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POVZETEK 

Vzgoja in izobraževanje ter njena načela v slovenski javni šoli izhajajo iz koncepta človekovih 

pravic in pojma pravne države. Iz koncepta človekovih pravic izhajajo tudi skupne vrednote 

sodobne družbe, ki jih mora javna šola, ki je namenjena vsem, upoštevati, spoštovati in razvijati. 

Vzgoja v javni šoli si mora tako prizadevati, da bi njeni učenci prevzeli te norme in vrednote, 

ki izhajajo iz človekovih pravic. Da lahko to doseže, mora privzgojiti tudi zavest o dolžnostih 

do drugih, saj pravice nikoli ne nastopajo brez dolžnosti do drugih in javna šola mora to 

spoštovati. Zaradi slednjega mora biti javno šolstvo laično in ne sme biti pod monopolnim 

vplivom cerkve, strank ipd.  

V javni šoli mora biti prostor za vse, ne glede na spol, raso, verska ali druga prepričanja, spolno 

usmerjenost ali kakršne koli druge okoliščine. Poleg laičnosti mora v javnem šolstvu biti 

zagotovljena nevtralnost. Ker učenci prihajajo iz različnih okolij in imajo različne vrednote ali 

prepričanja, je treba spoštovati načelo nediskriminacije. To načelo je tisto, ki učence varuje 

pred tem, da bi bili zaradi svojih prepričanj, rase, barve kože, spolne usmerjenosti ali katere 

druge okoliščine neenako obravnavani, kar pa je pri vse večjem pluralizmu vrednot in 

prepričanj težko in predstavlja učiteljem velik zalogaj. Poleg načela nediskriminacije se mora 

v javni šoli upoštevati tudi načelo objektivnosti. Z njo učitelji zagotovijo obravnavo snovi ter 

posredovanje znanj, ki temeljijo na znanosti in znanstvenih dejstvih. S tem znanjem učenci 

pridobijo vednost, ki jim omogoča, da razmišljajo kritično. Razvijanje avtonomnega, kritičnega 

posameznika pa je ena izmed glavnih nalog javne šole, saj mu to omogoča uspešno 

udejstvovanje v današnji pluralni družbi.  

Naloga učiteljev je, da pri učencih razvijajo spoštovanje, strpnost ter empatijo do »drugačnih« 

ter da razvijajo sposobnosti medsebojnega sodelovanja in sprejemanja. Ker je razlik, bodisi 

kulturnih, rasnih, verskih ali kakršnih koli drugih, med učenci veliko, morajo učitelji znati te 

razlike umeščati v pouk na način, ki nikogar ne diskriminira ali kako drugače negativno 

obravnava. Z magistrskim delom sem v ta namen raziskala, kako naj učitelji ter drugi strokovni 

delavci šole vodijo pouk in kaj lahko naredijo v primerih, ko se med učenci pojavijo razlike, ki 

temeljijo na različnih prepričanjih ter vrednotah, ne da bi pri tem prišlo do nespoštovanja teh 

razlik. V ta namen sem sestavila realistične primere, ko do tega lahko pride, ter s teoretično 

raziskavo predstavila in opisala ustrezna ravnanja učiteljev ter drugih strokovnih delavcev šole 

za te primere. 

Z raziskavo sem dobila vpogled v delovanje učiteljev in strokovnih delavcev šole v pluralizmu 

vrednot in prepričanj. Ugotovila sem, da je pomembno, da se učitelji zavedajo svoje vloge ter 

ves čas pazijo na to, da delujejo nediskriminatorno, in enakovredno vključujejo vse učence, ne 

glede na njihove vrednote, prepričanja ali značilnosti njihovih družin.  

Ključne besede: človekove pravice, javna šola, laična šola, pluralizem vrednot, spoštovanje, 

toleranca, kulturna raznolikost 



  

ABSTRACT 

The principles of child rearing and education in Slovenian public school arise under the concept 

of human rights and the perception of rule of law. The concept of human rights is the main 

foundation of common values to modern society which must be followed, respected and 

developed by public schools and therefore it is aimed to pupils to adopt those values arising 

from human rights. For this to be achieved a public school must as well impart awareness of 

duties to one another, for the rights are never acted without the duties to one another and a 

public school must respect that. Due to the latter, public education must be secular and must 

not be under the monopolistic influence of church, political parties, etc.  

A public school is a place where all pupils must be treated equally regardless of their sex, race, 

ethnicity, religion, belief, language, sexual orientation, gender identity, age, health or other 

status. Pupils come from different environments and have different values and beliefs that is 

why there is no place for discrimination, meaning that all pupils are protected from being treated 

unequally for their sex, race, ethnicity, religion, belief, language, sexual orientation, gender 

identity, age, health or other status. However, the amount of work that teachers do is due to this 

growing pluralism huge. Furthermore, there is another principle that public schools must 

follow: a principle of objectivity. With that principle teachers ensure that the knowledge they 

pass on to their pupils is based on science and scientific facts so they can develop critical 

thinking. Developing an autonomous, a critical individual is one of the main objectives of public 

schools for only such an individual can become a successful grown-up in today's pluralistic 

society.  

It is the teachers' task to develop respect, tolerance and empathy in pupils and to develop the 

ability of mutual collaboration and acceptance. Teachers have to implement all the differences 

– cultural, racial, and religious - into their lessons in such a way that no pupil feels discriminated 

or being considered badly. In my thesis, I tried to find out how teachers should carry out their 

lessons and what to do in the situations where there are differences among pupils based on 

different values without disrespect. I made realistic examples of such cases and used a 

theoretical research to describe corresponding teachers' and other educational stuff's behaviour 

in those cases.  

With the research I got the insight into activities of teachers and other educational stuff on 

pluralism of values and beliefs. I found out that it is important for teachers to be aware of their 

role, to work non-discriminative and equally integrate all the pupils regardless of their values, 

beliefs and family characteristics.  

Key words: human rights, a public school, a secular school, pluralism of values, respect, 

tolerance, cultural diversity  
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1 UVOD 

Pluralizem vrednot in prepričanj je v današnji družbi neizogibno dejstvo. Življenje v 

raznolikosti pa je eden izmed večjih izzivov, s katerimi se družba sooča. Ob vse večjem 

pluralizmu vrednot se je treba zavedati, da vsi ljudje, čeprav nek partikularni sistem vrednot 

prevladuje, ne delimo istih vrednot ter prepričanj. Različnost življenjskih slogov, navad, norm 

in prepričanj se izraža tudi v šoli (Margan, 2012) in tega se morata vzgoja in izobraževanje v 

javni šoli, ki je namenjena prav vsem, ne glede na njihovo narodnost, raso, verska ali kakršna 

koli druga prepričanja, zavedati.  

Javna šola mora učencem omogočiti pravično in kakovostno izobraževanje ter jim omogočiti, 

da se razvijejo v avtonomna bitja. V njej vzgoja ne more in ne sme potekati v okviru vrednot 

enega izmed partikularnih vrednotnih sistemov, ampak mora učence soočati s partikularnostjo 

partikularnega (Kovač Šebart in Krek, 2009) ter jih vzgajati v duhu skupnih vrednot, ki izhajajo 

iz koncepta človekovih pravic in širšega soglasja o tem, kaj lahko iz različnih vrednotnih 

sistemov privzamemo kot skupno vsem (Kovač Šebart, 2002).  

Na skupnih vrednotah temelji vzgoja v javni šoli, ki otrok ne izključuje in ne diskriminira, 

ampak jim omogoča, da razvijajo kritično mišljenje, da se naučijo svobodno presojati in da 

nanje prenaša vednost in metode, ki jim bodo omogočale svobodno izbirati (prav tam). Hkrati 

mora šola učence vzgajati v duhu spoštovanja in strpnosti ter si prizadevati, da nihče zaradi 

svojih takšnih ali drugačnih prepričanj ni izključen in nespoštovan. Razlike med učenci 

velikokrat privedejo do nespoštovanja, diskriminacije in izključevanja otrok, ki so zaradi svojih 

prepričanj, izgleda ali praks »drugačni« od večine učencev. Šola in učitelji si morajo 

prizadevati, da bi te razlike zmanjšali oziroma da bi učence naučili živeti v sožitju. Učence 

morajo naučiti oziroma vzgojiti tako, da se bodo zavedali svoje odgovornosti do drugih (Delors 

idr., 1996). Na to šole posameznike pripravijo tako, da jih poučijo o njihovih pravicah in 

dolžnostih, da razvijajo svoje socialne sposobnosti ter da jih spodbujajo k sodelovanju in 

skupinskemu delu (prav tam). Zmanjšati morajo predsodke in stališča do »drugačnih«, jih 

naučiti tolerance, ki učencem omogoča, da imajo strpen odnos tudi do tistih, do katerih ne gojijo 

prijateljstva, ter jih naučiti empatije, da bodo razumeli, zakaj nekdo v določeni situaciji nekaj 

naredi. Brez strpnosti, brez razvijanja razumevanja drugačnosti, empatije, razumevanja 

položaja drugega in brez zavedanja krivic v družbi ali skupnosti ne moremo razvijati 

solidarnosti ter oblikovati skupnost oziroma razred in šolo, ki sprejema vse učence (Smolič, 

2015). 

Ob vsem tem učitelj ne sme pozabiti na svojo vlogo, ki je zelo pomembna (Marentič Požarnik, 

2014). Učitelj je učencem velik zgled in z lastnih zgledom lahko naredi veliko, kajti če je sam 

pripravljen zaznati, prepoznati in spoštovati drugačnost, veliko prispeva k sodelovanju med 

posamezniki, ki pripadajo različnim kulturam (Motik in Veljić, 2007). Stališča učitelja do 

»drugačnih« in njegova naklonjenost do dela z njimi tako vplivajo na spodbujanje prosocialnih 

odnosov in solidarnost med učenci. Učitelj je tisti, ki z različnimi metodami in dejavnostmi v 

razredu spodbuja ter omogoča razvoj strpnosti, empatijo, sprejemanja drugih in dialog med 

vsemi učenci (Marentič Požarnik, 2014). 

Pri delu mora upoštevati tudi načela objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti (Kovač Šebart in 

Krek, 2009). Učitelj mora posredovati znanje, ki temelji na znanosti. S pridobljenim in 

usvojenim znanjem pa je učenec lahko kritičen in upošteva pluralizem vrednot in prepričanj. 

Učenci morajo pridobiti znanje, kajti vednost je pogoj za razmišljanje, ta pa omogoča kritičnost 
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v današnji pluralni družbi (prav tam). Učitelj mora znati umeščati razlike med učenci v pouk in 

jim omogočiti, da se lahko v šolski instituciji prepoznajo.  

Magistrsko delo temelji na teoretski raziskavi literature in virov. V njem sem želela predstaviti 

in reflektirati skupne vrednote vseh ljudi ter na tej osnovi raziskati in ugotoviti, kako lahko 

učitelji vodijo pouk in kaj lahko naredijo v primerih, ko imajo v razredu učence z drugačnimi 

vrednotami in normami normalnosti od večine učencev, ter v primerih, ko obravnavajo teme 

oz. snovi, ki lahko v učencih sprožijo moralno pretresenost.  

V ta namen sem sestavila realistične primere, ko se učiteljem to lahko zgodi, in raziskala 

različne vire, literaturo ter predstavila možne rešitve in načine dela, ki omogočajo ustvarjanje 

sožitja med učenci in prostor, v katerem ni nihče izključen zaradi svojih prepričanj. Prav tako 

sem raziskala, kako naj učitelj umešča kulturne, verske, etnične in politične razlike v pouk in 

kako lahko z znanjem vzpostavi kritičnost do pluralnosti.  

V raziskavi me je zanimalo predvsem, kako naj učitelji ravnajo ob prisotnosti učencev, ki 

prihajajo iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja, ki imajo drugačna verska prepričanja od 

večine in ki izhajajo iz netradicionalnih družin. Cilj raziskave pa je bil tudi reflektirati, kako 

učitelji s svojimi prepričanji, stališči in ravnanji vplivajo na prepričanja in ravnanja svojih 

učencev.  

2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA TER METODOLOGIJA 

Šola se trudi učence opremiti z znanjem za vseživljenjsko učenje in z znanjem, ki jim bo 

omogočalo aktivno delovanje v današnji pluralni družbi. V šolskem okolju se srečujejo otroci, 

ki imajo različna prepričanja, norme in vrednote, katerih učitelji ne smejo zanemariti ali jih 

poskušati spremeniti. Njihova naloga je, da učence opremijo z znanjem, ki jim bo omogočalo 

kritičnost razmišljanja. Vednost je namreč pogoj za razmišljanje, zato znanje omogoča, da v 

pluralnosti vrednot in prepričanj vzpostavimo kritičnost. Posredovati pa jim morajo znanje 

različnih področij znanosti in zagotoviti enakovredno obravnavo vseh (Bela knjiga, 2011). 

Učitelji morajo znati umeščati te razlike med učenci v pouk in jim omogočati, da se lahko v 

šolski instituciji prepoznajo.  

V magistrskem delu zato raziskujem in ugotavljam, kako naj bi učitelji vodili pouk in kaj naj 

bi naredili v primerih, ko imajo v razredu učence z drugačnimi vrednotami in normami 

normalnosti od večine učencev ter v primerih, ko obravnavajo teme, ki lahko v učencih sprožijo 

moralno pretresenost. S tem namenom sem sestavila tudi realistično zasnovane primere, ko se 

učiteljem to lahko zgodi, raziskala različne vire, literaturo ter predstavila možne rešitve in 

načine dela, ki učiteljem omogočajo ustvarjanje sožitja med učenci ter prostor, v katerem nihče 

ni zaradi svojih prepričanj izključen. Prav tako sem raziskala, kako naj učitelji umeščajo 

kulturne, verske in etnične razlike v pouk in kako lahko z znanjem vzpostavijo kritičnost do 

pluralnosti.  

2.1 Cilji magistrskega dela 

Cilji magistrskega dela so opredeliti skupne vrednote v javni šoli, katerih temelj so človekove 

pravice, ugotoviti, kako naj učitelji ravnajo ob prisotnosti učencev, ki prihajajo iz drugega 

kulturnega in jezikovnega okolja, ki imajo drugačna verska prepričanja od večine ali pa verskih 
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prepričanj nimajo, ki izhajajo iz netradicionalnih družin (starša sta enakega spola, posvojeni 

otroci), ugotoviti, kateri so glavni dejavniki, ki omogočajo učinkovito vključevanje otrok z 

drugačnimi vrednotami in prepričanji od večine otrok v šoli, ter zasnovati primere, ki 

prikazujejo, kako naj bi učitelji s svojimi prepričanji, stališči in ravnanji ustrezno vplivali na 

prepričanja in ravnanja svojih učencev. 

2.2 Raziskovalna vprašanja 

- Katere so vsem skupne vrednote, ki jim je treba slediti pri vzgojno-izobraževalnem delu v 

pluralni javni šoli? 

- Kako naj učitelji prilagajajo pouk učencem, ki izhajajo iz ne-večinskega oziroma 

specifičnega kulturnega, verskega, etničnega in/ali jezikovnega okolja? 

- Kateri dejavniki omogočajo učinkovito integracijo otrok z drugačnimi vrednotami in 

prepričanji od večine ali določenih skupin otrok? 

- Kako naj učitelj predstavi netradicionalne družinske oblike, da ne bi zaradi tega prišlo do 

diskriminacije učencev? 

- Kako naj učitelj deluje, da svojih stališč in prepričanj ne bo prenašal na učence? 

2.3 Metode in raziskovalni pristop 

Moje magistrsko delo je teoretično, zato sem uporabila raziskovalni metodi, imenovani metoda 

deskripcije ter metoda analize in sinteze, temeljni inštrument zbiranja podatkov pa je bila 

literatura, na osnovi katere sem izdelala teoretična izhodišča in raziskala ter analizirala situacije, 

ki sem jih uporabila v izdelavi konkretnih primerov. Preko teh primerov v magistrskem delu 

konkretno prikazujem, kako ravnati, ko imajo učitelji v razredu učence z drugačnimi 

vrednotami in normami normalnosti od večine učencev ter v primerih, ko obravnavajo teme, ki 

lahko v učencih sprožijo moralno pretresenost.  

3 SPLOŠNA NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Načela vzgoje in izobraževanja izhajajo iz koncepta človekovih pravic in pojma pravne države. 

Kot je podrobneje zapisano v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), 

sta razloga za to predvsem dva. Prvi je ta, da danes v družbah, ki so prepletene z različnimi 

svetovnimi nazori ter vrednotami, ni mogoče utemeljiti vzgoje in izobraževanja le na enem od 

vseh sprejetem svetovnem nazoru, vrednotnem ali strokovnem temelju. Zato moramo v vzgoji 

in izobraževanju v javni šoli stremeti k izgradnji čim širšega konsenza o tem, kaj je dobra šola 

(prav tam).  

Drugi razlog je, da so pravice, ki jih vključujejo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 

Konvencija o človekovih pravicah in številni mednarodni dokumenti, že odraz združitve 

najboljšega, kar so proizvedli različni vrednotni in moralni sistemi ter so obče sprejemljivi (prav 

tam). V družbi je namreč treba poiskati soglasje o tem, kaj je tisto, kar je vsem partikularnim 

sistemom skupno in kar vzpostavlja temeljni sistem vrednot, ki naj bi bile vodilo za pouk v 

javni šoli (Kovač Šebart, 2000). 
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3.1 Človekove pravice in dolžnosti 

Človekove pravice so standardi, ki so sprejemljivi za vse in so potrebni vsem (Divjak, 1998). 

So soglasje v lokalni, regionalni in svetovni skupnosti ter omogočajo soglasja in kompromise 

za skupno življenje (prav tam). Lahko rečemo, da je koncept človekovih pravic zasnova 

družbenih etičnih načel, ki vsakega posameznika zavezujejo k prav določenim ravnanjem v 

razmerju do drugega (Kovač Šebart, Krek, 2007). Z etiko človekovih pravic in dolžnosti ima 

vsak posameznik pravico, da živi, da ga ne mučijo, da lahko ima svoja prepričanja in religijo, 

ki jo javno izraža, da se svobodno giblje in ni diskriminiran zaradi svojih prepričanj in stališč 

(prav tam). Človekove pravice niso nekaj, kar se vzpostavi enkrat in za vedno, ampak so 

družbeni projekt, ki pospešuje razvoj stanja v družbi, ki omogoča razširjanje svobode 

posameznika. Pravice lahko tako v šolski skupnosti opredelimo kot možnost uresničevanja 

temeljnih potreb vsakega človeka, ki temeljijo na pojmovanju enakosti (Kink, 2008).  

Človekove pravice so vrednotni temelj vzgoje in izobraževanja v javni šoli, zato mora biti 

edukacija usmerjena k popolnemu razvoju človeka ter mora pospeševati razumevanje, strpnost 

in solidarnost med vsemi ljudmi (Devjak, 2008). Vključujejo individualne in kolektivne 

pravice, njihov temelj pa sta svoboda in enakost posameznikov in skupin (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju v RS, 2011). Zavezujejo k spoštovanju vsakega posameznika ter k spoštovanju 

pluralnosti kultur. S tem spodbujajo razumevanje, strpnost in prijateljstvo med narodi, rasami 

ter verskimi oz. drugimi skupinami (prav tam). Spoštovanje človekovih pravic je osnovna 

vrednota sodobnih družb (Čebašek-Travnik in Urh, 2008), njihovo uresničevanje pa od 

vzgojno-izobraževalnega sistema zahteva zagotavljanje kakovosti dela na vseh ravneh (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011).  

Vzgoja si mora prizadevati, da učenci prevzamejo vrednote in norme, vključene v človekove 

pravice, pri čemer pa mora krepiti ne le zavest o lastnih pravicah, ampak tudi privzgojiti zavest 

o dolžnosti do drugih (prav tam). Sodobne družbe namreč od vsakega človeka zahtevajo 

socialno, etično in kulturno ozaveščenost, ki jo šola krepi tako, da vzgaja in izobražuje v duhu 

človekovih pravic, pa tudi dolžnosti (Čebašek-Travnik in Urh, 2008).  

Pravice pa ne obstojijo, če niso spoštovane (Kovač Šebart in Krek, 2007). Njihov obstoj je 

nujen, saj, kot zapiše Mojca Šebart (2000), omogočajo dogovor o vzpostavitvi pravil, vrednot 

in norm, ki veljajo kot splošne. Kot take omogočajo skupno bivanje v šoli, v kateri nihče ni 

izključen. Hkrati pa šola z njimi vzpostavlja okvir za vrednotenje in dialog (prav tam).  

3.2 Avtonomija 

Avtonomija opredeljuje položaj javne šole (Krek, 2015), saj mora šola le-to imeti v razmerju 

do države in struktur oblasti pa tudi do oblik in vrst vednosti ali prepričanj, ki se nahajajo zunaj 

šole (Bela knjiga, 1995). Avtonomnost v razmerju do države mora biti zagotovljena z načinom 

financiranja in načinom zaposlovanja pedagoškega ter strokovnega kadra, ki pa mora biti 

nepristranski ter pod nadzorom javnosti (prav tam). Kot je zapisano v novejši izdaji Bele knjige 

iz leta 2011, avtonomija vključuje strokovno avtonomijo strokovnih delavcev šole ter spodbuja 

zagotavljanje kakovostnega šolskega dela. Učitelj mora imeti strokovno avtonomijo tudi zato, 

da uporabi različne didaktične pristope, ki naredijo pouk bolj kakovosten. Načelo avtonomnosti 

javne šole šolo zavezuje k avtonomiji v razmerju do države in struktur oblasti kot tudi do 

vsakdanjih vednosti in prepričanj (prav tam).  
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Avtonomnost javne šole je povezana tudi z avtonomnostjo posameznika (Bela knjiga, 1995),  

ki jo v drugi Beli knjigi (2011) zapišejo kot enega izmed temeljnih ciljev vzgoje in 

izobraževanja. Šola avtonomijo vsakega posameznika razvija tako, da na eni strani vzpostavlja 

pogoje, v katerih učenec pridobiva neodvisnost z določenimi vplivi na to, po drugi strani pa 

vzpostavlja okolje, ki z znanjem, vrednotami in normami omogoča refleksijo, ter okolje, v 

katerem lahko razvija svojo identiteto (Kovač Šebart in Krek, 2009). Vzgoja v javni šoli mora 

torej delovati tako, da pomaga otroku vzpostaviti njegovo avtonomnost, kamor spadajo njegova 

samostojnost, vladanje nad samim seboj in prevzemanje odgovornosti za dejanja (prav tam). 

Ta avtonomnost se torej navezuje na oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in 

odgovornega posameznika (Bela knjiga, 2011), ki bo zmožen avtonomnega presojanja. Kar pa 

je, kot zapiše Krek (2015), ena od nalog javne šole, saj si mora le-ta prizadevati, da otrokom 

omogoča to postati.  

3.3 Kakovost 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) je zapisano, da ima vsak človek pravico do 

kakovostne vzgoje in izobraževanja, saj je to eno izmed pomembnih načel vzgojno-

izobraževalnega sistema, če želi vzgojiti avtonomne in razsodne posameznike. Ti namreč 

potrebujejo znanje, ki jim daje trdno vseživljenjsko osnovo, da bodo kos zahtevam, ki se 

dogajajo v sodobnih globaliziranih družbah (prav tam). Barica Marentič Požarnik (2014) 

zapiše, da je kakovostno znanje trajno, da nam omogoča globlje razumevanje sebe, družbe, je 

uporabno in celostno, saj nam omogoča povezavo znanj, ne vsebuje samo vsebine, ampak tudi 

spoznavne procese in spretnosti, je dinamično, obsega razmislek o lastnem spoznanju, hkrati 

pa vsebuje še etično razsežnost, ki posamezniku omogoča razmislek o odgovorni uporabi 

znanja v skupno dobro. Kakovostno pridobljeno znanje torej omogoča posamezniku boljše 

razumevanje zapletenih svetovnih pojavov, povezovanje dejstev ter sposobnost kritične presoje 

množičnih informacij. In prav pri kritičnem presojanju ima kakovostno izobraževanje 

pomembno vlogo, saj spodbuja resnično razumevanje dogodkov (Delors idr., 1996).  

Pravica do kakovosti v vzgoji in izobraževanju zajema tudi pravico do kakovostne izvedbe 

vzgojno-izobraževalnega sistema, saj mu le-ta zagotavlja možnost, da pridobi kakovostno 

znanje in izobrazbo. Učenci morajo dosegati kompleksne cilje, zato mora pouk ustvarjati 

situacije, ki od vseh zahtevajo trdo delo, hkrati pa so zanimive, izzivalne, a ravno prav zahtevne, 

malo nad obstoječim znanjem učencev. Kakovosten pouk in dejavnosti, ki se izvajajo, morajo 

biti izvedeni tako, da upoštevajo posameznikove temeljne in individualne potrebe. (Bela knjiga, 

2011). Treba je ugotoviti, kje se učenci na določenem področju nahajajo, nato pa jih postaviti 

v situacije, v katerih se zavedo nezadostnosti svojih pojmovanj, pri čemer pa igra pomembno 

vlogo kakovosten dialog z učiteljem in sošolci (Marentič Požarnik, 2014). Kakovostno znanje, 

ki ga otrok pridobi s pomočjo pouka, tako človeka opremi s široko splošno razgledanostjo in 

odprtostjo duha, z zmožnostjo za vrednotenje in ravnanje (Bela knjiga, 2011).  

3.4 Pravičnost 

Pravičnost v izobraževanju je temeljni element družbene pravičnosti (Bela knjiga, 2011) in je 

tesno povezana z enakostjo. Načelo enakih možnosti je eno izmed temeljnih načel šolske 

prakse. Enakost pa je pogosto razumljena kot enakost izobraževalnih možnosti, ki je ne glede 

na socialno in kulturno poreklo, spol, narodnost, versko pripadnost in konstitucijo eden od 

splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja. Ta enakost pa je nujni pogoj za to, da imajo v sodobnih 
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družbah vsi enake možnosti uspeha v življenju (prav tam). Enake in neodtujljive pravice, ki 

pripadajo vsem, pa so razlog, zaradi katerega morajo biti vsi ljudje enako obravnavani (Kodelja, 

2006). Predpostavlja se, da je zaradi enakosti možnosti vsak človek obravnavan v skladu s 

klasičnim pravilom pravičnosti (Bela knjiga, 2011). To pravilo pojmuje, da je treba enake 

obravnavati enako in neenake skladno z njihovo različnostjo (prav tam). Namen je, da so na 

enak način obravnavani vsi, ki se po pomembnih in smiselnih značilnostih med seboj razlikujejo 

(Kodelja, 2006). Z upoštevanjem tega pravila enakost možnosti dopušča neenakost dosežkov, 

vendar le, če imajo vsi enake možnosti, da jih dosežejo. Pravičnost šole torej pomeni, da daje 

različnim učencem različno, namen tega pa je izravnava objektivnih razlik (Peček in Lesar, 

2006). Pri slednjem je pomembno, da se to ne realizira le na formalnem, institucionalnem 

nivoju, saj pravična šola zahteva učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je za različne učence 

pravično in kaj ne, ter učitelja, ki zna strokovno utemeljiti, zakaj z nekom tako ravna oziroma 

ne ravna enako kot z večino (prav tam). 

Enakost v izobraževanju je odvisna od enakosti možnosti, ki jih ima posameznik v družbi za 

izobraževanje. Zaradi tega mora država vsakemu zagotoviti enake izobraževalne možnosti 

(Bela knjiga, 2011), saj so le-te po besedah Zdenka Kodelja (2006) pogoj za to, da imajo vsi 

državljani enake možnosti za uspeh. Te država zagotovi z različnimi ukrepi, kot so enak obseg 

brezplačnega izobraževanja, omogočanje individualizacije pouka, inkluzija otrok s posebnimi 

potrebami itd.  

Pravičnost v izobraževanju poleg enakosti možnosti vedno zahteva enako, nepristransko in 

skladno obravnavo učencev pri ocenjevanju znanja, kaznovanju, nagrajevanju itd. Učenci, ki 

izkažejo enako znanje, morajo zaradi slednjega dobiti enako oceno, tisti, ki zagrešijo enak 

prekršek, enako kazen … (Bela knjiga, 2011).  

4 JAVNA ŠOLA 

Javna šola je šola, ki je pod enakimi pogoji dostopna vsem ne glede na spol, jezik, narodnost, 

religiozno, politično prepričanje itd. Je kraj udejanjanja pravice do izobraževanja, ki jo ima 

vsak ne glede na kakršno koli okoliščino (Kodelja, 1995). Javna šola je zaradi načina 

financiranja in drugih tehničnih okoliščin najbolj splošno dostopna, zato je v njej ogromno 

različnih ljudi z različnimi nazori (Novak, 2004). Zaradi slednjega in zaradi tega, ker je 

namenjena vsem, mora biti svetovnonazorsko nevtralna. Takšna šola je šola, ki nikomur ne 

vsiljuje sprejetja določenega svetovnega nazora, hkrati pa vsakemu posamezniku omogoča, da 

si izoblikuje lastnega. Javna nevtralna šola izključuje indoktrinacijo, kot taka pa učence in 

učitelje ščiti pred neposrednimi posegi političnih strank, ideologij ali zastopnikov različnih 

svetovnih nazorov (Kodelja, 1995).   

Nevtralna šola zagotavlja nepristranskost učitelja pri izbiri in posredovanju vsebin. Delovanje 

javne šole zato temelji na znanstveno utemeljeni vednosti, učitelji pa posredujejo znanje, ki 

temelji na znanosti (Kovač Šebart in Krek, 2009). S slednjim se strinja tudi Barbara Novak 

(2004), ki zapiše, da mora javna šola učencem dajati objektivne informacije in upoštevati načela 

nevtralnosti. Upoštevati in spoštovati mora idejno in svetovnonazorsko drugačnost učencev in 

njihovih staršev, vendar ta drugačnost ne sme prerasti v indoktrinacijo ali svetovnonazorsko 

nasilje nad ostalimi učenci (prav tam). Zagotavljanje nevtralnosti tako od učiteljic oz. učiteljev 

in strokovnih delavcev v javni šoli zahteva, da preprečujejo dejavnosti, s katerimi bi učenec 

prestopil mejo pri uresničevanju svojih individualnih pravic (Kovač Šebart in Krek, 2009). 
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Javna šola mora biti prostor združevanja, ki temelji na osnovi skupnih temeljnih vrednot. Te 

vrednote morajo zagotoviti kulturno identiteto in socialno integriteto bodočih generacij, prostor 

demokratičnega ravnanja in spoštovanja različno mislečih (Kodelja, 1995).  

Nevtralnost je pomensko blizu laičnosti javne šole. Koncept laičnosti v povezavi s šolo pomeni 

posvetno šolo, ki je ločena od cerkve, zato je laična šola šola, v kateri nihče ni izključen zaradi 

svojih prepričanj, bodisi verskih bodisi kakršnih koli drugih (Kodelja, 1995).  Laičnost šole se 

kaže v tem, da le-ta ni propagator nobene religije in ni pod monopolnim vplivom ne cerkve ne 

političnih strank. Zdenko Kodelja (prav tam) še zapiše, da mora laična šola zagotavljati laičen 

pouk, ki je na vseh stopnjah areligiozen in ki spoštuje vsa prepričanja, zaradi le-teh pa tudi 

nikogar ne izključuje. V današnji pluralni družbi je pomembno, da javna šola učencem ne 

poskuša vcepljati nobenega svetovnega nazora, ampak jih usposablja za uporabo znanstvenih 

dosežkov (Grmič, 1991). Pomemben del šolskega prostora je tudi njegova univerzalnost. Ta ne 

izhaja iz kake enotne religiozne ali svetovnonazorske osnove, ampak iz dejstva, da mora 

posameznika pripraviti na bivanje v različnosti, da bo v njej lahko preživel (Medveš, 1991).  

4.1 Vrednote v javni šoli 

Vrednote predstavljajo sistem prepričanj, o tem, kaj je dobro, zaželeno in vredno. Vplivajo na 

naše vedenje ter na doživljanje sebe in drugih (Kovač Šebart, 2013). Vrednote so osrednji 

regulator našega življenja. Čuvajo samopodobo posameznika, povezane so s telesnimi občutki, 

čustvi in razumom (Kramer, 2012). Oblikujejo se prek pozitivnih izkušenj, ko se otrok počuti 

ljubljen, zadovoljen, upoštevan, ter predvsem ko čuti, da se tako počuti zanj pomemben drugi. 

