kot tudi z vidika njene pedagoške 

prakse. Večino dejavnosti je izpostavila kot zanimive in prav vse so se ji zdele uporabne za 
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pouk (npr. pri razrednih urah, urah družbe, glasbene umetnosti). Poučevanje o medkulturnosti 

v okviru predmeta družba se je izkazalo kot pomembno, kar se odraža v pozitivnejšem 

sprejemanju medkulturnosti po izvedenih dejavnostih. V eksperimentalnem oddelku (po 

izvedbi dejavnosti) je prišlo do razlik v sprejemanju medkulturnosti v primerjavi s kontrolnim 

oddelkom, prav tako se je pokazal vpliv na stališča učencev v eksperimentalnem oddelku pred 

in po izvedenih dejavnostih.  

Izsledkov raziskave ne morem posplošiti na celotno množico, saj bi sicer morala zajeti veliko 

večji vzorec učencev. Osem dejavnosti je premalo za dosego trajnih sprememb oz. večjega 

vpliva na stališča, ki so že sama po sebi zelo kompleksna. Če bi izvedbi dejavnosti namenila 

še več časa, menim, da bi bil rezultat še boljši. Po le osmih izvedenih 20-minutnih dejavnostih 

se je pokazal vpliv na stališča, če pa bi raziskavo zastavila v večjem obsegu, tako časovnem 

kot glede števila udeležencev, bi verjetno lahko pričakovali še boljše rezultate. Z učenci bi se 

lahko še bolj poglobili v posamezno temo. Med raziskovanjem sem naletela na izbirni 

predmet etnologija za učence od 7. do 9. razreda osnovne šole, kjer učenci spoznavajo, kako 

živijo ljudje na različnih koncih sveta in v čem se naše življenje razlikuje od njihovega. Ni pa 

možno najti primerljivega nabora različnih dejavnosti za učence v 1. in 2. triletju vzgojno-

izobraževalnega procesa. Zato sama vidim tovrstne dejavnosti tudi kot del interesne 

dejavnosti za učence v 1. in 2. triletju vzgojno-izobraževalnega procesa, kjer bi lahko imeli 

več časa za izvedbo posameznih dejavnosti. Lahko bi šlo za prebiranje literarnih del, ki so 

omenjena v tem magistrskem delu in diskutiranje o tematikah, ki jih zajemajo ta literarna 

dela. Potem tudi za izvedbo najrazličnejših socialnih iger ter igre vlog, predstavitev različnih 

kultur, kjer bi morali biti pozorni na preseganje stereotipov. Menim, da mi je to pri nekaterih 

dejavnostih dobro uspelo, pri nekaterih pa bi si želela, da bi bila še bolj usmerjena v 

predstavitev nestereotipnih stvari za posamezno kulturo. Sicer sem se trudila dejavnosti 

izbirati tudi glede na različne zaznavne tipe učencev (za vidne, kinetične in slušne tipe 

učencev).  

V literaturi (Gombač idr., 2011; Skubic Ermenc, 2007; Vižintin, 2017; Vrečer, 2012) 

poudarjajo, da je potrebno vsebine večkulturnega izobraževanja vključiti v vse šolske 

predmete. Zato možnosti za nadaljnje raziskovanje vidim v raziskavi o tem, kako bi tematike 

medkulturnosti vključili tudi v druge predmete. Menim, da je nabor dejavnosti, predlogov in 

zamisli, ki jih vsebuje to magistrsko delo, lahko koristen pripomoček za poučevanje tem o 

medkulturnosti za številne učitelje. 
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VI  PRILOGE 

1 Priloga 1: Potrjeni učbeniki za družbo za 4. razred s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (šolsko leto 2017/18) 
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2 Priloga 2: Potrjeni učbeniki za družbo za 5. razred s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (šolsko leto 2017/18) 
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3 Priloga 3: Izjava za starše učencev eksperimentalne skupine 

 

Spoštovani starši, 

sem Nina Sever, študentka razrednega pouka, in sicer absolventka II. stopnje. V okviru 
magistrskega dela z naslovom Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba bi 
rada izvedla raziskavo, kako dejavnosti na temo medkulturnosti (izvedla bom 8 krajših 
dejavnosti) vplivajo na stališča učencev 5. c razreda. Učiteljica tega razreda je pripravljena 
sodelovati. Da lahko izvedem te dejavnosti, pa potrebujem tudi Vaše soglasje. Zagotavljam 
popolno anonimnost, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno za namen študija. 

Vljudno prosim, da izpolnjeno in podpisano spodnjo izjavo vrnete učiteljici do 3. 5. 2017.  

Najlepša hvala. 

 

IZJAVA 

Dovoljujem, da moj otrok, _________________________________, učenec 5. c razreda 
sodeluje pri izvajanju dejavnosti na temo medkulturnosti v študijske/raziskovalne namene. 

 

 

Datum:_________________________ 

Podpis staršev/skrbnikov: _______________ 
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4 Priloga 4: Izjava za starše učencev kontrolne skupine 

 

Spoštovani starši, 

sem Nina Sever, študentka razrednega pouka, in sicer absolventka II. stopnje. V okviru 
magistrskega dela z naslovom Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba bi 
rada izvedla raziskavo o tem, kakšna so stališča do medkulturnosti učencev 5. b razreda. 
Učiteljica tega razreda je pripravljena sodelovati. Da lahko izvedem to raziskavo, pa 
potrebujem tudi Vaše soglasje. Zagotavljam popolno anonimnost, pridobljeni podatki pa 
bodo uporabljeni izključno za namen študija. 

Vljudno prosim, da izpolnjeno in podpisano spodnjo izjavo vrnete učiteljici do 3. 5. 2017.  

Najlepša hvala. 

 

IZJAVA 

Dovoljujem, da moj otrok, _________________________________, učenec 5. b razreda 
sodeluje v raziskavi v študijske/raziskovalne namene. 

 

 

Datum:_________________________ 

Podpis staršev/skrbnikov: _______________ 
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5 Priloga 5: Vprašalnik za učence pred in po izvedenih dejavnostih 

 

VPRAŠALNIK  

RAZRED: 5. ___ 

Preberi spodnje trditve in s križcem v kvadratku označi, v kolikšni meri se strinjaš s 
posamezno trditvijo. 

1. Mehičani na grobove svojih umrlih nosijo hrano in pijačo. Ob grobu imajo piknik, kar je 
čudno. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 
2. Afričani med zdravljenjem prepevajo, to se mi zdi nekaj pozitivnega. 
 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

 
3. Bharat Natyam je slikovit indijski klasični ples. Gre za posebno kombinacijo ritmov, plesnih 
gibov in izraznosti. Čeprav je drugačen kot naši tradicionalni plesi, mi je zanimiv. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

4. Nekje sem slišal, da so Španci precej leni ljudje, zato jih ni dobro sprejeti na delovno 
mesto. 

 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
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5. Španci se od Slovencev razlikujejo tudi po tem, da imajo večerje zelo pozno. Poleti celo ob 
polnoči, kar je nenavadno zanje. 

 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

6. Če vidim, da oseba počne nekaj nenavadnega, jo prosim za pojasnilo. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

7. Če živiš v večkulturni družini, je v tem veliko prednosti. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

8. Begunci bežijo iz svoje države zaradi »brezzveznih« stvari. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

9. Kmalu se bodo v sosednjo hišo preselili migranti. To mi ni všeč. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
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10. Tistim, ki se preselijo v drugo državo in imajo drugačne kulturne navade kot večinsko 
prebivalstvo ter ne znajo jezika večinskega prebivalstva, ni lahko. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

11. Pomembno je, da se ljudje združujemo v skupine, da lažje zadovoljujemo svoje in skupne 
potrebe. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

12. Počutil bi se dobro, če bi bil v razredu edini učenec iz Slovenije. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 

13. Če mi kdo reče, da je neka oseba opravljiva, temu ne verjamem, ampak ji dam priložnost, 
da jo spoznam sam. 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
 
14. Ko berem revije ali časopise, najprej pogledam besedilo, saj je zanesljivejše od fotografij. 
 

 se sploh ne strinjam           

 se ne strinjam           

 ne vem 

 se strinjam            

 se popolnoma strinjam 
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Pri naslednjih trditvah po svoje dopolni poved. Napiši jo na črto. 

15. V Indiji se ženske oblačijo v sari. Sari sestavlja enostaven pas blaga, ki ga ženska ovije 
okrog telesa na različne načine. Oblačenje v sari se mi zdi  

__________________________________________________________________________. 

16. Da bi lažje razumeli ter sprejeli sošolca priseljenca, bi bilo dobro, da  

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

17. Če bi dobil za sošolko deklico, ki je na spodnji fotografiji, bi ________________________       

___________________________________. 

 

Deklica, https://www.prlekija-on.net/ostale-novice/1744/dnevnik-sp-jar-2010-lesoto.html (26. 4. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prlekija-on.net/ostale-novice/1744/dnevnik-sp-jar-2010-lesoto.html
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6 Priloga 6: Vprašalnik za učiteljico 

VPRAŠALNIK 

Datum:  

Naslov dejavnosti:  

VPRAŠANJA: 

Kakšno je vaše mnenje o današnji učni dejavnosti (glede na opazovanje učencev)? 

 

Napišite, če je bilo za vas kaj novega:  

 

Kaj bi spremenili? 

 

Kaj iz te ure se vam zdi uporabno za vaš pouk? 

