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POVZETEK 

 

Naraščajoči imigracijski trendi v evropskem prostoru v zadnjih letih postavljajo izobraževalne 

sisteme pred pomembne izzive. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako uspešno vključiti otroke 

priseljence v šole. Da bi bilo to čim bolj učinkovito, je treba poseben poudarek nameniti tudi 

uvajanju učenca v razred, kar bo predmet magistrskega dela. 

 

Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu je posebna pozornost namenjena 

področju začetnega uvajanja otrok priseljencev na razredni stopnji z vidika otroka priseljenca, 

šole, razreda in usposobljenosti učiteljev. Analizirali smo raziskave in prakse, ki se ukvarjajo 

z uvajanjem otrok priseljencev v razred. Prav tako pa so v tem delu terminološko razmejeni 

pojmi, kot sta integracija in inkluzija, ker ju večina učiteljev uporablja za iste namene. V 

zaključku teoretičnega dela smo podali predloge za izboljšanje področja dela z otroki 

priseljenci. 

 

V empiričnem delu smo zastavili nekaj ključnih vprašanj, in sicer: kakšne pristope uporabljajo 

učitelji za uvajanje otroka priseljenca, kako se na sprejem otroka priseljenca pripravijo na ravni 

šole, kako se na to pripravijo v razredu, ali se z vstopom otroka priseljenca v razred spremeni 

delo učitelja, in če se, kako, ter ali se učitelji počutijo dovolj usposobljeni za uvajanje otroka 

priseljenca v razred. Naredili smo analizo uvajanja otrok priseljencev v treh šolah v Sloveniji 

in dveh šolah v Angliji ter analizo prednosti in slabosti v pristopih uvajanja otrok priseljencev 

v teh šolah v obeh državah. Uporabili smo deskriptivno-raziskovalno metodo. Za empirični del 

smo uporabili vnaprej pripravljen vprašalnik z okvirnimi vprašanji, s pomočjo katerega smo 

izpeljali ustni intervju. Vprašanja so odprtega tipa in so se med intervjujem prilagajala in 

dopolnjevala s podvprašanji z namenom pridobitve smiselnih in natančnejših odgovorov. 

Intervjuje smo izvedli s tremi otroki priseljenci iz Slovenije in tremi iz Anglije, ter dvema 

učiteljema iz Anglije in tremi iz Slovenije. 

 

Ugotovili smo, da pri pripravi šole na prihod učencev priseljencev v Angliji na šolah, kjer je 

bil izveden intervju, ne izvajajo posebnih specifičnih dejavnosti in aktivnosti na ravni šole in 

otroke razvrščajo glede na znanje, medtem ko se v Sloveniji na šolah, kjer je bil izveden 

intervju, izvaja posebna priprava na prihod otrok priseljencev v razred in predhodna priprava 

razreda. Razlike so tudi pri uvajanju otrok priseljencev v prvih tednih na ravni šole in razreda, 

in sicer v Angliji sta v razredu dve osebi, učitelj in asistent, medtem ko je v Sloveniji samo en 

učitelj; v Angliji se razreda posebej ne pripravlja na prihod novega učenca, medtem ko se v 

Sloveniji izvajajo različne aktivnosti priprave razreda, na primer preko pogovora z razredom, 

predhodnega pogovora z otrokom priseljencem, prilagoditve sedežnega reda, priprave 

zemljevida; v Angliji je poudarek na enaki obravnavi vseh učencev, medtem ko v Sloveniji 

poskušajo učitelji, kot je bilo ugotovljeno z intervjuji, učencem priseljencem olajšati prve tedne 

z individualnimi urami, pripravami učnih listov v obeh jezikih, s prilagojeno uporabno 

slikovnega gradiva ipd.; jutranjo in popoldansko varstvo je v Angliji namenjeno samo za 

igranje in druženje, medtem ko je v Sloveniji nekaj časa v varstvu namenjenega tudi pisanju 

domačih nalog; razlike so v interesnih dejavnostih, ki so v Angliji večinoma plačljive, medtem 

ko so v Sloveniji organizirane na ravni šol v sklopu interesnih dejavnosti; dodatni in dopolnilni 



pouk se v Anglij ne izvaja, medtem ko se le-ta v Sloveniji izvaja in ga obiskujejo otroci glede 

na njihove potrebe. Ugotovljene razlike med dvema državama so med drugim tudi rezultat 

dejstva, da ima Anglija daljšo tradicijo na tem področju, poleg tega pa se obe državi razlikujeta, 

kako je to področje zakonsko urejeno v aktualni zakonodaji.   

 

 

Ključne besede: otroci priseljencev, integracija, inkluzija, sprejetost, uvajanje, usposobljenost 

razrednih učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Growing immigration flows into Europe in recent years pose significant challenges for 

education systems. This raises the question of how to successfully integrate migrant children 

into schools. In order for integration to be as successful as possible, particular attention must 

be given to welcoming students to the class, which is the subject of our master's thesis. 

 

The thesis consists of two parts. In the first part, we focused in particular on the initial 

welcoming process for migrant children at the classroom level from the perspectives of migrant 

children, the school, the classroom, and teacher qualifications. We looked at various studies 

and practices dealing with welcoming migrant children into the classroom. In addition, we 

defined terms such as integration and inclusion section, as most teachers used them with the 

same meaning. We also proposed suggestions on how to improve working with migrant 

children. 

 

In the second part, we asked some key questions: what approaches did teachers use for 

welcoming migrant children, what kind of practices were implemented for admitting migrant 

pupils both at the school and classroom level, whether the work of teachers changed after 

admitting migrant children, and if so, how, and whether teachers felt sufficiently qualified for 

welcoming migrant children into the classroom. We conducted an analysis of the welcoming 

process of immigrant children in three schools in Slovenia and two schools in England, as well 

as an analysis of the advantages and disadvantages of approaches in those schools in both 

countries. The descriptive research method was used. For the empirical part, we used a pre-

written questionnaire with framed questions to conduct an oral interview. The questions were 

open-ended and were adjusted and supplemented with sub-questions where needed to obtain 

more meaningful and accurate answers. We conducted interviews with three migrant children 

from Slovenia and three from England, as well as two teachers from England and three from 

Slovenia. 

 

The findings showed that found that schools in England where interviews were conducted did 

not prepare for the arrival of migrant pupils by implementing specific activities at the school 

level and placed children in the classroom based on their level of knowledge, while schools in 

Slovenia had prior preparations in place for admitting migrant children and prepared the class 

beforehand. Differences were also found in the welcoming process for migrant children in the 

first few weeks on both the school and classroom level. In England, there were two people in 

the classroom, a teacher and a teaching assistant, while in Slovenia, there was only one teacher; 

in England, the class did not specifically prepare for the arrival of a new pupil, while in 

Slovenia various class preparation activities were carried out, e.g. class discussions, prior 

conversations with the migrant child, seating arrangements, and preparing a map; in England, 

the emphasis was on equal treatment of all pupils, while in Slovenia, based on the interviews, 

teachers tried to make it easier for migrant pupils to settle in by providing individual lessons, 

preparing worksheets in both languages, using visual material, etc. in the first weeks; in 

England, morning and afternoon care focused only on playing and socializing, while in 

Slovenia, it was also devoted to homework; extracurricular activities in England were mostly 



 

 

not free, while in Slovenia they were organized at the school level; additional and 

supplementary instruction was not provided in England, while in Slovenia it was and was 

attended by children if needed. The differences between the countries can, among other things, 

be explained by the fact that England has had much more experience in this area, and that the 

legislation of both countries was quite different.   

 

 

Keywords: migrant children, integration, inclusion, acceptance, welcoming pupils, classroom 

teacher qualifications 
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UVOD 

Razvite države po svetu se v zadnjih desetletjih soočajo z naraščajočim trendom priseljevanja. 

To se dogaja tudi v Sloveniji, kar prispeva k temu, da postaja Slovenija tudi zaradi tega čedalje 

bolj raznolika po nacionalni, etični, kulturni in verski plati. V stik s kulturno drugačnostjo 

prihajamo tudi v šolah, ki jih obiskuje vse več učencev priseljencev iz različnih okolij in 

kulturnih ozadij. 

 

Vzgoja in izobraževanje sta ključnega pomena v procesu vključevanja otrok priseljencev v 

novo okolje. Pri tem uporabljamo različne pristope in tehnike v vseh pomembnih korakih 

vključevanja teh otrok v šole. S tem otrokom med drugim omogočamo prijazno in spodbudno 

okolje, v katerem se počutijo varne in sprejete ter dovzetne za nove izzive. Ob tem se zastavlja 

vprašanje, kateri so tisti pristopi, ki so najbolj primerni za uspešno vključevanje otrok 

priseljencev v novo šolsko okolje s poudarkom na uvajanju učenca v razred, kar bo predmet 

magistrskega dela. 

 

Selitev je za vsakega otroka velika in zahtevna prelomnica, mnogi otroci doživijo t. i. kulturni 

šok. V izvorni državi se poslovijo od svojih sorodnikov, sošolcev in prijateljev, šolskega in 

družbenega sistema, ki ga poznajo. V sprejemni državi se srečajo z novim šolskim sistemom, 

novim jezikom okolja, pridobivanjem novih prijateljev, z drugačno kulturo, nekaterimi novimi 

(nenapisanimi) družbenimi pravili in pogosto tudi s predsodki do njih. Iz teh razlogov je 

pomembno, da imajo otroci priseljenci v novem šolskem okolju občutek, da so dobrodošli in 

sprejeti, kar pozitivno vpliva tako na učenje jezika kot tudi na lažje in hitrejše vključevanje v 

novo šolsko okolje. Pomembno je tudi, da otroku priseljencu damo dovolj časa, potrebnega za 

vključitev v novo okolje. Le-ta je pri posamezniku zelo različen. V tem času otrok gradi 

zaupanje v novo okolje, znebi se strahu pred novim ter dobiva občutek varnosti in sprejetosti, 

zaradi tega tudi učenec priseljenec v začetnem obdobju uvajanja potrebuje več prilagoditev 

vzgojno-izobraževalnega procesa kot v kasnejšem obdobju. 

 

Magistrsko delo je osredotočeno na otroke priseljence prve generacije. »To so otroci, ki niso 

rojeni v Sloveniji, njihov materni jezik ni slovenščina in so po preselitvi v Slovenijo vključeni 

v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. Ti otroci sodijo med ranljive skupine učencev 

in potrebujejo pri vključevanju v osnovno šolo posebno skrb« (Peterka 2016: 15). Za ranljive 

skupine učencev naj bi bili uporabljeni posebni pristopi socialne integracije, ki naj bi prispevali 

k motiviranosti teh učencev, jih učili načinov participacije, spodbujali samoorganiziranost ter 

samoiniciativnost ter jim posledično tako pomagali pri njihovem vključevanju. 

 

Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu bo posebna pozornost namenjena 

področju začetnega uvajanja otrok priseljencev na razredni stopnji z vidika otroka priseljenca, 

šole, razreda in usposobljenosti učiteljev. Analizirane bodo raziskave in prakse, ki se ukvarjajo 

z uvajanjem otrok priseljencev v razred. Prav tako bodo v tem delu terminološko razmejeni 

pojmi, kot sta integracija in inkluzija, ter opredeljeni ostali ključni pojmi. V zaključku 

teoretičnega dela bodo podani predlogi za izboljšanje tega področja dela z otroki priseljenci. 
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V empiričnem delu bo zastavljeno vprašanje, kakšne pristope uporabljajo učitelji za uvajanje 

otrok priseljencev, kako se na sprejem otroka priseljenca pripravijo na ravni šole, kako se na 

to pripravijo v razredu, ali se z vstopom otroka priseljenca v razred spremeni delo učitelja, in 

če se, kako, ter ali se učitelji počutijo dovolj usposobljeni za uvajanje otroka priseljenca v 

razred. Narejena bo analiza uvajanja otrok priseljencev v Sloveniji in Angliji ter analiza 

prednosti in slabosti v pristopih uvajanja otrok priseljencev v obeh državah.  
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I  TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V teoretičnem delu bo predstavljen sistemski in strokovni vidik, in sicer v smislu, kaj je 

obvezno na ravni sistemskih usmeritev in kaj so strokovna priporočila za to področje. V 

Sloveniji so globalne usmeritve glede uvajanja otrok priseljencev v izobraževalni sistem 

določene s Smernicami za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Leta 2018 sta 

avtorici Jelen Madruša in Majcen podali predlog vzgojno-izobraževalnega programa dela z 

otroki priseljenci za osnovno in srednjo šolo, ki je bil izdelan na podlagi posamičnih projektov 

uvajanja otrok priseljencev v šolah po Sloveniji,  vendar ta program ni bil zakonsko potrjen. 

 

V primerjavi s Slovenijo, ima Anglija bistveno daljšo tradicijo priseljevanja in je izbrala 

drugačen pristop za to področje s poudarkom na spodbujanju avtonomije šol pri izbiri smernic. 

Pristop uporabe nacionalne strategije za to področje je bil v Angliji pred desetletji opuščen, 

vendar se ponovno pojavljajo tendence za sprejetje globalnih usmeritev za to področje na 

centralni ravni. 

 

 

 

I. 1. ZAKONODAJA V SLOVENIJI 

 

V slovenski zakonodaji »je vpis priseljencev v slovenske vzgojno-izobraževalne institucije 

opredeljen v posameznih zakonih, ki urejajo različne stopnje vzgoje in izobraževanja. Za 

priseljence, ki so že opravili del izobraževanja v tuji državi, se vključitev v slovenske šole 

izvede skladno s postopkom, ki ga določa Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 

(2011). Skladno s tem zakonom se priseljencu, ki vloži prošnjo, z odločbo prizna pravica do 

nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Prošnjo mora priseljenec vložiti pri šoli, na 

kateri želi nadaljevati izobraževanje, šola pa mu je dolžna izdati odločbo najpozneje v dveh 

mesecih od dneva prejema popolne vloge« (Vižintin 2010b: 106). 

 

Po priselitvi v Slovenijo »imajo otroci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenščina, pravico 

do vključitve v slovenski osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem pod enakimi pogoji kot 

slovenski državljani in pravico do ohranjanja maternega jezika in kulture od leta 1996, pravico 

do tečaja slovenščine od leta 2007 ter od leta 2008 pravico do največ dve leti trajajočega 

prilagojenega ocenjevanja znanja. To jim zagotavljajo Zakon o osnovni šoli (1996, 10. člen), 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007, 3. člen),   Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2010, 2011, in 2013) in Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2008, 19. člen)« 

(prav tam). 

 

Pomemben dokument glede vključevanja otrok priseljencev v slovenski šolski sistem »je 

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

v Republiki Sloveniji (2007, v nadaljevanju samo Strategija), v kateri je analizirano stanje na 

tem področju v Sloveniji ter navedeni cilji, načela in ukrepi za uspešnejše vključevanje učencev 

priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem s primeri iz tujine« (Vključevanje… 
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(2017: 6). V Strategiji (2007: 5–6) je opredeljenih šest ključnih vidikov, ki jih je tudi Vižintin 

(2017: 101) kritično ocenila, in sicer: »1. pomanjkanje zakonske podlage; 2. neoblikovane 

strategije in instrumenti za vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja; 

3. pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za kakovostno 

trajno sodelovanje s starši priseljencev; 4. pomanjkljivo znanje slovenščine otrok priseljencev; 

5. neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok priseljencev ter njihovo 

neenako vrednotenje v primerjavi z jezikom in s kulturo slovenskega okolja; in 6. nezadostna 

vključenost otrok priseljencev in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje«. 

 

Drugi, prav tako pomemben dokument za vključevanje otrok priseljencev so Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah iz leta 2009, dopolnjene leta 2012, pod nazivom 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (v nadaljevanju samo Smernice), 

izdane s strani Zavoda RS za šolstvo. Opazna pozitivna sprememba je že v naslovu, saj so 

otroci tujci postali otroci priseljenci, ki jih je treba tudi vključevati, ne samo izobraževati. 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev opredeljujejo ukrepe na področju vzgoje in 

izobraževanja za integracijo priseljencev in predstavljajo konkretizacijo Strategije 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji kot sestavnega dela nacionalne strategije za integracijo tujcev (Smernice 2012: 3; 

Vižintin 2017: 103). 

»Država lahko z ustreznimi izobraževalnimi politikami in ukrepi bistveno pripomore k 

uspešnejšemu vključevanju priseljenskih otrok v šolski sistem in njihovi hitrejši vsestranski 

integraciji v novo okolje. Posamezne evropske države se izobraževalnega procesa lotevajo z 

različnimi integracijskimi politikami« (Bešter in Medvešek 2010a: 205). V tem kontekstu piše 

tudi Vižintin (2017: 103–106), ki še dodaja, da »bi morala država zagotavljati tudi ustrezno 

nadaljnje usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev z vsebinami 

medkulturne pedagogike in razvijanja jezikovnih zmožnosti v učnem jeziku«. 

 

Avtorici Peček in Skubic Ermenc, navajata, da »je potrebno na državni ravni zagotoviti ukrepe 

in smernice za preverjanje in ocenjevanje znanja učencev priseljencev, usmeritve za izvajanje 

individualnih aktivnosti z učenci priseljenci in učenja materinega jezika ter intenzivnega 

začetnega učenja slovenščine. Posebna pozornost je namenjena tudi dodatnemu izobraževanju 

in usposabljanju učiteljev in vzgojiteljev za razvoj interkulturnih kompetenc, ki so ključnega 

pomena za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih skupinah ter razredih« (Peček in 

Skubic Ermenc 2016: 14).  

 

V tem kontekstu piše tudi avtorica in raziskovalka Vižintin, ki navaja, da je potrebno zagotoviti 

tudi »oblikovanje ustreznih aktov, ki bodo omogočili uspešno integracijo otrok priseljencev v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; določitev obsega, oblik in načinov prilagajanja 

izvajanja kurikula za hitrejše in kakovostno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja; 

priprava strategij za delo s starši priseljenci in njihovo vključevanje v šolsko življenje; 

spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja in sprejemanja 

različnosti v vrtcu ali šoli in skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev« (Vižintin 2017: 101). 
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Na osnovi različnih projektov je narejen predlog programa za vključevanje otrok priseljencev 

v vrtce, osnovno in srednjo šolo (Jelen Madruša in Majcen 2018: 7), ki so bili izvedeni po šolah 

po celotni Sloveniji, vendar ta program še ni bil zakonsko potrjen. Program v izhodišče 

postavlja inkluzijo in medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo, o katerem več piše 

avtorica Vižintin v svoje delo Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok 

priseljencev (2017).  

 

Eden od ukrepov na tem področju je tudi financiranje različnih projektov s strani države, ki bi 

bili v pomoč učiteljem pri vključevanju otrok priseljencev. Na podlagi Strategije je Ministrstvo 

za šolstvo in šport objavilo različne projekte (Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in 

izobraževanje 2008–2011, Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni 

družbi 2010–2011, Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja 2013–2015, 

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 

2010 in 2011 itd.), sofinancirane iz evropskih skladov. Osnovni cilj tej projektov »je bil 

prispevati h krepitvi podpornih okolij v vzgojno-izobraževalnih zavodih za razvijanje vrednot 

medkulturnosti in zagotavljati ustrezno informiranost in usposobljenost strokovnih delavcev 

za uspešno vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski 

vzgojno-izobraževalni sistem« (Vključevanje … 2017: 6). 

