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POVZETEK 

Šola je institucija, katere cilj je med drugim tudi razvijanje sposobnosti za razumevanje 

različnosti, kar zajema spoštovanje človekovih pravic in dolžnosti, vzgajanje za strpnost in 

sodelovanje, spoznavanje in razvijanje lastne kulture ter spoznavanje kultur drugih narodov 

(Krek in Metljak, 2011). Medkulturna vzgoja in izobraževanje (v nadaljevanju omenjena tudi s 

kratico MVIZ) je pomemben del šolanja v kulturno heterogenih družbah, saj nas uči 

medkulturne zmožnosti. Raziskovanje odnosa udeležencev MVIZ do le-te je pomemben 

indikator za nadaljnje delo na tem področju. Učenci in zaposleni so kot udeleženci MVIZ njeni 

prejemniki in kreatorji. S prvoosebno izkušnjo v procesu jih tako lahko dojemamo kot 

strokovnjake za to področje. V magistrski nalogi sem v eni od ljubljanskih šol raziskala njihov 

odnos ter pristop do MVIZ ter kakšne izide ti odnosi in pristopi proizvajajo. Za vzorec sem 

vzela zaposlene na eni strani ter učence (tako priseljene ko ne-priseljene) na drugi. Podatke sem 

zbrala in obdelala s kvalitativnim pristopom. Z zaposlenimi sem izvedla polstrukturiran 

individualni intervju, medtem ko sem z učenci izvedla štiri fokusne skupine (6 učencev enega 

izmed četrtih razredov, 7 učencev enega izmed šestih razredov ter 7 učencev enega izmed 

sedmih razredov, posebej pa sem izvedla še fokusno skupino s petimi učenci priseljenci, ki so 

del teh razredov) ter sociograme s celotnimi omenjenimi razredi. Podatki so bili obdelani s 

kvalitativno vsebinsko analizo. Preko kodiranja sem pridobila kategorije višjega reda s katerimi 

sem si pomagala pri interpretaciji podatkov. Z nalogo sem želela zbrati izkušnje iz prve roke, 

ki nam nudijo podatke za globje razumevanje področja MVIZ. 
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ABSTRACT 

The goal of the institution of school is among others developing the ability to understand 

diversity, which means respecting human rights and also duties, education for tolerance, 

cooperation and learning about our own culture as well as learning about cultures of other 

nations (Krek in Metljak, 2011). Intercultural education is an important part of education in 

culturally heterogenous societies because it teaches us intercultural competencies. Researching 

the relationship of the participants of the intercultural education towards it is an important 

indicator for the further actions that we should take in this area. Students as well as employees 

in schools are the recipients of the intercultural education as well as its creators. Their personal 

experience of the process makes them the experts in this area. In my thesis I was researching 

the relationship of the students and the employed towards intercultural education and their 

approaches towards it in practice. As a sample I took employees on one side and the students 

(imigrant children as well as non-immigrant) on the other. The data was collected and processed 

with a qualitative approach. With the employees I performed half-structured individual 

interviews. I collected the data from the students (6-7 students of one class of the 4th grade, one 

class of the 6th grade and one class of the 7th grade plus the fourth focus group which consisted 

of only immigrant children from the classes mentioned beforehand)  in a form of half structured 

focus groups. The sociograms were also made with all the students in the mentioned classes. 

The data was processed with qualitative analysis. Through the process of coding the text I 

created the categories of the higher ranks, which helped me with the interpretation of the 

collected data. I wanted to collect the first-hand data with which I can offer a piece in the mosaic 

for a better understanding of the field of intercultural education. 
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I. UVOD 
 

Tema medkulturnosti mi je že dolgo blizu. Tudi slovenska družba je večkulturna družba, četudi 

''...večina ljudi v Sloveniji še vedno dojema svojo družbo kot monokulturno- kot da avtohtone 

in priseljenske manjšine nikoli ne bi obstajale v tej državi, kot da nikoli ne bi prispevale k njeni 

kulturi in kot da nikoli niso bile del naroda, ki je zgradil suvereno državo'' (Žitnik, 2005, str. 

36). Slovenska družba je večkulturna in s sprejetjem tega dejstva smo obvezani delovati v smeri 

medkulturnosti, ki vzgaja za sobivanje ter solidarnost in ne ksenofobijo. Vendar menim, da se 

po svoji raznolikosti ter z načinom soočanja z multikulturnostjo še vedno ne moremo primerjati 

z večjimi svetovnimi prestolnicami. Razmisliti moramo o svoji medkulturni situaciji, o tem, kaj 

deluje oziroma bi delovalo za nas. Res pa je, da je tudi Slovenija na poti v prihodnost. Smo del 

globaliziranega sveta, sledimo evropskemu trendu mobilnosti, odpiramo nove letalske 

povezave, še mesto moje mladosti, Kranj, je dobilo svojo falafel stojnico. Tudi Slovenija se 

srečuje in se še bo srečevala z vse večjo kulturno heterogenostjo ter z vse bolj različnimi vrstami 

migracij. Vse bolj heterogene družbe so dejstvo, ki nas po vsej verjetnosti čaka v prihodnosti. 

Pa ne samo to- avtorica Učakar (2017) izpostavlja globalnega migranta kot središčni subjekt 

svetovne družbene ureditve 21. stoletja. Morda ob tem pomislimo, zakaj potem sploh tolikšna 

''promocija'' multikulturne družbe, če je ta tako ali tako neizogibna? Zato, ker so izidi takšne 

prihodnosti lahko zelo različni. Lahko zavijemo v zelo črn scenarij medkulturnih konfliktov, 

rasne nestrpnosti, etnocentrizma, ponavljanja zgodovinskih dogodkov, ki se nikoli več ne bi 

smeli ponoviti. Lahko pa poskušamo kulturne konflikte razrešiti konstruktivno. Več 

državljanov, odprtih za sobivanje in raznovrstnost, pomeni manj možnosti za uspeh kakršnekoli 

nestrpne propagande, ki se vse bolj vzpenja. Če pa koga razlogi solidarnosti ter pravičnosti ne 

prepričajo, pa obstaja še bolj utilitarističen razlog za sprejetje in inkluzijo medkulturne družbe. 

Namreč v zahodnih družbah se 'baby boom' generacija, ki je vodila našo družbo po drugi 

svetovni vojni, stara, rodnost mlajših generacij pa pada. Kdo bo potem poganjal našo družbo, 

da bo zadostovala kriterijem gospodarskega napredka, katerega tako čislamo? Zahodne družbe 

bodo ob taki konkurenčnosti preprosto podlegle, izgubile svojo kompetitivno pozicijo znotraj 

svetovnega gospodarstva, kar bo s seboj prineslo padec življenjskega standarda (Alba in 

Holdaway, 2013). 

Koncepti, ki smo jih v zvezi z multikulturnostjo, vključevanjem, inkluzijo in tako dalje, mislili 

do sedaj so postali nezadostni. Družba se je spremenila, ker družba pač to počne, migracije so 

se spremenile, (etnične) identitete ne mislimo več na isti način kot smo jo še kratek čas nazaj, 

inkluzija zahteva nove dimenzije razmišljanja, če želimo da bo dejansko delovala. Če citiram 

Rutarja (2017, str. 121): ''Utopično zato ni razmišljanje o prihodnji družbi, ki je bistveno 

drugačna od sedanje, utopično je razmišljanje, da bo znotraj obstoječe družbe nekega dne vse 

tako, da bodo vsi ljudje vključeni vanjo''. S to mislijo se lahko strinjam vendar menim tudi, da 

je vsak dobronameren poskus, bolj ali pa manj revolucionaren, ki se bori za spoštovanje 

človeka, vreden, pomemben in prispeva k premiku proti boljši družbi.  

Migracije sicer obstajajo odkar obstaja človeštvo. To ni nov, neznan pojav, temveč realnost 

človeškega življenja. Je pa res, da se značilnosti migracij in pa tudi sam odziv nanje v času in 

prostoru razlikujejo. Zato je potrebno konstantno preverjanje dogajanja ter aktivno prilagajanje 

nanj. Naraščajoča kulturna pluralnost sodobne družbe nas postavlja pred izziv, kako ohraniti 

družbeno kohezijo (Medvešek, 2007). Osebno velik potencial za to vidim v izobraževalnem 

sistemu. Otroci tam preživijo največji del svojega dneva, vzgajajo se cele generacije. Šola daje 

generalne usmeritve za družbo kakršno si želijo državljani ter regulira porazdelitev moči v 
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družbi. Seveda ''edukacijski pristopi ne morejo nadomestiti primanjkljajev družb in njihovih 

političnih struktur'' (Fennes in Hapgood, 1997, str. 38). Sta pa edukacija in politična struktura 

države v medsebojnem vplivanju.  

Ko govorimo o migracijah, o multikulturnosti, o medkulturni vzgoji in izobraževanju, se 

dotikamo tako strukturnih konceptov kot tudi individuumov iz mesa in krvi ter njihovih 

življenjskih biografij. K širini teme MVIZ prispeva tudi dejstvo, da je polje MVIZ stičišče 

socioloških, političnih, psiholoških, filozofskih, pedagoških ter še marsikaterih disciplin. V 

teoretičnem delu bomo počasi ožili teoretične koncepte, povezane z MVIZ. Začeli bomo z zelo 

abstraktnim konceptom kulture ter multikulturnosti. Razmislili bomo o migracijah- kam jih 

umestiti v 21. stoletju. Na kratko si bomo pogledali različne teorije o nestrpnosti, saj priseljenci 

spadajo med skupine, ki so najbolj pogosto žrtve predsodkov in nestrpnosti. Sledila bo 

teoretična razprava o osnovni šoli in o njenih ambivalentnih funkcijah, vključili pa bomo tudi 

krajšo razpravo o zaposlenih na osnovni šoli v povezavi z medkulturno vzgojo in 

izobraževanjem. Nadalje bomo zožili polje migracij in migrantov na polje otrok migrantov, ter 

pogledali kako se počasi spreminja koncept inkluzije le-teh. Nazadnje se bomo premaknili 

direktno na temo medkulturne vzgoje in izobraževanja ter opredelili različne vrste MVIZ ter 

bistvene komponente le-te. Sledil bo pregled MVIZ v Sloveniji ter opredelitev pomembnosti 

šolske klime za MVIZ.  

Namen te magistrske naloge je raziskati odnos vpletenih v osnovnošolsko izobraževanje do 

MVIZ ter njihovo doživljanje le-te, zato bomo v empiričnem delu s kvalitativno metodo 

kodiranja poskusili pridobiti vpogled v izkušnje in mnenja udeležencev. Prisluhniti 

udeležencem in upoštevati njihove izkušnje, njihova mnenja se mi zdi izrednega pomena, saj 

programe in politike MVIZ ustvarjamo/jo za njih, oziroma bi jih morali ustvarjati z njimi. 

Programe je potrebno prilagoditi uporabnikom in v tem vidim tudi vrednost svoje magistrske 

naloge- je en delček v mozaiku, ki bo prispeval k globljemu razumevanju udeleženih v MVIZ 

ter s tem pripomogel k optimalnem oblikovanju le-te. Zelo ljuba sta mi naslednja citata:  

''Stopiti moramo s pozicije akademske in politične vsevednosti in preusmeriti pozornost na 

konkretne družbene prakse, v okviru katerih se manjšine in večina pogajajo za članstvo in 

položaj v družbi in lokalnih skupnostih (Nagel in Hopkins, 2010, v Sedmak, 2010, str. 56).  

''Sožitje, kot si ga predstavljamo in kot ga ljudje edino zmoremo, ima meje. Ker pa je tako, je 

njegovo doseganje naloga brez konca. Ključna pri vsem skupaj ostaja naša skupna odgovornost 

za naše vsakdanje bivanje z ljudmi, ki živijo v naši neposredni bližini'' (Dekleva in Razpotnik, 

2002, str. 51).  
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. KULTURA IN MULTI/MEDKULTURNOST 
Če govorimo o medkulturnosti, se zdi primerno, da najprej opredelimo pojem kultura. Kot le-

to sicer pravilno, vendar nezadostno, pogosto opredelimo umetnost, tradicionalne dogodke, 

hrano in tako dalje. Nezadostno zato, ker je to le zelo očiten, opazen del kulture, pozabimo pa 

na naš vsakdanjik. Pri razumevanju koncepta kulture si lahko pomagamo z enostavno shemo 

tako imenovane kulturne ledene gore. Nad morsko gladino, torej na vidnem območju, se nahaja 

le določen, zelo očiten del kulturnih manifestacij kot so umetnost, literatura, glasba, oblačila, 

hrana, folklora,... . Pod gladino pa obstaja še velik delež kulturne ledene gore, kjer se nahajajo 

še drugi, bolj prefinjeni elementi kulture, kot na primer: pojmovanja skromnosti, narave 

prijateljstva, preteklosti in prihodnosti, adolescence, vzorci spoprijemanja s čustvi, koncept 

'jaza', govorica telesa, urejanje fizičnega okolja itd. (Fennes in Hapgood, 1997, str. 14).  

Znotraj antropologije se je koncipiranje kulture veliko spreminjalo in strokovnjakom 

definiranje tega pojma še danes predstavlja problem. Esenco kulture je torej težko izpostaviti. 

Za lažje razumevanje sledečega magistrskega dela, je pomemben vidik, ki opredeljuje kulturo 

kot ''vse, kar določa interakcije, odnose in socialno življenje v družbi'' (Fennes in Hapgood, 

1997, str. 16). ''Kultura nam priskrbi modele za razumevanje izkušenj ter za sortiranje pomenov. 

Kulturni sistemi nas prav tako preskrbijo s tako imenovanim ''poljem varnosti'' (Suarez Orozco, 

2001, str. 90). Za migranta, ki pride v novo kulturno okolje se to polje varnosti podre. Sreča se 

z drugačnimi pravili in normami, drugačnimi vzorci razmišljanja, socialnimi vlogami in odnosi, 

vzorci interakcije in obnašanja ter vizij sveta (Fennes in Hapgood, 1997, str. 24-28).  

Ko govorimo o multikulturalizmu, se moramo zavedati, da je beseda uporabljena za 

označevanje različnih konceptov. Lesar (2009, str. 53) omenja tri: 

 Za označevanje konkretne stvarnosti, se pravi nahajanje več etničnih skupnosti v državi, 

na ozemlju. 

 Za odnose, način odnosov med etničnimi skupinami  

 Za politični program, gibanje za spremembo obstoječih odnosov. 

Antropologi govorijo tudi o tako imenovanih ''novih manjšinah'', torej o družbenih kolektivih 

kot na primer gejih in lezbijkah, feminističnih manjšinah in podobno, ter jih umeščajo v pojem 

multikulturalizem (Janko Spreizer, 2010). Prav tako se večinsko prebivalstvo oziroma 

dominantna kultura sreča z drugačnim načinom funkcioniranja, kar lahko rezultira v obogatitvi 

kultur obeh pripadnikov, lahko pa v medkulturnem konfliktu. Sama bi razloge za medkulturni 

konflikt razdelila na dva dela. Prvič: na tiste, ki izhajajo iz komunikacijskega šuma oziroma 

nesporazuma, ter drugič: na tiste, ki izhajajo iz ksenofobije in rasizma. Verjetno sta pogosto 

oba med seboj povezana in težko določimo vzročno posledično razmerja med njima. Vendar 

menim, da lahko glede prvega, torej konflikta ki izhaja iz komunikacijskega nesporazuma, 

tekom šolanja otrok veliko naredimo in tako delujemo preventivno, v smeri razumevanja, 

sprejemanja, empatije ter solidarnosti, ki jih uči medkulturna vzgoja in izobraževanje z 

razvijanjem medkulturne kompetence.  

Pojavljajo pa se tudi kritike multikulturalizma: ''Prizadevanja za multikulturalizem imajo lahko 

namreč nasprotne učinke: namesto, da bi bil multikulturalizem sredstvo povečanja moči in 

avtonomnosti ljudi, nekaterih manjšin ter drugih, ki bi jih lahko opredelili za kulturno različne 
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od večine, lahko zaradi prepričanja o drugačnosti in kulturni tujosti posledično ponuja 

argument, da ne rečemo opravičilo za diskriminacijo'' (Janko Spreizer, 2010, str. 35).  

Vendar pri multikulturalizmu ne gre več za eksotiziranje drugačnosti. Gre se za oblikovanje 

''bolj vitalne, odprte in bolj demokratične skupne kulture'' (Janko Spreizer, 2010, str. 42). 

''Kritiki kulturne globalizacije in prekokulturnih procesov izpostavljajo nevarnost obče 

homogenizacije in uniformizacije, vendar Welsch omenjene bojazni zavrača, saj težnja k 

prekokulturnosti ne pomeni težnje k uniformnosti in pojavu enakih kulturnih formacij. Kulturna 

raznolikost bo obstajala še naprej, in sicer kot prekokulturna mešanica in nasprotje sobivanju 

jasno zamejenih kultur'' (Sedmak, 2010, str. 67). ''Antropologi so med drugim tudi pokazali, da 

kulturne meje ne vzpostavljajo ločenih kultur; temveč so meje prepustne in spodbujajo 

spremembo'' (Janko Spreizer, 2010, str. 42).  

Preiti pa je potrebno od kritike do preseganja multikulturalizma, torej k ustvarjanju bolj 

primernih shem za označevanje družbenih procesov. Nekaj let je bil multikulturalizem izjemno 

popularna shema. ''Najprej je multikulturalizem predstavljal kritiko evropocentrizma in ga 

lahko razumemo kot ideologijo nasprotovanja kulturni hegemoniji dominantnih etničnih skupin 

ali dominantnih razredov'' (Janko Spreizer, 2010, str. 47).  Danes pa se že oblikujejo novi 

koncepti kot na primer interkulturalizem, transnacionalizem, kulturna hibridnost (Janko 

Spreizer, 2010, str. 47). 

INTERKULTURALIZEM: ''naj bi pomenil rojstvo nečesa tretjega ob stiku dveh kultur'' 

(Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 49). Pri interkulturalizmu gre za interakcijo, kar je korak višje 

od ideje multikulturalizma, ki je zasidrana v sobivanju različnih kultur, ne pa tudi v interakciji 

med njimi.  

TRANSNACIONALIZEM: Migracijska teorija transnacionalizma v zadnjih desetletjih na 

novo opredeljuje migrante ter spodbija prej ustaljena prepričanja o pripadnosti le eni nacionalni 

državi in konsekventno le eni nacionalni kulturi . Študije o eksistencah in mobilnosti migrantov 

so pokazale, da so vezi migrantov z domovinami različne in bolj pogoste. Študije migracij so 

prispevale k preoblikovanju ustaljenih pojmovanj migracij in k definiranju ''transnacionalnih 

skupnosti'' (Janko Spreizer, 2010, str. 47).  Iz transnacionalizma lahko sklepamo o 

transkulturnosti, ''ki implicira prečenje kulturnih meja in prevzemanje kulturnih elementov 

drugih kultur. Če multikulturalizem in interkulturalizem kot politični ideji slonita na tihi 

predpostavki o ločenih in enostavno prepoznanih rasnih in kulturnih skupinah, pa 

transkulturnost in politika mešanosti takšno videnje zavračata. Ideja o obstoju zamejenih in 

ločenih kultur ni le neresnična, temveč v sodobni stvarnosti nevarna. Ne le, da krepi in 

(re)producira medrasne in medkulturne meje, temveč spodbuja medetnične tenzije, separatizem 

in medkulturne in medrasne konflikte'' (Sedmak, 2010, str. 67).  

HIBRIDNOST: ''Tudi s tem pojmom se avtorji zoperstavljajo esencializmu. Osredinja se na 

učinke mešanja identitet in kultur'' (Janko Spreizer, 2010, str. 48).  

Kritika multikulturalizma, ki je zelo relevantna za našo temo MVIZ je tudi, da se pod pretvezo 

večkulturnega izobraževanja prodaja neoliberalni diskurz s poudarjenim individualizmom in 

tekmovalnostjo (Nagel in Hopkins, 2010, v Sedmak, 2010, str. 54). Bistveno je, da se tudi na 

polju edukacije razčisti pojem multikulturnosti in namenov in ciljev le-te.  

''Multikulturalizem kot politično gibanje za raznoličnost in enake pravice je v krizi. 

Zagovornike 'pravice do različnosti' kritiki multikulturalizma zavračajo s trditvami, da se za 

njihovo politiko v resnici skriva getoiziranje manjšin in odlašanje njihovega enakopravnega 

vključevanja v družbo.'' (Sedmak, 2010, str. 55). Rizman (2008, str. 84-85, v Sedmak, 2010, 

str. 55) opozarja tudi, da v procesih multikulturalizma v ločenih oblikah političnega 
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organiziranja radikalni multikulturalisti pogosto spregledajo, kako zagotoviti zadovoljivo 

stopnjo družbene kohezije, ki bi omogočila preživetje družbe same.  

2. SODOBNE MIGRACIJE 
''21. stoletje bo stoletje migracij, trdijo mnogi kritični raziskovalci migracijskih zgodovin. S 

tem ne mislijo samo, da bodo ljudje v vse večjem številu, prostovoljno ali prisilno, zapuščali 

svoje domove, in postajali migranti, pač pa predvsem, da bo globalni migrant središčni subjekt 

svetovne družbene ureditve'' (Učakar, 2017, str. 5).  

Migracije so sicer stare, kolikor je staro človeštvo. Spreminjajo se le njihove značilnosti, glede 

na prostor in čas v katerem se dogajajo. Nekateri avtorji za sodobne migracije uporabljajo izraz 

''new immigration'' (kot na primer Suarez-Orozco, 2001), saj naj bi imele migracije danes 

drugačne značilnosti od migracij iz prejšnjih obdobij. Današnje migracije zaznamuje njihova 

množičnost, saj naj bi se med letoma 1990 in 2013 število migrantov po svetu povečalo za kar 

50 odstotkov (Koser, 2017, str. 11). Koser (2017) poleg masovnih premikov navaja še tri 

značilnosti sodobnih migracij: Prvič, povečevanje deleža žensk med migranti ter tudi naravo 

''ženske'' migracije. Včasih so se namreč ženske v večini selile, da so se pridružile svojim 

partnerjem v tujini, danes pa vedno bolj migrirajo tudi samostojno, kar je tudi posledica 

povpraševanja po ženski delovni sili v tujini. Drugič, izginjajo tradicionalna razločevanja med 

državami izvora in ciljnimi državami. Prav tako so se migracije globalizirale, med državami 

globalnega juga se premika enak delež migrantov kot pa iz globalnega juga proti severu. Tretjič 

pa Koser govori o začasnih migracijah, ki so postale veliko bolj obsežnejše kot prej, ljudje se 

pogosto vračajo v svojo domovino, ali pa se selijo večkrat v življenju.  

Tudi Castles in Miller (v Cukut Krilić, 2009, str. 29) govorita o povečanju migracij zlasti po 

letu 1980. Kot ''temeljne značilnosti sodobnih migracij navajata njihovo globalizacijo, vedno 

večje število, njihovo raznolikost, feminizacijo in politizacijo'' (Castles in Miller v Cukut Krilić, 

2009, str. 29). Migranti in migrantke se med seboj vedno bolj razlikujejo (Cukut Krilić, 2009, 

str. 31). Migracije so postale pomemben del oblikovanja ekonomske in socialne politike 

Evropske Unije (Migration trends in an enlarged Europe, 2004, str. 1). Cukut Krilić (2009, str. 

31) govori tudi o značilnosti odnosa Evrope do migrantov. Le-ta kljub temu, da v javnih in 

političnih razpravah govori o sebi kot o odprti instituciji ter o svobodnem pretoku ljudi čez 

svoje ozemlje, deluje pravzaprav selektivno in restriktivno do posameznikov iz tretjih držav. 

Kljub temu, da strokovnjaki opozarjajo, da Evropa zaradi demografskih trendov zmanjševanja 

števila prebivalstva in staranja le-tega potrebuje novo delovno silo (Cukut Krilić, 2009, str. 30; 

Bešter, 2003, str. 83; Medica in Lukič, 2011, str. 21; Učakar, 2017, str. 154).  

Torej, migracije prinašajo tudi priložnost za razvoj ciljnih držav. Koser (2016, str. 15) omenja: 

rast svetovnega gospodarstva, razvoj družb, obogatitev kultur. Migrante dojema kot ene izmed 

najbolj dinamičnih posameznikov, saj so pripravljeni tvegati, na kar nakazuje dejstvo da so za 

seboj pustili vse in poskusili uspeti v novi državi. Pravzaprav so v nekaterih državah celotni 

sektorji že močno odvisni od migrantskih delavcev (Koser, 2016). Večinoma se o priložnostih, 

ki jih predstavljajo migranti za Evropo, govori v ekonomskem smislu, v smislu prispevka h 

gospodarski rasti. Vpliv pa se lahko kaže tudi v kulturni in socialni sferi, ne samo v ekonomski. 