 

Bi še kaj posebej izpostavili? 
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7 Priloga 7: Ocenjevalna lestvica za učence po vsaki izvedeni 

dejavnosti 

 
Kako ti je bila dejavnost všeč?  
 
V preglednico ob desnem robu zapiši številko od 1 – 5 glede na to, kako ti je bila  
dejavnost všeč. 
 
 
5 - mi je zelo všeč  
4 - mi je všeč 
3 - se ne morem odločiti 
2 - mi ni bila všeč 
1 - sploh mi ni bila všeč 
  

 

 

 

 

8 Priloga 8: Vprašanje za učence po vseh izvedenih dejavnostih 

Katere dejavnosti so ti bile najbolj zanimive in zakaj? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  

3.  
4  

5.  

6.  
7.  

8.  
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9 Priloga 9: Analiza po vsaki izvedeni dejavnosti 

ANALIZA PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

DATUM:  

ŠTEVILO UČENCEV:________ 

TEMA:  

POSTAVITEV MIZ:___________________________________ 

Cilji  
Realizirani? 

 

Pripomočki  
Smiselni? 

 

Učne oblike in učne metode 
Ustrezno izbrane? 

 

Potek dejavnosti 
(opis poteka) 

 

 

Odnos učencev (Z/N) 
Z - večinoma izkazujejo zanimanje 
N - večinoma izkazujejo nezanimanje 

 
Na kakšen način se to kaže? 
Kaj sprašujejo? 
 

 

Sodelovanje učencev 
1 - večinoma neaktivni 
3 - večinoma aktivni 
5 - večinoma zelo aktivni 
 

Na kakšen način se to kaže? 

 

Dobre plati dejavnosti 
 

 
 
 

Predlogi za  izboljšavo 
dejavnosti 
 

 

Drugo/opombe  
 

Analiza izdelkov učencev  
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10 Priloga 10: Priprava 1. dejavnosti Družbene skupine z igro brez 

para 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum  8. maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota  Družbene skupine 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi procesni cilj) 

Učenci: 
- doživljajo  pripadnost/izključenost posamezni skupini;  
- spoznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti; 
- se vživijo v čustva drugih s podoživljanjem občutka zavračanja ali 

izključevanja. 

Procesna cilja: 
- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne besede družbene skupine, povezovanje v skupine  

Učne oblike frontalna, skupinska, individualna 

Učne metode opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, igra 

Pripomočki barvni kvadratki (5 modrih, 5 rdečih, 4 rumeni, 5 zelenih, 1 bel), listi, blago za 
zagrnitev ogledala 

Viri in literatura Brander, P., Abad, J., Cardenas, C., Gomes, R. in Taylor, M.  (2006). Izobraževalni 
priročnik »Vsi drugačni, vsi enakopravni«. Ljubljana: Svet Evrope v Strasbourgu 
(Council of Europe publishing), Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za 
mladino, Informacijsko dokumentacijski center sveta Evrope pri NUK v Ljubljani. 
Pridobljeno s 
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_p
rirocnik_vsebina.pdf 

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj
eni_UN/UN_druzba_OS.pdf  

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. 
Odmaknemo mize. Zagrnem ogledalo. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

 
 
 
3 min 

Učencem predstavim igro brez para, ki jo bomo igrali. Prosim jih za poštenost in dosledno 
upoštevanje navodil. 
Vsem učencem prilepim na čelo po en kvadratek, tako da ne bodo vedeli, 
kakšne barve je. Samo eden od učencev bo imel kvadratek bele barve. 
Učenci, ki imajo na čelu kvadratek enake barve, se morajo povezati v skupine. 
Sporazumevajo se lahko le brez besed. 

OSREDNJI DEL 

4 min IGRA brez para. 
Če se igra ne zaključi po 4 minutah, jo prekinem. 

ZAKLJUČNI DEL 

4 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

4 min 

Pogovorimo se o njihovih občutkih in česa so se med igro naučili.  
 
1. Kako si se počutil, ko si prvič srečal koga s kvadratkom enake barve? 
2. Si bil strpen/nestrpen, ko so iskali svojo skupino še zadnji sošolci? 
3. Kako si se počutil/-a, če si bil/-a sam/-a, edini/-a z določeno barvo kvadratka? 
4. Si pomagal drugemu iskati skupine? Kako? Na kakšen način si se sporazumeval z drugimi?  
 
Na spodnja vprašanja odgovarjajo pisno (priloga). 
1. Katerim različnim skupinam pripadaš v življenju , npr. nogometnemu moštvu, šoli, 
Cerkvi? (prijatelji, treniranje v športnem klubu, kulturno društvo, verouk, gasilci, planinsko 
društvo, skupina za samopomoč … ) 
2. Se lahko tem skupinam pridruži vsak? 
3. Kdo v vaši okolici se morda počuti tako, da ne pripada nikomur?  Zakaj tako misliš? 
 
V igri se niste pogovarjali z besedami …   
1. Kako se počuti v družbi nekdo, ki ne pozna jezika drugih? Ali pa če bi bili edini Slovenec v 
razredu in drugi ne bi znali tvojega jezika? 
- Kot sošolec/sošolka, ki je imel bel kvadratek, se počuti nekdo, ki ne zna jezika, ki prihaja iz 
druge kulture, saj je osamljen, nima svoje skupine, težko se sporazumeva … Na nek način je 
drugačen. 
 
2. Zakaj je pomembno, da se trudimo sprejeti take ljudi v svoje skupine? 
- Ker jim tako olajšamo situacijo, počutijo se sprejeti  ter tudi spoštovani. 
 
V družbi se povezujemo v različne skupine, ker nam je tako lažje, lažje zadovoljimo skupne 
potrebe. Nekatera združevanja so obvezna, poznamo pa tudi neobvezna. Ljudje se lahko 
počutijo neprijetno, če jih določena skupina ne sprejme, težave so tudi, če ne znajo jezika 
večinske skupnosti … 
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PRILOGE 

Priloga 1: Barvni kvadratki 

 

 

 

 

Priloga 2: List z vprašanji 

Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovor zapiši na črto pod vprašanjem. 
  
1. Katerim različnim skupinam pripadaš v življenju, npr. nogometnemu moštvu, šoli, 
Cerkvi? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Se lahko tem skupinam pridruži vsak? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Kdo v vaši okolici se morda počuti tako, da ne pripada nikomur?  Zakaj tako misliš? 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Sever; magistrsko delo 

105 
  

11 Priloga 11: Priprava 2. dejavnosti Mehiška kultura preko odlomka 

iz knjige »Ej, moje ime je Polleke« 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje   

Datum  9. maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema  LJUDJE V DRUŽBI Učna enota Mehiška kultura 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji  

(tudi procesni cilj) 

Učenci: 
- spoznajo, da imajo ljudje v skupnostih različne kulturne navade;    
- spoznajo, da imajo  nekateri ljudje predsodke; 
- spoznajo del mehiške kulture (dan vseh svetih in dan mrtvih - 1. in 2. 

november). 
 

Procesna cilja: 
- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne besede kulturne razlike, predsodki, dan vseh svetih, dan mrtvih 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje 

Pripomočki odlomek iz knjige, slike, računalnik, projektor, žogica  

Viri in literatura Grm, B. (2013). V Sloveniji na grobu prižgemo svečo, v Mehiki imajo ob grobu 
piknik. SiolNet. Pridobljeno s  http://siol.net/novice/svet/v-sloveniji-na-grobu-
prizgemo-sveco-v-mehiki-imajo-ob-grobu-piknik-155841?image=2  
Kuijer, G. (2012). Ej, moje ime je Polleke! Dob pri Domžalah: Miš založba. 
Lingula (2017). Pridobljeno s  http://www.spanscina.org/zanimivosti/kultura/dan-
mrtvih-v-mehiki/  
Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 
in šport: Zavod RS za šolstvo. 
SLIKE: 
Dan mrtvih, http://www.spanscina.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-de-
muertos.jpg (23. 4. 2017) 
Domači oltar,  http://siol.net/galleries/gallery-63033/?image=2 (23. 4. 2017) 
Praznovanje dneva mrtvih, http://m.slovenskenovice.si/novice/svet/dan-mrtvih-
po-svetu (23. 4. 2017) 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

http://siol.net/novice/svet/v-sloveniji-na-grobu-prizgemo-sveco-v-mehiki-imajo-ob-grobu-piknik-155841?image=2
http://siol.net/novice/svet/v-sloveniji-na-grobu-prizgemo-sveco-v-mehiki-imajo-ob-grobu-piknik-155841?image=2
http://www.spanscina.org/zanimivosti/kultura/dan-mrtvih-v-mehiki/
http://www.spanscina.org/zanimivosti/kultura/dan-mrtvih-v-mehiki/
http://www.spanscina.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-de-muertos.jpg
http://www.spanscina.org/wp-content/uploads/2016/10/dia-de-muertos.jpg
http://siol.net/galleries/gallery-63033/?image=2
http://m.slovenskenovice.si/novice/svet/dan-mrtvih-po-svetu
http://m.slovenskenovice.si/novice/svet/dan-mrtvih-po-svetu
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

6 min Učencem povem, da jim bom prebrala odlomek iz knjige Ej, moje ime je Polleke. V odlomku 
nastopata deklici Polleke (Nizozemka) ter Consuelo (Mehičanka), ki sta prijateljici. Nekega dne 
sta razmišljali, kaj bi počeli in odločili sta se, da odideta … 

Glasno in doživeto preberem odlomek (priloga 1), ki govori o kulturi obiskovanja grobov 
Mehičanov. 