Takrat oblikuje svoj notranji svet. Oblikujejo se vse življenje v odnosih in nato iz ozadja zavesti 

določajo odnose posameznika do samega sebe, do drugih in do sveta okrog njega (prav tam). 

Posameznik jih mora dobiti in pridobiti že v primarnih skupinah, ob neformalnih stikih in 

odnosih z zaupnimi osebami – učitelji. Doživljati morajo uspehe, ustvarjalnost ter si graditi 

zaupanje, bogatiti čustveno življenje in spoznanja, saj je vse to podlaga za njihov razvoj 

(Divjak, 1998).  

Šola je pomemben prostor v posameznikovem življenju, ker v njej poteka sekundarna 

socializacija, preko katere učenci ne pridobivajo samo znanja, ampak tudi vedenjske vzorce ter 

družbene norme in vrednote (Margan, 2012). Ker danes živimo v družbi, ki je prepletena s 

soobstojem različnih kultur in družb, mora javna šola oblikovati in posredovati sistem vrednot, 

ki izhaja iz skupnih vrednot. Javnega šolstva, ki je namenjeno prav vsem, namreč ni mogoče 

graditi na tem ali onem partikularnem vrednostnem sistemu, temveč le na vrednotah, ki so 

splošno sprejete in tako skupne vsem državljanom, ne glede na njihova prepričanja (Kodelja, 

2007). Za pridobivanje vrednot ni dovolj samo seznanjanje otrok z različnimi vrednotnimi 

sistemi, kot tudi ni dovolj, če vrednote, za katere menimo, da omogočajo dialog, samo 

naštevamo (Kovač Šebart, 2002). Otrokom je treba omogočiti, da so v šolah deležni vodila, ki 

jih vrednotno usmerja. Zato je treba poiskati soglasje o tem, kaj lahko iz partikularnih 

vrednotnih sistemov vzamemo za skupno in tako vzpostavimo temeljni sistem vrednot, ki naj 

bi bile temelj pouka v javni šoli (prav tam).  

Temeljne vrednote izhajajo iz človekovih pravic, saj so le-te najbližje vrednotam in idealom, ki 

so občečloveške in sprejemljive za vse, ne glede na narodnost, raso, politična ali verska 

prepričanja ter druge razlike (Divjak, 1998). Te vrednote niso naključno izbrana serija vrednot, 

saj ne gre za nek spisek, ampak za mrežo med seboj povezanih vrednot in norm, ki druga drugo 

podbirajo, njihova relevantnost pa se je potrdila v daljšem obdobju (Kovač Šebart, 2013). Iz 

njih izhajajo tudi naše ustavne odločbe in ureditve javnega šolstva, zato se pedagoška stroka ne 
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sme in ne more izogniti oblikovanju temeljnega okvira vrednot, na katerega se opirajo učitelji 

v javni šoli (Kovač Šebart in Krek, 2007). Okvir skupnih vrednot je namreč merilo, po katerem 

šola vzpostavlja zahteve in presoja predloge, želje in ravnanja učencev ter staršev, ko jih vključi 

v delovanje šole (Kovač Šebart in Kuhar, 2009).  

Temeljne vrednote nikogar ne diskriminirajo in so zavezujoče za javno šolo tudi zato, ker temelj 

vzgoje in presoje v javni šoli ne sme biti ločevanje otrok. Šola s skupnim okvirom vrednot 

vzpostavlja temelje vrednot in vrednotenja, kot tudi temelje razprave in pluralnosti. (Bela 

knjiga, 2011). Kot pravi Mojca Kovač Šebart (2002), predstavlja oblikovanje skupnih vrednot 

in norm, ki veljajo za splošne, izhodišče, ki omogoča skupno bivanje v šoli na način, ki pri 

pouku nikogar ne izključuje niti ne poveličuje. So ključne za soobstoj različnosti, saj 

vključujejo načelo veljavnosti za vse in hkrati logiko svoboščin, ki vzpostavljajo avtonomijo 

posameznika v točkah, ko ni mogoče odpraviti osebne določenosti (Kovač Šebart in Krek, 

2009). Skupne vrednote zahtevajo namreč spoštovanje vsakega posameznika, tudi če je druge 

veroizpovedi, spolne usmerjenosti, če ima drugačna prepričanja in mišljenja itn. Pogoj za 

prevzetje skupnih vrednot pa ni samo zavedanje lastnih pravic, ampak tudi zavedanje pravic 

drugih, ki so nam enake (prav tam). Prav tako ni dovolj samo dodatno znanje o drugih kulturah, 

ampak je treba učencem zagotoviti določeno predznanje o vrednotah ter o tem, kako so 

utemeljene v različnih kulturah. Vedeti morajo namreč, zakaj jih danes potrebujemo za dobro 

skupno življenje in kako jih lahko spodbujamo, da se po njih ravnajo in živijo (Schlensog, 

2014).  

4.2 Vzgoja in izobraževanje v javni šoli 

Primarna funkcija javne šole je izobraževanje, vendar hkrati šola opravlja pomembno funkcijo, 

imenovano vzgoja. Izobraževanja in vzgoje ne moremo obravnavati kot dva ločena pojma, ker 

poteka vzgoja v vseh medosebnih interakcijah (Margan, 2012) in ker vzgojnih ciljev ni mogoče 

uresničevati ločeno od pouka, saj ravno pouk vzgojne učinke proizvaja prek svojih mehanizmov 

in z njimi (Šebart, 2000). Ali kot zapiše Zdenko Kodelja (1995, str. 122): »Vzgojne učinke 

lahko ima že uporabljena metoda izobraževanja.«  

Vzgoja v javni šoli mora izhajati iz vrednot in norm, utemeljenih na konkretni družbi in na 

tistih, ki veljajo za določeno družbo in ne za človeka nasploh ali za druge družbe (Kovač Šebart 

in Krek, 2009). Pri vzgoji in ravnanjih v šoli je treba upoštevati, da je javna šola institucija, ki 

deluje po pravilih in normah, ki temeljijo na normah družbe ali predpisih države. Šola in učitelji 

se zaradi tega ne morejo izogniti temeljnemu okviru vrednot, ki jim omogoča vzgojo, v kateri 

nihče ni izključen ali privilegiran (prav tam). Brez vrednotnega okvira namreč nimajo opore, 

varovala in korektiva, ki jim na eni strani omogoča, da se izognejo lastnemu partikularnemu 

vrednotnemu presojanju in na drugi strani izključevanju oz. poveličevanju prevladujočih, a še 

zmeraj partikularnih vrednotnih presojanja v ravnanjih do učencev (Kovač Šebart in Krek, 

2007). Skupni vrednotni okvir učiteljem tako nalaga spoštovanje človekovih pravic in dolžnosti 

ter to, da pri pouku ne indoktrinirajo učencev, ampak da razlike učencev razloži in omogoči 

izražanje ter sobivanje le-teh (Kovač Šebart in Krek, 2009).  

V javne šole prihaja vse več otrok, ki s seboj prinašajo veliko razlik. Ne glede na številnost le-

teh morajo šola in njeni zaposleni delovati aktivno vzgojno tako, da vzpostavijo vključevalno 

kulturo. Povedano drugače vzpostaviti morajo vzdušje, ki vzgaja tako, da učenci spoštujejo 

lastne dolžnosti do pravic drugih (Krek, 2015). Vzgoja v današnji javni šoli naj bi zaradi tega 

delovala v smeri razumevanja kulturne različnosti, saj je v današnjem svetu nenehnih sprememb 
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treba, da šola zagotavlja izobraževanje v smislu vrednot, izhajajočih iz človekovih pravic 

(Devjak, 2008). 

Ob tem je pomembno, da se učence seznanja in sooča s pluralnostjo partikularnega. Seznanjanje 

s kulturnimi razlikami in različnostjo vrednot je, po mnenju Kovač Šebartove in Kreka (2009), 

pomembno za vzgojo v javni šoli. Učenci se morajo namreč zavedati, da za vse niso 

samoumevne vrednote, ki se njim zdijo normalne in naravne. Znanje in zavest o slednjem sta 

tudi pogoja za ustrezna ravnanja in uspešnosti vzgoje učitelja v današnjih multikulturnih 

družbah, v katerih so v javni šoli razlike med učenci neizogibne (prav tam). Vzgoja in 

izobraževanje si morata zaradi pluralnosti vrednot in prepričanj prizadevati ter usposabljati 

posameznika za razumevanje samega sebe in za razumevanje drugih (Delors idr., 1996). Zaradi 

tega je naloga šole, da pripravlja posameznike za znosno življenje v popolni raznolikosti, da jih 

uči obvladovanja konfliktov, empatije in jih usposablja za predvidevanje posledic njihovega 

lastnega delovanja (Medveš, 1991). Najprej si mora posameznik, če želi naštete naloge šole 

usvojiti, pridobiti znanje. Informacije in znanje, pridobljeno v šoli, mora biti posredovano 

objektivno, kritično in pluralno (Kodelja, 1995).  

Kriteriji objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti so vodila za odločanje izvajanja pouka. 

Spoštovanje teh kriterijev učitelje prvič zavezuje k objektivnosti, z drugimi besedami, 

posreduje znanje, katerega temelj so znanosti, vednost, ki jo učenec s tem pridobi, pa je temelj 

kritičnosti; in kot drugič jih zavezuje k pluralizmu vrednot in prepričanj (Kovač Šebart, 2002). 

Povedano drugače, učitelji morajo zato učencem zagotoviti informacije in znanje, ki temeljijo 

na znanstvenih ugotovitvah, in vztrajati pri spoštovanju načela nediskriminacije ter norme 

spoštovanja dostojanstva prav vsakega posameznika (Kovač Šebart in Krek, 2009). 

Upoštevanje teh kriterijev pa od učiteljev ne zahteva, da se izognejo obravnavi spornih tem.  

Pri pouku in ocenjevanju znanja je tako ključno razlikovati med vednostjo in vrednotami, med 

znanjem in prepričanji oziroma verovanji (prav tam). Ni dovolj, da se učence le poučuje o 

obstoju različnih pogledov in različnih nosilcev le-teh ter da se jih pripravlja na kritično 

soočanje z etičnimi presojami, ki si med seboj nasprotujejo. Če želi javna šola vzgojiti kritičen 

subjekt, ki je zmožen kritične presoje, mora vzpostaviti prostor, ki učencem daje vodila, ki ga 

vrednotno usmerjajo, a ga hkrati postavljajo v položaj soočanja s simbolno realnostjo (Kovač 

Šebart, 2002).  

4.2.1 Vzgoja in izobraževanje za in v duhu človekovih pravic 

Izobraževanje in pouk o človekovih pravicah sta središče za mir na svetu in razumevanje med 

narodi. Ta vzgoja in pouk imata velik pomen za razvoj in napredek demokratične družbe. 

Vzgoja in pouk za človekove pravice osmišljata različna področja vzgoje, ki so v javni šoli 

pomembna ter koristna za napredno, humano pluralistično družbo (Divjak, 1998). Pravice je 

treba jemati resno, kar pomeni, da bi bilo treba že učitelje, tako bodoče kot sedanje, poglobljeno 

izobraziti o konceptu človekovih pravic ter kako ta načela umeščati v vzgojna ravnanja v šoli 

(Kovač Šebart in Krek, 2007).  

Vzgoja v duhu človekovih pravic vpeljuje v vzgojo javne šole zahteve, ki učiteljem ter ostalim 

pedagoškim delavcem nalagajo vzgojna ravnanja, ki so pričakovana ali prevladujoča kulturna 

norma v moralni vzgoji posameznika (prav tam). Slednje pomeni, da se od učiteljev pričakuje, 

da učencem kot vrednotno vodilo posredujejo norme: ne kradi, ne laži … Poleg tega pa 

zahtevajo tudi ustrezna ravnanja na področjih, kjer v družbi, med ljudmi, v kulturnih in drugih 

normah ter prepričanjih nastajajo razlike. Norme koncepta človekovih pravic torej dajejo 

učiteljem temeljna vodila za presojanje različnih situacij in jim omogočajo, da na podlagi teh 
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vodil zasnujejo vzgojna ravnanja v javni šoli (prav tam). Moralna vzgoja v polju temeljnih 

skupnih vrednot in norm v javni šoli namreč ne sme ostati nereflektirana, saj je te vrednote in 

norme treba ponotranjiti in znati uporabiti tudi kot načela (prav tam). Učitelj mora znati 

reflektirati položaje, ko gre za spoštovanje prepričanj posameznika. Vednost, odkrito 

razpravljanje o teh normah in ravnanjih je pot in pogoj, ki omogoča, da učenci v vzgoji lahko 

ponotranjijo vrednote koncepta človekovih pravic v obliki načel, po katerih bodo lahko postali 

odgovorne avtonomne odrasle osebe (prav tam). 

Če v javni šoli vzgajamo v duhu človekovih pravic in če vzgoja izhaja iz opisanih civilizacijskih 

norm, lahko učencu nalaga dolžnosti, ki vztrajajo pri spoštovanju vsakega človeka ne glede na 

razlike (Kovač Šebart in Krek, 2009; Kovač Šebart, 2013). Vzgoja izraža tudi moralna 

pričakovanja učencev v razmerju z drugimi, kjer pa jim je treba privzgojiti vsaj strpen odnos 

do vseh, tudi do tistih, do katerih ne goji prijateljskih čustev (Kovač Šebart in Krek, 2009). 

Človekove pravice in dolžnosti so temelj vzgoje in izobraževanja v javni šoli. Njihova 

prisotnost je nujna. Divjak (1998) zapiše, da spoznanja o človekovih pravicah učitelju 

predstavljajo izvor pobud za njegovo delo, za napredek in razvoj šole ter družbe in da so kažipot 

k vsesplošnim vrednotam. Nadalje zapiše (prav tam), da lahko učitelj izvaja vzgojo in 

izobraževanje za človekove pravice, če ima strokovno znanje in široko izobrazbo tako iz 

pedagoških kot tudi iz družboslovnih področij. Poleg tega pa meni (prav tam), da mora imeti 

vpogled v globalne probleme človeštva ter intimne sfere človeka. Prav tako je pomembno, da 

načela in vrednote, izhajajoče iz človekovih pravic, najprej spoštujejo in udejanjajo tisti, ki so 

postavljeni na mesto vzora oz. zgleda (Kovač Šebart, 2013). Pomembno je torej, da človekove 

pravice ne poznajo le učenci, ampak tudi učitelji. Odgovor na nujnost le-tega podata Čebašek-

Travnikova in Urhova (2008), ki zapišeta, da se usposabljamo za razumevanje človekovih 

pravic zato, da bi razumeli njihov pomen in razsežnost, da bi prepoznali njihove kršitve, da bi 

ob kršitvah znali ravnati in da bi se znali vesti odgovorno do sebe ter drugih.  

Stanislav Kink (2008) pravi, da so prepoznavanje vzgoje za skupne vrednote in razumevanje 

človekovih pravic ter posameznikovega dostojanstva le začetki ozaveščanja in izobraževanja 

učiteljev. Poleg pedagoškega znanja učitelji potrebujejo tudi širši vpogled v razvoj človekovih 

pravic kot tudi v razvoj njihovega varstva. Kot ugotavlja Kink (prav tam), dodatno znanje in 

spoznanja o človekovih pravicah širijo ozaveščanje o pomembnosti šolskega dela pri varovanju 

teh pravic. Če učiteljem koncept človekovih pravic vsebinsko ni predstavljen na način, ki jim 

omogoča, da bi videli, iz katerih zgodovinskih spopadov in tragedij se je razvil ter s kakšnimi 

življenjskimi situacijami je danes povezan, verjetno v skupnih vrednotah ne bodo videli smisla 

(Kovač Šebart in Krek, 2007).  

Izobraževanje za človekove pravice je lahko učinkovito le, če ga podpirajo država in njene 

javne institucije. Šolski sistem je s svojimi cilji in nalogami najpomembnejša možnost za 

zgodnjo in celostno krepitev zavesti o človekovih pravicah, zato je naloga javne šole, da 

uveljavlja in poudarja prakse, ki pripomorejo k njihovemu razumevanju (Čebašek-Travnik in 

Urh, 2008). Vzpostaviti mora znanje in prakso urejanja medsebojnih razmerij, kar mu 

omogočajo različni učni programi in dejavnosti (prav tam).  

4.2.2 Vloga učitelja pri vzgoji za skupne vrednote 

Okvir skupnih vrednot strokovnim delavcem šole nalaga, da učencem v vzgojno-

izobraževalnem procesu posredujejo in jih vzgajajo v skladu z načeli, normami in vrednotami, 

ki so izpeljane iz koncepta človekovih pravic, ter vztrajajo pri njih (Kovač Šebart, 2013). 
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Učitelj se mora zavedati svojega poslanstva. Zavedanje le-tega namreč bistveno vpliva na 

učiteljevo ravnanje v razredu, na čim bolj celostno uresničevanje vzgojnih ciljev (Marentič 

Požarnik, 2014).  Učitelj igra pomembno vlogo pri vzgoji za skupne vrednote in pri prenosu le-

teh na svoje učence. Otrok namreč širše okvire za življenje, ideale, vzore in vrednote pridobiva 

na podlagi sprejemanja le-teh iz okolja. Šolsko okolje in učitelj sta v teh procesih izjemno 

pomembna, saj ponujata kar nekaj nastavkov za razvoj vrednot, povezanih s pojmi, kot so 

skupnost, prijateljstvo, pravičnost, solidarnost in odgovornost (Strahovnik, 2014).  

Učitelj vzgaja že s svojim odnosom do učencev, s pričakovanji do njih, z obvladovanjem metod, 

preko katerih jih smiselno in čustveno aktivira (Marentič Požarnik, 2014). Strokovno znanje, 

metodika in didaktika sami po sebi ne zagotavljajo, da bo učitelj znal pravilno prenesti svoje 

znanje, sploh kadar gre za posredovanje vrednot. Učence mora motivirati, da se čustveno 

odprejo in da učenje postane večplastno (Schlensog, 2014). V vzgojno-izobraževalni proces je 

vpet s svojo celotno osebnostjo, vrednotami in stališči, zato je njegova osebnostna naravnanost, 

vpletenost, angažiranost in pedagoška občutljivost ključnega pomena za razvoj vrednotnih 

orientacij učencev (Kroflič 2010, v Smolič, 2015). Schlensog (2014) zapiše, da učitelj že samo 

s svojo osebnostjo in s tem, kako kot človek deluje na otroke, kako jih dojema in se nanje 

odziva, vedno posreduje ravnanje, ki pri otrocih izzove posnemanje.  

Učitelj lahko s svojimi ravnanji učence prepriča, da ga sprejmejo, jemljejo resno ali ga celo 

zavrnejo. In vse to je odvisno samo od tega, kako učitelj nekaj reče in naredi (prav tam). 

Najuspešnejši je torej lahko z lastnim ravnanjem, lastnih zgledom, s katerim pokaže svojo 

verodostojnost (prav tam). Podobno meni tudi Metka Mencin Čeplak (2005), ki zapiše, da je za 

doseganje vzgojnih ciljev izrednega pomena, kaj učitelj verjame in zares misli in kako to 

zavestno in/ali nezavedno posreduje učencem prek eksplicitnega ali implicitnega vrednotenja 

vednosti, ki jo posreduje, ter kako vrednoti učence, njihove dosežke in vedenje. 

Mlademu človeku je treba z različnimi aktivnostmi predstaviti, kako upoštevanje vrednot vpliva 

na življenje in družbo (Kovač Šebart, 2013). Posredovanje vednosti in vrednot je nujen, ne pa 

tudi zadosten pogoj za odgovorno, aktivno in kompetentno ravnanje v družbi. Sama vednost ne 

zagotavlja, da bo posameznik deloval v skladu z načeli enakosti in spoštoval različnost ter 

skupne vrednote, kar pa ne pomeni, da je vseeno, kaj in kako učitelj v šoli poučuje (Mencin 

Čeplak, 2005). Vrednot učitelj ne poučuje in jih v ožjem pomenu besede ne more poučevati, saj 

bi vsiljevanje vnaprej določenih vrednot privedlo do njihovega zanikanja in zavračanja (Delors 

idr., 1996). Barica Marentič Požarnik (2014) pravi, da vrednot eksplicitno ne poučujemo, da pa 

ima »skrivni kurikul« vlogo pri vzgoji vrednot. Učitelj naj organizira takšen pouk, ki poteka v 

dobrih medsebojnih odnosih zaupanja in spoštovanja, kjer se spodbuja sodelovalno učenje, 

medsebojna pomoč, pri katerem je vsak učenec odgovoren za uspeh vseh, pri katerem učitelj 

kaže pristno čustveno zavzetost do učencev in do tematike. Vse to namreč vodi do zorenja 

vrednot in oblikovanja značaja (prav tam).  

5 PLURALIZEM VREDNOT IN PREPRIČANJ V JAVNI ŠOLI 

Danes se v civilizacijski in kulturni pluralnosti srečujejo različna etična izročila, lokalno se 

prepleta z globalnim (Strahovnik, 2014). Življenje v pluralni družbi je danes dejstvo. 

Globalizacija, preseljevanja ljudi ustvarjajo družbo, ki je prepletena z različnimi kulturami, 

vrednotami ter verskimi in drugimi prepričanji. Šola pri tem ni izjema. Javna šola naj bi po 

besedah Milana Divjaka (1998) dajala temeljno izobrazbo ter potni list za vse življenje. Zato je 

nujno, da poleg znanja, spretnosti in navad učencem šola privzgoji spoštovanje človekovih 
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pravic, tolerantnost, socialno pravičnost in medsebojno razumevanje med vsemi ljudmi (prav 

tam). 

Vzgoja in izobraževanje v javni šoli se srečujeta z bogastvom kulturnih izrazov vseh družbenih 

skupin, zato mora šola spoštovati pluralizem (Delors idr., 1996). V javnih šolah, kamor lahko 

vstopajo prav vsi, se srečuje veliko različnih učencev, ki imajo različne, a zanje pomembne 

vrednote. Teh razlik se navadno niti ne zavedamo, ob prisotnosti pripadnikov drugih socialnih 

sistemov pa se pokažejo jasne razlike in tudi to, kako pomembna so za nas nekatera prepričanja, 

vrednote (Šarič, 2006). Prisotnost »drugačnih« sproža nezanimanje in ravnodušnost, vodi lahko 

celo v diskriminacijo in nestrpnost (Brander, Cardenas, Abad, Gomes in Taylor, 2006). Skupine 

ljudi, ki pripadajo različnim kulturam oz. imajo različna prepričanja, se odzivajo druga na drugo 

na podlagi zapletenih sistemov družbenih odnosov in moči, ki delujejo na podlagi stereotipov 

in predsodkov (prav tam).  

5.1 Stereotipi, predsodki in stališča 

Stereotipi in predsodki so vnaprejšnje sodbe, s katerimi o ljudeh »vemo« veliko, še preden 

stopimo v stik z njimi. Sodbe so pogosto dane zaradi spola, etične pripadnosti, religije, spolne 

usmerjenosti drugih ljudi (Mencin Čeplak, 2013).  

»Stereotipi so ustaljena prepričanja ali razmišljanja o posamezni skupini ljudi. Gre za skupek 

lastnosti, ki jih pripišemo določenim ljudem in jih na ta način povežemo v skupino« (Brander 

idr., 2006, str. 31). So vrednostne sodbe, ki delujejo kot naivne predpostavke o tem, kam kdo 

zaradi določene značilnosti sodi in kakšen je (Mencin Čeplak, 2013). Nastanejo iz nekih 

nepreverljivih ali površnih informacij, ki jih pridobimo v šoli, preko medijev ali doma, po 

navadi pa temeljijo na stikih ali podobah, ki jih pozneje posplošimo na vse ljudi, ki gredo v ta 

kalup (Brander idr., 2006). Prevzemamo jih, ne da bi dobro vedeli, kdaj in kako, z njimi 

razumevamo svet in družbene odnose med ljudmi (Mencin Čeplak, 2013). Stereotipe lahko 

spremenimo, če se nanje navadimo oziroma se o njih učimo.  

Stereotipi so nekakšna kognitivna osnova za predsodke (prav tam). Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2000) predsodke opredeljuje kot negativen, odklonilen odnos do nekoga, ki 

je neodvisen od izkustva. Izrekamo jih, ne da bi osebo ali skupino ljudi resnično poznali. Težko 

jih je spremeniti ali izkoreniniti, saj jih pridobimo v procesu socializacije (Brander idr., 2006). 

Mencin Čeplakova (2013) zapiše, da jih slišimo, ne da bi jih poslušali, opazimo jih, a jih ne 

opazujemo, in pomnimo jih, ne da bi si za to prizadevali. So torej del interpretacije sveta in 

razlagajo, da je vsak na mestu, ki si ga zasluži. Služijo predvsem ohranjanju razmerij 

dominacije in podrejanja (prav tam).  

Stereotipi in predsodki so zelo razširjeni in predstavljajo nekaj vsakdanjega, samoumevnega, 

da se o vrsti takih sodb v vsakdanjem življenju sploh ne sprašujemo (prav tam). Pomagajo nam 

razumeti okolje, v katerem živimo, z njimi dopolnjujemo podatke, ki jih sploh še nimamo 

(Brander idr., 2006). Stereotipi in predsodki sooblikujejo tudi naša stališča. Če je objekt stališča 

neka oseba, potem govorimo o stereotipu. Če pa so stališča zasnovana na nepreverjenih dejstvih 

in govoricah, pa gre za predsodke. Vsa stališča imajo močan vpliv na to, kakšno predstavo 

imamo o sebi, pa tudi na motiviranost za interakcijo ter odnos do drugih ljudi (Umek, 2010). 

Usmerjajo naša početja v svetu in obratno, saj se spremembe v socialnem svetu najprej izrazijo 

v naših stališčih, ta pa nato vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali vedenja. Prav tako vplivajo 

na naše predstave o drugih osebah in sestavinah družbene stvarnosti (prav tam).  
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5.1.1 Preprečevanje predsodkov, stereotipov in stališč 

Stališča posameznika izvirajo iz njegovih izkušenj in znanja. Posameznikove izkušnje so 

najenostavnejša oblika tako pridobivanja kot tudi spreminjanja stališč, predsodkov in 

stereotipov. Tako lahko na primer nenehno ponavljanje negativnih opazk o pripadnikih neke 

skupine privede do negativnih stališč do članov te skupine. Ta stališča potem sama vplivajo na 

vedenje ljudi tako, da se podobni odzivi ohranjajo v podobnih situacijah (prav tam). 

Vrečer in Bokra Kucler (2010) zapišeta, da mora pri odpravi stereotipov in predsodkov učitelj 

najprej odkriti svoje stereotipe in predsodke ter jih odpraviti, nato pa mora k temu spodbujati 

še učence. Prav tako mora biti kritičen do učbenikov in delovnih zvezkov ter v njih odkrivati 

stereotipe in predsodke ter jih odpravljati. Spodbujati mora kritičen odnos do medijev ter 

posvečati posebno pozornost osebam oziroma skupinam, ki so v vzgoji in izobraževanju 

navadno izključene in diskriminirane. Omogočati pa mora tudi stike med pripadniki različnih 

skupin ali kultur, saj to delno pomaga odpravljati stereotipe in predsodke (prav tam). 

Ker se stereotipi, predsodki in stališča oblikujejo navadno znotraj družine, jih je zaradi tega 

težko odpravljati in preprečevati (Ambrož, Ašič in Leskovar, 2017). Veliko predsodkov ima 

svoj izvor v zgodnjem otroštvu, kjer pod vplivom staršev in drugih avtoritet preko konkretnih 

zgledov sprejemamo posplošene sodbe o drugih, ki so emotivno in vrednotno trdne in kasneje 

vplivajo na kognitivni razvoj posameznika. Zato se mora preprečevanje predsodkov in stališč 

začeti pri konkretnih in vsakdanjih primerih (Ule, 2013). Predsodke namreč težko odpravimo 

ali vsaj zmanjšamo le z razumom. Ni dovolj, da na primer učencem beremo zgodbice, iz katerih 

izpeljemo poučne nauke, ampak moramo poiskati konkretne in nove življenjske situacije, ki 

jim ob lastni izkušnji pomagajo doživljati in hkrati zmanjševati predsodke (Motik in Veljič, 

2007, v Ambrož, Ašič in Leskovar, 2017).  

Prav tako ni dovolj, da bi stereotipe in predsodke do določene osebe ali skupine ljudi odpravljali 

z osebnimi izkušnjami in s stiki s temi ljudmi, saj so predsodki globoko potlačeni v naši 

podzavesti in jih ni mogoče odpraviti samo s tem, da dobro pogledamo oziroma se srečujemo 

z ljudmi, do katerih jih gojimo (Jevšnik, 2005). Predvsem morajo šola in učitelji učence učiti 

refleksije oziroma samorefleksije, kajti sposobnost le-te nam omogoča, da med afektnim 

pritiskom in dejanjem naredimo premor za razmislek. Stališča in predsodke lahko namreč 

zajezimo takrat, ko nam uspe razmišljati pred delovanjem (prav tam). Šola pa naj bi bila že 

samo s posredovanjem znanja, razširjanjem vednosti in z demokratično organizacijo šolskega 

prostora in življenja v njem institucija za obrambo pred predsodki in stališči (Ule, 2013).  

5.1.2 Posledice stereotipov, predsodkov in stališč 

Predsodki in stereotipi oblikujejo vrednotne ocene, ki so največkrat negativne, povzročajo 

zavračanje drugega, vzbujajo negativa čustva, sovraštvo ali zavist (Ule 2013). Temeljno polje 

delovanja predsodkov, stereotipov in stališč je vsakdanji svet ljudi. Kažejo se predvsem v 

nespoštljivem, nestrpnem, prezirljivem odnosu do drugih in drugačnih, do pripadnikov drugih 

kultur, ras, do oseb z drugačnim načinom življenja ali spolnimi usmeritvami (prav tam). S 

tistimi, s katerimi delimo iste predsodke in stereotipe, oblikujemo mrežo somišljenikov, kar 

»nudi« občutek večje varnosti in moči. Žrtve predsodkov in naših stališč pa so krive za vse, kar 

nam gre narobe, in so pogosto zaradi tega zaznamovane (Mencin Čeplak, 2013).  

  



14 

 

Posledice stereotipov, predsodkov in stališč se kažejo v pojavih, kot so:  

Izogibanje se kaže v socialni distanci do pripadnikov drugih skupin, do katerih imamo 

predsodke. Socialna distanca izraža potrebo po izogibanju medosebnim odnosom oziroma 

intimnejšim kontaktom z drugimi (Ule, 2013). Lahko se kaže na individualni ravni ali na 

družbenem nivoju kot vzpostavljanje norm oziroma ovir pri vzpostavljanju kontaktov (prav 

tam). 

»Diskriminacija je izvajanje predsodkov v praksi. Skupine so ožigosane kot drugačne in zato 

deležne diskriminacije. Njihov življenjski slog se razglasi za nezakonitega, oropani so 

političnega glasu, dobivajo najslabša dela ali pa jih sploh ne« (Brander idr., 2006, str. 33). Gre 

torej za preprečevanje dostopa do občih dobrin oziroma za kratenje osnovnih človekovih pravic 

in svoboščin, ki jih ima na razpolago dominantna skupina (Ule, 2013).  

»Ksenofobija pomeni strah pred tujci« (Brander idr., str. 34). Strah pred drugimi se največkrat 

kaže v sovražnosti, zavračanju ali nasilju nad pripadniki drugih držav ali manjšin.  

Rasizem temelji na prepričanju, da obstajajo večvredne in manjvredne rase ter da je le-ta pogoj 

za določanje človekovih lastnosti, sposobnosti (prav tam).  

Nestrpnost pomeni pomanjkanje spoštovanja do ravnanj ali prepričanj, drugačnih od naših. 

Kaže se takrat, ko ne dovolimo, da bi se drugi vedli drugače ali imeli drugačno prepričanje od 

našega (Brander idr., 2013). 

5.2 Vzgoja za strpnost in spoštovanje 

Stereotipi in predsodki vodijo v strah, nestrpnost in nesprejemanje drugačnih. V javno šolo 

prihaja vse več otrok iz drugih kulturnih okolij, zato se njihove vrednote razlikujejo. Šola naj 

bi zaradi tega dajala zgled enakovrednega sobivanja ter vzajemnega prilagajanja (Kramer, 

2012). Razred kot skupnost in prilagajanje drug drugemu zahteva voljo in napor, pripravljenost 

za sprejemanje kompromisov, spreminjanje začrtanih poti ter preseganje samega sebe. Člani 

šolske skupnosti morajo zato previdno tkati mrežo soodgovornosti (prav tam).  