Kultura namreč ni statičen koncept temveč dinamičen, interakcije med kulturami rezultirajo v 

obogatitvi le-teh. Termin koristi bi ''lahko pomenil tudi koristi migracij za druga področja, npr. 

materializacijo evropskih vrednot humanosti, solidarnosti in zaščite, varovanja človekovih 

pravic ali izgradnjo večkulturne družbe...'' (Učakar, 2017, str. 154). T. Učakar (2017, str. 156) 

pa pri diskurzivnem premiku od groženj do priložnosti migracij svari pred ustvarjanjem še 

globje ločnice med zakonitim in nezakonitim priseljevanjem, na ustvarjanje ločnice na trgu 

dela, kjer naj bi zakoniti migranti sledili zakonitim možnostim, medtem ko nezakoniti migranti 

predstavljajo nevarnost za razrast sive ekonomije.  
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Če smo sedaj govorili o priložnostih migracij pa bi bilo naivno, ''če ob vsem tem ne bi priznali, 

da mednarodne migracije danes pomenijo precejšen izziv'' (Koser, 2017, str.17). V številnih 

ciljnih državah se družbe čedalje bolj bojijo navzočnosti migrantskih skupnosti. Politiki in 

javnost na neregulirane migracije gledajo kakor na grožnjo za nacionalno suverenost in javno 

varnost. Nevarnost vzpona skrajne desnice, fašizma, cvetoča trgovina z ljudmi kot posledica 

množičnih ilegalnih migracij.  

Javna debata se v večini družb pogosto osredotoča na podobne skrbi glede migracij. Prva je 

seveda ekonomija. Praviloma se dogaja, da ko je stopnja nezaposlenosti visoka, so anti-

imigrantska nagnjenja močnejša (Suarez-Orozco, 2001. str. 41). Druga skrb, ki jo omenjata 

Suarez-Orozco (2001, str. 45) je vezana na državo blaginje, saj naj bi priseljenci izkoriščali in 

izčrpavali javno financirane storitve kot so zdravstvo, socialna pomoč in izobraževanje. Skrbi 

se osredotočajo tudi okoli teme ilegalnega priseljevanja, v zvezi s čimer se pojavljajo skrbi 

glede porasta kriminala. Družbe, v primeru avtorjev Suarez-Orozco je to ZDA, skrbi tudi, da se 

nove generacije priseljencev ne bodo asimilirale v dominantno kulturo in bodo tako 

predstavljali direktno grožnjo le-tej (Suarez-Orozco, 2001).  

3. SLOVENIJA  IN MIGRACIJE 
Tudi Slovenija ni samo država priseljevanja ampak prav tako država izseljevanja. Pravzaprav 

je bila Slovenija v obdobju od druge polovice devetnajstega stoletja pa do petdesetih let 

dvajsetega stoletja predvsem država izseljevanja (Cukut Krilić, 2009, str. 68). Nato pa se je po 

petdesetem letu položaj obrnil, značilne so bile migracije iz republik nekdanje Jugoslavije 

(Cukut Krilić, 2009, str. 69). S. Cukut Krilić (2009, str. 73) izpostavlja leto 2000 in 2001, ''ko 

so migracije v Slovenijo postale vedno bolj raznolike glede na državo izvora''. Do takrat je že 

postalo razvidno, da je priseljevanje v Slovenijo kontinuiran proces in ne izjemen dogodek 

(Zavratnik Zimic, 2004, str. 41). 

S. Cukut Krilić (2009, str. 75) v svoji knjigi navaja raziskavo iz leta 2002, ki kaže, da se je 34% 

vprašanih strinjalo, da je prisotnost tujcev pozitivna, več kot 80% prepričanih, da se morajo 

priseljenci naučiti jezik okolja ter pridobiti navade našega okolja. Omenjena študija kaže da se 

prebivalci Slovenije slabo zavedajo pozitivnih vidikov prisotnosti tujcev v Sloveniji, izrazitejša 

je zavest o njihovih negativnih vidikih. Nadalje raziskava pokaže tudi, da se integracija razume 

predvsem kot enosmerni proces.  

MIPEX-ova raziskava (Huddleston, Bilgili, Joki in Vankova, 2015) povzema naslednje: po 

MIPEX1-ovih podatkih se Slovenija izmed osemintridesetih držav umešča na sedemindvajseto 

mesto, glede na uspešnost vključevanja migrantov v svojo družbo (podatki so bili zbrani leta 

2014). Zbrali smo 44 točk od stotih možnih. Najboljšo oceno smo dobili na področju 

združevanja družine, medtem ko najslabše ocenjujejo področje zdravstva. Področje edukacije 

se uvršča med tri najslabše ocenjena področja v Sloveniji, doseglo je 26 točk od stotih. Več o 

ugotovitvah iz tega področja bomo navedli v točki MVIZ v Sloveniji. Poročilo med zaključki 

in priporočili omenja, da Slovenija še vedno deluje rahlo bolj v smeri oviranja kot integracije 

migrantov. Družine, ki ne prihajajo iz EU imajo v Sloveniji dobro možnost za združitev, vendar 

pa potem omejevanje pravice do dela lahko pripelje do ekonomske odvisnosti. Kot priporočila 

Sloveniji navaja odpiranje trga dela, povečanje dostopnosti izobraževanja za migrante ter bolj 

usmerjeno podporo otrokom migrantom in njihovim družinam, zagotavljanje univerzalne 

zdravstvene podpore migrantom in državljanom Slovenije, omogočanje posedovanja dvojnega 

                                                           
1 Kratica MIPEX stoji za Migrant Integration Policy Index. Le- ta meri politike vključevanja migrantov v 

osemintridesetih državah po svetu. Osredotoča se na 8 področij: mobilnost na trgu dela, izobraževanje, dostop do 

državljanstva, združevanje družine, zdravstvo, stalno prebivališče in anti-diskriminacija.   
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državljanstva ter pospešiti procese naturalizacije za migrante na priporočenih 5 do 7 let ter 

organizacijo podpornega sistema žrtvam diskriminacije.  

4. NESTRPNOST IN PREDSODKI 
S priseljenci je močno povezana tudi tema stereotipov in predsodkov. ''Predsodek je stališče, ki 

ni upravičeno, argumentirano in preverjeno, a ga spremljajo intenzivna čustva in je odporno na 

spremembe'' (Ule, 2004, str. 203). Poleg spola, religije in družbenega statusa je etnična 

pripadnost ena od kategorij, ki zbuja največ in najmočnejše predsodke v ljudeh (Ule, 1999). 

Dejstvo je, da migracije s seboj prinašajo tudi konfliktne situacije. Priseljence se pogosto 

sprejema s strahom, kar niti ni tako nenavadno, ljudje spremembe večinoma sprejemamo z 

določeno mero strahu. Sploh če se gre za tuje, neznano. Rasizem, nacionalizem in ksenofobija 

so tipični primeri takšnega strahu. Teorija o rasizmu po Haralambosu in Holbornu (1999, v 

Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 51) pravi, le-ta izhaja iz strahu pred spremembo- dobro 

situirani ljudje se bojijo, da bi se sesul standardiziran svet, v katerem dobro uspevajo, medtem 

ko manj uspešni v tekmi za dobrine tujcem očitajo odžiranje dela, socialnih ugodnosti in 

podobno.  

Marksistična teorija govori o migrantih kot o rezervni armadi delovne sile, s katero se slabo 

ravna, saj kapitalisti potrebujejo obupan presežek delovne sile, s katerim lahko ohranijo nizke 

plače. Po marksistični teoriji imajo predsodki proti migrantom 3 glavne funkcije: pomagajo 

prikriti in legitimirati izkoriščanje imigrantskih delavcev, uporablja imigrantske delavce za 

grešne kozle problemov kapitalističnega sistema ter nenazadnje služijo za cepitev delavskega 

razreda, kar onemogoča združitev le-tega in nastop proti oblasti kapitalistov (Haralambos in 

Holborn, 1999, str. 680).  

Klasične psihološke teorije rasizma med drugimi zastopata Adorno s svojo teorijo avtoritarne 

osebnosti ter Freud s teorijo o frustracijah. Prvi govori o avtoritarni osebnosti, za katero je 

značilna podreditev tistim na oblasti ter gledanju zviška na tiste, ki so hierarhično pod njimi. 

Nagnjeni so k poudarjanju tradicionalnih vrednot ter s tem sovražnosti do vsake skupine ljudi 

drugačne od njih. Takšna osebnost naj bi izvirala iz načina vzgoje, bodisi zaradi strogega očeta 

ali pomanjkanja ljubezni (Haralambos in Holborn, 1999, str. 709). Tudi Freud je v vzgoji videl 

vzroke za razvoj rasnih predsodkov- v zgodnji socializaciji starši silijo otroke, da zatrejo svoje 

osnovne nagone, iz česar pa se pojavijo frustracije. Le-teh pa otroci ne morejo sprostiti na starše, 

zato se frustracije kopičijo in nato v odraslosti obrnejo proti šibkejši tarči (Haralambos in 

Holborn, 1999, str. 709). Psihološke teorije rasizma so bile sicer deležne precej kritik, mnoge 

izmed teorij v nasprotju s to trdijo, da ''je rasizem proizvod kulture ali ekonomskega sistema 

družbe in torej ni omejen na manjšino posameznikov'' (Haralambos in Holborn, 1999, str. 710). 

Tudi po mnenju Birgit Rommelspacher ''v fenomenu rasizma, ne moremo videti le izražanje 

lastnih problemov, temveč povsem jasno zahtevo po nadmoči in dominaciji'' (Rommelspacher 

in Zaviršek, 1997, str. 65).  

5. OSNOVNA ŠOLA 
Šola je močno protislovna družbena institucija. Ima različne funkcije, marsikatere si med seboj 

nasprotujejo. Funkcionalistične teorije zagovarjajo idejo, da je šola pomembna za družbo ker 

ima pomembno vlogo pri socialni integraciji ter ker omogoča razporejanje posameznikov v 

skladu z njihovimi sposobnostmi (Sociologija, 1995). Funkcionalistična perspektiva se 

osredotoča na ''pozitivne prispevke izobraževanja k ohranjanju družbenega sistema'' 

(Haralambos in Holborn, 1999, str. 734). Poskrbela naj bi za učenje veščin, tako poklicnih kot 

socializacijskih, ki nas bodo pripravile na nadaljnje življenje. Prav tako naj bi z delovanjem 

preko meritokratskih načel zagotovila, da najbolj nadarjeni posamezniki zasedejo najbolj 

zahtevne in najbolj cenjene družbene pozicije (Haralambos in Holborn, 1999). Liberalni pogled 
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na izobraževanje trdi, da naj bi zmanjševalo neenakost, medtem ko kritični pogled na šolo trdi 

ravno nasprotno- sistem šolanja naj bi skrbel za reprodukcijo družbenih odnosov in ne za 

spreminjanje le-teh, o čemer je pisal Althussser (Sociologija, 1995). Še eden bolj ostrih kritikov 

šole, Ivan Ilich, trdi, da so šole pomemben faktor pri ustvarjanju ''brezskrbnega, 

konformističnega državljana, s katerim je lahko manipulirati. V šolah se posamezniki učijo 

popuščati avtoriteti, sprejeti odtujitev, sprejemati in ceniti usluge institucije ter pozabiti, kako 

naj samostojno mislijo'' (Haralambos in Holborn, 1999, 739). ''Te lekcije pripravijo učence za 

njihovo vlogo brezskrbnih potrošnikov, ki jim pasivna potrošnja blaga in storitev industrijske 

družbe postane sama sebi zadostna'' (Haralambos in Holborn, 1999, str. 739). Kritični teoretiki 

šole in izobraževanja kot ju poznamo danes torej ne verjamejo mitu o šoli kot o instituciji, ki 

nudi enake priložnosti za vse, temveč jo razkrinkajo kot enega glavnih dejavnikov za ohranjanje 

družbene neenakosti ter za ohranjanje privilegijev določenim družbenim skupinam. 

O funkcijah šole bi lahko razpravljali v nedogled, vendar nas v dotični magistrski nalogi zanima 

funkcija šolanja v povezavi z migracijami in medkulturnostjo. Torej če nekako na grobo 

povzamem: šola deluje kot agent prenosa znanja, socializacije ter pripravlja na kasnejše 

poklicne in družbene pozicije (EDUMIGROM, Summary findings, 2011, str. 8). Poleg tega pa 

naj bi zmanjševala neugodne dejavnike okolja (Krek in Metljak, 2011, str. 118). Po drugi strani 

pa deluje kot agent socialne reprodukcije, skozi katero v kapitalistični družbi preživijo razredne 

razlike, saj šola ponuja neenake izobraževalne priložnosti članom različnih razredov, to pa 

vključuje tudi učence ki pripadajo etničnim manjšinam, ki ostajajo na dnu družbene hierarhije 

(EDUMIGROM, Final study, 2011).  Morda bi bilo bolj kot o neenakih možnostih smiselno 

govoriti o nepravičnih. Nekatere šole se poslužujejo enake obravnave, kar pa še ne pomeni, da 

so pravične. Rawlsovo drugo načelo pravičnosti namreč pravi, da naj se dobrine (kot npr. 

pravice, priložnosti, prihodek, ...) neenako porazdeli v primeru, da je takšna porazdelitev v 

korist vsem (Rawls, 1999). Šola ima torej nekoliko ambivalentno naravo in tako jo lahko 

dojemajo tudi priseljenci. Ribeiro, Malafaia, Nieves in Menezes (2016) so na vzorcu priseljenih 

mladostnikov na Portugalskem ugotovili, da šolo dojemajo po eni strani kot inkluzivno 

institucijo, ki ji pripisujejo veliko pomembnost pri zagotavljanju priložnosti za (državljansko in 

politično) participacijo, po drugi strani pa kot diskriminatorno. 

Na polju socialne reprodukcije ter socialne inkluzije skozi izobraževanje v multietničnih 

skupnostih je bila v letih 2008 do 2011 v devetih članicah Evropske unije izvedena obsežna 

EDUMIGROM raziskava. Tudi ta raziskava potrjuje, da učenci z manjšinskim etničnim 

ozadjem v šoli dosegajo slabše rezultate ter da v večjem deležu ponavljajo razrede. Razred je v 

EDUMIGROM-ovi raziskavi ponavljalo osem procentov učencev iz slabih socio-ekonomskih 

razmerij, ki pa so pripadali večinski populaciji, medtem ko je med otroci, ki so jih uvrstili med 

''vidne manjšine'' razred ponavljalo 22 procentov otrok (EDUMIGROM, Final study, 2011).  

Njihove ugotovitve kažejo, da biti del etnične manjšine implicira ranljivost, četudi te osebe 

izhajajo iz relativno ugodnih socio-ekonomskih pogojev (EDUMIGROM, Summary findings, 

2011). Raziskovalci navajajo različne razloge za nižje izobraževalne uspehe etničnih manjšin. 

Sociološke teorije zavračajo teorije o nižjih prirojenih sposobnostih etničnih manjšin ter 

navajajo kompleksen preplet dejavnikov. Ena od razlag, ki jo navajata tudi Haralambos in 

Holborn (1999) je, da večina priseljenske populacije, še posebej takoj ob priselitvi, ''pripada'' 

nižjemu družbenemu razredu, kar s seboj prinese različne socialne, psihološke in pa finančne 

prilagoditve življenja, ki se ne skladajo z zahtevami šole, ki je aparat v rokah dominantne 

kulture srednjega razreda. Potem drugič, otroci prihajajo v osnovno šolo z različnimi zalogami 

predznanja. A. Grobelšek (2010) v svojem članku govori o tem, da je določeno (tudi kulturno) 

znanje v šoli bolj sprejemljivo kot drugo. V tej točki se pridružuje Bourdieujevi teoriji o 

kulturnem kapitalu, ki se ga skozi izobraževalni sistem pretvori v bogastvo in moč- vendar 

kateri kulturni kapital je legitimen in kateri ne, določijo skupine ''vladajočih razredov'', saj 
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kulturna reprodukcija po njegovem ne vključuje prenosa kulture družbe kot celote, ampak 

reprodukcijo kulture ''vladajočih razredov'' (Haralambos in Holborn, 1999). O izobraževanju v 

povezavi z multikulturalizmom je razpravljal tudi Goodenough. Ta je poudaril, da je 

''multikulturalizem pomembno preučevati v kontekstu upravljanja odnosov moči ter pri 

izobraževalnih politikah, saj se po njegovem mnenju prek izobraževalnih institucij nadzoruje 

dostop do bolj specializiranih mikrokultur ter do moči in privilegijev, ki jih specializirane 

mikrokulture podeljujejo'' (Janko Spreizer, 2010, str. 34). 

Situacija postane še posebej problematična, ko predsodke do učencev gojijo učitelji, ravno to 

pa so v empiričnem delu vse intervjuvane zaposlene izpostavile kot največjo težavo pri 

implementaciji MVIZ na njihovi šoli. Predsodki segajo na vsa področja vsakdanjega življenja, 

s tem tudi v šole, in se izražajo tudi skozi na prvi pogled nedolžne načine kot na primer fraze, 

šale, so vtkane v vsakdanji govor, imajo pa neprijetno lastnost, da hitro postanejo vezivo 

množic, se širijo kot virusi in lahko dobijo epidemične razsežnosti, kar smo videli že večkrat v 

zgodovini človeštva (Ule, 1999). Predsodki so ''najtrdovratnejše mikroideologije vsakdanjega 

sveta'' (Ule, 1999, str. 300). Pedagoški delavci jih lahko tako zavedno kot nezavedno prenašajo 

na svoje učence. Otrokom priseljencem lahko to oteži ne samo šolanje, temveč tudi njihovo 

življenje na splošno, saj takšno ravnanje vpliva na otrokovo razvijajočo se samopodobo. 

Namreč ''oseba, ki je objekt diskriminacije, nosi težko psihološko breme. Pogosto se pri žrtvah 

diskriminacije razvijejo občutki manjvrednosti in neustreznosti (neadekvatnosti), še posebej v 

primerjavi s prevladujočo, dominantno, večinsko skupino'' (Ule, 2004, str. 184). M. A. Vižintin 

(2017) poleg predsodkov do Bošnjakov v zadnjih letih opaža tudi povečano nestrpnost do 

Albancev, Romunov in Bolgarov, kar pripisuje povečanemu številu albansko govorečih otrok 

na slovenskih šolah, primanjkljaju vmesnega jezika pri novih priseljencih (učitelji si ne morejo 

pomagati z na primer srbohrvaščino ali angleščino) ter tudi občutku nemoči zaradi premalo 

strokovnega znanja na področju MVIZ.  

Seveda je ena od izobraževalnih ovir otrok priseljencev tudi jezik. Težko je izkazovati raven 

svojega znanja v ne-maternem jeziku. Na temo izobraževanja priseljenskih otrok in jezika je 

napisanega mnogo materiala, vendar se ne bomo dolgo zadržali pri tej temi. Jezik bi lahko 

označili tudi za jedro kulture in s tem identitete neke skupnosti. Morda so zato tudi razprave o 

znanju jezika s strani priseljencev pogosto tako razgrete. Dejstvo pa je, da se zadnje čase 

strokovnjaki vse bolj strinjajo s tem, da je ohranjanje in razvijanje maternega jezika priseljencev 

pomembno iz večih vidikov. M. A. Vižintin (2010) izpostavi dva: prvi govori o tem, da stopnja 

znanja maternega jezika vpliva na stopnjo znanja vseh nadaljnjih jezikov, ki bi se jih oseba 

učila. Torej bolj ko se razvijemo v maternem jeziku, večjo možnost za osvojitev tujih jezikov 

imamo. Drugi razlog pa je, da ''prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega 

posameznika pomembno vlogo. Na oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih 

identifikacije, bodisi kot sredstvo njegovega mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa 

misli ali kot gibalo njegovega vpliva na dogajanje v zunanjem svetu'' (Čok, 2009, str. 25, v 

Vižintin, 2010, str. 109). Jezik in identiteta sta torej medsebojno povezana, kar izpostavljata 

tudi M. Peček in I. Lesar (2006), saj zagovarjata razvijanje maternega jezika in uporabo le-tega 

doma, saj starši, ki ne obvladajo slovenskega jezika, le-tega ne morejo učiti otrok, če pa jih, 

lahko s tem storijo več škode kot koristi. Prav tako pa uporaba ne-maternega jezika v 

družinskem okolju lahko slabo vpliva na komunikacijo v družini, predvsem na to, da je je manj 

ter da se člani ne morejo tako dobro izraziti kot bi se v maternem jeziku, kar lahko vpliva na 

kvaliteto odnosov (Peček in Lesar, 2006). 

Pri vsem navedenem pa se moramo zavedati, da zgoraj napisano ne pomeni, da moramo otroke 

priseljencev dojemati kot pasivne žrtve nepravičnega sistema, ker jim s tem odvzemamo moč. 

Dojemamo jih lahko kot ''borce'' ki so razvili svoje tehnike preživetja. To so lahko zelo odporni, 

rezilentni otroci. 
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5.1 ZAPOSLENI V OSNOVNI ŠOLI 

Zdi se logično, da samo zaposleni z razvito občutljivostjo za medkulturne odnose, torej 

medkulturno kompetentni odrasli, lahko to kompetenco prenašajo naprej na svoje učence. 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje ni poseben šolski predmet, ki bi ga učili, temveč je 

filozofija, pogled na svet, v pedagoškem polju pa tudi pedagoško-didaktično načelo (Vižintin, 

2017). Zato medkulturne kompetence ne učimo samo neposredno, temveč tudi posredno.  

Za učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo je značilno (Vižintin, 2017, str. 235): 

 stalno usposabljanje 

 zavedanje o vplivu svojih stališč in pričakovanj 

 sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje 

 zavedanje, da učenje jezika okolja in vključevanje v novo okolje predstavljata večleten 

proces 

 sodelovanje pri projektih in izmenjavi primerov dobrih praks 

 aktivno državljanstvo: s svojim znanjem in z dejavnostmi spodbujajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 stalno razvijanje svoje medkulturne zmožnosti in medkulturne zmožnosti svojih 

učencev.  

Dober medkulturno kompetenten učitelj bi bil torej ta, ki se zaveda svoje odgovornosti in jo 

sprejema, ki se trudi biti samoiniciativen in aktiven ter tisti, ki konstantno reflektira svoje delo. 

Ivana Čančar (2016, v Vižintin, 2017) in Sladjana Jović Mićković (2016, v Vižintin, 2017) 

ugotavljata, da učitelji sami izražajo potrebo po dodatnem didaktičnem znanju pri poučevanju 

otrok priseljencev, pravzaprav več kot 80% učiteljev meni da bi pri tem delu potrebovali več 

podpore in usposabljanja.  

Zavedati pa se moramo, da ne gre samo za strokovno usposabljanje, za učenje didaktičnih 

metod in podobnega, namreč ''...ideje multikulturalizma znotraj šolskega sistema nikakor niso 

uresničljive le z upoštevanjem teorije in načel pravičnosti. Formalni ustroj šolskega sistema 

seveda mora izhajati iz načel pravičnosti, poleg tega mora šola, če res želi predstavljati oporo 

pri posameznikovem razvoju , graditi tudi na upoštevanju etike skrbi. Na formalnem nivoju se 

lahko npr. predpiše, koliko ur pouka materinščine in jezika okolja mora imeti učenec, ki ne 

izhaja iz večinske kulture, ne moremo pa predpisati reagiranja učiteljev. Idej multikulturalizma 

se torej ne da realizirati le na formalnem, institucionalnem nivoju, v obliki takšnih in drugačnih 

kompenzacijskih programov, temveč zahtevajo učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v 

določenem primeru za različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki zna tudi strokovno 

utemeljiti, zakaj z nekim učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z večino'' (Peček in Lesar, 

2006, str. 21).  

Če je vodstvo šole in kolektiv zainteresiran in samoiniciativen, obstaja pri nas nekaj opcij za 

(samo)izobraževanje na to temo, ki jih bom na kratko predstavila v nadaljevanju dela. Ko 

govorimo o učiteljih ki imajo željo po izboljšanju svojega dela, so to, predvidevam, večinoma 

učitelji, ki se zavedajo vpliva svojega poučevanja in dela, učitelji, ki so samoreflektivni in se 

zavedajo svojih nestrpnih ne/nagnjenj. Druga stvar pa je, če učitelji nočejo spremeniti načina 

svojega poučevanja v smeri večje medkulturnosti iz nekih zavestnih ali nezavednih nestrpnih 

razlogov. V tem primeru pa po vsej verjetnosti izobraževanja o didaktiki in pedagogiki ne bodo 

pomagala, saj ljudje svoja stališča, tudi če so nezavedna, izražamo posredno, preko svojega 

govora, dejanj, telesne govorice, svojega delovanja. Tudi če se bo tak učitelj  pedagoško in 

didaktično izpopolnil na področju MVIZ, to še vedno ne zadošča. Svoja nestrpna nagnjenja bo 

izražal preprosto preko tega kar je in v kar verjame. Kaj pa lahko naredimo v tem primeru? 

Kroflič (2006, v Vižintin 2017) in Bergoč (2011, v Vižintin, 2017) menita, da bi moralo biti že 
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v procesu izobraževanja pedagoških delavcev več poudarka na modelih za razbijanje 

stereotipov in predsodkov. To so definitivno dolgotrajni družbeni procesi, na rezultate katerih 

moramo potrpežljivo čakati.  

M. A. Vižintin je mnenja, da so predsodki ključna ovira vključevanja otrok priseljencev v 

slovensko šolo in družbo, saj so nekateri že tako vpleteni v vsakdanje življenje, da jih sploh ne 

prepoznamo več (Vižintin, 2017). Pedagoški delavci se moramo zavedati, da s svojim 

dojemanjem otrok, katerih koli otrok, tvorimo tudi njihovo samo-podobo. Se pravi odsevi njih 

samih, ki jim jih zrcalimo nazaj, so pomemben faktor pri razvoju otrokovega zaznavanja sebe 

(Suarez-Orozco, 2001). ''Človek namreč ne prinese identitete s seboj na svet'' (Rutar, 2017, str. 