OSREDNJI DEL 

 

 

 

9 min 

Učencem naročim, da na list zapišejo tri dejstva iz odlomka, ki so jim bila najbolj zanimiva 
(priloga 2). 
O tem se pogovorimo v zaključnem delu. 
 
Na vprašanje odgovori tisti, kateremu podam žogico. 
 
Katere skupnosti so omenjene v odlomku? Nizozemska, mehiška. 
Kako bi reagirali, če bi vam prijateljica to predlagala? 
Kako bi vi reagirali, če bi bili v situaciji osebe, ki pride na pokopališče in to zagleda? 
Ali so bili ljudje do deklet strpni ali nestrpni? 
Je prav, da so ljudje obsodili deklici, da ne delata prav, brez da bi se prepričali? 
 
Predstavim jim to mehiško navado (priloga 3) in zraven pokažem slike (priloga 4). 
 
Kakšno se vam zdi praznovanje Mehičanov v primerjavi s Slovenci? 

ZAKLJUČNI DEL 

5 min  Pisno odgovorijo. 
(priloga 2) 
1. Kar sta počeli deklici, je v redu. DA/NE Zakaj?  
2. Glavna razlika med Polleke in Consuelo je kultura. DA/NE  V čem se kaže ta razlika? 
3. Ljudje v odlomku niso spoštovali Consuelinih kulturnih navad in so jo obsojali neupravičeno. 
DA/NE  
4. Včasih se stvari in navad, ki so drugačne od naših, kar malo bojimo in imamo pred njimi 
pomisleke, jih tudi ne spoštujemo. DA/NE  Zakaj? 
5. Dobro je, da spoznamo kulturne navade drugih narodov. DA/NE Zakaj? 
 
Pokličem po enega učenca, da pove svoj odgovor. 
 
Pogledamo še dejstva iz začetka ure. 
 
Velikokrat mislimo o ljudeh stvari, ki  jih nismo nikjer preverili. Zato je dobro, da spoznamo 
kulturo drugih, saj se tudi tako lahko izognemo napačnim predstavam o teh ljudeh in jih ne 
obsojamo neupravičeno. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Odlomek, ki ga bom uporabila pri uri 

Kuijer Guus: Ej, moje ime je Polleke 

Kultura Mehičanke (str. 54 – 66) 

Nisem vedela, kaj bi počeli. »O, ja,« sem se tedaj spomnila. »Bi šli na dedkov grob?« »Jasno,« je dejala 
Consuelo. »Potem moram po svoj stolček,« sem rekla. Toda Consuelo je stala kot vkopana in me presenečeno 
gledala. »Kaj pa je?« »Ne boš ničesar drugega vzela s sabo?« me je vprašala. Dvignila sem plastično vrečko. »Ga 
že imam,« sem rekla. »Ne,« je odkimala Consuelo. »Mislila sem za dedka.« »Kaj? O, ja. Rože, misliš? Saj lahko 
natrgava šopek na poti tja.« »In kaj za jesti in piti,« se ni dala Consuelo. »Za dedka?« sem se začudila. 
Nenadoma me je oblila kurja polt. Consuelo je pokimala. »Že, ampak dedek je mrtev,« sem dejala. Čutila sem, 
kako mi je šlo na smeh, a sem se zadržala. Pomislila sem: Ojej, to pa je Consuelina kultura. Smo ne smej se, 
prosim. »Ni dobro, če ničesar ne vzameš s sabo,« je vztrajala. »O,« sem bleknila. »Veš, kaj dedek pije?« je 
vprašala. Odšla sem do vrat v klet in se vrnila s steklenico. »Tole je dedek vedno pil pred spanjem.« Consuelo je 
odvila čep in povohala steklenico. »V španščini se temu reče ognjena voda.« »To je pijača za stare ljudi,« sem 
pojasnila. »Zdaj pa tri čašice,« je ukazala Consuelo. Ne! Me je prešinilo. Samo dve sva, ne trije, a sem iz steklene 
vitrine pogumno pograbila tri kozarčke. »In zdaj: kaj bi dedek hotel jesti?« je vprašala Consuelo. »Naj pomislim. 
Krompir!« Iz lope sem vzela krompirje. »Jih ne bi morali najprej skuhati?« sem vprašala. »Ah, kje pa,« je 
zamahnila Consuelo. »In za naju?« je vprašala Consuelo. Na kose kruha sva si namazali marmelado in v 
steklenici zmešali limonado ter pohiteli proti pokopališču. Odsunila sem ograjo pokopališča in pogledala okoli 
sebe. Ljubše bi mi bilo, če naju ne bi nihče opazil. Saj nisva počeli nič strašnega, to sem bila prepričana. A nisem 
bila prepričana, da bi drugi razumeli Consuelino kulturo. Ko bom velika, sama ne bom prevzela nobene kulture, 
ker moraš potem ljudem ves čas nekaj razlagati. Ko sva prišli, je Consuela rekla: »Najprej moraš reči: dober dan, 
dedek.« Za hip sem oklevala in gledala v tla. »Dan, dedek,« sem končno rekla. Zdelo se mi je čudno, da kosu 
zemlje rečem dan, dedek. To sem storila za Consuelo. »Nekaj sva vam ponesli,« je nato nadaljevala Conseuelo. 
»Prinesli,  Consuelo prihaja iz Mehike,« sem razložila. »Mehika,« je vztrajala Consuelo. »V nizozemščini rečemo 
Mehika,« se nisem dala. »In če rečeš Mehiko, te dedek ne razume.« Kaj vendar govorim, me je prešinilo? Dedek 
je vendar mrtev. Kaj pa je važno, ali Consuleo reče Mehiko ali Mehika? »Najprej nekaj popiti,« je nato dejala 
Consuelo. Vzela je kozarčke in jih napolnila. »Za dedka veliko,« je rekla. »Za naju čisto malo.« »Hej, jaz tega že 
ne bom pila,« sem se uprla. »Ja, pa boš,« je pribila Consuelo. »Samo požirek. Moraš.« Consuelo je kozarček 
prislonila k ustnicam in glavo nagnila vznak. Zaprla je oči in pogoltnila. Nato je zasopla, kot bi se ustrašila. »Zdaj 
pa ti,« je dejala. Zvrnila sem kozarček in pogoltnila. Bilo je strašno. Počutila sem se, kot bi mi iz ušes butnil 
ogenj. »In zdaj še dedek,« je odločila Consuelo. »Kje je njegova glava?« »Kaj?« sem osupnila. »Tam ali tukaj?« 
je vprašala Consuelo. »O, tamle, se mi zdi.« Pokazala sem na oddaljeni konec groba. Consuelo je vzela dedkov 
kozarček in ga počasi izpraznila nad vzglavjem groba. Iz košare sva vzeli najine kose kruha z marmelado in začeli 
žvečiti. Consuelo je nekaj kruha odlomila in koščke posula po grobu. Na grob je priletel vrabček in si z nagnjeno 
glavico ogledoval drobtine. »Vidiš?« je zašepetala Consuelo. »Dedek je prišel po kruh.« »Za dedka gre to 
prehitro,« sem se oglasila. »Kruh vedno žveči zelo počasi.« »O,« se je resno zamislila Consuelo. »Torej bova 
trosili vsak košček posebej.«  Odlomila je nekaj kruha in ga vrgla na grob in tako je hranila dedka košček za 
koščkom. Zdelo se mi je ljubko, čisto zares, ampak ne morem razumeti, da Consuelo verjame, da je res hranila 
dedka. Vera je nekaj grozno težkega. Ograja na pokopališču je zaškripala. Nisem se ozrla. Nisem hotela vedeti, 
kdo prihaja. Za nama je nekdo stal. Poškilila sem h Consuelo, da bi videla, ali je to opazila tudi ona, a je bila 
globoko zatopljena v svoje misli. »Tukaj pa smrdi po pijači,« je tedaj rekel moški glas. Zasukala sem se. Tudi 
Consuelo se je. Rekla je: »Dober dan, gospod,« kajti ona je vedno vljudna. »Že mogoče, da je dan dober,« je 
rekel možak, ki se je sklonil nad naju in tik ob najinih licih globoko vdihnil, »ampak vama do neba smrdi iz ust!« 
»To je za dedka,« sem pripomnila. »Dedek je mrtev,« je pojasnila Consuelo. Mož je mrko prikimal. »Že mogoče, 
ampak zato vama ga še ni treba žingati.« Nato se je sklonil, zgrabil steklenico in jo povohal. »Tole že ni 
limonada,« je rekel. »Ne, tole je,« sem pokazala na steklenico limonade. »Na noge,« je bil zadirčen možak. 
»Pospravita in z mano.« »Adijo, dedek,« je Consuelo rekla grobu. »Adijo, dedek,« sem pozdravila še sama. Ko 
smo hodili skozi vas in so nas vsi lahko videli, mi je bilo jasno, da sva naredili pošteno neumnost. Ob cesti je 
neka gospa čistila okna. Obrnila se je k nam in gospoda vprašala, kaj se dogaja. Možak je dvignil v zrak dedkovo 
steklenico. »Žingali sta na pokopališču,« je odvrnil. »Aaaa, ježešmarija!« je vzkliknila gospa. Šli smo naprej. Za 
nami je zdaj stopala še gospa, ki je prej čistila okna. Rekla je gospodu: »Nikar ne povej njeni babici.« »Moram,« 
je rekel gospod. »Takih reči v vasi ne moremo dovoliti.« »Saj sploh nisva pili!« sem rekla. »Šli sva se samo 
Consuelino kulturo, ker prihaja iz Mehike.« »Ali ti razumeš, o čem ta otrok govori?« je vprašal gospod. »Kar 
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nekaj beblja,« je zaprepadeno odkimavala gospa. »To bo zaradi pijače,« je presodil gospod. Globoko sem 
vdihnila in pomislila, saj sva spili samo kapljico. »Kam pa greste?« je tedaj vprašala neka ženska na kolesu. 
»Punci peljeva k Pollekini babici,« je povedala čistilka oken. »Žingali sta ga na pokopališču,« je razložil gospod. 
»Aaaa, ježešmarija!« je vzkliknila ženska. »Natanko to sem rekla tudi jaz,« je kimala čistilka oken. »A ima nekaj 
opraviti z Mehiko. Tistale je iz Mehike.« »Mehika,« je vztrajala Consuelo. »Naj se odpeljem naprej, da povem 
babici od Polleke, kaj jo čaka.« je rekla ženska na kolesu in se odpeljala. 