Šola naj bi zaradi raznolikosti in pluralizma kultur ter civilizacij učence pripravljala za življenje 

v popolni raznolikosti, jih učila obvladovanja konfliktov v soočanju z različnostjo, spoštovanja, 

strpnosti, empatije in jih usposabljala za predvidevanje posledic lastnega delovanja (Medveš, 

1991). V svetu, v katerem se kulture vse bolj stikajo in mešajo, je učenje in vzgoja za vrednote 

ter sposobnost živeti drug z drugim postala prioriteta edukacije (Reardon, 1997). Kot pravi 

Urška Margan (2012), je vzgoja tista, ki spodbuja kognitivni in socialno-emocionalni razvoj 

posameznika, zato je pomembno, kako poteka. Učitelj mora vzpostaviti vzdušje sprejemanja, 

odprtosti in sodelovanja, saj to spodbuja dobro počutje in učinkovito učenje ter hkrati 

preprečuje komunikacijske težave, izvirajoče iz nasprotujočih potreb učencev (prav tam). 

Šolski prostor in izobraževanje lahko torej delujeta kot povezovalni dejavnik, če si šola 

prizadeva upoštevati različnost posameznikov ter skupin, hkrati pa skrbi, da tudi sama ne 

prispeva k socialnemu izločevanju (Delors idr., 1996). Učitelji in šola pa se morajo truditi, da 

mlade naučijo živeti v skupnosti, drug za drugega in ne drug proti drugemu (Divjak, 1998). 

Spoštovanje in sprejemanje drugačnosti je osnovni pogoj za doseganje strpne komunikacije, 

iskanje skupnih rešitev ter za pripravljenost sodelovanja z drugačnimi (Peček in Lesar, 2006). 

Otroke je treba vzgajati skladno s človekovimi pravicami, v duhu strpnosti do drugih praks, a 
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ne v duhu strpnosti do drugega kot drugačnega. Treba je narediti korak dlje in vzgajati v duhu 

spoštovanja drugega, v duhu sobivanja (Chakir, 2012).  

5.2.1 Načelo nediskriminacije 

Ob upoštevanju 4. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (2016), v katerem je 

diskriminacija definirana kot vsaka neupravičena dejanska ali pravna neenaka obravnava, 

razlikovanje, izključevanje ali omejevanje zaradi osebnih okoliščin, katere posledica je 

oviranje, zmanjševanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja 

človekovih pravic in temeljih svoboščin, je mogoče nediskriminacijo enačiti z enako obravnavo 

vseh, ne glede na določene osebne okoliščine (npr. spol, rasa, starost, etično poreklo, versko 

prepričanje, spolna usmerjenost itn.). Lahko se jo razume tudi kot prepoved diskriminacije, kar 

zavezuje k temu, da se enake življenjske situacije oseb obravnava enako, različne pa različno 

(Šetinc Vernik, M. in Vernik Šetinc, B, b.d.). 

Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice, z diskriminacijo pa 

se to krši (Šetinc Vernik, M. in Vernik Šetinc, B, b.d.). Njena prepoved ter pravice do svobode 

govora, svobode mišljenja, vesti ter veroizpovedi uvajajo osebno svobodo in vsesplošno 

dolžnost spoštovanja vsakega posameznika (Kovač Šebart in Krek, 2009). Koncept 

nediskriminacije je torej moč povezovati s pojmom enakosti kot s skupno predpostavko vseh 

pravic (Kovač Šebart in Krek, 2007). S tem pa etika pravic, ki uvaja načelo enakosti vseh ljudi, 

uvaja kot zapoved tudi strpnost. Ta seveda ni vezana le na pravico do nediskriminacije, ampak 

na dolžnosti do drugega, ki izhajajo iz temeljnih pravic, kot je pravica do življenja, pravica do 

svobode mišljenja in govora ter vere in prepričanja (prav tam).  

Vzgoja in izobraževanje, brez kakršne koli diskriminacije, morata biti zagotovljena vsem, saj 

zaradi tega ne prihaja do kršitve drugih človekovih pravic, do izključevanja, s tem pa se tudi 

zmanjšajo razlike in neenakosti med učenci (Šetinc Vernik, M. in Vernik Šetinc, B, b.d.). 

Nediskriminacija je torej pomemben sestavni del vzgojno-izobraževalnih sistemov, saj mora 

vsaka družba, ki spoštuje človekove pravice, vsem zagotoviti enakopravnost in enake možnosti 

za vzgojo in izobraževanje oziroma pravico do izobraževanja brez kakršne koli diskriminacije 

(prav tam). Spoštovanje te pravice pa šoli in njenim zaposlenim nalaga dolžnost 

nediskriminiranja v ravnanjih, pri čemer je treba najprej izpostaviti predvsem nediskriminiranje 

otrok, ki prihajajo iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij ter priseljencev, nato 

nediskriminacijo v razliki med spoloma ter slednjič nediskriminiranje oseb s posebnimi 

potrebami (Bela knjiga, 2011).  

Načelo nediskriminacije izhaja iz skupnega okvira vrednot in je poleg načela enakosti bistveni 

sestavni del ustavnega okvira vrednot in šola zaradi slednjega temu ne sme popustiti (Kovač 

Šebart in Krek, 2009). To načelo oziroma pravica do nediskriminacije vsakemu posamezniku 

nalaga dolžnost, da spoštuje vsakogar, ne glede na njegove zunanje posebnosti, raso, versko 

pripadnost, spolno usmerjenost itn. (Kovač Šebart in Krek, 2007). Kot zapišeta Kovač 

Šebartova in Krek (2007 in 2009), strokovnim delavcem šole nalaga dolžnost, da npr. dečkov 

in deklic ne obravnavajo različno, ker so različnega spola. To pa ne pomeni, da učitelji ne smejo 

delati razlik, če je to smiselno (npr. različne zahteve pri športni vzgoji). Avtorja nadalje 

zapišeta, da je pomembno, da si učitelji znajo postaviti zahteve ter si znati zastaviti vprašanje, 

ali so prav v tej točki pristranski ali ne, ter v primeru pristranskosti znati svoja ravnanja ustrezno 

popraviti (prav tam). Vzpostaviti morajo torej vrednotni kontekst načel, ki jih vključuje koncept 

človekovih pravic, kamor spadajo enakost, strpnost in nediskriminacija, ter iz tega oblikovati 

svoje vzgojno-izobraževalno delovanje (prav tam).  
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Z zgoraj zapisanim se strinjata tudi avtorja vodiča za preprečevanje in odpravljanje 

diskriminacije z naslovom Recimo ne diskriminaciji (b.d.), ki zapišeta, da je odgovornost šole 

in njenih strokovnih delavcev, da so zgled nediskriminacije na vseh ravneh ter da hkrati učijo 

in vzgajajo k odpravi diskriminacije v družbi ter da spodbujajo enakost. Izobraževanje mora 

tako potekati v okolju in na način, ki vključuje vse in kjer se diskriminacijo jasno in nedvoumno 

obsoja (prav tam). 

5.2.2 Inkluzija 

Pozitivna stran nediskriminacije je ideja inkluzije, ki vključuje priznavanje individualnih razlik. 

Ta temelji na predpostavki, ki človeka postavlja pred sistem (Kiswarday, 2014). Je priložnost 

za razvijanje boljše družbe, ki bo naravno raznolikost sprejemala in ki bo stremela k 

izboljševanju pogojev, ki bodo prav vsakemu človeku omogočali dostojanstveno življenje (prav 

tam).  

Koncept inkluzije se je razvijal v zadnjih 70 letih s konceptom integracije. Začel se je kot temelj 

za pristop, ki temelji na pravicah v izobraževalni praksi. V nadaljevanju se je vse bolj 

osredotočal na izboljšanje učnih pogojev specifičnih učencev, predvsem tistih s posebnimi 

potrebami, nato pa so ga razširili na vse marginalizirane skupine učencev (Opertti, Walker in 

Zhang, 2014). Tako je danes inkluzija razumljena kot vključujoče izobraževanje, ki je vse bolj 

usmerjeno v krepitev zmogljivosti izobraževalnega sistema na vseh ravneh, z namenom 

izpolnitve obljub o kakovostnem izobraževanju za vse (prav tam).  

Osnovna predpostavka vključevanja oziroma inkluzije je torej, da imajo vsi učenci pravico do 

vključujočega učnega okolja, kjer učitelji aktivno spodbujajo inkluzivne prakse (prav tam). To 

ne pomeni le zagovarjanje razvoja inkluzije ali zagotavljanje več sredstev za naložbe v osnovno 

infrastrukturo in opremo; niti ne preprostega večkratnega prilagajanja kurikuluma, da bi se 

omejila učna snov, niti ne uvedba sprememb v izobraževanju učiteljev. Namesto vsega tega 

vključuje inkluzivno izobraževanje odprtost, pripravljenost in kompetence za razumevanje, 

sprejemanje in podpiranje raznolikosti profilov, okoliščin, potreb in stilov ter pričakovanj 

učencev (prav tam). Gre torej za to, da lahko šola s spreminjanjem obstoječih ter ustaljenih 

načinov delovanja omogoči večjo vključenost in udeležbo tistih, ki sodijo med doslej izključene 

manjšinske skupine (Lesar, 2013). Inkluzija torej ni namenjena le hendikepiranim in učencem 

s posebnimi potrebami, ampak tudi pripadnikom etničnih manjšin ter tistim, ki prihajajo iz 

družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, beguncem itn. (prav tam). 

V okviru vzgoje in izobraževanja, kjer je inkluzija opredeljena kot usmeritev, ki omogoča 

dostop do vzgoje in izobraževanja za vse, se jo pojmuje kot proces sprejemanja, zgodnje in 

celostne skrbi ter podpore otroku, kot proces iskanja boljših poti, prepoznavanja in 

odstranjevanja ali preseganja ovir ter kot proces, ki omogoča prisotnost, vključenost, 

sodelovanje in uspešnost vsakega otroka v šoli (Kiswarday, 2014). Prav tako pa jo je treba v 

tem okviru jemati kot proces, ki učitelje in druge izvajalce vzgoje spodbuja k odkrivanju 

inovativnih in interaktivnih oblik poučevanja in učenja, s katerimi ustvarjajo učitelji varovalno, 

podporno in motivacijsko učno okolje (prav tam).  

Inkluzija nekako prilagaja okolje posamezniku in zagotavlja, da se vzgojno-izobraževalni 

sistem ter njegovi cilji srečajo s pričakovanji in potrebami prav vsakega posameznika. Zaradi 

slednjega mora biti inkluzija nenehno razvijajoč se proces, ki spodbuja spoštovanje, 

razumevanje, obravnavanje in odzivanje na različne učence, kar pa zahteva spremembe v 

izobraževalnem sistemu na splošno – vsebine pouka, pristopi, struktura in strategije dela – ter 

spremembe na ravni posameznika (Opertti, Walker in Zhang, 2014). Hkrati sproža tudi 
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vprašanje kulturne in socialne izključenosti, zato koncept inkluzije ne sme biti razumljen zgolj 

kot proces, ki se osredotoča le na izboljšanje pouka in na prilagajanje celotnega dela specifičnim 

skupinam učencev, ampak kot proces, ki zajema izobraževalni proces kot celoto z namenom 

zagotavljanja vključenosti (prav tam). 

Pri vzpostavitvi inkluzije lahko šola naleti na nekatere ovire. Problem nastane že zaradi 

delavcev šole in njihovih zakoreninjenih vrednot, stališč in vedenja, ki prezirajo ali celo ne 

upoštevajo ideje pravične družbe ter ne priznavajo ali sprejemajo raznolikosti kot ključni temelj 

bolj vključujoče se družbe (Opertti, Walker in Zhang, 2014). Za njeno vzpostavitev je inkluzijo 

treba postaviti kot pravico vsakega učenca, to namreč prispeva k razumevanju in spoštovanju 

edinstvenosti in specifičnosti učencev ter hkrati poudarja potrebo po prilagoditvi izobraževanja 

ob upoštevanju raznolikosti konteksta in okoliščin (prav tam). S tem se strinja tudi Vanja 

Kiswarday (2014), ki zapiše, da lahko inkluzijo razumemo tudi kot pravico otrok brez večjih 

posebnosti, da živijo in pridobivajo izkušnje v heterogenem okolju in s tem pridobivajo za 

življenje temeljne vrednote, kot so neprecenljiva vrednost vsakega posameznika, osredotočanje 

na dejavnike, ki nas združujejo in ne ločujejo, in zavedanje, da smo drug drugemu v pomoč ter 

oporo.  

Udejanjanje ideje inkluzije lahko pripomore k opredeljevanju čim pravičnejšega šolanja za vse 

učence, pri čemer pa je torej treba upoštevati vse dejavnike, ki ne izhajajo le iz razvojnih ali 

osebnih specifičnosti človeka, ampak tudi iz kulturnega, socialnega in ekonomskega področja 

(Lesar, 2013). Inkluzija tako skuša graditi na soglasju o skupnem družbenem in kulturnem 

razumevanju, kar je ključnega pomena za demokratično izobraževanje in za vzpostavljanje 

pravične, vključujoče se družbe miru (Opertti, Walker in Zhang, 2014). Kot pravi Irena Lesar 

(2013), inkluzija presega koncept integracije, saj zahteva jasno soudeležbo vseh učencev in se 

ukvarja z vprašanji doseganja aktivne vključenosti vseh.  

5.2.3 Toleranca 

Toleranco navadno enačimo s sprejemanjem različnosti, odprtostjo ter s spoštovanjem razlik 

(Sardoč, 2011). Predstavlja model spoprijemanja oziroma sobivanja z različnostjo. Kot takšno 

jo sestavljajo naslednji osnovni elementi: subjekt tolerance – tisti, ki je toleranten; objekt 

tolerance – tisti, do katerega smo tolerantni; predmet tolerance – praksa, dejanje ali prepričanje, 

ki je vir nesoglasja; in utemeljitev tolerance – zakaj smo tolerantni (prav tam).  

Toleranca za tistega, ki je toleranten, predstavlja po besedah Sardoča (prav tam) moralni 

strošek. Subjekt tolerance namreč neko prakso, dejanje, prepričanje dopušča. Tolerantni nismo, 

če neko dejanje, vrednote, prakso ali prepričanja jemljemo kot nepomembno (prav tam). Kot 

pravi Kodelja (1995), je nesmiselno reči, da je nekdo toleranten do nekoga, če dopušča nekaj, 

s čimer se tudi sam strinja ali pa do tega nima posebnega interesa, sočutja oziroma mu je to 

nepomembno. Če pa se s tem ne strinja in temu nasprotuje, vendar to kljub temu dopušča ter ne 

preprečuje – čeprav se mu zdi to njemu in drugim nevarno ali škodljivo – potem je zares 

toleranten (prav tam). Kodelja (prav tam) nadalje zapiše, da je nekdo toleranten takrat, ko 

dopušča nekaj, kar zelo ogroža njegova trdna prepričanja. Bolj kot je prepričan, da so stališča 

drugega o nekem pomembnem problemu nevarna in napačna ter če mu dopušča svobodno 

izražanje le-teh, bolj je toleranten (prav tam). Tolerantni do drugega ali do skupine ljudi smo 

torej, kadar pripoznamo nesoglasje o določenem dejanju, vrednoti ali prepričanju, ki je 

pomembno tako za eno kot za drugo stran, ter kadar pogojno sprejmemo to dejanje, vrednote 

ali prepričanja, ki so predmet nesoglasja kot legitimni vir konflikta (Sardoč, 2011).  
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Toleranca oziroma strpnost je točka obrata, ki po mnenju Reardonove (1997) omogoča, da se 

družba usmeri od kulture nasilja do kulture miru, saj brez temeljne podlage strpnosti ne moremo 

doseči spoštovanja med ljudmi, vzajemnosti in solidarnosti. Zaradi pluralizma v današnji družbi 

ima načelo tolerance ali strpnosti izreden pomen, saj je toleranca predvsem strpnost do 

drugačnih nazorov, kot jih imamo sami (Grmič 1991). Vsebuje zahtevo, da priznamo drugemu 

drugačnost in pravico do nje ter resnično človeško dostojanstvo in enake pravice, kot jih 

pričakujemo in zahtevamo zase. Toleranca se namreč lahko pokaže le takrat, kadar ljudje drug 

drugemu priznavajo dostojanstvo, enakopravnost ter temeljne pravice (prav tam). Ker je tudi v 

javnih šolah pluralizem prisoten in neizogiben, ima toleranca in vzgoja zanjo pomembno vlogo. 

Kot menijo člani komisije, ki so sooblikovali publikacijo Učenje – skriti zaklad (1996), je 

splošna in trajna naloga vzgoje in izobraževanja vzgoja za strpnost in spoštovanje drugega.  

Vzgoja za spoštovanje in toleranco v raznolikih razredih je vedno težavna naloga. Promoviranje 

vzajemnega razumevanja drug drugega je v javnih šolah, kamor prihajajo otroci iz različnih 

okolij, težko, saj učenci niso enostavno pripravljeni tolerirati ter sprejemati drug drugega (Serin, 

2017). Kljub temu je ustvarjanje tolerantne in sprejemajoče šolske skupnosti ključnega pomena, 

saj se morajo učenci naučiti biti tolerantni, če želijo normalno funkcionirati v raznoliki družbi. 

Treba je razvijati odnose med kulturami in skupnostmi, če želimo doseči sprejemajočo šolsko 

skupnost, saj sta toleranca in strpnost temeljni vrednoti, ki združujeta ljudi. Če so ljudje 

netolerantni do drugih, do njihovih idej, se kohezija med različnimi ljudmi težko ustvari (prav 

tam).  

V šoli je pomembno, da se učitelji ne izogibajo poučevanju o drugih kulturah in prepričanjih 

ali poučevanju spornih tem zato, da bi se izognili konfliktom oziroma ker se bojijo, da bodo 

neuspešni pri vodenju. Poučevanje le-tega je namreč ključno za intelektualni in duhovni razvoj 

učencev, ki se morajo naučiti živeti v raznolikosti (prav tam). Barbara Novak (2004) pravi, da 

brez tega šola ne bi mogla izpolniti svoje vzgojne naloge – vzgajati po načelu strpnosti in 

medsebojnega razumevanja. Toleranca in strpnost do drugega je namreč možna le ob 

poznavanju in razumevanju posameznikove drugačnosti (prav tam). Zato je učenje o razlikah 

med ljudmi ključno, ker nam omogoča, da prepoznamo raznolikost vrednot in kultur. Če ljudje 

nismo sposobni razpravljati o idejah, ki so drugačne od naših, in najti skupno, konflikti 

naraščajo (prav tam). Toleranca pa je tista, ki omogoča reševanje nesoglasij oziroma konfliktov, 

ker je posameznik zanj moralno sporno oziroma zmotno dejanje ali prepričanje, ki je predmet 

tolerance, zaradi nezadostnih razlogov, da ga zavrne, primoran sprejeti (Sardoč, 2011). 

Prav tako pa vključevanje tem, ki vključujejo vrednote drugih kultur in ljudi, v pouk pripomore 

k univerzalnemu spoštovanju drugih in pripravlja učence za življenje odgovornih državljanov 

(Serin, 2017). Učenci se morajo že zgodaj naučiti živeti odgovorno in šola je pravi prostor za 

to, da posameznika vzgoji v duhu tolerance in spoštovanja (prav tam).  

5.2.4 Empatija 

Šola in njeni zaposleni si morajo prizadevati, da ustvarjajo šolsko klimo, v kateri se vsi 

neprestano učijo poslušati in razumeti ljudi okrog sebe. Če namreč želi šola vzgojiti in pripraviti 

učence, da bodo v življenju uspešni, potem jih mora med drugim naučiti tudi sposobnosti 

sodelovanja in spoštovanja drugih (Hoerr, 2018).  

Empatija je veščina, ki daje posamezniku zmožnost sprevideti in razumeti občutke ter potrebe 

drugih (Umek, 2010). Pomeni razumevanje perspektive drugih ljudi (Hoerr, 2018). Ne pomeni 

samo tega, da se nam nekdo smili ali da mu pomagamo pri težavah. Empatija zahteva poslušanje 
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in učenje o položaju drugega in njihovih čustvih z namenom, da bi razumeli njihovo gledišče. 

Empatični pa smo, kadar si lahko predstavljamo, kako se drugi počutijo v določeni situaciji, in 

sprejemamo, da so ti občutki lahko drugačni od naših (Umek, 2010). Z drugimi besedami, 

empatija pomeni, da se skušamo vživeti v čustva drugih, in sicer tako, da razmišljamo enako in 

da poskušamo čutiti enako kot drugi (Dai in Chen, 2015). Z njo skušamo razumeti vrednote 

drugih ter razmišljamo zakaj, drugi tako mislijo. Imeti empatijo do drugih ne pomeni, da imaš 

isto gledišče, ampak to, da razumeš, zakaj se tako počutijo. To pa vodi v razvijanje pomembne 

vrednote v današnji družbi – skrb za druge (Hoerr, 2018).  

Vživetje v čustva drugih je ključno, če želimo razumeti perspektivo drugega in z njim doseči 

sporazum (Dai in Chen, 2015). Dolžnost učitelja je, da pri učencih razvija empatijo. Ta jim 

namreč omogoča, da so manj sebični in da pokažejo več skrbi za druge (prav tam). Najprej pa 

je pomembno, da posameznik spozna samega sebe. Kot menijo avtorji publikacije Učenje – 

skriti zaklad (1996), odkrivanje drugega nujno poteka prek spoznavanja sebe. Nadaljuje, da 

mora zato šola razvijati pravo predstavo sveta tako, da bo otroku najprej pomagala spoznavati 

samega sebe, saj bo šele nato sposoben razumeti druge ter se postaviti v njihov položaj (prav 

tam). Empatija se namreč nanaša na pripravljenost posameznika, da sprejme in skuša razumeti 

stališče drugega, vendar je hkrati skozi izmenjavo izkušenj sposoben ohranjati lastno identiteto 

(Dai in Chen, 2015) 

Šola pa mora razvijati sposobnosti za vživetje v čustva drugih, saj to, kot pravi Marija Kramer 

(2012), obrodi sadove, ki se kažejo v dobrih družbenih odnosih skozi celo življenje. Kot pri 

vseh drugih vzgojnih delovanjih ima učitelj pri vzgoji in razvoju empatije pomembno vlogo. 

Učencem mora biti vzornik, ki ne samo, da učencem predstavlja vrednote in veščine, ampak 

jim tudi omogoča njihov razvoj preko premišljenih dejavnosti (Hoerr, 2018). Okosteneli 

pristopi zavirajo otrokovo radovednost ali kritični duh in ne razvijajo vrlin empatije ter 

sodelovanja (Delors idr., 1996). Z uporabo teh pristopov učitelji tvegajo, da bodo oslabili 

sposobnost učencev za odprtost do drugih ter sposobnost soočanja z napetostmi med ljudmi, 

skupinami in narodi (prav tam). Pri uporabi pristopov in dejavnosti, ki razvijajo empatijo, je 

pomembno, da se učenci poglobijo in raziščejo, zakaj je nekdo odreagiral tako, kot je, saj 

morajo učenci razumeti gledišče drugega. Pomembno pa je tudi to, da učitelj učencem razloži, 

zakaj je treba, da se učijo empatije (Hoerr, 2018).  

5.2.5 Kako doseči strpnost in spoštovanje v šoli? 

Učence je treba naučiti živeti v sožitju. »To pomeni srečevanje v spoštovanju in obzirnosti, v 

pripravljenosti pri vseh razlikah iskati poti do uspešnega sožitja « (Schlensog, 2014, str. 197). 

Tako sožitje ne uspe samo od sebe, ampak se ga je treba učiti in ga vsakič znova vaditi, da se 

utrjuje in kaže (prav tam).  

Vzgoja in izobraževanje vzporedno in hkrati učita o razlikah človeške vrste ter o podobnosti in 

soodvisnosti vseh ljudi (Delors idr., 1996). Učence je treba seznaniti z dostojanstvom vsakega 

posameznika, da tako spoznajo in začutijo, kako smo vsi dolžni spoštovati pravico vsakega 

posameznika, da živi dostojanstveno (Reardon, 1997). Pri tem morajo učitelji zagotoviti, da vsi 

učenci spoznajo vse učence. Začutiti morajo, da so šolska skupnost, njihov razred in njegovi 

člani eno in da je prav vsak edinstven, nenadomestljiv. Učitelj se mora truditi zmanjšati oziroma 
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izničiti razlike med učenci. Dati jim mora priložnosti, da raziskujejo načine, kako bi lahko 

razlike združili, da bi vsak član skupine imel oziroma bil koristen in bi se vsi zavedali prednosti 

njegove prisotnosti (prav tam).  

Pomembno je, da se učencem predstavijo in z njimi izvajajo dejavnosti, v katerih morajo 

sodelovati pri reševanju problemov in dejavnosti, ki zahtevajo dogovor med člani in 

sodelovanje vseh. Vključevanje teh dejavnosti v pouk je pomembno, ker z njimi učeni spoznajo, 

da so vsi koristni, hkrati pa se naučijo, kako lahko vsi uveljavljajo svoje interese preko 

sodelovanja (prav tam). Razlike med učenci v razredu namreč ponujajo situacije in razmislek o 

tem, da se v skupini vedno pojavi potreba po usklajevanju mnenj in sodelovanju (Smolič, 2015). 

Pri slednjem niso pomembni samo izobraževalni rezultati, ampak tudi razvoj socialnega in 

moralnega čuta ter vrednot do sočloveka. Učitelj mora biti naklonjen spoštovanju razlik in 

pozitivnemu dojemanju drugačnosti. Če temu ni tako, potem težko gradi vsem otrokom 

naklonjeno in vključujočo se šolo (prav tam). 

Razlike med učenci in zavedanje, da je v skupini nujno usklajevanje in dogovarjanje, ki 

omogočata sobivanje, spodbujajo razvoj vrednot solidarnosti ter empatičnosti. Učitelj mora 

učencem omogočiti vzgojne situacije, kjer so aktivni in kjer lahko vsak po svojih zmožnostih 

prispeva k solidarnosti (prav tam). S takšnimi vzgojnimi situacijami otrokom, ki doživljajo in 

se učijo spoštovanja ter skupno rešujejo probleme, učitelj zagotavlja sposobnosti za gradnjo 

skupnosti miru (Reardon, 1997). Učitelj mora heterogenost in različnost v razredu videti kot 

priložnost, da lahko učenci pridejo v stik z različnimi vzgojnimi dejavnostmi, ki zahtevajo 

medsebojno sodelovanje, solidarnost ter razumevanje in usklajevanje različnih pogledov 

(Smolič, 2015). Učitelj pa se mora zavedati, da lahko dopušča različnost le do neke mere, saj v 

edukaciji v javni šoli in v ravnanjih učitelja oziroma učencev ni vedno in vselej dopustna 

strpnost do »drugačnega stališča«. Kot pravi Krek (2000), mora učitelj uvideti in presojati o 

tem, kaj je resnica in kaj zmota, kaj je resno in kaj napadalno ali zasmehujoče. Nedopustno je, 

da bi učitelj učencem dopustil, da imajo drugačno stališče do nečesa ali nekoga, če to stališče 

izvira iz prepričanja, da so njihova stališča, prepričanja ter način življenja boljša od drugih 

(Reardon 1997) zgolj zaradi občutka večvrednosti ali položaja v družbi, ki ji nekdo pripada. 

Prav tako je nedopustno, da bi učitelj dopuščal npr. diskriminacijo, ki izhaja iz občutka 

večvrednosti do tujcev (Kovač Šebart, 2013). Njegova naloga je, da vztraja pri vzpostavitvi 

načela nediskriminacije in norme spoštovanja vsake osebe kot dolžnosti posameznika. To je 

seveda težka naloga, saj ni vedno lahko pokazati, da se za kakšnimi na videz upravičenimi 

prepričanji skrivajo posplošitve, ki ne le da kršijo človekove pravice posameznika, ampak ga 

tudi stigmatizirajo (prav tam).  

Učitelj se mora zavedati svoje aktivne vloge, saj ravno ta vpliva na oblikovanje razreda kot 

skupnost učencev, med katerimi obstajajo vezi zavezanosti, pripadnosti, solidarnosti in 

odgovornosti (Peček in Lesar, 2006). Pomembno je torej, kakšne odnose spodbuja in kakšne 

učno-vzgojne možnosti ponuja učencem, da lahko v njih aktivno vstopajo (prav tam). 

Dejavnosti, s katerimi se krepi občutek za skupnost, dajejo učencem možnost, da spoznajo 

življenje za skupno življenje v radosti in harmoniji, ki so plod miru (Reardon, 1997). Harmonija 

tu seveda ne sme biti razumljena kot nekaj, kar omogoča ubranost in skladnost, saj potem 

strpnost ne bi bila potrebna. V povezavi s strpnostjo jo je treba razumeti kot harmonijo v 

raznolikosti, ki omogoča spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti svetovnih 

kultur, človekovega izražanja ter  načinov biti človek (Deklaracija o načelih strpnosti, 1995).  

Vzgoja za in k strpnosti mora torej biti cilj in težnja vzgoje k strpnosti, pravi Janez Krek (2000). 

Poleg odnosov v razredu, ki jih spodbuja učitelj, in poleg dejavnosti, ki krepijo občutek 

povezanosti, je zato nujno, da javna šola, ki želi vzgojiti strpne posameznike, tudi poučuje, saj 
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sta vednost in znanje neločljiv del vrednot. Javna šola in njeni zaposleni imajo tako dolžnost, 

da izobražujejo vsakogar tako, da bo znal govoriti, razmišljati in delovati v skladu s sodobnimi 

standardi strpnosti (prav tam). Podobno menita tudi Dragica Motik in Irma Veljić (2007), ki 

zapišeta, da je pomembno, da učenci pridobivajo čim več znanja, ki temelji na znanosti, ter 

preverjenih, kritičnih in realnih informacijah. Dovolj objektivnih informacij o nečem ali nekom 

namreč omogoča, da lahko pridobljeno znanje učenci ustrezno uporabijo (prav tam).  

Znanje je torej pogoj strpnosti, kar je mogoče prikazati s primerom, ki ga ponazori Janez Krek 

(2000) v svojem članku Vzgoja k strpnosti. Krek poda primer osebe, ki se sooči s skupino 

ekologov, ki stavkajo zaradi ureditve odlaganja avtomobilskih zračnih varnostnih blazin na 

odpadih in zaradi tega zaprejo avtocesto, po kateri se ta oseba pelje na dopust. Oseba je ob njej 

neljubem dogodku v razcepu – lahko odreagira na način, ki bo nestrpen, ali pa mirno počaka, 

da se cesta ponovno odpre. Da bi oseba v tem primeru odreagirala tako, torej strpno, potrebuje 

znanje kot pogoj za razumevanje zahtev ekologov in za razumevanje razloga, zakaj mora čakati. 

Potrebuje torej znanje, pridobljeno pri pouku kemije, ki ga je seznanilo s koncepti in zakoni 

kemije. Pouk kemije ima sicer za svoj osnovni in neposredni cilj, da učenci razumejo kemične 

procese in njihove posledice v naravi ter okoliščinah, ki jih ustvarja človek, posredno pa vzgaja 

tudi k strpnosti. Učenec z znanjem kemije namreč lahko razume posledice odlaganja 

neaktiviranih avtomobilskih zračnih blazin v naravo oziroma smetišča in s tem razume zahteve 

ekologov (prav tam). Veliko število realnih informacij tako daje posamezniku možnosti, da 

deluje in razmišlja modro ter se v svojih ravnanjih ne srečuje s predsodki ter nestrpnostjo (Motik 

in Veljić, 2007).  

Ob upoštevanju zgoraj predstavljenega primera vidimo, da vzgoja k strpnosti v javni šoli poteka 

precej zapleteno, tudi zgolj na podlagi izobraževalnega procesa, ki ne poteka z nekim ciljem, a 

učencem omogoči, da si pridobijo znanje in se navajajo na njegovo uporabo (Krek, 2000). 

Zaradi tega mora učitelj učencem podati vednosti v pomenu znanja, pridobljenega na podlagi 

različnih znanstvenih disciplin, ki ga učenci pridobivajo pri vseh predmetih. To »objektivno 

znanje«, kot mu pravi Krek (prav tam), namreč omogoča razumevanje in interpretacijo ob novih 

situacijah, zato je pomembno, da učitelji, če želijo vzgajati k strpnosti, učencem omogočijo 

pridobitev široke splošne izobrazbe, ki pa obsega tudi konkretno vednost o tem, kaj je strpnost, 

kaj so človekove pravice itn. (prav tam). Edukacija, ki hoče vzgajati k strpnosti, pa mora 

učencem podati tudi znanje, s katerim bodo vedeli, kakšni so standardi, ki jih opredeljujejo 

različne pravice ter politični in etični koncepti, saj morajo imeti to znanje, če hočejo biti v 

sodobni družbi strpni (prav tam). 