Vendar pa različni raziskovalci ugotavljajo, da končni rezultati teh projektov niso v celoti 

izpolnili pričakovanj izboljšav na tem področju. Budinoska tako na primer ugotavlja, da 

»slovenska zakonodaja v tem trenutku predvideva določene ukrepe na področju vključevanja 

učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem, ki pa so tako glede sistemskih rešitev kot 

izvedbene prakse še daleč od dobrih praks, ki jih poznajo nekatere druge evropske države z 

daljšo tradicijo priseljenstva« (Budinoska 2013: 76). Lesar v svoji knjigi Šola za vse ugotavlja, 

da je obstoječi »koncept vključevanja na formalni ravni slovenskega osnovnošolskega sistema 

asimilacijski oz. integracijski« (Lesar 2009: 226). Med ključnimi pomanjkljivostmi se 

izpostavljata »nesistematičnost pri uvajanju ustreznih rešitev s področja jezikovne in socialne 

integracije in odsotnost konkretnih ukrepov, ki bi pripomogli k uspešnosti medkulturnega 

izobraževanja« (Knez 2012: 48). Po drugi strani Kroflič pravi, da »zakonodaja in organizacijski 

pogoji, ureditev na sistemskem nivoju praviloma sami po sebi še ne zagotavljajo ustreznih 

diskurzivnih premikov« (Kroflič 2006: 8). Kranjc Dular pa ugotavlja, da »so učitelji naklonjeni 

temu, da bi se za delo z učenci priseljenci tudi na sistemski ravni vzpostavili modeli 

vključevanja oz. pomoči, ki jih obstoječa zakonodaja za to področje še ne vključuje, kot je na 

primer, da bi bilo za učence priseljence organizirano enoletno pripravljalno izobraževanje z 

namenom učenja slovenskega jezika« (Kranjc Dular 2019: 252). 

 

V tem kontekstu dopolnjuje še avtorica (Jelen Madruša 2011b: 17), ki je zapisala, da 

»vključevanje otrok priseljencev ni sistemsko urejeno na ravni države, zato se vsaka šola po 

svoje ukvarja z integracijo«. Prav tako se lahko Pravilnik o prilagoditvah ocenjevanja znanja 

za učence tujce 2008 (dopolnjen 2013) tolmači na več načinov in temu primerno tudi izvaja. 

Ob tem »za poučevanje slovenščine kot drugega jezika za učence v osnovni šoli ni učbenikov 

in drugih učnih pripomočkov, zato morajo učitelji sami pripravljati učne liste in druga delovna 
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gradiva, ki so učencem v pomoč pri začetnem učenju jezika« izpostavlja avtorica Jelen Madruša 

(Jelen Madruša 2011b: 17). 

 

Obstoječe usmeritve vključevanja učencev priseljencev se osredotočajo predvsem na jezikovno 

integracijo, ki se med drugim izvaja z dodatnimi urami slovenskega jezika, kar pa je za potrebe 

učencev, ki morajo spremljati pouk na višji ravni, kot ga zahteva le osnovna komunikacija, 

premalo. Budinoska tudi opozarja, da se učiteljem pogosto zgodi, da »imajo v razredu učence 

priseljence brez poznavanja slovenskega jezika, od katerih se pričakuje, da bodo aktivno 

sodelovali pri pouku in da bodo enakopravni s svojimi slovensko govorečimi sošolci« 

(Budinoska 2013: 86). 

 

V Sloveniji je bilo v zadnjih letih narejenih več pozitivnih premikov na področju uvajanja otrok 

priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem. Oblikovana je bila Strategija vključevanja otrok, 

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

pripravljene so bile Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, izvedeni so bili 

različni projekti na tem področju in tudi v strokovni literaturi je temu področju namenjene 

vedno več pozornosti. Zatika pa se pri prenosu predvidenih ukrepov v prakso. Razlogi za to so 

različni, na kar opozarjata tudi avtorici Bešter in Medvešek, in sicer: »omejena finančna 

sredstva, nezadostno število učiteljev slovenščine kot drugega/tujega jezika in nezadostno 

število učiteljev maternih jezikov priseljencev, kaže pa se tudi 'nesporazum' med pedagoško 

stroko in kreatorji politike – medtem ko prvi na določenih področjih pogrešajo sistemske 

rešitve in natančneje opredeljena pravila, pa slednji pomanjkanje oziroma odsotnost tega 

opravičujejo z avtonomijo pedagoške stroke« (Bešter in Medvešek 2010a: 262). Iz analize 

stanja položaja priseljencev v Sloveniji je razvidno, da otroci priseljenci »težje sledijo pouku 

in drugemu dogajanju v šoli ali vrtcu oziroma se slabše vključujejo v širše socialno okolje« 

(Vižintin 2017: 100). 

 

 

 

I. 2. ZAKONODAJA V ANGLIJI 

 

Prebivalstvo Anglije je precej raznoliko s kulturnega, socialnega in tudi jezikovnega vidika in 

šolski sistem se je moral že v preteklih desetletjih soočati z izzivi in načini integracije otrok iz 

različnih okolij. Ainscow je angleška strokovnjakinja za to področje, ki s sodelavci meni, da bi 

morala biti naloga oblikovalcev politik, da se vzpostavi šolski sistem, ki se bo odzival na 

spreminjajoče se demografske razmere (Ainsow in sod. 2016: 11), ter da se spreminjajočim 

demografskim razmeram prilagajajo tudi integracijski pristopi. 

 

V primerjavi s Slovenijo, ima Anglija bistveno daljšo tradicijo priseljevanja in je izbrala 

drugačno strategijo na tem področju, in sicer »pristop, ki daje večjo stopnjo avtonomije šolam, 

da se same odločajo, kaj naučiti in kako naučiti« (Department for Education 2010: 10). 

Nekateri avtorji ta model podpirajo, tako na primer Ainscow in sod. (2016) v raziskavi 

Osnovne šole se odzivajo na raznolikost: ovire in možnosti (angl. Primary schools responding 
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to diversity: barriers and possibilities) navajajo, da ta model sledi Beli knjigi iz leta 2010 za 

vzpostavitev šolskega sistema, ki spodbuja večjo stopnjo samostojnosti in inovativnosti. Prav 

tako z odmikom od centralno predpisanega učnega načrta, v katerem je »prevelik poudarek na 

poznavanju in razumevanju učnih vsebin, premalo poudarka pa na tem, kako je potrebno 

poučevati«, šole ponovno okrepijo nadzor nad tem, kaj poučevati in kako to naučiti (Ainsow 

in sod. 2016: 11–12). O tem piše tudi avtorica Lesar, ki pravi, da je za vzgojno-izobraževalni 

sistem v Angliji »značilna decentralizirana ureditev z lokalnimi šolskimi uradi (trenutno je 104 

lokalnih šolskih uradov), ki nosijo večji del odgovornosti za organizacijo vzgoje in 

izobraževanja na vseh ravneh« (Lesar 2009: 180). 

 

Na drugi strani Magnus (2017) v svoji analizi stanja na področju vključevanja otrok 

priseljencev v Angliji ugotavlja, da ima trenutni sistem uvajanja otrok priseljencev precej 

pomanjkljivosti. Šole namreč porabijo preveč časa za določanje lastnih smernic in usmeritev 

za to področje, ter da bi morala država na normativni ravni določiti in oblikovati globalne 

smernice za socialne integracije otrok priseljencev v vrtcih in šolah v Angliji (Magnus 2017: 

10). Prav tako Magnus navaja, da bi morala država zagotoviti vsem otrokom priseljencev 

kakovostno raven učenja angleškega jezika, to podpreti z ustrezno zakonsko podlago, ki bi 

morala biti tudi povezana s poudarkom na izboljšanju socialne integracije v vrtcih in šolah 

(Magnus 2017: 11–12). Dunford in sod. navajajo, da v primerjavi s stanjem pred desetletjem 

velja, da imajo šole večjo stopnjo avtonomije pri določanju lastnih usmeritev, vendar ima ta 

večja avtonomija tudi precej slabosti. Centralne usmeritve so namreč lahko bolj ciljno 

usmerjene in tudi bolj ozko konceptualizirane (Dunford in sod. 2013: 25). Bešter in Medvešek 

na drugi strani ugotavljata, da imajo za to področje »najboljše učinke celovite strategije, ki 

vključujejo vse ravni izobraževalne vertikale« (Bešter in Medvešek 2010a: 205). 

Nekateri avtorji (Ainscow, Dyson, Goldrick and Kerr 2015 v Ainscow in sod. 2016: 28) 

predlagajo spremenjen pristop na področju socialne integracije otrok priseljencev v šolski 

sistem v Angliji, in sicer na način: 

 da bi lahko dobre prakse na tem področju na nekaterih šolah delovale kot katalizator za 

inovacije, ki bi lahko izboljšale splošne pristope na tem področju tudi v ostalih osnovnih šolah; 

 opredeliti bi bilo treba normativni okvir socialne integracije na centralni ravni; 

 preko večjega sodelovanja vseh deležnikov na lokalni ravni (šole, lokalne oblasti itd.). 

 

Nekatere šole v Angliji so že do zdaj uporabljale in razvijale kurikularne pristope in metode 

poučevanja, ki »so se izkazale kot učinkovite in uspešne in so upoštevale socialne specifičnosti 

učencev, in sicer s prilagajanjem poučevanja učencem različnih zmožnosti, fleksibilnega 

sodelovalnega skupinskega dela, timskega poučevanja, projektnega dela, integriranega 

kurikula in večjega vključevanja lokalnih deležnikov, s čimer so te šole že delovale s smeri 

inkluzivnih pedagoških praks« (Lesar 2009: 193). Lesar (po Booth in idr. 1998) navaja, da 

»raznolikost učencev predstavlja 'neizkoriščen vir možnosti', ki bi lahko bile vključene in 

izkoriščene na različne načine, kot npr. preko sodelovanja tutorjev in mentorjev, sodelovanja 

in dela v skupinah ter sodelovanja in pomoči pri reševanju nalog. Šola naj bi v svoji 

organizacijski načrt vključila in izkoristila te raznolikosti učencev« (prav tam: 198). 
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II  OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV 

 

 

II.1 OTROCI PRISELJENCI 

 

Z izrazom tujec je v slovenski zakonodaji opredeljen »vsakdo, ki nima državljanstva Republike 

Slovenije« (Zakon o tujcih: 2008). V okviru šolskega sistema pa »gre za otroke, ki so tuji 

državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Sloveniji. Zanje je bila v preteklosti 

uporabljena tudi oznaka otroci migrantov, v zadnjih letih pa se bolj uporablja oznaka otroci 

priseljencev, ki ima širši pomen, in vključuje tudi otroke, ki imajo lahko že tudi slovensko 

državljanstvo, niso pa vključeni v slovensko okolje« (Mlinarič in Fabljančič 2016: 3-4). 

 

Priseljence v Sloveniji glede na definicijo v Strategiji (2007: 8) razdelimo v naslednje skupine: 

 nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki 

Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev – materni jezik ni 

slovenščina), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo; 

 osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za 

stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v 

Republiki Sloveniji; 

 prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito; 

 državljani držav članic Evropske unije; 

 otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 

slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino. 

V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vsako leto vključuje večje število otrok 

priseljencev, ki jim je slovenščina drugi jezik. Govorimo o tistih otrocih, »ki se všolajo v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem neposredno po prihodu iz drugega jezikovnega (in 

kulturnega) okolja« (Budinoska 2013: 75). Po definiciji Harte je priseljenec posameznik, ki je 

bil rojen v eni državi in zdaj prebiva v drugi državi (Harte in sod. 2016: 5). V kontekstu otrok 

priseljencev Mlinarič in Fabjančič (2017: 3) navajata, da »s pojmom priseljenci mislimo na 

otroke, ki so rojeni v drugih državah in so se priselili v Slovenijo ter se vključili v slovensko 

osnovno šolo«. Avtorici Jelen Madruša in Majcen pišeta, da »gre za otroke, ki ne poznajo 

slovenskega jezika in kulture ter potrebujejo podporo pri vključevanju v novo okolje in pri 

uresničevanju potencialov, ki jih prinašajo s seboj« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 5). 

Peterka piše, »da so to otroci, ki niso rojeni v Sloveniji, njihov materni jezik ni slovenščina in 

so po preselitvi v Slovenijo vključeni v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. Ti otroci 

sodijo med ranljive skupine učencev in potrebujejo posebno skrb pri vključevanju v osnovno 

šolo« (Peterka 2016: 15). »Učenec, ki se ne šola v svojem maternem jeziku, mora vložiti 

dodaten napor za premagovanje 'jezikovnih ovir', da lahko funkcionira v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Pri tem je za otroka, ki vstopa v drugačno jezikovno šolsko okolje, 

najpomembnejši občutek sprejetosti in varnosti« (Knaflič 2016: 105–106). V magistrski nalogi 
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se bomo osredotočili na definicijo, ki jo je podala avtorica Peterka, in sicer zaradi tega, ker 

najbolj ustreza predmetu naše naloge. 

Po zakonu se lahko otroci tujih državljanov v osnovno šolo vključijo brez posebnih pogojev in 

imajo prvo leto šolanja pravico do dveh ur individualne ali skupinske pomoči. Učitelj, ki 

sprejme učenca, je obvezan zanj pripraviti individualni učni načrt. Učenci priseljenci in otroci 

slovenskih državljanov, katerih materni jezik ni slovenščina, imajo možnost, da se vključijo v 

dodatni in dopolnilni pouk za učenje jezika, vendar avtorica Lesar opozarja, da tudi to ni dovolj. 

»Nekatere šole si za poučevanje teh učencev zagotavljajo dodatna sredstva s tem, da jih 

usmerijo kot učence s posebnimi potrebami« (Lesar 2009: 223). 

Otroci priseljenci »so v slovenski osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem vključeni takoj 

po priselitvi v Sloveniji in vpisu, ne glede na državljanstvo in pravni položaj staršev 

priseljencev (osebe z začasno zaščito, begunci, prosilci za azil, prebivalci z dovoljenjem za 

začasno ali stalno bivanje, državljani drugih držav EU, slovenski izseljenci in zdomci po vrnitvi 

v Slovenijo) ali njihovo znanje slovenščine kot jezika okolja« (Vižintin 2018: 135). 

 

V procesu vključevanja v novo okolje otroci priseljencev spoznavajo norme in pravila novega 

okolja ter se prilagajajo novim situacijam, novo okolje pa jim mora za to zagotoviti ustrezne 

možnosti in pogoje. Pri tem je treba poudariti tudi dejstvo, da se šole v Sloveniji precej 

razlikujejo med seboj v mehanizmih, ki jih imajo na voljo oz. jih uporabljajo za vključevanje 

učencev priseljencev, kar je povezano tudi s številom teh otrok. Ene šole namreč otroke 

priseljence vključujejo vsako leto in v večjem številu, spet druge samo določeno leto in manjše 

število. Ne glede na število otrok pa bi morale šole »uporabljati mehanizme in pristope, ki bi 

nudili otrokom priseljencev preko dvosmernega procesa omogočanje participacije v socialnem, 

kulturnem, ekonomskem in političnem življenju ter nudenje zmožnosti za skupno življenje s 

spoštovanjem dostojanstva vsakega posameznika, raznolikosti, nenasilja in solidarnosti« (Knez 

2012: 49). 

 

 

 

II.2 INTEGRACIJA 

 

V zvezi z vključevanjem otrok priseljencev sta v ospredju dva termina, in sicer integracija in 

inkluzija. Termin integracija se pogosto uporablja v zvezi z vključevanjem priseljencev v 

družbo kot celoto. Različni avtorji opredeljujejo in dajejo svoje definicije pojmu integracija. V 

širšem smislu se pojem integracije nanaša na »proces vključevanja imigrantov in etničnih 

manjšin v ekonomijo, družbo in politično življenje v državi sprejemnici« (Roter 2005a: 202). 

S pojmom integracija v širšem smislu tudi opisujemo različne dimenzije kompleksnega procesa 

»naselitve in ustalitve imigrantov v novem družbenem okolju, njihovih interakcij z večinsko 

družbo in družbenih sprememb, ki sledijo imigracijam« (Bešter 2005: 559). Bešter dodaja, da 

je integracija »dvosmerni proces medsebojnega prilagajanja med imigranti in večinsko družbo, 

pri čemer se v omenjenem procesu vedno ena stran prilagaja bolj kot druga« (prav tam). Bešter 

prav tako navaja, da »je integracija v Evropi trenutno prevladujoč termin, s katerim se 
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označujejo procesi (in njihove posledice) vključevanja priseljencev v novo družbeno okolje« 

(Bešter 2007a: 106). Na drugi strani Magnus definira integracijo kot »proces, ko priseljenci 

postanejo sprejeti v družbo kot posamezniki in kot skupine« (Magnus 2017: 1). 

 

Za uspešno integracijsko politiko je potrebno soglasje novih manjšinskih skupnosti in tudi 

večinskega prebivalstva. Roter piše, da »je zmotno prepričanje o integraciji kot enostranskem 

procesu, ki se nanaša le na pripadnike, ki etnično ne pripadajo dominantnemu narodu v državi, 

v kateri živijo in katere državljani so« (Roter 2005a: 201). Pri tem Roter dodaja, da »je ključno 

razlikovanje med novimi manjšinskimi skupnostmi in večinskim prebivalstvom njihov 

nedominantni/dominantni položaj v državi/družbi« (prav tam). 

Avtorica Vižintin navaja, da z integracijo »opisujemo dvosmerni proces vključevanja in 

sprejemanja priseljencev v novo družbeno okolje ter zahteva medsebojno prilagajanje 

obstoječih družbenih struktur novim situacijam, ki so posledica imigracije« (Vižintin 2017: 

35). Priseljenci »morajo sprejeti norme in pravila, ki veljajo v novi državi, večinska družba pa 

mora odpreti svoje institucije in zagotoviti enake možnosti priseljencem« (prav tam). Vižintin 

prav tako poudarja, da »z integracijo opisujemo tudi kakovost in način povezljivosti 

priseljencev z obstoječim sistemom družbeno-ekonomskih, pravnih in kulturnih odnosov. Ta 

povezanost temelji na aktivni in enakopravni udeležbi priseljencev v javni sferi družbenega 

sistema, pri čemer je ohranjeno njihovo izražanje in kultura« (Vižintin 2017: 35). O integraciji 

govorimo, »kadar priseljenci dosegajo primerljive položaje v družbi z enakimi značilnostmi 

(izobrazba, poklic, starost, spol), ki jih moramo upoštevati. Tudi če nekdo odstopa, to še ne 

pomeni neuspešne integracije. Pomembno je, da razlike niso posledica strukturnih ovir ali 

diskriminacije posameznikov« (Vižintin 2017: 36). V tem kontekstu piše še Medvešek, ki 

definira integracijo kot proces, ki »spodbuja participacijo vseh priseljencev v družbeno 

strukturo in sprejemanje kulture in navad« (Medvešek 2005: 591). 

Pojem integracija se v šolah še vedno uporablja, čeprav je uradno zamenjan z inkluzijo. 

Integracijo razumemo kot »prisotnost tistih učencev v rednih šolah, ki so bili nekdaj 

preusmerjeni v specializirane šole ali razrede« (Lesar 2009: 149). Integracija na šolskem 

področju pomeni vključevanje, ki zahteva enostransko prilagajanje učenca šolskemu sistemu. 

 

Arnot s sod. opredeljuje integracijo »kot polno akademsko in družbeno udeležbo v vseh šolskih 

dejavnostih, bodisi v učilnici, igrišču, šolskih dogodkih, kot so igre, izleti itd., kjer se 

poudarjajo tudi sodelovanje in vzpostavljanje občutka pripadnosti, oblikovanje odnosov 

znotraj šole in navezanosti na šolo« (Arnot in sod. 2014: 8). 

 

Budinoska je napisala, da je ključnega pomena tudi jezikovna integracija, učenci priseljenci se 

namreč morajo naučiti slovenski jezik, da se lahko aktivno vključijo v integracijski proces 

(Budinoska 2017: 50). V raziskavi Učitelji o jezikovnih vprašanjih pri vključevanju učencev 

priseljencev je Budinoska opozorila, da »nekateri učitelji integracije ne razumejo kot 

dvosmerni proces, pri katerem naj bi sprejemali in dajali obe strani« (Budinoska 2017: 52). 

Tudi Vižintin navaja, da integracija »zajema obe strani, saj se priseljenci učijo od kulture 

večinskega prebivalstva, hkrati pa se prebivalstvo uči od priseljencev« (Vižintin 2017: 34). 
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II.3 INKLUZIJA 

 

Med strokovno javnostjo za to področje še ni bil sprejet splošen konsenz glede odnosa med 

integracijo in inkluzijo. V strokovnih razpravah se uporablja tudi pojem inkluzije, vendar se 

integracija in inkluzija uporabljata različno: nekateri ju enačijo, drugi med njima vidijo razliko 

(Lesar 2009: 231). Pojem inkluzija se bolj veže na šolski prostor in se postavlja v nasprotje z 

integracijo, ki je razumljena drugače, kot je navedeno v predhodnem poglavju (o tem glej več 

npr. Peček Čuk in Lesar 2009: 190‒193). 