169). Zato je pomembno, da dobi potrditev, spodbujanje, prepoznavanje. Učiteljeva 

pričakovanja so pomemben faktor pri tem, ali bo otrok dosegel svoj optimalni potencial ali ne, 

nizka pričakovanja učiteljev imajo negativen vpliv na šolske dosežke otrok (Vižintin, 2013). 

Lahko bi rekli, da so nizka pričakovanja tudi izraz predsodkov do otrok priseljencev.  

Zaskrbljujoče na tem mestu je opozorilo (Peček in Lesar, 2006; Lesar, 2009), da se med 

slovenskimi učitelji pogosto pojavlja mnenje, da oni sami nimajo tako pomembne aktivne vloge 

pri vključevanju 'drugačnega' učenca. Večjo vlogo pripisujejo vrstnikom in staršem. ''To 

napeljuje na veliko verjetnost, da učitelji ne prepoznavajo svoje vloge pri oblikovanju razreda 

kot skupnosti med seboj bolj ali manj povezanih posameznikov in tako ne uporabijo možne 

zelo učinkovite poti vzgoje v skupnosti drugačnih učencev'' (Peček in Lesar, 2006, str. 199). 

Prav tako razmeroma velik delež učiteljev odgovornost za učni uspeh učencev posameznih 

skupin v manjši meri pripisujejo dogajanju v razredu (kamor spada način dela učiteljev) kot pa 

značilnostim, vezanim na učenca- ''pravzaprav od 10 do 20% anketiranih učiteljev dejavnikov 

dogajanja v razredu celo ne prepoznava kot tistih, ki vplivajo na učno uspešnost'' (Lesar, 2009, 

str. 21).  

Dejstvo pa je da se v moderni učilnici učitelji srečujejo z najrazličnejšimi zahtevami in 

pričakovanji, ki zahtevajo veliko izobraževanja, vloženega časa, truda. Prav tako pa so učitelji 

nenehno izpostavljeni kritikam staršev in javnosti, kako je treba učiti in kaj delajo narobe. 

Učiteljevo delo je tudi odnosno delo in zato prežeto s čustvi, kar predstavlja še dodatno 

odgovornost in stres (Slivar, 2009). Slivar (2009) v svoji raziskavi o stresu med učitelji 

ugotavlja, da je 45,2% slovenskih učiteljev pod močnim oziroma izjemnim stresom zaradi 

situacij oziroma dogajanja na šoli. Učitelj mora med vsemi zahtevami najti ravnotežje, kar pa 

zahteva tudi preizkušanje in eksperimentiranje v praksi, ne pa zgolj teoretično znanje.  

6. OTROCI MIGRANTI  
Izkušnja migracije je stresna za celo družino. Poleg občutkov navdušenja, pričakovanja in 

upanja migranti izkušajo tudi težke občutke anksioznosti, jeze, depresije, somatske težave ter 

bolezni (Cornelius, 1998, v Suarez-Orozco, 2001). Po priselitvi pa se pogosto soočijo še s tako 

imenovanim akulturacijskim stresom, ki ga omenjata Suarez-Orozco (2001), kar pomeni učenje 

novih pravil, soočanje z dejstvom da se stvari počnejo drugače in imajo drugačne pomene. 

Suarez- Orozco to povzemata s citatom 23-letnega Mehičana, ki se je priselil v ZDA: ''Ponovno 

sem postal majhen otrok. Znova sem se moral naučiti jesti, govoriti, oblačiti se, ter razbrati kaj 

se pričakuje od mene'' (Suarez-Orozco, 2001, str. 73).  

Izkušnja otroka migranta se v nekaterih pogledih razlikuje od izkušnje odraslega migranta, ima 

svoje specifike. Suarez-Orozco (2001) ugotavljata, da otroci pogosto ne razumejo dobro, zakaj 

se morajo seliti. Prav tako je že selitev sama po sebi za otroka lahko stresna, če pa je to selitev 

v drugo državo, kar pomeni, da za seboj pusti vse prijatelje, morda širšo družino, morda celo 

ožjo, pa si predstavljam da je za otroka še bolj težko. Tudi izkušnje otrok priseljencev si med 

sabo seveda niso enake. Nekateri se priselijo skupaj s svojo celo družino, drugi prihajajo v 
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postopku združevanja družine, kar pomeni, da je eden od staršev (ali pa morda oba) že naseljen 

v novi državi, sčasoma pa se mu priključuje ostala družina, spet tretji so se priselili v Slovenijo, 

se potem preselili nazaj 'domov', nato pa spet prišli nazaj v Slovenijo, nekateri pa se potem v 

Sloveniji (pre)selijo iz enega kraja v drugega (Vižintin, 2017). Predpostavljam, da obstaja 

veliko unikatnih situacij, kontekstov preseljevanja. Ta kontekst pa igra eno od ključnih vlog pri 

adaptaciji otroka na novo deželo (Suarez-Orozco, 2001, str.83).  

Na adaptacijo otroka na novo okolje poleg že omenjenega konteksta preseljevanja (ali je bila 

družina/ otrok prisilno izseljen/a zaradi vojne, lakote, brezposelnosti ali se je družina za odhod 

odločila zaradi porajajočih novih priložnosti v tujini in podobno) Suarez-Orozco (2001, str. 82) 

izpostavljata še: 

 Faktorje v povezavi z družino, ki jim pripisujeta še posebno pomembnost, saj dojemata 

družino kot osnovno strukturno socialno enoto, ki nudi pomemben vir čustvene podpore 

za posameznika, še posebej pa to potem velja za imigrante, ki ob preselitvi morda 

nimajo drugih socialno-čustvenih povezav v okolici. Avtorja poudarjata pomembnost 

kohezije, vzajemnosti in starševske avtoritete. Postaviti si je treba vprašanje kdo je 

''glavni'' oziroma odgovorni v življenju otroka, v njegovih aktivnostih? Odgovorni 

odrasli ali vrstniki? Ali starši vedo, kaj se z otroki dogaja? Ali informacije o potencialnih 

težavah potujejo skozi skupnost? 

 Drugi faktor, ki je pravzaprav tudi v določeni povezavi z družino je socialno-ekonomski 

status staršev in njihova izobrazba, saj to v veliki meri odloča, v kakšno sosesko se bo 

družina naselila, kakšno šolo bo obiskoval otrok (ta je bolj relevantna za kontekst ZDA), 

kolikokrat bodo lahko obiskali družino, ki je ostala doma. 

 Osebnost posameznika je seveda tudi eden od faktorjev. Rigidnim posameznikom, ter 

posameznikom, ki potrebujejo visoko stopnjo predvidljivosti bo verjetno težje.  

 Psihično in fizično zdravje.  

 Ne/znanje jezika nove države. 

 Preselitev iz ruralnih v urbane dele zna biti tudi stresni faktor, avtorja ugotavljata, da 

veliko otrok v tem primeru omenja občutek ujetosti.  

 Socialni odnosi v novem okolju, podporna socialna mreža, pomembni medosebni 

odnosi, ki pomagajo ohranjati pozitivno samopodobo skozi sprejemanje in odobravanje.  

 Status migranta, družine- je tu legalno ali ilegalno?  

 Kvaliteta šole oziroma šolska klima. 

 

7. ŠOLA, PRISELJENI OTROCI IN INKLUZIJA  
Inkluzivna šola je danes koncept in praksa, ki se je postavila po robu segregaciji ter o kateri je 

veliko govora na pedagoškem polju. Sicer so mnenja o njej in o njeni učinkovitosti precej 

deljena. Inkluzivna šola je koncept, za katerega potrebujemo kapacitete in pa izobražen ter 

številčen kader. Odločiti se bomo morali, kakšno šolo hočemo, namreč v izjemno tekmovalni, 

individualistični, na ocene naravnani šoli inkluzija po vsej verjetnosti ne bo delovala, oziroma 

bo zgolj navidezna.  

Ko govorimo o inkluziji, se spet rokujemo s pojmom, ki ga različni avtorji različno 

opredeljujejo in uporabljajo. Morda namesto poskusov definicije inkluzivnosti navedem raje 

razloge za inkluzivnost, ki jih našteje I. Lesar (2009, str.112-114): 

 Inkluzivno šolanje je človekova pravica, otroci ne bi smeli biti zaradi svojih težav 

poslani drugam, učenci spadajo skupaj drug z drugim. 
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 Inkluzivno šolanje omogoča vzpostavljanje bolj pravičnega razmerja med šolo in 

družbo. Segregacijski sistem učence uči prestrašenosti, ignorance, seje predsodke. 

Onemogoča otrokom, da preko grajenja prijateljstev razbijajo predsodke ter razvijejo 

spoštovanje ter razumevanje.  

 Ni nedvoumnih dokazov, da se specifične kategorije učencev učijo popolnoma drugače.  

MVIZ je inkluziven koncept. Poleg tega da je inkluziven, je tudi koncept, katerega uspeh bi 

pomenil preoblikovanje družbenih odnosov in pa prerazporeditev družbene moči. Ravno zato 

je tako pomemben. Seveda pa, kot se vedno poudarja kadar naletimo na temo medkulturnosti, 

ko govorimo o inkluziji (ali integraciji), ne govorimo o asimilaciji. Je pa asimilacija eden od 

legitimnih odgovorov (ki se jih migranti lahko iz različnih razlogov poslužijo), na vprašanje 

''Kako bomo mi opravili s tem?'' (Berry, 2001, v Razpotnik, 2004). Iz tega vprašanja izhajata 

še dve podvprašanji: Ali je vredno vzdrževati kulturno dediščino svojih prednikov? Ter, Ali je 

vredno razvijati odnose s širšo družbo? Glede na ti dve osi izhajajo štirje odgovori: 

 Integracija, kar v tem primeru pomeni dvokulturno identiteto, na obe vprašanji si 

odgovorimo z da.  

 Marginalizacija, torej negativni odgovor na obe vprašanji. 

 Separacija ali getoizacija. Separirano identiteto ima človek, ki ima močno etnično 

identiteto in ne vstopa v stike z novo kulturo. 

 Asimilacija pa je obraten rezultat od separacije. Asimilirano identiteto ima posameznik, 

ki se identitetno najde v novi kulturi. 

Seveda pot po kateri se podajo ni odvisna samo od tega, kaj se bodo oni odločili, upoštevati 

moramo tudi okoljske dejavnike. Je pa to teorija ki na zelo enostaven način razloži identitetne 

možnosti priseljencev, ki smo jih mislili do danes. 

Vendar pa lahko opažamo, da klasični koncepti o vključevanju ne zadostujejo več za družbeno 

situacijo, ki se poraja danes. ''Za razumevanje novih migracij so postali neuporabni tudi 

tradicionalni koncepti asimilacije in integracije, ker so novi migranti kot del transnacionalnih 

procesov vpeti v različne nacionalne prostore, prečkajo različne državne meje, njihove 

lojalnosti pa pripadajo mnogoterim krajem in družbam. Začetek gibanja migrantov je morda 

znan in statičen, cilji njihovih poti pa so postali dinamični in spremenljivi prav tako, kot so 

postale gibljive in spremenljive oblike njihove politične participacije, etnične identifikacije ter 

oblike simbolnih, socialnih in kulturnih povezanosti. Fluktuirajoči način bivanja v različnih 

socialnih in političnih prostorih ima velik vpliv na naše razumevanje družbenega in socialnega 

življenja in sproža pomembne posledice za razvoj demokracije, državljanstva in nacionalizma'' 

(Milharčič Hladnik, 2009, str. 144) 

 

Tudi Rutar (2017) v svoji knjigi Inkluzija otrok s posebnimi potrebami za družbeno pravičnost  

apelira, da bi bilo potrebno razmišljanje o inkluziji povesti na novo raven. Opozarja, da v 

kapitalistični družbi inkluzivne družbe ne bomo mogli doseči, saj je sam kapitalistični sistem 

naravnan na izključevanje. Za bolj inkluzivno družbo bi bilo le-to potrebno preoblikovati kot 

celoto. ''Utopično zato ni razmišljanje o prihodnji družbi, ki je bistveno drugačna od sedanje, 

utopično je razmišljanje, da bo znotraj obstoječe družbe nekega dne vse tako, da bodo vsi ljudje 

vključeni vanjo'' (Rutar, 2017, str. 121). Potrebno bo torej misliti nove koncepte inkluzije, nove 

koncepte delovanja družbe. Prvi premik, ki ga avtor predlaga je premik od izraza oziroma 

koncepta ''inkluzija'' k konceptu ''družbene inkluzije'', torej preusmeritev pozornosti iz 

posameznika na pojave, ki so po naravi družbeni. Vsi smo iz nečesa izključeni, nam je do nečesa 

otežen dostop. Med sabo bi se morali povezati na osnovi teh izkušenj izključenosti ter od spodaj 

navzgor oblikovati drugačno družbo. Rutarjev poudarek, da posebne potrebe ne izhajajo iz 

medicinskih diagnoz, temveč iz našega koncipiranja sveta, družbe in odnosov v njej, lahko 
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prenesemo tudi na polje MVIZ. Ideje o narodu, državi, naciji so izmišljene, arbitrarne ideje, ki 

onemogočajo družbeno inkluzijo.   

 

Inkluzija in opolnomočenje priseljencev od spodaj navzgor bi potem lahko rekli, da so 

samovznikle iniciative, ki ne izhajajo iz strani strokovnjakov temveč iz življenja. To ne pomeni, 

da strokovnjaki nič ne vedo ter da ne smejo sodelovati v boju. Pomeni, da je danes bolj kot 

kadarkoli prej na tapeti ideja, da je primarna naloga strokovnjakov nudenje podpore in 

ustvarjanje prostora za samoiniciativne akcije skupin in posameznikov ter zagovorništvo, ne pa 

toliko zavzemanje pozicije vsevednosti o področju. 

 

8. MEDKULTURNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
Tudi medkulturna vzgoja in izobraževanje je koncept, ki ga lahko udejanjamo na različne 

načine. Raziskovalci področja MVIZ so prepoznali 5 osnovnih modelov MVIZ (Seeberg idr., 

1998, v  Lesar, 2009, str. 57-58):  

 Poučevanje kulturno drugačnih, ki izhaja iz pojmovanja, da so tisti, ki se razlikujejo od 

večine, na slabšem. Konzervativni model se osredotoča na zanemarjanje kulturnih razlik 

in na pričakovanje prilagajanja večini, liberalni model pa na organiziranje 

kompenzacijskih programov. 

 Komunikacijski pristop izhaja iz prepričanja, da je ključna komunikacija med različnimi 

kulturami. 

 Študije posamičnih skupin (etnične študije) se osredotočajo na kulture posameznih 

skupin in se odraža kot oblikovanje posameznih učnih predmetov. 

 Inkluzivna multikulturna vzgoja in izobraževanje, ki cilja na promocijo kulturne 

raznolikosti in človekovih pravic, alternativnih življenjskih izbir ter enakih možnosti.  

 Multikulturna in socialno rekonstrukcionistična vzgoja in izobraževanje, ki nudi 

celosten in aktivističen pristop. Terja ponovno oblikovanje celotnih vzgojno-

izobraževalnih programov, v katerega naj bodo vključene tudi teme kot so: spol, 

družbeni razred, vera, jezik, spolna usmerjenost, posebne potrebe itd.  

Izraza multikulturna vzgoja danes načeloma več ne uporabljamo, govorimo o medkulturni 

vzgoji, saj multikulturnost implicira le sobivanje, ne pa tudi interakcije in sodelovanja, kar 

implicira medkulturna ali interkulturna pedagogika (Kalin, 2003). Iz tega izhaja tudi, da naj 

MVIZ ne bi bila osredotočena samo na otroke prišleke, temveč naj bi ciljala na vse vpletene v 

proces, kar pomeni tudi otroke staršev iz domače kulture, zaposlene, starše, vodstvo. Prav tako 

se nanaša na celoten edukacijski sistem, tako horizontalno kot vertikalno, torej na različne 

predmete in na različne kurikule ter vertikalno na različne stopnje izobraževanja (Kalin, 2003). 

Zajema razvijanje odprtosti za druge kulture, cenjenje kulturne raznolikosti ter prehajanje 

kulturnega etnocentrizma, dve vodilni načeli pa sta načelo kulturnega relativizma ter načelo 

recipročnosti (Fennes in Hapgood, 1997). Prvo načelo pomeni, da se kultur ne da vrednotiti, 

torej da kulturne hierarhije ne bi smele obstajati. Drugo načelo pa implicira dvosmernost 

medkulturnega učenja. Fennes in Hapgood (1997, str. 57) pa na temeljih teh načel oblikujeta 

naslednje poti do medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki pa so hkrati lahko tudi cilji:  

Razvijanje osebnih vrednot in veščin, ki napeljujejo na kreativno ter kritično razmišljanje, ki 

implicira na skeptičnost do stereotipov ter pripravljenost posameznika, da sprejme več 

odgovornosti pri odnosih. Grajenje medosebnih odnosov je prav tako vzvod in cilj MVIZ, ki 

apelira na skrb za druge, empatijo ter na pripravljenost na prilagajanje na družbene okoliščine. 

Poleg odnosnih vidikov je pomemben tudi vidik medkulturnega znanja ter medkulturne 

občutljivosti, kar pomeni razumeti naravo kulturnih razlik, razumeti subtilne značilnosti svoje 

kulture, ter osnovno poznavanje kultur s katerimi smo v stiku. Še en pomemben vidik pa je tudi 
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poglabljanje znanja in interesa o globalnih zadevah, kar pomeni iskanje informacij iz različnih 

virov, o dogajanju v svetu, saj smo z globalizacijo povezani širom sveta. 

Rezultati medkulturne vzgoje in izobraževanja naj bi se pri učencih lahko kazali tudi takole 

(Seelye, 1993, v Fennes in Hapgood, 1997, str. 59): 

 Interes: učenec pokaže radovednost za druge kulture ali druge segmente svoje kulture 

ter empatijo do sočloveka. 

 Kdo: Učenec spozna da določenim vlogam (starost, spol, socialni razred, vera, 

etničnost,...) pripisujemo določene značilnosti. 

 Kaj: Učenec se zaveda, da učinkovita komunikacija zahteva odkritje kulturno pogojenih 

slik, simbolov svoje in tuje kulture. 

 Kje in kdaj: Učenec se zaveda pomembnosti situacije, ki prav tako vpliva na naše 

vedenje. 

 Zakaj: Učenec se zaveda, da se ljudje vedemo tako kot se (tudi) ker uporabljamo opcije 

izražanja, ki jih naša kultura dovoljuje, predpisuje, nas uči. 

 Raziskovanje: Učenec lahko oceni kdaj gre za generalizacijo o nekom/nečem, ter je 

sposoben sam najti in organizirati bolj kredibilne informacije. 

Pedagoško gledano, medkulturno učenje zahteva dialoško učenje, torej komunikacijo in 

pogajanje z ljudmi iz druge kulture ter zahteva izkušenjsko učenje, torej učenje iz situacij ter 

osredotočanje na resnične ljudi, situacije, probleme (Fennes in Hapgood, 1997).  To potrjujejo 

tudi raziskave. V študiji medvrstniških medetničnih odnosov ''izsledki podpirajo domnevo, da 

etnično mešano šolsko okolje znatno poveča sprejemanje ''drugega''- pa naj bo ''drugi'' definiran 

v socio-ekonomskih ali v etničnih terminih'' (EDUMIGROM, Summary findings, 2011, str. 24).  

To kaže na pomembnost medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

Naloga MVIZ je tudi v oblikovanju kognitivnih, verbalnih in neverbalnih veščin komuniciranja 

med pripadniki različnih kultur (Kalin, 2003, str. 20). Medkulturna zmožnost ali kompetenca 

je pomemben koncept, katerega izvaja in h kateremu strmi MVIZ. Izraz ''medkulturna 

zmožnost'' avtorica Vižintin (2017) uporablja kot podomačen strokovni izraz za ''intercultural 

competence''. Lahko jo definiramo kot ''niz kognitivnih, čustvenih in vedenjskih lastnosti ter 

sposobnosti, ki podpirajo učinkovito in primerno interakcijo v različnih kulturnih okoljih'' 

(Bennet, 2011, str. 3). V kognitivni aspekt medkulturne zmožnosti spadajo zavedanje in 

poznavanje lastne kulture ter poznavanje drugih kultur, splošna in specifična znanja o kulturi, 

zmožnost analize interakcij in tako dalje; čustveni aspekt sestavljajo radovednost, kognitivna 

fleksibilnost, motivacija in odprtost; vedenjski pa empatičnost, zmožnost poslušanja, 

upoštevanje mnenj ipd. (Bennet, 2011).  

Modeli MVIZ se razlikujejo od celine do celine, od države do države in od šole do šole. Alba 

in Holdaway (2013) sta s sodelavci namenoma raziskovala zelo različne sisteme, v svojo 

raziskavo o otrocih priseljencih v šoli sta zajela Nizozemsko, Španijo, Nemčijo, Francijo, 

Švedsko in ZDA. Prišla pa sta do ugotovitve, da imajo kljub različnosti spoprijemanja še vedno 

skupno točko, in ta je, da so učenci priseljenci povsod povprečno v slabšem položaju kot otroci, 

ki izhajajo iz te države. Tudi že omenjena EDUMIGROM (2011) raziskava potrjuje isto. Pri 

nas sta (med drugim) učno uspešnost in vpis na srednje šole učencev priseljencev druge 

generacije raziskovala Dekleva in Š. Razpotnik (2002), ter ugotovila, da spremenljivki 

narodnost ter izobrazba staršev vplivata na vpis v srednjo šolo ter učno uspešnost. ''Če opišemo 

obe skrajnosti, lahko rečemo, da imajo mladostniki obeh staršev Neslovencev, ki sta hkrati 

najmanj izobražena, 7,7 odstotka možnosti, da bodo vpisani v gimnazijo, otroci obeh staršev 

Slovencev, ki sta hkrati med najbolj izobraženimi, pa 72,3 odstotka možnosti'' (Dekleva in 

Razpotnik, 2002, str. 112). To pomeni, da modeli, ki jih izvajamo ne delujejo. V nekaterih 
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državah imajo že precej dolgo tradicijo multi/medkulturne edukacije, pa jim še vedno ni uspelo 

izravnati položaja učencev, kar pomeni, da bo potrebno nekatere stvari spremeniti. 

M. A. Vižintin (2017) v svoji knjigi Medkulturna vzgoja in izobraževanje predlaga svoj model 

medkulturne vzgoje in izobraževanja. Osredotoča se na sedem sklopov delovanja: 

 Medkulturnost naj se razume kot pedagoško-didaktično načelo in ne zgolj kot 

organizacija enkratnih dogodkov, izvajanje posebnega predmeta in podobno.  

 Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev, kar pomeni  dejavnosti kot pouk 

SDJ, prilagojeno ocenjevanje, individualni program, izvajanje uvajalnice in podobno. 

Apelira tudi na zakonsko urejenost področja. 

 Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo nosijo velik potencial za MVIZ.  

 Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih, kjer poudarja kritično 

branje obstoječih učnih gradiv, pobudo za večperspektvno učno gradivo ter povezavo 

učne snovi z večkulturnostjo na šoli. 

 Medkulturni dialog na šoli, ki pomeni javno vidnost večjezičnosti na šoli, organizacijo 

medkulturnih prireditev, sodelovanje s starši, izvajanje pouka maternih jezikov otrok 

priseljencev ter nabavo knjižničnega gradiva v njihovem jeziku. 

 Sodelovanje s starši priseljenci, ki lahko zaobjema temeljit pogovor ob prvem stiku, 

informiranje staršev, dvojezično gradivo za starše (vabila, obvestila), sodelovanje pri 

šolskih prireditvah, sodelovanje pri nakupu gradiva v maternih jezikih, podpora staršem 

pri učenju SDJ, povezovanje z drugimi starši ter z lokalno skupnostjo. 

 Sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki omogoča izmenjavo dobrih praks in lahko rezultira 

v korist vsej skupnosti.  

Šole pa morajo biti pozorne, da prilagodijo MVIZ svoji specifični situaciji, ter da v medkulturni 

dialog vključijo pripadnike manjšin, ki so dejansko prisotne na šoli. Namreč ''pogosto se dogaja, 

da so šole ''načelno'' medkulturne: na šolo vabijo popotnike, ki predstavljajo dežele, po katerih 

so potovali; pri učnih predmetih in projektih učenci predstavljajo različne države; predstavljeni 

so tuji jeziki, ki se učijo na šoli; v šolski knjižnici je poleg slovenskega gradiva tudi gradivo v 

tujih jezikih, ki se učijo na šoli itd. S tem ni nič narobe, a je premalo, da bi lahko govorili o 

medkulturnem dialogu- če ostaja šolska večkulturnost, dejansko prisotna na šolah, anonimna, 

nevidna in spregledana'' (Vižintin, 2017, str. 283).  