5.2.5.1 Sodelovalno učenje 

Sodelovalno učenje otroke vzgaja v duhu sodelovalnih vrednot, hkrati pa jim daje praktično 

znanje o sodelovanju oziroma možnost, da se ga učijo, kar je nujno, če želi šola vzgojiti 

državljane, ki znajo živeti v družbi različnosti (Reardon 1997). Učenje socialnih spretnosti, ki 

jih učenci s sodelovalnimi oblikami učenja pridobijo, je učenje za življenje, ki omogoča socialni 

napredek učencev, spodbuja dobre odnose in pridobivanje pozitivnih socialnih izkušenj 

(Tratnik, 2014).  

Sodelovalno učenje je ena izmed oblik učenja, ki poudarja predvsem socialni vidik učenja, saj 

vzpostavlja sodelovalni odnos med vsemi učenci v razredu. Učenci preko odkrivanja, 

razmisleka, delovanja in reševanja nalog aktivno izgrajujejo svoje znanje, hkrati pa razvijajo 

sodelovalne, socialne in komunikacijske veščine (prav tam).  
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Sodelovalno učenje daje možnost, da učeni presegajo svoje osebne navade, poudarja skupno in 

ne razlike med učenci (Kramer, 2012). Prinaša veliko pozitivnih učinkov, je učenje, ki spodbuja 

timsko delo, pozitivno socialno klimo v razredu, hkrati pa učence motivira za delo (Tratnik, 

2014). Je učenje za življenje, ki posameznikom omogoča socialno rast, z njim si privzgojijo 

odgovornost za skupen cilj, obenem pa se naučijo aktivno poslušati in komunicirati kot 

enakovredni partnerji. Kot nadalje zapiše Tratnikova (2014), učenci pri izgradnji znanja 

vstopajo v socialna razmerja z vrstniki, svoja razmišljanja prepoznajo, ovrednotijo in jih na 

osnovi aktivnega sodelovanja spremenijo ali nadgradijo. Tako s sodelovalnim učenjem učenci 

aktivirajo več svojih funkcij in sposobnosti kot pri individualnem (Kramer, 2012).  

Cilj sodelovalnega učenja je, da učenci opravijo zastavljeno nalogo, dosežejo skupni cilj in da 

usvojijo neko spretnost ali znanje. Poseben poudarek pri sodelovalnem učenju je v vzpostavitvi 

tvornega sodelovanja med člani skupine, v vzajemni pomoči in podpori (Tratnik, 2014). Za 

dosego zastavljenega cilja morajo učenci pozitivno sodelovati s sošolci, si izmenjevati mnenja, 

ideje, vprašanja in odgovore, saj je končni uspeh zagotovljen le, če vsak prispeva svoj delež 

(prav tam). S takšno obliko učenja razvijajo učitelji in učenci metode in oblike skupinskega 

učenja, pri katerih vsak individualno pripomore in si prizadeva za uresničitev skupnega cilja 

(Kramer, 2012). Odgovornosti za svoje delo in delo skupine se mora zavedati vsak posameznik. 

Doseganje zastavljenih ciljev pa krepi pripadnost razredu kot skupini (Tratnik, 2014).  

Kadar ljudje sodelujejo pri pomembnih nalogah, ki presegajo vsakdanje okvire, se rojeva nova 

identiteta posameznika, razlike in spori med posamezniki pa bledijo, včasih celo izginejo 

(Delors idr., 1996). V skupinah se namreč vsi počutijo pomembne in potrebne. Skupine učitelj 

oblikuje na različne načine, načrtno ali naključno. Pri tem mora biti pozoren, da skupine niso 

ves čas iste, ampak jih oblikuje različno. Tako učenci pridobijo izkušnje pri delu tudi s tistimi, 

ki jih dojemajo kot »druge«, kot tudi sposobnosti sprejemanja in dela z njimi (Reardon, 1997).  

Pomemben cilj za učenje za življenje v različnosti je učenje komuniciranja ter konstruktivnega 

dela s tistimi, ki so »drugačni« (prav tam). Sodelovalno učenje pripomore k temu, saj 

sodelovanje med učenci temelji na povezanosti in interakciji med učenci, ki si enakovredno 

delijo ideje, zastavljajo vprašanja, kažejo medsebojno podporo, dajejo pohvale, kritično 

presojajo in si nabirajo izkušnje. Ob vsem tem pa si pomagajo, se spodbujajo in dajejo podporo 

drug drugemu (Tratnik, 2014).  

5.2.5.2 Medkulturna vzgoja 

V današnji družbi migracij, študija v tujini, dostopnejših potovanj so stiki med kulturami 

pogostejši. Posledici stikov sta v grobem dve: kulture se lahko preko vzajemnega spoštovanja 

in spoznavanja bogatijo, lahko pa se pripadniki počutijo ogrožene in delujejo na podlagi 

stereotipov in strahov (Kožar, 2010). Različne kulturne navade se integrirajo v večkulturnih 

družbah, ki jih sestavljajo različne kulture, etične in verske skupine, ki živijo na istem ozemlju, 

vendar navadno niso v stiku (Umek, 2010). Več možnosti za integracijo različnih kultur in 

njihovih navad imamo v medkulturnih družbah, ki so prav tako sestavljene iz različnih kultur, 

etičnih skupin idr., vendar med kulturami poteka interakcija in izmenjava, obojestransko 

priznavanje vrednot ter različnih življenjskih slogov (prav tam). Takšna družba omogoča 

strpnost in ohranjanje enakopravnih odnosov, v katerih je vsak enako pomemben (Brander idr., 

2006). 

V kulturo se resda rodimo, vendar se je preko interakcij, opazovanj in posnemanj v veliki meri 

naučimo. Postavlja nam ideale, h katerim naj bi vsak posameznik težil in vzpostavlja kode 

obnašanja, jih upraviči in legitimizira (Kožar, 2010). Če se kulture naučimo, je tudi učljiva. 
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Torej ni nujno, da posameznik pripada samo eni kulturi celo življenje. Medkulturno učenje ali 

interkulturno učenje, kot ga poimenujejo različni avtorji, je proces, ki se dotika zakoreninjenih 

idej o tem, kako je strukturiran posameznikov svet, in idej o tem, kaj oseba smatra kot dobro in 

kaj kot slabo. Lahko rečemo, da interkulturno učenje zamaje posameznikovo zaznavanje sveta 

in resnic, ker jih postavlja pod velik vprašaj (prav tam). Glavni cilj takšnega učenja in vzgoje 

je, da spodbuja enakovredne odnose med družbami, kot tudi med večinskimi in manjšinskimi 

družbami (Brander idr., 2006), kjer ne gre zgolj za srečevanje med kulturami, ampak mora v 

tem procesu priti do rasti in razvoja na podlagi sprejemanja in razumevanja razlik. To vodi do 

sodelovanja ter pomaga premagovati meje nepoznanega in neznanega (Kožar, 2010).  

Ko se posameznik sooča z drugo kulturo in zaznava njeno različnost, se zave tudi svoje kulture 

in jo ozavesti, bolje razume in relativizira. Temelj za razumevanje drugih je namreč 

razumevanje samega sebe in lastne identitete (prav tam). Avtorji publikacije Učenje – skriti 

zaklad (1996) pravijo, da poznavanje drugih kultur privede do spoznanja o lastni kulturi ter do 

spoznanja o obstoju skupne identitete sveta. Vzgoja in izobraževanje pa si morata prizadevati, 

da v posamezniku najprej vzbudita zavest o njegovem izvoru in narodu, saj mu to nadalje 

omogoča, da se lahko ob tem nauči spoštovati druge kulture (prav tam). S tem se strinja tudi 

Barbara Novak (2004), ki zapiše, da lahko šola razumevanje med različnimi kulturami in narodi 

doseže le, če posameznik najprej spozna svojo kulturo, jezik ter državljanske dolžnosti in 

odgovornosti do svoje države. S tem se bo nato lažje seznanil s kulturo, jeziki in zgodovino 

drugih kultur ter lažje prepoznal in sprejel razlike med njimi. Nujno je torej, da posameznik 

najprej spoštuje svojo kulturo, saj je spoštovanje lastne kulturne in jezikovne identitete 

predpogoj za spoštovanje identitete drugih (prav tam). Z medkulturno vzgojo naj bi torej 

vzbudili zavedanje, da pripadamo neki kulturi in da to vpliva na naše vedenje, čustva in 

razmišljanje. Hkrati pa je potrebno zavedanje o obstoju drugačnih kultur. Zaradi tega je cilj 

interkulturnega učenja in vzgoje tudi poslušanje, komunikacija med »drugačnimi« ter razvijanje 

odnosa med njimi. V ta proces ni vključeno samo izkustveno učenje o sebi in drugih, ampak 

tudi čutne, moralne in čustvene funkcije posameznika (Kožar, 2010).  

Klara Kožar (prav tam) pravi, da takšna vzgoja in učenje učencem omogočata, da kritično 

reflektirajo svoje prikrite izkušnje, norme, vrednote in kulturne predpostavke. Z medkulturno 

vzgojo se učenci namreč naučijo odkrivati mehanizme nestrpnosti in rasizma, ker z njo 

spodbuja šola spoznavanje drugih kultur tako, da se posamezniki odprejo tveganju srečanj in 

izmenjave med pripadniki le-teh  (Brander idr., 2006). Otrokom bi naj pomagala prepoznati 

neenakopravnost, krivico, rasizem, stereotipe in predsodke ter jim posredovala znanje in moč, 

da se bodo znali vsemu temu postaviti po robu in da bodo vedeli, kako ukrepati, kadar se bodo 

s temi pojavi v družbi soočili (prav tam).  

Medkulturno učenje in vzgojo lahko šola uporabi kot orodje za razumevanje zapletenosti 

današnjega sveta in ji lahko predstavlja enega izmed ključnih načinov za vzpostavitev nove 

družbe. Učenje o drugačnosti, drugačnem načinu življenja vodi do večje strpnosti in boljšega 

sodelovanja med kulturami (Kožar, 2010). Takšna vzgoja od šole zahteva večjo odprtost, 

prenovo in prilagoditev učnih programov, njeno delo pa naj temelji na prepričanju, da smo vsi 

enakopravni (Brander idr., 2006). Otrokom, ki pripadajo manjšinskim skupinam, bi morala 

nuditi enake družbene in vzgojne možnosti, kot jih imajo ostali. Širiti bi morala spoznanje o 

kulturnih razlikah, braniti kulturni pluralizem in ga razvijati. Zato mora šola v svoje programe 

vpeljati medkulturne elemente, ki zavračajo ideje o hierarhiji kultur in spoštujejo ter upoštevajo 

značilnosti različnih kultur (prav tam).  
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5.2.6 Dialog 

Marija Kramer (2012) pravi, da so srečanja s samim seboj in z drugimi, ki potekajo pri dialogu 

in izmenjavi mnenj, orodja, ki jih vzgoja in izobraževanje v tem stoletju najbolj potrebujeta. 

Dialog je tisti, ki privzgaja enakopravnost, človeško dostojanstvo in čut za skupnost. Zanj se 

moramo truditi s toleriranjem, spoštovanjem in priznavanjem enakopravnosti. Toleranca in 

priznavanje pluralizma  nista dovolj. Potrebujemo aktiven trud za obvladovanje raznolikosti in 

dialog je orodje, s katerim lahko to dosežemo (Umek, 2010). Dialog pomeni, da poveš svoje in 

si nato pripravljen prisluhniti tudi drugemu. Ne pomeni prepričevanje drugih, ampak gre za 

aktivno poslušanje njihovih mnenj brez kakršnih koli obsodb. To seveda ne pomeni, da mora 

posameznik opustiti svoje razmišljanje ali da ga sploh ne sme imeti. Gre le za drug pogled, s 

katerim se oseba lahko strinja ali pa ne (prav tam).  

Dialog učencem omogoča izražanje lastne resničnosti in presoje ter pridobivanje povratnih 

informacij. Te dajejo vsakemu potrditev, da ima pravico biti takšen, kot je, in da lahko poskrbi 

za svoje potrebe (Kramer, 2012). Lucija Umek (2010) pravi, da se je zanj treba truditi s 

spoštovanjem, toleriranjem in priznavanjem enakopravnosti. Pri dialogu v šoli mora veljati 

temeljno vodilo, da dajemo učencu pri izražanju njegovega notranjega sveta občutek, da je tisto, 

kar pove, »prav« in predvsem pomembno (Kramer, 2012). Pomembo je tudi pozorno poslušanje 

in kazanje interesa za temo sogovornika ter se truditi razumeti njegovo perspektivo in pogled 

na temo, o kateri se razpravlja. Tako namreč pokažemo, da smo zainteresirani za mnenje drugih 

(Umek, 2010).  Tako z dialogom učenci ob učiteljevi pomoči resnično poslušajo drug drugega, 

ob tem pa razvijajo vrednote in komponente čustvene ter socialne zrelosti, kot so: medsebojna 

podpora in pomoč, medsebojno spoznavanje in sprejemanje, krepitev pozitivne povezanosti kot 

tudi krepitev realne samopodobe (Kramer, 2012). Dialog je uspešen, če si vsi udeleženci 

prizadevajo za enakopraven odnos in enakopravno obravnavanje, ki pa se lahko uresniči le, če 

imajo učenci ponotranjene vrednote enakovrednosti in spoštovanja vsakega posameznika kot 

enkratne osebe (Vrečer in Bokra Kucler, 2010).  

Dialog lahko privede do uskladitve razlik ali oblikovanja novih, skupnih pomenov. Velikokrat 

pa lahko konflikte in nesoglasja še poveča. Po besedah Chakirove (2012) je zato pomembno, 

da v šoli učitelj vztraja pri dialogu ne glede na vse, ker ta pripomore k ustvarjanju 

komunikacijskih veščin, kot so spoštovanje razlik, toleranca, pripravljenost poslušati, 

pripravljenost priznati, da se lahko motimo ter pripravljenost do samoomejevanja govora, tako 

da lahko vsak pride do besede. Vse to in še več se oblikuje v komunikacijskih odnosih, zato 

mora učitelj učence spodbujati k izražanju lastnih stališč ter k poslušanju stališč in resnic 

drugih. Zavedanje, da ima vsak človek pravico do svoje resnice, ki jo moramo vsi spoštovati, 

odpira možnosti konstruktivnega dialoga in zmanjšuje sovražnost do drugih oseb in njihovih 

resnic (prav tam).  

V današnji pluralni družbi lahko govorimo tudi o medkulturnem dialogu, ki omogoča odprto, 

enakopravno in spoštljivo izmenjavo pogledov in mnenj med pripadniki različnih kultur 

(Umek, 2010).  Pomeni izmenjavo idej, izkušenj in kultur kot tudi biti radoveden in odprt za 

drugačne stvari. Z njim je mogoče doseči mirno in konstruktivno soobstajanje različnih kultur, 

razvijanje občutka skupnosti in pripadnosti ter vzajemnega spoštovanja, če je le-ta dinamičen 

in nenehen (prav tam).  

Učno okolje mora postati prostor dialoga. Ta je namreč predpogoj za medsebojno razumevanje 

in predstavlja začetke ustvarjalnega sožitja (Vrečer in Bokra Kucler, 2010). Z dialogom človek 

postane bolj odprt za razumevanje drugačnosti. Če želimo, da je uspešen, morajo biti vsi 

sodelujoči sposobni senzibilnosti do različnosti, spoštovati morajo identiteto oseb, ki sodelujejo 
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v dialogu, ter poudariti odprtost in zaupanje (Chakir, 2012). Šola bi otrokom morala dati 

možnost, da spregovorijo in drugim predstavijo svoj svet, saj bi se tako zmanjšalo sovraštvo in 

nerazumevanje drugačnosti. Dialog namreč omogoča, da se otroci prek njega ne le predstavijo, 

ampak lahko spremenijo mnogo napačnih prepričanj, ki jih imajo o drugih (prav tam). 

5.2.7 Kaj pa tam, kjer se prepričanj in pogledov ne da uskladiti? 

Javna šola in njeni zaposleni naj bi si prizadevali za to, da bi razlike med učenci, naj bodo rasne, 

etnične, verske ali kakršne koli druge, izenačili oziroma učencem omogočili sobivanje v 

razlikah. S tem namreč ne le omogočajo čim boljši razvoj »drugačnih« otrok od večine ter 

njihovo socialno vključenost, ampak jim tudi zagotavljajo nekatere izmed splošnih 

državljanskih in človekovih pravic, kot so svoboda do življenja, lastnine, svobode govora in 

vere itd. (Krek, 2005), ki jih javna šola mora spoštovati, saj je namenjena prav vsem.  

Slovenijo kot podpisnico Evropske konvencije v odnosu do človekovih pravic zavezujejo 

določene norme, ki prinašajo zahteve v zvezi s poučevanjem (Kovač Šebart in Krek, 2009). V 

povezavi z zastavljenim vprašanjem je treba upoštevati in spoštovati pravico staršev do vzgoje 

svojih otrok v skladu z njihovimi lastnimi verskimi ali filozofskimi prepričanji ter pravico 

staršev do izbire vzgoje in izobraževanja za svoje otroke, ki je v skladu s temi prepričanji 

(Kodelja, 1995). Glavni namen te pravice je varovanje pluralizma ter tolerance v javni šoli, kot 

tudi prepoved indoktrinacije. Oziroma povedano drugače, glavni namen navedene pravice je, 

da varuje otroke določenih staršev pred obveznim religioznim ali filozofskim poukom, katerega 

namen ni pridobivanje informacij, ampak indoktrinacija otrok z nesprejemljivimi verovanji ali 

prepričanji (Digest of Strasbourg Case-Law … 1958; v Kodelja, 1995). V javnem šolskem 

sistemu torej ni treba, da se religiozno ali filozofsko prepričanje izraža, zagotovo pa mora biti 

spoštovano (Kovač Šebart in Krek, 2009). 

5.2.7.1 Molitev, nošenje simbolov in verskih oblačil ter opravičevanje šolskih 

obveznosti zaradi vere 

V javni šoli se lahko zgodi, da se morajo šola in učitelji odločiti, kako ravnati v zvezi z željami 

staršev kot tudi učencev, da bi nosili verske simbole in oblačila, da bi molili ali da bil otrok 

oproščen določenih obveznosti zaradi vere. Na to, kako naj bi učitelji in šola v teh primerih 

ravnali, bomo odgovorili s pomočjo priporočil ameriškim učiteljem iz leta 1998, ki so po 

besedah Kovač Šebartove in Kreka (2009) zaradi ločitve države in cerkve v ustavi primerljive 

s Slovenijo.  

Zasebne molitve in versko izražanje učencev niso povsem prepovedani. Učenci imajo enake 

pravice do izvajanja individualnih ali skupinskih molitev in diskusij, kot jih imajo pri drugih 

dejavnostih (Religious Exspression in Public Shools, 1998). Tako lahko učenci berejo svoja 

sveta pisma, se zahvalijo pred kosilom, molijo pred testi v enaki meri, kot to lahko izvajajo 

druge primerljive nemoteče dejavnosti. Ob vsem tem imajo javne šole pravico, da vzpostavijo 

pravila in omejitve glede dejavnosti učencev, povezanih z religijo, vendar pri tem ne smejo 

izvajati takšnih pravil, ki bi učence diskriminirala (prav tam). Učenci torej lahko molijo na 

nemoteč način, ko se ne udeležujejo šolskih aktivnosti ali pouka, in se morajo podrejati 

pravilom, ki veljajo v njihovem okolju. V neformalnih prostorih šole, kot sta jedilnica ali 

hodnik, učenci lahko molijo in razpravljajo o svoji religiji in pogledih nanjo z drugimi, pri 

čemer pa morajo upoštevati enaka pravila, kot veljajo pri drugih aktivnostih in izražanjih v šoli. 

V pogovorih s sošolcem lahko učenci poskušajo druge prepričati glede religioznih vprašanj, pri 

čemer pa morajo učitelji in delavci šole paziti, da ne pride do nadlegovanja učencev, ter ob 

vsakem takšnem obnašanju posredovati (prav tam).  
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Učitelji kot predstavniki države ne smejo spodbujati religioznih dejavnosti ali se jih udeleževati 

skupaj z učenci. Prav tako pa ne smejo učencev odvračati od teh dejavnosti le zato, ker so 

povezane z vero, kot tudi ne nagovarjati učencev ali jih spodbujati k antireligioznim 

dejavnostim (prav tam). Učitelji in javna šola tako zagotavljajo posameznikom enakopravnost 

in nediskriminacijo ter pravico, da izražajo svoja verska ali druga prepričanja (Kovač Šebart in 

Krek, 2009). 

Javna šola mora učencem dovoliti nošenje religioznih simbolov in oblačil oziroma razkrivanje 

religioznih sporočil na oblačilih tako, kot lahko tako ljudje sporočajo druge vrste sporočil 

(Religious Exspression in Public Shools, 1998). Pri tem namreč šola izhaja iz načela 

nediskriminacije, na podlagi katerega so učencem v javni šoli dovoljene tiste aktivnosti, ki so 

dovoljene vsem v primerljivih okoliščinah (Kovač Šebart in Krek, 2009). Nošnja simbolov, 

oblačil ter religiozna sporočila pa ne smejo biti zatirana, prav tako pa morajo tisti, ki ta sporočila 

izražajo, upoštevati pravila, ki se na splošno uporabljajo za podobno vrsto sporočil (Religious 

Exspression in Public Shools, 1998).  

Kako pa ravnati z željami staršev, da bi bil njihov otrok oproščen določenih šolskih obveznosti 

zaradi vere? Vera je lahko tudi »izgovor« za izostanek učencev od pouka oziroma pri določenih 

dejavnostih šole. Učenci na splošno nimajo nobene zvezne pravice, ki bi jim dovoljevala, da bi 

bili izvzeti iz pouka oziroma določene dejavnosti, ki ni v skladu z njihovimi verskimi 

prepričanji ali praksami (Religious Exspression in Public Shools, 1998). V skladu z veljavnimi 

zakoni pa se lahko šola in njeni zaposleni po lastni presoji odločajo, če bodo posameznim 

učencem opravičili določen izostanek od pouka zaradi verskih razlogov, k izkoriščanju tega pa 

jih ne smejo niti odvračati niti spodbujati (prav tam). Šola s tem omogoča izvajanje dejavnosti, 

ki posameznim učencem pomenijo uresničevanje njihove pravice do religioznih prepričanj ter 

govora (Kovač Šebart in Krek, 2009).  

5.2.7.2 Ločitev večine učencev od sošolcev tujcev 

Javna šola lahko pride v konflikt s starši, ki dajejo prednost drugim vrednotam kot šola in 

skupen okvir vrednot. Tako lahko na primer starši predlagajo, naj se tujce loči od ostalih 

učencev in naj se zanje oblikuje poseben oddelek. Ali bi bilo treba ugoditi zahtevi staršev otrok 

večine, ki zahtevajo, da se v vzgojno-izobraževalnem sistemu trajno ločuje njihove otroke ter 

učence, ki nimajo ustreznega znanja slovenskega jezika oziroma so tujci?  

Javna šola, katere bistvo je po besedah Zdenka Kodelja (1995) to, da je pod enakimi pogoji 

dostopna vsem, ne glede na družbeni položaj, spol, raso, narodnost, jezik, religiozno ali kakršno 

koli drugo prepričanje, tem zahtevam ne more ugoditi. Tudi v Zakonu o osnovni šoli (1996) je 

v 10. členu, ki govori o pravicah tujih državljanov, zapisano: »Otroci, ki so tuji državljani 

oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike 

Slovenije.« Take zahteve staršev so tudi v nasprotju s skupnim okvirom vrednot, torej z 

načeloma enakosti in nediskriminacije, ki predstavljata bistveni del ustavnega okvira vrednot 

(Kovač Šebart in Krek, 2009). Javna šola zato takim zahtevam ne more ugoditi in ne sme 

popustiti (prav tam). Z izključevanjem otrok priseljencev in tujcev oziroma z ločevanjem teh 

otrok od ostalih bi se spodbujala tudi kulturna norma večvrednosti v odnosu do tujcev, ki 

pripelje do etiketiranja tujcev kot »drugačnih«, kar lahko vodi v predsodke in sovraštvo. V 

takšnem primeru mora biti, ne glede na mnenja in prepričanja staršev, delovanje javne šole 

skladno s skupnim okvirom vrednot in ne sme popustiti nespoštovanju dostojanstva vsake osebe 

kot dolžnosti posameznika (prav tam). 
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Ločevanje tujcev, ki spadajo v marginalizirano skupino učencev,  je slabo tudi za socializacijo 

in vključevanje teh učencev v družbo. Vzgoja in izobraževanje sta pomembna dejavnika za 

uspešno vključevanje otrok priseljencev v slovensko družbo, saj najučinkoviteje pripomoreta k 

zagotavljanju enakih možnosti za osebni razvoj, vključevanje v delo ter družbeno življenje 

vseh, ne glede na to, od kod prihajajo, kako živijo, kakšna so njihova prepričanja ali druge 

značilnosti (Licardo in Senica, 2017). Dalj časa trajajoče zgodnejše ločevanje učencev, čeprav 

na podlagi razlik v znanju, vodi v socialno izključevanje in je zaradi tega nedopustno (Krek, 

2005). Ob prisotnosti kulture umikanja učenci priseljenci slabše napredujejo, stagnirajo ali pa 

se celo izogibajo interakcijam z okolico. V nasprotnem primeru, torej kadar se na šolah 

spodbujajo druženje vseh z vsemi, pa učenci hitreje napredujejo, so bolj samozavestni in 

usvajajo vrednote, usmerjene v znanje in doseganje skupnih ciljev (Janta in Harte, 2016, v 

Licardo in Senica, 2017). Slabe so tudi strategije delnega ločevanja otrok priseljencev ter ostalih 

učencev, npr. ločen pouk pri slovenščini, matematiki ter združevanje le pri športni, likovni itd., 

saj izključujejo učence tujce ter s tem vsem sporočajo, da ti učenci na teh pomembnih področjih 

niso enakovredni ostalim, zato naj se učencev ne ločuje (Krek, 2005).  

5.2.7.3 Želje staršev po drugačni hrani 

Temeljni cilj vzgojno-izobraževalnih zavodov je med drugimi tudi zagotavljanje šolske 

prehrane, ki omogoča optimalen razvoj otrok in mladostnikov ne glede na spol, veroizpoved, 

narodno pripadnost, socialno in kulturno poreklo ter telesno in duševno konstitucijo (Smernice 

za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 2010). V javni šoli, ki je namenjena prav 

vsem, lahko imajo starši najrazličnejše želje po prilagajanju obrokov, ki ustrezajo njihovim 

verskim ali drugim prepričanjem. Šola, tako javna kot tudi zasebna, lahko naleti na problem, 

kako pripraviti šolski jedilnik, da bo ustrezal verskemu ali drugemu prepričanju otrok oziroma 

njihovim staršem.  

V Zakonu o osnovni šoli (1996) je v 57. členu zapisano da je šola dolžna organizirati za vse 

učence vsaj en obrok hrane dnevno. Slednje je podrobneje opredeljeno v 4. členu  Zakona o 

šolski prehrani (2013), kjer je zapisano, da je šola dolžna organizirati malico. Če se torej 

upoštevata ta dva zakona, šoli na primer kosila učencem ni treba prilagajati, saj jim ga niti ni 

dolžna omogočati oziroma ga prilagajati njihovim prepričanjem (verskim ali kakršnim koli 

drugim), dolžna je organizirati le malico. Podobno razlago za prilagajanje obrokov učencem 

zaradi njihovega prepričanja je podala tudi nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in 

šport dr. Maja Makovec Brenčič (2018), ki je zapisala, da je šola dolžna ustrezno prilagajati 

sestavo malice in tudi kosila tistim učencem, ki tovrstne prilagoditve potrebujejo zaradi 

zdravstvenih razlogov, ostale obroke pa v skladu s svojimi zmožnostmi. Zapisala je še, da se 

šole glede priprave dietnih obrokov zelo trudijo, ni pa njihova dolžnost niti zakonska obveza, 

da zagotavljajo posebno hrano posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in osebne 

okoliščine (prav tam).  

Če upoštevamo zgoraj zapisano, šola ni dolžna prilagajati obrokov zaradi verskega ali 

kakršnega koli prepričanja otrok oziroma njihovih staršev. Seveda se postavlja vprašanje, ali bi 

šola s tem lahko kršila pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnimi religioznimi, 

moralnimi ali filozofskimi prepričanji. Ta pravica je zapisana v več mednarodnih dokumentih, 

ki govorijo o človekovih pravicah in ker jih priznava tudi Slovenija, ki je kot pravna država 

zavezana k spoštovanju te pravice (Kodelja, 1995). Vendar je ta pravica zagotovljena, če šola 

ne indoktrinira in če spoštuje kriterije objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. Če bi šola preko 

zagotavljanja določene hrane ali vrste obrokov, ki bi bili versko utemeljeni, in glede katerih 

učenec ne bi imel izbire, želela indoktrinirati učence, bi s tem kršila to pravico. Če pa šola 

učencem ne prilagaja obrokov glede na posamezna verska prepričanja, to dejstvo še ne pomeni, 
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da krši versko svobodo oziroma pravico do uresničevanja verske svobode teh posameznikov. 

Seveda pa javna šola posameznim učencem ne sme prepovedati, da izražajo svoja verska 

prepričanja ali predstave samo zato, ker so verske narave. Prav tako ne sme diskriminirati 

verskega prepričanja ter izražanja pri posameznih učencih, kamor spada tudi način 

prehranjevanja, ampak jim mora zagotoviti pravico svobode vesti in verskega izražanja v enaki 

meri, kot je to zagotovljeno ob drugih primerljivih dejavnostih (Religious Exspression in Public 

Shools, 1998).  

Še en argument za ali proti prilagajanju hrane je lahko priporočitev Smernic za prehranjevanje 

v vzgojno-izobraževalnih zavodih (2010). Te namreč priporočajo, da imajo otroci in 

mladostniki mešano prehrano, ki vključuje vse skupine živil, vključno z mesom, saj se le tako 

najlažje zagotovi optimalen vnos mikro in makro hranil. Sprejemljiva, ne pa priporočljiva 

prehrana za otroke in mladostnike, je tudi lakto-ovo vegetarijanska prehrana, v kateri so meso 

in vsi mesni izdelki zamenjani z mlečnimi izdelki, jajci in stročnicami (prav tam). Ob 

upoštevanju tega lahko šole po svojih zmožnostih prilagajajo prehrano otrokom, ki so 

vegetarijanci ali pa ne jedo določene vrste mesa zaradi svojih verskih ali drugih prepričanj 

oziroma zaradi prepričanj staršev, saj to ne ogroža zdravja teh otrok.  

Zdravstveni razlog proti prilagajanju hrane pa je lahko v primeru veganstva. Veganska prehrana 

je namreč lahko škodljiva za otrokov razvoj, saj so meso in mesni izdelki, mleko in mlečni 

izdelki ter jajca popolnoma izključeni iz prehrane (Smernice za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih, 2010). Seveda pa so v teh primerih zopet lahko kršene pravice staršev 

do vzgoje svojih otrok v skladu z lastnimi verskimi ali drugimi prepričanji. Zaradi tega naj šole 

pripravljajo tudi uravnotežene brezmesne jedilnike glede na želje, prepričanja in podobne 

osebne okoliščine posameznikov ter jih ponudijo kot možnost obroka v skladu s svojimi 

organizacijskimi, materialnimi, kadrovskimi in finančnimi sposobnostmi (prav tam). Šola pa 

naj pri tem spoštuje posameznikove odločitve kot tudi njegove pravice do izbire drugačnosti 

tako, da učencev ne sili v nekaj, kar osebno zavračajo (Makovec Brenčič, 2018).  

Učitelj mora biti pri svojem delu pozoren tudi na to, da svojih stališč in prepričanj ne prenaša 

na učence, kar pa je lahko zelo zahtevno. Učitelj namreč vzgaja tudi skozi svojo osebnost in se 

ne more povsem izogniti temu, da bi svoja stališča in prepričanja ne prenašal na učence. 