Inkluzija je koncept postmodernizma, pri katerem ne gre samo za vključevanje in prilagajanje 

oseb v družbi, ampak naj bi se tudi fizično in socialno okolje približevalo priseljencem (Skalar 

2000: 18). V pregledni razpravi Integracija in inkluzija: podobnosti in razlike (1997) Šućur 

inkluzijo opredeljuje kot »proces vključevanja v širše družbeno okolje ob določeni meri 

ohranjanja lastne identitete« (Šućur 1997 v Kroflič 2003: 25). Ainscow (2005: 110) navaja, da 

inkluzija na mednarodni ravni vse bolj pridobiva pomen tudi iz razloga, ker je eden od ciljev 

inkluzivnega izobraževanja odpravljanje socialne izključenosti zaradi rasne raznolikosti, 

družbenega razreda, narodnosti, vere, spola in sposobnosti. 

Lesar po drugi strani navaja, da »uspešno inkluzijo opredelimo kot spontano sprejetje 

različnosti ter odnosov med večino in manjšinsko populacijo otrok« (Lesar 2009: 229). V knjigi 

Moč vzgoje Peček Čuk in Lesar ugotavljata, da »inkluzija izpostavlja pomen vključevanja vseh, 

ki se pri šolanju srečujejo z ovirami pri učenju in socialni participaciji«, pri čemer »so predvsem 

šole tiste, ki se morajo prilagoditi raznolikostim učencev« (Peček Čuk in Lesar 2009: 219‒

220). Mlinarič in Fabjančič še dodajata, »da je treba kakovostne pedagoške prakse pri 

vključevanju učencev priseljencev iskati tudi znotraj koncepta inkluzije« (Mlinarič in 

Fabjančič 2016: 3). 

 

Ainscow ugotavlja (2005: 117), da »je inkluzija proces, ki bi ga mogli obravnavati kot nenehno 

iskanje, da bi našli boljše načine odzivanja na raznolikost. Gre za to, da se naučimo živeti z 

drugačnostjo in da se učimo iz razlik«. Da bi bila inkluzija učinkovita, bi morali učenci in 

osebje delovati v smeri, da se sprejemajo, sodelujejo ter se upoštevajo raznolikosti njihovih 

interesov, sposobnosti in dosežkov, ki lahko bogatijo življenje na šoli (Farrell 2016: 7–9). 

Temu mnenju se pridružuje tudi Kroflič, ki dodaja, da »uspešno inkluzijo opredelimo kot 

spontano sprejetje različnosti, neuspelo vključevanje pa kot konstrukcijo skrbeče, a umetne 

regulacije odnosov med večinsko in manjšinsko populacijo otrok« (Kroflič 2003: 25). 

 

Inkluzija omogoča, da se v šolo »vključujejo vsi otroci s svojimi individualnimi značilnostmi 

in posebnostmi, interesi, zmožnostmi in učnimi potrebami, hkrati pa se s tem oblikuje in 

omogoča šola različnih vedenj in se omogočajo pomembne in individualne prilagoditve 

izobraževanja vsakemu učencu v skupnosti nekega razreda« (Kogovšek in sod. 2009: 394). 

Lesar je napisala, da »je ideja inkluzivnega šolanja namenjena vsem tistim, ki se pri šolanju 

srečujejo z ovirami pri učenju in socialni participaciji« (Lesar 2009: 240). Pri tem dodaja še, 

da je inkluzivnost na področju šolanja v tem, »da bi se morale predvsem šole prilagajati 

raznolikosti svojih učencev, ne pa pričakovati, da se bodo vsi učenci zmogli prilagoditi pogosto 
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izrazito okorelemu delovanju šol« (Lesar 2009: 241). Osrednji cilj inkluzije ni le boljši učni 

uspeh učencev, temveč tudi njihova aktivna socialna participacija. V tem kontekstu inkluzivno 

naravnana skupnost pomeni »graditev spoštljivih in spodbudnih odnosov med vsemi učenci in 

osebjem, v katerem se vsi člani čutijo enako sprejete« (Peček Čuk in Lesar 2009: 219–220). 

 

Čančar in Drljič komentirata, da »inkluzijo velja omenjati vsakič, ko govorimo o učencih 'z 

različnimi potrebami', ne glede na populacijo učencev. V našem primeru jo najbolj poznajo 

učitelji, ki poučujejo učence priseljence« (Čančar in Drljič 2015: 24). Lesar inkluzijo definira 

»kot omogočanje participacije v največji možni meri vsaki osebi v razredu« (Lesar 2007: 198). 

Inkluzivna šola se osredotoča na »ustvarjanje občutka varnosti in zaupanja med starši in učenci, 

spoštovanje in upoštevanje drugačnosti, krepitve pripadnosti posameznika razredni skupnosti 

in oblikovanje pozitivne klime in vzdušja med vsemi udeleženci v šolskem prostoru« (Peček 

in Munda 2015: 165). 

Tudi drugi avtorji (Peček in Lesar 2006: 204, Vižintin 2013: 134, Jelen Madruša in Majcen 

2018: 15) so prišli do podobnih ugotovitev glede inkluzije, in sicer, da je inkluzivno 

izobraževanje proces, ki je usmerjen na individualne potrebe vseh učencev. Za uspešno 

inkluzivno šolo »bi bilo potrebno: pozitivno vrednotenje drugačnosti in raznolikosti ljudi v 

družbi; vzgojno-izobraževalni sistem, ki bo zavezan vključitvi vseh učencev v enoten vzgojno-

izobraževalni sistem; sprejemajoče šolsko okolje; učitelji, ki so predani delu z vsemi učenci; 

učni načrti, odprti za vsebine, ki so vezane na specifiko posameznih kategorij drugačnih 

učencev« (Peček in Lesar 2006: 204). Tako organizirani šolski sistemi »bodo lahko 

neprivilegiranim in marginaliziranim učencem posredovali primerna (strokovna) znanja, s 

katerimi bodo enakopravno vstopali na trg dela in dosegali ekonomsko neodvisnost« (prav 

tam). V inkluzivni šoli »ni v ospredju le skrb za dober učni uspeh posameznika, ampak tudi za 

njegov moralni, čustveni in socialni razvoj. Ideala inkluzivne šole ni mogoče v celoti uresničiti, 

saj se skozi šolo odvija reprodukcija družbenih razmerij, ampak lahko govorimo le o dobrih 

inkluzivnih praksah« (Vižintin 2013: 134–135). 
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III. VKLJUČEVANJE IN UVAJANJE OTROK PRISELJENCEV V VZGOJNO – 

IZOBRAŽEVALNI  SISTEM 

 

Pri vključevanju in uvajanju otrok priseljencev igra pomembno vlogo tudi šolska klima, ki 

učencem priseljencem omogoča emocionalno oporo, sprejetost in razvijanje pozitivne 

samopodobe (Budinoska 2013: 79). Zgolj omogočanje dostopa do vzgoje in izobraževanja 

otrokom še ne zagotavlja učne uspešnosti in dobrega počutja. Otrok se bo namreč lahko v polni 

meri udejstvoval, v »kolikor se bo sam počutil varnega, sprejetega in vrednega kot oseba in 

človek, ki ima v družbi svoje osebno mesto in poslanstvo« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 8). 

Iz tega razloga je naloga vseh, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje ter družbeno skupnost, 

da vsakemu otroku zagotovijo ustrezne izobraževalne izkušnje ter da ga vodijo tako, da 

doživlja sprejetost, uspeh in zadovoljstvo (Smernice 2012: 7). Od zgoraj navedenih razlogih je 

v tem poglavju posebna pozornost namenjena pojmu sprejetost, ki je ključnega pomena pri 

vključevanju in uvajanju v šolo in razred. 

 

V tem kontekstu pišeta tudi Jelen Madruša in Majcen, in sicer, da sta »občutek pripadanja ter 

socialna vključenost med temeljnimi človekovimi potrebami, zato so podporni medsebojni 

odnosi, ki temeljijo na sprejemanju in podpori, pogoj za uspešno učenje in delo« (Jelen 

Madruša in Majcen 2018: 7). Baloh dodaja, da »je sprejetost oz. nesprejetost učenca v veliki 

meri odvisna tudi od okolja, iz katerega je novi učenec prišel. Če smo še pripravljeni sprejeti 

državljane, ki prihajajo iz Evrope, pa smo pri vključevanju priseljencev, ki prihajajo z vzhoda 

ali nekdanjih držav Jugoslavije manj uspešni« (Baloh 2011: 7). Knaflič opozarja, »da je 

možnost, da se učenci med odmori pogovarjajo v svojih maternih jezikih, kazalnik sprejemanja 

drugojezičnosti in strpnosti do nje. Občutek, da so sprejeti s svojo bosanščino, kitajščino ali 

drugim maternim jezikom, ustvarja občutek varnosti pri drugače govorečih učencih ter krepi 

njihovo samozavest in željo po integraciji« (Knaflič 2016: 113). 

 

Številni avtorji zagovarjajo (Madruša 2011a, Budinoska 2013, Mlinarič 2017 idr.), da ima pri 

uspešnem vključevanju otroka priseljenca v razred pomembno vlogo tudi začetno uvajanje. 

Učenci priseljenci se namreč ob vključevanju v novo šolsko okolje soočajo s številnimi 

težavami, kot so nepoznavanje jezika, izguba prijateljev, drugačni učitelji itd. Učenci bodo 

lažje dosegali dobre učne rezultate (Peček in Lesar 2006), če se bodo počutili dobrodošle in 

sprejete, če bodo imeli priložnost, da aktivno sodelujejo v izobraževalnem procesu ter se 

razumejo s svojimi sošolci in učitelji (Haramija 2016: 82). Podobno navaja tudi Štirn in 

nekateri drugi avtorji (Štirn 2018, Madruša 2011 idr.), ki poudarjajo pomen te prve faze 

vključevanja, kjer otrok priseljenec pridobi občutek varnosti in sprejetosti, kar je bistvenega 

pomena za njegovo uspešno nadaljnje delo v šoli in razredu. 

 

Za uspešno uvajanje je ključnega pomena tudi ustrezno zasnovan prilagojen začetni program 

učenja slovenščine (Madruša 2011a: 70). Mlinarič (2017: 17) prav tako govori o »potrebi po 

oblikovanju posebne strategije, ki naj bi zajemala več področij uvajanja, in sicer: vpis in prvi 

dnevi po vpisu, uvajanje, tečaj slovenščine, načrtovanje dela in prilagoditve za prvo in drugo 

leto šolanja, vključevanje in delo z oddelkom«. V preteklih letih so bili po šolah po Sloveniji 

realizirani različne projekti, ki v namenu olajšujejo vključevanje in uvajanje učencem 
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priseljencem v šolo in razred. Eden od teh projektov je »Za medkulturno sobivanje« (2018), v 

okviru katerega sta avtorici Jelen Madruša in Majcen izdelali predlog programa za uvajanje 

otrok priseljencev v prvem obdobju. Naveden projekt predstavlja pomemben mejnik na tem 

področju in pomeni korak naprej v smislu sistemske ureditve na področju vključevanja in 

uvajanja otrok priseljencev v šolo in razred. Program je razdeljen na pet sklopov, in sicer na: 

»sprejem in dobrodošlico za otroke in starše, pogovor z otrokom in s starši, individualni načrt 

aktivnosti, začetno učenje slovenščine in celostno vključevanje v novo okolje ter vključevanje 

v aktivnosti zavoda in lokalnega okolja« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 58). 

 

 

 

III. 1 POMEN RAZVOJA OTROKOVIH JEZIKOVNIH KOMPETENC 

 

Jezik igra pomembno, pogosto pa tudi ključno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju etničnih 

skupnosti. Materni jezik je jezik, ki se ga najprej naučimo (v družini) in v njem najlažje 

razmišljamo, čustvujemo, doživljamo in razumevamo sebe in druge ter sporočamo drugim o 

sebi in svetu. Dobro obvladanje maternega jezika je pomembno za vsakega posameznika. 

Osebe, ki imajo težave z njim, imajo po navadi težave tudi pri vključevanju v družbo in pri 

učenju drugih tujih jezikov. Z vidika uvajanja otrok priseljencev številni raziskovalci (Bešter 

2007, Vižintin 2009, Budinoska 2013: 83, Haramija 2016, Magnus 2017: 11‒12, Korošec 2018 

idr.) poudarjajo znanje jezika države kot ključnega elementa pri vključevanju in uvajanju otrok 

priseljencev v novo šolsko okolje. 

 

Slovenski jezik je drugi jezik ali jezik okolja za predstavnike obeh avtohtonih narodnih manjšin 

v Republiki Sloveniji (italijanske (Izola, Piran) in madžarske (Lendava)), za Rome in za 

priseljence. Vsi ti se morajo poleg materinega jezika naučiti tudi slovenščine, in sicer zaradi 

stika s slovenskim jezikovnim okoljem ter zato, ker je slovenščina v Republiki Sloveniji 

državni in uradni jezik. »Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih 

živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali 

madžarščina« (Roter 2005: 266–267). 

 

Učenci priseljenci se z vstopom v slovensko šolo srečajo z novim jezikom, ki postane njihovo 

novo sredstvo sporazumevanja in učenja. Razkorak med tem, »kaj ti učenci razumejo, zmorejo 

povedati in napisati v slovenščini, ter jezikovnimi zahtevami, ki jih prinaša pouk v slovenščini, 

je pri neslovensko govorečih učencih zelo velik, zato si morajo učitelji usklajeno prizadevati, 

da bi se ti učenci čim hitreje naučili slovenščine« (Vključenost ... 2016: 28). Učenje slovenščine 

»je eden od ukrepov, ki mu je posvečena posebna pozornost pri vključevanju otrok priseljencev 

v izobraževalni sistem« (Vključevanje ... 2017: 13). Učenje jezika »je dolgotrajen proces in 

učenci se ga težko naučijo zgolj v enem ali dveh letih« (Vključenost ... 2016: 37). Harte pri 

tem poudarja, da »intenzivno spodbujanje učenja in osvajanje jezika spada tudi v okvir pravice 

za brezplačno učenje jezika za otroke, ki se selijo v EU in vstopajo v nov šolski sistem« (Harte 

2016: 23). 
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Izsledki raziskav (Jelen Madruša 2011: 18, Prelovšek 2011: 33, Čančar in Drljić 2015: 29, 

Doberšek in Kaučič 2016: 2, Budinoska 2013: 75) kažejo, da je največja ovira za učinkovito 

komunikacijo in s tem pri vključevanju priseljencev v novo sredino in širše socialno okolje 

neznanje, nerazumevanje ali slabo razumevanje slovenskega jezika ter v povezani s tem težje 

sledenje učnemu procesu, poleg tega so učenci zaradi tega prikrajšani v navezovanju socialnih 

stikov s sošolci in sklepanju prijateljstev (Doberšek in Kaučič 2016: 8). 

 

V raziskavi Vloga jezika v integracijskem procesu anketiranci »znanje slovenskega jezika 

ocenjujejo kot najpomembnejši dejavnik pri vključevanju v slovensko družbo in kot takšen 

ključni integracijski dejavnik« (Roter 2005: 250). Avtorica Knez (2016: 49) ugotavlja: »Otroci, 

ki se s svojimi družinami preselijo v Slovenijo, so v znanju slovenščine večinoma začetniki, 

zato so v intenzivnem procesu učenja svojega prvega jezika, slovenščine pa se večinoma 

začnejo učiti šele s svojim vstopom v slovenski vrtec oz. šolo«. 

 

Jezik igra tudi pomembno vlogo pri učenčevih izobraževalnih dosežkih in ugotovitve kažejo, 

da je slabše poznavanje jezika povezano s slabšimi rezultati na učnem področju (Harte in sod. 

2016: 28). Da je na primer učni uspeh otrok priseljencev iz nekdanje Jugoslavije v osnovni šoli 

občutno slabši v primerjavi z ostalimi učenci, je bilo ugotovljeno že v okviru raziskovalnega 

projekta Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjalni vidik (natančnejši podatki v: Peček 

in Lesar 2006, str. 93–94). Uspešnost teh učencev se lahko izboljša, ko se izboljša tudi njihovo 

jezikovno znanje (Pšunder 2011b: 117‒128). Po drugi strani Koželj navaja, da bi »za otroke 

priseljence prevajanje navodil v materni jezik moralo potekati vsaj v prvem triletju devetletke. 

To bi pripomoglo tudi k boljšemu znanju in razumevanju slovenskega jezika, prispevalo bi k 

boljšim učnim rezultatom ter bi imelo pozitiven socio-emocionalni vpliv (sprejetost, varnost, 

pripadnost)« (Koželj 2006: 254). 

 

Otroke priseljence je treba spodbujati k rabi jezika (maternega, slovenskega ali mešanice obeh) 

v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih. Kot je izpostavljeno že v Smernicah oz. 

načelu aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov izražanja, 

naj bi šole »spodbujale učenje jezika učnega okolja – tj. slovenščine in maternega jezika 

posameznega otroka. Vsak strokovni delavec oziroma učitelj je tudi učitelj jezika, zato morajo 

biti učitelji osveščeni in seznanjeni s slabšim znanjem slovenščine tako pri priseljenih učencih 

kot pri nekaterih potomcih priseljencev (problem druge generacije)« (Smernice 2012: 5). 

 

Učenci priseljenci imajo lahko primanjkljaje tudi na drugih učnih področjih, tako zaradi 

nerazumevanja jezika kot tudi zaradi različnega predznanja. Zanje je treba »organizirati oblike 

podpore, in sicer med poukom, v času dopolnilnega pouka in podaljšanega bivanja. Učencem 

je treba slediti in učno snov podajati po majhnih korakih, da jo lažje razumejo in tudi da dobijo 

po uspešno narejenem koraku občutek uspeha ter s si tem krepijo samozavest in zaupanje vase« 

(Plut 2015: 89). Le-ta pa je ključna za »lažje vključevanje v razred, pri učenju, pa tudi pri 

navezovanju stikov in vključevanju v oddelčno skupnost. Tako lahko učitelj z ustrezno učno 

pomočjo pri učencu priseljencu postopoma nadoknadi primanjkljaj, ki ga je imel pri vstopu v 

šolo in mu s tem omogoči lažje vključevanje v redni pouk in nadaljnje izobraževanje in 
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socializacijo. Napredek učenca je treba tudi sproti beležiti v individualnem programu« (Plut 

2015: 90). 

 

Raziskave (Knez 2016, Jelen Madruša in Majcen 2018: 12) so pokazale, da je treba vzpostaviti 

sistematično spremljanje jezikovnega znanja in merjenje jezikovnega napredka učenca 

priseljenca in v skladu z rezultati načrtovati nadaljnje delo z njim. Načrtovati je treba »raven 

jezikovne pomoči, določiti stopnje sporazumevalnih zmožnosti v slovenščini, ki jih naj bi 

učenec priseljenec dosegel, da bo lahko sledil pouku, hkrati pa je treba oblikovati merila za 

njihovo ocenjevanje. Učitelj bo nato spremljal in vrednotil in evidentiral napredek učenca 

priseljenca« (Jelen Madruša 2018: 12). 

Nekateri učitelji se premalo zavedajo, da je učenje jezika večletni proces in mislijo, da se 

učenec lahko nauči jezika v nekaj mesecih ter vse razume, vendar noče govoriti. Vižintin na 

primer svetuje učiteljem, da »bi se sami začeli učiti novega jezika in si s tem pridobili novo 

izkušnjo. Tako bodo sami doživeli in občutili, koliko časa potrebuje izobražen, inteligenten, 

razgledan človek, ki verjetno govori več jezikov, da usvoji nov jezik, ter koliko časa je 

potrebnega, preden pridobimo dovolj besednega zaklada in usvojimo vsaj minimalna slovnična 

pravila, preden si upamo spregovoriti in uporabljati nov jezik v javnosti« (Vižintin 2013: 152). 