Priseljenci iz Bosne in Hercegovine predstavljajo skoraj polovico vseh priseljencev v Sloveniji 

a so ''v slovenski kolektivni zbirki predsodkov ''neumni Bosanci'', pri čemer prihaja edini 

Nobelov nagrajenec za književnost s področja nekdanje skupne države Jugoslavije ravno iz 

Bosne in Hercegovine'' (Vižintin, 2017, str. 294). Pomembno je, na kakšne načine organiziramo 

medkulturni dialog na šoli, namreč pozorni moramo biti, da ne podležemo stereotipnim 

dojemanjem določenih kultur ali da zaidemo v eksotizacijo le-teh. Medkulturna vzgoja in 

izobraževanje ni samo prireditev, na kateri bošnjaške matere spečejo burek in otroci zaplešejo 

kolo. S tem ni nič narobe, vendar je potrebno predstaviti neko kulturo iz današnje perspektive. 

Bi današnjo Slovenijo tudi predstavili zgolj s potico in polko? ''Pogosteje bi se morali pri učnih 

urah in medkulturnih šolskih prireditvah predstavljati izobraženi in družbeno aktivni 

priseljenci, k s svojim znanjem, z izkušnjami in idejami konkretno prispevajo k podobi in h 

gospodarskemu razvoju današnje Slovenije'' (Vižintin, 2017, str. 294).  

 

8.1 MEDKULTURNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 

Pri polju edukacije poročilo MIPEX imigrantske učence označi kot ''pomembno manjšino v 

slovenskih šolah, ki prejme malo podpore, ki bi naslavljala njihove specifične veščine in 
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potrebe'' (Huddleston idr., 2015, str. 71). Dimenzije edukacije priseljenih otrok, ki jih je 

poročilo raziskovalo so: dostop, specifične potrebe, nove priložnosti  in medkulturno 

izobraževanje. Dostop otrok priseljencev v osnovno šolanje ocenjujejo kot dober, saj je 

omogočen vsem, prav tako je omogočena dodatna podpora pri učenju jezika, (''Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, šolam, ki imajo vključene učence priseljence v prvem in 

drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine'' (Vključevanje 

otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 2017, str. 8).) vendar pa je to 

področje slabše urejeno pri študentih. Prav tako nimamo nobenega strokovnega centra za 

sprejem novih učencev, ki bi ocenil otroke prišleke ter informiral njihove starše. Glede 

osredotočanja na potrebe učencev migrantov so ugotovili, da je slovenska šola prejema premalo 

podpore za naslavljanje specifičnih potreb otrok migrantov, pravzaprav da dobiva zelo šibko 

podporo. Standarde kakovosti je MIPEX prepoznal kot nizke, šole pa prejemajo premalo 

smernic za delovanje ter premalo tehnične in finančne podpore za naslavljanje tega problema. 

Kar se tiče priložnosti za integracijo skozi šolo, naj bi jih Slovenija slabo izkoriščala. Učenci 

se sicer lahko učijo svojih maternih jezikov v šolah, vendar samo jezike držav, s katerimi je 

Slovenija sklenila pogodbo. O polju medkulturne integracije MIPEX povzame, da obstaja nekaj 

dejavnosti za implementacijo medkulturne vzgoje in izobraževanja v šolo, da obstajajo neka 

finančna sredstva za ta namen ter izobraževanja na temo, kako prilagoditi kurikulum. 

Pripoznavajo, da se medkulturna vzgoja in izobraževanje pojavlja med uradnimi cilji v 

kurikulu. 

V Sloveniji je tema medkulturne vzgoje in izobraževanja začela bolj jasno zavzemati svoj 

prostor v pedagoškem polju v prvem desetletju 21. stoletja, ko se je v slovenske šole vpisovalo 

vse več učencev priseljencev (Vižintin, 2017). Trenutno Center za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik dvakrat letno organizira izobraževanja za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani nudi osnovne informacije 

o vključevanju priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja. Najnovejši dokument, ki ga je 

pripravil MIZŠ je Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

(2017), ki opisuje trenutno stanje pri nas na področju MVIZ glede pravno-formalnih podlag s 

področja, sistemsko ureditev ter specificira vključevanje otrok prosilcev za mednarodno 

zaščito. Pomemben dokument v Sloveniji na polju MVIZ je tudi Strategija vključevanja otrok, 

učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). 

V Slovenijo je prinesla kritičen vpogled v neurejeno področje MVIZ, analizo stanja ter predloge 

za konkretne nadaljnje ukrepe, poleg tega pa je pozitivno vplivala na javno razpravo (Vižintin, 

2017). Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) izpostavlja, da učenci priseljenci težje sledijo 

življenju in delu v šoli/vrtcu, ter se slabše vključujejo v širše socialno okolje. Kot glavne 

dejavnike za to pa navaja pomanjkljive zakonske podlage, neoblikovane strategije in 

inštrumente za vključevanje otrok migrantov v sistem VIZ, pomanjkanje znanj strokovnih 

delavcev za trajno sodelovanje s starši migranti, pomanjkljivo znanje slovenščine otrok 

migrantov, neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov ter 

neenako vrednotenje le-teh v primerjavi s slovenskim jezikom in kulturo ter nezadostna 

vključenost otrok in staršev migrantov v šolsko in širše slovensko okolje. Predlaga pa naslednje 

ukrepe: 

 Oblikovanje ustreznih normativnih aktov, ki bi opredelili zbiranje relevantnih podatkov, 

pripravo individualnega programa, načine in kriterije ocenjevanja znanja, izobraževanje 

strokovnih delavcev... 

 Določitev obsega, oblik, načinov prilagajanja kurikula  

 Priprava strategij za delo s starši migranti 
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 Vzpodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja in 

sprejemanja različnosti 

 Umestitev slovenščine kot drugega jezika 

 Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev 

 Skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 

 Priprava letnih akcijskih načrtov relevantnih inštitucij za izvajanje ukrepov. 

Ti ukrepi bi šolam zelo pomagali, saj tako pri delu ne bi bile prepuščene same sebi, temveč bi 

imele nek sistem, ki pa bi pa še vedno dopuščal dovolj fleksibilnosti, da si šole svojo MVIZ 

prilagodijo svojim potrebam.  

Vsi zainteresirani na področju MVIZ, predvsem pa pedagoški delavci, si pri načrtovanju MVIZ 

lahko pomagajo s Smernicami za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012), ki 

nudijo nasvete na naslednjih področjih:   

 za priprave vključitve teh učencev v sistem vzgoje in izobraževanja,  

 za obseg, oblike in načine prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela,  

 za slovenščino kot učni jezik, za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev,  

 za razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti,  

 za sodelovanje s starši  

 za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 

 ter minimalno še za ukrepe na nacionalni ravni. 

Tudi same Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) so morda še vedno 

preveč abstraktno naravnane za konkretno načrtovanje dejavnosti. Če se učitelji želijo poslužiti 

bolj konkretnih priročnikov pa so jim med drugim na voljo:  

 Priložnosti za uspeh- priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki mladostniki, 

ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij (Golob in Licardo, 2017), ki ga je izdala 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,  

 Prepletanja- didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja (Zorman in Zudič 

Antonič, 2014) Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 

Trenutno se pri nas pod okriljem MIZŠ in Evropskega socialnega sklada izvajata tudi dva zelo 

obsežna in dolgoročna projekta, ki delujeta pod okriljem projekta Krepitev socialnih in 

državljanskih kompetenc strokovnih delavcev: 

 Le z drugimi smo: Ta projekt se bo izvajal od leta 2016 pa do leta 2021, cilja pa na 

usposabljanje 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

Izobraževanja so brezplačna. Njihov namen pa je spoznavanje več-disciplinarnega 

pristopa ter sodobnih strokovnih smernic za delo na temo medkulturnosti, vključevanja, 

reševanja konfliktov ter spoštljive komunikacije (Le z drugimi smo, b.d.). 

 Izzivi medkulturnega sobivanja: Tudi ta projekt se bo izvajal od leta 2016 do 2021. 

Ciljne skupine udeležencev so strokovni, svetovalni, vodstveni delavci v šolah, otroci 

priseljenci, njihove družine, celotne razredne skupnosti ter širša javnost. Med mnogimi 

cilji pa navajajo izboljšanje strokovne usposobljenosti strokovnih in vodstvenih 

delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno 

izobraževalni sistem ter prispevati k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, 

k njihovi boljši socialni vključenosti, k sodelovanju šol s priseljenimi družinami ter k 

sodelovanju priseljenih družin z lokalnim okoljem (Izzivi medkulturnega sobivanja, 

b.d.). 
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Izvajanje dejavnosti iz področja MVIZ na šoli je še vedno bolj kot ne v domeni 

samoiniciativnosti šole, torej vodstva ter njenih zaposlenih. Slovenske šole se lahko 

poslužujejo različnih opcij MVIZ. M. A. Vižintin (2017) navaja naslednje: 

 Poučevanje slovenščine kot drugega jezika. Tu se pojavlja problem pomanjkanja 

kadra, ki bi slovenščino znal poučevati ter tudi ocenjevati kot drugi, ne materni jezik. 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik organizira izobraževanja, ki posredujejo 

to kompetenco. 

 Dveletno prilagojeno ocenjevanje, kar pomeni da je spraševanje lahko napovedano, 

da je učenec manjkrat ocenjen, da lahko oceno pridobiva po delih in podobno. 

Nekateri učitelji pa ne izvajajo nobenih prilagoditev.  

 Individualni program za učenca, ki ga pripravi učitelj, ki učenca sprejme v svoj 

razred, v sodelovanju z učenčevo družino. Tak program omogoča spremljanje 

otrokovega napredka pri učnih ciljih, pri vključevanju v razred in lokalno skupnost. 

 Vključevanje v razširjeni program, pri čemer ima M. A. Vižintin v mislih podaljšano 

bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, pouk neobveznih izbirnih 

predmetov in interesne dejavnosti.  

 Priprava razredne skupnosti na sprejem otrok priseljencev 

 Uvajalnica, kar pomeni nek program za priseljene otroke in starše že pred začetkom 

šolskega leta, kjer jim zaposleni in pa tudi drugi učenci razkažejo šolo, pojasnijo 

določene specifike šole, potek odmorov, malic, informacije o tem na koga se v 

kakšnem primeru lahko obrnejo in podobno. Takšen način dela da prišlekom nek 

občutek varnosti, da niso prvi šolski dan na novi šoli popolnoma izgubljeni.  

 Medvrstniška podpora, ki jo lahko ponudijo ali otroci priseljenci, ali otroci, rojeni v 

Sloveniji. Lahko se razvije mreža prostovoljcev, ki priseljencem nudi podporo pri 

šolski snovi, neformalno pa s takšnim načinom dela zraven pride tudi odnos, ki je 

lahko zelo dragocen za oba/vse udeležene.  

 

8.2 ŠOLSKA KLIMA 

Suarez-Orozco, Martin in Alexandersson, Dance in Lunneblad (2013) so v raziskovanju 

obetajočih praks na področju MVIZ v New Yorku in na Švedskem ugotovili 7 glavnih kategorij, 

ki imajo pozitiven vpliv ne samo na učence priseljence, temveč tudi na učence  na splošno in 

ena od teh kategorij je pozitivna šolska klima, torej šola ki nudi varno okolje, v kateri so odnosi 

spoštljivi in skrbni. Ustvarjanje pozitivne šolske klime je precej kompleksna naloga, iz katere 

pa beneficirajo vsi- od zaposlenih do učencev. Kompleksna naloga zato, ker nimamo 

določenega recepta, kako do nje priti, potrebno je poskušanje, prilagajanje, ugotavljanje kaj 

deluje in kaj ne, ter zato, ker zajema praktično vsak vidik šole, vso dogajanje na njej. Verjetno 

zaradi te kompleksnosti nimamo neke univerzalne definicije šolske klime, nekateri avtorji 

uporabljajo tudi izraze kot šolska atmosfera, šolski ton ali milje, prav tako pa avtorji zagovarjajo 

različne perspektive- nekateri predpostavljajo subjektivno naravo šolske klime, spet drugi pa 

prisegajo, da je to objektivna reč (Cohen, McCabe, Michelli in Pickeral, 2009). ''Šolska klima 

temelji na prevladujočih vzorcih izkušenj šolskega življenja in reflektira norme, cilje, vrednote, 

medosebne odnose, prakse poučevanja in učenja ter organizacijske strukture na šoli'' (Thapa, 

Cohen, Guffey in Higgins-D'Alessandro, 2013, str. 2). 

Zakaj je pozitivna šolska klima tako pomembna? Thapa, Cohen, Guffey in Higgins-

D'Alessandro (2013) so v svojem članku zbrali  pozitivne izide, ki so jih različni raziskovalci 

pripisali pozitivni šolski klimi. Pozitivna šolska klima vpliva na samopodobo učencev (Hoge, 

Smit in Hanson, 1990 v Thapa idr., 2013), ublaži negativne efekte samokriticizma (Kuperminic, 
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Leadbeater in Blatt, 2001 v Thapa idr., 2013), je povezana z nižjo uporabo drog ter z manj 

psihiatričnimi problemi (LaRusso idr., 2008 v Thapa idr., 2013), z nižjo stopnjo odsotnosti 

učencev od pouka (DeJung in Duckworth, 1986; Gottfredson in Gottfredson, 1989; Purkey in 

Smith, 1983; Reid, 1982; Rumberger, 1987; Sommer, 1985 v Thapa idr., 2013) ter z nižjo 

stopnjo suspendiranja učencev. Ima močan vpliv na motivacijo za učenje (Eccles idr., 1993 v 

Thapa idr. 2013), blaži negativne efekte socio-ekonomskega konteksta na akademski uspeh 

(Astor, Benbenisty in Estrada, 2009 v Thapa idr., 2013) ter prispeva k zmanjšanju nadlegovanja 

ter spolnega nadlegovanja (Blaya, 2006; Kosciw in Elizabeth, 2006 v Thapa idr., 2013). Efekti 

so torej številni, raznovrstni in pozitivni, tako za domače kot za priseljene učence.  

Raziskovalci izpostavljajo 4 temeljne dimenzije šolske klime. Le-te nam lahko pomagajo pri 

praktičnem delu, da bomo vedeli kam namestiti vzvode za spremembe (Cohen idr., 2009): 

 Varnost. Ta zajema fizično ter socialno ter emocionalno varnost na šoli. Konkretno 

recimo to pomeni, da so pravila jasna, da je odziv na nasilje jasen in konsistenten ter da 

sprejmemo primerno držo do individualnih razlik, do ''bullyinga'', da se na šoli učimo 

reševanja konfliktov ter da verjamemo v šolska pravila. 

 Poučevanje in učenje, ki zajema kakovost poučevanja, torej da imamo visoka 

pričakovanja za dosežke učencev, da upoštevamo vse stile učenja, da ponudimo pomoč, 

ko je potrebna, da je učenje povezano z resničnim življenjem, da nudimo priložnosti za 

participacijo. Izvaja se socialno, emocionalno in etično učenje, ter se ga ceni.  

 Odnosi, v katerih imamo spoštovanje za različnost in jo cenimo. Odnosno področje 

vključuje tudi sodelovanje celotne šolske skupnosti ter motivacijo in entuziazem do 

dela. 

 Struktura, ki apelira na samo fizično šolsko okolje, torej na čistočo, primerno velikost. 

Pa tudi na strukturo in ponudbo kurikula in ekstrakurikularnih dejavnosti. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

''...večina ljudi v Sloveniji še vedno dojema svojo družbo kot monokulturno- kot da avtohtone 

in priseljenske manjšine nikoli ne bi obstajale v tej državi, kot da nikoli ne bi prispevale k njeni 

kulturi in kot da nikoli niso bile del naroda, ki je zgradil suvereno državo'' (Žitnik, 2005, str. 

36). Slovenska družba je večkulturna in s sprejetjem tega dejstva smo obvezani delovati v smeri 

medkulturnosti, ki vzgaja za sobivanje in ne ksenofobijo. Tudi šola je institucija, katere cilj je 

med drugimi tudi razvijanje sposobnosti za razumevanje različnosti, kar zajema spoštovanje 

človekovih pravic in dolžnosti, vzgajanje za strpnost in sodelovanje, spoznavanje in razvijanje 

lastne kulture ter spoznavanje kultur drugih narodov (Krek in Metljak, 2011, str. 118). Zanima 

me, kako izbrana šola udejstvuje takšno MVIZ. S tem je bil moj glavni raziskovalni fokus v 

doživljanju in razumevanju MVIZ iz perspektive udeležencev (zaposleni, oddelek učencev in 

znotraj tega učenci priseljeni in nepriseljeni učenci) ter kako se ta odnos do MVIZ kaže v praksi. 

Udeležence namreč dojemam kot strokovnjake na tem področju, katerih izkušnje in priporočila 

je potrebno upoštevati, saj so prvoosebno udeleženi tako v prejemanju kot v kreiranju MVIZ.  

 

2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj magistrske naloge bo raziskati načine soočanja izbrane šole s kulturno heterogeno sestavo 

učencev ter raziskati mnenja, doživljanja in izkušnje zaposlenih ter otrok na temo medkulturne 

vzgoje in izobraževanja.   

RV1: Kaj za zaposlene pomeni koncept medkulturne zmožnosti in medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, ter kako ga doživljajo učenci? 

RV2: Na kakšne načine na šoli razvijajo medkulturno zmožnost ter pozitivno medkulturno 

šolsko klimo? 

RV3.1: Kako zaposleni in učenci ocenjujejo kvaliteto izvajanja medkulturne vzgoje in 

izobraževanja na šoli? 

RV3.2: Na kakšen način se po mnenju učencev in zaposlenih ukrepi medkulturne vzgoje in 

izobraževanja odražajo na medkulturni zmožnosti učencev in zaposlenih ter na šolski klimi? 

RV3.3: Kako so otroci priseljenci povezani z ostalim razredom? 

RV4: Kakšne so potrebe učencev in zaposlenih na področju izvajanja medkulturne vzgoje in 

izobraževanja? 

3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Za raziskovanje sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, pri katerem raziskovalec ''...želi 

''od znotraj'' zajeti podatke o zaznavah akterjev...'' (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 15). Metoda je 

deskriptivna. Za zbiranje podatkov sem uporabila tehnike polstrukturiranega individualnega 

intervjuja ter polstrukturiranega fokusnega intervjuja, kateri lahko ''...raziskovalcu omogoči 

celovitejšo zgodbo, kot bi jo lahko pridobil z navadnim intervjujem'' (Vogrinc, 2008, str. 112). 

Dodatno sem uporabila še tehniko sociograma s pozitivnimi izbirami.   

3.1 VZOREC 

Vzorec je večplasten ter namenski. Izbrala sem eno od ljubljanskih osnovnih šol, kjer se 

šola 15 priseljenih učencev, od tega se jih je 12 vpisalo na šolo to šolsko leto, trije pa lani. 

Šola se je z večjim številom priseljenih učencev prvič srečala letošnje šolsko leto. Na šoli 
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izražajo odprtost do priseljenih učencev ter željo po medkulturnem delovanju. Prvi del 

vzorca so tri zaposlene na OŠ, ki so v stiku z učenci priseljenci. To so šolska socialna 

delavka, učiteljica, ki je za polovičen delovni čas zaposlena kot učiteljica slovenščine, drugo 

polovico pa kot zadolžena za delo s tujci (predvsem kot pomoč pri učenju slovenskega 

jezika, saj ima opravljeno izobraževanje poučevanja slovenščine kot drugega jezika), ter 

učiteljica, ki je na šoli zaposlena že dolgo časa (18 let), trenutno pa poučuje zgodovino ter 

državljansko vzgojo in etiko.  

Drugi del vzorca so sestavljali slovenski učenci izbrane šole. Vzorec, s katerim sem izvedla 

fokusne skupine vključuje 6 učencev enega izmed četrtih razredov, 7 učencev enega izmed 

šestih razredov ter 7 učencev enega izmed sedmih razredov. Te razrede sem izbrala zato, 

ker se v njih šolajo tudi otroci priseljenci, ki so se  v Slovenijo priselili z začetkom tega 

šolskega leta. Učence, ki so sodelovali v fokusnih skupinah pa so izbrale njihove 

razredničarke, edini pogoj je bil, da so to slovenski učenci ali pa učenci, ki že dlje časa (več 

kot 2 leti) živijo v Sloveniji. Prav tako je bila izvedena fokusna skupina izključno z otroki 

priseljenci iz omenjenih razredov, torej s petimi otroki priseljenci, ki imajo na šoli status 

tujca (kar pomeni, da so se v Slovenijo priselili pred maksimalno dvema letoma, vendar so 

se vsi sodelujoči priselili to šolsko leto, kar pomeni da so se v Slovenijo priselili pred 

približno devetimi meseci). Izveden je bil tudi sociogram z vsemi učenci omenjenih 

razredov.  

 

3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Intervjuje z zaposlenimi sem opravila individualno. Z vsako od zaposlenih sem se sestala 

posebej ter z njimi izvedla enourni intervju. 

Nato sem v edem od četrtih, enem od šestih in enem od sedmih razredov izvedla sociogram 

z vsemi učenci teh razredov. Sociogram je bil usmerjen v pozitivne izbire, kar pomeni, da 

sem učence naprosila, naj mi na list papirja napišejo tri imena in priimke sošolcev in sošolk, 

s katerimi se najraje družijo.  

Sledila je izvedba fokusnih skupin s slovenskimi učenci (kar pomeni otroke, ki so bili rojeni 

v Sloveniji ali pa so se sem priselili pred več kot dvema letoma). Izvedene so bile 3 fokusne 

skupine: prva s šestimi slovenskimi učenci enega izmed četrtih razredov, druga s sedmimi 

slovenskimi učenci enega izmed šestih razredov in tretja s sedmimi slovenskimi učenci 

enega izmed sedmih razredov. Vsaki fokusni skupini sem namenila 60 minut (45 minut 

šolske ure, ki so je bili upravičeni ter 15 minut njihovega odmora), izvedene pa so bile v 

eni od praznih učilnic, ki nam jo je odstopila šola. Fokusne skupine so bile s privoljenjem 

otrok in razredničarke avdio-snemane.  

Četrta fokusna skupina pa je bila izvedena zgolj z učenci zgoraj omenjenih razredov (enega 

izmed četrtih, enega izmed šestih in enega izmed sedmih), ki so bili v Slovenijo priseljeni 

na začetku tega šolskega leta. Tretja skupina je bila sestavljena samo iz otrok s statusom 

tujca iz dveh razlogov. Prvič, da so ti otroci lahko v varnem okolju izrazili svoja mnenja in 

občutke, ki jih morda med vrstniki ne bi želeli. Ter drugič: želela sem omejiti vpliv 

jezikovne ovire, saj morda v skupinski debati med govorci, katerih materni jezik je 

slovenščina, ne bi toliko prišli do izraza. Tudi ta fokusna skupina je trajala 60 minut in je 

bila izvedena v prosti učilnici ter s privoljenjem otrok ter razredničarke avdio-snemana. 

Pred izvedbo fokusnih skupin sem obiskala tri učne ure slovenščine za otroke priseljence, 

z namenom spoznavanja ter opazovanja njihovih jezikovnih sposobnosti, čemur sem 

prilagodila vprašanja ter svoj jezik, ki sem ga uporabljala pri izvedbi fokusne skupine z 

njimi. 
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3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Najprej sem opravila transkript podatkov. Individualne in skupinske intervjuje, ki so bili 

snemani, sem dobesedno pretipkala. Te podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko 

analizo. ''Kvalitativna analiza poteka tako, da raziskovalec kodirnim enotam pripisuje 

kode'' (Vogrinc, 2008, str. 62). Preko kod nižjega reda sem pridobila bolj abstraktne 

kategorije višjih redov (Kordeš in Smrdu, 2015). Kode nižjega reda sem pridobila preko 

odprtega kodiranja, torej preko prostega opisovanja pojmov, le-te pa sem strnila v 

kategorije višjih redov. Tako sem prišla do sistema šestih kategorij v sklopu intervjujev z 

zaposlenimi in do petih kategorij v sklopu fokusnih skupin z učenci. Te nam bodo v pomoč 

pri interpretaciji in razlagi pridobljenih podatkov.  

Sociogram je bil obdelan kvantitativno s preštevanjem pozitivnih izbir. Osredotočila pa 

sem se zgolj na to, če so bili v sociogramu kdaj med prve tri izbire vključeni otroci 

priseljenci.  

Najprej sledijo rezultati in interpretacija podatkov pridobljenih iz intervjujev z 

zaposlenimi, ki sem jih strnila v naslednje kategorije: Odnos zaposlenih do medkulturne 

vzgoje in izobraževanja, samoiniciativnost intervjuvanih zaposlenih, načini izvajanja 

medkulturne vzgoje in izobraževanja na šoli (ta kategorija se členi na tri podkategorije, 

glede na usmerjenost medkulturne vzgoje in izobraževanja), o zaposlenih, o otrocih ter 

pozitivne izkušnje, priporočila ter opažanje učinkov medkulturnega vzgojno-

izobraževalnega dela. Nadalje sledi drugi sklop rezultatov ter interpretacije. T sklop je 

fokusiran na podatke, pridobljene s strani učencev. Kategorije, ki jih bom opisala v tem 

sklopu so: slovenski otroci o priseljenih sošolcih in sošolkah ter o njihovem sprejemu, 

priseljeni otroci o vključevanju v razred in o odzivih sošolcev, reševanje problemov v 

razredu, o učiteljih, o medkulturni vzgoji in izobraževanju na šoli ter njihove izkušnje in 

priporočila. 