Priloga 2: Delovni list 

1. Na spodnje črte zapiši tri dejstva iz zgodbe, ki so ti bila najbolj zanimiva. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Če se s trditvijo strinjaš, obkroži DA, če se ne strinjaš, obkroži NE. Nato odločitev pojasni. 

1. Kar sta počeli deklici, je v redu.                                       DA                NE  

 Zakaj?_____________________________________________________________________________ 

2. Glavna razlika med Polleke in Consuelo je kultura.      DA                NE  

V čem se kaže ta razlika?______________________________________________________________ 

3. Ljudje v odlomku niso spoštovali Consuelinih kulturnih navad in so jo obsojali neupravičeno.  

DA                  NE                                To pomeni, da so ljudje imeli ________________________. 

4. Včasih se stvari in navad, ki so drugačne od naših, kar malo bojimo in imamo pred njimi pomisleke. 

 Zakaj?_____________________________________________________________________________ 

5. Dobro je, da spoznamo kulturne navade drugih narodov.         DA                NE  

Zakaj?_____________________________________________________________________________ 

Priloga 3: Mehiška navada 

V Mehiki je dan mrtvih (El Día de Muertos) povsem nekaj drugega kot pri nas. Praznik v Mehiki obhajajo 
dva dni. Prvi november je posvečen umrlim otrokom in se imenuje dan vseh svetih, dan nedolžnih 
oziroma tudi dan angelčkov (El Dia de Todos los Santos), drugi november pa je posvečen odraslim umrlim 
in se imenuje dan mrtvih oziroma dan pokojnih (El Dia de Muertos). Zanimiva je mehiška tradicija 
praznovanja dneva mrtvih. Ljudje obiščejo pokopališča, kjer so pokopani njihovi bližnji ter grobove 
okrasijo s cvetovi ognjiča in svečami. S seboj prinesejo tudi igrače za umrle otroke in steklenico tekile za 
umrle odrasle. Ob grobu nato pripravijo piknik in jedo hrano, ki so jo imeli njihovi najbližji najraje. S seboj 
prinesejo tudi fotografije ter si potem pripovedujejo zgodbe o umrlih. Po vaseh in mestih prirejajo živahne 
sprevode s plesom, glasbo ter obilico hrane in pijače. Najrazličnejše maske, pisana oblačila, okostnjaki in 
lobanje, ki predstavljajo Smrt (La Muerte), naredijo praznovanje še bolj  zanimivo. Manjše oltarje 
Mehičani postavijo tudi v svojih domovih, ki jih okrasijo s fotografijami, rožami in svečami, zraven pa 
postavijo tudi pijačo in hrano. Pred hišo puščajo odeje, da se lahko umrli spočijejo po dolgem potovanju. 
Glavni simbol praznika predstavlja lobanja. Običajno jo naredijo iz čokolade ali sladkorja in na čelo 
napišejo ime tistega, ki mu je lobanja podarjena. Podarjajo jih tako mrtvim kot živim. Drugega novembra 
družine ob obilni večerji sklenejo praznovanja. Ob hrani in pijači se v sproščenem vzdušju spominjajo in 
veselijo življenja pokojnih. Navadno ob koncu večera pospravijo oltar in si privoščijo sladki kruh z janežem, 
ki ga imenujejo kruh mrtvih (El Pan de Muerto) (Grm, 2013, Lingula, 2017). 
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Priloga 4: Dan mrtvih 

 

Kaj so naredili iz cvetja?  
Zakaj so naredili križ?  
Imajo v Mehiki cerkve? 

Priloga 5: Slika oltarja 

 

Priloga 6: Praznovanje dneva mrtvih 
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12 Priloga 12: Priprava 3. dejavnosti Migracije 

UČNA PRIPRAVA 

 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum 10 . maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota Migracije 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi 
procesni cilj) 

Učenci: 
- Poznajo razliko med beguncem in migrantom 
- spoznavajo selitve prebivalcev, razumejo vzroke za selitve in posledice. 
Procesna cilja: 
- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne 
besede 

migracije, begunec, migrant 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska 

Učne 
metode 

opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, tehnika za razvijanje kritičnega mišljenja: vrednostna 
črta 

Pripomočki plakat, pisalo, trak za vrednostno črto, listki za vrednostno črto, zeleni in rdeči kartončki, 
fotografije 

Viri in 
literatura 

Brander, P., Abad, J., Cardenas, C., Gomes, R. in Taylor, M.  (2006). Izobraževalni priročnik »Vsi 
drugačni, vsi enakopravni«. Ljubljana: Svet Evrope v Strasbourgu (Council of Europe publishing), 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Informacijsko dokumentacijski center sveta 
Evrope pri NUK v Ljubljani. Pridobljeno s 
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf 
Edwards, A. (2016). Refugee or migrant – Which is right? The UN Refugee Agency. Pridobljeno s 
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html    
Umek, M. (2014). Družba in jaz 2, priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan založba d. o. o. 
SLIKE: 
Begunci 1, http://www.delo.si/sobotna/begunci-gibanje-za-drzavljanske-pravice-nasega-casa.html (2. 5. 2017) 
Begunci 2, http://www.dossierkorupcija.com/novice/wp-

content/uploads/2015/06/isil_pot_beguncev_iz_sirije_v_turcijo.jpg (2. 5. 2017) 
Begunci 3, http://www.24ur.com/sirija-tri-leta-kasneje-mrtvih-vec-kot-140-000-ljudi-40-odstotkov-prebivalcev-moralo-

zapustiti-domove.html  (2. 5. 2017) 
Družina gre na morje, http://avto.over.net/clanek/druzinski-avtomobil/ (2. 5. 2017) 
Selitev družine, https://www.google.si/search?q=selitve&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieir6c8OLTAhWFCCwKHWLlAAUQ_AUICigB&biw=1787&bih=849#imgrc=E

oIvyN2XAhrjxM: (2. 5. 2017) 
Turisti, https://www.rtvslon.ba/u-maju-bih-posjetilo-85-034-turista/ (2. 5. 2017) 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
http://www.delo.si/sobotna/begunci-gibanje-za-drzavljanske-pravice-nasega-casa.html
http://www.dossierkorupcija.com/novice/wp-content/uploads/2015/06/isil_pot_beguncev_iz_sirije_v_turcijo.jpg
http://www.dossierkorupcija.com/novice/wp-content/uploads/2015/06/isil_pot_beguncev_iz_sirije_v_turcijo.jpg
http://www.24ur.com/sirija-tri-leta-kasneje-mrtvih-vec-kot-140-000-ljudi-40-odstotkov-prebivalcev-moralo-zapustiti-domove.html
http://www.24ur.com/sirija-tri-leta-kasneje-mrtvih-vec-kot-140-000-ljudi-40-odstotkov-prebivalcev-moralo-zapustiti-domove.html
http://avto.over.net/clanek/druzinski-avtomobil/
https://www.google.si/search?q=selitve&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieir6c8OLTAhWFCCwKHWLlAAUQ_AUICigB&biw=1787&bih=849#imgrc=EoIvyN2XAhrjxM
https://www.google.si/search?q=selitve&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieir6c8OLTAhWFCCwKHWLlAAUQ_AUICigB&biw=1787&bih=849#imgrc=EoIvyN2XAhrjxM
https://www.google.si/search?q=selitve&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieir6c8OLTAhWFCCwKHWLlAAUQ_AUICigB&biw=1787&bih=849#imgrc=EoIvyN2XAhrjxM
https://www.rtvslon.ba/u-maju-bih-posjetilo-85-034-turista/
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ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

4 min Učence vprašam o asociacijah na besedo begunec. Zapisujem jih na plakat. 
Po pogovoru opredelitev pojma begunec ob fotografijah: 
 
Begunci so osebe, ki bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem. Položaj, v katerem se 
nahajajo, je pogosto tako nevaren in nevzdržen, da prečkajo nacionalne meje in iščejo varnost v 
sosednjih državah. Pridobijo mednarodno priznan status beguncev, na podlagi katerega nato 
dobijo dostop do pomoči držav gostiteljic in drugih organizacij (Edwards, 2016).  
 
Razlika begunec-migrant. 
Po čem ločiš begunca od turista? 
 
Nato se pogovorimo še o asociacijah na besedo migrant. Pogovor ob fotografijah: 
 
Migranti se selijo predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšali svoj standard, ne pa zaradi 
neposredne nevarnosti preganjanja ali smrti. V nekaterih primerih se selijo tudi zaradi 
izobraževanja, združitve družine in drugih razlogov. Za razliko od beguncev, ki se ne morejo 
varno vrniti domov, se migranti ne srečujejo s takšno oviro (Edwards, 2016).   
 