Arnot in sod. pišejo, da šole »uporabljajo različna orodja in pristope za merjenje in beleženje 

napredka pri učenju jezika pri učencih priseljencih. Pri tem je pomembno ne samo pogovorno 

razumevanje jezika, ampak tudi učenje jezika na naprednem nivoju« (Arnot in sod. 2014: 7). 

 

Prilagajanje na novo okolje in jezik je za učence priseljence težko in lahko traja različno dolgo 

od otroka do otroka. Poleg tega je pri tem treba upoštevati, da šele, »ko bo otrok pridobil 

zaupanje in občutek varnosti, se lahko bolj osredotoči na sistematično pridobivanje znanja« 

(Rupnik 2011: 53). Pri tem se tudi ne sme pozabiti na »sistematično ohranjanje materinega 

jezika otroka, saj je s preselitvijo bil pri otroku okrnjen proces usvajanja njegovega prvega 

jezika, kar pa lahko vpliva tudi na sposobnost za usvajanje drugih jezikov« (Vižintin 2018: 

109). Vižintin še dodaja, da je »pouk slovenščine kot drugega jezika temeljna oblika podpore 

za uspešno vključevanje otrok priseljencev v novo okolje, zato je toliko bolj pomembno, da je 

organiziran strokovno, sistematično in celostno« (Vižintin 2013: 152). Lesar ugotavlja, da 

»jezikovne in kulturne ovire otrok priseljencev še vedno niso dovolj izpostavljene oz. se jim 

ne namenja dovolj strokovne pozornosti, kar vpliva na slabši učni uspeh učencev priseljencev« 

(Lesar 2007: 28). 

 

Avtorici Peček in Lesar (2006: 186) ugotavljata, da se za otroke priseljence »na formalni ravni 

sicer dopušča dopolnilni pouk maternega jezika, pa vendar je iz načina realizacije te možnosti 

jasno, da gre le za zadostitev formalnim kriterijem, ne pa za dejansko zavezanost temu, da mora 

šolski sistem upoštevati in prispevati k razvoju materinščine in osebne identitete 

posameznika«. 
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III. 2 VLOGA ŠOLE 

 

Šola kot polje izobraževalnih in socializacijskih dejavnosti ima »ključno vlogo pri 

vključevanju in uvajanju učencev priseljencev v novo okolje, saj prav skozi izobraževalni 

proces učenci priseljenci pridobijo znanja, veščine in stkejo medsebojne vezi, ki jih potrebujejo 

za vključevanje v novo družbeno okolje« (Vižintin 2014: 86). Vižintin dodaja še, da naj bi šola 

omogočala »raznovrstne oblike podpore za uspešnejše vključevanje otrok« (prav tam). Ob tem 

je treba poudariti tudi vzgojni vidik vključevanja otrok priseljencev. »Ustrezno zasnovani 

pristopi vključevanja otrok priseljencev imajo namreč lahko pozitivne vzgojne učinke tako na 

otroke priseljence kot tudi na druge učence preko boljšega razumevanja drugih kultur, in sicer 

s krepitvijo medkulturnega dialoga ter rušenja predsodkov in stereotipov« (Vižintin 2014: 86). 

 

Šola je javni prostor, kjer se srečujejo učenci različnih etničnih, verskih in kulturnih 

pripadnosti. V enih šolah je kulturna raznolikost večja, v drugih manjša. Dejavnosti v šoli naj 

bi bile usmerjene v zagotavljanje okoliščin, ki bi omogočale čim lažje in hitro jezikovno in 

socialno vključevanje učencev priseljencev. Šole naj bi uporabljale različne pristope z 

namenom doseganja sprejetosti novih učencev, varnosti in zaupanja v razredu, kjer je večja 

etnična raznolikost (Mitchell 2017: 12). Bešter in Medvešek opozarjata, da »je šola prostor, 

kjer poleg posredovanja znanja prihaja do tudi procesa socializacije« (Bešter in Medvešek 

2010a: 205), države pa lahko z ustreznimi politikami vključevanja otrok priseljencev v 

izobraževalni sistem bistveno vplivajo na njihov uspeh v šoli in na nadaljnjo integracijo v 

družbi (Vključevanje … 2017: 2). 

 

V šoli je poleg posredovanja znanja pomembno tudi vzgajanje otrok v aktivne državljane, kar 

pomeni vzgajanje otrok za življenje v večkulturni družbi, spoznavanje vrednot demokracije in 

človekovih pravic. V tem duhu so tudi v 2. členu Zakona o osnovni šoli (1996), kjer so 

»navedeni cilji izobraževanja, med drugimi zapisani trije cilji, ki se nanašajo na večkulturno in 

večjezično dimenzijo izobraževanja in sicer: 1. vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske 

vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 2. vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi in 3. seznanjanje z drugimi 

kulturami in učenje tujih jezikov« (Bešter in Medvešek 2010a: 237). 

 

Jelen Madruša navaja, da sta se ogled šolskih prostorov in spoznavanje delavcev šole »izkazala 

kot dobri izkušnji pri vključevanju in uvajanju učencev priseljencev v novo šolsko okolje. Ob 

novih obrazih so se znebili strahu in začeli pridobivati občutek varnosti in sprejetosti v šolskem 

prostoru že pred začetkom pouka« (Jelen Madruša 2011a: 71). Prav tako je treba »zagotoviti 

spodbudno fizično in socialno učno okolje ter sporazumevanje, multimodalno okolje s pomočjo 

uporabe sodobne tehnologije ter problemsko in raziskovalno učenje kot priložnost za 

zagotavljanje številnih interakcij z različnimi viri in materiali ter interakcij med otroki in z 

odraslimi« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 7). 

 

Na šolah, kjer je število otrok priseljencev veliko, »šola potrebuje sistem oz. strategijo dela s to 

ciljno skupino otrok. Lahko se oblikuje šolska skupina, ki je poleg tega, da spremlja posamezne 
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učence, tudi v pomoč ostalim učiteljem pri zapisih individualnih programov, pri izboru 

izobraževanja s področja dela s priseljenci in s kompetencami za medkulturni dialog« (Jelen 

Madruša 2011a: 74). Jelen Madruša še dodaja, da »so med njimi največkrat izvajalci učnih 

skupin pri učenju jezika za priseljence, ki so prvo leto všolani v Sloveniji, in nosilci dejavnosti 

za tiste učence, ki potrebujejo učno pomoč tudi v drugem letu šolanja. Otroci največkrat 

navežejo stik z osebo, ki jih je spremljala v uvajalnici ali na nadaljevalnih tečajih slovenščine, 

in je ta oseba poleg razrednika največkrat nekakšna vez med učenci in učitelji. Na šolah je lahko 

ta oseba tako imenovani učitelj koordinator za delo z učenci priseljenci« (prav tam). 

 

Boscarol in Žorž Kisilak navajata, da »se na prihod učenca priseljenca na šoli vnaprej 

pripravimo. Ko se odločijo, v kateri oddelek ga bomo vključili, razrednik učence seznani s 

prihodom novega sošolca, čeprav pogosto o njem vejo še zelo malo – le njegovo ime in iz 

katere države prihaja. V razredu se dogovorijo, s kom bo novi sošolec sedel in kdo ga bo na 

začetku spremljal iz učilnice v učilnico k naslednji šolski uri. Starši navadno pripeljejo otroka 

le kakšen dan prej v Slovenijo, zato ti otroci ne poznajo niti besede v našem jeziku« (Boscarol 

in Žorž Kisilak 2015: 67). Krapše dodaja, da »šola lahko ponuja prostor za najrazličnejše 

prireditve, ki jih lahko organizirajo starši učencev priseljencev (npr. jezikovni tečaji v okviru 

narodnostnih klubov, kulturne prireditve v šolski športni dvorani, ki so jih organizirali starši 

preko njihovih klubov, in podobno« (Krapše 2015: 138). Vižintin ugotavlja, da bo vključevanje 

priseljencev v novo okolje lažje, uspešnejše in učinkovitejše, če »se šola povezuje z drugimi 

organizacijami v lokalnem okolju in svetuje družini« (Vižintin 2013: 142). 

 

 

III. 2. 1 INDIVIDUALNI PROGRAM 

Šole se med seboj razlikujejo v spodbujanju in zagotavljanju mehanizmov za vključevanje in 

uvajanje otrok priseljencev v šolo in razred. Postavlja se vprašanje ali ima vsaka šola ustrezno 

prilagojene individualne programe za učence priseljence, kako se le-ti realizirajo in ali se 

resnično izvajajo s strani učiteljev. V nadaljevanju podajamo glavna izhodišča avtorjev s tega 

področja glede individualnih programov. 

Vsaka šola, ki sprejme priseljene učence, zanj izdela »individualni načrt aktivnosti, ki vsebuje 

načrtovanje individualizacije in diferenciacije, program dopolnilnega in dodatnega pouka ter 

druge ukrepe, tako da upošteva učne in druge potrebe ter specifičnosti učencev. Individualni 

načrt aktivnosti vključuje tudi načrt spremljanja doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev« 

(Smernice 2012: 5). Individualni načrt naj bi bil narejen v sodelovanju z družino in v skladu z 

učenčevim znanjem slovenščine. Priporočljivo je, da »naj bi bil individualni načrt vključevanja 

učenca v pouk postopen in prilagojen otroku in njegovim zmožnostim« (Vižintin 2013: 111). 

Podobno navaja tudi Kralj, ki pravi, da »naj individualni program vsebuje dejavnosti in 

aktivnosti, ki bodo omogočale priseljencem glede na specifične potrebe teh učencev uspešno 

vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov znanja« (Kralj 2011: 49). Na podlagi 

»individualnega programa preko standardov znanja za posamezna predmetna področja 

spremljajo tudi napredek otroka na učnem in socialnem področju. Hkrati pa učenec ob pomoči 
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učitelja vodi mapo dosežkov (nekateri učitelji jih poimenujejo otrokov listovnik), ki je 

namenjena učenčevemu spremljanju jezikovnega napredka« (Jelen Madruša 2011: 73). 

Realiziranje individualnega programa je del učiteljevih nalog. Poteka na več ravneh, in sicer 

od ravni letnega načrtovanja do priprav na pouk (sodeluje z ostalimi učitelji in strokovnimi 

delavci pri načrtovanje individualnega načrta), priprav didaktičnih pripomočkov in učilnice, 

priprav učnih listov in drugih gradiv ter pogosto zahteva tudi timsko sodelovanje. Načrtovanje 

individualnega programa »je predvsem miselni proces, ki temelji na učiteljevem poznavanju 

in razumevanju učnih ciljev, metod in oblik dela, didaktičnih sredstev ter seveda poznavanju 

in razumevanju učencev oziroma oddelka. Sam zapis neke priprave ali programa je običajno 

zadnji korak v procesu učiteljevega načrtovanja« (Kralj 2011: 49). Priprava individualnega 

programa »ne sme biti formaliziran, birokratski postopek z vnaprej predpisanimi obsegi ur ipd., 

ampak predvsem pedagoški in individualiziran proces, brez vnaprej predpisanih obrazcev in 

podobnega«, poudarja avtorica Skubic Ermenc (2010: 276). Pri pripravi programa je treba 

nujno upoštevati individualizacijo in diferenciacijo pouka. Po mnenju Krapše je 

»individualizacija pomembna tudi zato, da pedagoški delavci ne bi imeli občutka krivde, če 

česa ne zmorejo narediti, kar bi učenci morali doseči in hkrati, da bi z vsako pedagoško 

odločitvijo imeli možnost strokovne argumentacije« (Krapše 2015: 139). 

 

Novejša, moderna oblika individualnega načrta je elektronska oblika individualnega programa 

(e-IP), ki se je razvila v zadnjih nekaj letih. Zagovorniki (Kralj 2010: 50, Rupnik 2011: 54, 

Vižintin 2013: 112, Turinek 2015: 95, Mlinarič 2017: 20) izpostavljajo prednosti njegove 

uporabe, med drugim tudi razbremenitev za vse strokovne delavce. Elektronski individualni 

programi so dostopni na internetu posamezne šole z vzpostavljeno povezavo z drugimi 

datotekami, ki so pomembne za delo z določenim učencem, kar pomeni, da je že delno 

izpolnjen na podlagi dobljenih podatkov in posredovan oddelčnemu učiteljskemu zboru v 

nadaljnje dopolnjevanje. S pomočjo uporabniškega imena in gesla učitelj, ki dela z določenim 

otrokom priseljencem, pridobi dostop do elektronske baze individualnega programa za tega 

učenca in možnost spreminjanja in dopolnjevanja programa med šolskim letom (Kralj 2010: 

50). V tem kontekstu piše še Rupnik, ki navaja, da so »prednosti e-IP v primerjavi z ostalimi 

individualnimi programi ravno v možnosti spreminjanja in dopolnjevanja e-IP med šolskim 

letom, dostopnosti do tega programa vsem deležnikom, ki delajo z učencem, in možnostjo 

vzpostavljanja hiperpovezav« (Rupnik 2011: 54). V tej bazi so poleg »osnovnih podatkov o 

učencu navedeni tudi podatki o: osebi, ki je (prva) vzpostavila stik z učencem na šoli; 

dosedanjem šolanju, predznanju in dosežkih učenca; razumevanju učnega jezika; močnih in 

šibkih področjih; socialni vključenosti in spremljanju le-te; o sodelovanju s starši, sledijo zapisi 

o ciljih in dosežkih ter oblikah pomoči in prilagoditev za vsak predmet oziroma pri določenem 

učitelju; zadnji element je evalvacija izvedbe individualnega programa oz. je dodan tudi nabor 

prilagoditev glede ocenjevanja znanja in prilagoditev ter predlogi za nadaljnje delo« (Vižintin 

2013: 112) 
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III. 2. 2 RAZŠIRJEN PROGRAM 

 

Poleg individualnega programa je za otroke priseljence kot tudi za ostale učence v razredu  

pomemben tudi razširjen program, ki se izvaja na šoli. V razširjenem programu (jutranje 

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

predmetov in interesne dejavnosti) se otroci družijo in spoznavajo v neformalnih oblikah. Vse 

oblike razširjenega programa »vplivajo spodbudno na medsebojne odnose, vzpostavljanje 

prijateljskih odnosov in na usvajanje jezika okolja. Vzdušje v razširjenem programu je bolj 

sproščeno, obenem pa lahko učitelji v podaljšanem bivanju otrokom priseljencem nudijo bolj 

konkretno pomoč, npr. pri usvajanju učne snovi in delanju domačih nalog itd.« (Vižintin 2013: 

156). Tudi učitelji menijo, »da vključenost otrok priseljencev v razširjeni program pozitivno 

vpliva na njihovo vključevanje v šolsko skupnost posebej na začetku, pri uvajanju otroka 

priseljenca v razred« (Vižintin 2013: 326). 

 

III. 2. 2. A) Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

 

Na podlagi lastnih izkušenj Perić piše, »da so učenci priseljenci v jutranje varstvo večinoma 

prihajali od 7. ure dalje. Čas v jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju je bil večinoma 

namenjen sprostitvenim dejavnostim ali učenju. Poleg učenja pa ponuja tudi priložnost učenja 

socialnih veščin skozi igro in pogovor. Hkrati otroci pridobivajo nova poznanstva in krepijo 

prijateljske vezi, ki se nadaljujejo tudi med odmori in po pouku. Skozi načrtovano igro so se 

učili tudi slovenščine (besedišče in osnovne komunikacijske zmožnosti), pravil igre in 

socialnih veščin« (Perić 2015: 88–89). 

 

III. 2. 2. B) Dodatni in dopolnilni pouk 

 

V dodatni in dopolnilni pouk so vključeni otroci priseljencev glede na njihove zmožnosti in 

potrebe. »Prej ko odkrijemo otrokova šibka in močna področja, prej mu lahko ponudimo 

ustrezno podporo znotraj razširjenega programa (tu igra ključno vlogo temeljit pogovor s starši 

ob vpisu in med srečanji, ki sledijo)« (Vižintin 2013: 156). Menimo, da »je razširjeni program 

velika dodana vrednost slovenskega šolskega vzgojno-izobraževalnega sistema, še posebej 

zato, ker je večinoma brezplačen. Nekateri starši v svojih izvornih državah niso poznali 

tovrstnih oblik razširjenega programa (nekateri vzgojno-izobraževalni sistemi tega ne ponujajo 

ali pa so programi samoplačniški), zato je pomembno, da jih predstavimo tako staršem kot 

otrokom priseljencem in jim razložimo prednosti razširjenega programa« (prav tam). 

 

III. 2. 2. C) Interesne dejavnosti 

 

Močna področja posameznega otroka priseljenca »lahko dodatno razvijamo pri interesnih 

dejavnostih in pri dodatnem pouku, s čimer pozitivno vplivamo na proces vključevanja« 

(Vižintin 2013: 156). Glede na svoje interese se učenci odločajo za vključitev v različne 

interesne skupine. »Zaradi okoliščin, v katerih so se znašli učenci priseljenci, potrebujejo več 

spodbude za vključitev v skupine interesnih dejavnosti. Učenec se lažje odloči za interesno 

dejavnost, če gre z njim tudi učitelj, ga spodbudi in se z njim pogovori o možnosti vključitve. 
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Pomembno pa je tudi, da vrstniki opazijo močno področje učenca priseljenca in ga usmerijo, v 

katero interesno dejavnost bi se lahko vključil« (prav tam). Kot že ugotavlja Perić, si učenci 

priseljenci »z obiskovanjem interesnih dejavnosti širijo socialno mrežo, pridobivajo 

samopodobo in postanejo bolj samozavestni, bolj tudi izražajo svoja mnenja in tudi nestrinjanje 

s čim« (Perić 2015: 87). 

 

 

III. 2. 3 UVAJALNICA 

 

V nadaljevanju bo predstavljen eden od projektov na tem področju, ki se je izvedel na območju 

celotne Slovenije in se je izkazal kot primer dobre prakse. Šole konec avgusta organizirajo 

uvajalnice, katerih namen je otrokom priseljencem olajšati začetno uvajanje v šolo in razred.  

V šolskih letih 2009/10 in 2010/11 je bil izveden projekt pripravljalnic (štirinajstdnevni tečaj) 

za učence priseljence in njihove starše. Tečaj je potekal vsak dan med 8. in 13. uro. Na podlagi 

izkušenj so na Filozofski fakulteti pripravili posebno didaktično gradivo ter uredili zbornik 

pisnih izdelkov učencev (Vključenost ... 2016: 33). Tečaj je obsegal učenje slovenščine z 

vsebinami, ki so povezane z otrokovim vsakdanom. Del pripravljalnic je bil poimenovan 

'uvajalnica'. Namenjen je bil sprejemu in uvajanju otroka priseljenca v šolski prostor in se je 

odvijal konec avgusta. V prvi vrsti gre za orientacijski teden, v katerem učenci spoznajo novo 

okolje, šolo in navade novega kulturnega prostora ter imajo možnost predstaviti tudi svoje 

(Vključenost ... 2016: 11). Med šolskim letom se je tečaj nadaljeval in bil poimenovan 

nadaljevalnica. Z nadaljevalnico je bilo mišljeno začetno uvajalno obdobje v prvih tednih v 

šoli in v razredu, ki bo otroku pomagal pri integraciji na socialnem in jezikovnem področju. 

Trajanja nadaljevalnic med letom je lahko različno, odvisno od otroka in njegovega napredka 

pri vključevanju. V nadaljevalnici otroka bolje spoznajo tudi učitelji ter lahko specifike otroka 

bolje upoštevajo pri pouku ter drugih šolskih in zunajšolskih dejavnostih. Izvajalci uvajalnic 

tudi navajajo, da »niso otrokom le ponudili dejavnosti, ki bi pomagale premagovati jezikovni 

primanjkljaj, ampak je zelo pomembna tudi socialna komponenta vključevanja, ki mora 

potekati vzporedno z učenjem novega jezika. Le tako, z istočasnim upoštevanjem socialnega 

in jezikovnega vidika vključevanja, lahko govorimo o celostnem in uspešnem pristopu 

vključevanja priseljencev« (Jelen Madruša 2011a: 69). 