4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 ZAPOSLENE 

Legenda: 

SD= Socialna delavka 

UZ= Učiteljica zgodovine in državljanske vzgoje in etike 

US= Učiteljica slovenščine ter za polovični delovni čas zaposlena za delo s priseljenimi učenci 

J= Jaz 

4.1.1 Odnos intervjuvanih zaposlenih do MVIZ 

Zaposlene, ki so bile udeležene v raziskavo imajo do priseljevanja zelo pozitiven odnos: SD: 

No zdej k se pa te meje rušjo in s temi migracijami in tko naprej, zdej pa pač preprosto ljudje k 

velik migrirajo. Mamo vsi več tujcev ane. In ne vem, men se je zdel to zmerej provzaprov v 

resnici velik plus za šolo ker v resnic vsi lahko s tem pridobimo. Nekej se oni od nas lahko 

naučijo, nekej se mi lohk od njih, pestro je bolj, pa tud to učenje socialno pa spoštovanje 

raznolikosti, spoštovanje drugačnosti, različnosti in tko naprej. Se mi zdi da provzaprov otroc 

velik pridobijo ker se zlo velik lahko naučijo teh enih odnosov sobivanja v tem času.  Seveda 

moramo upoštevati faktor, da so bili intervjuji izvedeni z zaposlenimi, katerih delovno mesto 

vključuje delo s priseljenimi otroki. Predvsem pa moramo upoštevati dejstvo, da vse te 

zaposlene to delajo ne le po dolžnosti temveč predvsem samoiniciativno. ''V Sloveniji že 

delujejo skupine ljudi in posamezniki v lokalnih okoljih, med katerimi so učitelji na vseh 

izobraževalnih stopnjah, ki so aktivni državljani z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo. Ti 
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že delujejo v smeri razvoja medkulturne vzgoje in izobraževanja'' (Vižintin, 2017, str. 243). J: 

Pa to kar vi počnete, to je samoiniciativa? UZ: Ja, to je samoiniciativa, pač iz lastnega 

prepričanja, tko se mi zdi prov. Mislm dobr, neke smernice učitelj etike more imet ane. Ampak 

to k sva se zdej mal bolj na široko menile, to je moja lastna iniciativa. Ista učiteljica takšnim 

samoiniciativnim dejavnostim na področju medkulturne vzgoje v osnovni šoli priznava učinek: 

UZ: Ja velike, jest vidm tuki velike rezultate. Jest mislm da je velika razlika a veste a vi tolk in 

tolk let, jest sem sam en učitelj ane, SD je že druga oseba, potem je spet tretja oseba in če je na 

šoli nekej ljudi ki jim je to vredno in delajo na tem področju, potem je otrok v kopeli al kako bi 

se izrazla.  

 Ena od zaposlenih je spoštovanje sočloveka izpostavila kot njeno najbolj pomembno osebno 

vrednoto: SD: Teb mora bit vredno. Jest pač mislm da more bit človeku k je na nekem tem 

položaju bit vredni odnosi no. Men so itak in itak mi je to ta prva stvar. Pa ne samo do tujcev, 

pač na sploh spoštovanje človeka, to mi je najbl pomembna stvar.  Družbo pripoznavajo kot 

vse bolj večkulturno in prehodno, zato se jim zdi pomembno, da se otroke že od malega s tem 

seznanja: US: Ja, da se mi zdi to pomembno ker je družba taka da je ta medkulturnost skoz bolj 

prisotna in se mi zdi prov da se to že otroke od malega s tem na nek način vzgaja in seznanja 

in to sprejemanje raznorazno poudarja. Medkulturno delo v šoli se jim zdi pomembno.  

4.1.2 Samoiniciativnost intervjuvanih zaposlenih 

Vsem trem intervjuvanim zaposlenim je skupno, da so samoiniciativne in aktivne pri svojem 

delu. Ne opravljajo zgolj minimalno kar se od njih zahteva, temveč v svoje delo vlagajo več iz 

lastnih vzgibov. To se kaže na več načinov. Pri učiteljici zgodovine, ki je včasih učila tudi 

angleščino se to kaže kot samoiniciativno vključevanje globalnih tem: SD: To je spet odvisno 

zlo od učitelja ja. In zato pač pravm da mam tlele kolegico k je prej učila angleščino in je si zlo 

upala si delat drugač in je dala učbenike stran  in je te globalne teme kot človekove pravice, 

spoštovanje različnosti, migracije, begunci, vse te stvari vklapljala v svoj pouk namest da so se 

učil neke izmišljene vsebine je ona iskala te tematike in jih je potem vklapljala v angleščino. 

Dve od zaposlenih se prav tako priključujeta nevladnim organizacijam in se povezujeta z 

drugimi podobno mislečimi učitelji: UZ: Tko da to je ravno mogoče fajn da se mi med sabo 

družmo in si na ta način tud ane damo energijo, pomagamo z izkušnjami. In v ta namen se eni 

tud povezujemo ane v razne, konkretno recimo mamo zdele, medve z A. sva se obe včlanle v 

Klub globalnih učiteljev pr Društvu Humanitas s katerimi že leta super sodelujemo /.../ In 

počasi taka ekipa ljudi v Sloveniji nastaja pa verjetno so še mnogo drugih takih združenj in pol 

pač laži funkcioneraš ne. Tudi M. A. Vižintin poudarja pomembnost povezovanja in izmenjave 

dobrih praks, poziva pa še k enemu koraku dlje: ''pedagoški delavci, delavke naj o svojih 

spoznanjih, iskanju rešitev in o primerih dobrih praks poročajo v medijih in objavljajo 

strokovne/znanstvene prispevke, s čimer omogočajo širjenje in izmenjavo znanja ter nadaljnji 

razvoj'' (Vižintin, 2017, str. 244).  

Pri učiteljici slovenščine se aktivnost kaže v priključevanju raznim projektom vezanim na 

medkulturno tematiko, iz katerih potem črpa ideje, ki jih poskuša vpeljati v svoje delo: US: Tk 

da smo tud vključeni zadnjih 5 let pomojem v projekte, iz katerih mam jaz tud pol usposabjanja, 

izobraževanja. M. A. Vižintin (2017) poudarja pomembnost stalnega usposabljanja učiteljev, 

saj le tako lahko sledijo trendom na področju MVIZ. Učiteljica slovenščine ne dela zgolj po 

načrtu, svoje delo prilagaja otrokom in ta samostojnost pri delu ji ustreza: US:Tukej morš zlo 

velik stvari sam narest. Pa zlo morš bit prilagodljiv na to kaj otrok rab. In men je fajn, je pa res 

dostikrat kar naporno. Morš kar bit angažiran no pa skoz prpravljen na neki novga. Men pač 

to paše in mi je fajn, tud skoz mam še kšne nove ideje kaj bi. Socialna delavka si prav tako vedno 

zastavlja nove projekte: SD: Tko da jest zlo velik ponujam takih projektov, k jih jest sam 

imenujem projekti ampak niso to neki projekti k bi jih razpisvala ministrstva al pa kdorkoli. 
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Zgodbe k se jih mi lahko gremo da pokažemo da sprejemamo te tujce tud recimo ane. In to so 

potem te vrste ne vem, lahko pri pouku vklapljaš to. To delo ji ustreza: SD: ...jest sm pa tud tak 

človk k hočm vedno nove izzive in potem mi je fajn no te stvari počet. 

4.1.3 Načini izvajanja MVIZ na šoli 

a) Fokusirani na otroka priseljenca 

Ukrepov, ki so osredotočeni direktno na otroka priseljenca kot na posameznika ali kot na 

skupino je več in ciljajo na različna področja. Nekateri ukrepi tem učencem pripadajo, kot na 

primer obdobje dveh let, ko imajo status tujca in so lahko pri slovenskem jeziku neocenjeni ter 

prilagojeno ocenjeni pri ostalih predmetih. Prav tako se za vsakega priseljenega otroka pripravi 

individualni program, v katerem se zastavijo cilji dela, kdo bo sodeloval pri programu, oceni se 

predznanje otroka, ter navede njegove posebnosti. Na šoli je za izdelavo individualnega 

programa trenutno zadolžena učiteljica, ki uči priseljene otroke slovenskega jezika. Planirajo 

pa, da bo naslednje šolsko leto vsak učitelj posebej zapisal minimalne cilje za svoj predmet v 

individualni program. Priseljenim učencem šola nudi dodatne ure učenja jezika, ki jih 

financirajo iz nadstandarda, ki ga vsako leto šolam da občina. Iz tega fonda je šola za polovični 

delovni čas zaposlila mlado učiteljico slovenščine. Vključili so se v različne projekte, preko 

katerih se učiteljica izobražuje, opravila je tudi tečaj poučevanja slovenščine kot drugega jezika: 

US: se pravi primarno naj bi se učili jezika pr men, sam pol glede na potrebe se učimo 

raznorazne stvari ane. Sploh pr ta velikih skor pred vsakim testom za vsak predmet skupi 

ponavlamo, al pa neki, tud če to ni direkt slovenščina. Tk da v bistvu počnemo vseh sort no. Nej 

bi, največji del se učimo slovenščino ampak zravn pa še marsikej druzga no. Pa dost je tud tk 

te socialne podpore v bistvu. Kadar majo kašne probleme pridejo tud k men izven mojih ur. Ko 

so njeni učenci ustno ocenjeni je učiteljica slovenščine prisotna iz dveh razlogov. Prvi je ta, da 

se ob njej učenci počutijo bolj sproščene, saj z njo preživijo veliko časa, drugi razlog pa je, da 

je učiteljica lahko advokat za učence, saj ve, kdaj je neznanje rezultat jezika kot ovire in kdaj 

neznanja. Učencu priseljencu se prav tako določi neke vrste mentorja vrstnika, ki učencu posoja 

zapiske, mu pokaže kje je kaj na šoli in pomaga pri manjših vsakodnevnih šolskih zadevah. 

Smiselno bi bilo začeti razvijati mreže učencev prostovoljcev, solidarnostnih mentorskih 

programov na šoli, ''medvrstniška podpora je pomembna za tistega, ki ponuja podporo, in za 

tistega, ki jo prejema, saj vsi razvijajo svojo medkulturno zmožnost'' (Vižintin, 2017, str. 227). 

Letos so prvič poskusili z uvajalnico, kar pomeni da so priseljeni otroci s šolo začeli en teden 

prej. Program je bil sestavljen iz spoznavanja šole in njenih prostorov, spoznavanjem delavcev 

na šoli in seznanitev z razredničarkami. Prav tako so predelali osnovno slovensko besedišče, 

vezano na šolsko okolje. Uvajalnica se je izkazala kot zelo pozitivna izkušnja: US: In se je zlo 

dobr izkazal, oni so se tud med sabo zlo povezal, tk da so pol tud eden drugmu pomagal pol k 

se je dejansko šola začela, kljub temu da so pač različno stari. Am, tk da to je bla ena zlo 

pozitivna izkušnja letos. Omenjeno je bilo tudi, da se trudijo učence priseljence vključiti v 

različne dejavnosti: US: Pa spodbujamo da so vključeni tamali v podaljšano bivanje, zato da 

še več časa preživijo v šoli, ker doma pač nimajo stika s slovenščino večinoma. Pa pač tud 

zarad čist teh socialnih stikov. ''Vse oblike razširjenega programa vplivajo izjemno spodbudno 

na medsebojne odnose (med učitelji in učenci pa tudi med učenci samimi) in na usvajanje jezika 

okolja'' (Vižintin, 2017, str. 221). Prav tako jih spodbujajo, da se vključujejo v šolske prireditve 

in se tako preko njih na nek način predstavijo: US: Sodelujemo včasih na kakšnih prireditvah, 

recimo jih probamo vključit, spodbujamo jih da se vključjo v kake interesne dejavnosti. Torej 

šola poskuša narediti te učence vidne, se predstavlja kot večkulturna šola. Vendar učiteljica 

zgodovine poudarja, da je potrebno biti previden pri izpostavljanju teh učencev: UZ: Fajn je da 

jih ne izpostavš ane, takoj ane.  Včasih kašni učitli glih obratno razmišljajo ane. Zdej k pride 

zdej more takoj predstavt sebe in svojo državo in tko naprej. In to je včasih glih obratno ane, 

ni fajn. Sama se raje poslužuje bolj nedirektnih tehnik predstavljanja teh učencev, kot na primer 
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da predstavijo neko temo pri pouku, ki se veže na njihove izkušnje ali pa na znanje, ki ga on že 

poseduje. Imajo tudi primer deklice, ki je zaradi selitve v čustveni stiski in zato redno obiskuje 

socialno delavko, s katero je vzpostavila odnos zaupanja in se z njo lahko sproščeno pogovarja.  

b) Fokusirani na razredno skupnost 

Sprejem novega učenca je najbolj odvisen od razredničarke same. Učiteljica zgodovine meni, 

da je primerno, da učitelji rečejo otrokom naj poskrbijo za novega učenca, zdi pa se ji 

problematično, če je to edini nasvet, ki ga učitelj da otrokom. Učiteljica slovenščine sicer 

poudarja, da so njihovi učenci vajeni spreminjanja sestave razreda: US: Ker pr nas ne prihajajo 

sam priseljenci, prihajajo tud otroci iz Malči Belič. Tk da pr nas so kar se tega tiče so naši 

otroc zlo navajeni. Da se sestava razreda spreminja, da učenci prihajajo pa odhajajo. Tk da to 

ni neka huda novost pri nas al pa redek pojav. Kar se tiče fokusiranosti na razredno skupnost 

učiteljica zgodovine izpostavi pomembnost pogovarjanja o tej temi z učenci. Sama nima 

specifičnih priprav na prihod otroka priseljenca, saj je mnenja, kot sem že omenila, da ni dobro, 

da se le-tega izpostavi že takoj. Osebno se bolj osredotoči na svoj odnos do tujcev, ki ga kaže 

v razredu pred učenci, temu v prid pa pričajo tudi raziskave, ki ''kažejo, da imajo ravno stališča 

učiteljev in njihova pričakovanja bistveni vpliv na dosežke in realen uspeh (vseh) učencev'' 

(Vižintin, 2017, str. 239). UZ: Pomembn je  kako učitelj v razredu funkcionira. Tko da se mi 

zdi da ti s svojim odnosom in s svojim zgledom in metodami si tist k na otroke vpliva. /.../ Mislm 

da pa je zlo pomembn da jim ti sam neki ne govoriš ne, k to pa ni. Niti se men ne zdi v redu kot 

metoda, niti oni tega ne sprejemajo ne, da jim ti sam neki govoriš, govoriš in jim pamet soliš. 

Oni morjo vidt, da ti tko v resnic mislš, da ti tko živiš, in konkretne primere ljudi, situacij in tko 

ne. To se mi zdi prava metoda učenja. S tem se strinja tudi M. A. Vižintin, ki opaža, da s 

''svojimi dejavnostmi in stališči učitelji vplivajo na razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja'' 

(Vižintin, 2017, str. 238).  

Socialna delavka izvaja tudi delavnice ozaveščanja na temo medkulturnosti z razredi in na 

splošno poskuša to tematiko vključiti v njihovo vizijo pozitivne šolske klime. Otrokom poskuša 

predstaviti tudi drugo perspektivo zgodbe- da bodo morda nekoč tudi oni nekje priseljenci: SD: 

Zato k našim otrokom se zlo normalno zdi da bodo ne vem šli v tujino in jih bodo tam kar sprejel 

zlo normalno ane, komi čakajo da oni pridejo in to se jim zdi zlo normalno. Mal manj normalno 

se jim pa zdi da tud ljudje k nam pridejo.  To tehniko uporablja tudi učiteljica zgodovine: UZ: 

Ampak da jih na nek način spravš da oni sami so v vlogi nekoga ki, in vidjo kako je če ne zna 

jezika al se do njega zarad tega drugač obnašajo al tko ane. Pol pač se mi zdi da velik laži 

dojamejo ane. Al pa da jih prestaviš v situacijo, ko vidjo da provzaprov verjetno v prihodnosti 

bodo oni tud enkrat tujci nekje in da tujec ne pomen neki slabega in ne pomen neki da se je 

nekdo nekomu vsilu, ampak pomeni, da je neka možnost nekoga ki nekam gre in tam začne novo 

življenje zarad nekih razlogov in ga mogoče tud oni al pa so celo njihovi starši pršli al pa 

njihovi predniki in tko naprej ne. Tko če to mal počas ozavestjo pol drugač gledajo na te stvari 

ne. Socialna delavka poudarja pomembnost prilagajanja teme medkulturnosti izkušnjam ter 

zanimanju otrok. Tako se šola vsako leto udeleži Festivala migrantskega filma, posneli so že 

čez 40 kratkih filmčkov na temo migracij ter enega daljšega. Ta izrazni medij otroke zanima in 

zato se ga na šoli pogosto poslužujejo. SD: Zdej tko je, včasih smo to bl ozaveščal prek delavnic 

pa prek pogovorov in tko naprej, zdej smo pa ugotovil, da majo otroc zlo velik za povedat in da 

je zdej film zlo tak dobr medij. Potem se mi velik pogovarjamo, delamo različne delavnce in 

potem oni razmišljali kako bi lohka svetu sporočal te stvari.  

Je pa socialna delavka delo z razredno skupnostjo pri sprejemu novega učenca izpostavila kot 

področje, kjer vidi še veliko šibkosti in hkrati potenciala za izboljšanje: SD: Nismo še idealni, 

marsikej nam še manjka in marsikej mormo še popravt ane. Tko da včasih niti ne gre tok za 

tujce pa mogoče na sploh nove učence ki prihajajo, se mi zdi da bi blo lahko še več iz strani 
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razredne skupnosti narjen. Da bi se ga bl vklopl v to  samo razredno skupnost. Da so včasih 

mal osamljeni, kje potavajo. In tle mamo kr kej še za nardit./.../ Tle se zlo velik da narest čist 

pr tem, ne vem, na vrstniški pomoči, se mi zdi da se tle zlo velik da narest. Predvsem pa na 

razrednih urah na tej odnosni ravni. Ker ti lahko nardiš en kup enih delavnic socialnega učenja, 

v tem smislu ssprejemanja drugačnosti, da jo sploh začenjajo razumet. Da vidjo v tem nek plus 

tud za samo skupnost ane. Se pravi zaposlena vidi možnosti za izboljšanje, se zaveda da je 

stalna evalvacija in izboljševanje potrebno. 

c) Fokusirani na celotno šolo in učitelje 

Šole na zdravem delu spektorja ponujajo različne priložnosti za otroke priseljence, takšnim 

šolam pa je navadno skupno, da imajo karizmatično vodjo, motivirane učitelje, odnos med 

učitelji in učenci, ki temelji na zaupanju drug v drugega, šola, ki nudi svojim zaposlenim 

potrebno podporo in izobraževanja (Suarez-Orozco, 2001, str. 132). Vse to so faktorji, ki 

vplivajo na pozitivno šolsko klimo in delujejo kot varovalni dejavniki. SD: Mislm da šola je 

varovalni dejavnik in zlo velik lahko pripomore k njihovmu razmišljanju ne. V šoli socialna 

delavka vidi velik potencial na področju medkulturnega učenja, saj ima moč, da nevtralizira 

negativne vplive: SD: Včasih če majo težave jih majo bl od doma. Pa mislm da zdej v tem 

obdobju te krize zdej begunske k je bla da so vsi te mediji in vsa ta, ves ta sovražni govor, 

povzročil tud velik tega, teh odnosov, tega nespoštovanja. Zato ker majo pač nafilane glave z 

različnih koncov. Mal z medijov, mal od staršov in tko. In zato se mi zdi da je šola en tak fajn 

prostor kjer jih pa provzaprov lahko učimo da to je OK, da provzaprov tud če migrirajo že 

ljudje od davno davno nazaj in je blo to nekej normalnega. Socialna delavka si želi na šoli 

normalizirati temo priseljevanja, otrokom priseljevanje prikazati kot proces, ki je del našega 

vsakdana. Pomembno in zelo pozitivno se mi zdi dejstvo, da je socialna delavka izrazila 

zaupanje v svojo pozicijo na šoli- meni, da ima moč: SD: Iz tega položaja lohk nardiš ful, je pa 

res da to ni nikjer to napisan v delu svetovalnega delavca. Prav tako je mnenja, da so odrasli 

odgovorni za dogajanje na šoli: SD: Tko je, bom rekla, velika večina stvari je odvisna od nas 

odraslih, kok vidmo, kok nam je to pomembn in kok smo potem prpravljeni v neki vložit, neke 

energije pa to da bi to šlo tko kt bi moral it. Socialna delavka torej sprejema svojo odgovornost 

za uspešno vključevanje otrok. Zaskrbljujoče pa je, da v večini to ni pravilo, da se ''med 

slovenskimi učitelji pogosto pojavlja mnenje, da oni sami nimajo tako pomembne aktivne vloge 

pri vključevanju 'drugačnega' učenca. Večjo vlogo pripisujejo vrstnikom in staršem (Peček in 

Lesar, 2006; Lesar, 2009).   

Socialna delavka ni nikoli naletela na močnejše odpore vodstva: SD: Tko da da se na šoli 

marsikej, jest mam pač zdej al to srečo da pač mi nikol vodstvo ni težilo kaj smem pa kaj ne 

smem. Učiteljica slovenščine tudi ni opazila odpora vodstva: US: Zdej iz vodstva glih da bi 

rekla neke spodbude v tej smeri ni, zato ker niti ravnatel ni tok poučen na tem področju, ampak 

je pa zlo sodelovalen potem ko jaz predstavim ideje pa zmeri podpre, tk da s tem ni težav. 

Izkušnje učiteljice zgodovine so drugačne: UZ: Se prav tak učitelj k mal več dela je že čist iz 

takih običajnih situacij slovenskih na udaru ane in tko je tud v zbornicah in to je klasika. In 

velikrat je tud vodstvo ane, na žalost, tko odreagira.  Tudi ona poudarja, da je šolska klima 

tesno povezana z učitelji. Njim pripisuje več vpliva na dogajanje na šoli kot vodstvu: UZ: Tko 

da tuki jest vidm nekej k se mi zdi pomembn da se z otroki dela, ker v enih šolah je klima taka, 

v enih je drugačna. Sigurno je to povezan s tem, z učitelji ane. Dobr, vodstvo je že lahko neki, 

sam učitelj lahko vodstvo posluša al pa ne. Tko al pa drgač. Pomembn je  kako učitelj v razredu 

funkcionira.  

Večkulturnost na šoli skušajo narediti vidno tudi na različnih šolskih prireditvah, ki so skoraj 

vedno povezane tudi s temo spoštovanja in sprejemanja. Različne kulture, oziroma jezike, na 

šoli so naredili vidne tako, da so na vhodu v jezikih svojih učencev izobesili napise ''dobrodošli'' 
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ter v jedilnici napise ''dober tek''. To so dogodki enkratne narave, ki so pomembni za to, da 

večkulturnost na šoli izpostavijo. Izvajajo tudi raznorazne delavnice: SD: Zato mamo mi tud 

velik teh delavnic razbijanja predsodkov, stereotipov in tko naprej. A tega mamo kar velik ja. 

Intervjuvani učiteljici zgodovine se poleg raznih delavnic zdi najbolj pomembno, kako učitelji 

delujejo znotraj razreda. Po besedah učiteljice slovenščine se najde financiranje in projekti na 

temo MVIZ: US: Če je učitelj angažiran pa če je prpravlen delat pol se najdejo projekti pa tud 

financiranje se najde ampak bl vidm problem v tem času no, da se sploh odločiš za nek tak 

projekt al pa za neko tako delo.  

Za MVIZ pa je zelo pomembno, da se dogaja vsakodnevno v učilnicah, ne samo na enkratnih 

prireditvah ali v nekem določenem času, ko traja projekt. Potrebna je povezava učne snovi z 

večkulturnostjo v razredu oziroma na šoli (Vižintin, 2017). To pa učiteljica slovenščine označi 

kot zahtevno delo: US: Mislm sploh te projekti, to med poukom ne morš izvajat ker smo v bistvu 

še vseen tok vezani na ta tempo in na učni načrt in med samim poukom lahko zlo mal odmikov 

nardiš. Mislim morš bit zlo dobr izurjen v tem da uspeš vključit, da ne gre na škodo recimo 

ostalih stvari.  