OSREDNJI DEL 

 
 
 
12 min 

Učencem predstavim problem 
»Mela je begunka v naši državi. Pred dvema mesecema je prišla iz svoje 
domovine Sirije, kjer se je zaradi slabih gospodarskih razmer (v državi divja vojna, mesta in vasi 
so uničena, ljudje so ostali brez strehe nad glavo) bala za svoje življenje. Želi si normalno živeti, 
brez vsakdanjih spopadov na ulici, strahu, če bo preživela. Želi si hoditi v službo in imeti 
normalno življenje.« 
 
Nato uporabim tehniko za razvijanje kritičnega mišljenja: vrednostna črta. 
 
Učenec se postavi na tisti del črte, glede na to, v kolikšni meri se strinja s trditvijo. Ko se 
postavijo, se pogovorimo, zakaj so se postavili tja/zakaj so takega mnenja. 
Preden se postavijo na vrednostno črto, svoj odgovor označijo na listu. Učenci bodo najprej rešili 
celotni list, potem pa se bomo trditev za trditvijo postavili na vrednostno črto, kjer se bodo v 
manjših skupinah pogovorili o svojem stališču. 
 
Odgovor podčrtaj. 
1. Melino življenje v Sloveniji je/ni enostavno, ker …  
2. Mi se ji zdimo/ ne zdimo drugačni, ker … 
3. Da je Mela prišla v našo državo, je/ni morala skozi veliko nevarnosti/preizkušenj, ker ... 
 
Vprašanja za učence po vrednostni črti. 
 
Je prav, da begunci odidejo iz svojih držav? 
Smo strpni do migrantov? 
Kako se lahko izognemo napačnim predstavam o ljudeh, da jih bolj spoštujemo? 
Kako bi se vi počutili, če bi bili edini Slovenec v razredu? 
Kaj se vam zdi pomembno, da bi naredil sošolec priseljenec, ko bi prišel k vam na novo v razred? 
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ZAKLJUČNI DEL 

4 min S kratkim kvizom preverim, ali so si zapomnili. Če trditev drži, dvignejo zelene kartončke, če ne 
drži, rdeče. Kartončke dvigujejo na moj plosk. Jaz si zapišem, koliko je bilo zelenih in koliko 
rdečih kartončkov v zraku. 
 
Migranti so osebe, ki bežijo pred oboroženimi spopadi. NE DRŽI  
Pokličem enega učenca, da mi pove pravilno trditev.  
Ljudje se selijo samo zaradi boljše službe. NE DRŽI 
Pokličem enega učenca, da mi pove pravilno trditev.  (Našteje še druge vzroke za selitve: 
poroka, služba, cenejše stanovanje, izobraževanje, združitev družine … ) 

PRILOGE: 

Priloga 1: Begunci 1 

 

Priloga 2: Begunci 2 

 

Priloga 3: Begunci 3 
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Priloga 4: Turisti 

 

Priloga 5: Družina gre na morje 

 

Priloga 6: Selitev družine 

 

 

Priloga 7 : Učni list 

Odgovor obkroži. Nato svoj odgovor pojasni tako, da dopolniš poved. 
 
1. Melino življenje v Sloveniji JE / NI enostavno, ker 
__________________________________________________________________________.  
 
2. Mi se JI ZDIMO /  NE ZDIMO drugačni, ker 
__________________________________________________________________________. 
 
3. Da je Mela prišla v našo državo, JE / NI morala skozi veliko nevarnosti in preizkušenj, ker 
__________________________________________________________________________. 
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13 Priloga 13: Priprava 4. dejavnosti Večkulturna družina 

UČNA PRIPRAVA 

 

 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum 22. maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota  Večkulturna družina 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi procesni cilj) 

Učenci: 

-  vrednotijo življenje v družini, kjer sta starša iz različnih kultur, 
- spoznajo nekaj dejstev o španski kulturi (pozna večerja). 

Procesna cilja: 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne besede kulturne razlike, večkulturne družine, strpnost, Španija 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, tehnika PNZ 

Pripomočki računalnik, projektor, videoposnetek 

Viri in literatura de Bono, E. (2014). Naučite svojega otroka razmišljati. Maribor: Založba Rotis. 

Infodrom (2017). Pridobljeno s  https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/154 

Lingula (2017). Pridobljeno s 
http://www.spanscina.org/zanimivosti/kulinarika/prehrambene-navade/  

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

VIDEOPOSNETEK: 

- Infodrom, Jaka in njegova pisana družina,  
https://www.youtube.com/watch?v=1Y0tygRMy4s (18. 4. 2017) 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/154
http://www.spanscina.org/zanimivosti/kulinarika/prehrambene-navade/
https://www.youtube.com/watch?v=1Y0tygRMy4s


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Sever; magistrsko delo 

115 
  

POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

2 min Ogled videa Jaka in njegova pisana družina. 

OSREDNJI DEL 

 
 
 
12 min 

Katere skupnosti so omenjene v videu?  
Sta Jakov oče in očim begunca? Kaj pa sta? 
 
Tehnika PNZ (de Bono). 
Učenci so v treh skupinah po štirje in v dveh skupinah po trije učenci, odgovarjajo na spodnja 
vprašanja, po nekaj minutah sledi soočenje mnenj. 
 
Kakšne prednosti (pozitivno) vidite v tem, da ima Jaka starše iz različnih kultur? 
Menite, da bo Jaka, ki izhaja iz večkulturne družine, imel težave (negativno) s sprejemanjem 
drugačnih od sebe? Mislite, da bo na račun tega strpnejši?  8-letni Jaka ima srečo, da živi v 
večkulturni družini, saj ne bo imel težav s sprejemanjem drugačnih od sebe. 
So tudi kakšne slabosti v tem, da izhaja iz večkulturne družine? 
Kaj se ti zdi v Jakovi družini zanimivo? 
 
Soočenje.  

ZAKLJUČNI DEL 

 6 min Pogovor o posnetku.  
 
Bi ti živel v taki družini? DA/NE Zakaj? (Vrednotijo življenje, kjer so starši iz različnih kultur.) 
Dovolj velika ljubezen in strpnost lahko združi še tako različne svetove. 
 
Koliko jezikov govori Jaka? Je prav, da zna oba jezika? 
Kaj zanimivega nam o Špancih pove Jaka? 
(pri njih je večerja tudi večkulturna) 
 
Na kratko jim predstavim kulturo prehranjevanja Špancev. 
 
Zakaj mislite, da imajo Španci poleti večerje celo ob polnoči? (podnebje) 

PRILOGE 

Priloga 1: Učni list 

Kakšne prednosti vidite v tem, da ima Jaka starše iz različnih kultur? 
 
__________________________________________________________________________________ 
Menite, da bo Jaka, ki izhaja iz večkulturne družine, imel težave s sprejemanjem drugačnih od sebe? 
Odgovor utemeljite.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Mislite, da bo na račun tega strpnejši? Odgovor utemeljite. 
 
__________________________________________________________________________________  
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So tudi kakšne slabosti v tem, da izhaja iz večkulturne družine? Odgovor utemeljite. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Kaj se ti zdi v Jakovi družini zanimivo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Priloga 2: Kultura prehranjevanja Špancev 

Španci imajo poseben urnik prehranjevanja, ki je zelo drugačen od večine držav. Španci zajtrku ne 
namenjajo posebne pozornosti in večkrat zajtrkujejo zunaj doma, recimo rogljič in pomarančni sok. 
Kosilo in slavna siesta sta običajno med 14. in 16. uro; v tem času je večina trgovin (seveda ne velikih, 
ki so prevzele evropski ritem) in drugih ustanov zaprta. Ljudje se po kosilu vrnejo v službo, ki jo tako 
končajo približno ob 20. uri. Večerjajo pa zelo pozno: po navadi med 21.00 in 22.30, poleti pa lahko 
opazimo veliko družin, ki večerjajo celo ob polnoči. Najpomembnejši obrok dneva je kosilo (Lingula, 
2017). 

*Dodatek za učiteljevo pripravo: 
  
- Generalna skupščina Združenih narodov je 16. november razglasila za mednarodni dan strpnosti.  
Obeležujemo ga od leta 1996. Nestrpnost izvira iz strahu pred drugačnostjo, naj bo to kultura, vera, 
narodnost ali spolna usmerjenost. Nestrpnost lahko odpravimo tako, da ljudi seznanimo z njihovimi 
pravicami in svoboščinami ter da se zavedamo, da je potrebno spoštovati pravice drugih. Zavedati se 
moramo, da nas različnost bogati. Zato je prav, da smo drug do drugega strpni, se spoštujemo in 
sprejemamo, čeprav imamo različne navade in poglede na svet (Infodrom, 2017). 
 