Pomembno je, da ne izraža tistih prepričanj, ki so v nasprotju z ugotovitvami znanosti ter v 

nasprotju z vrednotami koncepta človekovih pravic. Slediti mora tistim ciljem, ki so določeni 

kot cilji pouka javne šole. To ne pomeni, da mora svoja stališča in prepričanja ter stališča in 

prepričanja svojih učencev izničiti oziroma popolnoma spremeniti, ampak mora podajati 

znanje, ki je zapisano v učnih ciljih in standardih znanja, postavljenih v učnih načrtih, ter znanje, 

ki je ustrezno utemeljeno na znanstvenih osnovah (Kovač Šebart in Krek, 2009). Prav tako pa 

mora od učencev zahtevati, da to znanje pokažejo ter da poznajo ustrezno razlago neke snovi, 

ki je utemeljena na znanstvenih dejstvih. Pri tem pa ni treba, da učenci spremenijo svoja 

prepričanja, od njih se zahteva le, da v javni šoli usvojijo in izkažejo znanje, zapisano v 

predpisanih standardih znanja (prav tam).  

6 PRIMERI PLURALIZMA V ŠOLI 

Šola je pomembno socializacijsko okolje, ki ne le podaja znanje, ampak tudi uči družbene in 

moralne kompetence. Je prostor, v katerem se živi v skladu z družbenimi normami in se jih 

posreduje. Prav tako je tudi prostor, kjer se norme ustvarjajo in nato proizvedejo drugost in 

»drugega« (Streib-Brzič idr., 2012). Zaradi slednjega je pomembno, da v šolah poteka diskurz 

o raznovrstnosti religij, družin, kultur, prepričanj itd.  
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V nadaljevanju je navedenih pet primerov, ki opisujejo in predstavijo situacije, ko prihaja do 

razlik med učenci zaradi njihovih prepričanj in vrednot, kot tudi mogoči pristopi dela v teh 

situacijah. Za vsak primer je najprej opisana situacija, nato pa še sklop vodil, dejavnosti, ki 

opredeljujejo možne načine učinkovitega vključevanja različnih otrok, upoštevanja pluralizma 

na ravni šole, ki nikogar ne diskriminirajo.  

6.1 Učenec priseljenec 

V 3. razredu je učenec, ki prihaja iz Srbije. V šolo in razred je prišel kmalu po začetku šolskega 

leta, učenci pa ga niso dobro sprejeli. Učenec ne zna dobro slovenskega jezika niti ne pozna 

slovenske kulture. Ob vstopu v šolo je doživel kulturni šok in ima težave z vsakodnevnim 

sporazumevanjem, sporočanjem in komunikacijo. Poleg tega pa ga zavračajo tudi njegovi 

sošolci, ki so zaradi njegovega nerazumevanja slovenskega jezika nestrpni in nesramni. 

Zbadajo ga zaradi napačno naglašenih ali sklanjanih slovenskih besed. Kadar pa pove besede 

v srbščini, se mu sošolci posmehujejo. Z novim sošolcem se ne želijo igrati, pri dejavnosti pri 

pouku, ki zahtevajo delo v parih ali skupinah, ga ne izberejo ali pa se očitno zgražajo, če je 

dodeljen njihovi skupini. Ob njegovem prihodu v šolo ta ni delovala tako, kot bi morala, saj 

njegovemu prihodu ni namenila večje pozornosti in skrbi, da bi se počutil dobrodošlega in 

sprejetega.  

6.1.1 Vodila za učitelje pri vključevanju otrok priseljencev v sistem vzgoje 

in izobraževanja 

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012)  je zapisano, da sta vzgoja 

in izobraževanje pomembna dejavnika za vključevanje priseljencev v slovensko družbo, saj 

prispevata k zagotavljanju enakih možnosti ter jim omogočata vključevanje v delo in družbeno 

življenje. Ob vstopu učenca tujca v šolo in razred mora učitelj in celotna šola razvijati 

inkluzivno okolje ter mu zagotoviti varnost, podporo vrstnikov in učiteljev. Vključiti ga je treba 

v učenje jezika ter mu omogočiti vključevanje na kulturnem in socialnem področju (Licardo, 

M., Murko, J. in Kristina Breznik, 2017). Če učenca priseljenca šola ne vključi, ne upošteva ali 

celo ne zazna različnosti, nastane socialna razdalja med učenci. Ta velikokrat vodi do nastajanja 

predsodkov in konfliktov med člani skupine (Motik in Veljić, 2007).  

6.1.1.1 Priprava na vključitev otroka priseljenca 

Pred prihodom učenca tujca naj šola pripravi okolje dobrodošlega sprejema (prilagojeno in 

povzeto po Licardo, M., Murko, J. in Kristina Breznik, 2017 ter Smernicah za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012): 

- Učenca (in starše) ob sprejemu v šolo pozdravite v njegovem maternem in v slovenskem 

jeziku. Izrazite interes za učenca in njegovo družino, njihovo zgodbo in potrebe.  

- V tiskani obliki pripravite letak z osnovnimi informacijami (šolski red, obveznosti, urnik, 

kontaktne informacije) o šoli v obeh jezikih.  

- Učencu pokažite šolske prostore, pojasnite mu pomen znakov in zapisov, ki jih lahko 

pripravite tudi v njegovem maternem jeziku. Pripravite lahko tudi tloris šole z učilnicami.  

- Pojasnite mu, kaj pomenijo oznake in poimenovanja za posamezne šolske predmete.  
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- Pripravite lahko zemljevid sveta, na katerem označite države, od koder prihajajo vsi učenci 

priseljenci na vaši šoli. Z dovoljenjem staršev lahko dodate še njihove fotografije. 

- Skupaj z učenci lahko pripravite spletno stran z glavnimi informacijami v različnih jezikih.  

- Učencu tujcu določite tutorja in poskrbite, da se bosta spoznala. Podpora vrstnikov namreč 

daje otroku občutek varnosti in pripomore k uspešnemu vključevanju.  

6.1.1.2 Vključevanje otroka priseljenca v šolo in razred 

V šoli je treba spodbujati druženje vseh z vsemi, ker učenci tako hitreje napredujejo, so bolj 

družabni, vrednote pa so usmerjene v znanje in doseganje skupnih ciljev. Zato je treba skrbeti 

za sistematične ukrepe na šoli in v razredu ter spodbujati vključevanje (Licardo, M., Murko, J. 

in Kristina Breznik, 2017).  

Šola in učitelji lahko za vključevanje otroka priseljenca poskrbijo z naslednjimi ukrepi, 

prilagoditvami in načini dela (povzeto po Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 

in šole, 2012, Jelen Madruša, 2015 ter Licardo, M., Murko, J. in Kristina Breznik, 2017):  

- Učence seznanite z glavnimi značilnostmi države novega učenca in njenimi posebnostmi. 

- Učencu tujcu omogočite, da se predstavi, da opiše, kako se je počutil ob prihodu v novo 

državo (to lahko poveča empatijo in razumevanje ostalih otrok).  

- Mlajšim učencem predstavite slikanico ali zgodbo s tematiko prijateljstva, skupnosti, 

varnosti … in se pogovorite o tem, kako se počutimo, ko pridemo v neznano okolje. 

- Z učenci si oglejte film ali risanko s podobno tematiko in se po ogledu pogovorite (poudarek 

na empatiji do drugačnosti).  

- Z učenci lahko pred prihodom novega sošolca naredite načrt aktivnosti, ki bi jih celoten 

razred in posamezniki uresničevali prve dni po njegovem prihodu. 

- Za razredne ure pripravite različne socialne igre spoznavanja, sprejemanja in vključevanja. 

- Šola lahko organizira neformalna srečanja za spodbujanje medkulturnosti (priprava različne 

hrane, predstavitve glavnih značilnosti držav, tabori). 

- Šola in učitelji naj učencu priseljencu zagotovijo učno pomoč in dopolnilni pouk ter jih 

spodbujajo k njihovem obiskovanju, saj jim to omogoča dodatno razlago snovi in 

zmanjševanje razlik v znanju.  

- Učenca priseljenca je dobro vključiti v podaljšano bivanje in jutranje varstvo. To mu 

omogoča, da preživi čim več časa v šolskem okolju ter se tudi izven pouka druži z vrstniki.  

- Spodbujajte ga, da se vključi v razne interesne dejavnosti, ker bo tako razvijal svoje interese 

in dobra področja.  

6.1.1.3 Kako v pouk vključiti medkulturnost 

Medkulturnost je mogoče vključiti v vsebine pouka pri vseh predmetih, kjer je več poudarka 

lahko namenjeno predstavljanju vsebin iz različnih kultur in držav (Licardo, M., Murko, J. in 
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Kristina Breznik, 2017). Pri naravoslovju lahko predstavite znane znanstvenike in njihova 

odkritja, pri likovni umetnosti vključite v pouk spoznavanje umetnikov iz drugih kultur in 

njihovih dosežkov itd. V višjih razredih lahko predstavitve znanih oseb iz drugih držav 

prepustite učencem v obliki govornih nastopov ali krajših predstavitev. Pri pouku slovenščine 

lahko vključite tudi literarna dela pisateljev in pesnikov, ki prihajajo iz držav priseljenih otrok.  

Nekateri načini dela za ohranjanje kulture priseljenega otroka ter za vključevanje 

medkulturnosti (povzeto in prirejeno po Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 

in šole, 2012 ter Licardo, M., Murko, J. in Kristina Breznik, 2017): 

- V razred vključite vidnost maternega jezika učenca priseljenca na oglasnih deskah, na 

stenah v razredu, na spletni strani … 

- Učence naučite pozdrave in voščila v maternih jezikih vseh otrok v razredu, naučite jih peti 

pesem Vse najboljše v jeziku priseljencev. 

- V avli in hodnikih šole pripravite razstavo o državah priseljencev in njihovih zgodbah. 

- Pridobite literaturo in gradiva v jezikih učenca priseljenca, ki naj bo v šolski knjižnici. 

- Otroka priseljenca predstavite v razredu; primerno starosti učencev predstavite njegov 

položaj. 

- Spodbujajte otroke priseljence, da predstavijo svoj jezik in kulturo. 

- Omogočite pogoje, v katerih vsi spoznavajo drugačnosti in različnosti ter tudi značilnosti 

kulture drugih, njihovih jezikov. 

- Spodbujajte uporabo maternega jezika otroka priseljenca v šoli, npr. med odmori (tako 

pokažete, da sprejemate dvojezičnost in jo spoštujete).  

6.1.2 Primeri dejavnosti za sprejemanje in vključevanje učencev 

priseljencev 

6.1.2.1 Dejavnost: Vživljanje v različne situacije ljudi 

Pogovor o preseljevanju ljudi  

Dejavnost, ki se izvaja pred prihodom novega sošolca, ki prihaja iz druge države ali kulture, in 

ki omogoča, da se učenci vživljajo v vlogo osebe, ki se seli.  

Cilji: 

- Učenci se vživljajo v vlogo drugega. 

- Učenci spoznajo in razumejo stisko ljudi, ki se selijo. 

Trajanje: 15 minut 
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Potek dejavnosti 

Učence posedite v krog ali kako drugače ustvarite sproščeno vzdušje za pogovor. Recite jim, 

naj si zamislijo in predstavljajo:  

- kako bi se počutili, če bi se kar naenkrat morali preseliti iz svojega doma v novo hišo, 

stanovanje; 

- kako bi bilo, če bi morali zapustiti Slovenijo in oditi v novo državo, ki je še nikoli niso niti 

obiskali; kako bi se počutili, ko ne bi znali govoriti njihovega jezika; 

- da so učenci iz Slovenije, ki prve tedne obiskujejo pouk v Španiji, kamor so se pred kratkim 

preselili. 

Možna vprašanja za pogovor ob zgoraj navedenih primerih:  

- Si želite, da bi kdo odšel z vami?  

- Kaj vse bi odnesli s seboj?  

- Bi pogrešali svoje prijatelje, sorodnike?  

- Mislite, da bi vas selitev v drugo državo spremenila? 

- Kako mislite, da bi vas sprejeli v novi šoli?  

- Kako bi se počutili, če bi se sošolci norčevali iz vas, vašega jezika, oblačil … ? 

Ko učenci odgovarjajo na vprašanja, odgovore primerjamo med seboj in učencem povemo, da 

se in se bodo podobno počutili tudi tisti, ki so se preselili v naše okolje in prišli na našo šolo. 

Učenci naj začutijo, da imamo vsi potrebe po ohranitvi svojega bistva, porekla in korenin. 

6.1.2.2 Dejavnost: Branje knjige  

Žabec in tujec (Velthuijs, 1997) 

Učencem preberite zgodbo Žabec in tujec, ki pripoveduje o posplošenih negativnih predstavah, 

ki jih imamo ljudje o »drugih« in »drugačnih«. Učenci z branjem slednje spoznajo na varen 

način skozi zgodbo in igro. Tujci in »drugačni« pa se tako ne bodo prepoznali v vlogi tujca ali 

drugačnega, saj bodo doživljali te stvari v tretji osebi ter preko junakov v zgodbi. 

Cilji: 

- Učenci se navajajo na spoštovanje različnosti.  

- Učenci se skozi zgodbo vživljajo v vlogo žrtve oz. vlogo »drugačnega«.   

- Učenci ozaveščajo pojme strpnost, spoštovanje in zaničevanje.  

- Učenci prepoznavajo konfliktne situacije in pridobivajo spretnosti za uspešno reševanje le-

teh.  

Trajanje: 2 šolski uri 
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Potek dejavnosti 

Učencem preberite zgodbo Žabec in tujec. Ob branju jim prikazujte ilustracije. Zgodbo 

preberite do zapleta, v katerem se prebivalci vasi sporečejo in pride do spora med Žabcem, 

Pujskom in Račko glede Podgane, ki je prišla na novo v vas. Pripovedovanje torej zaključite na 

višku, ko pride do konflikta med živalmi:  

… »Ne bi se smel družiti s to umazano podgano,« je opozarjal. 

»Zakaj ne?« je vprašal Žabec. 

»Zato, ker je drugačna od nas,« mu je odgovorila Račka. 

»Drugačna?« se je začudil žabec. »Saj tudi mi nismo vsi enaki.« 

»Ne,« je odvrnila Račka. »Toda mi smo od tukaj, Podgana pa ni.« (Velthuijs, 1997, str. 15) 

Učencem povejte, da je konec oz. razplet zgodbe skrivnost in da bodo sami sestavili 

nadaljevanje zgodbe.  

Učenci naj v manjših skupinah ali samostojno narišejo, starejši pa lahko tudi zapišejo, kako se 

zgodba nadaljuje. Ko končajo, vsaka skupina ali posameznik predstavi svoje nadaljevanje in 

prilepi risbe na tablo.  

Pred pričetkom risanja ali pisanja nadaljevanja zgodbe spodbudite razmišljanje učencev z 

naslednjimi vprašanji: 

- Kdo so Žabec, Pujs in Račka? Kdo pa je Podgana? 

- Kaj se je zgodilo v vasi? Od kod je prišla Podgana? 

- Kaj pomeni beseda tujec? Kdo je to? 

- Zakaj so bile živali vznemirjene? Kaj jih je razburilo? 

- Kako se je obnašal Žabec in zakaj? 

- Zakaj so se sprli? 

- Kaj bi morali narediti sedaj? Kaj naj naredi Podgana in kaj ostale živali? 

Učenci nato v skupinah ali vsak sam rišejo oziroma pišejo nadaljevanje zgodbe. Med tem jim 

lahko na tablo nalepite povečane ilustracije iz slikanice do dela, kjer se je zgodil konflikt.  

Predstavitev nadaljevanja zgodbe 

Učenci po skupinah na tablo nalepijo slike nadaljevanja zgodbe. Učenci naj si razdelijo vloge 

in doživeto predstavljajo. Če so nadaljevanje zapisali, pa naj ga doživeto preberejo.  

Po koncu vseh predstavitev se pogovorite. Zastavite jim vprašanja, kot so: 

- Kaj ti je bilo pri posameznem nadaljevanju všeč? 
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- Zakaj ti je bil ta konec oz. rešitev spora všeč? 

- Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj? 

- Katero nadaljevanje ti je bilo najbolj všeč in zakaj?  

Ko učenci podajajo dogovore, ne obsojajte napačnih odgovorov oz. razpletov. Ob vsem tem jih 

spomnite na situacije, ko se je njim zgodilo, da jih niso sprejeli in so grdo govorili o njih. 

Omogočite jim, da se soočijo z različnimi pogledi sošolcev na situacijo. 

Pripovedovanje zgodbe do konca 

Preberite oz. povejte jim, kako je avtor zaključil zgodbo. Na tablo nalepite slike.  

Po poslušanju jim zastavite vprašanja: 

- Ti je bil konec všeč? Bi moral biti drugačen? 

- Bi ga spremenil? 

Po pogovoru se še enkrat pogovorite o celotni zgodbi. Ugotovite, če so učenci prepoznali strah 

Pujska in Račke pred Podgano, ki je sploh nista poznala. 

Vprašanja, ki jim jih lahko postavite, so: 

- Zakaj je Pujsek menil, da je Podgana umazana in grda? 

- Zakaj je rekla Račka, da krade? 

- Kako sta vedela, da jim ravno Podgana krade les?  

- Kakšna je bila Podgana v resnici? 

- Meniš, da bi se živali vseeno družile s Podgano, če ne bi pogasila Pujskove hiše, rešila Zajca 

iz vode? 

Nadaljujte z vprašanji, ki spodbujajo razmislek o predstavah učencev ter sprožajo empatijo: 

- Kdo je tujec? 

- Te je česa strah? Te je bilo kdaj strah nekoga, ki ga nisi poznal? 

- Kdo je drugačen? 

- Če bi moral oditi v drug razred, ali bi bil tujec? 

- Kako bi se počutil? Bi te bilo česa strah? 

- Kako bi se drugi obnašali do tebe? Bi moral tudi ti kaj narediti, da bi te sprejeli? 

- Kaj naredite, kadar se sprete? Zakaj pa se sploh sprete? 
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Pogovor lahko nadaljujete še v to smer, da učence vprašate, kaj je mislil Žabec, ko je rekel, da 

tudi oni niso vsi enaki. Dejavnost pa zaključite s kakšno socialno igro, pri kateri učenci 

spoznavajo, da niso vsi enaki, da razmišljajo o sebi in drugih.  

6.1.2.3 Dejavnost: Učenje abecede učenca priseljenca 

Cilji: 

- Učenci spoznajo abecedo in pisavo učenca priseljenca.  

- Učenci spoznajo del kulture učenca priseljenca. 

- Učenec priseljenec spozna slovensko abecedo. 

- Učenci se vživljajo v vlogo tujca. 

Trajanje: 25 minut 

Potek dejavnosti 

Učencem pripravite list z zapisom abecede maternega jezika otroka priseljenca, kjer je za vsako 

črko slovenske abecede zapisana ustrezna črka druge abecede (oziroma smiselno povezane črke 

in glasovi). Enako pripravite abecedo tudi za otroka priseljenca.  

Učenci naj se najprej med seboj predstavijo tako, da si stisnejo roki in povedo svoje ime. Nato 

pa naj s pomočjo abecede zapišejo svoje ime v maternem jeziku otroka priseljenca. Enako 

naredi tudi novi sošolec in zapiše svoje ime v slovenskem jeziku. Nato vsak učenec na tablo 

zapiše svoje ime in ga poskuša prebrati. Otrok priseljenec naj sošolcem pri tem pomaga in jim 

prebere njihova imena. Enako naj naredijo učenci, ko sošolec prebere svoje ime v slovenskem 

jeziku.  

Po končani dejavnosti se z učenci pogovorite, kako so se počutili, ko niso znali pravilno 

povedati svojega imena v drugem jeziku.  

Nadaljujete lahko tako, da si vsak učenec zbere predmet v razredu (npr. vrata, okno, omara, 

tabla, miza …) in ga zapiše v slovenskem jeziku, učenci priseljenci pa naj predmete poimenujejo 

tako kot jih v svojem maternem jeziku. Drug drugemu naj potem poskušajo prebrati besede. 

6.1.2.4 Socialne igre spoznavanja in sprejemanja 

Moje ime  

Namen socialne igre je, da se učenci ob prihodu novega sošolca, tujca, predstavijo, spoznajo, 

naučijo imena, da se skozi igro navajajo na prisotnost nove osebe ter da se novi sošolec ali 

sošolka počuti sprejetega in ima možnost, da se predstavi. 

Cilji:  

- Učenci se spoznajo med seboj in oblikujejo skupino.  

- Učenci se naučijo pravilno izgovarjati osebna imena in si jih zapomnijo. 



36 

 

- Učenci odpravljajo predsodke, ki se navezujejo na imena ter na osebne lastnosti 

posameznikov.  

Trajanje: vsaka različica 15–20 minut 

Prva različica igre (primerna za mlajše učence) 

1. Učence naj sedijo v krogu. V rokah imejte žogico in učencem povejte svoje ime, ob tem pa 

se izmislite znak, ki vaše ime predstavlja.  

2. Nato vrzite žogico enemu izmed učencev in mu povejte, da mora najprej ponoviti vaše ime 

ter vaš znak, nato pa naj pove svoje ime in si zanj izmisli svoj znak.  

3. Učenec spet poda žogo nekomu drugemu in ta ponovno ponovi obe že slišani imeni ter oba 

znaka zanju.  

Igro igrajte tako dolgo, da vsi učenci pridejo na vrsto, saj imajo tako vsi možnost, da povedo 

svoje ime in se predstavijo.   

Druga različica igre 

1. Učence razdelite v pare.  

2. Učenci se naj drug drugemu predstavijo in nato na listek napišejo ime partnerja ter narišejo 

tisto, kar po njihovem mnenju sošolca v paru najbolj predstavlja.  

3. Ko vsi pari napišejo imena ter narišejo lastnosti, ostalim učencem predstavijo svojega 

partnerja.  

Izbiro parov lahko prepustite tudi učencem, vendar bi s tem hitro lahko prišlo do izločanja 

novega sošolca ali ostalih nepriljubljenih učencev, prav tako pa lahko s to igro poskrbite za 

sprejemanje ostalih, izločenih učencev. 

Tudi jaz (prirejeno po Brander idr., 2006) 

Cilji: 

- Učenci spoznajo člane skupine, razreda. 

- Učenci spoznajo, da smo vsi različni. 

- Učenci spoznajo, da smo vsi enaki.  

Trajanje: 20 minut 

Potek igre 

1. Učenci sedijo v krogu. Povejte jim, naj razmišljajo in se spomnijo kakšnega osebnega 

podatka ali značilnosti, za katerega menijo, da jih dela drugačne od sošolcev.  

2. Vsak učenec nato glasno pove nekaj o sebi, npr.: »Dvakrat sem bil v Nemčiji.« Če v skupini 

ni nikogar, ki bi bil prav tako dvakrat v Nemčiji, je na vrsti naslednji.  
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3. Če je v razredu še kdo, ki je bil dvakrat v Nemčiji, mora skočiti v zrak in zavpiti: »Tudi 

jaz!«, nato pa sesti prvemu igralcu na kolena. Če je še več takih, naj sedejo drug na drugega. 

Nato se vsi vrnejo na svoja mesta, prvi igralec pa si mora zamisliti novo lastnost. Ko najde 

lastnost, ki velja le zanj, je na vrsti naslednji. 

4. Ko vsi povedo nekaj, po čemer se razlikujejo od drugih, se začne drugi krog. Tu učenci 

iščejo značilnosti, ki so vsem skupne. 

5. En stol odstranite, eden od učencev pa naj se postavi na sredino kroga in si izmisli nekaj, 

kar naj bi imel skupnega z drugimi v skupini, npr.: » Rad rišem.«  

6. Vsi, ki imajo to lastnost, morajo vstati, zavpiti: »Tudi jaz!« in steči do prvega prostega stola. 

Enako poskuša narediti tudi učenec na sredini kroga. Tisti, ki ostane brez stola, je na vrsti, 

da poišče novo, vsem skupno lastnost.  

Pogovor po končani igri 

Z učenci se pogovorite o igri in njihovih občutkih. Vprašajte jih: 

- Je bilo lažje najti lastnosti, po katerih se od drugih razlikujemo, ali tiste, po katerih smo si 

enaki? 

- Vas tisto, kar vas je ločevalo od ostalih v razredu, povezuje z ljudmi v drugih skupinah? 

- So vsem vam skupne lastnosti, stvari, skupne vsem ljudem? 

Ob koncu pogovora naj bi učenci spoznali, da smo vsi ljudje enkratni in da smo včasih na to 

enkratnost lahko ponosni, včasih pa se tega lahko celo sramujemo. A vsi smo ljudje in to nam 

je skupno.  

6.1.2.5 Dejavnost: Predstavitev države, kulture 

Cilji: 

- Učenci spoznajo druge kulture in odnose med skupnostmi. 

- Učenci razvijajo sposobnosti medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 

Trajanje: 20 minut 

Potek dejavnosti 

Učenci, ki prihajajo iz drugih držav, naj pripravijo predstavitev svoje države. Vanjo naj 

vključijo značilnosti države, njihove običaje, praznike, hrano …  

Učenci naj predstavijo svojo državo in kulturo, svoj jezik, učence lahko naučijo kakšno igro, ki 

se je pri nas ne igra, zapojejo lahko kakšno pesem, prinesejo lahko tradicionalno hrano … 

Predstavitev lahko poteka v slovenščini, če pa učenci ne znajo oz. še ne govorijo slovenskega 

jezika, naj predstavijo državo v maternem jeziku, učitelj (če pozna jezik) oz. oseba, ki jezik 

pozna, pa naj nato učencem prevede, kaj je povedal sošolec. Pri prevajanju lahko pomagajo 

starejši učenci šole, ki prihajajo iz iste države, v višjih razredih lahko učenci pripravijo 
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predstavitev v angleščini. Po končani predstavitvi se z učenci pogovorimo o podobnostih in 

razlikah med našo in njihovo kulturo.  

S predstavitvami in znanjem o drugih državah ter kulturah lahko učenci bolje razumejo drug 

drugega in sprejemajo navade drugih ljudi.  

6.2 Učenci druge verske pripadnosti od večine 

V razredu je 24 učencev. Dvajset otrok je slovenskega porekla, trije so iz Srbije in pripadajo 

pravoslavni veri, eden izmed učencev pa prihaja iz Irana in pripada muslimanski veri. Med 

učenci slovenskega porekla se prav tako pojavljajo razlike glede veroizpovedi. Nekaj učencev 

pripada krščanski veroizpovedi, nekateri pa so versko neopredeljeni oziroma ne verujejo. Vsi 

učenci govorijo slovensko. Med odmori se večkrat prepirajo, katero glasbo bodo poslušali, 

posamezne učence motijo obeski na verižicah drugih, njihovo oblačenje in prehranjevanje. Ko 

prihaja do razlik zaradi praznikov, se drug drugemu posmehujejo. V razredu spoznavajo 

različne praznike in navade, a je ta različnost večkrat vzrok za posmeh ali podcenjevanje 

sošolcev.  

6.2.1 Vodila za učitelje ob vključevanju različnih verstev in religij v šolski 

prostor 

Z migracijami in preseljevanjem ljudi se v nekem prostoru lahko znajde veliko ljudi z različnimi 

verskimi kot tudi neverskimi prepričanji, ki se morajo naučiti sobivati. Verska in neverska 

prepričanja so kompleksen pojav, ki se ga ljudje oklepajo različno močno in iz različnih 

razlogov. Za nekatere so obrobnega pomena, za druge pa so lahko bistvena in predmet svobodne 

izbire (Priporočilo odbora ministrov državam članicam o razsežnosti verskih in neverskih 

prepričanj v okviru medkulturnega izobraževanja, 2008).  

Verska in neverska prepričanja je v okviru izobraževanja treba upoštevati in spoštovati, pri tem 

pa naj bi šola in učitelji upoštevali naslednje:  

- načelo svobode vesti in misli, ki vključuje svobodo verovanja ali neverovanja ter svobodo 

izbire pri dejavnem verovanju, pri odpovedi verovanju ali spremembi verovanja; 

- spoštovanje verskih in neverskih prepričanj, saj so tako kot jezik, zgodovinska in kulturna 

tradicija del kulture in identitete posameznika; 

- poučevanje verskih in neverskih prepričanj, ki vplivajo na vedenje ljudi v javnem življenju, 

za spodbujanje strpnosti in medsebojnega razumevanja;  

- zagotavljanje varnega učnega okolja, v katerem vsi izražajo svoje mnenje brez strahu pred 

posmehom; 

- razvijanje strpnega odnosa in spoštovanja pravice do določenega prepričanja, stališč; 

- razvijanje empatije in sposobnosti vživljanja v druge (za spodbujanje vzajemnega zaupanja 

in razumevanja); 

- spodbujanje komunikacije in dialoga med ljudmi, različnega verskega in neverskega izvora;  
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- ponujanje priložnosti za ustvarjanje prostora za medkulturni dialog (za preprečevanje 

verskih delitev), sodelovalno učenje (za sodelovanje vseh); 

- spodbujanje sposobnosti za nepristransko interpretacijo različnih informacij o verskih in 

neverskih prepričanjih (prav tam).  

6.2.1.1 Poučevanje verskih prepričanj 

Verska prepričanja se lahko poučujejo preko znanstveno utemeljenih virov, učenci pa jih lahko 

spoznajo tudi z različnimi dejavnostmi, ki vključujejo povezovanje s starši otrok, ki pripadajo 

določeni veri. Starši lahko predstavijo učencem dodatne informacije o posamezni religiji, 

predstavijo praznike in kako jih praznujejo doma. Poleg povezovanja s starši lahko učenci 

spoznajo religije na različnih ekskurzijah, kjer pridobijo zgodovinsko ozadje o religijah, ter tako 

bolje razumejo določene teme, povezane z religijami in obravnavane pri pouku (Religious 

diversity in the classroom, 2014). 

Pri poučevanju o verskih prepričanjih je treba upoštevati raznolikosti le-teh in spodbujati 

medkulturni dialog, pri čemer pa je treba upoštevati (povzeto in prirejeno po Religious diversity 

in the classroom, 2014): 

Nevtralnost in objektivnost 

- Predstavite dejstva, pri čemer ne favorizirajte nobene od religij, informacije naj bodo 

primerljive in naj izhajajo iz več tradicij. 

- Ne posplošujte skupine ljudi ali stereotipov ter se izognite uporabi besed, kot so vsi 

pripadniki te religije, ta religija vedno itd. 

- Pogovarjajte se o različnih religijah in verstvih, tudi o tistih, ki niso prisotna v vašem 

razredu ali na vaši šoli. 

Nepobožnost 

- Upoštevajte, da je cilj poučevanja o verstvih in religijah ozaveščanje učencev o verski 

raznolikosti. 

- Uporabljajte besedila, ki so predstavljena objektivno in znanstveno ter ne predstavljajo 

kakršne koli verske doktrine. 

- Ne vsiljujte učencem nobene religije ali prepričanja. 

- Ne izvajajte in ne silite učencev v sodelovanje v verske rituale ali prakse, npr. molitev. 

Nepromoviranje in neomalovaževanje religij te verstev 

- Ne dajajte nobenih vrednostnih sodb in ne sodite otrok glede na njihovo versko prepričanje 

oziroma nevernost. 

- O religijah in prepričanjih se pogovarjajte z učenci, kot da so del identitete vsakega 

posameznika. 
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- Vključite različne religije in verstva v pouk, tudi tiste, ki ne predstavljajo večine na vaši 

šoli.  

- Spoštujte pravico učencev do lastne religije in prepričanj.  

6.2.2 Primeri dejavnosti za strpnost do verskih prepričanj in vključevanje 

le-teh v sistem vzgoje in izobraževanja 

6.2.2.1 Dejavnost: Stereotipi in predsodki 

Do drugačnih ljudi od nas, do pripadnikov vere, drugačne od naše oz. od večine, pogosto gojimo 

predsodke, ki so utemeljeni na našem nepoznavanju ljudi. V šoli je pomembno, da učence skozi 

različne dejavnosti seznanimo z njimi in njihovimi učinki na ljudi.  

Etikete (povzeto in prirejeno po Brander idr., 2006) 

Cilji: 

- Učenci raziščejo odnos med pričakovanji drugih do nas in našim vedenjem. 

- Učenci se zavejo vpliva, ki ga ima njihovo vedenje na druge. 

- Spoznajo učinke, ki jih imajo stereotipi in predsodki na ljudi. 