4.1.4 Zaposlene o zaposlenih:  

Samoiniciativnost učiteljev za MVIZ delo je bila pri vseh treh intervjuvanih izpostavljena kot 

zelo pomemben element. Zaposlene povedo, da je od vsakega učitelja posebej odvisno, kaj in 

kako bo delal z razredom, so mnenja, da je na njih največja odgovornost ali bo tema MVIZ 

vključena v sam pouk ali ne: UZ: Tko da v bistvu tisti ki majo te vrednote al pa majo to željo 

na šoli, se potem potrudjo ane znotraj svojih razredov in ur kukr pač se odločjo. Sicer so 

mnenja, da bi sistematizacija olajšala delo učiteljem, vendar le tistim, ki že tako ali tako 

posedujejo vrednote večkulturnosti, tisti, ki pa jim tematika medkulturnosti ni pomembna pa 

sistematizacija ne bi spremenila načina dela: UZ: Ne pomen pa seveda da nekdo ki si ne želi tko 

učit al pa ki ni tacga mnenja da pa bo zarad tega tko učil ane, to pa ne. On bo sam obkljukal 

pa na papirju prkazal. I. Čančar (2016, v Vižintin, 2017, str. 236) navaja, da  ''več kot 80% 

učiteljev meni, da bi pri delu s priseljenimi učenci potrebovali več podpore in da bi se morali 

za delo z učenci priseljenci dodatno usposobiti. Torej potreba po didaktičnem zanju se pojavlja, 

vendar intervjuvane zaposlene menijo, da večina problemov pri izvajanju MVIZ ne izhaja iz 

pomanjkanja didaktičnega znanja. UZ: Glejte, didaktično znanje je vedno na voljo ane. Če maš 

ti željo ga boš tud iskal. Kot problem navedejo predsodke, ki jih imajo učitelji do priseljenih 

otrok in priseljencev na sploh: US: Vsi  vejo da je treba nekak prilagodit, mel smo tud že 

delavnice na to temo, ampak nekak je še zmeri večinski del naše zbornice, se tega ne gre, 

oziroma se s tem ne ukvarja. In otroc pišejo recimo običajne teste. Am, tud med poukom nimajo 

kakšnih ekstra prilagoditev, razen tega da pač sedijo spredi pa lahk vprašajo če kaj ne 

razumejo. Tk da na tem področju smo še kar švoh. Mislm, kukr kakšn učitelj no.  

J: Kaj pa je tista razlika, da eni pač so sposobni se temu prilagajat, eni se niso? SD: Ja, ja, to 

je to. Predsodki. /.../ Mamo tud nestrpne izjave. Tud med odraslimi osebami, čeprav mislm da 

jih ne bi smel bit v taki inštituciji. Ne glede na osebno mnenje, se ne bi smele izjavljat.  

M. A. Vižintin (2017, str. 117) meni, da ''predsodki predstavljajo ključen del prikrite 

diskriminacije in oviro pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem pa tudi njihovih staršev v slovensko družbo. Nekateri predsodki so v slovenskem 

kolektivnem spominu že tako samoumevni, da se o njih sploh ne sprašujemo več, kar je ena 

temeljnih značilnosti predsodkov, ampak jih le posredujemo naslednjim generacijam otrok in 

učencem''. Tudi intervjuvane zaposlene kot največji problem pri MVIZ delu izpostavijo 

nestrpne učitelje, ali rigidne učitelje ki niso pripravljeni prilagajati svojega pouka v smeri večje 

medkulturne naravnanosti. 
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S tem se šola poskuša soočiti na različne načine. Eden od njih je evalvacija dela s tujci, ki poteka 

dvakrat na leto: US: Kjer pač mora za priprave evalvacije mora vsak učitelj za vsacga tega 

učenca pač neki napisat po nekih točkah, kako funkcionira v razredu, kako napreduje, katera 

so močna področja, šibka področja. /.../ Tk da če druzga ne se morjo dvakrat na leto s tem 

ukvarjat pa mamo pol tud sestank, kjer se pač o tem pogovarjamo. In tam pol oni recimo povejo 

kakšne majo oni recimo pr svojem predmetu recimo težave, če ne povejo že vmes.  Če učitelj ne 

sledi smernicam za delo z učenci priseljenci urgirata socialna delavka in učiteljica slovenščine: 

US: Pr nas je tud tk da predvsem A. pa tud jaz, sva vztrajni glede tega in da pač če vidva da kej 

ni greva do učitla pa rečeva. Prav tako pa socialna delavka izvaja občasno tudi delavnice za 

učitelje na temo MVIZ:  SD: Maš učitle k jim je to popolnoma razumljivo in maš učitle ki ti po 

treh tednih rečejo sej še ne zna slovensk, kaj je zdej to ane. Tukaj se kaže pomanjkanje enega 

od kriterijev medkulturnega vzgojno-izobraževalnega dejavnika po M. A. Vižintin (2017), ki 

se nanaša na delo učiteljev- namreč pomanjkanje zavedanja, da učenje jezika okolja in 

vključevanje v novo okolje predstavljata večleten proces. SD: Mislm težko je  v bistvu 

prepričane prepričvat ampak se trudmo da jih ane, zarad tega ker jest včasih sem mela tud kšne 

delavnce da sem jim, da so dojel kako je provzaprov v bistvu to težko. 

4.1.5 Zaposlene o otrocih 

Učiteljica slovenščine ocenjuje njihove učence kot zelo sprejemajoče: US: Tud naši otroci so 

zlo sprejemajoči se mi zdi no, tud sam šolski okoliš je tak, da je zlo velik družin k nimajo korenin 

vs Sloveniji, se pravi so njihovi starši priseljenci, so zdej druga generacija al pa podobno in 

pač pr nas načeloma s tem ni težav, noben otrok nima lih težav z izločanjem al pa kej. Nč kej 

posebi se ne gleda na njih da bi bli kej slabši al pa karkoli. Ker se pač pr nas to skoz pojavlja. 

Z njo se strinja tudi socialna delavka: SD: Tko da se dela na temu in otroc to čutjo da je tukej 

mogoče mal drugač kt kje drugje. Izkušnje ima z učenci, ki so jo prišli obiskat, ko so že zapustili 

njihovo šolo: SD: Al pa otroc ki odhajajo iz devetga razreda v srednjo šolo pa pridejo pol nazaj 

pa povejo da se nikjer več niso tok dobr počutl kukr pa pr ns. K pač ne glede na to iz kje prhajajo 

se več al manj dobr počutjo. Socialna delavka verjame v dobro v otrocih: SD: Tko da večina 

otrok zlo rada sodeluje ane, ker oni si tud želijo pomagat ljudem, želijo si neki za svet nardit 

ane, želijo da vidjo da majo to možnost, da začutjo k jih pohvalš al pa jim daš neko možnost. 

Da se čutjo da so dal svoj prispevek ane. To jih osrečuje. Druga učiteljica pa poudari, da je 

pomembno ujeti pravi moment: UZ: In oni na začetku zlo z veseljem to sprejemajo, k so mejhni 

se zlo radi o tem pogovarjajo in ta moment je ful dobr da ti ujameš ane. Zato se mi zdi 

pomembno, da se zgodi začne. K pol oni to kot nekej naravnega sprejemajo, ker to v bistvu mi 

njim praktično serviramo skoz ane, da tko razmišljajo.  

Socialna delavka omeni, da se najdejo učenci, ki kontrirajo temam medkulturnega vključevanja: 

SD: Vmes maš pa tud kakšenga ki pač namenoma kontrira al pa v resnic tko misl. Ampak morm 

rečt da tega je vedno manj. Prihaja tudi do žaljenja na osebni ravni na osnovi nacionalnosti. V 

takšnih primerih socialna delavka jasno izrazi mejo, kaj je dovoljeno in kaj ne. SD: Ampak oni 

vejo, jest sem Srb, moji so Srbi, moji so Makedonci in tko naprej. In potem se recimo v tem 

smislu... Am. Obmetavajo. So jezni, ampak takrat pol vedno to rešujemo. In takrat oni zlo jasno 

sporočilo dobijo ane. Am, kaj je tist kar si lahko sporočijo, in kaj ni šans. 

4.1.6 Pozitivne izkušnje, priporočila ter opažanje učinkov MVIZ dela 

Kot sem že omenila, zaposlene dojemajo učence svoje šole kot odprte, sprejemajoče in 

pripravljene na spremembe in sprejemanje novih sošolcev. Prav tako opažajo manj žaljenja na 

osnovi nacionalnosti, kot pred leti: UZ: Ampak morm rečt da tega je vedno manj. Mislm da 

prov zarad te sistematike. 

Kot že omenjeno socialna delavka meni, da jim je na šoli uspelo ustvariti neko sprejemajočo 

klimo, ki jo otroci čutijo. Stremeti k pozitivni šolski klimi je izrednega pomena, saj je le-ta 
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povezana z boljšim psihičnim zdravjem učencev in zaposlenih, z višjimi akademskimi dosežki 

učencev, z zniževanjem stopnje vrstniškega nasilja na šoli, s promocijo zdravih medosebnih 

odnosov  in še s številom drugih pozitivnih izidov (Thapa idr., 2013). Ključnega pomena pri 

tem pa je dolgoletno in kontinuirano delo: US: Mislim da se leto po leto kaže napredek pri delu 

s priseljenci, ker vsako leto probamo kej novga pa večinoma ker probamo se izkaže kot dobr. 

MVIZ ne proizvaja instantnih rezultatov, le-ti se pokažejo skozi leta in potrebno je dolgoročno 

in potrpežljivo delo. J: Pri učencih sem dobila občutek da so kar odprti tukej. SD: Ma se mi zdi 

da mi zdej že kar ene 15 let intenzivno delamo na tem.  

Učiteljica zgodovine trdi celo, da vidi velike rezultate svojih dejavnosti, še posebej pri razredih, 

ki jih je spremljala več let: J: Kako pa se vam zdi, da ma to nek rezultat? UZ: Ja velike, jest 

vidm tuki velike rezultate. Jest mislm da je velika razlika a veste a vi tolk in tolk let, jest sem 

sam en učitelj ane ... .Opaža, da tudi otroci, ki izhajajo iz bolj ksenofobičnih okolij ob dolgoletni 

izpostavljenosti drugačnemu vzgledu lahko spremenijo svoja prepričanja: UZ: Tko da če ti 

začneš dost zgodi ane, recimo da že na razredni stopnji učitelji so taki ki se s tem ukvarjajo, 

pol otrok to čist drugač sprejema ane ker s tem živi. Tud če bi prihajal iz okolja ki bi blo zlo 

drugač naravnano ane. 

Šola se zadnja leta vključuje tudi v projekte na temo MVIZ, preko katerih je učiteljica 

slovenščine deležna usposabljanj. Njena zaposlitev za polovični delovni čas, kjer priseljene 

učence poučuje slovenščino pa je financirana iz nadstandarda, ki ga občina podeli šolam. Ideje 

za delo  z otroki prav tako črpa iz projektov. Meni, da na področju dela s priseljenci iz leta v 

leto napredujejo, to pa zato, ker vsako leto poskusijo nekaj novega ali pa poskušajo prilagoditi 

tisto, kar že izvajajo. Novosti izvajajo postopoma, nato pa vsako leto dopolnjujejo programe ki 

jih uvedejo glede na potrebe, ki se pokažejo med izvajanjem: US: Je pa tak da kar probamo je 

ponavad dobr. Oziroma če druzga ne, vidmo kaj bi lohk še dopolnil pa pol v naslednjem letu 

dopolnemo. 

Za avtorja Fennes in Hapgood (1997, str. 75) se medkulturno učenje ne zgodi samo od sebe, po 

naključju, zanju je iluzorno, da bi bilo dovolj, da se učenci iz različnih kultur zgolj srečajo. 

Zanju medkulturno učenje zahteva vodenje skozi izkušnjo, da bi ta lahko rezultirala z razbitjem 

predsodkov in stereotipov. Tudi učiteljica zgodovine kot najbolj učinkovito metodo dela ter kot 

primer pozitivne prakse izpostavi uvajanje tematike medkulturnosti v sam pouk, pogovarjanje 

z razredom: UZ: se mi zdi zlo pomembno da se z otroki tud v razredu o tem velik pogovarja, 

dela in da so otroc prpravljeni na druge otroke ki so tko al pa drugač drugačni in pa da jih 

sprejmejo odprto in prijazno ne pa da sam zarad tega nastajajo konflikti že takoj pa da je 

sprejem tak kt si ga ne bi želel. Kot pomembno metodo, ki ima pozitivne učinke, navede 

vplivanje na učence z lastnim zgledom: UZ: Tko da se mi zdi da ti s svojim odnosom in s svojim 

zgledom in metodami si tist k na otroke vpliva. 

Socialna delavka ter učiteljica zgodovine kot primer pozitivne prakse navedeta preusmeritev 

pozornost iz predavanj in delavnic (katere pomembnosti sicer ne zanika in jih poimenuje za 

pomemben faktor, ki se še posebej učinkovito lahko uporabi med razrednimi urami) na dajanje 

otrokom možnosti izražanja ali izobraževanja preko izraznih medijev, ki jih zanimajo, v 

njihovem primeru je to film: UZ: Da snemamo razne filme, kjer se oni ozaveščajo že ko jih 

delajo ane na to tematiko, pol pa tud ko jih gledamo ane. Pol pa tud poiščem razne videe, ki so 

povezani z temi stvarmi. Trenutno pa se poskušajo preusmeriti iz individualiziranih načinov 

dela v bolj skupinske oblike, ki so se izkazale za bolj učinkovite na določenih področjih 

vključevanja: SD: T. mamo predvsem zato da dela individualno s tujci ane. Tko da predvsem 

gre tuki za pomoč pri učenju. Ona zlo velik dela na tem, na začetku je mela zlo individualno, 

zdej tud smo začel poskušat mal to združvat. Men se zdi zlo pomembn da provzaprov, vsi majo 

več od tega če se otroc družjo kadar so kompatibilni, kadar je to možno ane. 
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Učiteljica slovenščine kot primer dobre prakse izpostavi uvajalnico: US: Za enga otroka tega 

najbrž ne bi imel, če bi bil sam eden. Ampak če je pa skupina bomo pa od zdej naprej to imel 

kot prakso. In se je zlo dobr izkazal ... . 

Kar se pa tiče problemov, ovir pri izvajanju MVIZ, smo zgoraj že omenili predsodke učiteljev, 

učiteljica slovenščine pa izpostavi tudi probleme s časom, torej v sklopu šolskih, plačanih ur 

zmanjka časa za izvedbo raznoraznih projektov, ki bi si jih želeli izvesti: US: /.../ sam je pol 

dostikrat problem s časom, ker mam še vseen tud druge stvari. /.../ Ne vem če smo že kašno 

stvar probal pa ni bla OK. Je pa res da to traja, in jaz tud ne delam sam tega. In pol tud nekak 

ne morem, oziroma ne upam uvest ful novih stvari na eno leto, zato ker to je pač sam pol mojega 

delovnega časa. Kot potrebo pa izrazi sistemsko bolj urejeno področje MVIZ, s poudarkom na 

sistematizaciji njenega delovnega mesta, J: A pa se ti zdi da bi blo laži če bi blo to sistematiziran 

al pač da ne? US: Ja seveda da bi blo laži, mislm to bi blo idealno. Ker pol se ne bi rabl vsako 

leto ukvarjat s tem kolk bo teh ur, a bojo in tk naprej. Ker zdej vsako leto znova se moje število 

ur dela s priseljenci spreminja. Mal od tega kok je otrok, mal od tega kok je ur na voljo. Pač 

nobeno leto ne vbemo za ziher kaj bo naslednje leto, tk da če bi blo pač to sistematizirano kot 

delovno mesto na neki splošni ravni bi blo sigurno laži.  

 

4.2 UČENCI  

Tako četrti, šesti kot sedmi razred so njihovo šolo ocenili kot večkulturno. To je pomemben 

element  saj je  ravno ''priznavanje večkulturne šolske skupnosti (in družbe), na podlagi česar 

lahko razvijamo medkulturno družbo'' (Vižintin, 2017, str. 192) izhodišče za razvoj skupnostnih 

vrednot. Kot razlog za to opredelitev so navedli da se na šoli učijo tuje jezike, da šolo obiskujejo 

učenci drugih narodnosti ter da imajo po šoli izobešene napise kot dober dan in dober tek v 

jezikih učencev, ki obiskujejo njihovo šolo, kar je preprost vendar efektiven del ustvarjanja 

vidnosti različnih kultur na šoli. V šestem in sedmem razredu so večkulturno šolo ocenili kot 

pozitivno, predvsem zato, ker se preko otrok priseljencev učijo o drugih kulturah. Učenka iz 

sedmega razreda izpostavi naslednje: Ja, pa tud tko, ne vem, pol poznaš več kultur, bolj si, pač 

ne moreš obsojat, mislm, nimaš unih predsodkov, kar ne vem, govorijo drugi, pa poznaš te 

resno. Milsm, poznaš ljudi s temi kulturami. Tko, jih lahk prašaš vse in tko. Učenka se torej 

zaveda, da je ''medkulturno učenje proces rasti in razvoja, ki izhaja iz razumevanja in 

sprejemanja medsebojnih razlik; takšno učenje v stanju homogenosti ni mogoče'' (Fennes in 

Hapgood, 1997, str. 44). 

Učenci se zavedajo izzivov večkulturnosti, saj razmišljajo o tem, da morda ne bi bilo vojn če 

ne bi bilo različnih ver. To dilemo zaključijo z mislijo, da problem ni v tem da smo si različni 

temveč v tem, da se nekateri ljudje neupravičeno dojemajo kot superiorne: U1: Ampak pomisl, 

če ne bi blo ver ne bi blo vojn.U5: Ja, tud to. U4: Pa sej tud če ne bi blo bi se hitr. Če bi nas 

postavil zdej tko, svet k mamo vsi isti jezik. U3: Ja, ja, se oblačimo isto, razmišljamo isto...U4: 

Ja, bi se isto spet najdu folk k bi si mislu da je boljši od drugih. U3: Ja, tud če ne bi blo res.U4: 

Ja, sej nikol ni res. U4: Ja pač, men se zdi da pač, mislm men je tko ušeč, da nismo vsi I guess 

enaki, ampak, am, odvsin kako drugi ljudje uzamejo to, ker se pol pač kšna taka stvar, kot 

recimo ena skupina ane, k so različne kulture notr, se lohk zlo hitr pač....U5: Skregajo.U4: Ja, 

pač obrne se lohka, da ni tok dobr, da pač folk misl, da majo oni kao najboljšo kulturo pa to. 

U5: Da pol ponižujejo druge kulture, ker misljo, da je njihova najboljša. Tudi učenci iz šestega 

razreda vzpostavijo razliko med enakostjo in enakovrednostjo: J: Se vam zdi da so otroci iz 

Srbije pa iz Bosne pa iz Makedonije, da so vam enaki?U2: Pa sej smo vsi ljudje. J: Smo si vsi 

ljudje enaki? U2: Mhm.  U7: Ne, vsak je posebn in drugačn.  
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Učenki sedmega razreda je všeč, da na njihovi šoli poudarjajo medkulturne vsebine. Otroci 

čutijo, da je njihova šola glede tega posebna, to je v intervjuju omenila tudi socialna delavka: 

U4: Ja pa sej, naša šola je ful odprta za to, da pridejo drugi ljudje, pa da jim mi pomagamo 

pač da se naučijo jezika pa da so tle, da jim je v redu. U5: Sej to mi je všeč pr naši šoli, da ful 

delajo na tem, da učenci poznamo tudi druge kulture, da jih spoštujemo.  

Tudi v četrtem razredu večkulturnost v razredu izpostavijo kot pozitivno: J: Ej otroci, kaj pa vi 

mislite. A je vam všeč da ste iz več različnih kultur. Učenci: (navdušeno) Jaa, ja, to je ful dobr. 

J: OK, gremo eden pa po eden. U4: Ker lahko spoznavaš pol tud druge kulture pa druge jezike, 

vere, praznike. U6: Recimo ko smo predstavljali praznike je U3 predstavil Thanks giving day. 

U3: Ja, zahvalni dan. U6: Al pa punce so predstavljale praznike iz Bosne. J: Mhm. U3: Bajram 

so predstavle. U6: Pa so tud prnesle kaj jejo na bajramu. U2: Sarma.  

Otroci se ob odprtju teme priseljevanja in večkulturnosti tudi sami dokaj hitro navežejo nanjo 

s svojimi lastnimi izkušnjami. Na tem mestu bi izpostavila izkušnje socialne delavke in 

učiteljice zgodovine, ki sta sami opozorili na pomembnost prilagajanja MVIZ izkušnjam otrok, 

torej obravnavanje teme na način ki je otrokom blizu. Prav tako sta opozorili na pomembnost 

dajanja možnosti otrokom, da na načine, ki so blizu njim, izrazijo svoja mnenja o tej temi. Torej 

da se za izražanje uporabijo mediji, ki so otrokom blizu (v njihovem primeru je to kratki film).  

V četrtem razredu je učenec izpostavil, da se bo naslednje leto tudi sam selil in menjal šolo, kar 

ga navdaja z občutki nelagodja: J: U3, kako se počutiš ko greš na novo šolo, a ti je v redu a ti 

ni v redu? U3: Aaam, precej ne. J: Ne? U3: Ker uni k so tm in jih sploh ne p-o-z-n-a-m. Nadalje 

v šestem razredu učenka sama izpostavi, da ima očeta iz Makedonije. Prav tako trije učenci iz 

sedmega razreda sami izpostavijo, da imajo tudi oni bošnjaške ter hrvaške korenine. Torej tema 

priseljevanja in večkulturnosti je tema, na katero se otroci lahko navežejo tudi iz lastnih 

izkušenj, tema, ki jim ni oddaljena. Spet druga učenka pa se na izkušnjo priseljevanja naveže s 

tem, da pove, da se je sama preselila v Ljubljano iz Ptuja ter da se seli iz enega v drug vzgojni 

dom in menjava šole. Ko govorimo o večkulturnosti bi bilo morda smiselno polje kulture 

razširiti dlje od nacionalnosti, saj ko govorimo o kulturi govorimo o različnih načinih življenja, 

komuniciranja ter o različnih izkušnjah. Na tak način lahko pokažemo otrokom, da imajo 

njihove izkušnje na neki točki lahko stičišče, četudi so različnih nacionalnosti.  

Priseljeni otroci pred prihodom v Slovenijo niso imeli izkušnje kulturno mešanega razreda. 

Deklica iz Bosne pove, da se srbski otroci niso smeli vpisati v njihovo šolo. Prav tako deček, 

ki se opredeljuje za bosanskega Srba, pove, da v šolo niso sprejemali Bošnjakov: J: Kaj pa v 

Bosni, Makedoniji pa v Srbiji, a ste mel tud kakšne otroke iz drugih držav al ne? Otroci: Ne. 

P1: V Bosni v šoli ni blo Bosancev, sam Srbi. P2: Pri nas so bli Bosanci. Nama ne dovolijo da 

imamo Srbe, njima pa mogoče ne dovolijo da imajo Bosance. J: Kaj ne dovolijo? P2: Da 

sprejemajo Srbe v šolo. Ne vem zakaj. J: Aha. P3: Mogoče zato, ker bi pol v Bosni vsi govorili. 

P1: Grde besede bi govorili. Tam ko en Bosanc pride v Srbsko šolo, v Bosansko šolo, govorijo 

mu grde besede. Vendar pa učenec pravi, da v Sloveniji ni takšnega odnosa do novih učencev: 

J: Prej si rekel da če pride kakšen Bosanc da mu govorijo grde besede. A tukej tud? U1: Ne. 

4.2.1 Slovenski učenci o priseljenih sošolcih in sošolkah in njihovem 

sprejemu 

Na to, da v njihove razrede prihajajo otroci drugih narodnosti imajo otroci tri različne odzive. 

Prvi je, da to ni nič posebnega, kar je bil večinski odziv intervjuvanih v vseh razredih, kar je 

opazila in v intervjuju izrazila tudi učiteljica slovenščine. J: A bi mi ti mogoče povedal U1, kako 

ste se počutl ko ste dobil te dve nove učenke? U1: Nč tacga. Isto kokr ponavad. J: A pa vam je 

tko kej čudn ko pride nekdo iz druget? Učenci: Ne. U2: Pač v bistvu sej se navadš k pridejo. 

Potem je bil drugi odziv deklice v četrtem razredu, ki je povedala, da sta s sošolko ob prihodu 
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novih sošolcev le-te občudovali ter jim delili komplimente: U6: K je bil prvi dan šole smo s 

prjatlcam tko sedele skupi, pač da smo počakale da vsi pridejo, da se pogovorimo vse in bla 

bla bla bla bla in pol smo se tko pogovarjale tko: o ta je pa lepa, o ta pa zgleda prjazn pa tko. 

Tretji odziv, ki pa ni prišel iz strani sodelujočih, temveč so ga le-ti omenili kot odziv, ki se ga 

poslužujejo nekateri njihovi sošolci, pa je zavračanje priseljenih učencev. V četrtem razredu so 

povedali, da prišlekov nekateri ne spoštujejo, kar se kaže kot nesprejemanje v igro ter 

zavračanje stika. U2: Ampak prvo tko k so pršli nekateri sploh niso njih spoštoval. U4: Ja, 

sprejel. U2: Aaaam, tko, pač... Aaaam. Niso hotl z njimi govorit, niso jih hotl sprejet v igro pa 

tko.  