- Primeri, situacije. (Si bil strpen, ko stojiš v vrsti za na avtobus, za kosilo, malico, v vrsti pred blagajno, 
na preoblačenje v garderobi in čakaš, da se preoblečejo še drugi). Kdaj si bil ta teden strpen, v kateri 
situaciji? Opiši, kaj se je dogajalo. 
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14 Priloga 14: Priprava 5. dejavnosti Tradicionalni indijski ples 

Bharat Ntyam 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum  23. maj 2017 Razred  5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota Tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi 
procesni cilj) 

Učenci: 

- spoznajo, da imajo ljudje v skupnosti različne kulturne navade; 

- spoznajo tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam in oblačilo sari. 
Procesna cilja: 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne 
besede 

kulturne razlike, medkulturnost, tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam, sari 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska, delo v paru 

Učne 
metode 

opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, delo s konkretnim materialom, metoda 
ustvarjalnega giba 

Pripomočki sari, računalnik, projektor, videoposnetek, lističi 

Viri in 
literatura 

Levak, K. (2012). Poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju (Diplomsko delo, 
Pedagoška fakulteta ). Pridobljeno s  http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1218/1/DIPLOMA_ZA_TISK_POPRAVLJENA_VERZIJA.pdf  
Plesno društvo Salam Ghazeea (2017). Pridobljeno s http://www.salamghazeea.si/indijski  
T. H. (2010). Sari, zapeljivo indijsko tradicionalno oblačilo. MMC RTV SLO. Pridobljeno s 
https://www.rtvslo.si/zabava/moda/foto-sari-zapeljivo-indijsko-tradicionalno-oblacilo/239822  

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo 
za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 
SLIKE: 
Elementi rok, http://mohiniyattamdance.blogspot.si/2012/03/mudras-hand-gestures-in-mohiniyattamii.html (7. 5. 
2017) 
Naglavni nakit, http://www.salamghazeea.si/indijski (7. 5. 2017) 
Zvončki na nogah, https://www.pinterest.com/pin/440578776018700657/ (7. 5. 2017) 
Plesalec,  http://iml.jou.ufl.edu/projects/fall07/Khemlani/page2.html (7. 5. 2017) 

Plesalka, http://culturextourism.com/wp-content/uploads/2015/04/history-of-bharatanatyam.png (7. 5. 2017) 
VIDEOPOSNETEK: 
Bazar 2009 - Bharat Natyam Pushpanjali,  https://www.youtube.com/watch?v=GUaa0_mDEFs (21. 4. 2017) 
Bharat Ntyam,  https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14&feature=youtu.be   (21. 4. 2017) 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala, odmaknemo mize. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 
O tem plesu sem se pogovarjala s plesalko Sylvio Valentine, Indijke, ki živi v Sloveniji. Kontakt 
sem pridobila preko Indijskega veleposlaništva v Sloveniji. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1218/1/DIPLOMA_ZA_TISK_POPRAVLJENA_VERZIJA.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1218/1/DIPLOMA_ZA_TISK_POPRAVLJENA_VERZIJA.pdf
http://www.salamghazeea.si/indijski
https://www.rtvslo.si/zabava/moda/foto-sari-zapeljivo-indijsko-tradicionalno-oblacilo/239822
http://mohiniyattamdance.blogspot.si/2012/03/mudras-hand-gestures-in-mohiniyattamii.html
http://www.salamghazeea.si/indijski
https://www.pinterest.com/pin/440578776018700657/
http://iml.jou.ufl.edu/projects/fall07/Khemlani/page2.html
http://culturextourism.com/wp-content/uploads/2015/04/history-of-bharatanatyam.png
https://www.youtube.com/watch?v=GUaa0_mDEFs
https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14&feature=youtu.be
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

5 min Predhodno razdelim lističe, na katere bodo zapisali odgovora na spodnji dve vprašanji. 
V razred prinesem sari, nadenem si ga.  
Kaj mislite, da je to (pokažem sari)?  
Vprašanje: 
S katere celine (iz katere države) misliš, da prihaja? (Kako lahko to ugotovimo? – Pogledamo na 
deklaracijo) Na listič zapišejo številko 1 in odgovor. 
Predvajam jim glasbo, na katero plešejo tradicionalni indijski ples Bharat Ntyam. 
Vprašanje: 
S katere celine (iz katere države) mislite, da izhaja ta glasba? Na listič zapišejo številko 2 in 
odgovor. 

OSREDNJI DEL 

 
 
 
8 min 

Glasbo znova predvajam, povabim jih, da se gibajo na to glasbo. 
 
Nato jim predvajam posnetek tradicionalnega indijskega plesa Bharat Natyam. 
 
Ob fotografijah jim predstavim ta ples (priloge). 
Že res, da gre za tradicionalni ples Indije, vendar ga plešejo tudi ljudje drugih narodnosti. 
Učencem povem, da je na posnetku, ki sem ga predvajala, ena izmed plesalk Slovenka.   

ZAKLJUČNI DEL 

7 min Pokažem jim še prispevek o modni reviji z indijskimi sariji.- Želim pokazati, da je v Indiji resnično 
nekaj navadnega/vsakdanjega, da obstajajo tudi modne revije sarijev … 
 
Pokažem pa jim še posnetke naših tradicionalnih plesov. 
 
Na vprašanja odgovorijo pisno v paru. 
1. Kakšno je vajino mnenje o tem plesu (Bharat Ntyam)? 
2. Kakšne so razlike med našimi tradicionalni plesi (belokranjsko kolo, koutre  šivat, beksel) in 
tem plesom? 
3. Kako sta se počutila ob plesanju/gibanju na to indijsko glasbo? 
4. Kakšen se vama zdi sari? 
5. Bi se rada naučila ta ples? DA / NE Zakaj? 
6. Kakšno je vajino mnenje o tem, da spoznavamo plese drugih kultur? 
 
Pomen pike na čelu? Izvira iz hindujskih verskih prepričanj, imenujejo jo tudi tretje oko … 
Nekateri pa jo nosijo tudi le za okras. 
Ta ples ni obvezna učna vsebina v šoli. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Naglavni nakit 

 

Priloga 2: Plesalka 

 

Priloga 3: Zvončki na nogah 

 

Priloga 4: Plesalec 

 

Priloga 5: Elementi rok 
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Priloga 6: Predstavitev plesa 

Bharat Natyam je eden najstarejših in najbogatejših klasičnih plesov Indije. Bharat Natyam je v osnovi 
solo ples, ki vključuje v enakem razmerju čisti ples in izraznost. Pomen verzov pesmi, na katero 
plesalec pleše, je publiki predstavljen s pomočjo gibov rok in obrazne mimike. Običajno je tema 
ljubezen do boga. Plesalec je častilec, večni junak, ki je ločen od svoje ljubljene, ki je bog/božanstvo 
in si želi biti združen z njim. Poleg posebne plesne tehnike je čar plesa Bharat Natyam tudi v izraziti 
obrazni mimiki, raznobarvnih svilenih kostumih, sestavljenih iz več kosov, in naglavnem okrasju. 
Plesalci imajo med plesom na nogah pripete tudi zvončke, s katerimi udarjajo ritem. Kot vsaka 
klasična oblika plesa tudi Bharat Natyam zahteva popolno predanost, trdno vadbo in popolno 
koncentracijo. Da lahko plesalec zapleše celo predstavo na odru, je potrebno osnovno šolanje, ki traja 
najmanj 6 let. Zahteva obvladovanje tehnike gibov, dosego gracioznosti, ravnotežja, gibčnosti, 
telesne zdržljivosti in nezmotljiv občutek za ritem. Učijo ga t.i. plesni guruji, ki imajo izjemen vpliv na 
plesalca in so v Indiji skorajda čaščeni. Med urami učitelj poje melodijo, ritem pa udarja z leseno 
paličico. Posebna je tudi glasba, ki ima za Zahodni svet nenavadno štetje in ritme (Plesno društvu 
Salam Ghazeea, 2017). 
Rdeča barva, s katero imajo plesalci poslikane dlani in stopala, se imenuje ALTA in v plesu poudari 
mudre oz. geste z rokami ter gibe na sploh. 

Priloga7: Učni list 

1. Kakšno je vajino mnenje o tem plesu (Bharat Ntyam)? 

______________________________________________________________________________ 

2. Kakšne so razlike med našimi tradicionalni plesi (belokranjsko kolo, koutre  šivat, beksel) in tem 
plesom?_________________________________________________________________________ 

3. Kako sta se počutila ob plesanju/gibanju na to indijsko glasbo?____________________________ 

4. Kakšen se vama zdi sari?__________________________________________________________ 

5. Bi se rada naučila ta ples? DA / NE Zakaj?______________________________________________ 

6. Kakšno je vajino mnenje o tem, da spoznavamo plese drugih kultur? 
__________________________________________________________ 
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15 Priloga 15: Priprava 6. dejavnosti Igra etikete 

UČNA PRIPRAVA 

 

 

 

 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum  25. maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota Stereotipi in predsodki 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi procesni cilj) 

Učenci: 

- spoznajo odnos med pričakovanji, ki jih drugi gojijo do nas, in našim 
vedenjem; 

- zavedajo se vpliva, ki ga ima naše vedenje na druge. 

Procesna cilja: 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne besede stereotipi, predsodki, premagovanje predsodkov 

Učne oblike frontalna, skupinska 

Učne metode opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, igra 

Pripomočki etikete z lastnostmi 

Viri in literatura Brander, P., Abad, J., Cardenas, C., Gomes, R. in Taylor, M. (2006). Izobraževalni 
priročnik »Vsi drugačni, vsi enakopravni«. Ljubljana: Svet Evrope v Stasbourgu 
(Council of Europe publishing), Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, 
Informacijsko dokumentacijski center sveta Evrope pri NUK v Ljubljani. Pridobljeno s  
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf  

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. Zagrnem 
ogledalo. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

 
 
 
4 min 

Igrali bomo igro etikete. 
Učence razdelim v tri skupine po šest učencev. Vsaka skupina posebej bo pred tablo v eni 
minuti odigrala pogovor o tem, kaj bo kdo pripravil za prireditev ob koncu šolskega leta. 
Vsakemu v skupini bom na čelo prilepila nalepko, oni pa ne smejo vedeti, kaj piše na njej. Med 
igro se morajo drug do drugega obnašati tako, kot piše na nalepki. Če na 
nalepki piše npr. len, se morajo do tega igralca vsi obnašati, kot da je vedno 
len (ob tem pa ne smejo nikoli izreči besede, napisane na nalepki!). 
Učenci si morajo v okviru igre prizadevati, da bodo s soigralci ravnali 
v skladu s stereotipom, zapisanim na nalepki. 
Na koncu igre učenci lahko ugibajo, kaj jim piše na čelu, čeprav to ni glavni 
namen igre. Ali pa ugibajo ali imajo pozitivno ali negativno lastnost. 