Trajanje: 25 minut za vsako aktivnost 

Potek dejavnosti 

Učencem povejte, da bo vsak na čelo dobil nalepko, na kateri bo zapisana neka lastnost, npr.: 

len, neodgovoren, pameten, lep, neumen, musliman, čefur, cigan … Nalepke lepite tako, da 

učenci ne bodo videli, kaj piše na njih.  

Razložite jim, da je njihova naloga, da se morajo med izvajanjem dejavnosti do drugega 

obnašati tako, kot piše na nalepki. Če na njej npr. piše neumen, se morajo do tega sošolca 

obnašati, kot da je vedno neumen, ob tem pa ne smejo nikoli izreči besede, zapisane na nalepki.  

Učencem pojasnite, da si morajo v času aktivnosti prizadevati, da bodo s soigralci ravnali v 

skladu s stereotipom, zapisanim na nalepki. Aktivnosti, ki jih bodo izvajali, pa so lahko npr.: 

pogovor o neki knjigi, ki so jo pred kratkim prebrali, razlaga nekega dogodka … 

Po koncu aktivnosti učence vprašajte, ali so uganili lastnost, ki so jo imeli na čelu, nato pa jim 

postavljajte še druga vprašanja, kot so:  

- Kako ste se počutili med igro? 

- Se je bilo težko vesti do ljudi v skladu z zapisano lastnostjo? 

- Kakšne nalepke dajemo drugim v vsakdanjem življenju in kako to vpliva nanje ter na naše 

razmišljanje o njih? 

- Komu v vsakdanjem življenju dajemo nalepke, uporabljene v igri? 
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- So upravičene? 

Na koncu se pogovorite o tem, kako se ljudje počutijo, če jim neprestano dajemo neke nalepke, 

kako bi se oni počutili oz. se počutijo, če jim jih nekdo neupravičeno daje … 

Zvijanje jezika 

Učence vprašajte, če lahko kdo izmed njih zvije jezik (zmožnost zvijanja jezika je gensko 

pogojena). Učencem, ki so tega zmožni, očitno pokažite, da ste nad njimi navdušeni in da 

globoko spoštujete njihovo zmožnost, da to lahko naredijo. Tistim, ki tega ne zmorejo, pa dajte 

vedeti, da so čudni, lahko jim celo rečete, da so nesposobni …  

Nato jih vprašajte, kako so se počutili, ko so videli, da imate neko mnenje oz. predsodek do 

tistih, ki tega ne zmorejo narediti, oz. da ste naklonjeni tistim, ki jezik zmorejo zviti.  

Pogovorite se o tem, da je bilo vaše obnašanje neustrezno, da je bila to napačna sodba o učencih, 

povezana le z eno njihovo lastnostjo, ki je povezana z njihovo gensko zasnovo, glede katere ne 

morejo ničesar spremeniti, tako kot je genetsko pogojeno, kakšne oči barvo kože ali višino itd. 

ima posameznik. 

Pojasnite jim, da je druga vrsta predsodkov takšna, da jih oblikujemo glede na neke napačne 

predstave o ljudeh, ki ji sploh ne poznamo oz. jih zaradi nekih preteklih izkušenj s podobnimi 

osebami pripisujemo tudi njim (npr. enkratna izkušnja z Romom, ki je bil nasilen, zato so kar 

vsi Romi nasilni).  

Nato jim zastavite vprašanja, kot so:  

- Si že kdaj do koga izrekel predsodek oz. če poznaš kakšnega (npr. punce ne morejo igrati 

nogometa, fantje ne znajo kuhat, vsi muslimani jedo smrdljivo hrano … )? 

- Si bil kdaj do koga nestrpen, nesramen pa ga sploh ne poznaš? 

Pogovorite se tudi o predsodkih, ki jih imamo do drugih religij, npr. muslimani so morilci, ker 

mečejo bombe, judje so pohlepni oz. bogati …  

Nato nadaljujte pogovor o tem, kje so slišali za to, da so muslimani morilci itd.  

Vprašajte jih: 

- Ste zaradi novic, gledanja televizije ali filmov prestrašeni, jezni ali nestrpni do ljudi, ki 

pripadajo določenim religijam? 

- Se bojite ljudi, ki nosijo določena oblačila in zakaj? 

- Imate negativne izkušnje z ljudmi, ki pripadajo določeni religiji? 

- Menite, da so prav vsi pripadniki takšni? 

- Poznate koga, ki je pripadnik religije, ki je negativno prikazana preko medijev? Ali res 

menite, da je tudi ta oseba takšna? 
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6.2.2.2 Dejavnost: Sprejemanje drugačnosti, sprejemanje razlik 

Zgodba o Hamidu 

Učencem povejte zgodbo o Hamidu, dečku, ki je v šolo prišel iz druge države in ki pripada 

drugačni religiji od večine. S pogovorom poskušajte doseči, da se bodo učenci čim bolj vživeli 

v dečka in spoznali, da ni lepo, če druge zbadamo, se norčujemo iz njih in jim ne damo 

možnosti, da bi jih bolje spoznali.  

Cilji:  

- Učenci se vživljajo v čustva drugih. 

- Učenci pripovedujejo, kako se vedejo do drugačnih in svoje pripovedi utemeljujejo. 

- Učenci spoznajo, da razlike niso nujno slabe. 

Trajanje: 25 minut 

Zgodba: 

Hamid je deček iz Irana, ki je v Slovenijo prišel pred nekaj meseci s svojimi starši. Obiskuje 

tretji razred. Oblači se drugače od večine otrok v razredu, govori drugačen jezik in med kosilom 

je drugačno hrano. Sošolci ga zaradi tega zafrkavajo in zbadajo. Govorijo mu, da je čudak, da 

je ogabno hrano. Norčujejo se iz njegovih oblačil in obeska s polmesecem in zvezdo. Ne želijo 

se igrati z njim, med kosilom sedi sam. Pri športu ga nihče ne izbere za člana svoje skupine.  

Potek dejavnosti 

Učencem povejte zgodbo.  

Po branju jim zastavite vprašanja, kot so: 

- Kako je Hamid drugačen od ostalih? 

- Kako se otroci obnašajo do njega? 

- Zakaj se tako obnašajo? 

- Kaj bi ti naredil, da bi ga bolje spoznal? 

Nato jih vprašajte, ali se spomnijo, če se je kdo norčeval iz njih in kdaj se je oz. zakaj se je 

norčeval. Vprašajte jih, kako so se takrat počutili. Občutke lahko opišejo pred celim razredom, 

lahko pa se pogovorijo tudi v manjših skupinah.  

Učencem povejte in se z njimi pogovorite, da razlike niso nujno slabe in da ne moreš soditi 

nekoga glede na njegovo obleko, jezik, prepričanja, če ga sploh ne poznaš.  

Za konec učencem povejte, da je njihova naloga v naslednjih dneh, da vadijo, kako biti prijazen 

do drugih. Predlagajte jim, naj govorijo lepe besede drugim, jih pohvalijo … To naj povedo 

predvsem tistim, s katerimi se ne družijo tako pogosto in ne govorijo z njimi. Ob koncu tedna 



43 

 

oz. po nekaj dneh se pogovorite, kako so se počutili, ko so bili prijazni ali ko so prejemali 

prijazne besede.  

6.2.2.3 Dejavnost: En svet, ogromno prepričanj 

Različna prepričanja (Prevedeno prirejeno po My Way Is Not the Only Way, b.d.) 

Učenci s pomočjo različnih slik in aktivnosti spoznajo osnovne značilnosti nekaterih religij.  

Cilji: 

- Učenci spoznajo, da imamo ljudje različna prepričanja. 

- Učenci razvijajo strpnost in spoštovanje do drugačnih prepričanj. 

- Učenci spoznajo najosnovnejše informacije o različnih religijah. 

- Učenci spoznajo podobnosti in razlike med religijami. 

Trajanje: vsaj 2 šolski uri 

1. DEL DEJAVNOSTI 

Na tablo zapišite naslednje trditve: 

- Menim, da je pomembno govoriti resnico. 

- Zima je najboljši letni čas. 

- Ni pomembno, če pri družabni igri zmagaš ali zgubiš. 

- Jagodni sladoled je boljši od čokoladnega. 

Vsak stavek preberite na glas, učenci pa naj za vsakega, s katerim se strinjajo, dvignejo v zrak 

palec oz. ga obrnejo, če se s trditvijo ne strinjajo. Za vsako trditev zapišite število tistih, ki se s 

trditvijo strinjajo.  

Nato razdelite učence v pare. Odgovorijo naj na naslednja vprašanja: 

- Ali je bila kakšna izjava, s katero so se strinjali vsi v razredu? 

- Ali so imeli različni sošolci različna mnenja? 

- Ali je dobro, da razmišljamo drugače kot naši prijatelji, sošolci? 

Pogovorite se o odgovorih, nato pa učence spodbudite, da oblikujejo razredno definicijo o tem, 

kaj pomeni beseda prepričanje. Povejte in razložite jim, da prepričanje pomeni nekaj, za kar mi 

menimo, da drži. To, kar verjamemo oz. v to, v kar smo prepričani, nam včasih pomaga 

razumeti svet okrog nas. Včasih verjamemo v enake stvari, včasih pa ne, ampak nas to ne sme 

motiti.  

Nato predstavite besedo religija. Razložite jim, da je religija sestavljena iz več prepričanj, zakaj 

smo na Zemlji, o namenu našega življenja, kaj se zgodi, ko umremo, kaj je moralno in sveto … 
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Povejte jim, da nekatere religije verjamejo, da je en Bog, nekatere, da jih je več, nekatere pa, 

da ga/jih sploh ni.  

Vprašajte jih, če so se kdaj spraševali, zakaj so na Zemlji, če obstaja Bog in zakaj je on/ona 

namenjen/-a. Jih je kdaj zanimalo, zakaj nekateri ne jedo svinjine, nosijo turban …? Vse to in 

še več je povezano z religijo.  

Fotografije simbolov in značilnih oblačil  

Po pogovoru jim pokažite fotografije ljudi, ki nosijo različna oblačila ali simbole, povezane z 

religijami. V parih naj se pogovorijo, kaj vidijo. Razložite jim, da je na vsaki fotografiji posebno 

oblačilo ali simbol, ki je za neko religijo pomemben.  

Vprašajte jih, če vedo, kaj je posebnost vsakega simbola ali oblačila. Ob vsaki fotografiji se 

pogovorite. Razmislijo naj, kako bi bilo, če bi vsi verjeli v enake stvari, kako bi živeli.  

Fotografije naj vključujejo oblačila ali simbole, kot so:  

- Kipa ali Jarmulka – kapica, ki jo na glavi nosijo nekateri Judje moškega spola, zato da 

pokažejo spoštovanje do Boga. 

- Burka – nosijo jo nekatere muslimanke, da zakrijejo svoj obraz, da ga lahko vidijo le možje 

ali družina. 

- Preproste obleke (rjuhe) – nosijo jih budisti kot znak preprostega življenja.  

- Tilaka – narisano znamenje sredi čela, ki si ga narišejo nekateri hinduisti. Znamenje 

predstavlja to, da ima posameznik pri vsem, kar počne, v mislih Boga.  

- Križ – nosijo ga nekateri kristjani, predstavlja pa žrtvovanje.  

2. DEL DEJAVNOSTI 

Po pogovoru in ogledu slik 

Na stene v razredu obesite ali prilepite znake ter zapise religij, predstavljenih na fotografijah. 

Učenci naj pod njih zapišejo, kar vedo o posamezni religiji (ni nujno, da o kateri sploh kaj 

vedo). 

Nato učencem razdelite liste s spodnjimi zapisi (prirejeno po All About Religions, 2013) 

različnih otrok, ki predstavijo svoje religije. Zapise lahko razdelite kot učne liste, zložite v 

majhne knjige, lahko pa jih le preberete učencem. Pod zapisi lahko naredite prazen pravokotnik, 

v katerega lahko učenci narišejo, kaj si po branju zapisa o posamezni religiji predstavljajo. 

BUDIZEM 

Moje ime je Dava. S starši živimo v Ljubljani. Smo budisti. Budizem je religija, ki se je začela 

v Indiji. Ne verjamemo v boga, ampak vseeno molimo v templju, imenovanem vihara. Naša 

sveta knjiga pa se imenuje Tipitaka.  

Verjamemo v karmo. Karma pomeni prepričanje, da to, kar počnemo v tem življenju, vpliva na 

naše naslednje življenje. Prav tako verjamemo v reinkarnacijo. 
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Naša glavna praznika sta budistično novo leto in vesak, praznik rojstva, odhoda in nauka Bude. 

Moji starši včasih nosijo preproste halje, da z njimi ponazorijo, da živijo preprosto življenje.  

ATEIZEM 

Zdravo, moje ime je Sara in sem ateistka. Ne verjamem v obstoj boga oziroma bogov.  

Včasih me ljudje sprašujejo, če sploh v kaj verjamem, in moj odgovor je seveda DA! Ateisti 

verjamemo v veliko stvari, moja družina verjame v prijateljstvo, pomoč drugim, pravičnost in 

poštenost. Jaz pa imam rada naravo in se rada učim o njej.  

HINDUIZEM 

Moje ime je Uma. Prihajam iz Indije, od koder smo lansko leto prišli s starši v Slovenijo.  

Hinduizem je zbirka različnih prepričanj in indijskih tradicij, ki se je začel že v prazgodovini.  

Verjamemo v veliko bogov. Molitve izvajamo v templju, imenovanem mandir. Našo mašo vodi 

brahma ali drugi guruji. Beremo pa iz svete knjige Veda.  

Moja religija me je naučila, da bom živela veliko življenj. Vsako naslednje življenje pa je 

odvisno od tega, kako sem živela in se obnašala v prejšnjem. To se imenuje karma.  

Naša glavna praznika sta janmasthami in divali. Moja družina je vegetarijanska, kar pomeni, da 

ne jemo mesa. Tako se prehranjuje tudi večina ostalih hunduistov.  

ISLAM 

Moje ime je Warsi in živim v Ljubljani. 

Jaz in moja družina verujemo v islam, zato smo muslimani. Islam se je začel v Saudski Arabiji 

in temelji na naukih Mohameda. Verujemo v enega boga, Alaha. Molimo v mošejah, maše pa 

vodi imam. Naša sveta knjiga se imenuje Koran.  

Muslimani, kot sem jaz, verjamemo v pet stebrov, ki predstavljajo naših pet glavnih dolžnosti: 

izpovedovanje vere, molitev, dajanje drugim, post in romanje v Meko.  

Naš glavni praznik je ramadan. Muslimani ne jemo svinjine.  

JUDAIZEM 

Šalom! Moje ime je Ahava in sem judinja. 

Judaizem je religija, ki se je začela v Izraelu in temelji na naukih Abrahama in Mojzesa. 

Verjamemo v enega boga in molimo v sinagogah. Mašo vodi rabin, molimo pa iz svete knjige 

Tora. 

Judje verjamemo, da moramo častiti boga in biti pravični do drugih. Naši glavni prazniki so roš 

hašana (judovsko novo leto), bom kipur in pasha (Velika noč). 

Moja družina je košer, zato ne smemo jesti svinjine.  
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KRŠČANSTVO 

Zdravo, moje ime je Patrik in sem kristjan.  

Krščanstvo je religija, ki se je začela na Srednjem Vzhodu in temelji na naukih Jezusa Kristusa. 

Verjamemo v enega boga in hodimo v cerkev ali kapelo. Naše maše vodi župnik, naša sveta 

knjiga pa je Biblija.  

Verjamemo, da moraš imeti rad boga in svoje sosede tako, kot imaš rad sebe.  

Rad praznujem božič in veliko noč. Ob petkih ne jem mesa. Starši pravijo, da tako kažeš, da si 

se pripravljen nečemu odreči.  

Po branju 

Ko učenci preberejo vse zapise, se pogovorite, kaj so prebrali. Za vsako religijo lahko nekaj 

učencev na kratko pove, kaj so si zapomnili, drugi pa jih pri tem dopolnjujejo, lahko se 

predstavijo tudi v parih ali manjših skupinah.  

Nato naj posamezni učenci pod liste s simboli ter imeni religij, nalepljenih na stenah razreda, 

zapišejo po eno izmed informacij o religiji, ki jim jo vi določite.  

Vlečenje niti 

Učence razdelite v manjše skupine. Vsaka skupina naj stopi k enemu znaku religije na steni. 

Vsaki skupini dajte dva klobčiča volne različnih barv.  

Spomnite jih na informacije, ki so jih prej prebrali in jim recite, naj povedo, kako je religija 

njihove skupine podobna drugi religiji. Ko ugotovijo, naj držijo en konec volne, drugega pa 

dajo skupini, ki ima religijo, ki je podobna njihovi.  

Nato morajo razložiti ostalim, zakaj so si podobni. Enako naredite za vse religije, katerih imena 

in simbole imate nalepljene na stenah. Učenci pa morajo ves čas držati vrvice, dokler vsi ne 

poiščejo podobnosti. 

Tako jim prikažete, da so vse religije med seboj na nek način povezane in prepletene. 

Na enak način naj poiščejo še razlike med religijami, samo da uporabijo drugo barvo volne.  

Pri tej aktivnosti je pomembno, da učitelj določa vrstni red in kdo govori, da ne pride do zmede. 

Če želite, lahko v naslednjih urah oz. dneh učenci v skupinah za določeno religijo poiščejo 

dodatne informacije, npr. pomen posameznih praznikov, kaj jejo. 

6.2.2.4 Dejavnost: Prazniki, praznovanje  

Prazniki po svetu 

V razredu, v katerem so učenci iz različnih držav, različnih ver ali pa imajo starša, ki prihaja iz 

druge države, skozi celotno šolsko leto spoznavajte praznike, tako slovenske kot tudi praznike 

religij, katerim pripadajo učenci, ter praznike držav, iz katerih prihajajo oziroma prihajajo 

njihovi starši. 
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 Cilji: 

- Učenci spoznajo načine praznovanja podobnih praznikov različnih držav, verstev in kultur 

(poleg katoliškega tudi pravoslavni božič in novo leto, muslimanski ramazan in bajram itd.). 

- Učenci ugotavljajo podobnosti in razlike v načinih praznovanja in v lastnostih drugih kultur.  

- Učenci ozavestijo pomen spoštovanja drugih narodov in kultur.  

Trajanje: celo šolsko leto 

Potek dejavnosti 

Ob začetku šolskega leta na steno razreda obesite plakat s spodnjo preglednico, ki vsebuje 

stolpce, v katere učenci vpisujejo podatke o posameznih praznikih.  

 

Dan, mesec, praznik Država Opombe (poimenovanje 

praznika, osnovne 

značilnosti) 

Značilne jedi 

    

    

V razpredelnici naj najde vsak učenec prostor in naj vpiše podatke za svojo državo porekla. V 

zapisovanje podatkov lahko vključite tudi učence, ki imajo starše različnega porekla (npr. oče 

Slovenec, mama Kitajka). Prav tako naj podatke vpišejo učenci, ki prihajajo iz druge države in 

imajo enake praznike kot mi ter podobno praznovanje. Vpisujete jih lahko ob začetku leta ali 

pa sproti, ko se približujejo. Ob vsakem zapisanem prazniku vodite pogovor. 

Učencem povejte, da bodo vsakič, ko se bo bližal nek praznik, izpolnili tabelo (če tega niste 

naredili ob začetku šolskega leta) in predstavili določen praznik (to velja predvsem za praznike 

iz drugih držav ter praznike različnih religij vaših učencev).  

Z učenci se ob vsakem prazniku pogovarjajte o njem in v pogovor vključite podatke, kot so: 

- pomen in značilnosti praznika; 

- način praznovanja; 

- razlike in podobnosti med prazniki, ki jih praznujemo v vseh državah. 

Ob praznikih, ki jih praznujemo skoraj vsi (npr. novo leto, velika noč ipd.), se pogovorite o 

podobnostih in razlikah v praznovanju, pogovorite se, kako praznik praznujemo v slovenskih 

družinah, učenci, ki prihajajo iz drugih držav, pa naj povedo, kako ga praznujejo oni. Če jedo 

kakšne posebne jedi, lahko predstavijo, kako se te jedi naredijo.  

Ob koncu pogovora se z učenci pogovorite še o tem, kaj vse so izvedeli in ali so ugotovili, da 

smo si vsi različni, a hkrati podobni. Skupaj sklenite, da vsi praznujemo praznike, da se imamo 

takrat lepo, da se družimo in jemo dobre jedi. 
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6.2.2.5 Dejavnost: Spoznavanje različnih religij 

 Predstavitve religij (primerno za učence od 4. razreda naprej) 

Cilji:  

- Učenci spoznajo različne religije. 

- Učenci spoznajo praznike in običaje različnih religij. 

- Učenci razvijajo kritično mišljenje. 

Trajanje: dva ali več dni, celo šolsko leto (učenci lahko sami pripravijo predstavitve različnih 

religij, lahko jim učitelj vsak teden/enkrat mesečno predstavi eno izmed religij, lahko povabi v 

razred goste, ki predstavijo svojo religijo) 

Potek dejavnosti 

Ob začetku izvedbe dejavnosti učence najprej vprašajte, kaj sploh je religija, kaj pomeni ta 

beseda, in vodite pogovor. Nato jih vprašajte, katere religije vse poznajo in kaj vedo o njih.  

Pred začetkom predstavitve naj izpolnijo spodnjo razpredelnico, ki jo dopolnjujejo ob vsaki 

novi predstavitvi. 

Religija Simbol Kaj vem? Kaj želim 

vedeti? 

Kaj sem se 

naučil? 

     

     

Nato sledi predstavitev religij. Predstavite tudi religije, ki na vaši šoli ali celo v vaši državi 

sploh niso prisotne. 

Ob vsaki predstavitvi (ne glede na to, kdo predstavlja) predstavite in upoštevajte naslednje: 

- kdaj je religija nastala, kdo je njen ustanovitelj, 

- ali verjame v enega, več bogov ali v kaj drugega 

- kje živi največ ljudi, ki verujejo v to religijo,  

- glavna prepričanja, skulpture, zapise in knjige, 

- vrednote religije, 

- večji prazniki, običaji,  

- zakaj je religija drugačna od ostalih in v čem jim je podobna.  

Pri predstavljanju bodite objektivni in ne vsiljujte nobenega prepričanja.  
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Predstavitve lahko popestrite tako, da povabite učence iz drugih razredov, da religijo 

predstavijo, v razred povabite gosta, ki pripada določeni religiji oz. veri. V višjih razredih lahko 

učenci v manjših skupinah pripravijo predstavitve s pomočjo ustreznih virov in literature.  

Po končani predstavitvi: 

Z učenci se pogovorite, kaj jim je bilo najbolj zanimivo, česa prej niso vedeli ipd. Povprašajte 

jih o zanimivih ali novih besedah (imena praznikov itd.).  

Dopolnijo naj zadnji stolpec v razpredelnici. Novo predstavljeno religijo naj primerjajo z že 

prej spoznanimi.  

V parih lahko drug drugemu v 2–3 minutni predstavitvi pripravijo kratko poročilo o religiji in 

tako ponovijo, kar so slišali.  

Predstavitve religij lahko potekajo enkrat mesečno ob praznikih določene religije ali na za to 

določen dan, ki ga izberete skupaj z učenci. V višjih razredih pa lahko učenci ob dnevu 

dejavnosti v skupinah pripravijo predstavitve različnih religij, kjer dejavnosti po predstavitvi 

potekajo enako, kot je zapisano zgoraj.  

6.3 Drugačna barva kože 

V razredu imate dečka Toma, katerega barva kože je drugačna od ostalih otrok, saj je Tom 

temnopolt. Njegova mama je Slovenka, oče pa Afričan. Toma zaradi barve kože nekateri sošolci 

ves čas zafrkavajo, da je čudak, da je umazan, da ne spada v njihovo skupino, ker ni bele barve. 

Ne želijo se igrati z njim, ne izbirajo ga pri skupinskih dejavnostih in tako večino časa preživi 

sam. Prav tako se nekateri norčujejo iz tega, da je njegova mama belka, on pa temnopolt. 

Pravijo mu, da sigurno ni njegova prava mama. Tom je zaradi tega osamljen in se ne počuti 

sprejetega.  

6.3.1 Vodila za učitelje pri vključevanju otrok z drugačno poltjo od večine 

v razred 

V šolskem prostoru, kjer so tako ali drugače različni otroci, prihaja do izražanja predsodkov, ki 

jih učenci izrekajo o posamezniku ali skupini. Predsodki in njihovo nenehno izražanje lahko 

pustijo posledice na posameznikovem življenju in njegovi samopodobi. Učitelji si morajo 

prizadevati za prepoznavanje vzrokov za nastajanje predsodkov in imeti voljo, da jih odpravijo 

(Motik in Veljić, 2007).  

Pomembno je, da se zavedajo predsodkov, tudi tistih do ljudi »drugačne« barve kože od večine. 

Pri odpravi teh predsodkov in pri vključevanju otrok z »drugačno« poltjo od večine, naj učitelji 

upoštevajo naslednje: 

- Zavedajte se, da ste kot »pomembni drugi« v otrokovem življenju odgovorni, da predsodke 

pri učencih zmanjšujete in postopno odpravljate (prav tam). 

- Poiščite konkretne življenjske situacije, v katerih učenci ob konkretni izkušnji predsodke 

do ljudi »drugačne« barve kože od večine doživljajo in postopno zmanjšujejo (prav tam). 
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- V učbenikih in delovnih zvezkih odkrivajte stereotipe in predsodke do drugih ras in 

»drugačne« barve kože ter jih odpravljajte (Vrečer in Bokra Kuder, 2010).  

- Spodbujajte kritičen odnos do medijev ter spodbujajte učence, da v njih učenci prepoznajo 

stereotipe in predsodke do »drugačne« barve kože (prav tam).  

- Prizadevajte si, da v delo v razredu vključujete vse učence ter da aktivirate in razvijate 

njihovo empatijo. 

- Govorite o barvah kože in rasnih razlikah navdušeno in z zanimanjem, pri tem pa pazite, da 

ne izpostavljate konkretnega otroka v razredu.  

- Poudarjajte, da so zunanje razlike med ljudmi zaželene in da so vse barve in oblike ljudi 

lepe. 

- Ne ignorirajte opazk, povezanih s posameznikovo barvo kože. 

- Zagotovite izražanje in prepoznavanje otrok »drugačne« barve kože od večine v šolski 

instituciji (Motik in Veljić, 2007). To lahko zagotovite tako, da so po stenah v razredu, na 

učnih listih itd. tudi fotografije ljudi, ki niso belci. 

6.3.2 Dejavnosti, ki pripomorejo k sprejemanju zunanje drugačnosti 

6.3.2.1 Dejavnost: Vpliv zmerljivk na posameznika 

Zmerljivke in grde besede bolijo  

Dejavnost, s katero učenci lažje spoznajo vpliv zmerljivk, grdih besed in predsodkov na 

posameznika.  

Cilji: 

- Učenci spoznajo, da morajo biti strpni drug do drugega. 

- Učenci se vživljajo v vlogo drugega. 

- Učenci razumejo posledice svojih dejanj. 

Trajanje: 15 minut 

Potek dejavnosti 

Učence posedite v krog. Na sredino kroga postavite jabolko, ki naj bo zrelo in trdo. Učencem 

povejte, da jim boste povedali zgodbo o deklici Nini, ki je sošolci in prijatelji niso marali ter so 

se iz nje norčevali. Povejte jim še, da boste vsakič, ko bodo v zgodbi prijatelji Nino zbadali in 

žalili ali bili nesramni do nje, jabolko vrgli ob tla.  

Zgodba o Nini 

Nina je stara 8 let in živi skupaj z mamo v majhnem stanovanju sredi Ljubljane. Očeta nima. 

Njeni sošolci jo zaradi tega večkrat zafrkavajo in ji govorijo, da je čudna, ker nima očeta, da 

nima družine ... Kadar se v šoli pogovarjajo o družinah, nekateri rečejo, da Nina ne sme 
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govoriti, ker nima prave družine. Ninina mami ne zasluži veliko denarja, zato Nina nima takšnih 

oblačil in šolskih potrebščin, kot jih imajo drugi. Zaradi njenih oblačil je večkrat deležna grdih 

opazk. Sošolke ji pravijo, da je revna in da se zato ne sme igrati z njimi, kličejo jo umazanka in 

smrdljivka. Kadar morajo delati po skupinah, Nine nihče ne izbere. Ko pa jo v neko skupino 

dodeli učiteljica, ji ves čas govorijo, da ne sodi k njim in ji mečejo radirke v glavo. Tudi med 

odmori jo ves čas zbadajo, mečejo ji zvezke z mize in ji govorijo, da nima dovolj denarja, da bi 

bila lahko bila v njihovem razredu. 

Po branju postavite učencem vprašanja, kot so: 

- Zakaj so učenci zbadali Nino? 

- Kako misliš, da se počuti Nina? 

- Kako bi ji pomagal, da bi jo bolje sprejeli? 

- Si tudi ti kdaj bil nesramen do nekoga oz. je bil kdaj kdo nesramen do tebe? Kako si se 

počutil? 

S tal poberite jabolko in učence vprašajte, kako izgleda. Nato jo olupite. Učence ponovno 

vprašajte, kaj vidijo. Povejte jim, da je tako tudi z osebami, do katerih smo nesramni, jih 

zmerjamo in jih ne sprejmemo v svojo družbo. Na videz zgledajo, kot da je z njimi vse v redu, 

vendar lahko ima to posledice, ki jih niti ne opazimo, zato moramo biti do vseh, tudi tistih, ki 

so drugačni od nas, prijazni.  

6.3.2.2 Dejavnost: Zunanjost ni vse 

Koža je samo sloj, ki nas prekriva 

Cilji: 

- Učenci spoznavajo, da smo si vsi različni, a hkrati enaki.  

- Učenci razumejo in upoštevajo različnost med ljudmi.  

- Učenci razvijajo spoštljivo ravnanje do drugih. 

Trajanje: 20 minut 

Potek dejavnosti 

V razred prinesite dve jajci. Eno naj ima belo lupino, drugo pa rjavkaste barve. Učencem 

pokažite jajci.  

V zvezek naj napišejo naslov: KAJ VIDIM? Pod naslov naj narišejo ali napišejo, kaj vidijo.  

Na tablo napišite naslov Belo in rjavo jajce. Pod naslov napišite na levo stran table besedo 

Podobnosti in na desno stran Razlike. Učenci naj podajajo ideje, v čem sta si jajci podobni 

(oblika, obe imata lupino, v obeh sta rumenjaka in beljaka, obe se lahko razbijeta, lahko ju 

pojemo itd.). Vsako jajce naj tudi primejo v roke in tako ugotovijo, da sta obe jajci hladni. 

Vsako rahlo zakotalite po ravni podlagi in tako pokažite še eno skupno lastnost – vrtenje oz. 

kotaljenje. Potem pa naj poiščejo še razlike med jajcema. Verjetno bo edina razlika, ki jo bodo 
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opazili, barva lupine (lahko pa se razlikujeta tudi po velikosti ipd.). Vprašate jih lahko tudi, 

katera jim je bolj všeč in zakaj, za katero menijo, da bi bila bolj okusna ipd. 

Nato naj pod opisom ali risbo jajc napišejo: KAJ MISLIM, DA SE SKRIVA POD LUPINO? 

Pod vprašanjem narišejo ali napišejo svoja predvidevanja.  

Jajci razbijte. Učenci naj povedo, kaj vidijo. Učenci ugotovijo, da sta znotraj jajci enaki. 

Pogovorite se o tem, da smo si vsi ljudje sicer res različni (barva las, oči, kože, jezik, kultura in 

naši interesi itd.), vsi pa smo ljudje, ki imamo srce, čustva in smo navznoter precej enaki.  

Pogovorite se lahko tudi o mnenju učencev o tem, katero jajce jim je bolj všeč in zakaj so 

menili, da bi bilo eno okusnejše od drugega. Vprašajte jih, če podobno počnemo tudi, kadar 

ljudi sodimo na prvi pogled. Pogovorite se, da je treba ljudi spoznati in da lahko šele potem 

presojamo in dajemo neka mnenja o njih. Tako bi morali tudi jajci najprej poskusiti in šele 

potem bi lahko vedeli, ali je ena bolj okusna od druge. 

Pogovorite se lahko tudi o tem, kako bi bilo, če bi bili vsi enaki, kako bi se prepoznali med 

seboj, bi nam bilo to všeč oz. zanimivo, ipd. 

6.3.2.3 Dejavnost: Socialni igri sprejemanja in enakosti 

Domine (prirejeno po Brander idr., 2006) 

Socialna igra, ki spodbuja telesni stik in spoznavanje med učenci. 