Še posebej so v četrtem razredu izpostavili eno izmed dveh novih deklic, s katero se na začetku 

ni želel družiti nihče. Kar je pri tem zanimivo je, da so jo zavračali zaradi njenega vedenja, 

nikoli pa niso omenili njene nacionalnosti ali dejstva da je prišla na novo. Z deklico se niso 

želeli družiti, ker se je do sošolcev obnašala  nesramno U3: Recimo S. se je tko čudno obnašala 

pa se noben z njo ni hotu neki preveč družit. U4: Ja, pa tud tko k smo bli na športni je tko, 

porivala. Je bla klopca in je eno porinla dol s klopce in pol jo je noga ful bolela. U4: Pa ful je 

bla nesramna do vseh, vse je porivala. U4: K smo tekli na 600 metrov nas je kar odrivala. Pa 

s komolci se prebijala. To je deklici v živo očital tudi eden izmed njenih prijateljev na fokusni 

skupini z otroki priseljenci M: To je zato k si ti nagajala. Pa zato so te tko sprejeli. Učenci so 

tudi sami od sebe na določeni točki speljali pozornost iz negativnih vidikov svoje nove sošolke 

na pozitivne. Bili so sklepčni, da se je v zadnjem času dotična sošolka spremenila: U6: Ja, sam 

zdej je pa postala mal bl prjazna, zdej k je konc leta. U3: Bolj simpatična je ratala. U6: Ja tko, 

da bi se drugi radi z njo igral. K je mal osamljena ane.  Špekulirajo, da je bila sprememba 

vedenja rezultat njene osamljenosti. Omenili so tudi drugo priseljeno učenko U3: V bistvu ona 

je fajn ampak je precej tiha. U1: Sramežljiva. U6: V bistvu se z vsem nekak strinja zarad tega 

ker ne zna ful ful dobr slovenščine zato je pa bolj tiha in zato jo vedno vprašamo S. a je to teb 

v redu in večino časa reče ja. Ker misl da bi blo prov drugim ustrežt. U1: Večino časa je tko bl 

tih. U3: Ja, plaha je. U6: Drgač je pa prjazna. U3: Drgač pa ja tko fajn. Tudi pri tej učenki 

sami speljejo pogovor na njene kvalitete, se pravi na to, da je prijazna oseba. Sami od sebe 

začnejo tudi razpravljati, kako bi ji lahko pomagali z jezikom, glede na to da ima s slovenščino 

težave. U6: S. pa ubistvu ne razume tok hitr, ampak bi ji najbrž mogl pokazat, tko ne vem če bi 

rekl tole je pa hiša bi ji mogl tko hišo pozabl al pa tko da bi vtipkal na računalnik hiša, al pa 

da v google prevajalnik napišeš. 

Z učenci priseljenci empatizirajo J: Kako pa se vam zdi, da se mora počutit nekdo k pride sem 

iz čist druge države? U7: Slabo. U3: Strah ga je. U7: Slabo, ker je zlo osamljen pa to. U3: Pač 

strah ga je zato ker nima nobenih prjatlov pa ne ve pač, nč ne ve.  U4: Pa tud če ne zna jezika 

se težko pogovarja z drugimi. U2: Da ga skrbi kako se bo naučil jezik pa vse. Ocene.  

Po njihovem opažanju se v njihovem razredu še ni zgodilo, da se ne bi želeli družiti s priseljenci. 

Le eden od učencev je izpostavil da se ni družil s sošolcem ker ni razumel jezika: U7: Jaz se 

na začetku nism mogu družt z V. k nč nism razumel kar je govoru. U2: (začudeno) Nč? U7: 

Skor nč. U5: Jaz sem tud težko razumel. J: Aha se prav to je bil problem da on ni vedu kaj vi 

govorite vi pa niste vedl kaj on govori. Učenci: Ja.  

V sedmem razredu učenka s hrvaškimi koreninami poudari, da v razredu prihaja do žaljenja na 

podlagi nacionalnosti. U5: Da pol ponižujejo druge kulture, ker misljo, da je njihova najboljša. 

U4: Ja, da so tok dobri pa to. J: Zaka pa mislite da se to dogaja? U1: Ker se, v našmu razredu 

velik. U1, U4, U5: Ja. J: A res? Bi vidva (ciljam na U6 in U7) tudi rekla, da se to dogaja v 

razredu? U7: Mhm. J: Kaj pa, konkretno recimo? U5: Žali se vere, kulture nasploh. U1: Pač 

nacionalizem. U1: Ja, sej ne pač usi. Sam bedno je. J: Kako pa konkretno to izgleda? U5: Ko 

se skregajo, in pol vejo da bo to človeka bolelo, ker jim ta kultura nekej pomeni in pol pač 
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udarijo na to točko, da jih zbijejo do konca dol. Učenci se torej poslužujejo žaljenja na osnovi 

nacionalnosti, kadar želijo igrati na čustva in nekoga globoko prizadeti. Četrti razred pa poudari, 

da se žaljenje na osnovi nacionalnosti pri njih uporablja v afektu. Zakaj pa mislš da je on reku, 

da so vsi Bosanci glupi? U2: Mogoče ker se je razjezu. Učenci: Ja, razjezu se je. U4: Razjezu 

se je, drgač ne bi tega reku.  

Letos se jim je pridružil nov učenec iz Makedonije, ki jim je povedal, da določeni fantje nad 

njim izvajajo verbalno nasilje J: Kako pa kej recimo z E.? Danes ga ni tukaj, ampak, bi rekli, 

da ste ga kot razred sprejeli ali še ne? U5: Nekateri ja nekateri ne. U1: Mi smo se z njim 

pogovarjal, pa je reku da ga fantje skoz zajebavajo da je klošar pa take fore.  

Še posebej pa učenci izpostavijo, da v razredu ne pride do izključevanja zgolj na podlagi 

nacionalnosti, temveč da je razlog za izključevanje lahko karkoli. U5: Ja sej to, eni hodijo okol, 

eni so pa tko pač skupaj. Sej zdej je to drugač. Na začetku leta je blo slabš. U2: Ja, v prvem, 

drugem, tretjem, četrtem je blo ful hujš. U5: K ti prov niso dovolil da prideš zravn. Prov vsak 

je pršu na to temo, da so ga izločl. J: Izključevali pa so na podlagi česa?U5: Pr enih jih je motu 

videz, pr enih vera. Za vsakega posameznika neki drugega. Pri vsakem posamezniku so našli 

nekaj kar jih je motlo, kar bi se rablo spremenit. U3: Al pa pač recimo obnašanje, mal tud 

pamet pa to. U5: Ja, sej to pač. U3: Mislm tko, ne pamet, pač ocene pa to. Izključevanje pa 

izvajajo predvsem skupine, ki so dojete kot popularne in imajo veliko socialnega vpliva znotraj 

razreda.  

4.2.2 Priseljeni učenci o vključevanju v razred in o odzivih sošolcev 

Skupina otrok priseljencev s katero sem izvedla fokusno skupino je bila po starosti raznolika. 

Prav tako po narodnostni sestavi in po samih izkušnjah selitve. Dva od petih sta se selitve 

veselila, medtem ko se je ostali trije niso. Vsi pa se strinjajo, da je življenje v Sloveniji zelo 

drugačno od življenja v matični domovini (Bosna, Makedonija, Srbija). Drugačna se jim zdi 

šola (navedejo slednje: tukaj imajo malico in kosilo v šoli medtem ko so v prejšnjih šolah imeli 

samo malico, ki so jo nosili s seboj, tu se v šoli nosijo copati, šole imajo tu boljša okna, tukaj 

se več naučijo). Šolo v Sloveniji ocenjujejo kot na splošno boljšo kot svoje prejšnje šole, ki so 

jih obiskovali. 

Ko govorimo bolj specifično o njihovih izkušnjah z razredom na začetku, izpostavijo, da so 

imeli probleme z vključevanjem. Učenec iz četrtega razreda pove, da so bili sošolci na začetku 

fizično in verbalno nasilni do njega. J: Pa ste tuki zdej že vsi našl kakšne prjatle al še ne? 

Učenci: Smo. P3: Na začetku leta sem imel mal problema. So govoril nekej o meni so tko ščipal, 

in tko sem pač imel probleme. Zdaj več nimam. Tud letos se družmo, pa si ne določimo kere so 

ekipe, pač zbiramo. 

Tudi njegova sošolka omeni, da je otroci niso sprejeli, odziv njenega sošolca pa je bil: J: Kaj 

pa, kakšni pa se vam zdijo slovenski učenci. Al so vas lepo sprejel al ne? P3: Ja.(tišina) J: Kokr 

kdo mogoče? P4: Tko tko. P3: To je zato k si ti nagajala. Pa zato so te tko sprejeli. 

Štirje od petih sodelujočih so povedali, da jim ob prihodu ni pomagal nobeden od sošolcev, kar 

pa je v nasprotju, kar so povedale skupine slovenskih otrok, ki so našteli vrsto načinov pomoči, 

ki jih nudijo svojim novim sošolcem. Ta diskrepanca je zanimiva, za nadaljnje raziskovanje bi 

bilo zanimivo in koristno poiskati vzroke zanjo. Morda tičijo v jeziku, torej da se otroci na 

začetku niso sposobni sporazumeti, ter se tako izogibajo stiku. Morda pa razred res nudi različne 

oblike pomoči, vendar to morda niso oblike, ki bi jih novi učenci potrebovali. Na to misel se 

lahko navežem z vprašanjem, ki sem ga zastavila priseljenim učencem: če bi morali izbirati, ali 

bi ob priselitvi raje imeli v novi šoli prijatelje, ali bi se raje naučili slovenski jezik. Vsi so 

odgovorili, da bi raje imeli prijatelje, da je to največji faktor dobrega počutja. J: Kako pa je tebi 

tuki? U2: V redu. Mam dobre prjatle, spoštujejo me pa sprejemajo v igro. 
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Sicer jim tudi neznanje jezika na začetku povzroča probleme U7: Ja, k sm pršu na začetku mi 

je blo težko. K sm se uno pač, nisem jezik znal, nism znal govort. 

Na vprašanje, kaj bi potrebovali ob prihodu na novo šolo so navedli dve opciji pomoči, ki bi si 

ju želeli: J: Kaj bi lahko naredl, da bi blo vam laži k ste pršli? P4: Da mu neki pomagam, da 

mu neki prevejam. J: Mhm, kaj pa ti mislš? P1: Da mu pokažem kje je kaj v šoli. Se pravi jim 

je jezik tudi pomemben element integracije, vendar družbo, socialne stike še vedno postavljajo 

na prvo mesto. Morda dojemajo pomoč pri jeziku in orientaciji kot nekaj, pri čemer jim šola 

lahko pomaga, medtem ko socializacijo dojemajo bolj kot individualno zadevo, pri čemer jim 

šola ne more pomagati. Kar šola lahko stori na področju socializacije učencev priseljencev je, 

da ustvarja situacije, kjer otroci lahko najdejo priložnosti za druženje, ter da svoje učence 

izobražujejo v smeri medkulturne kompetentnosti.  

Da se malo vrnemo k diskrepanci med občutki otrok priseljencev in slovenskih otrok glede 

nudenja pomoči novim učencem. Zanimivo je, da šola dejansko nudi vrsto pomoči, ki so jo 

priseljeni učenci izrazili kot potrebno- torej orientacija po šoli ter pomoč pri učenju jezika. Za 

učence je šola namreč organizirala uvajalnico, kjer se jim je razkazala šola, predstavili 

razredniki, pravila šole in podobno. Prav tako imajo organizirano pomoč pri učenju jezika, 

katero izvaja učiteljica slovenščine pa tudi slovenski otroci so poudarili, da nudijo novim 

učencem pomoč pri jeziku na različne načine, ki so se večinoma nanašali na jezik in nove 

besede. Zakaj imajo torej štirje od petih priseljenih učencev še vedno občutek, da jim ob prihodu 

ni pomagal nihče? Odgovore na to vprašanje bi bilo vredno poiskati v nadaljnjem raziskovanju, 

saj bi tako lahko bolj učinkovito pomagali otrokom priseljencem pri integraciji. 

 Socialno mrežo priseljenih otrok večinoma sestavljajo otroci, ki imajo tudi priseljenske 

korenine J: S kom pa se kej družiš tukej, maš tukej družbo prjatlov ki tud večinoma prihajajo iz 

Bosne, al maš mešano družbo? U2: Ja, mam prjatle k so iz Bosne, pa še živim na Primožičevi 

ulci pa tam je ful Bosancev in sem prjatu z njimi pač. U6: Ja, velk je Bosancov tam. Takšne 

vrste socialnih mrež se pri priseljenih otrocih pogosto pojavljajo, saj so intra-etnične povezave 

v novi državi lahko močan vir podpore, kar sta v svoji raziskavi opazili tudi D. Sime in R. Fox 

(2015, str. 527). V razredih sem prav tako izvedla sociograme, ki pa so pokazali zanimive 

rezultate: učenci priseljenci niso imeli niti ene vzajemne izbire, in še več- niso imeli niti ene 

uvrstitve med top tri izbire sošolcev. Ti rezultati nam lahko povedo, da se otroci priseljenci še 

vedno morajo pogajati za svojo pozicijo v razredu. Omenila sem že, da je eden od intervjuvanih 

povedal, da mu je sošolec rekel, da ''so vsi Bosanci neumni''. Na vprašanje, če kdo reče da so 

vsi Slovenci glupi, pa učenec odgovori da ne. J: A kdo reče da so vsi Slovenci glupi? Učenci: 

Ne. J: Zakaj pa to noben ne reče? U4: Kaj pa vem. U2: Zato, ker jest živim v Sloveniji in zgleda 

kot da sem jaz Slovenec. U4: Ja in kaj zdej? U2: Ja če jest rečem Slovenci so glupi, pol sem tud 

jest glup. Tukaj se učenec naveže tudi na temo kompleksne etnične identitete otrok priseljencev.  

J: A pa ste imel kdaj tle kakšne težke dneve, da se vam je zdel: ojoj, zakaj moram bit tlele, rad 

bi šel nazaj? P4: (odločno) Ja. P3: Ja. P4: Ja, ko sem prišla v to šolo. J: Kaj pa ti, a se ti je že 

kdaj zdel, ooo, zakaj morm bit tukej?P1: Ja. J: V kakšnih dnevih je pa to blo? Kaj pa se je 

zgodil da ste tko mislili? P1: Pisal smo test iz matematike. P4: Test iz angleščine. Obdobja 

ocenjevanja so torej, logično, stresna obdobja za priseljene otroke.  Kot veliko pomoč v takšnih 

trenutkih so omenili učiteljico slovenskega jezika (omenjena kot US): J: Kaj pa vam je pomagal 

v teh težkih dnevih? P4: Ja, US. Učenci: (ljubeče) Ja, US. P3: Pa sošolci. 

Ob prihodu v nov razred so se priseljeni učenci na kratko predstavili. To se jim je zdelo zadosti, 

niso bili naklonjeni ideji, da bi se razredu predstavili preko svoje kulture, npr. s svojimi 

folklornimi plesi, ali pa da bi predstavili svoje mesto kjer so živeli in kako so živeli. Naklonjeni 

pa so bili ideji (predvsem fantje), da bi skupaj s svojimi novimi sošolci odigrali igro nogometa 
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ali košarke. Predstavili pa so se samo oni, slovenskim učencem iz šestega razreda pa se zdi 

dobro, da bi  bila predstavitev vzajemna, da bi tudi oni predstavili sebe in svojo državo novim 

učencem.  

4.2.3 Reševanje problemov v razredu 

Način reševanja problemov na šoli je pomemben faktor, ki vpliva na šolsko klimo ter s tem na 

počutje učencev na šoli- ali se počutijo varno ali ne, ali zaupajo odraslim ali ne. ''Občutek 

varnosti v šoli močno spodbudi učenje in zdrav razvoj učencev'' (Devine in Cohen, 2007, v 

Thapa idr., 2013, str. 4). Od tega pridobijo vsi, tako priseljeni kot nepriseljeni učenci ter tudi 

zaposleni.  

Ko govorimo o načinih reševanja problemov v razredu v četrtem razredu otroci omenijo, da so 

otroci seznanjeni z razrednimi pravili: U3: Mamo neka razredna pravila. In če jih kršiš moraš 

za kazen prepisat eno tako stran. Večinoma za vse je prepisovanje. U4: Pa to so samo če pozabiš 

potrebščino al pa kej takšnega. Še posebej pa izpostavijo primer učiteljice, ki učence, ki so bili 

udeleženi v prepir ali v neprimerno vedenje, posede v krog kjer vsak pove svojo plat zgodbe 

nato pa se o dogodku pogovorijo in poskušajo najti rešitev.  U3: Ena učitelca je to tko reševala, 

da so se posedl okol nje in pol so se pogovarjal. Vsak je povedal svoj mnenje. In pol so se 

pogovoril in ugotavljal kdo se laže pa kdo ne. In pol k razrešjo zadevo pa običajno začnejo pol 

prepisovat. Učenci  vedo, da če bodo učiteljem povedali, da imajo problem, da bodo učitelji 

težavo pomagali razrešiti, v sedmem razredu to povedo takole: J: Se vam pa zdi da se težave 

rešujejo? Ko so težave, se jih naslovi? U5: Ja, je suport, se jih naslovi. Posameznik pač mora 

rečt neki. Se reši, če uni k ma probleme pove, da so problemi, ker če ne se to samo vleče. Učenci 

torej zaupajo odraslim, da so jim njihove težave pomembne, verjamejo da so učitelji njihovi 

zavezniki in ne nasprotniki.  

V šestem razredu probleme rešujejo na različne načine, nekateri gredo najprej do učiteljev, 

nekateri pa najprej poskusijo problem razrešiti sami med sabo. Izpostavijo pa, da je večinoma 

učinkovito če za problem povedo učiteljem: J: A pa probleme k jih mate v razredu a jih rešujete 

sami al...?(me prekinejo) U4: Pač najprej povemo učitelci po pa... Jo prekine U3: Ne najprej 

sami. U4: Če pa ne gre pa gremo k učitelci. J: A k razredničarki? U4: Ja, najprej k 

razredničarki. U2: Al pa k sorazredničarki. J: A to učinkuje da poveste učiteljici, se pol 

ona...?(me prekinejo) Učenci: Ja. Včasih. Večinoma. J: Bi ti povedala? A to učinkuje al ne? 

U3: Večinoma ja. Če pa ne pol pa gremo še do ene druge učitelce k pa prov pač rešuje te 

probleme. J: Aha do socialne delavke? U3: Ja. Torej v  primeru pa da niti pomoč učiteljev ne 

učinkuje, se problem rešuje pri socialni delavki. U2: (zavije z očmi) Ja, sam ona komplicira. J: 

Socialna delavka preveč komplicira? Učenci: (smeh) J: Zakaj pa? U2: Ja ne vem, vse natančn 

hoče vedt, pa rešuje te spore, zakaj se vidva ne razumeta in tko. U7: Pa pač pokliče tiste k so 

jih sam vidl od daleč al pa k sploh nč niso nardil pa jih pokliče da morjo bit zravn, čeprav jih 

vpraša eno stvar pa še vedno sedijo zravn. Zdi se jim, da ima v primeru problematičnih učencev 

največjo moč prav socialna delavka U1: Socialna delavka je trmasta in k reče poslušamo. 

Socialni delavki torej priznavajo določeno avtoriteto. Prav tako svoji razredničarki: U5: Ampak 

mi mamo tud ful dobro razredničarko, k res zna rešit, k se katerikoli problem ga maš se proba 

najt čas, ga najde. Vsako razredno uro govorimo o tem, se pogovorimo. Zavedajo se, da v 

primeru težav lahko dobijo podporo in pomoč pri odraslih zaposlenih na šoli. Zdi se jim 

nezaslišano, da nekateri razredniki porabijo razredne ure za to, da gredo naprej s snovjo: U5: 

Ampak mi mamo tud ful dobro razredničarko, k res zna rešit, k se katerikoli problem ga maš se 

proba najt čas, ga najde. Vsako razredno uro govorimo o tem, se pogovorimo. U3: Sej zato pa 

so razredne ure. U5: Ja, sej to, ampak eni tud na razrednih urah ne delajo nič. U2: Ponavad 

so razredne ure tko, da se obvešča, ne da se pogovarja. U5: Mislm odvisno od situacije. U4: 

Pr enih grejo učitelce kar s snovjo naprej. U2: Kaaaj? 
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Pohvalijo tudi način reševanja težav socialne delavke: U7: Včasih tud tko rešujemo probleme, 

da pač ta socialna delavka, kakšen problem ona ne bo kar dala vpisa ali pa opomina. Ona ti 

bo dala neki da delaš. Jest sem imel s tem izkušnje (smeh). Neki smo čez okn metal papirčke in 

pol nam ni hotla dat opomina, mogl smo tko 24 ur narest s hišnikom, mu pomagat. To je blo kr 

neki. Vedno neki da, da se dela. U5: Da te izuči. Takšen način se jim zdi bolj učinkovit kot 

opomin. U7: Ja. Ne bo kar dala vpisa.U5: Zato ker pač vpis nekaterim sploh ne odpre oči kaj 

delajo narobe. Boljša kazen je, da te spomne: aha, zato ne smem tega delat. U3: Neki 

dolgotrajnega k ti gre pol na živce. U5: Ja, in pol veš da če boš to naredu spet da je to al narobe 

al pa nekateri nehajo to delat sam zarad tega ker vejo kakšne bodo posledice.  

Reševanje problemov na šoli je pomembno, potrebno pa je biti previden. Odrasli morajo znati 

utemeljevati svoja ravnanja in načine reševanja problemov, saj so otroci zelo občutljivi na 

krivice. Nepravična ravnanja učiteljev so bila ponavljajoča se tema ob pogovoru o razreševanju 

problemov. Frustrira jih, ko si ne znajo obrazložiti, zakaj je učitelj v enem primeru ravnal 

drugače kot v drugem, ki je identičen. Učitelji morajo biti sposobni obrazložiti svoje odločitve 

in ravnanja, saj bodo tako učenci imeli večje spoštovanje in zaupanje v njih.  

Slovenski otroci so torej naklonjeni pomoči učiteljev pri reševanju svojih problemov, medtem 

ko priseljeni učenci niti ne. Na vprašanje, na koga se obrnejo, če imajo v šoli probleme s snovjo 

ali s sošolci, odgovorijo da na nikogar: J: Kaj pa vidva, a vesta na koga bi se obrlna? Da bi mi 

rekla, ej jest mam pa težave, a mi lahko pomagate? P5 a bi se ti na koga obrnu po pomoč al ne 

bi? P5: (zmaje z glavo) J: Ne bi? P3: Morš pogruntat sam. Samo ena priseljena učenka se obrne 

na učitelje, če so sošolci do nje nesramni.  

Zanimivo je, da to da se slovenski otroci ob problemih obračajo na učitelje eden od priseljenih 

učencev pravzaprav vidi kot ''špecanje''. P3: Ma tukej te kuj grejo zatožit in dobiš eno stran 

prepisa.  

4.2.4 Učenci o učiteljih 

Z učitelji imajo priseljeni učenci tako dobre kot slabe izkušnje. Izpostavijo predvsem pozitivne 

izkušnje. Eden od učencev pravi, da je na začetku imel veliko problemov z jezikom, vendar so 

mu učitelji pri ocenjevanju pomagali, so se z njim pogovarjali v njegovem jeziku: U7: Ja, in 

pol so mi učitli pomagali. Rekli so mi na primer po hrvaško. 

Več jih je izpostavilo, da so se učitelji z njimi na začetku pogovarjali v 

srbskem/bosanskem/hrvaškem jeziku. Če niso vedeli imena za kako stvar, so jim jo učitelji 

pokazali. Če česa niso razumeli, so jim učitelji snov dodatno razložili. Eden od učencev 

izpostavi, da se mu zdi, da so učiteljice do vseh učencev enake. Strinja se tudi ena od učenk, ki 

meni, da jih (priseljene učence) niti učitelji niti učenci ne jemljejo kot nekaj posebnega, to 

obrazloži takole: J: A se vam zdi da ste za učitelje in sošolce nekaj posebnega ker ste iz drugih 

držav? P4: Ne, nč posebnga. P1: Men se tud tko zdi. P4: Ja, ker sem jaz tud otrok. 

Zelo so naklonjeni učiteljici slovenščine (v citatu omenjena kot ''US''). Na njeno ime so 

odreagirali zelo ljubeče. J: Kaj pa US? Vam pomaga? Učenci: Jaaa. US nam pomaga velik. J: 

Kaj pa pol delate pr US, a se sam jezik učite al še kej druzga? P1: Igramo se. P4: Ja. P3: Zelo 

je prijazna. Njeno ime izgovarjajo ljubeznivo.  

4.2.5 O MVIZ na šoli, izkušnje in priporočila učencev 

Na splošno menijo, da je na njihovi šoli dobro poskrbljeno za učence, ni jim  neprijetno prihajati 

v šolo, ne bojijo se, da bi se kdo zafrkaval in se znašal nad njimi, kar daje dobro izhodišče za 

nadaljnje delo na šolski klimi, tudi na MVIZ. Ena od učenk sama od sebe izpostavi, da njihova 

šola dobro poskrbi za priseljene U4: Ja pa sej, naša šola je ful odprta za to, da pridejo drugi 

ljudje, pa da jim mi pomagamo pač da se naučijo jezika pa da so tle, da jim je v redu. U5: Sej 
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to mi je všeč pr naši šoli, da ful delajo na tem, da učenci poznamo tudi druge kulture, da jih 

spoštujemo. Tudi v šestem razredu menijo, da njihova šola dobro sprejema nove učence. Tudi 

četrti razred je mnenja, da je za prišleke dobro poskrbljeno, eden od učencev izpostavi le en 

problem: J: Ej, a pa se vam zdi, da pri vas na vaši šoli, da mate tko, da je v redu urejeno kar se 

tiče tega ko pridejo novi učenci? Učenci: Ja. U3: Precej v redu, edin ena težava je. Da nimajo 

teh ta pravih učbenikov k bi jih mogl imet. Na začetku. Ampak pol jih pa dobijo.  

Sedmi razred pove, da učenje medkulturnega dialoga na njihovi šoli ni osredotočeno samo na 

enkratne dogodke, kot na primer na prireditve, temveč je na splošno vpeto v šolsko življenje. 