OSREDNJI DEL 

7 min Pogovor o tem, kaj bo kdo pripravil za prireditev ob koncu šolskega leta. 
Etikete z lastnostmi za učence 1. skupine: len, nasmejan, prepirljiv, zasanjan, delaven, zgovoren 
Etikete z lastnostmi za učence 2. skupine: prijazen, iskren, nestrpen, tih, tečen, potrpežljiv 
Etikete z lastnostmi za učence 3. skupine: družaben, norčav, neumen, sočuten, nesramen, 
vztrajen 

ZAKLJUČNI DEL 

9 min Pogovor: 

• Kako ste se počutili med igro? 

• Se je bilo težko vesti do ljudi v skladu z napisom na nalepki? 

• Se je kdo začel obnašati v skladu z napisom na nalepki (recimo, ali je tisti, ki mu je na 
čelu pisalo duhovit, začel pripovedovati šale in se je obnašal samozavestneje, je tisti z 
nalepko len nehal pomagati ali sploh sodelovati)? 

• Kakšne »nalepke« dajemo ljudem v vsakdanjem življenju? Kako to vpliva nanje in kako 
vpliva na naše mnenje in razmišljanje o njih? 

• Komu v vsakdanjem življenju dajemo »nalepke«, ki smo jih uporabili v igri? 

• So upravičene? 

• Je dajanje »nalepk« strpno dejanje? Razloži.  
Pisno:  

• Zakaj je pomembno, da preverimo informacije, preden verjamemo, da je neka oseba 
taka, kot so nam povedali drugi? 

• Sem direktorica tovarne, ki išče nove delavce. Na razgovor pride nek Španec. Meni pa je 
nedolgo tega prijatelj rekel, da so Španci precej len narod. Kaj bi vi naredili v takem 
primeru? 

 
Pogosto se zgodi, da ljudem, ki jih sploh ne poznamo, na podlagi prvega vtisa ali pa informacij, ki 
smo jih nekje slišali, ne pa tudi preverili, nadenemo etiketo. Menimo, da ta lastnost zanj drži in 
potem se pogosto tudi vedemo tako do njega. Moramo se truditi, da ljudi spoznamo in se tako 
izognemo »etiketiranju«. Dober primer je bila naša igra, ko so se sošolci do vas vedli tako, kot 
ste bili »označeni«, in ne tako, kot bi se sicer, ker vas že poznajo. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Etikete 

len nasmejan družaben prepirljiv 

zasanjan nergač norčav neumen 

delaven zgovoren prijazen tekmovalen 

nestrpen tih tečen nesramen 

 
Priloga 2: Učni list 
 
1. Zakaj je pomembno, da preverimo informacije, preden verjamemo, da je neka oseba taka, kot so 
nam povedali drugi? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Sem direktorica tovarne, ki išče nove delavce. Na razgovor pride nek Španec. Meni pa je nedolgo 
tega prijatelj rekel, da so Španci precej len narod. Kaj bi vi naredili v takem primeru? 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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16 Priloga 16: Priprava 7. dejavnosti Prvi vtis 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum 30. maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota  Prvi vtis 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi procesni cilj) 

Učenci: 

- spoznajo, kako si vsak zase razlaga videno, 
- spoznati, kako tisk uporablja slike. 

Procesna cilja: 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne besede fotografije, članek, prvi vtis 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, delo s konkretnim materialom 

Pripomočki slike, listki za napise pod slikami, lepilni trak, škarje  

Viri in literatura Brander, P., Abad, J., Cardenas, C., Gomes, R. in Taylor, M.  (2006). Izobraževalni 
priročnik »Vsi drugačni, vsi enakopravni«. Ljubljana: Svet Evrope v Strasbourgu 
(Council of Europe publishing), Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, 
Informacijsko dokumentacijski center sveta Evrope pri NUK v Ljubljani. Pridobljeno s 
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_priro
cnik_vsebina.pdf 
Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo 
za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 
SLIKE:  
Begunec, http://www.filantropija.org/wp-
content/uploads/2015/02/Basir_zgodba.pdf (10. 5. 2017) 
Deklica, https://www.prlekija-on.net/ostale-novice/1744/dnevnik-sp-jar-2010-
lesoto.html (26. 4. 2017) 
Violinist, http://www.delo.si/sobotna/oda-radosti-na-makedonsko-grski-meji.html 
(10. 5. 2017) 
Zabalini, http://www.svetinljudje.si/PictureBroker.aspx?Id=3930 (25. 5. 2017) 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
http://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2015/02/Basir_zgodba.pdf
http://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2015/02/Basir_zgodba.pdf
https://www.prlekija-on.net/ostale-novice/1744/dnevnik-sp-jar-2010-lesoto.html
https://www.prlekija-on.net/ostale-novice/1744/dnevnik-sp-jar-2010-lesoto.html
http://www.delo.si/sobotna/oda-radosti-na-makedonsko-grski-meji.html
http://www.svetinljudje.si/PictureBroker.aspx?Id=3930
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

5 min Na tablo projiciram slike treh različnih oseb ali skupine ljudi (priloge). 
Vsak učenec dobi dva papirnata trakova. Nato si ogledajo vsako fotografijo posebej in izberejo 
fotografijo, za katero bodo napisali en negativni naslov ter izberejo drugo fotografijo, za katero 
bodo zapisali pozitivnega.  Naslova napišejo na trakova in naslova prilepijo pod izbrane fotografije. 
(FOTOGRAFIJE OBREŽI!) 

OSREDNJI DEL 

5 min 1. Koliko različnih interpretacij vsake fotografije smo dobili? 
2. Ste na isti sliki videli različne stvari? Kaj? 
3. Kaj pogledaš najprej, kadar bereš časopise ali revije: besedilo ali slike? Zakaj? 
4. Kako realno fotografije prikazujejo, kaj se je v nekem primeru zares zgodilo? 
5. Dobiš preko slike ali besedila zanesljivejše informacije? 

 
Novinarji pogosto uporabijo take slike, da pritegnejo našo pozornost, rečemo, da z njimi vplivajo 
na naša čustva. Vsak posameznik si fotografije razlaga po svoje, zato je pomembno, da preberemo 
tudi besedilo pod sliko in izvemo, kaj nam želi novinar sporočiti, ali pa da izvemo zgodbo, ki jo nosi 
slika. 

ZAKLJUČNI DEL 

5 min Predstavitev člankov, iz katerih so bile vzete te 3 fotografije (priloge). 
***Sporočilo posamezne slike 
1. Niso begunci teroristi, niso vsi begunci »razbojniki«, veliko je tistih, ki si želijo boljšega, 
predvsem pa normalnega življenja. So umetniki, študentje, ki si želijo nadaljevati svoj študij. 
Glasba je lahko blažilec tegob, za trenutek pozabiš na težave, bolečine … 
2. Ni videz vse .. Tudi za robustnim videzom in umazano kožo, se skriva topla, prijazna in odprta 
človeška narava. 
3. Vesel je, da je v tujini, boljšo prihodnost ima, lahko se izobražuje … 
 
- So bili novinarji v člankih strpni? 
- Kako bi se izognili etiketiranju posamezne slike? (Tako, da preberemo besedilo.) 
 
Projiciram sliko deklice (priloge). Na listke zapišejo, kaj bi želeli deklico vprašati, če bi jo dobili za 
novo sošolko in, zakaj? 

PRILOGE 

Priloga 1: Violinist 

 

1. Na meji med Grčijo in Makedonijo, zbirni center ob železniški progi. 
2. 24-letni Sirec Rami. 
3. Študent glasbene fakultete v Siriji. 
4. Prijatelji so ga spodbujali, naj prične igrati. 
5. Pričel je malo prestrašeno, a ko so drugi begunci zaslišali zvoke violine, so utihnili. 
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6. Zaigral jim je 3 skladbe, na koncu je dobil velik aplavz. 
7. Igral je na svojo rezervno violino, ker je svojo pravo izgubil v morju, ko so pluli proti Grčiji. 
8. Želi si študirati v tujini, zaslužiti denar, da ga pošlje bratu, ki je ostal doma. 

Priloga 2: Zabalini 

 

1. Zabalini 
2. Kairo (Egipt) 
3. Nabiralci smeti – preživljajo se s pobiranjem smeti po mestu 
4. Za robustnim videzom in umazano kožo teh nenavadnih ljudi, ki se težko borijo za preživetje, se 

skriva topla, prijazna in odprta človeška narava. 