Cilji: 

- Učenci se spoznajo med seboj. 

- Učenci se zavedajo, da obstajajo med njimi razlike, a hkrati skupne značilnosti. 

Trajanje: 15 minut 

Potek dejavnosti 

1. Učenci se postavljajo po razredu kot domine. Nekdo v skupini si izmisli dve značilnosti, ki 

ju razkrije ostalim (npr.: »Na moji levi imam rjave lase, na moji desni pa igram klavir«).  

2. Nato učitelj pokliče nekoga drugega, ki ima s prvim igralcem eno skupno značilnost. Prijeti 

mora učenčevo desno ali levo roko (odvisno od skupne značilnosti) in doda novo značilnost 

na prosti strani (npr.: »Na levi imam rjave lase, na desni pa imam eno sestro.«). 

3. Igra se nadaljuje tako dolgo, da pridejo na vrsto vsi v razredu in da bodo prav vsi povezani 

med seboj.  

Če lastnosti, ki jo nekdo pove, nima nihče, naj si izmislijo drugo značilnost, da se bo veriga 

lahko nadaljevala.  

Učenci lahko govorijo vidne ali nevidne značilnosti. Pomembno je, da vzpostavljajo telesni 

stik, saj jih to povezuje. Stik je lahko tudi objem čez rame, dotik s stopali …  
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Če se predlagane značilnosti podvajajo, učence spodbudite, da si izmislijo drugačne lastnosti, 

predvsem tiste, ki jih ne vidijo na prvi pogled (npr. ne maram čokolade, menim, da … ). Igra 

mora potekati hitro, da se učenci med čakanjem ne naveličajo.  

Po igri lahko z učenci vodite pogovor o tem, da je človek veliko več kot to, kar vidimo. 

Sanje (prirejeno po Brander idr., 2006) 

Socialna igra, s katero učence spodbujamo, da spoznajo, da imamo vsi ljudje nekaj skupnega, 

saj vsi delimo neke sanje. Z njo krepimo občutek enakosti ne glede na raso in etnično poreklo.  

Cilji: 

- Učenci krepijo enakost v skupini. 

- Učenci razvijajo solidarnost in sposobnost empatije. 

- Učenci krepijo medsebojno sodelovanje. 

- Učenci spoznavajo drug drugega. 

Trajanje: 45 minut 

Potek dejavnosti 

Učence razdelite v manjše skupine ter vsaki skupini razdelite velik list papirja ter flomastre.  

Učenci naj razmislijo, kako si predstavljajo določene stvari v svoji prihodnosti: poklic, družina, 

dom, konjičke itd. Nato naj vsak svoje sanje in želje razkrije ostalim članom v svoji skupini. 

Učenci naj tudi razložijo, zakaj si to želijo. V nadaljevanju naj na list papirja narišejo, tiste sanje 

in želje, ki jih združijo, npr. imeti otroke, potovati, imeti službo, stanovanje, hišo … 

Vsaka skupina naj nato ostalim sošolcem predstavi svoje zapise oz. risbe ter ugotovitve. Ob 

tem spodbujajte posamezne učence ali skupine, da navedejo tri razloge, ki jim preprečujejo, da 

bi izpolnili te svoje želje, ter tri stvari, ki bi jih kot skupina (lahko tudi šola ali kot posamezniki) 

lahko naredili, da bi se tem sanjam vsaj približali oz. jih lažje dosegli.  

Po predstavitvah se z učenci pogovorite, povedo naj, kako so se ob dejavnosti počutili, kaj jim 

je bilo všeč. Zastavite jim vprašanja, kot so: 

- Ali bi vsak moral imeti pravico in možnosti, da uresniči svoje želje, sanje? 

- Menite, da imajo nekateri več možnosti za to kot drugi? Kdo ima več možnosti? Zakaj je 

temu tako? Se ti zdi to pošteno? 

- Kako bi lahko drug drugemu pomagali, da bi premagali ovire pri uresničitvi svojih sanj? 

Med dejavnostjo spodbujajte ustvarjalno združevanje sanj. Če učenci težko narišejo, lahko tudi 

naredijo lepljenko iz starih revij ali uprizorijo svoje želje, sanje, saj tako spodbujate ustvarjalno 

in spontano izražanje.  
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6.3.2.4 Dejavnost: Stereotipi in predsodki 

Zunanji videz ni vse! 

Dejavnost, s katero učenci ozaveščajo stereotipe in predsodke ter razvijajo spretnosti 

medsebojnega spoštovanja, strpnega odnosa do drugih in spoštovanje do drugačnih.  

Cilji: 

- Učenci ozaveščajo pojme strpnost, zaničevanje in nespoštovanje. 

- Učenci prepoznavajo stereotipe in predsodke. 

- Učenci medsebojno preverjajo spoštovanje in upoštevanje različnosti.  

- Učenci razvijajo spretnosti za delovanje v pluralni družbi. 

Trajanje: 45 minut 

Pred pričetkom učencem pripravite nekaj listov s slikami različnih živali. Te naj bodo »lepe« 

(npr. konj, pes, zajec) ter »grde« oziroma nenavadne, drugačne (npr. opica rilčar, riba z imenom 

blobfish, žuželke), izberete lahko tudi živali, ki se jih ljudje navadno bojijo (npr. kače, pajki). 

Na vsakem listu naj bo slika živali na vrhu lista, spodaj pa pustite prostor za zapise učencev.  

Potek dejavnosti 

Učenci naj sedijo v krogu. Razdelite jim liste s slikami živali. Listi naj krožijo v smeri urinega 

kazalca, učenci pa naj ob slikah zapišejo prvo asociacijo, ki jo dobijo ob pogledu na žival. Ko 

vsi dodajo svoje asociacije k vsaki sliki, slike pripnite na vidno mesto v razredu. Zapise pod 

slikami nato učenci preberejo na glas ter skupaj z učiteljem ugotavljajo, zakaj so zapisali 

določene besede, ali menijo, da se ujemajo z dejstvi o teh živalih … Pogovorite se, zakaj so ob 

določeni živali napisali prav to besedo. 

Pogovorite se o tem, zakaj ljudje sodimo na prvi pogled. Vprašajte učence, če tudi sami kdaj 

izrekajo neke sodbe o ljudeh in zakaj. Povedo naj nekaj primerov stereotipov ali predsodkov 

do ljudi (npr. Romi so umazani, blondinke so butaste). Poskušajte doseči, da bodo učenci 

ozavestili neupravičenost sodb do teh živali ter na splošno do ljudi.  

Vprašate jih lahko, če bi jim na primer povedali, da je pes na sliki ugriznil že tri ljudi, še vedno 

bili mnenja, da je lep, srčkan … (čeprav je posamezen pes lahko nevaren, niso vsi psi nevarni). 

Pogovor navežite na to, da je treba najprej osebe, kot tudi živali, spoznati in šele nato lahko 

podajo neko mnenje o njih. Razmišljajo naj tudi o tem, kaj bi lahko pri sebi spremenili, da ne 

bi izrekali neutemeljenih sodb do posameznikov ali skupine ljudi.  

Povejte učencem, da smo nespoštljivi, kadar izrekamo neke neutemeljene sodbe o ljudeh. Ob 

tem jim zastavite vprašanja, kot so: 

- Na kaj pomislite ob besedi spoštovanje? Kaj pomeni ta beseda? 

- Vam ta beseda veliko pomeni? Se počutite dobro, če ste spoštovani? 
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- Ali ste bili kdaj do koga nespoštljivi oziroma je bil kdo do vas nespoštljiv? Kako ste se 

takrat počutili?  

- Kako mislite, da so počuti oseba, ki je prezrta? 

Delo v parih ali manjših skupinah 

Učence razdelite v pare ali manjše skupine. Pogovorijo naj se o tem, kako se izkazuje 

spoštovanje do določene osebe ter kako se vedejo, če nekoga ne spoštujejo ali ga celo 

zaničujejo. 

Pripovedujejo naj si o situacijah, v katerih so bili tudi sami nespoštovani. Drug drugemu naj 

opišejo situacijo in obnašanja drugih ljudi. 

Nato se z učenci pogovorite, kako so se počutili ob poslušanju zgodb sošolcev. Če kdo želi, 

lahko vsem predstavi situacijo, v kateri je bil nespoštovan. Vprašajte jih, če menijo, da je težko 

biti spoštljiv do drugih ljudi, če je težko biti strpen.  

Pogovorite se lahko tudi o tem, kaj je »normalno« in kako družba ustvarja »norme 

normalnosti«. 

6.3.2.5 Dejavnost: Socialna vključenost 

Napovedovanje prihodnosti (Prirejeno po Planinc, 2013, str. 38) 

Dejavnost, s katero učenci ozavestijo stereotipe in sklepanje o posamezniku glede na zunanji 

videz. Dejavnost je primerna za učence drugega in tretjega triletja.  

Cilji: 

- Učenci ozavestijo stereotipe.  

- Učenci razvijajo odprto in sprejemajoče razmišljanje. 

Trajanje: 2 šolski uri 

Potek dejavnosti 

Pred začetkom učencem pripravite fotografije različnih oseb, ko so bili še otroci. Poiščite in 

pripravite fotografije oseb različnih ras, npr. Barack Obama, Jennifer Lopez itd. Med fotografije 

dajte tudi osebe, ki jih učenci poznajo, npr. svojo fotografijo, fotografijo kakšne druge 

učiteljice, ravnatelja oz. ravnateljice. Prosite svoje prijatelje iz tujine, naj vam pošljejo kakšno 

svojo otroško fotografijo ali pa starše otrok, ki prihajajo iz drugih držav. Fotografije preslikajte 

in jih poskušajte urediti tako, da bo med njimi kar se da malo razlik. 

Uvod 

Učence razdelite v manjše skupine, v vsaki naj bodo vsaj 3 člani. Vsaki skupini razdelite eno 

fotografijo otroka. Učencem povejte, naj so zmislijo osnovne podatke o tej osebi in naj jih ob 

fotografijo zapišejo. Izmislijo si naj: ime in priimek, datum rojstva in državo, iz katere oseba 

prihaja.  

  



56 

 

Glavni del 

Učenci naj zamenjajo fotografije z zapisom osnovnih podatkov, da vsaka skupina dobi drugo 

fotografijo. Vsaka skupina naj k novi fotografiji k osnovnim podatkom napiše nadaljevanje: ali 

hodi otrok v šolo, kaj rad počne, kdo so njegovi starši … spodbudite učence, da si izmislijo 

zgodbo o otroku in jo čim bolj podrobno zapišejo.  

V pomoč jim lahko daste naslednje oporne točke: družina, sestre in bratje, življenjsko okolje 

(vas, mesto, dom, lastna soba – jo ima, nima; kako živijo doma), kaj počneta starša, kakšen je 

njegov običajen dan … Skupine naj imajo za to nalogo časa približno 15 minut.  

Učenci naj zopet zamenjajo fotografije skupaj z zgodbami. Naloga skupin je, da sedaj napovejo 

prihodnost otroka, ki so ga dobili, glede na že zapisane informacije. V pomoč jim dajte 

naslednja vprašanja: 

- Se bo izučil za kakšen poklic? 

- Kje bo delal in kaj bo delal?  

- Se bo poročil? Bo imel svojo družino? 

- Bo bogat ali reven? 

- Kaj bo rad počel? 

Zaključni del 

Pogovorite se, kako so učenci pripravljali zgodbe. Ob tem jim zastavite vprašanja: 

- Kako ste si izmislili podatke o otroku? Kaj vas je vodilo pri tem? 

- Na osnovi česa ste si izmislili podatke? 

- Kaj vse se vam je zdelo pomembno, ko ste sestavljali prihodnost otroka? 

- Ali so na vaše zapise vplivali kakšni stereotipi? 

- Kaj pa so stereotipi? 

- Zakaj večkrat sodimo ljudi na prvi pogled?  

Povejte jim, da so vsi ti otroci na fotografijah danes odrasle osebe. Če so to osebe, ki jih poznajo, 

jim povejte, za katere gre, če pa jih ne, jim jih predstavite. Lahko jih povabite v razred ter 

učencem sami predstavijo svojo zgodbo. Če pa so osebe iz tujine in so vaši prijatelji, jim lahko 

pripravijo posnetek s svojo predstavitvijo. 

Poskušajte učence spodbuditi k odprtosti in sprejemajočemu razmišljanju ter razbijte stereotipe. 

Opozorite jih, da naj ne sodijo ljudi na prvi pogled ter po videzu, ampak naj se jih trudijo 

spoznati, spoznati njihovo zgodbo. Kajti četudi osebe prihajajo iz iste države (npr. Afrika), 

imajo zelo drugačna življenja.  
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6.4 Različne družinske oblike 

Pri pouku obravnavate temo družina. Obravnava te teme je danes težja, kot je bila pred nekaj 

desetletji. Imamo namreč ogromno različnih družinskih oblik, partnerji se ločujejo in na novo 

poročajo, imamo istospolna partnerstva … Tudi v razredu lahko imate otroke, ki prihajajo iz 

ločenih družin, iz enostarševskih družin, lahko živijo z babicami in dedki, lahko so posvojeni 

itd. Zaradi slednjega morate biti pri obravnavi te snovi pozorni na to, kako boste temo 

predstavili, ne da bi se kdo izmed učencev počutil drugačnega od ostalih.  

6.4.1 Vodila za učitelje pri obravnavi teme družina 

Družina v današnjem času ni ena sama. Ljudje različno pojmujemo in dojemamo družino, zato 

je težko vzpostaviti enotno definicijo, kaj je družina, in enoten nadzor in delo z njo. Vsak izmed 

nas ima namreč lastno predstavo o tem, kaj je družina in kaj je družinsko življenje (Perič, 2010).  

Pri obravnavi in pogovoru o družinah bodite pozorni na naslednje: 

- Pazite, da uporabljate besedo družina v množini. Danes je ogromno družinskih oblik, zato 

to zahteva, da govorimo o družinah in ne le o eni sami (Perič, 2010).  

- Pazite na uporabo pojmov tradicionalno, prava družina, normalno in nenormalno (prav 

tam). Denimo besedne zveze »prava družina« ne uporabite ali pa jo uporabite tako, da boste 

različne obravnavane družinske oblike označili z izrazom »prava družina«. 

- Bodite kritični do učbenikov in učnih gradiv, če uporabljajo izraze, kot so popolna družina, 

normalna družina itd.  

- Izogibajte se besedam, kot so polbrat, polsestra, očim, mačeha. Te besede lahko namreč 

dajejo tem odnosom negativno korelacijo (Bercht in Sobočan, 2012). 

- Ob materinskem dnevu pazite, da kateri izmed učencev ne bo izpuščen, zato dovolite 

učencem, da lahko rišejo mamo ali katero koli osebo, ki jo imajo radi.  

- V razredu obesite plakate, ki predstavljajo družinsko raznolikost (ne samo fotografije očeta, 

mame in otrok), v različnih nalogah, dejavnostih uporabite tudi besede, kot so skrbnik, dve 

mami, dva očeta itd. 

- Pri oblikovanju definicije besede družina dovolite, da učenci sami oblikujejo lastno 

definicijo družine iz lastnih izkušenj (Perič, 2010). 

Za oblikovanje definicije uporabite definicijo Keilmana (2003, 11; v: Rener, 2006, 15): 

»Družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo 

v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali 

starševskim razmerjem.« Ta definicija zajema tako pare brez otrok, pare z enim ali več otroki, 

enega starša z enim ali več otroki. Hkrati pa lahko zajema tudi istospolno partnerstvo ali 

starševstvo, razširjene družine z babicami, dedki itd., ločene starše, posvojene otroke …  

Pozorni bodite tudi pri razlagi tipov družin. Uporabite lahko tipologijo, ki jo predlaga OZN, saj 

zajema vse zgoraj naštete družinske oblike in poskuša nediskriminirati nikogar, vsi otroci iz 

različnih družin pa se lahko v eni izmed njih prepoznajo. Tipologija OZN ločuje med:  
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- jedrnimi družinami, med ta tip uvršča biološke in socialne jedrne družine otrok ter staršev, 

enostarševske družine in posvojiteljske družine. 

- razširjenimi družinami, med ta tip uvršča tri- in večgeneracijske družine, plemenske 

razširjene družine in poligamne razširjene družine. 

- reorganiziranimi družinami, med katere sodijo dopolnjene ali vzpostavljene družine 

(ločeni starši z novimi partnerji in/ali njihovimi otroci itd.), življenje v skupnosti in 

reorganizirane družine istospolnih partnerjev (Cseh-Szombathy, 1992, 5; v: Rener, 2006, 

17).  

6.4.2 Dejavnosti za obravnavo teme družina 

6.4.2.1 Dejavnost: Definicija družine 

Kje spiš? 

Dejavnost, ki jo lahko uporabite za prebijanje ledu oz. kot uvodno dejavnost pri obravnavi teme 

družina. 

Cilji: 

- Učenci spoznajo in oblikujejo definicijo družine. 

- Učenci spoznajo različne oblike družin in družinskega življenja. 

- Učenci sprejemajo mnenje drugih. 

- Učenci razvijajo kritično mišljenje. 

Trajanje: 25 minut 

Potek dejavnosti 

Učencem razdelite prazen list papirja ali zvezke. Recite jim, naj narišejo, kje spijo. Ne recite 

jim, naj narišejo svoj dom, saj mogoče kdo nima doma oz. ima dva, živi pri rejnikih ali v 

zatočišču.  

Ko narišejo, naj nekaj otrok pove, zakaj so narisali prav to, še kdo spi z njimi v istem prostoru, 

isti hiši … Pogovor napeljite na temo družina.  

Nato recite učencem, naj razmislijo o tem, kaj jim pomeni njihova družina, kako oni razumejo 

besedo družina, kaj sploh je zanje družina … Na list naj zapišejo svojo definicijo besede 

družina. 

Razdelite jih v manjše skupine. V skupini naj izmenjajo mnenja glede zapisanih definicij o 

družini. Opozorite jih na to, naj razmišljajo o pomembnosti tistih elementov ali lastnosti, ki so 

skupne definicijam vseh posameznikov v skupini.  

Sestavijo naj eno samo definicijo besede. Nato pa se pogovorite, kako so dosegli dogovor, kje 

so imeli težave, so spoznali, kaj posebnega ipd.  
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Povejte jim, da ima vsak svojo predstavo, kaj je družina, in da s tem ni prav nič narobe.  

6.4.2.2 Dejavnost: Moja družina 

Velika knjiga o družinah in risanje družin 

Cilji: 

- Učenci smiselno predstavijo svojo družino. 

- Učenci pozorno poslušajo in sprejemajo drugačnost. 

- Učenci spoznajo različne oblike združevanja ljudi. 

- Učenci spoznajo, da so družine različne, in razumejo različnost.  

Trajanje: 2 šolski uri 

Potek dejavnosti 

Učence povabite v krog. Preberite jim knjigo Velika knjiga o družinah (Mary Hoffman, 2010). 

Knjiga ob ilustracijah pripoveduje o različnih družinah, o njihovih članih ter tudi o tem, kako 

se družine razlikujejo glede na to, kje živijo, katere poklice opravljajo starši oz. skrbniki, kam 

hodijo na počitnice itd.  

Najprej jim preberite celo slikanico, nato pa se ob vsaki strani oz. naslovu na strani pogovorite. 

Pogovor lahko poteka s pomočjo ilustracij ali pa brez.  

Ob tem jim zastavite vprašanja, kot so: 

- Kakšne so bile družine, predstavljene v knjigi?  

- Kdo vse so bili člani teh družin?  

- Zakaj nekateri živijo le z babico in dedkom?  

- Zakaj so nekateri otroci posvojeni? Kako misliš, da se počutijo?  

- So družina tudi dve mami ali dva očeta in otrok oz. otroci?  

- Zakaj lahko pomeni družina tudi samo dve osebi (npr. oče in hči, moški in ženska brez 

otrok)? 

- Kaj mislite, da je pomembneje od tega, da družino predstavljajo mama, oče in otrok ali 

otroci?  

- Po čem se še razlikujejo družine?  

Z učenci se pogovorite o tem, da živijo v različnih domovih, da starši opravljajo različne 

poklice, da imajo različne hobije, da lahko hodijo na počitnice v različne kraje, da jedo različno 

hrano itd., pa so kljub temu vseeno družina.  
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Risanje družin 

Skupaj pridite do ugotovitve, da so družine lahko majhne ali velike, vesele ali žalostne, revne 

ali bogate, glasne, umirjene … Povabite jih k razmišljanju o njihovi družini.  

Učenci naj narišejo člane svoje družine, naredijo naj portret ali družinsko drevo, lahko napišejo 

le imena članov in zraven narišejo ali napišejo, kdaj kdo rad počne in zakaj je njihova družina 

enkratna (kaj jim je pri njih najbolj všeč, kaj jim je v njihovi družini najpomembnejše).  

Ko končajo, vsak učenec na tablo nalepi svojo risbo oz. izdelek. Učenci naj si najprej ogledajo 

izdelke, potem pa naj vsak predstavi svojo družino.  

Po predstavitvah se pogovorite o tem, kakšne so družine v vašem razredu, koliko članov imajo, 

kaj ti počnejo.  

Vprašajte jih, če so si katere družine med seboj enake oz. podobne. Pogovor napeljite na to, da 

so si družine z enakim številom članov sicer podobne, a vendar drugačne. Spomnite jih na 

zapise ob risbah. Učenci tako spoznajo, da se tudi družine, ki na videz delujejo enake (npr. 4-

članska družina z mamo, očetom in dvema otrokoma), med seboj razlikujejo.  

6.4.2.3 Dejavnost: Različni tipi družin 

Moja družina je zakon! (Prevedeno in prirejeno po My Family Rocks!, b.d.) 

Pred pričetkom dejavnosti na stene v razredu nalepite liste z zapisi: 2–3, 4–5, 6–7, 8–9, 10 ali 

več 

Cilji: 

- Učenci spoznajo različne oblike družin. 

- Učenci razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (ločitev, smrt ipd.). 

- Učenci razumejo in spoštujejo drugačnost. 

- Učenci razvijajo kritično mišljenje. 

Trajanje: 45 minut 

Potek dejavnosti 

Družina je … 

Učence vprašajte, kaj razumejo pod besedo družina, kaj jim pomeni … Na tablo zapišite stavek 

»Družina je …«. Recite učencem, naj na samolepilni list zapišejo nadaljevanje stavka z eno ali 

dvema besedama oz. besednima zvezama. Ko zapišejo, listič prilepijo na tablo. 

Nekaj učencev naj prebere oz. pove svojo razlago besede družina. Ob tem se pogovorite, da 

ljudje različno razumemo to besedo in da je to odvisno od naših življenjskih izkušenj.  
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Število družinskih članov 

Učencem razdelite fotografije različnih družin (4-članska, enostarševska, istospolno starševstvo 

…), ki naj jih je več kot otrok v razredu. Učenci naj si vsak svojo izberejo sami ali pa jim jih 

razdelite vi.  

Recite jim, naj pogledajo številske oznake na stenah razreda. Vstanejo naj in poiščejo znak, ki 

prikazuje število ljudi, ki jih imajo na fotografiji. Nato naj preštejejo, koliko sošolcev stoji 

zraven njih. Pogovorite se, zakaj je nekje več otrok, drugje pa manj. Pogovorite se tudi o tem, 

ali so na vseh slikah družine ali ne, pri tem pa ne dajajte nobenih sodb oz. pustite učencem, da 

zaenkrat ohranijo svoje mnenje, četudi je napačno. 

Vsi, ki stojijo pri enem od številskih znakov, naj kot skupina sedejo skupaj in se pogovorijo, 

zakaj menijo, da je na njihovi fotografiji družina, oz. zakaj menijo, da ni.  

Opisi družin 

Pred pričetkom te aktivnosti učencem razložite besede posvojitev, rejništvo, očim, skrbnik. 

Učencem preberite naslednje stavke in jim recite, naj vsakič, ko slišijo opis družine, vstanejo: 

- Mama Afričanka in njena posvojena 2-letna punčka s Kitajske. 

- Starši in skrbniki z 9 otroki in eno vnukinjo. 

- Mami, novi partner in sin. 

- Petra in njena 2 očeta. 

- Marko in njegova rejnika. 

Z učenci se pogovorite, zakaj menijo, da so nekateri opisi družine, nekateri pa ne oz. zakaj vsi 

predstavljajo družino. Povejte jim, da so vse to družine in da imamo vsi različne družine. Za 

nekatere so družina ljudje, s katerimi smo si v sorodu, za druge pa so to ljudje, ki nas imajo radi 

in nas podpirajo. Družina sta lahko 2 ali pa 10 ljudi. Družina lahko ima 1 mamo, lahko ima 2 

ali pa nobene. Lahko ima babico, lahko ima 1 ali 7 otrok, otroci so lahko iz celega sveta.  

S pogovorom jih vodite do spoznanja, da je vsaka družina enkratna in drugačna, ampak zaradi 

tega nič slabša od njihove.  

Za konec jih spomnite na uvodno aktivnost in jih vprašajte, če bi sedaj spremenili svojo prvotno 

definicijo oz. če bi sedaj drugače dokončali stavek. Vsak naj vzame svoj listek in naj zapiše 

novo oz. spremenjeno različico prejšnjega zapisa. Nove zapise naj delijo s sošolci.  

Pogovorite se lahko še o tem: 

- Kaj je tisto, ki dela družino res družino? 

-  Zakaj je pomembno, da poznamo in se učimo o različnih oblikah družine? 
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6.4.2.4 Dejavnost: Družine v razredu 

Naše družine (Prevedeno in prirejeno po My Family Rocks, b.d.) 

Namen dejavnosti je, da učenci spoznajo, da imamo prav vsi različne družine, četudi so si npr. 

po številu članov podobne. 

Cilji: 

- Učenci spoznajo družine sošolcev. 

- Učenci ugotovijo, da je vsaka družina drugačna in enkratna. 

- Učenci pozorno poslušajo in so strpni drug do drugega. 

Trajanje: 25 minut 

Potek dejavnosti 

Učencem povejte, da imamo prav vsi v razredu družino in da bo njihova naloga, da spoznajo 

družine sošolcev. 

Razdelite jim učni list ter jim naročite, naj sprašujejo sošolce o njihovih družinah glede na 

podatke, zapisane na listu. Na vsako črto naj zapišejo ime sošolca oz. sošolcev, za katere velja 

zapisana trditev ali pa si zgolj označijo število sošolcev za posamezen opis. Povejte jim, da 

imajo za to 10 minut časa, potem pa morajo sesti na svoja mesta.  

Učni list: 

LOVEC NA DRUŽINE 

Spodaj je zapisanih 10 različnih opisov družin. Poglej, če lahko v razredu najdeš vsaj eno osebo, 

katere družina ustreza vsakemu od opisov. 

1. Nimam ne brata ne sestre. ____________________________________________________ 

2. Živim le z enim staršem oz. skrbnikom. _________________________________________ 

3. Imam več kot tri brate ali sestre. _______________________________________________ 

4. Živim z dvema staršema oz. skrbnikoma. ________________________________________ 

5. Živim z babico ali dedkom. ___________________________________________________ 

6. Moja mami ima novega partnerja, zato imam še enega očka. ali Moj ati ima novo partnerko, 

zato imam še eno mamo. _____________________________________________________ 

7. Moja družina prihaja iz druge države. ___________________________________________ 

8. Vsaj dva člana naše družine sta druge rase. _______________________________________ 

9. Živim z ljudmi, ki me imajo radi. ______________________________________________ 
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10. Moja družina je zakon! _____________________________________________________ 

Po končani nalogi se pogovorite, ali so našli koga, katerega družina ustreza vsem 10 opisom; 

katerim opisom ustreza največ družin v razredu itd.  

Pogovorite se, zakaj je vaš razred in naša družba boljša, če imamo različne oblike družim 

(pogovor napeljite na to, da imajo z različnimi oblikami tudi otroci brez staršev ali z enim 

možnost, da jih ima nekdo rad …).  

6.4.2.5 Dejavnost: Pluralnost družin 

Pogovor o družinah (prirejeno po Bercht in Sobočan, 2012) 

Z učenci vodite pogovor o družinah. Pri tem se osredinite na pluralnost družin in na podobnosti, 

ki povezujejo vse družine (ljubezen, skrb drug za drugega, varnost …). Dejavnost je primerna 

za učence od 3. razreda naprej.  

Cilj: 

- Učenci spoznajo različne oblike združevanja ljudi. 

- Učenci spoznajo, da so družine različne. 

- Učenci razumejo, da ima vsak posameznik svojo razlago družine. 

- Učenci sprejemajo drugačnost.  

Trajanje:  30–45 minut 

Potek dejavnosti 

Učenci naj se usedejo v krog. Pogovor začnite tako, da rečete: »Družine se med seboj 

razlikujejo. Kakšne družine poznate?« Učence s podvprašanji pripeljite do tega, da začnejo 

govoriti o družinah z enim ali več otroki, z dvema ali enim staršem, o ločenih družinah itd.  

Nato jih vprašajte, kakšna imena poznajo za različne družine. Ob tem jim na kratko razložite, 

kaj pomeni posamezno poimenovanje (npr. enostarševske: mama oz. oče in otrok oz. otroci). 

Povejte jim, da je za nekatere družina tudi, če skupaj živita dva ali več odraslih, ki nimajo otrok, 

in da je tudi takšno poimenovanje ustrezno.  

Nadaljujte z vprašanji, kot so: 

- Kdo je zate tvoja družina? Koga vključuješ vanjo? 

- Kdo so tvoji starši? Kdo je tvoj starš? 

Ob tem se pogovorite o tem, da so lahko zanje člani družine tudi prijatelji in živali. Povejte jim, 

da je pomembneje, da družino povezuje ljubezen in skrb za drugega kot pa genetske in 

sorodstvene vezi.  

- Poznate družino, ki je posvojila otroka? Zakaj pa so nekateri otroci posvojeni? 
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- Poznate otroka, ki živi v družini, ki ga je vzela medse? Zakaj živijo nekateri otroci v 

rejniških družinah? 

- Poznate družino, kjer je mama ali oče sedaj z drugim partnerjem, partnerko?  

- Poznate družine z dvema očetoma in dvema mamama?  

- Kako se počutijo vsi ti otroci, ki živijo samo z mamo ali očetom ali babico, dedkom, otroci, 

ki živijo z dvema staršema istega spola, ali otroke, ki so bili posvojeni? Jih lahko kaj skrbi? 

Na koncu se pogovorite še o tem, kaj je v družini pomembno, kdaj se v njej dobro počutijo itd. 

- Kaj je vsem družinam skupno? Kaj si v družinah želimo prav vsi? 

- Kaj imaš v svoji družini rad? ipd. 

Ob pogovoru je pomembno, da otrok ne izpostavljate, če ne želijo govoriti o svoji družini; da 

uporabljate neosebno obliko »nekateri otroci«; da uporabljate pozitiven in vključujoč jezik 

(besedo polsestra zamenjajte z besedo sestra); da iščete, kaj je družinam skupno in nobenega 

otroka ne enačite z njegovo družino (Bercht in Sobočan, 2012).  

6.5 Istospolna usmerjenost, istospolni starši 

Na eni osnovni šoli v četrtem razredu pri družbi obravnavajo temo družina. Učiteljica za eno 

izmed dejavnosti izbere risanje družin. Učenci so morali narisati svoj dom in člane družine ter 

pripovedovati o osebah, s katerimi živijo oziroma so njihova družina. Ena izmed učenk je tako 

narisala dve mami in sestro ter sošolcem predstavila svojo družino. Od tistega trenutka so 

začeli z njo ravnati zelo nepravično in nespoštljivo. Deklica zaradi raznih zmerljivk in 

posrednega neodobravanja učiteljice večkrat prihaja domov objokana, včasih od skrbi in stresa 

celo zboli oziroma išče vsemogoče izgovore, da bi se šoli lahko izognila.  

6.5.1 Vodila za učitelje ob spoprijemanju z vprašanjem homoseksualnosti 

V šolah se o homoseksualnosti ne govori veliko, temo se večinoma obravnava z zadržki in 

nelagodjem, saj se govor o takšni ali drugačni spolni identiteti ne interpretira kot običajno in 

pričakovano vzgojno-izobraževalno delo (Kovač Šebart in Kuhar, 2009). A vendar zakonsko 

opredeljena zahteva po kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti obravnave tem pri pouku od 

učitelja pričakuje oz. zahteva, da mora obravnavati tudi vprašanja spola in spolne usmerjenosti 

(Komid, 2009). Obravnava teme homoseksualnosti in tema življenje v družini s staršema istega 

spola je pomembna tema za vse otroke, zlasti za tiste, ki prihajajo iz teh družin. Otroci se z njo 

namreč srečujejo pri vprašanju pripadnosti skupini, kot tudi pri pogajanju glede družbene moči 

(Streib-Brzič, 2012).  