 

Jelen Madruša navaja, da je uvajalnica »kot ena od možnih oblik dela za boljše vključevanje 

učencev priseljencev in njihovih družin v ožje in širše okolje, predvsem pa v šolski prostor in 

izobraževalni sistem« (Jelen Madruša 2011: 69). Vanjo so povabljeni že pri vpisu v šolo s 

posebnim vabilom in prijavnico. Učenci priseljenci »ob prvem stiku s slovenskim jezikom 

predstavijo svoj materni jezik, svojo državo v sliki in besedi, kar predstavlja glavni cilj 

uvajalnice, ter ob različnih igrah pridobijo občutek varnosti in sprejetosti, kar je pomemben 

vidik za nadaljnje uspešno vključevanje. Učenci priseljenci se hkrati srečajo z učenjem novega 

jezika in s sprejemanjem zanje novega okolja in ljudi, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnji 

integraciji« (Jelen Madruša 2011a: 69–70). Otrok priseljenec se v tem tednu spozna z 

razrednikom, urnikom, šolskim prostorom in ne nazadnje z jezikom okolja ter kulturo. Usvoji 

osnovno besedišče za sporazumevanje v slovenščini; pot, da bo usvojil slovenski jezik, pa je 

še dolga. Otrok nadgrajuje pridobljeno znanje v nadaljevalnici, pri pouku in drugih oblikah 
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šolskih in zunajšolskih dejavnosti (Vključenost ... 2016: 11). Vižintin poudarja, da se izvedba 

tečaja organizira glede na starostne skupine otrok, saj so oblike in metode poučevanja različne 

(mlajši se učijo skozi igro, z likovnim ustvarjanjem, z dramatizacijo, z ročnimi lutkami). 

Učitelji, poudarja Vižintin, »ne poznajo vseh maternih jezikov otrok priseljencev, zato 

vključijo kot pomočnike, prevajalce druge otroke ali starše. Pri prvi izpeljavi so tečaj obiskovali 

skupaj otroci in starši, a se je izkazalo, da potrebujejo starši druge vsebine« (Vižintin 2013: 

112). 

 

Po zaključku uvajalnice je učenec vključen v matični oddelek, kamor ga pripelje učitelj, ki je 

bil z otrokom v uvajalnici. Na prvi šolski dan spozna sošolce in razredničarko. »Znani šolski 

prostori in poznavanje nekaterih učiteljev z uvajalnice se je izkazalo kot dobra izkušnja pri 

vključevanju učencev priseljencev v novo šolsko okolje. Ob novih obrazih so se znebili strahu 

in pridobivali občutek varnosti in sprejetosti v šolskem prostoru že pred pričetkom pouka« 

(Jelen Madruša 2010a: 71). Učenec »se udeležuje vseh tistih dejavnosti, na katerih ima možnost 

spoznavanja in sporazumevanja z novimi sošolci, tudi pri oblikah dela in dejavnostih, ki 

potekajo izven šolskih prostorov« (Vižintin 2013: 113). 

Mlinarič navaja, da »čeprav so bila načrtovana in realizirana vsa področja uvajalnic od prihoda 

učenca priseljenca, in sicer: obvezen uvajalni tečaj (uvajalnica v avgustu, nadaljevalnica v 

septembru, dodatni tečaj ob prihodu med šolskim letom), obvezen dopolnilni pouk za učence 

priseljence in delo s starši, to še vedno ne pokriva vseh vidikov vključevanja« (Mlinarič 2017: 

17). Ustanovljena je bila  Interna strategija ob prihodu učenca priseljenca, ki »zajema več 

različnih področij, in sicer: vpis in prvi dnevi po vpisu, tečaj slovenščine, načrtovanje dela in 

prilagoditve prvo in drugo leto všolanja, vključevanje in delo z oddelkom, zavedanje svojih 

pričakovanj in stališč (učitelji) in didaktična pomoč« (prav tam). 

 

Čančar in Drljič navajata še zelo dobre izkušnje izvajalcev uvajalnic z vidika socialne in 

jezikovne komponente vključevanja. Tako na primer ena od učiteljic ugotavlja: »Uvajalnica je 

odlična zadeva, ker se dejansko naučijo osnov za prve dneve, tedne na šoli med ostalimi učenci. 

Ob koncu uvajalnice, ki sem jo izvedla jaz, so bili učenci hvaležni za vse nove besede, ki so se 

jih naučili, in nove informacije« (Čančar in Drljič 2015: 35). Čančar in Drljič dodajata še, da 

»uvajalnica večinoma pomeni bolj 'mehek' vstop v šolo tudi za starše, zaposlene na šoli in 

ostale učence« (Čančar in Drljič 2015: 36). Tudi drugi avtorji (Štirn in Jelen Madruša 2014: 

15, Mlinarič 2017: 17) izpostavljajo primer dobre prakse 'uvajalnic', ki predstavljajo obvezen 

in nadaljevalni tečaj slovenskega jezika ter imajo tudi pozitiven socio-emocionalni vpliv 

(sprejetost, varnost, pripadnost). 

 

 

 

III. 3 VLOGA UČITELJEV 

 

V skladu z zakoni in drugimi predpisi šola pri delu z otroki priseljenci avtonomno odloča o 

organizaciji in načinu dela, s katerimi najučinkoviteje uresničuje cilje njihovega vključevanja 

v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja. Avtonomnost in odgovornost strokovnih delavcev 
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(načelo odprtosti, avtonomnost in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega zavoda in 

strokovnih delavcev v njem) temelji na pojmovanju drugačnosti kot vrednote ter znanju in 

veščinah medkulturnega učenja in poučevanja (Smernice 2012: 3-4). Vsak vzgojno-

izobraževalni zavod, ki vključuje otroke priseljence, v letnem delovnem načrtu strategijam dela 

z njimi nameni posebno pozornost. V letnem delovnem načrtu vzgojno-izobraževalni zavodi 

načrtujejo konkretne ukrepe za to, da »bi učenci priseljenci dosegali standarde znanja, hkrati s 

tem pa jim bo zagotovljena pravica do ohranjanja lastne kulturne identitete« (Smernice 2012: 

3–4). 

 

Zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih ustanovah delo z učenci priseljenci predstavlja mnoge 

izzive. Lotevajo se jih na različne načine. Strokovni delavci so na nekaterih šolah že pred leti 

začeli zaradi vse večjega vpisa otrok iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij in posledično 

nepoznavanja jezika ter kulturnih raznolikosti »razvijati svojo prakso in lastne modele kot 

primere podpore otrokom in njihovim staršem za uspešno vključevanje v novo jezikovno in 

kulturno okolje, tako v šoli kot v lokalnem okolju« (Baloh in sod. 2015: 9). Učitelji jim tako 

vseskozi ponujajo programe, ki vključujejo vsebine na področju socialnega, jezikovnega in 

učnega področja. Po mnenju Baloha in njegovi sodelavci je lahko delo učiteljev na tem 

področju uspešnejše, »če si bomo med strokovnimi delavci iste šole in različnih šol tovrstne 

izkušnje in primere dobrih praks izmenjali, podelili in nadgradili z novimi« (Baloh in sod. 

2015: 9). Pomembno je, »da učitelji, ki poučujejo otroke priseljence in odločilno vplivajo na 

njihovo vključevanje, upoštevajo različna izhodišča in (z)možnosti otrok, prepoznavajo razlike 

med otroki in starši ter delujejo skladno z njimi« (prav tam). 

 

Različni avtorji (Peček in Lesar 2006: 199, Vižintin 2010a: 144) potrjujejo, da so stališča 

učiteljev ključna pri udejanjanju načel pravičnosti in pomembno vplivajo na stopnjo 

vključenosti in uspešnosti pri delu z otroki priseljenci. Učitelj je tisti, »ki učne cilje, vsebino in 

tehnologijo prilagaja učencem, neposredno odloča o učnem procesu in zanj odgovarja. Znanje 

iz učnih in pedagoških predmetov mora učitelj poglabljati, širiti in dopolnjevati, imeti mora 

vpogled v različne teorije in koncepte pedagoške misli. Pri svojem delu mora biti inovativen, 

ustvarjalen in kritičen, saj je od njega odvisna kakovost pouka« (Vižintin 2010a: 144). 

 

Učitelji so z učenci priseljenci v neposrednem stiku in imajo lahko bistveno vlogo pri njihovem 

uspešnem vključevanju v šolsko in razredno okolje. Njihova temeljna naloga bi tako morala 

biti »podpora učencem priseljencem, da jim omogočajo občutek sprejetosti in enakovrednosti, 

še posebej pa ustvariti takšno razredno interakcijo, v kateri bi bili tudi vsi ostali učenci v oporo 

novo priseljenemu učencu« (Budinoska 2013: 79–80). V trenutno oblikovanih integracijskih 

strategijah lahko veliko naredijo predvsem učitelji, »ki lahko učencem priseljencem z 

oblikovanjem in prilagajanjem pedagoškega dela, lastno angažiranostjo in pozitivno držo do 

njihovega vključevanja omogočijo boljše, predvsem manj stresno vključevanje v novo socialno 

in šolsko okolje. Pri tem pa uspešno vključevanje ne temelji zgolj na poučevanju slovenskega 

jezika (in njihovega maternega jezika), ampak vključuje tudi druge strategije, kot so 

sosprejemanje, spoštovanje, medsebojna pomoč, spodbujanje …« (prav tam: 76). 
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Jelen Madruša in Majcen opozarjata tudi na potrebo po »ustreznih oblikah izobraževanja in 

usposabljanja za učitelje ter nadaljnji razvoj učnih in strokovnih gradiv, ki jim bodo v pomoč 

pri poučevanju slovenščine in drugih predmetov. Njihovo delo – še posebej pouk slovenščine 

kot drugega jezika – je treba prav tako ustrezno finančno ovrednotiti. S tem bodo učitelji bolj 

motivirani in naklonjeni za dodatno delo z otrokom priseljencem« (Jelen Madruša in Majcen 

2018: 12). Korošec je zapisala, da si učitelji na začetku »pomagajo z različnimi delovnimi 

zvezki in posebej pripravljenimi gradivi pri delu z učenci priseljenci. Pri tem je treba upoštevati 

tudi starost otrok, njihov materni jezik in predznanje ter dejstvo, ali gre za začetno učenje jezika 

ali za nadaljevalni tečaj. Pri učenju otrok priseljencev zelo pogosto uporabljam slikovno 

gradivo Slika jezika. To je didaktični pripomoček v obliki kartic. Besedišča se lahko učimo 

skozi različne igre, ki so v priloženem priročniku tudi opisane (uporabljam še ostala gradiva 

Spomin, Črni Peter, Pantomima, Papige, Telefonček …)« (Korošec 2015: 77). 

 

V primerjavi z dejstvom, da je Slovenija že zadnjih trideset let dežela priseljevanja, Knez 

opozarja in sprašuje, »zakaj se v vseh teh letih naše delo z učenci priseljenci še ni izoblikovalo 

do te mere, da bi se približali drugim evropskim državam, ki imajo na tem področju že nekaj 

preizkušenih modelov« (Knez 2012: 48). Bešter in Medvešek kot težave, s katerimi se soočajo 

učitelji in otroci priseljenci pri vključevanju v slovenske vzgojno-izobraževalne institucije in 

pri delu z otroki priseljenci, navajata: »učenje slovenskega jezika, pomanjkanje učnih gradiv 

za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, obstoj razlik v šolskih sistemih, s katerimi 

se ob selitvi soočajo učenci, nedodelanost meril za ocenjevanje otrok priseljencev ter oteženo 

vzpostavljanje stikov in komunikacije z njihovimi starši, ki ne govorijo slovenskega jezika, 

oziroma katerih znanje slovenščine je pomanjkljivo« (Bešer in Medvešek 2010a: 207). 

 

Ugotovitve raziskav pri učiteljih kažejo, da je delo z učenci priseljenci zelo zahtevno in 

obsežno, za kar učitelji pogosto nimajo na voljo dovolj časa. Preveč časa se ukvarjajo z ostalimi 

dejavnostmi, ki jih od njih zahtevajo (popisovanje vsega svojega dela, izpolnjevanje razne 

dokumentacije, sodelovanje pri različnih projektih …) in jim puščajo vse manj časa dejansko 

za poučevanje. Budinoska je zapisala mnenja dveh učiteljici in sicer: da »učitelj ima že vsega 

preveč, vsaka obveznost več bo povzročila slabšanje ostalega dela, dokler druga učiteljica 

dodaja še, da ko je enkrat obveznosti preveč, je vsaka nova stvar odveč. Učitelja, ki poučuje 

otroka priseljenca, bi bilo treba razbremeniti vseh ostalih aktivnosti, ki niso nujne« (Budinoska 

2013: 83). 

 

 

III. 3. 1 VLOGA  RAZREDA 

 

V zvezi z vključevanjem in uvajanjem se še posebej poudarja pomen priprave otroka 

priseljenca na vključitev v razred in seveda prilagajanje ostalih otrok na njega. Vključitev v 

šolo oz. razred je velika sprememba v življenju učenca. Za večino je to prijeten, za mnoge pa 

zahteven in stresen proces. Še poseben vpliv ima na tiste, ki se pri tem soočajo tudi z novim 

okoljem, kulturo in jezikom, zato je poleg zagotovitve učinkovite komunikacije z družino zelo 

pomemben način sprejetja novinca v razred.  
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Razred je skupnost učencev. Dobri medsebojni odnosi med učenci povečujejo notranjo 

motivacijo in učne dosežke. Učenci nujno potrebujejo dialog med seboj ali z učiteljem, da 

lahko uspešneje razumejo snov in poglabljajo znanje. Učenje poteka v socialnem okolju, v 

socialni interakciji z drugimi ljudmi. Prav je, da učencu omogočimo sodelovanje z drugimi 

otroki, saj bo uspešneje pridobival nova znanja in imel večjo možnost za oblikovanje celotne 

osebnosti. 

 

Pomemben vidik pri vključevanju otrok priseljencev je priprava razreda in razredna podpora 

za sprejem otroka priseljenca, ki še ne zna govoriti slovensko, in sicer, »kako bodo učenci 

sprejeli novega otroka, kako se bodo počutili učenci priseljenci, ali bodo lahko uspešno 

vzpostavili prve stike z ostalimi učenci in začeli graditi prijateljske odnose, vse to je pomembno 

za vsakega otroka v razredu, še posebej pa za otroka priseljenca, ki je ravnokar zapustil znano 

okolje in se preselil v neznano, novo okolje, v katerem govorijo drugačen jezik in v katerem se 

mora navaditi na nova šolska pravila« (Vižintin 2013: 152). Najpogostejša oblika priprave 

razreda na prihod novega učenca je »pogovor z učenci pred prihodom novega učenca, na 

primer, kakšni bi bili njihovi občutki, če bi se preselili v drugo državo ter katere oblike podpore 

bi pričakovali zase. Za pripravo razreda se lahko uporabijo tudi različni avdio in video odlomki 

z vsebinami v jeziku države, od koder prihaja nov učenec« (prav tam). Vižintin tako predlaga, 

»da si otroci pogledajo odlomek iz filma ali risanke v jeziku, ki ga ne razume nihče v razredu. 

Na ta način dobijo učenci občutek, kako je poslušati neznani jezik – pa čeprav so vsi prijazni« 

(Vižintin 2013: 152). Prav tako »lahko učenci novemu učencu pripravijo dobrodošlico s sliko 

zastave, zemljevidom njegove države, se naučijo šteti do pet ali zapeti pesem, učenci se lahko 

naučijo reči 'dober dan, živijo, ime mi je' v maternem jeziku prihajajočega otroka, naredijo 

dvojezične plakate ipd. Vključevanje je namreč proces, ki se šele začenja s toplim sprejemom« 

(Vižintin 2014: 77‒78). 

 

Tudi drugi avtorji (Mlinarič 2017: 23, Štirn in Jelen Madruša 2014: 8, Budinoska 2013: 76, 

Žarkovič Adlešič v Pušnik 2000: 81 idr.) izpostavljajo pomen medsebojnega sodelovanja in 

vrstniške pomoči z delom v skupinah, medsebojno pomočjo pri zahtevnejših nalogah in 

podobno, s čimer se vzpostavljajo prijateljski odnosi med učenci in učenci priseljenci. Ti avtorji 

(Peklaj in sod. 2009: 57‒58, Žarkovič Adlešič v Pušnik in sod. 2000: 115, Mlinarič 2017: 72, 

Budinoska 2017: 46) navajajo, da lahko učitelj prav z izbiro določenih metod in oblik dela (npr. 

skupinska oblika dela, sodelovalno učenje) v veliki meri olajša prvi stik med učenci in učenci 

priseljenci. 

 

 

III. 3. 2 METODE IN OBLIKE POUČEVANJA, KI SO SE POKAZALE KOT USPEŠNE 

 

V tej nalogi se bomo osredotočili na metode in oblike poučevanja, ki so se izkazali kot najbolj 

učinkovite in uspešne z delo z otroci priseljenci pri vključevanju in uvajanju v šolo in razred. 

Pri tem bo glavni poudarek na metodah igre vlog in učenju skozi igro. Nekateri raziskovalci in 

avtorji (Rupnik 2003, Horvat 2009, Brčič Petek 2016 idr.) ju imenujejo kot metodi 

izkustvenega učenja. V nadaljevanju bo izpostavljeno tudi sodelovalno učenje, kot oblika, ki 
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je najbolj uporabljena s strani učiteljev. Na koncu tega podpoglavja pa bo še nakratko 

predstavljena medvrstniška pomoč in tutorstvo in njun pomen za otroke priseljence. 

 

III. 3. 2 A) Učenje skozi igro 

 

Delo z učenci priseljenci zahteva prilagoditve metod in oblik dela ter skrben izbor ciljev in 

vsebin. Metode učenja in poučevanja so dinamična sestavina izobraževalnega procesa. Odvisne 

so od objektivnih in subjektivnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri vsakokratni pripravi 

metodičnih odločitev. Ne nanašajo se le na učiteljevo delo, temveč tudi na delo učencev oz. 

učenje. Kot je že zapisano v Smernicah, »vsaka šola razvija ustrezne oblike in metode dela, s 

katerimi učencem priseljencem omogoča uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih 

standardov znanja«, kot je v navedeno v okviru Načela zagotavljanja pogojev za doseganje 

ciljev in standardov znanja (Smernice 2012: 5). Koželj ugotavlja, da »bi morali načrtovalci 

kurikula vanj vključiti del manjšinske kulture in tako prispevati k razumevanju in tolerantnosti 

do drugih kultur in sožitju v šolo in razred med učenci« (Koželj 2006: 260). Pri načrtovanju 

metod in oblik dela s priseljenci je pomemben dejavnik tudi starost otrok. V zvezi s tem Jelen 

Madruša navaja, da »potrebujejo mlajši otroci popolnoma drugačne oblike in metode dela od 

starejših vrstnikov. Izvajalcem so lahko na primer v pomoč oblike in metode dela za 

poučevanje tujih jezikov v zgodnjem otroštvu. Mlajši učenci se prav tako na poslušana besedila 

bolje odzivajo z likovnim ustvarjanjem in dramatizacijo z ročnimi lutkami. Predvsem pa naj bi 

bil pri mlajših otrocih poudarek na učenju skozi igro« (Jelen Madruša 2011a: 70). 

 

Pomen učenja skozi igro poudarjajo tudi drugi raziskovalci. Suljić in Upale navajata, da »naj 

bi učitelj uporabljal gradivo in uvajal raznolike didaktično-metodične pristope, kot je učenje z 

igro, kar naj bi omogočilo boljše doseganje določenih ciljev znanja« (Suljić in Upale 2015: 

65). Perič pri tem na primeru lastnih izkušenj kot primer učenja skozi igro navaja, »da je v 

začetni fazi učenje potekalo skozi pogovor in z dodatnimi materiali (sličice, ilustracije), nato 

so začeli z igro, in sicer najprej z odkrivanjem sličic, ki so jih potem poimenovali« (Perić 2015: 

88). Potem so se pridružili še ostali učenci, ki so se postavili v vlogo učitelja, in sicer so jim 

pomagali pri zapisu, prepisu, izgovarjavi in razlagi (prav tam). Tudi Štefanac ugotavlja, »da se 

bodo učenci raje učili, če jim bo učenje predstavljeno kot igra. Učencu, ki še ne razume jezika 

in se težje uči, lahko učitelj olajša učenje s prilagajanjem pristopa in prilagojenim učnim 

gradivom« (Štefanac 2015: 72). V tem kontekstu piše tudi Plut, ki pravi, »da je učna pomoč za 

mlajše največkrat potekala preko igre; učenci so se igrali in se preko igre tudi učili. Najboljše 

pri tem pa je bilo to, da so uživali in se niso zavedali, da se učijo« (Plut 2015: 90). 