To se jim zdi dobro: U4: Mislm lažje je če si z nekom vsak dan. Boljš kot pa da greš enkrat na 

neko prireditev pa ti pač neki sam povejo. U5: Ja ja, in ti pol povejo in to je to. Ker pol če si z 

njekom vsak dan, ti ostane v glavi, se navadiš na to in ti pač priraste v življenju. Ne pa tako da 

greš enkrat nekam in to je to. Na to apelira tudi M. A. Vižintin (2017), ki poudarja, da je MVIZ 

potrebno vplesti v šole kot pedagoško-didaktično načelo. 

Na temo prilagojenega ocenjevanja otrok priseljencev so v vseh razredih otrocih odgovorili 

enako: zdi se jim pravično, da imajo ti otroci prilagojeno ocenjevanje. Otroci so empatični in 

se poskušajo postaviti v vlogo priseljenih otrok: U4: Men se zdi to v redu, ker oni majo pač 

svoje probleme s tem da so se preselil pa te stvari, pa da jim pač dajo mal prostor tok da lohka 

se lepo v miru naučijo. U2: Da mu je laži. J: Kaj si hotu povedat? U7: Ja da ker se oni še morjo 

naučit jezik in je potem samo preveč tega da se ne bi mogl nč druzga. Da se morjo prvo naučit 

jezik potem pa še vse snovi k jih majo za nardit jih morjo razumet pol morjo pa še vse nardit pa 

se še učit. Kar je pa verjetno teži. Tud jaz verjetno ne bi mogu vsega nardit če bi šu zdej v Afriko 

pa bi se mogu še naučit afriško. Ravno takšno zamenjavo perspektive je za zelo učinkovito 

metodo izpostavila tudi učiteljica zgodovine, ki pravi da se večkrat posluži takšne metode za 

razpravljanje z učenci, s tem pa spodbuja empatične odzive otrok. Fennes in Hapgood (1997, 

str. 55) empatijo definirata kot enega glavnih ciljev medkulturnega učenja.  

V debati glede načinov pomoči novim učencem so otroci prvotno praviloma pomislili nase, kaj 

lahko oni storijo, da bo novim sošolcem lažje, šele po moji intervenciji so pomislili, da tudi 

drugi, na primer učitelji lahko storijo kaj. V sedmem razredu pa je ena od deklet pravzaprav 

poudarila, da je ta teža odgovornosti prevelika. Torej da oni sami kot razred ne morejo 

pomagati, da za to niso sami odgovorni, da si želijo pomoči: U5: Ja, ne more zdej razred sam 

to nardit. Vsi morjo bit pripravljeni na to da ga vključijo, da se bo on dobro počutu. On mora 

neki narest, razred mora neki narest, vsi, učitli, vsi.  

Učenci imajo veliko idej kaj se da storiti za bolj gladko integracijo novih učencev iz tujine. V 

četrtem razredu se najbolj osredotočijo na pomoč z jezikom: U5: Lahko bi se mu predstavili. 

U6: Pa lahko bi tud tisto nardil, da na listek napišeš tabla, pa ga nalepiš na tablo. U4: Lahko 

bi mu na list napisal te osnovne besede. Pol pa zravn nardil tko je enako. V nadaljevanju 

pogovora se je porodila ideja, da bi priseljeni učenec dobil navodila tako v slovenskem kot 

svojem maternem jeziku, tako pa bi moral napisati tudi odgovore. Nato so prišli do sklepa, da 

bi to vzelo veliko časa, zato so prišli celo do ideje, da bi se vsi učenci pol dneva morali učiti v 

slovenščini in pol v jeziku priseljenca, s čimer se niso strinjali vsi: U4: Ne. U3 a ti lahko jaz 

nekej povem. A si ti pri sebi? Glej, slovensko se je lažje naučit kot makedonsko, in pol bi se 

mogl vsi učit. Mi bi se mogl učit makedonsko in to je ful težko. Če bi se pol dneva pogovarjal 

po slovensko pol dneva pa v tistem, pol ne bi vedl kaj se dogaja v drugi polovici dneva, al pa v 

prvi, odvisno. Kaj pa če bi imel dve učiteljici? Ena k bi učila slovensko pa eno k bi učila 

makedonsko. Kot primer dobre prakse v četrtem razredu izpostavijo uvajalnico: U6: Pa tud men 

se zdi v redu da so tko prilagodil, ker na začetku leta, preden se je šola začela, en teden pred 

tem, so tisti novi učenci, k niso iz Slovenije 
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V šestem razredu se tudi večinoma osredotočijo na jezik: U7: U, u, mejbi tisti k poznajo jezik k 

ga on govori, da bi se mu pomagal učit jezik nš. Da bi mu recimo mu povedal kaj kej pomen. 

U2: Da mu razkažejo šolo. U2: Da mu pomagaš pri pouku pisat, pač črke pa to. U7: Al pa da 

se popoldne dobijo po šoli, k so že prej bli prjatli, pa da mu pokažejo kako se kej nardi, 

popoldne. U1: Al pa da mu kaj prevedeš če ne razume, recimo če učitelca razlaga. J: Mhm. Se 

prav to bi vse vi lahko nardil, to vse sošolci lahko naredijo. Kaj pa recimo, kaj pa bi učitelni 

lohk nardil? U7: U, da bi... U2: Tist k zna govort v njegovem jeziku pač da mu razloži. U7: Al 

pa da bi recimo drugim dala za delat kšne učne liste medtem ko grejo k njemu pa mu pomagajo 

pa mu prevedejo. Pač k so naloge recimo zračunaj to pa to. U6: Mmm, da pridejo popoldne k 

njim pa jim kej pomagajo, z jezikom. 

Vendar pa v sedmem razredu poudarijo, da morajo biti učitelji previdni: U4: Sej tud ko smo bli 

v drugem smo dobil novega učenca in pol so se učiteljice samo okoli njega vrtele ane. Učenci: 

prikimavanje, spogledovanje U4: In pol je večina razreda postala ljubosumna, ker on je lahko 

vse naredu. In pol je šlo v bistvu vsa ta ljubosumnost proti njemu in pol se noben ni hotel družit 

z njim, tudi ko se je že naučil jezika in se je hotel že z drugimi družit. Noben ga ni maral zaradi 

tega ker je učiteljica ves čas dovoljevala njemu vse. Otroku priseljencu so dovoljevali vse, v 

imenu tega da je nov in priseljen, oni pa so se počutili zapostavljene.  

5. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
RV1: Kaj za zaposlene pomeni koncept medkulturne zmožnosti in medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, ter kako ga doživljajo učenci? 

Intervjuvane zaposlene imajo do medkulturne vzgoje in izobraževanja pozitiven odnos. 

Medkulturno vzgojo in izobraževanje na šoli dojemajo široko, iz intervjujev sem v kategoriji 

načinov izvajanja medkulturne vzgoje in izobraževanja lahko zaznala 3 podkategorije, ki se 

fokusirajo na različne akterje- medkulturna vzgoja in izobraževanje za njih pomeni tako delo z 

otrokom priseljencem, delo z razredno skupnostjo kot tudi delo, ki se nanaša na vse zaposlene 

ter na celotno šolo ter šolsko klimo. Koncepta medkulturne vzgoje in izobraževanja pa ne 

dojemajo le kot didaktično načelo, temveč tudi kot način delovanja, ki jih spremlja v 

vsakodnevnem življenju in ga na učence lahko prenašajo s svojim zgledom.  

Intervjuvani učenci do MVIZ izražajo pozitiven odnos, v svoje razrede so pripravljeni sprejeti 

nove sošolce drugih narodnosti. Ne samo da so jih pripravljeni sprejeti, pripravljeni so jim 

pomagati in se do določene mere tudi prilagajati, da bi bilo novim sošolcem ob prihodu lažje. 

Prav tako izražajo zanimanje za učenje o drugih kulturah. Ravno učenje o drugih kulturah otroci 

po večini dojemajo kot medkulturno vzgojo in izobraževanje. Za starejše učence, torej učence 

sedmega razreda, pa medkulturna vzgoja in izobraževanje pomeni več kot le enkratni dogodki 

in tematike, ki se obravnavajo pri določenih predmetih. Pomeni jim tudi sobivanje, prepletenost 

vsakdana z ljudmi drugih narodnosti. Večinoma učenci izražajo mnenje, da s sprejetjem 

učencev drugih narodnosti v razred pridobijo tako slovenski kot priseljeni učenci, saj se, po 

njihovih besedah, eni od drugih lahko veliko naučijo. Kulturno mešan razred dojemajo kot 

nekaj dobrega. Intervjuvani priseljeni učenci v prejšnjih šolah niso imeli izkušnje 

večkulturnosti. Nekateri so še vedno izrazili željo po šolanju v prejšnjih šolah, se pa vsi 

strinjajo, da je šola na splošno v Sloveniji boljša, ter da tukaj če si iz nekje drugje, še ne pomeni, 

da boš izključen. 

RV2: Na kakšne načine na šoli razvijajo medkulturno zmožnost ter pozitivno 

medkulturno šolsko klimo? 

M. A. Vižintin (2017) v svojem modelu MVIZ predlaga razvijanje sedmih kriterijev na šoli, za 

uspešnejše MVIZ delovanje. Dotična šola deluje v smeri razvijanja teh kriterijev, na nekaterih 

so zelo aktivni, na drugih pa vidijo možnosti za izboljšanje. Nastavek za doseganje kriterija, ki 
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opredeljuje medkulturnost kot pedagoško didaktično načelo, jim je na šoli uspelo ustvariti. Tako 

otroci kot zaposleni svojo šolo pripoznavajo kot večkulturno, kar je pomembno osnovno 

izhodišče za MVIZ delo. MVIZ ''ni dejavnost za določeno obdobje dneva, niti poseben šolski 

predmet, ki bi ga bilo potrebno uvesti'' (Vižintin, 2017, str. 194). Tega se na šoli (vsaj 

intervjuvani) zavedajo, to so izpostavili tako učenci kot zaposlene. Kriteriju, ki izpostavlja 

sistemsko podporo pri vključevanju otrok priseljencev, je na dotični šoli v veliki meri 

zadoščeno, saj izkoriščajo večino sistemskih možnosti, ki so ponujene- šola omogoča učencem 

ure slovenskega jezika z učiteljico ki je izobražena v poučevanju slovenščine kot drugega 

jezika, za otroke pripravljajo individualne programe, otroci so deležni dvoletnega prilagojenega 

ocenjevanja. Nekatere možnosti, ki jih priporoča tudi M. A. Vižintin šola izvaja tudi po lastni 

pobudi, oziroma po pobudah, ki prihajajo iz aktivnega jedra zaposlenih. Sem spada spodbujanje 

otrok priseljencev, da se vključujejo v razširjeni šolski program ter organiziranje uvajalnice za 

prišleke. Želijo pa si, po besedah socialne delavke, izboljšati področje medvrstniške podpore 

ter delo s celotno razredno skupnostjo. Pomemben del MVIZ so tudi ''učitelji z razvijajočo se 

medkulturno zmožnostjo'' (Vižintin, 2017). Vse zaposlene so kot največjo težavo, oviro za 

izvajanje MVIZ navedle učitelje s predsodki. Socialna delavka je že organizirala delavnice 

razbijanja predsodkov za učitelje, prav tako sodeluje z učiteljico slovenščine, s katero pristopita 

do učiteljev, za katere se jima zdi, da bi svoje delo lahko boljše prilagodili kulturni 

heterogenosti svojih učencev. Vse tri intervjuvane zaposlene se udeležujejo izobraževanj na 

temo MVIZ ter izpopolnjujejo svoje znanje iz tega področja. Združujejo se z drugimi učitelji 

ter si izmenjujejo izkušnje ter primere dobre prakse iz področja MVIZ ter na splošno. 

Sprejemajo svoj delež odgovornosti pri ustvarjanju medkulturne šolske klime. To so vse 

pomembni kriteriji modela medkulturne vzgoje in izobraževanja po M. A. Vižintin (2017). 

Navaja pa še razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih, za kar je potrebno 

organizirano sodelovanje, na višji ravni kot samo vsak učitelj individualno- tako sta na primer 

učiteljica zgodovine in socialna delavka del mreže Globalnih učiteljev od koder črpata tudi ideje 

in moč za uvajanje le-teh na njihovo šolo. Medkulturni dialog na šoli poskušajo vzpostaviti 

preko manjših projektov, kot na primer organiziranje medkulturnih šolskih prireditev, pa tudi 

preko večjih, kot na primer sodelovanje na Festivalu migrantskega filma s svojim izdelkom. 

Pouka maternih jezikov priseljencev ne izvajajo, prav tako je izpostavljanje različnih jezikov 

še v povojih, kot na primer izobešanje pozdravov v različnih jezikih, enkratne delavnice, kot je 

pisanje svojega imena v kitajskih pismenkah, česar je sošolce učila učenka kitajska priseljenka, 

branje Prešernove poezije v jezikih priseljencev. Sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo pa 

je na šoli za enkrat še precej nerazvito oziroma neizkoriščeno področje.  

RV3.1: Kako zaposleni in učenci ocenjujejo kvaliteto izvajanja medkulturne vzgoje in 

izobraževanja na šoli?  

RV3.2: Na kakšen način se po mnenju učencev in zaposlenih ukrepi medkulturne vzgoje 

in izobraževanja odražajo na medkulturni zmožnosti učencev in zaposlenih ter na šolski 

klimi? 

RV3.3: Kako so otroci priseljenci povezani z ostalim razredom? 

Tretje raziskovalno vprašanje je trodelno, vsi trije deli pa se nanašajo na rezultate MVIZ na 

šoli. S kvaliteto MVIZ na šoli so tako intervjuvani učenci kot zaposleni po večini zadovoljni. 

Menijo, da se njihova prizadevanja poznajo na pozitivni šolski klimi. Tudi priseljeni otroci 

slovensko šolo ocenjujejo za večkulturno, medtem ko njihove prejšnje šole niso bile 

večkulturne oziroma jih za le-take niso pripoznavali. Njihove izkušnje z vključevanjem v 

slovensko šolo so si med seboj seveda različne, včasih so izjave kakega učenca ali učenke tudi 

nekonsistentne oziroma kontradiktorne, kar pa je povsem normalno, saj so v času intervjuja v 

Sloveniji preživeli šele 9 mesecev in še niso imeli časa integrirati vseh različnih izkušenj v eno 
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pripoved (na primer, učenec reče, da so ga v razred lepo sprejeli, potem pa pove, da so ga na 

začetku ščipali in ga opravljali). Zanimivo je tudi, da so otroci priseljenci izrazili občutek 

prepuščenosti samim sebi ob prihodu na slovensko šolo. Njihova izkušnja je, da jim na začetku 

ni nihče nudil pomoči, pa čeprav so sami od sebe navedli primere pomoči, ki so jim jo nudili 

sošolci in učitelji, prav tako so o različnih načinih pomoči ki so jo izvajali, govorili tudi ostali 

otroci in zaposlene. Zakaj torej otrokom priseljencem še vedno občutek, da so bili prepuščeni 

sami sebi? To področje bi bilo smiselno nadaljnje raziskati in odkriti kje se skriva razlog za to 

diskrepanco, da bi lahko otrokom priseljencem čim bolj olajšali vključevanje v nov razred.  

Intervjuvane zaposlene opažajo pozitivne spremembe na šoli. Učiteljica in socialna delavka, ki 

sta na šoli zaposleni že več kot 15 let, opažata učinke dolgoletnega dela na medkulturnosti. 

Menita, da otroci čutijo, da je njihova šola glede te tematike nekaj posebnega, da čutijo odprto 

šolsko klimo. In res so takšne občutke izrazili tudi intervjuvani učenci. Slovenski učenci so 

povedali da je njihova šola zelo odprta in pripravljena pomagati učencem, ki prihajajo iz drugih 

držav. Povedali so mi, da se na šoli počutijo varno. Vedo na koga se lahko obrnejo v primeru 

težav. Zdi se jim, da se težave na njihovi šoli rešujejo, da se jih ne ignorira. Priseljenim otrokom 

je bilo ob prihodu na šolo težko, marsikdo se ni želel družiti z njimi. Vendar pa povedo, da jih 

ni nihče 'zafrkaval' ali bil do njih nasilen na podlagi nacionalnosti.  

Tudi mlajša sodelavka opaža učinke dela na medkulturni vzgoji in izobraževanju- meni, da je 

vsak poskus, ki so ga do sedaj poskušali vpeljati v šoli, pustil določene pozitivne posledice (na 

primer da so naredili različne kulture, ki so na njihovi šoli, vidne, da so šoli dali sloves odprtosti, 

da otroci večinoma priznavajo večkulturnost njihove šole ter le-to dojemajo kot nekaj 

pozitivnega). Ni se jim še zgodilo, da bi želeli izpeljati nekaj v povezavi z MVIZ, pa bi to 

prineslo negativne oziroma neželjene rezultate. Vse zaposlene menijo, da so njihovi otroci zelo 

odprti in sprejemajoči ter to direktno povezujejo z njihovim MVIZ delom.  

Kljub vsemu pa sem iz rezultatov sociograma lahko razbrala, da niti eden od priseljenih otrok 

ni bil uvrščen v eno izmed treh pozitivnih izbir. Torej nihče ni bil izbran za najljubšega sošolca 

ali sošolko. Sicer to samo po sebi še nič ne pomeni, saj je logično, da so otroci izbirali sošolce, 

s katerimi so povezani že od prej. Priseljeni otroci so priznali, da so na začetku imeli težave z  

vključevanjem v razred, da jim je oviro delal jezik pa tudi določeni sošolci, ki so jih nadlegovali 

in jih niso želeli sprejeti v svojo družbo.  

RV4: Kakšne so potrebe učencev in zaposlenih na področju izvajanja medkulturne vzgoje 

in izobraževanja? 

Intervjuvani so izrazili tudi določene potrebe, ki se pojavljajo na področju izvajanja 

medkulturne vzgoje in izobraževanja. Med intervjuvanimi zaposlenimi se predvsem pojavlja 

potreba po sistematizaciji tega področja, saj bi to olajšalo delo na mnogih nivojih (vsaj 

učiteljem, ki se trenutno na lastno pobudo trudijo izvajati MVIZ ter uvesti določene načine dela 

na šolo). Trenutno se pojavljajo problemi s časom, torej zaposlene težko umestijo vse projekte 

in zamisli znotraj njihovega delovnega časa. Problem so že začeli reševati tako, da so učiteljico 

slovenščine za polovični delovni čas zaposlili za delo z otroki priseljenci, kar se je izkazalo za 

zelo dobro potezo. Zaposlene kot eno večjih ovir navajajo predsodke nekaterih učiteljev do 

priseljenih učencev, medtem ko učenci priseljenci tega problema niso navedli, večinoma so o 

učiteljih govorili kot o suportivnih, pripravljenih na pomoč, predvsem z jezikom in dodatnimi 

obrazložitvami nalog ter snovi. Učenci priseljenci so navedli dve glavni potrebi, to sta pomoč 

z jezikom ter pomoč pri orientaciji po šoli ter šolskih pravilih, šolskem ritmu. Iz njihovih 

intervjujev pa lahko tudi sklepam, da čutijo veliko potrebo po socializaciji, saj so prijatelje 

navedli kot najbolj pomemben faktor za dobro počutje v Sloveniji. Slovenski otroci pa 

potrebujejo pomoč učiteljev pri vključevanju novih učencev v razred ter pravično obravnavanje 
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vseh učencev iz strani učiteljev- občutljivi so na favoriziranje in pomilovanje priseljenih 

učencev.  
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IV. SKLEP 
 

Z magistrsko nalogo sem raziskala načine soočanja izbrane šole s kulturno heterogeno sestavo 

le-te ter mnenja, doživljanja in izkušnje zaposlenih in otrok na temo medkulturne vzgoje in 

izobraževanja. Rezultatov se seveda ne da posploševati, saj so specifični dotični šoli. Raziskava 

ima določene potenciale, po drugi strani pa tudi omejitve. Njen potencial vidim predvsem v 

prispevku k pregledu situacije na področju prakticiranja medkulturne vzgoje in izobraževanja 

na slovenskih osnovnih šolah. Kot omejitev pa ravno njeno omejenost na zgolj eno osnovno 

šolo, prav tako bi bili rezultati morda bolj reprezentativni, če bi z razredi, vključenimi v 

raziskavo, pred izvedbo fokusnih skupin preživela več časa, da bi otroci lahko dobili močnejši 

občutek zaupanja. 

Intervjuji in fokusne skupine so pokazale, da je intervjuvanim tema medkulturne vzgoje in 

izobraževanja predstavlja nekaj pozitivnega. Seveda prihaja do določenih trenj, predvsem v 

razredni skupnosti ob prihodu novih učencev ter pa neprimernih odzivov nekaterih zaposlenih. 

Vendar zdravo jedro na šoli, ki vlaga energijo v MVIZ, obstaja. V Sloveniji so šole na področju 

MVIZ, po besedah intervjuvanih zaposlenih,  prepuščene same sebi, zato je njihova 

samoiniciativnost še posebej pomembna. Šole bi med seboj lahko izmenjevale primere dobre 

prakse in tako prišle do načina dela, ki ustreza njihovim specifičnim situacijam.  

Šola, ki je bila vključena v mojo raziskavo je pokazala določene primere dobre prakse. Našli so 

inovativen način za poučevanje slovenščine za priseljene učence. Za polovični delovni čas so 

za delo z otroki priseljenci zaposlili učiteljico, ki je opravila tečaj poučevanja slovenščine kot 

drugega jezika. Financirajo jo iz nadstandarda, ki ga šolam izplačajo občine. Z otroki obiskujejo 

in tudi sodelujejo pri Festivalu migrantskega filma, dajejo jim priložnost, da se na temo migracij 

izrazijo na način, ki je njim blizu. Kot primer dobre prakse bi izpostavila tudi vključenost dveh 

zaposlenih v Društvo globalnih učiteljev, kjer se povezujeta z isto mislečimi učitelji. Skupaj 

poskušajo vplivati na bolj sistematično urejenost področja MVIZ na osnovnih šolah.  

Nadalje bi rada predlagala določene ukrepe, vezane na dotično osnovno šolo. Do le teh 

priporočil sem prišla preko raziskovanja situacije ter preko direktnih izjav intervjuvanih o 

njihovih potrebah na področju izvajanja medkulturne vzgoje in izobraževanja. Zelo pozitivno 

bi bilo učiteljico slovenščine zaposliti za polni delovni čas kot zaposleno za delo z otroki 

priseljenci, s čimer se izognejo časovnemu problemu izvajanja projektov, prav tako pa imajo 

otroci stalno na voljo odraslo osebo, na katero vedo, da se lahko v primeru težav obrnejo 

kadarkoli. Predsodki učiteljev so verjetno najbolj trdovraten problem, ki ga je kratkoročno težko 

odpraviti. Na to področje šola lahko vpliva tudi z zaposlovanjem učiteljev z lastno izkušnjo 

priseljevanja, le-ti lahko ''pripomorejo k uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev, saj 

izhajajo iz svojih izkušenj'' (Vižintin, 2017, str. 193). S svojo prisotnostjo bi lahko vplivali tudi 

na bolj odprto klimo v zbornici. Obstajajo tudi določeni projekti, ki naslavljajo ravno to 

tematiko, kot na primer Le z drugimi smo. Na ta izobraževanja lahko šola pošlje svoje zaposlene 

brezplačno.  

Glede na izražene potrebe učencev priseljencev bi šola lahko vsako leto izvedla uvajalnico in s 

tem otrokom prihranila zmedo na prvi šolski dan ter jim dala določen občutek varnosti na šoli, 

še preden se le-ta začne. Priporočila bi oblikovanje vrstniškega mentorskega programa, ki bi 

lahko pripomogel k vsem trem izraženim potrebam- orientiranju po šoli in šolskem življenju, 

učenju jezika, predvidevam pa, da bi močno pripomogel tudi k navezovanju socialne mreže v 

novem okolju. Iz takšnega programa pa ne beneficirajo samo priseljeni otroci, vendar tudi  

prostovoljci, saj sej jim s tem omogoči, da prispevajo k dobrobiti v šolski skupnosti, kakršnih 

priložnosti si, po besedah socialne delavke, njihovi otroci tudi želijo.  
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Za razredno skupnost je pomembno, da ji učitelji nudijo podporo pri vključevanju novih 

učencev. Učitelji naj bodo pozorni na svoja ravnanja. Delo s priseljenimi otroki zahteva veliko 

prilagoditev, te prilagoditve pa morajo učitelji znati strokovno utemeljiti, da se izognejo pasti 

favorizacije novih učencev, torej da bi jim stvari dovoljevali neutemeljeno, zgolj iz občutka 

pomilovanja otrok priseljencev, ki ne koristi nikomur. To je ena skrajnost, druga pa je 

favoriziranje slovenskih učencev, o čemur smo že govorili v zgornjem odstavku. Izpostavila bi 

tudi pomembnost dajanja priložnosti deljenja svojih izkušenj na temo MVIZ vseh otrok, saj so 

se pri intervjujih zelo hitro navezali na vprašanja iz svoje perspektive. Tudi zaposlene so že 

opazile, da imajo otroci veliko za povedati, treba jim je samo dati priložnost, da svoja 

doživljanja izrazijo na način, ki konstruktiven in njim zanimiv.  
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