Priloga 3: Begunec 

 

1. Bašir 
2. Pri 13 letih je pobegnil iz Afganistana 
3. Težke stvari je preživel, da je prišel v Evropo 
4. Tihotapcem je plačal veliko, da bi prišel iz Grčije v Italijo 
5. Peljal se je v natrpanem tovornjaku, a voznik jih ni odpeljal v Italijo, temveč v Slovenijo 
6. V Sloveniji so ga je ujeli policisti in ga predali v center za begunce v Postojni 
7. Ko mu je mama poslala še nekaj denarja, je odšel naprej po Evropi, vendar se je moral čez čas 

vrniti v Slovenijo, saj je tu oddal svoje prstne odtise 
8. V Sloveniji je šel v šolo, namenjeno tujcem, ni znal čisto nič slovenščine 
9. Tukaj je dokončal osnovno šolo 
10. Zdaj obiskuje srednjo zdravstveno šolo ter trenira gorski tek 
11. Njegov trener je povedal, da če bi Bašir imel slovensko državljanstvo, bi bil najboljši mladinec v 

gorskem teku; vsi upajo, da ga bo čim hitreje dobil 

Priloga 4: Deklica 
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17 Priloga 17: Priprava 8. dejavnosti Glasba različnih kultur 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka Nina Sever 

Mentorica na OŠ Greta Gašperin Mentorici na PeF dr. Maja Umek in dr. Irena Hergan 

Šola OŠ Trebnje 

Datum 31. maj 2017 Razred 5. c 

Učna tema LJUDJE V DRUŽBI Učna enota  Glasba različnih kultur 

Tip ure Pridobivanje novega znanja 

Učni cilji 

(tudi procesni cilj) 

Učenci: 
- spoznajo, da imajo ljudje v skupnosti različne kulturne navade, 
- spoznajo glasbo različnih kultur, 
- spoznajo, da lahko umetniki iz posameznih držav, ustvarjajo tudi glasbo 

drugih kultur, držav. 
Procesna cilja: 
- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 
- učenci razvijajo strpen odnos do sošolcev. 

Ključne besede kulturne razlike, večkulturnost, glasba različnih kultur, kitajska, afriška, ruska, 
indijanska glasba 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska, delo v paru 

Učne metode opazovanje, pogovor, razlaga, poslušanje, delo s konkretnim materialom, metoda 
ustvarjalnega giba 

Pripomočki računalnik, zvočniki 

Viri in literatura Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija (Izlet v naravo, Marija Križaj). Pridobljeno s  
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf  

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 
VIDEOPOSNETEK: 
TV1. si (15. julij 2015). Klicanje dežja po afriško (video). Pridobljeno s 
https://www.youtube.com/watch?v=uFTBT_UvXx4  
Koncert dua Najoua na Velenjskem gradu, https://www.youtube.com/watch?v=x3curO6Dlxo (28. 5. 
2017) 
Mehičani igrajo Na Golici, https://www.youtube.com/watch?v=SaLCTiuke60 (20. 5. 2017) 
GLASBA 
Afriška glasba,   https://www.youtube.com/watch?v=_G6ewcEMefw  (11. 5. 2017) 
Indijanska glasba,  https://www.youtube.com/watch?v=pXz8QRsxkqo (11. 5. 2017) 
Kalinka (Ruska glasba),  https://www.youtube.com/watch?v=qn06W-iBfkQ (11. 5. 2017) 
Kitajska glasba,   https://www.youtube.com/watch?v=K7CseTNRZ_0  (11. 5. 2017) 
The Lion Sleeps Tonight, https://www.youtube.com/watch?v=hPXrdoWyGc0 (11. 5. 2017) 
Solomon Linda&The Evening ( The First Version), 
https://www.youtube.com/watch?v=mrrQT4WkbNE (11. 5. 2017) 

Opombe Priprava je namenjena izvedbi 20-minutne dejavnosti. 
Predhodno pripravim pripomočke, ki jih bom med uro potrebovala. 
V razredu sta romska otroka in otrok priseljenec (musliman). 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uFTBT_UvXx4
https://www.youtube.com/watch?v=x3curO6Dlxo
https://www.youtube.com/watch?v=SaLCTiuke60
https://www.youtube.com/watch?v=_G6ewcEMefw
https://www.youtube.com/watch?v=pXz8QRsxkqo
https://www.youtube.com/watch?v=qn06W-iBfkQ
https://www.youtube.com/watch?v=K7CseTNRZ_0
https://www.youtube.com/watch?v=hPXrdoWyGc0
https://www.youtube.com/watch?v=mrrQT4WkbNE
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA 

UVODNI DEL 

 
 
 
 5 min 

Poslušamo afriško, rusko, kitajsko, indijansko glasbo.  

Učenci pisno odgovarjajo na vprašanja: 

Kakšne občutke zbuja poslušana glasba v tebi? 
Kakšno je razpoloženje v glasbi? 
V katero državo/na katero celino bi umestil to glasbo? 

Na koncu jim povem, od kod izvira glasba. 

OSREDNJI DEL 

 11 min Ali lahko zanesljivo vemo, kdo je napisal posamezno skladbo? 
Dvignejo roke, kdo je za DA in kdo za NE. Preštejem. 
Poslušamo skladbo The Lion sleeps tonight iz Disneyjeve risanke. Na hrbtno stran lista zapišejo, 
iz katere države/s katere celine menijo, da izvira ta skladba. 
 
Nato pa poslušamo afriško verzijo (prvotno verzijo), saj je to skladba afriškega ustvarjalca 
Solomona Linda (napisal jo je v jeziku zulu), ki pa je postala svetovno znana in jo izvajajo v 
najrazličnejših oblikah. Na hrbtno stran lista zapišejo, iz katere države/s katere celine menijo, da 
izvira ta skladba. 
Mislite, da je to ena in ista skladba? 
Dober primer tega, da ne moremo zanesljivo vedeti, kdo je napisal skladbo, je afriška skladba 
The Lion sleeps tonight, ki so jo poustvarjali številni svetovni avtorji. 
 
Ne moremo zanesljivo vedeti, kdo je napisal posamezno skladbo. Avtor neke skladbe je lahko 
nekdo, ki sploh ne prihaja iz te kulture, države, dobri primeri tega so sledeče/spodnje skladbe …  
Ogledamo si jih. 
Nestereotipni posnetki: 

- Mehičani na ulicah Ljubljane igrajo Na Golici. 
- Slovenca ustvarjata afriško glasbo 

 
Kot zanimivost: 
Afriška glasba – za Afričane je glasba povezana z duhovnim svetom, zato je prisotna pri verskih 
obredih, zabavah, pri delu, pri zdravljenju. Prepoznamo jo po bobnih, ritmu. Vsa afriška glasba 
ima skupni ritem, ponavljanje odlomkov, poudarjeni ritem, večglasno petje (TV1. si, 2015).  

ZAKLJUČNI DEL 

 4 min Vizualizacija ob glasbi. Sanje o poležavanju na travniku na Kitajskem. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Učni list 

Kakšne občutke zbuja poslušana glasba v tebi? 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4. _______________________________ 

Kakšno je razpoloženje v glasbi? 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4. _______________________________ 

V katero državo/na katero celino bi umestil to glasbo? 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4. _______________________________ 
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Priloga 2: Vizualizacija 

Prirejeno po vizualizaciji Marije Križaj 

IZLET V NARAVO NA KITAJSKEM 

Ležimo na hrbtu, smo sproščeni in umirjeno dihamo. 
Zapremo oči. 
 
Danes sem si zaželela oditi na sprehod. 
Rada bi odšla nekam, kjer bom lahko na soncu. 
Usedem se na kolo in se odpeljem v neznano. 
Nežen veter prijetno pihlja. 
Pot me pripelje do hriba. 
Kolo prislonim k drevesu. 
Peš se odpravim po hribu navzgor. 
Pred menoj se kar naenkrat razprostira prečudovit travnik, v daljavi zagledam Kitajski zid. Kako 
mogoče je, razprostira se tako daleč, kot mi seže oko. Navdušena in prevzeta sem. 
Nato se brez razmišljanja uležem med cvetlice na travniku. Vsaka ima svoj poseben vonj. 
Ležim in vonjam. 
Sonce me nežno greje po celem telesu. 
Ob robu travnika rastejo mogočna drevesa, ki že nekaj stoleti vidijo skrivnosti te čudovite pokrajine. 
Če dobro prisluhnem, lahko slišim bitje svojega srca. 
Okrog mene ni nikogar razen prelepe narave. 
Pššššššššššššt. 
Nekaj slišim. 
Nekje v daljavi. Vstanem in se razgledam naokoli. V daljavi zagledam pando, pravo pravcato pando. 
Ta črno bela vreča se veselo igra na travniku.  
Uležem se nazaj. 
Čebele letajo s cveta na cvet. 
Prav prijetno je poslušati njihovo brenčanje. 
Kot da bi mi hotele nekaj povedati. 
Sonce počasi zahaja. 
Želim ujeti vse sončne žarke, da me bodo spremljali, kamor grem. 
Polna energije se odpravim po hribu navzdol. 
Še vedno me čaka moje kolo, ki je prislonjeno k drevesu. 
Usedem se nanj in se odpeljem domov. 
Veter me še vedno prijetno hladi in mi mrši lase. 
Pot do doma je bila še krajša, tako da sem bila doma v hipu. 
Usedla sem se na ležalnik pred hišo in si rekla: 
»Danes sem naredila to, kar sem si zjutraj zaželela.« 
Nato zazvoni budilka in moram vstati, ampak čakaj, saj je zunaj res sončen dan. 
 

Zdaj pa se pretegnite, stresite z rokami in nogami ter odprite oči. 
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18 Priloga 18: Kazalo vsebine priloge 

 