 

 

III. 3. 2 B) Sodelovalno učenje 

 

Učne oblike so »didaktično strukturirane organizacijske osnove pouka, s katerimi 

opredeljujemo odnose in vloge učencev pri pouku. Oblike so tako odvisne od učencev, ciljev, 

vsebin, razpoložljivih didaktičnih sredstev, didaktičnega okolja, didaktične zasnove, 

usmerjenosti vzgojo-izobraževalnega procesa ter od učiteljevih didaktičnih kompetenc« (Jelen 

Madruša 2011: 73). Vsaka učna oblika ima določene prednosti in slabosti, zato je naloga 
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učiteljev, da »z ustrezno kombinacijo različnih učnih oblik zastavijo kakovosten in za učence 

zanimiv vzgojno-izobraževalni proces. Pomembno je, da učitelj načrtuje oblike in metode dela, 

s katerimi bo otroku omogočal ustrezno raven pridobivanja in usvajanja učnega jezika. Pri tem 

je Jelen Madruša zapisala, da »oblike sodelovalnega učenja in delo v heterogenih skupinah 

omogočata posamezniku, da napreduje po svojih zmožnostih in sposobnostih« (prav tam). 

 

Sodelovalno učenje je »ena izmed oblik učenja, ki poudarja predvsem socialni vidik učenja, 

saj omogoča hkratno sodelovanje vseh učencev v razredu. Učenci preko razmisleka, delovanja, 

odkrivanja in reševanja nalog aktivno gradijo svoje znanje ter obenem razvijajo 

komunikacijske, sodelovalne in socialne veščine. Za doseganje zastavljenih ciljev morajo 

aktivno sodelovati s sošolci, si izmenjati ideje, razmišljanja, vprašanja in odgovore. Svoje 

znanje tudi primerjajo z drugimi, ga dopolnjujejo in utrjujejo« (Jelen Madruša 2011: 18). 

Sodelovalno učenje je po Kaganu »delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da 

vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo 

vsi kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini« (Peklaj in sod. 

2000: 8). Z izvajanjem sodelovalnega učenja se »izboljšujejo medsebojni odnosi med učenci. 

Ta način dela tudi pozitivno vpliva na vedenje učencev in na razvoj notranje motivacije za 

šolsko delo (doživljanje pozitivnih izkušenj, zmanjšanje strahu pred spraševanjem), dviga se 

učenčeva učna samopodoba, ki vpliva tudi na količino napora, ki ga bo učenec vložil v učenje 

in delo. Sodelovalno učenje prinaša vrsto pozitivnih učinkov, je tudi učenje, ki spodbuja večjo 

aktivnost učencev, timsko delo, pozitivno psihosocialno klimo v razredu, motivacijo in veselje 

do učenja ter krepitev medosebnih odnosov« (Jelen Madruša 2011b: 16). 

Jelen Madruša (2011b: 18) je zapisala, da »so se po lastnih izkušnjah oblike sodelovalnega 

učenja izkazale kot dobra priložnost, da si učenci v heterogenih skupinah pomagajo med seboj. 

Pri tem se je razmišljalo in načrtovalo v smeri, kako preko različnih dejavnosti sodelovalnega 

učenja prispevati k hitrejšemu učenju jezika«. Sodelovalno učenje je »tako bilo vključeno v 

dopolnilni pouk iz posameznih predmetnih področij in z njim so poskusili spodbujati otroke, 

da bi ga obiskovali. Staršem mlajših otrok so predlagali vključitev v jutranje varstvo, kjer so 

se ob različnih igrah učili pravil in komunicirali z vrstniki. Po pouku je učenec priseljenec ob 

pomoči učitelja ali drugega šolskega delavca v času podaljšanega bivanja opravil naloge glede 

na njegove zmožnosti in napredek pri spoznavanju novega jezika. Otroku so tudi pomagali pri 

izbiri interesnih dejavnosti, pri katerih je razvijal svoja močna področja« (Jelen Madruša 

2011b: 18). 

Rupnik (2011: 53) po drugi strani dodaja, da »so v njihovem primeru učence priseljence 

vključevali tudi v druge oblike dela – delo v dvojicah in skupinsko delo, ki je bilo zelo dobro, 

ki so ga otroci zelo dobro sprejeli, prav tako so otroke priseljence spodbujali na samostojnosti 

in komunikaciji s sošolci«. 

Pozitivne rezultate je pokazalo tudi »vključevanje priseljenca znotraj manjših skupin, ki 

omogočajo večjo zaupljivost in varnost ter krepitev socialnih odnosov« (Mlinarič 2017: 18). 

Za učenca priseljenca je »namreč ključno prilagajanje učne snovi med poukom kot tudi učna 
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pomoč v individualni situaciji ali v manjši skupini izven oddelka« (Plut 2015: 90). Vižintin 

(2014: 80) ob tem poudarja še pomen medvrstniške podpore sošolca mentorja.  

 

 

III. 3. 2 C) Medvrstniška pomoč in tutorstvo 

 

Ena izmed oblik za spodbujanje motivacije za učenje in lažjega socialnega vključevanja v novo 

okolje sta medvrstniška pomoč in tutorstvo, katero avtorica Vižintin izpostavlja kot eno 

najpomembnejših oblik pri vključevanju otrok priseljencev. Če želimo, da je takšna oblika 

pomoči učinkovita, jo je treba vnaprej načrtovati in dobro organizirati (Rebec Marinković 

2015: 97). V tem kontekstu piše tudi Mlinarič, ki navaja, da »so učitelji največkrat organizirali 

medsebojno pomoč priseljencu v oddelku z načrtnim spodbujanjem in uvajanjem vrstniške 

pomoči« (Mlinarič 2017: 17). Medvrstniška pomoč »je običajno organizirana v okviru 

dejavnosti šole, pred ali po pouku in je vezana na socialno vključenost v razred in šolo ter na 

pridobivanje znanja. Medvrstniška podpora je pomembna tako za tistega, ki ponuja podporo, 

kot za tistega, ki jo prejema, saj vsi razvijajo svojo medkulturno zmožnost. Pogost pojav je, da 

otrok, ki je sam določen čas potreboval podporo, kasneje tudi sam nudi podporo drugih 

otrokom priseljencem« (Vižintin 2014: 80). V tem kontekstu piše tudi Rebec Marinković 

(2015: 98), ki pravi, da »če učenec pozna materni jezik otroka priseljenca, je ta pomoč zelo 

učinkovita, ker govorita isti jezik, saj se porušijo jezikovne ovire in se na ta način ustvarja bolj 

sproščeno vzdušje. Zanj ni treba dodatno ustvarjati umetnih okoliščin, da bi se lahko vživljal v 

vlogo učenca priseljenca«. S svojimi izkušnjami in kot prevajalci (to so starejši učenci na šoli 

ali osebe, ki so plačane za prevajanje drugih jezikov) nudijo novo priseljenemu otroku 

pomembno podporo v razredu in tudi po pouku, če gre za (običajno) starejše otroke priseljence. 

Otroci priseljenci »so hvaležni tudi za podporo v materinem jeziku, predvsem na začetku 

procesa vključevanja« (Vižintin 2013: 157). 

 

Medvrstniško pomoč zagovarjata tudi Bešter in Medvešek (2010a: 241), ki pravita, da »je 

medvrstniška pomoč ena od oblik tesnejšega sodelovanja, ki naj bi jo šole spodbujale in načrtno 

gojile«. Med ukrepi, ki naj bi jih izvajale šole, se med drugim priporoča, da »šola: /.../ b) 

spodbuja druge otroke, da pomagajo otroku tujcu; c) imenuje t. i. zaupnika za otroke tujce, ki 

mu starši in otroci tujci zaupajo; d) se vključuje v mednarodna partnerstva, ki povečujejo 

razumevanje za druge kulture, jezike, zgodovino in življenje mladih ljudi; e) izvaja 'na otroka 

in učenca usmerjene metode poučevanja in učenja' za spodbujanje interakcij med različnimi 

kulturami; f) ustvarja pogoje za spoznavanje drugačnosti in različnosti tudi z vidika drugačnosti 

posameznih jezikov; g) spodbuja otroke k različnim dejavnostim medkulturne komunikacije 

(projektni dnevi, prireditve, izmenjave med šolami, državami, sodelovanje z nevladnimi 

humanitarnimi organizacijami) ter spodbuja otroka tujca, da predstavlja svoj jezik in kulturo 

pri različnih dejavnostih« (Bešter in Medvešek 2010a: 234). 

Največkrat so učitelji »organizirali medsebojno pomoč priseljencu v oddelku tako, da so 

načrtno spodbujali in uvajali vrstniško pomoč. Učitelji so vključevali učenca priseljenca preko 

dejavnosti ali pa preko različnih vsebinskih sklopov. V dejavnostih so prednjačile sprostitvene 

dejavnosti, šport, igre, povezovalne dejavnosti. Priseljence so učitelji vključevali tudi na pri 
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izbirnih predmetih in drugih interesnih in obogatitvenih dejavnostih, kot so tabori, srečanja, 

skupnost učencev šole …« (Mlinarič 2017: 23). 

 

 

III. 3. 3  USPOSOBLJENOST UČITELJEV 

 

Vključevanje otrok priseljencev v novo šolsko okolje ni izziv le za otroke, temveč tudi za 

učitelje in drugo šolsko osebje. Da bi ta proces potekal čim lažje, učinkovito in v obojestransko 

korist, mora biti strokovno osebje ustrezno usposobljeno za delo z otroki priseljenci ter 

ustrezno prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa (Skubic Ermenc 2010: 277, Bešter in 

Medvešek 2010a: 256, Vižintin 2017: 20, Budinoska 2013: 79). Vključevanje v novo okolje 

bo lažje, če se bo otrok počutil sprejetega in če bo dobil ustrezno strokovno podporo. Čančar 

in Drljič (2015: 36) opozarjata na to, da »ker učitelji med svojim rednim izobraževanjem 

večinoma niso pridobili ustreznih znanj, kako vključevati otroke priseljence ter razvijati 

medkulturno vzgojo in izobraževanje«, predstavlja povečan vpis otrok priseljencev v zadnjih 

letih učitelje pred številne nove izzive in od njih zahteva dodatno usposabljanje in osebno 

angažiranje. 

 

Učitelj pri »vključevanju učencev priseljencev v pouk odigra ključno vlogo. Je prvi, s katerim 

novi učenec vzpostavi stik in s katerim lahko učenec priseljenec predvsem v začetnem obdobju 

vzpostavi zaupanja vreden odnos. Naloga učitelja je prijazen sprejem učenca priseljenca in 

pomoč ob začetnem vključevanju v novo okolje; v nov razred in med nove sovrstnike« 

(Budinoska 2017: 45). Peterka dodaja, da »ima učitelj pri vključevanju učencev priseljencev 

kot oblikovalec in usmerjevalec pedagoškega procesa velik vpliv« (Peterka 2016). Tudi Knez 

(2012: 58) je zapisala, da je »pri poučevanju in učenju nasploh /…/ učiteljeva vloga ključna, 

še zlasti v kontekstu poučevanja otrok priseljencev. S svojim pristopom in zgledom pomembno 

vpliva tudi na šolsko in širšo skupnost, ki se od njega uči ustreznega ravnanja«. Tudi drugi 

avtorji (Peklaj in sod. 2009: 59, Budinoska 2017: 46) na podlagi raziskav ugotavljajo, da je 

eden izmed pomembnih dejavnikov, ki določa posameznikovo sprejetost v razredu, vedenje 

učitelja do njega. Medtem pa Vižintin opozarja, da »učitelji pogosto ne prepoznavajo svoje 

vloge pri oblikovanju razreda kot skupnosti in lastno aktivno vlogo pri vključevanju otroka 

priseljenca. Pogosto to prepisujejo staršem ali ostalim učencem« (Vižintin 2013: 159). Avtorici 

Schmidt in Čagran (2005: 26–27) sta zapisali, da »stališča in odnos učiteljev vplivajo na 

njihovo delovanje znotraj razreda in posledično na medosebne odnose, ki se vzpostavijo znotraj 

razredne skupnosti«. 

 

Nekateri avtorji pišejo, da bi šole morale imeti tudi dobro premišljene usmeritve in strategije 

za razvoj osebja, ki bi morale presegati tradicionalne vzorce in bi vključevale dodatna 

izobraževanja zunaj šole (Aincow in sod. 1995: 15). Jelen Madruša in Majcen opozarjata, da 

»so vrtci in šole učeče se skupnosti, ki temeljijo na stalnem profesionalnem razvoju strokovnih 

delavcev, priložnostih za timsko učenje, pri čemer so vir novih spoznanj in sprememb 

pedagoškega procesa lahko tudi otroci in starši« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 7). Primerno 

usposobljeni učitelji za poučevanje v razredih, v katere so vključeni učenci priseljenci, »naj bi 

imeli tudi medkulturne kompetence (poleg socialnih, metodičnih in didaktičnih kompetenc), s 
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katerimi bi lahko uspešno in ustrezno pomagali učencem priseljencem pri njihovem 

vključevanju v pouk in šolsko okolje« (Budinoska 2017: 46). 

Slovenija kot država se je odločila za model neposredne vključitve otrok priseljencev v 

vzgojno-izobraževalni proces ter za sočasno usposabljanje pedagoških delavcev. Baloh navaja, 

da »je bilo za boljšo usposobljenost učiteljev in ostalega osebja v zadnjih letih izvedenih več 

izobraževalnih projektov, usmerjenih v razvijanje novih modelov in strategij vključevanja 

učencev priseljencev« (Baloh 2015: 13). Težava je v tem, kot ugotavlja Vižintin, »da 

usposabljanje ni sistematično, ampak poteka znotraj projektov, omejenimi z leti trajanja 

projekta in s številom v projekte vključenih šol« (Vižintin 2017: 20). 

 

Eden od ključnih elementov v dokumentih o strateških usmeritvah za to področje na ravni 

Slovenije in tudi EU je poudarjanje pomena vseživljenjskega učenja pedagoških delavcev, ki 

imajo ključno vlogo v družbi znanja. Zato je treba tudi »slediti in spremljati potrebe učiteljev 

po učenju, da se pedagoški delavci lahko usmerjajo in se jim, kadar je treba, tudi svetuje v 

njihovem procesu vse življenjskega učenja ali razvoja kariere. Seveda imajo v tem procesu 

prednost metode in oblike učenja, ki temeljijo na konstruktivističnih teorijah, med vsebinami 

učenja pa izstopajo pedagoško-psihološke vsebine, med katerimi ne moremo spregledati niti 

pomena učenja didaktičnih vsebin« (Cencič 2007: 77). 

 

Učitelj, ki se nenehno usposablja, je seznanjen z najnovejšimi teoretičnimi in praktičnimi 

spoznanji. Tovrstna usposabljanja je treba organizirati tudi ob ugotovitvah nekaterih 

pedagogov, da se učitelji premalo zavedajo vpliva svojih stališč in pričakovanj. Kadar namreč 

učitelj opazi, »da ima primanjkljaj znanja na določenem področju pri delu z otroki priseljenci, 

je treba poiskati rešitve, da bi odpravil ta manko, in sicer, da se sam dodatno izobrazi preko 

strokovne literature na navedeno temo, lahko se poveže z učitelji z drugih šol, ki se soočajo s 

podobnimi izzivi, in si z njimi izmenjuje izkušnje, primere dobrih praks ali pa se dodatno 

izobrazi v specializiranih institucijah. Če se učitelji vseživljenjsko izobražujejo, se izognejo 

intelektualnemu razvrednotenju učiteljskega dela in pasti, da postajajo vedno bolj odvisni od 

strokovnjakov« (Vižintin 2013: 159). 

Za učitelje sta pomembni obliki podpore tudi »sodelovanje pri projektih in izmenjava primerov 

dobrih praks. Učitelji naj bi prav tako o svojih spoznanjih in rešitvah objavljali več strokovnih 

prispevkov, s čimer omogočajo širjenje in izmenjavo znanja ter nadaljnji razvoj. Do tega 

velikokrat ne pride, za kar so lahko vzroki: učitelji so zadovoljni že s tem, da so našli ustrezno 

rešitev za svoje učence in svojo šolo, zmanjkuje jim časa za pisanje strokovnih prispevkov, ne 

dobijo ustrezne podpore vodstva šole, bojijo se kritike strokovnjakov in znanstvenikov, ko ob 

iskanju novih poti delajo tudi napake itd.« (Vižintin 2014: 82). 

 

Ugotovitve raziskav Budinoske in drugih avtorjev (Budinoska 2013: 84–85, Jelen Madruša in 

Majcen 2018: 20) kažejo, da učitelji niso dovolj usposobljeni in nimajo dovolj znanja za delo 

z učenci priseljenci in bi si zato želeli tudi več primerov dobrih praks in izkušenj sodelavcev, 

hkrati pa niso imeli možnosti pridobiti zadostnih informacij, ki bi jim pomagale pri specifikah 

dela v večkulturnih razredih (Jelen Madruša in Majcen 2018: 20). Čančar in Drljič opozarjata 
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še na en segment, in sicer, »da učitelji v času študija niso imeli veliko priložnosti za 

usposabljanje za delo v večkulturnem okolju, vendar je spodbudno, da so za delo s priseljenimi 

učenci večinoma motivirani ter si pri delu želijo več podpore, ustrezne literature in več gradiv 

za poučevanje« (Čančar in Drljič 2015: 36). »Soočiti se je treba tudi z dejstvom, da v procesih 

formiranja prihodnjih učiteljev in drugih pedagoških profilov ni bilo vzpostavljenih dovolj 

učinkovitih modelov za spreminjanje ukoreninjenih navad, stereotipov in predsodkov« (Kroflič 

2006: 8). Pedagoški delavci, ki se soočajo z vključevanjem otrok priseljencev, zato 

»potrebujejo nove oblike izobraževanja in možnosti za razvoj novih sposobnosti« (Vižintin 

2010:139). 

Nezadostna usposobljenost učiteljev za delo z otroki priseljenci se kaže kot eden ključnih 

problemov, ki ga v okviru obstoječih ukrepov ne bo mogoče odpraviti čez noč. Na kratki rok 

je treba »spodbujati strokovne delavce, ki so v stiku z otroki priseljenci, da se intenzivneje 

udeležujejo izobraževanj v obliki posvetov, seminarjev in svetovanj, ki jih pripravljajo 

relevantne inštitucije (npr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik, ZRC SAZU, Pedagoški inštitut, Pedagoška fakulteta v Ljubljani ter druge 

organizacije) in ponujajo tovrstno usposabljanje« (Vižintin 2017: 112–113). Na dolgi rok pa je 

pomembno, da »se skladno s Strategijo (2012) vključi v študijske programe inštitucij, ki 

izobražujejo prihodnje strokovne delavce vrtcev in šol učne vsebine, pomembne za delo z 

otroki priseljenci« (Bešter in Medvešek 2010a: 262). 

 

 

 

III. 4  DRUGI STROKOVNI DELAVCI – Podpora pri vključevanju otrok priseljencev 

 

Učitelji imajo ključno vlogo pri vključevanju učencev priseljencev v novo šolsko okolje, 

vendar so pri tem procesu pomembni tudi drugi strokovni delavci na šoli, ki lahko nudijo 

podporo pri vključevanju otrok priseljencev. Na prihod novih otrok/učencev naj bi »bili 

pripravljeni vsi strokovni delavci šole, saj gre za proces, ki vključuje celotno vzgojno-

izobraževalno okolje. Odgovornost vsakega delovnega in strokovnega delavca vzgojno-

izobraževalne ustanove je, da se učenci priseljenci in njihovi starši počutijo sprejete, 

informirane in podprte, zato mora biti vsak delavec seznanjen s svojo vlogo« (Smernice 2012: 

11–12). 