Nujno je, da otroci in odrasli v šoli spoznajo tudi istospolne družine in razlike med družinskimi 

oblikami, saj je nepoznavanje razlik lahko vir predsodkov, ki nadalje vodijo do več vrst nasilja 

ali celo diskriminacije. Pri tem je pomembno, da učitelji temi homoseksualnost ter različne 

družinske oblike (kamor sodijo tudi istospolni starši) namerno ne spregledajo ali ju celo 

slabšalno obravnavajo (Bercht in Sobočan, 2012). Naloga šole je, da zagotavlja zadostno 

količino informacij in spodbud, da se otroci ne bi počutili manjvredne ali izločene (prav tam). 

Spolna usmerjenost je namreč okoliščina, zaradi katere so posamezniki lahko tarče nasilja ali 
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diskriminacije, ki se začneta že takrat, kadar učenci nimajo občutka, da smejo spregovoriti o 

sebi ali svoji družini, in so v šolskem okolju prisiljeni k molku o pomembnem delu svojega 

življenja (prav tam).  

Pri poučevanju o homoseksualnosti in istospolnih družinah naj učitelji upoštevajo naslednje: 

- Pri uporabi terminologije, povezane s temo homoseksualnosti, prihaja do zadreg, uporaba 

nekaterih besed je tudi žaljiva in diskriminatorna. Najbolj nevtralni oznaki za označitev 

istospolno usmerjene osebe sta »lezbijka« ali »gej« (Kovač Šebart in Kuhar, 2009).  

- Uporabljajte vključujoč jezik, torej govorite o starših ali staršu ne glede na spol, npr. vabila 

naj vključujejo oba starša ne glede na spol. Izogibajte se besedam, kot so rejnik, rejenec, 

posvojenec, prav tako ne omenjajte besede nepopolna družina (Bercht in Sobočan, 2012). 

- Ko na šoli govorite o spolnosti ali različnih družinah, je pomembno, da o tem govorijo 

učitelji, ki so otrokom vzorniki. Učenci tako dobijo izkušnjo samoumevne vključitve teme, 

ki je tabuizirana, v kurikul in njeno normalizacijo s strani pomembnega drugega (prav tam). 

- Ko učence nagovarjate na temo homoseksualnosti, naj bo okvir nagovora informativne 

narave. Sporočite jim dejstva, npr. o količinah in vrstah primerov diskriminacije istospolno 

usmerjenih oseb, nasilja; homoseksualnost je naravna, prisotna je povsod, tudi v naravi 

(Pan, 2009).  

- K predstavitvi teme homoseksualnost in istospolni starši povabite ljudi od zunaj, da 

učencem predstavijo lastne izkušnje in lastne prizadetosti v primeru diskriminacij. Učenci 

s tem dobijo izkušnjo, da obstajajo tudi drugi, ki so živeli ali živijo v mavričnih (izraz za 

istospolne družine) družinah ali pa so istospolno usmerjeni (Bercht in Sobočan, 2012). 

- Vključujte se v različna izobraževanja, poiščite informacije pri različnih organizacijah ter s 

tem povečajte število točnih in primernih informacij o istospolno usmerjenih osebah, ki jih 

otroci dobijo v šoli (prav tam).  

- Zavedajte se, da se  homofobija preprečuje s pogovori o spolni in družinski pluralnosti ravno 

tako kot spolne zlorabe s pogovori o spolnosti, telesu (prav tam). 

6.5.2 Primeri dejavnosti za obravnavo tem homoseksualnost in istospolne 

družine 

6.5.2.1 Dejavnost: Istospolne družine 

Mavrične družine  

S to dejavnostjo učencem predstavite, kaj pomeni beseda istospolno, lezbijka, gej in mavrična 

družina. 

Cilji: 

- Učenci prepoznajo različne vrste družin. 

- Učenci razumejo smisel povezovanja v družine. 
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- Učenci se navajajo na razumevanje ter spoštovanje različnih skupnosti. 

- Učenci znajo opisati mavrične družine in razumejo spremembe v družinskem življenju. 

Trajanje: 45 minut 

Potek dejavnosti:  

Učence vprašajte, kaj jim pomeni beseda družina. Pogovorite se o tem, koga vidijo kot svojo 

družino, kdo so njeni člani … 

Vprašajte jih, kakšne družine poznajo, če poznajo družine, ki so posvojile otroke, če poznajo 

družine, kjer starši ne živijo več skupaj itd. Izhajajte iz tega, da ni ene prave družine, temveč 

jih je veliko. Za lažji pogovor jim lahko pokažete različne slike družin ter ob slikah vodite 

pogovor.  

Nato jim pokažite spodnjo sliko.  

Slika 1: Mavrična družina v parku 

 

Vir: Alexandra Maxeiner: Vse naše družine, 2012 

Zastavite jim vprašanja, kot so: 

- Kaj vidite na sliki? 

- Kdo so osebe na sliki? 

- Ali je na sliki družina? Zakaj? 

Učence spomnite na to, da nas raznolikost bogati in da je pomembneje to, da imajo ob sebi 

nekoga, ki jih ima rad, da imajo ob sebi odraslega in da imajo varen dom oz. se počutijo varne, 

kot pa, da imajo npr. mamo in očeta ali pa samo dve mami oz. dva očeta.  

Pokažite jim še eno sliko. 
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Slika 2: Prikaz mavrične družine 

 

Vir: Alexandra Maxeiner: Vse naše družine, 2012 

Učence vprašajte: 

- Kdo vse je na sliki?  

- Ali so oni družina? Zakaj?  

- Kako pa je prišlo do tega?  

Učencem lahko preberete, kar piše v slikanici, iz katere je slika, ali pa jim ob sliki pripovedujte. 

Peter in Zoja imata mami Sabino in Tino. Tina in Sabina sta lezbijki. Lezbijke se namesto v 

moške zaljubijo v ženske. Ker pa dve ženski ne moreta dobiti otroka, sta vprašali Štefana, če bi 

bil on oče njunega otroka. Štefan je gej. To pa pomeni, da se ne zaljubi v žensko, ampak v 

moškega. In Štefan se je zaljubil v Andreja. Andrej in Štefan živita  v istospolni partnerski 

skupnosti. Oba sta si že dolgo želela postati očeta, a tudi ona dva tako kot Sabina in Tina ne 

moreta dobiti otroka. Zato so se vsi štirje dogovorili, da bodo imeli skupaj otroke. Družine, 

katerih otroci živijo z dvema gejevskima očetoma ali dvema lezbičnima mamama, imenujemo 

mavrične družine (Maxeiner, 2012).  

Učence vprašajte, če je družina, o kateri so poslušali, podobna družinam, o katerih so se 

pogovarjali na začetku dejavnosti (sestavljena družina). Skupaj pridite do ugotovitve, da je tudi 

ta družina sestavljena, saj jo sestavlja več različnih članov.  

Nato se pogovorite o tem, kako lahko dve mami ali dva očeta dobita otroke (posvojitev, 

rejništvo, umetna oploditev ene od mam …) in kaj je pri tem za otroke pomembno (da dobijo 

nekoga, ki jih ima rad, da dobijo varen dom …).  

Vprašajte jih, če so slišali kakšno besedo, ki jim ni bila poznana. Povejte jim, da se ženski, ki 

se zaljubi v drugo žensko, reče lezbijka in moškemu, ki se zaljubi v drugega moškega, gej, tako 

kot se moškemu, ki striže, reče frizer, ali pa ženski, ki streže v restavraciji, natakarica. Učencem 

prikažite, da sta to zgolj dve besedi, ki poimenujeta homoseksualce, in ne neki oznaki, ki jih 

negativno zaznamujeta.  
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6.5.2.2 Dejavnost: Spolne vloge in družbeno ustvarjeni spoli 

Punce so boljše od fantov! 

S spremembami v družinskih oblikah so se spremenila tudi pričakovanja družbe o tem, kakšna 

je vloga moškega in ženske oz. očeta in mame v družbi. Še vedno pa so ostali nekateri predsodki 

in napačna stališča, na katere je treba opozoriti učence (Bercht in Sobočan, 2012).  

Cilji: 

- Učenci se zavedajo spolnih stereotipov in jih prepoznajo. 

- Učenci razumejo, da lahko spolni stereotipi vplivajo na naša življenja. 

- Učenci razumejo, kako smo si različni in raznolikost sprejemajo. 

Trajanje: 45 minut 

Potek dejavnosti 

Učencem postavite vprašanja. Če menijo, da je odgovor fant, naj dvignejo roko. Če menijo, da 

je odgovor punca, naj počepnejo. Če pa menijo, da odgovor velja za oba, pa naj poskočijo. 

Njihovih odgovorov ne komentirajte. 

Vprašanja: 

- Kdo je pametnejši? 

- Kdo ima dolge lase? 

- Kdo bolje peče slaščice? 

- Kdo bolje igra košarko? 

- Kdo lepše pleše? … 

Nato na eno stran table napišite FANTJE na drugo pa PUNCE. Učenci naj pod obe besedi 

zapišejo stavek, za katerega mislijo, da opiše ta spol. Za pomoč jim spodaj napišite primere, kot 

so: igrajo tenis, pospravljajo, imajo motor … O zapisih se pogovorite kasneje.  

Preberite jim zgodbo z naslovom Lučka in Tine (najdete jo na naslednji povezavi: 

https://casoris.si/wp-content/uploads/2018/04/lucka-in-tine.pdf ). Zgodba govori o deklici in 

dečku, ki sta rada počela stvari, družbeno netipične glede na njun spol, in bila zaradi tega kdaj 

tudi deležna raznih opazk s strani sošolcev. Ob branju jim na tabli prikazujte slike.  

Po branju jim zastavite vprašanja: 

- Kakšna je bila Lučka in kakšen je bil Bine? 

- Kakšna sta se zdela drugim otrokom? 

- Jima je bilo kdaj zaradi tega, kar sta rada počela, težko? 

https://casoris.si/wp-content/uploads/2018/04/lucka-in-tine.pdf
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- Menite, da sta bila Bine in Lučka slabša od drugih? 

- Zakaj sta uspela doseči svoje sanje? Kako jima je to uspelo? 

Vprašajte jih, če tudi oni poznajo koga, ki počne nekaj, kar se drugim zdi neprimerno zanje. 

Razmišljajo naj o tem, da so tudi njihove mame dobre voznice, da njihovi očetje spečejo boljše 

zrezke od mame, da njihova sestra vozi motor …  

Povejte jim, da ljudje tako razmišljamo zaradi spolnih stereotipov. Stereotipi so nepreverjene 

in posplošene informacije, ki jih pripisujemo določenim ljudem. In zato pripisujemo določene 

vloge in načine obnašanja tudi moškim in ženskam. Zaradi tega je nekatere ljudi včasih sram, 

ker počnejo nekaj, kar za njihov spol ni primerno (npr. fantje plešejo balet).  

Vprašajte jih, če poznajo kakšen spolni stereotip, ki ga pripisujemo ženskam (ženske so nežne, 

jočejo, prijazne, skrbijo za družino ipd.) ali moškim (moški so močni, pogumni, znajo voziti 

avto ipd.). Na tem mestu se pogovorite o njihovi zapisih na tabli. Povedo naj, zakaj so ravno ta 

stavek zapisali pod besedo fantje oziroma punce. Vprašajte jih, če lahko tudi punce npr. imajo 

kratke lase, če lahko tudi fantje pospravljajo.  

Postavite jim vprašanja, ki spodbudijo razmišljanje o spolnih stereotipih: 

- Katerega spola so ljudje, ki so zelo pametni? 

- Kdo skrbi za otroke? 

- Kdo kuha kosilo? 

- Kdo pospravlja hišo, stanovanje?  

- Ali mama pospravlja, oče pa menja žarnico? 

- Ali ste slišali, da včasih delijo ljudje dela na moška in ženska? 

- Nekateri verjamejo, da ženske niso tako sposobne. Kaj vi menite o tem? (Prirejeno po 

Bercht in Sobočan, 2012) 

Učencem lahko poveste, da včasih ženske niso smele početi določenih stvari. Niso smele 

študirati, to je bilo dovoljeno samo moškim. Deklic tudi niso pošiljali v šole, ker so verjeli, da 

so dobre le za gospodinjska dela. Ženske niso imele svojega denarja, niso imele svojega avta, 

stanovanja … Vse to je bila naloga in vloga moških. Za moške pa se je pričakovalo, da so 

pametni, finančno skrbijo za družino, skrb za otroke pa ni njihova stvar. Danes pa se je marsikaj 

spremenilo. 
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Slika 3:Dialog o mavrični družini 

 

Vir: Silke Bertch in Ana Marija Sobočan: Poučevanje o družinski raznolikosti, 2012 

Sliko uporabite za pogovor o družbeno ustvarjenih spolih in stereotipih, ki pripisujejo eno vrsto 

obnašanj moškim, drugo pa ženskam.  

Za konec učencem povejte, da je pomembno zavedati se, da spolni stereotipi obstajajo in drugim 

pustiti, da so to, kar so (da fantje in punce pojejo, plešejo, vozijo motorje, da se zjočejo …). 

Sploh ni pomembno, ali si fant ali punca, važno je, da imaš srce in sprejmeš vsakega.  

6.5.2.3 Dejavnost: Branje knjige  

Sosedje in prijatelji (Lawrence Schimel, 2008) 

Učencem preberite knjigo Sosedje in prijatelji, ki jo je napisal Lawrence Schimel. Knjiga govori 

o družini fanta Eduja, ki ima dva očeta, in njegovemu sosedu Pacu, katerega mama ima novega 

fanta, ki ne sprejema gejev in istospolno usmerjenih oseb. Zgodba odpira vprašanja in družbene 

pojave, s katerimi je treba seznaniti otroke.  

Cilji: 

- Učenci spoznajo različne družinske oblike.  

- Učenci se seznanijo z ljubeznijo do istega spola. 

- Učenci razvijajo sprejemanje in spoštovanje raznolikosti vseh ljudi.  

Trajanje: 2 šolski uri 

Potek dejavnosti 

Preberite jim knjigo z naslovom Sosedje in prijatelji. Branje zgodbe zaključite na strani 25.  

Po branju prvega dela zgodbe učencem zastavite vprašanja: 

- Kdo je Edu? Kdo so njegovi starši?  

- Kako sta ati in oči dobila Eduja?  
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- Kaj pomeni beseda posvojitev? (Pogovorite se o tem, da je tudi to družina in da je 

pomembno, da nas ima nekdo rad in nam nudi varnost, bolj kot to, da imaš starša različnega 

spola.) 

- Kdo pa je Paco in kdo Lola? 

- Živijo Pacovi starši skupaj? 

- Zakaj Paco ne želi večerjati doma? 

- Kdo je Alfonso?  

- Kaj pomeni, da imaš predsodke? 

- Kaj je rekel Alfonso o Luisu in Davidu? Kaj pomeni ta beseda? (Razložite, da je beseda 

peder žaljivka in da je bolje uporabiti za ljubezen dveh moških  besedo gej.) 

- Ali je Alfonso ravnal pravilno? 

- Zakaj reče oči (David) Alfonsu: »Takoj se poberi!«? 

- O čem razmišlja Edu v šoli? (Pogovorite se o različnih družinskih oblikah, predstavljenih 

v knjigi, pri tem pa nikogar ne izpostavljajte ali zaničujte.) 

Po pogovoru naj učenci razmislijo, kako se bo zgodba končala. Razmislijo naj, ali se bo Alfonso 

opravičil Edu in njegovi družini ali ne.  

V manjših skupinah naj sestavijo konec zgodbe in ga zapišejo. Ko vsi končajo, vsaka skupina 

predstavi svoj konec zgodbe. Po predstavitvah naj učenci povedo, kateri konec jim je bil všeč 

in zakaj ter kateri ne in zakaj ne.  

Preberite jim še konec, ki ga je napisal avtor zgodbe. Zastavite jim vprašanja, kot so: 

- Kako se je zgodba končala?  

- Meniš, da je prav, da se jim je Alfonso opravičil? 

- Zakaj je menil, da ni normalno, če si zaljubljen v moškega? (Alfonso je imel premalo 

informacij, razmišljal je samo o tem, kar je slišal od drugih, Eduja in njegovih staršev pa 

sploh ni poznal.) 

- Zakaj moramo premisliti, preden kaj rečemo?  

Za konec učencem povejte, da obstaja veliko predsodkov, torej sodb o ljudeh, ki jih sploh ne 

poznamo. Danes je v družbi veliko različnosti in pomembno je, da se jih naučimo spoštovati. 

Za to pa moramo ljudi tudi spoznati in ugotoviti, kaj nam je skupno. Če ne drugega, nas 

povezuje to, da smo vsi ljudje, ne glede na spolno usmerjenost, narodnost, spol …, in da imamo 

vsi enakovredna čustva ter da nihče ne mara, da ga žalimo ali podcenjujemo.  

Lahko se pogovorite še o tem, kako bi se oni počutili oz. se počutijo, kadar jih nekdo žali in 

zbada.  
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6.5.2.4 Dejavnost: Detabuizacija istospolne usmerjenosti 

Z učenci višjih razredov vodite pogovor o istospolni usmerjenosti, mavričnih družinah, z 

namenom, da spremenite napačne predstave otrok o gejih in lezbijkah. Pogovor, vprašanja itd. 

prilagodite glede na starostno skupino učencev. 

Cilji: 

- Učenci pridobijo osnovne informacije o homoseksualnosti. 

- Učenci spremenijo svoje napačne predstave. 

- Učenci razumejo in sprejemajo različnost in drugačnost. 

Trajanje: 45 minut 

Potek dejavnosti 

Učencem pokažite spodnjo sliko. Učenci naj povedo, kaj si mislijo, vi pa ne dajajte nobenih 

sodb oz. ne komentirajte, kateri odgovor je pravilen in kateri ne.  

Slika 4:Zmote o mavričnih družinah 

 

Vir: Silke Bertch in Ana Marija Sobočan: Poučevanje o družinski raznolikosti, 2012 

Delo v skupinah 

Učence razdelite v manjše skupine. Vsaki skupini dajte list, na katerem je zapisano eno od 

naslednjih vprašanj:  

- Kdo je homoseksualec? 

- Kako veš, da si gej oz. lezbijka? 

- Se kot homoseksualec rodiš? 

- Ali se homoseksualci v Sloveniji lahko poročijo? 
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- Ali bodo otroci, ki jih vzgajajo homoseksualci, prav tako istospolno usmerjeni? 

Vsaka skupina naj najprej zapiše svoja razmišljanja za vprašanje, ki ga je dobila, in naj jih 

predstavi. Ob predstavitvah ne komentirajte odgovorov. Nato naj učenci s pomočjo ustrezne 

literature, ki jo prej pripravite vi, raziščejo in skušajo odgovoriti na vprašanje.  

Vsaka skupina predstavi svoje odgovore in pove, kako so spremenili svoja uvodna 

razmišljanja in zakaj.  

Ob vsakem vprašanju tudi učitelj oz. učiteljica poda kratek pravilni odgovor: 

Kdo je homoseksualec? 

To je oseba, ki ima seksualna in čustvena nagnjena do oseb istega spola, je najpogostejši 

odgovor na to vprašanje (Različnost bogati: ne siromaši, 2006).  

Kako veš, da si gej oz. lezbijka?   

Ljudje prepoznamo svoja občutja, privlačnost in seksualno željo, ki je usmerjena do istega ali 

nasprotnega spola. Raziskava, narejena na podlagi odgovorov gejev in lezbijk v Sloveniji, je 

pokazala, da je večina vprašanih o svoji spolni usmerjenosti prvič razmišljala pred petnajstim 

letom starosti (prav tam). 

Se kot homoseksualec rodiš? 

Znanost nima odgovora na to vprašanje, obstaja sicer vrsta raziskav, v katerih so hoteli dokazati, 

da obstaja gen za homoseksualnost, a niso našli trdnega dokaza za to (prav tam). Nekatere 

raziskave so hotele poiskati razlike v možganih, obliki telesa, dolžini prstov itd. med homo- in 

heteroseksualci, a jih prav tako niso našle (prav tam).  

Ali se homoseksualci v Sloveniji lahko poročijo? 

Da, od leta 2017 se v Sloveniji istospolni pari lahko poročijo in imajo enake pravice, kot jih 

imata zakonca oz. zunajzakonska partnerja. 

Ali bodo otroci, ki jih vzgajajo istospolni starši, prav tako istospolno usmerjeni? 

Raziskave ne kažejo nobenih dokazov, da bi bil delež otrok, ki so odraščali v homoseksualnih 

družinah in so istospolno usmerjeni, večji. Večina lezbijk in gejev je odraščala v 

heteroseksualnih družinah in bi po tej logiki morala biti heteroseksualna (prav tam).  
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7 SKLEP 

Vsak učenec prinese v šolo s seboj del svojega doma, kamor spadajo določene vrednote, norme 

in prepričanja, ki ga zaznamujejo za celo življenje (Motik in Veljić, 2007). Ker je šola 

pomemben del otrokove socializacije in življenja, je dobro, če ne celo nujno, da otrok v njej ni 

zaznamovan zaradi svojih vrednot in prepričanj ter da se v njej počuti varno, sprejeto in 

spoštovano. Javna šola, ki je namenjena prav vsem, mora na različne načine zagotavljati enake 

možnosti tako učencem tujcem in priseljencem, učencem, ki imajo drugačna verska ali druga 

prepričanja od večine, kot tudi učencem, ki prihajajo iz najrazličnejših družinskih oblik.  

Temeljni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako naj šola in učitelji delujejo in 

prilagajajo svoje delo ter pouk, da se bodo prav vsi, predvsem pa učenci, ki izhajajo iz ne-

večinskega oziroma specifičnega kulturnega, verskega, etničnega in/ali jezikovnega okolja,  

počutili sprejete in spoštovane, ter kako naj učitelj predstavi netradicionalne družinske oblike, 

ne da bi pri tem prišlo do diskriminacije učencev. Prav tako pa me je zanimalo, kateri dejavniki 

omogočajo učinkovito vključevanje otrok z drugačnimi vrednotami in prepričanji od večine ali 

določenih skupin otrok ter kako naj učitelj deluje, da svojih stališč in prepričanj ne bi prenašal 

na učence.  

S teoretsko raziskavo različne literature in virov sem prišla do ugotovitev, da se morajo šola in 

učitelji pri svojem delu osrediniti na vrednote, ki izhajajo iz koncepta človekovih pravic, saj 

predstavljajo vrednotno osnovo za njihovo delo. Načela človekovih pravic in dolžnosti so tista, 

ki pravzaprav omogočajo soobstoj različnosti, zato je dolžnost javne šole, da vzgoja v njej 

poteka tako, da učence vrednotno usmerja in jim nalaga dolžnosti, izpeljane iz človekovih 

pravic. Te namreč vztrajajo pri spoštovanju vsakega človeka, ne glede na kakršne koli razlike 

(Kovač Šebart in Krek, 2007). Vrednote in norme, izpeljane iz človekovih pravic, pa dajejo 

učiteljem temeljna vodila za presojanje določenih situacij, ki nastanejo zaradi takšnih ali 

drugačnih razlik med učenci. 

Ker so učitelji v javni šoli v službi države, morajo ne glede na svoja osebna prepričanja, 

stereotipe in predsodke upoštevati koncept človekovih pravic ter načeli nediskriminacije in 

enakosti vseh učencev. Zaradi slednjega morajo svoje delo ustrezno prilagajati učencem, ki 

prihajajo iz ne-večinskega kulturnega, verskega, etničnega in/ali jezikovnega okolja oziroma iz 

druge države. Z raziskovanjem različne literature in virov sem ugotovila, da lahko javna šola 

za boljše vključevanje teh otrok poskrbi tako, da pripravi šolsko okolje na prihod novega učenca 

z različnimi prilagoditvami, ki omogočajo vidnost maternega jezika učenca priseljenca na 

stenah v razredu, na spletni strani itd.; da poskrbi za druženje in spoznavanje učencev z 

različnimi socialnimi igrami, dejavnostmi, ki spodbujajo sodelovalno učenje in skupinsko delo. 

Prav tako pa mora tem učencem zagotoviti učno pomoč in dopolnilni pouk ter jih spodbujati, 

da obiskujejo jutranje varstvo, podaljšano bivanje ter interesne dejavnosti, zato da preživijo več 

časa s svojimi vrstniki tudi izven pouka. Skrbeti mora torej za sistematične ukrepe in v razredu 

spodbujati vključevanje ter druženje vseh z vsemi (Licardo in Golob, 2017).  

Pluralizem vrednot in prepričanj od sodobne družbe zahteva, da se ljudje naučijo sobivati in 

spoštovati najrazličnejša prepričanja. Tako je tudi dolžnost vzgoje in izobraževanja v javni šoli, 

da v okviru svojega delovanja upošteva in spoštuje verska ter druga prepričanja svojih učencev 

in njihovih staršev oziroma skrbnikov. Pri vsem tem pa naj bi učitelji in drugi strokovni delavci 

javne šole upoštevali načelo svobode vesti in misli, spoštovali vsa prepričanja, saj so le-ta del 

kulture in identitete posameznika, ter razvijali strpen odnos in spoštovanje pravice do 

določenega prepričanja posameznika (Priporočilo odbora ministrov državam članicam o 

razsežnosti verskih in neverskih prepričanj v okviru medkulturnega izobraževanja, 2008). Prav 
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tako morajo učencem zagotoviti varno učno okolje, v katerem lahko izražajo svoje mnenje brez 

strahu pred posmehom, ter učence spodbujati h komunikaciji in k dialogu z vsemi sošolci, tudi 

s tistimi, s katerimi ne delijo istega verskega ali neverskega prepričanja (prav tam).  

Zaradi razlik med učenci pogosto prihaja do izražanja predsodkov in učitelji se morajo zavedati, 

da so kot »pomembni drugi« v otrokovem življenju odgovorni za to, da predsodke pri učencih 

zmanjšujejo in postopno odpravljajo (Motik in Veljić, 2007). S teoretično raziskavo literature 

in virov sem ugotovila, da lahko učitelji vplivajo na razvoj predsodkov oziroma na njihovo 

zmanjševanje pri svojih učencih. Ker so predsodki zasnovani na nepreverjenih dejstvih in 

govoricah, lahko učitelji le-te spremenijo z znanjem in izkušnjami posameznika, ki nek 

predsodek do osebe ali skupine ljudi izraža. Kot zapiše Umekova (2010), je posameznikova 

izkušnja najenostavnejša oblika pridobivanja znanja in spreminjanja stališč, zato morajo učitelji 

poiskati konkretne življenjske situacije, v katerih ob konkretnih izkušnjah učenci predsodke 

doživljajo in postopno zmanjšujejo (Motik in Veljić, 2007). Predsodki se lahko v šolskem 

prostoru izražajo tudi do učencev »drugačne« barve kože od večine. V tem primeru je 

pomembno, da učitelji teh opazk ne ignorirajo, da o zunanjih razlikah med učenci govorijo z 

zanimanjem ter da učencem, ki so drugačne barve kože, zagotovijo izražanje in prepoznavanje 

v šolski instituciji (prav tam).  

Pogosto je razlog za izvor predsodkov ter za pojavljanje zbadanja ter neprimernega vedenja 

učencev do sošolcev tudi njihova družina. Družina dandanes ni ena sama, poznamo ogromno 

različnih družinskih oblik in zaradi tega ni treba, da je kdor koli v svojem življenju zaznamovan. 

Raziskovanje tega je bil tudi eden od namenov pričujočega magistrskega dela. S pomočjo 

literature sem raziskala in ugotovila, da je pomembno, da učitelji pri obravnavi oziroma govoru 

o družini uporabljajo besedo družina v množini, da ne govorijo o tradicionalni ali popolni, pravi 

družini, da so pozorni na vključevanje slik, plakatov itd., ki predstavljajo družinsko raznolikost, 

ter da pri oblikovanju definicije besede družina dovolijo, da jo učenci oblikujejo sami. Vsak 

ima namreč lastno izkušnjo o družini in o tem, kaj je družina in kaj je življenje v njej (Perič, 

2010). Pri obravnavi te teme pogosto nastopi težava, kadar nanese pogovor na istospolne 

družine, saj je pri poučevanju veliko zadržkov in nelagodja že samo pri obravnavi teme 

istospolnosti. Ta tema je pomembna, saj lahko nepoznavanje istospolnih družin in razlik med 

družinskimi oblikami privede do predsodkov oziroma predstavlja njihov vir. Ti pa lahko vodijo 

nato do več vrst nasilja ali diskriminacije. Spolna usmerjenost otrok ali njihovih staršev je žal 

velikokrat razlog za posmeh in izločanje posameznih učencev iz skupine. Ob tem je pomembno, 

da učitelji teme homoseksualnost ter različne družinske oblike ne spregledajo ali jima namenijo 

slabšalno obravnavo (Bertch in Sobočan, 2012). Naloga šole in učiteljev je zaradi slednjega 

tudi to, da zagotavljajo učencem ustrezno in zadostno količino informacij, saj je znanje tisto, ki 

omogoča strpen ter sprejemajoč odnos do »drugačnih«.  

Učitelji so tisti, ki lahko preprečijo nesprejemanje in diskriminacijo učencev, ki so zaradi 

svojega zunanjega videza, vere ali drugih prepričanj, družine itd. »drugačni« od večine otrok. 

Pomembno je, da pri svojih učencih ne glede na razlike razvijajo empatijo, saj ta pripomore k 

boljšemu razumevanju drugih. Učitelji predstavljajo učencem velik zgled, zato je pomembno, 

da pri svojem delu uporabljajo vključujoč jezik, torej govorijo o starših svojih učencev, o 

njihovih verskih ali neverskih prepričanjih, o njihovi barvi kože itd. spoštljivo in se pri tem 

izogibajo besedam, kot so polbrat, posvojenec, črnec, peder itd.  Pomembno je, da zagotovijo 

učencem prepoznavanje v šolski instituciji, da omogočijo vidnost razlik med njimi v razredu. 

Pomembno je, da pri svojem delu upoštevajo načelo inkluzije, ki omogoča oziroma zagotavlja 

prav vsem učencem pravico do vključujočega učnega okolja (Opertti, Walker in Zhang, 2014), 

z vključevanjem prav vseh pa hkrati predstavlja možnost, da se učenci naučijo živeti v 

raznolikosti.  
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Učitelji za delo v raznolikih oddelkih potrebujejo ustrezno znanje, dobro morajo poznati tudi 

človekove pravice ter njim pripadajoče dolžnosti. Zaradi tega bi bilo v bodoče dobro raziskati, 

kako se učitelje za delo v današnji pluralni družbi pripravlja že v času njihovega študija ter 

kakšna izobraževanja bi bilo treba pripraviti za tiste, ki že delujejo v izobraževalnem sistemu, 

da bi izpopolnili svoje znanje za delo z učenci, ki prihajajo iz ne-večinskega ali specifičnega 

kulturnega, verskega, etničnega in/ali jezikovnega okolja. Takšna raziskava bi pokazala 

oziroma opozorila na potrebne spremembe v izobraževanju bodočih kot tudi že delujočih 

učiteljev, da bi postali učitelji vseh otrok in odpravili svoje stereotipe in predsodke ter bili tisti, 

ki bi soustvarjali sprejemajočo družbo, ki živi v strpnosti in miru.  

Upam, da bo moje magistrsko delo spodbudilo učitelje in ostale strokovne delavce v šoli, da se 

bodo zavedali, kako pomembno vlogo imajo pri vključevanju otrok, ki prihajajo iz druge 

države, ki imajo »drugačno« kulturo ali veroizpoved od večine učencev ali se kako drugače 

razlikujejo od ostalih, v razred in šolsko skupnost. Upam, da jim bodo predlagane dejavnosti 

ter vodila v pomoč pri njihovem delu, da jim bodo služila kot pripomoček za izboljšanje šolskih 

praks ter delovanj ter da jih bodo spodbudile k obravnavi spornih tem, kot sta homoseksualnost 

ter istospolne družine. Magistrsko delo pa je lahko ob enem tudi spodbuda za nadaljnje 

raziskovanje uspešnosti izvajanja predlaganih dejavnosti ter vodil v javnih šolah za izboljšanje 

vključevanja različnih otrok oziroma za premostitev ovir, ki nastajajo zaradi pluralizma vrednot 

in prepričanj.  
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