 

Budinoska izpostavlja, da »se pri vključevanju učencev priseljencev vzgojno-izobraževalni 

sistem lahko doseže uspeh s kombinacijo različnih dejavnikov, vendar se morajo v ta proces 

vključiti vsi zaposleni na šoli« (Budinoska 2013: 76). V tem kontekstu piše še Medvešek, in 

sicer, da naj bi bilo »šolsko osebje etnično in kulturno heterogeno«. Če namreč želimo razvijati 

pozitiven odnos do etnične raznovrstnosti, »morajo učenci med šolskim osebjem (učitelji, 

svetovalci, administrativnimi delavci itn.) videti, srečati, spoznati pripadnike različnih etničnih 

skupnosti, kar omogoča in spodbuja pozitiven odnos in spoštovanje do pripadnikov različnih 

etničnih skupnosti« (Medvešek 2006: 142). 
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Jelen Madruša in Majcen izpostavljata, da »aktivnosti učitelja in multiplikatorja niso zadostne, 

če se drugi strokovni delavci šole ne vključujejo v aktivnosti programa in ne podpirajo 

celostnega procesa vključevanja priseljenih otrok ter medkulturnega pristopa. Zgolj z znanjem 

in pozitivnimi stališči vseh strokovnih delavcev lahko šole medkulturno vključujejo, 

izobražujejo in vzgajajo vse otroke« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 20). Jelen Madruša in 

Majcen še predlagata, da »je za delo z učenci priseljenci potrebno imenovanje strokovnega 

delavca oz. strokovnega tima, ki: 

• deluje znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda glede na število vključenih otrok 

priseljencev; 

• deluje povezovalno z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v lokalnem okolju; 

• organizira srečanje oz. dan dobrodošlice za na novo priseljene otroke in njihove starše 

pred začetkom šolskega leta; 

• svetuje in spodbuja k izmenjavi izkušenj in uspešnih praks vključevanja otrok 

priseljencev med strokovnimi delavci; 

• koordinira druge oblike podpore otroku, ki jo izvajajo strokovni delavci v vzgojno-

izobraževalnem zavodu in drugih zunanjih institucijah; 

• sodeluje z drugimi strokovnimi delavci pri vključevanju otrok priseljencev v 

skupino/oddelek; 

• sodeluje pri pripravi individualnega načrta aktivnosti in spremljanju otrokovega 

napredka skupaj z otrokom, s starši in z drugimi strokovnimi delavci; 

• se povezuje z organizacijami iz lokalnega okolja; 

• usklajuje vključevanje otrok priseljencev v interesne in druge dejavnosti v vrtcu/šoli 

ter lokalni skupnosti« (Jelen Madruša in Majcen 2018: 18–19). 

 

 

 

III. 5 FORMALNE IN NEFORMALNE MREŽE 

 

V šoli je treba določiti »osebo, t. i. zaupnika, ki bo skrbel za interakcijo med starši in šolo ter 

med šolo in lokalno skupnostjo. Zaupnik se poveže tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami, 

ki se ukvarjajo z vključevanjem priseljenih otrok, deluje tako v ožjem kot širšem okolju, ima 

že pretekle izkušnje pri delu z otroki ter njihovimi starši ter lahko pomaga pri iskanju rešitev 

ob težavah in konfliktih« (Smernice 2012: 6). Preko zaupnikov »je mogoče izvajati vrsto 

aktivnosti, ki kakovostno dopolnjujejo delo učiteljev in strokovnih delavcev: ponujajo učno 

pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, možnost uporabe prostorov po pouku ter možnost 

aktivnega preživljanja prostega časa in sodelujejo s starši. Vzpostavitev sodelovalnega in 

partnerskega odnosa med strokovnimi delavci na šoli in zaupniki (npr. iz nevladnih organizacij) 

lahko pripelje do pozitivnih rezultatov, ki koristijo priseljenemu otroku. K sodelovanju v šoli 

in zunaj nje je treba pritegniti tudi druge učence ter spodbujati medvrstniško pomoč« (prav 

tam). Prav tako naj bi (glede na Smernice) šola v svoj program dela vključevala različne 

strategije in oblike dela sodelovanja s starši otrok priseljencev, pri čemer je poudarjeno 

izvajanje različnih aktivnosti, ki jih tudi sicer izvajajo za vse starše (Smernice 2012: 6). 
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Prav tako sta v Smernice (2012: 5) vključeni načeli: Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje 

ciljev in standardov znanja, ki pravi, da naj bi šola razvijala tudi mreže učne pomoči med 

učenci ali dijaki, in Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo, ki pravi, da je v 

izobraževalni proces občasno poleg družinskih članov otrok treba vključiti tudi člane širše 

skupnosti (vključno z otroki). 

 

Vključevanje priseljencev v novo okolje bo lažje, uspešnejše in učinkovitejše, če se šola 

povezuje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in svetuje celotni družini. Pomembno je, 

»da imamo v mislih ne samo učence priseljence, ampak tudi vse ostale učence v razredu, 

njihove starše in vse zaposlene na šoli, ki so vsak dan v medsebojnih odnosih in stikih v 

različnih oblikah šolskega in izven šolskega dela« (Vižintin 2013: 126). Tudi avtorica Bergoč 

(2011: 160) opozarja na »vlogo lokalne skupnosti, saj ta sprejema otroke priseljence in njihove 

starše ter tako bistveno sodeluje pri vključevanju priseljencev«. 

 

Povezovanje in sodelovanje šole z organizacijami v lokalni skupnosti »ima veliko pozitivnih 

učinkov pri vseh sodelujočih: omogoča izmenjavo primerov dobrih praks, sodelovanje pri 

lokalnih, nacionalnih in meddržavnih projektih, usposabljanje, iskanje in pridobivanje podpore 

za uspešnejše vključevanje otrok in staršev priseljencev, razumevanje potreb priseljencev za 

njihovo vključevanje, razvoj medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, razvoj 

medkulturnega dialoga v šoli in lokalni skupnosti, razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja« (Vižintin 2013: 170–171). 

 

Jelen Madruša in Majcen pravita, da naj bi bila podporna mreža za otroke in starše »v obliki 

interesne dejavnosti v programu šole in drugih zavodov (npr. glasbena šola) v obliki dodatnih 

aktivnosti za ohranjanje maternega jezika in kulture otrok priseljencev, aktivnosti za 

senzibilizacijo staršev za jezik in kulturo okolja, aktivnosti lokalnega okolja (mladinski centri, 

različna društva, ljudske univerze, druge vladne in nevladne organizacije ...), podpore 

delodajalcev pri jezikovnem in socialnem vključevanju staršev otrok priseljencev in drugo« 

(Jelen Madruša in Majcen 2018: 28). 

 

Na drugi strani je prostovoljstvo kot oblika podpore premalo izkoriščena možnost za celovito 

vključevanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah. Vključevanje prostovoljcev ne vpliva zgolj 

na boljše vključevanje v vzgojno-izobraževalne programe, ampak za širše integriranje v 

vrstniško skupino in lokalno skupnost. Prostovoljstvo »je na eni strani možnost, da priseljenci 

prejmejo pomoč prostovoljcev zato, da se hitreje in uspešneje povežejo z novim okoljem, na 

drugi strani pa je način, da kot novi člani sami aktivno prispevajo v skupnost na tistih področjih, 

na katerih imajo znanja, veščine in interese. Prostovoljstvo je lahko pot opolnomočenja 

priseljencev, tako otrok kot njihovih družin« (Vključenost ... 2016: 24). O tem piše tudi 

Vižintin, ki pravi, da »je na nekaterih šolah že razvita mreža prostovoljcev, ki vsem učencem 

nudi podporo pri domačih nalogah, razlagi učne snovi, branju in pomaga pri spoznavanju in 

navezovanju prijateljskih stikov« (Vižintin 2014: 80). Učencem priseljencem lahko pomagajo 

tudi »starejši učenci prostovoljci (na primer tisti, ki so pred leti prišli iz iste države), ki jim 

predstavijo svoje izkušnje in jih učijo slovenskega jezika. Imenujemo jih tutorji« (Vključenost 

... 2016: 32). 
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Rebec Marinković podaja definicijo tutorstva kot »obliko pomoči, ki je širše zastavljena in pri 

kateri gre za obliko vodenja učenca skozi proces vključevanja v novo šolsko okolje in izven 

šolskega okolja, ter za učno pomoč, ki ni nujno vezana na pridobivanje šolske snovi, temveč 

na širjenje splošnega obzorja in vsestranskega učenja. Tutorstvo poteka kot nesebična pomoč 

v prijetnem in prijateljskem okolju. Predvsem je to visok čustveni trenutek, saj vodi v 

prijateljsko vez in medsebojno sodelovanje na različnih življenjskih ravneh. Znotraj tega 

procesa so v ospredju interesi posameznika, njegovo počutje, empatičnost, iskanje skupnih 

ciljev in razvijanje strategij učenja« (Rebec Marinković 2015: 98). 
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IV. PREDLOGI IN IZBOLJŠAVE 

Magnus (2017: 6–11) za primer Anglije kot svoj predlog izboljšav na tem področju predlaga 

pripravo nove nacionalne strategije, ki bi bila podlaga za prilagajanje in izvajanje politike za 

spodbujanje povezovanja na lokalni in regionalni ravni na tem področju. Prav tako bi bilo 

potrebno večje angažiranje vladnih nosilcev, da bi bila namenjena večja pozornost 

izobraževanju priseljencev in aktiviranju ukrepov za povečanje gospodarskih priložnosti za 

priseljence na daljši rok. Eden od glavnih poudarkov naj bi bil na učenju jezika, od katerega so 

močno odvisni rezultati na trgu dela in pomeni ključni sestavni del za vključevanje priseljencev 

v angleško družbo. Prav tako je treba narediti več za boljšo socialno integracijo. Nosilci oblasti 

bi tako morali implementirati izboljšave na področju učenja jezika, vpeljati dodatne programe 

za boljšo in hitrejšo integracijo ter seveda zagotoviti financiranje zadostnih sredstev šolam za 

te namene. 

V tem kontekstu piše tudi Schliecher (2015: 8‒16), ki kot ključen element za to področje 

poudarja učenje jezika, vključitev otrok priseljencev v razred takoj od začetka v nasprotju z 

zgolj posebnim začetnim jezikovnim izobraževanjem, pomembnost evaluacije kakovosti 

uvajanja otrok priseljencev, in sicer ne zgolj z vidika skladnosti z normativnimi smernicami, 

temveč tudi z vidika ustrezne usposobljenosti učiteljev za to področje ter pomen ustrezne 

formalne usposobljenosti učiteljev, da bodo ti lahko kakovostno spremljali napredek otrok 

priseljencev ter ustrezno prilagajali svoje poučevanje potrebam učencev. 

 

Janta in Harte zagovarjata stališče, da bi bilo treba učence razvrščati v manjše skupine glede 

na njihove sposobnosti in znanje, kar je zelo pogosta izobraževalna politika, ki se uporablja v 

mnogih državah, delno pa tudi v Angliji. Ta pristop usmerja učence v skladu z njihovimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Na ta način je mogoče učne načrte in učne prakse prilagoditi 

posebnim potrebam, sposobnostim in tempom učenja različnih skupin, kar lahko pripomore k 

boljšim izobraževalnim dosežkom (Janta in Harte 2016: 23). 

Na drugi strani gredo v Sloveniji trendi bolj v smeri implementacije Pravilnika o vključevanju 

otrok priseljencev, ki zakonodajno določa kriterije za uspešno vključevanje otrok priseljencev 

in  natančnejše opredeljuje oblike podpore, ki jih izvajajo učitelji (Vižintin 2013: 216). Knez 

(2012: 57) še dodaja, da se »kaže potreba po sistemski vzpostavitvi pomoči pri učenju 

slovenščine, ki bi otroke priseljence kljub drugačnemu jezikovnemu in tudi sociokulturnemu 

ozadju uspešno pripravila na jezikovne zahteve, ki jih prinaša vključitev v osnovno šolo«. Jelen 

Madruša in Majcen ob tem opozarjata še na finančni vidik vključevanja otrok priseljencev ter 

organizacijski vidik, ki je lahko tudi precej kompleksen in mora biti izveden na ustrezen način 

(Madruša in Majcen 2018: 11). 

Jelen Madruša in Majcen podajata tudi konkretne predloge, in sicer: 

 »oblikovanje procesa vključevanja otrok priseljencev, ki bo zastavljen po celotni 

vertikali, od vrtca do srednje šole; 

 potreba po strokovnem delavcu, ki bi ob podpori strokovnega tima sistematično 

usmerjal proces vključevanja otrok, učencev in dijakov priseljencev; 

 sistemske usmeritve poučevanja slovenščine kot drugega jezika; 
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 priprava individualnega načrta aktivnosti za otroka priseljenca; 

 povezovanje z deležniki lokalnega okolja, ki lahko delujejo kot podporna mreža v 

smislu vključujoče skupnosti; 

 sodelovanje z delodajalci, ki zaposlujejo starše otrok priseljencev oz. imajo dijake 

priseljence na delovni praksi; 

 profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev in razvoj kadrov« (Jelen Madruša 

in Majcen 2018: 17). 

Peterka na drugi strani navaja, da bi bilo treba hkrati tudi »spodbuditi razmislek o pomenu 

vloge učiteljev pri prizadevanjih za dvig socialnega in kulturnega kapitala pri učencih 

priseljencih. Učenci priseljenci bi namreč morali biti deležni številnih oblik podpore in 

prilagoditev, da se lahko uspešno vključijo v razred« (Peterka 2016). 

Prav o tem piše tudi Budinoska, in sicer naj bi v ta namen oblikovali nekaj konkretnih napotkov 

učiteljem za delo z učenci priseljenci pri rednem pouku, po katerih »naj bi učitelj: 

 do učenca priseljenca, njegove kulture in jezika kazal pozitiven odnos; 

 učenca priseljenca aktivno vključeval v pouk; 

 učenca priseljenca spodbujal h govoru; 

 pri govoru učenca priseljenca popravljal tudi jezikovne napake; 

 učenca priseljenca sproti spraševal po razumevanju; 

 bil pripravljen na dodatno razlago; 

 svojo razlago poenostavil; 

 pri razlagi uporabljal slikovno gradivo, ki bo učencu priseljencu omogočalo 

spremljanje vsebine pouka; 

 pripravil učencu priseljencu prilagojene učne liste, ki naj bodo opremljeni z 

ilustracijami in naj bodo predvsem informativni, prek katerih bo učenec lahko razvijal 

svojo jezikovno zmožnost v slovenščini; 

 bil govorni vzor; svoj govor naj prilagodi dejstvu, da je v razredu učenec 

priseljenec, ki jezika še ne razume; poenostavlja naj slovnico in leksiko, uporablja 

izrazitejše intonacijske poudarke, med svojim govorom vključuje premore, ponavlja 

svoje misli; 

 uporabljal tudi neverbalno komunikacijo (tako da neko dejanje pokaže, npr. pri 

razlagi glagola odpreti ali zapreti lahko stopi do vrat in jih ob izgovarjavi besed odpreti, 

zapreti odpre in/ali zapre); 

 skrbel za medkulturno ozaveščenost vseh učencev (z vključevanjem jezika in 

kulture učenca priseljenca v pouk); 

 skozi vzgojno vlogo v svoje delo vključeval tudi medkulturno komunikacijo, s 

katero naj bi razvijal ozaveščenost in prepoznavanje kulturnih razlik ter usmerjal 

učence k njihovemu spoštovanju in tolerantnemu odzivanju nanje; 

 učencu priseljencu omogočal doseganje učnih rezultatov glede na njegove 

sposobnosti« (Budinoska 2013: 86). 
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Mlinarič dodaja (2017: 22), da »so pri učencih priseljencih bolj koristne individualne govorilne 

ure, da se predvidi določeno število ur za individualno razlago, preverjanje znanja, organizira 

se tutorstvo med priseljenci, da lahko učenci priseljenci vsaj v določeni meri sodelujejo, morajo 

imeti vsaj osnovno besedišče (zvezek, učbenik, malica, izračunaj, stranišče, športna oprema, 

učilnica, telovadnica, avtobus, kosilo …), priporoča se tudi učenje besed jezikov priseljencev, 

obisk medkulturnih delavnic (na primer kulturni dan, na katerem bo tema medkulturnost), 

tradicionalne igre držav učencev priseljencev, mešanje sedežnega reda učencev, ki bo 

spodbujal lažje sprejemanje med učenci, več sodelovanja na lokalni ravni med šolami in že v 

avgustu spoznavanje s prostori in razrednikom«. 

 

Številni avtorji (Knez 2012: 57, Jelen Madruša in Majcen 2018: 10–11 idr.) ugotavljajo, da je 

potrebna strnjena oblika jezikovnega tečaja in po potrebi tudi dodatnega učenja slovenščine ter 

vključevanje pomoči učencev s podobno izkušnjo (učenci tutorji). Prav tako naj bi bilo učenje 

slovenščine načrtovan, voden in spremljan proces, ki poteka na različne načine in ob različnih 

dejavnostih; na primer v posebnih skupinah (do osem otrok), v katerih so dejavnosti popolnoma 

prilagojene jezikovni zmožnosti otrok priseljencev in pri katerih se otroci učijo 

najosnovnejšega besedišča in sporazumevalnih vzorcev, ki so jih njihovi slovenski vrstniki že 

usvojili; ob vsakodnevnih rutinskih dejavnostih in drugih skupnih dejavnostih v šoli. 

V sodelovanju z učencem in s starši »pripravimo individualni program s potrebnimi 

prilagoditvami pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja. Učenec priseljenec naj bi bil 

povezan s svojimi vrstniki prek tutorja, ki mu pomaga pri vključevanju v interesne dejavnosti 

v šoli in lokalnem okolju. Prav tako pa je povezovanje in podpora ostalih vrstnikov eden od 

ključnih dejavnikov za občutek varnosti in uspešno vključevanje« (Jelen Madruša in Štirn 

2015: 148). 

 

Vižintin poudarja, da je potrebno »nova spoznavanja, nove izkušnje in primere dobrih praks 

… tudi širiti in poskrbeti, da bodo v obliki usposabljanj, strokovnih in znanstvenih člankov 

dosegljivi učiteljem, ki jih potrebujejo – tistim, ki so že razvili številne oblike podpore pri 

vključevanju otrok priseljencev in želijo posamezna področja izboljšati, in tistim, ki se prvič 

srečujejo z vpisi otrok priseljencev ali pa so na tem področju kljub vpisanim otrokom 

priseljencem v preteklih letih premalo naredili, da bi lahko govorili o spodbudnem in 

podpornem procesu vključevanja otrok priseljencev« (Vižintin 2017: 112). 
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V.  EMPIRIČNI DEL 

 

V. 1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Učenci priseljenci predstavljajo specifično skupino v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki 

potrebuje posebne prijeme in pristope, ki jim lahko olajšajo vključevanje v novo okolje. V 

magistrskem delu smo ugotavljali, kako čim bolj učinkovito uvajati otroka priseljenca v prvih 

tednih šolanja, da bi čutil večjo stopnjo sprejetosti in zaupanja. Številni avtorji so raziskovali 

to področje (Vižintin 2013, Glogovčan 2015, Haramija 2016, Peterka 2016, Mlinarič 2017, 

Korošec 2018 idr.), vendar procesu uvajanja otrok priseljencev v razred še vedno ni namenjeno 

dovolj pozornosti. Izvedli smo primerjavo med Slovenijo in Anglijo, ker ima Anglija bistveno 

daljšo tradicijo priseljevanja in veliko izkušenj na tem področju. 

 

Otroci priseljenci, ki ne poznajo jezika okolja, potrebujejo podporo pri začetnem uvajanju v 

razred in šolo. Ti otroci priseljenci sodijo med ranljive skupine učencev in potrebujejo posebno 

skrb pri vključevanju v osnovno šolo. Učenec, ki se ne šola v svojem maternem jeziku, mora 

vložiti dodaten napor, da bi premagoval jezikovne ovire, s katerimi se srečuje in si zagotovi 

mesto v skupini oz. razredu kot enakopravni član. Da bi se to zgodilo, je najprej potreben 

občutek sprejetosti, zaupnosti in varnosti. 

 

V procesu vključevanja v novo šolo otrok priseljenec spoznava nova pravila, ki jih mora 

sprejeti in se prilagoditi novim položajem, vendar jim mora tudi nova šola zagotoviti ustrezne 

možnosti in pogoje. Izkušnje, raziskave in prakse kažejo, da je v nekatere šole vključenih več 

otrok priseljencev, v druge pa manj, da so skupine priseljencev, s katerimi se srečujejo v šolah, 

različne in šole potrebujejo različne mehanizme za uspešno vključevanje in uvajanje. Uspešno 

vključevanje priseljencev razumemo kot dvosmerni proces, pri katerem je v ospredju 

spodbujanje njihove udeležbe v socialnem, kulturnem in ekonomskem življenju ter spoštovanje 

vsakega posameznika ne glede na njegovo kulturo in jezik. 

 

 

V. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj raziskave je analiza pristopov začetnega uvajanja otrok priseljencev na razredni stopnji. 

Zanimajo nas učno-vzgojni pristopi v prvih tednih bivanja otroka priseljenca v šolskem okolju. 

Prav tako želimo v raziskavi primerjati pristope pri uvajanju otrok priseljencev v razred na 

razredni stopnji v Sloveniji in Angliji, kjer želimo ugotoviti razlike v metodah in pristopih 

uvajanja. Poleg tega želimo z raziskavo primerjati usposobljenost učiteljev za uvajanje otrok 

priseljencev v obeh državah. Ugotoviti želimo prednosti in slabosti v pristopih in podati 

predloge za izboljšave. Cilji raziskave so torej ugotoviti: 

 katere pristope uporabljajo učitelji za uvajanje otroka priseljenca; 

 kako se na sprejem otroka priseljenca pripravijo na ravni šole; 

 kako učitelji pripravijo razred na prihod otrok priseljencev; 

 kako se z vstopom otroka priseljenca v razred spremeni delo učitelja; 
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 kako so učitelji usposobljeni za uvajanje otrok priseljencev; 

 kako so v proces priprave oz. sprejema učenca priseljenca vključeni drugi strokovni 

delavci šole ter elementi formalne in neformalne mreže otroka priseljenca; 

 prednosti in slabosti v uporabljenih metodah in oblikah v Sloveniji in Angliji. 

 

 

 

V. 3 RAZISKOVALNA METODA 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja, in sicer deskriptivno-

raziskovalno metodo. »Raziskovanje teži k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov v čim 

bolj naravnih razmerah ter v kontekstu časa, kraja in sploh v kontekstu konkretnih okoliščin v 

vsakokratni raziskovalni situaciji« (Vogrinc, 2008: 13–14). Poudarek je na »proučevanju 

subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje 

posameznim dogodkom (začetno uvajanje)« (prav tam).  

 

Podatki so bili zbrani s pomočjo kvalitativnega pristopa oz. s pomočjo nestandardiziranega in 

pol-strukturiranega intervjuja. V nadaljevanju smo izvedli tudi kvalitativno analizo. 

»Raziskovalec tako z izbranim kvalitativnim postopkom zbiranja podatkov neposredno 

spoznava socialni svet« (prav tam: 14). 

 

 

V. 3.1 Vzorec 

 

Pri izvedbi raziskave smo se opirali na namenski način vzorčenja. Za potrebe raziskave smo 

pridobili tri otroke priseljencev, ki trenutno živijo v Angliji, in tri otroke priseljencev, ki živijo 

v Sloveniji. Zajeli smo torej šest učencev, ki pripadajo prvi generaciji priseljencev (niso rojeni 

v državi preseljevanja oz. niso rojeni v Sloveniji in Angliji) in ob preselitvi ne znajo jezika 

okolja (slovensko/angleško). V raziskavo je zajetih šest učencev od 3. do 5. razreda, starih med 

osem in deset let. Intervjuvali smo štiri deklice in dva dečka (glej tabelo 1). 

 

Prav tako smo naredili poglobljen intervju z njihovimi učitelji. V Angliji sta bila intervjuvana 

dva učitelja (moški in ženska), stara med 30 in 45 let. V Sloveniji so bili intervjuvani trije 

učitelji (en moški in dve ženski), stari med 35 in 55 let (glej tabelo 2). 

 

Imena učiteljev in učiteljic so zaradi varovanja osebnih podatkov izmišljena. 
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 Spol Starost Razred Država Država 

izvora 

Osnovna 

šola (OŠ) 

Učitelj John moški 43 let V. Anglija 

(Velika 

Britanija – 

VB) 

ZDA OŠ 1 

Učiteljica 

Marijana  

ženski 40 let III. Anglija 

(Velika 

Britanija – 

VB) 

Republika 

Severna 

Makedonija 

(RSM) 

OŠ 2 

Učiteljica Andrea  ženski 37 let III. Republika 

Slovenija 

Republika 

Slovenija 

OŠ 1 

Učitelj Peter moški 41 let IV. Republika 

Slovenija 

(RS) 

Republika 

Slovenija 

(RS) 

OŠ 2 

Učiteljica Vesna ženski 50 let V. Republika 

Slovenija 

(RS) 

Republika 

Severna 

Makedonija 

(RSM) 

OŠ 3 

Tabela 1. Učitelji, vključeni v raziskavo. 

 

 Spol Starost Razred Država Država 

izvora 

Šola 

Učenka Nora ženski 10 let V. Anglija Republika 

Severna 

Makedonija 

(RSM) 

OŠ 1 

Učenka Tara ženski 8 let III. Anglija Republika 

Severna 

Makedonija 

(RSM) 

OŠ 1 

Učenka Maria ženski 8.5 let III. Anglija Republika 

Bolgarija  

(RB) 

OŠ 2 

Učenka Anja ženski 9 let IV. Republika 

Slovenija 

(RS) 

Republika 

Severna 

Makedonija 

(RSM) 

OŠ 1 

Učenec Nemanja moški 8 let III. Republika 

Slovenija 

(RS) 

Bosna in 

Hercegovina  

(BiH) 

OŠ 2 

Učenec Elvedin moški 10 let V Republika 

Slovenija  

(RS) 

Bosna in 

Hercegovina  

(BiH) 

OŠ 3 

Tabela 2. Učenci, vključeni v raziskavo. 
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V. 3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Postopek zbiranja podatkov za raziskavo v Sloveniji se je začel z izborom učiteljev in otrok 

priseljencev, od katerih smo izbrali tri šole z območja Ljubljane. Ena šola (OŠ 3) ima precej 

izkušenj z otroki priseljenci, ostali dve šoli (OŠ 1 in OŠ 2) pa imata zelo malo izkušenj na tem 

področju. Osnovno merilo izbora so šole, ki imajo vključene otroke priseljence. Najprej smo 

si od ravnateljev pridobili dovoljenje za izvedbo raziskave, potem pa smo se z učitelji 

dogovorili za termin izvedbe intervjuja. V izbranih razredih smo vprašali učitelje in otroke za 

intervju. Pred izvedbo intervjujev smo pridobili pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok v 

raziskavi. Posamezen intervju je trajal približno 30 minut in je bil izveden v mesecu juniju 

2019. Zaradi lažje obdelave podatkov smo intervjuje posneli z mobilnim telefonom. 

 

Intervjuvane učitelje in učence poznam osebno. Intervjuji s sodelujočimi iz Anglije so bili 

izvedeni preko interneta (Messenger). Intervjuje smo zaradi lažje obdelave podatkov posneli z 

mobilnim telefonom. Pred tem smo si pridobili privolitev za snemanje. Raziskava je bila 

narejena pri učiteljih in učencih v izbranih šolah v mestu Peterborough v Angliji v mesecu 

juniju 2019. 

 

Za intervjuje smo vnaprej pripravili ključna vprašanja, intervjuvancev pa nismo omejevali pri 

pripovedovanju. Prav zato si vprašanja niso vedno sledila v enakem vrstnem redu, saj so 

intervjuvanci na nekaj vprašanj odgovorili že med predhodnim pogovorom. 

 

 

 

 V. 3. 3 Inštrument 

 

Raziskovalni instrument je predstavljal vnaprej pripravljen vprašalnik z okvirnimi vprašanji, s 

pomočjo katerega smo izpeljali ustni intervju. Vprašanja so odprtega tipa in so se med 

intervjujem prilagajala in dopolnjevala s podvprašanji z namenom pridobitve smiselnih in 

natančnejših odgovorov. 

Vprašanja so bila postavljena po sklopih, in sicer: 

A) Priprava šole na prihod OP 

            B) Uvajanje OP v prvih tednih na ravni šole 

C) Uvajanje OP v prvih tednih na ravni razreda 

D) Sodelovanje šole z drugimi šolami, formalnimi in neformalnimi mrežami in 

institucijami  pri uvajanju OP 

 

E) Usposobljenost učiteljev za uvajanje OP 

Prvi trije sklopi vprašanj so bili enaki za učence in učitelje. Za vsak sklop vprašanj smo 

pripravili tudi podvprašanja, ki smo jih sproti prilagajali in dodajali glede na potek raziskave 

(glej prilogo 1 in 2). 
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V. 3. 4 Postopki obdelave podatkov 

 

Ker so podatki pridobljeni na kvalitativen način, je bila takšna tudi obdelava podatkov. 

Kvalitativna obdelava podatkov predstavlja »proces kodiranja, ki pomeni interpretacijo 

analiziranega besedila, zapis pojmov, ki jim po naši presoji ustrezajo, analiziranje značilnosti 

teh pojmov ter formiranje neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve« (Vogrinc, 2008: 

14). Intervjuji so bili izvedeni v angleščini in slovenščini. Intervjuje, izvedene v slovenščini, 

smo prepisali. Tisti intervjuji, ki so bili izvedeni v angleščini, so bili ustrezno prevedeni v 

slovenski jezik in nato napisani v dobesednem prepisu. Potem je sledila določitev enote 

kodiranja. Intervjujem smo nato pripisali izraze za pojme, ki po naši sodbi ustrezajo. V 

nadaljevanju smo analizirali te pojme, pri čemer smo izbrali najbolj relevantne pojme, ki smo 

jih definirali in iskali odnose med njimi, na koncu pa smo se posvetili formuliranju pravilnosti, 

obrazcev in teoretičnih razlag ter pojasnitev (Vogrinc 2008: 14). 
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V. 4 REZULTATI 

V. 4. 1. ANALIZA IN INTERPRETACIJA INTERVJUJEV ZA UČITELJE IN UČENCE 

PRISELJENCE 

V. 4. 1. 1 Priprava šole na prihod učencev priseljencev 

V prvem sklopu nas je zanimalo, kako se šole pripravljajo na prihod učencev priseljencev. 

Analizo in interpretacijo bomo predstavili najprej za učitelje in nato še za učence. 

 

 

a) Analiza in interpretacija intervjujev za učitelje iz Anglije in Slovenije 

Učitelje smo najprej vprašali, ali vnaprej pripravijo šolo kot celoto na prihod učenca 

priseljenca, in če da, kako jo pripravijo. Učitelja na proučevanih šolah v Angliji sta v zvezi s 

tem odgovorila, da posebne specifične dejavnosti glede uvajanja otrok priseljencev v prvih 

tednih na ravni šole ne izvajajo. V aktivnosti so vključeni učitelji, pomočnik – asistent in drugi 

delavci na šoli. Vedno sta v razredu učitelj in asistent. 

 

Učiteljica Marijana je izjavila: »Posebej ne pripravljamo šole na otroke priseljencev. Pri nas 

lahko kadarkoli pride otrok priseljenec. Glede na starost mu damo teste pri vseh predmetih, 

ocenimo njegovo znanje in se odločimo, kateri razred je primeren zanj.«  

Drugi učitelj (učitelj John) je izpostavil podobno, poleg navedenega pa je še dodal, da 

»dodatnih priprav na prihod posameznega učenca ni. Na podlagi ovrednotenja obstoječega 

znanja otroka se pa potem kasneje po potrebi vključijo dodatne prilagoditve in didaktični 

pristopi za otroka ter ostale prilagoditve«. 

Na proučevanih šolah v Sloveniji pa so učitelji izjavili, da učencem skušajo čim bolj olajšati 

prve tedne tako, da delajo individualno z njimi, poskušajo jih spodbujati, da čim bolj 

vzpostavljajo stik z ostalimi učenci (delo v skupinah), bolj izvajajo aktivnosti, v katerih se bodo 

počutili sproščeno (manj zahtevne aktivnosti, več igre, aktivnosti, ki so jim znane od prej, 

aktivnosti, kjer je v ospredju država, od koder prihajajo). V slovenske šole lahko pride kadar 

koli otrok priseljenec. Intervjuvani učitelji so podali naslednje odgovore: 

 

Učiteljica (Vesna) je razložila: »Vnaprej pripravimo šolo na ta način, da najprej pripravimo 

učitelje, da prilagodijo snov za tujce, potem ocenjevanje (prvo ocenjevalno obdobje je 

oproščeno oz. učencev priseljencev ne ocenjujemo), kar pomeni, da jim ne damo testov, ampak 

jih sprašujemo ustno z različnimi tehnikami in materiali (učni listi, različne slikice, prevaja 

lahko drugi otrok – starejši), da pokažejo, koliko so razumeli snov, razlagamo počasi in 

ponovimo besedilo večkrat. Izmenjujemo izkušnje, mnenja z drugimi učitelji in z drugimi 

šolami, in ko imamo priložnost, obiščemo delavnice in seminarje.«  

V tem kontekstu je odgovoril tudi učitelj Peter in dodal: »Vsi učitelji so obveščeni o prihodu 

novega priseljenca, pripravijo se aktivnosti ob sprejemu, pogovorimo se, kako bo potekal 

uvodni sprejem itd.« 
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Učiteljica Andrea je izpostavila: »Do sedaj na šoli nismo imeli priseljenca in sem mislila, da 

sem pripravljena. Izkazalo se je, da nisem pripravljena in sem potrebovala veliko časa pri 

pripravi različnih gradiv v oba jezika, pri pripravi različnih učnih listov in drugih materialov, 

potrebnih za poučevanje.« 

 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo, ali imajo učenci priseljenci možnost, da si 

pred začetkom pouka ogledajo šolo in šolske prostore. Učitelja na proučevanih šolah v Angliji 

sta povedala, da na začetku pouka otroci priseljenci in njihovi starši imajo možnost ogleda šole 

in šolskih prostorov. Učitelj John je rekel: »Na začetku se otrokom razkaže šola in okolica.« 

Tudi druga učiteljica (Marijana) iz Anglije je povedala podobno in dodala: »Vsak otrok 

priseljenec in njegovi starši si najprej ogledajo šolo in šolske prostore. Vodi jih učiteljica.« 

 

Učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji so podali podobne odgovore. Učitelj Peter je samo na 

kratko povedal, da »to možnost imajo vsi otroci in njihovi starši«. 

Učiteljica Vesna pa je pojasnila: »Otroci priseljenci seveda imajo priložnost za ogled šole in 

šolskih prostorov skupaj s starši. Pokažemo jih prostore in po navadi imamo en kratek 

sestanek, na katerem se boljše spoznamo z otrokom in njegovimi starši. Povemo uvodne 

informacije, urnik, pogovorimo se o otroku in njegovih potrebah, kaj starši želijo, njegove 

sposobnosti, potrebe itd.« 

»Pri vpisu imajo starši in otrok možnost ogleda šole in šolskih prostorov. Ampak mislim, da je 

to premalo za enega otroka, da bi si zapomnil vse prostore. Potrebno je vsaj en teden, da 

spozna šolo,« je podala slovenska učiteljica Andrea. 

 

Nato smo jih vprašali, ali vnaprej pripravijo razred na prihod učenca priseljenca, in če da, kako 

ga pripravijo. Učitelja na proučevanih šolah v Angliji sta odgovorila, da nimajo nobene 

posebne priprave v ta namen. 

»Ne. Nov učenec se ob prihodu predstavi razredu. Drugi učenci ga pozdravijo. V primeru, da 

pride večja skupina otrok z iste države, učitelj pripravi poseben načrt za uvajanje te skupine,« 

je rekel učitelj John. 

»Ne. Kadar pride otrok priseljenec, se predstavi pred ostalimi otroki, pove ime in od kod 

prihaja. Potem ostali učenci povedo svoja imena in se pozdravijo z otrokom priseljencem. 

Večina otrok je iz različnih držav, tudi sama nisem Angležinja in jih razumem, kako se 

počutijo,« je povedala učiteljica Marijana. Nato je še dodala, da »včasih potrebujejo samo 

objem, da se počutijo varno in sprejeto ali pa potrebujejo samo malo spodbude. Ko vidimo, da 

en otrok joka ali je nerazpoložen, ga potolažimo, objemamo in s pogovorom se trudimo, da 

rešimo težavo oz. problem«. 

V nasprotju s tem pa so učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji podali naslednje odgovore: 
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Učiteljica Andrea je rekla: »Za učenca priseljenca pripravimo zemljevid in pokažemo, od kod 

prihaja učenec, pogovorimo se o značilnostih te države in čez nekaj časa zamenjamo sedežni 

red. Učenci sami odločajo, s kom hočejo sedeti ali pa učitelj določi sedežni red.« 

V tem kontekstu je podobno povedal tudi učitelj Peter, in sicer: »Da, učencem se pove o 

prihodu, kdo prihaja, od kod je, dogovorimo oz. pogovorimo se o sprejemanju novih učencev 

v razred, katere aktivnosti bodo izvedli.«  

Učiteljica Vesna je še dodala: »Ko zvemo, da k nam pride otrok priseljenec, imamo po navadi 

izredni sestanek, na katerem se dogovorimo, kakšno pomoč naj bi dobil, kdo bo z njim delal. 

Trudimo se in vzpostavljamo stike od začetka. Vedno se najde nekdo iz starejše generacije, ki 

pozna jezik otroka priseljenca. Ko vstopi otrok priseljenec v razred, se najprej predstavi v 

svojem jeziku, pove, od kod prihaja. Nato ga pozdravijo vsi učenci in potem se predstavijo tudi 

oni. Če imajo kakšno vprašanje, jim odgovorim. Tako ali tako smo vsi od nekod prišli in 

razumejo, kako je biti v novem razredu z neznanimi sošolci. Vključeni so razredničarka, 

specialni pedagog, socialni pedagog, učenci prostovoljci.« 

 

Zanimalo nas tudi je, ali vnaprej pripravijo otroka priseljenca na prihod v šolo in razred, in če 

da, kako. Odgovora angleških intervjuvanih učiteljev sta naslednja: 

»Posebnih priprav ni. Na učiteljskem sestanku se poda informacija o prihodu učenca 

priseljenca,« je odgovoril učitelj John.  

Učiteljica Marijana pa je izpostavila: »Ko pride otrok v našo šolo, imamo sestanek z njim in 

njegovimi starši. Povemo, koliko otrok je v razredu, po katerem pristopu delamo v šoli, kako 

poteka šolska ura, predstavimo urnik in osnove zadeve. Ob otroku je lahko še nekdo, ki prevaja 

(starejši otrok, učitelj ali prevajalec), če ne razume jezika.«  

 

Na proučevanih šolah v Sloveniji so intervjuvani učitelji povedali, da vnaprej pripravijo otroka 

priseljenca, z njim se pogovorijo na kratkem sestanku in tudi pripravijo razred na prihod otroka 

priseljenca. V tem kontekstu je povedal tudi učitelj Peter: »Pripravijo se posebne aktivnosti za 

sprejem novih učencev.« 

 

Podobno je povedala tudi učiteljica Vesna, in sicer: »Ja, na prvem spoznavnem sestanku se 

pogovorimo z njim. Potem, če je treba, imamo še en dodatni sestanek z otrokom priseljencem. 

Z njim se pogovorimo, kateri dodatni jezik pozna, kakšno znanja ima, dogovorimo se, v katerem 

jeziku se bomo pogovarjali z njim na začetku – prvi teden, dokler ne najdemo prevajalca, če 

ne pozna  jezika in ne razume ničesar.« 

V nasprotju z ostalima dvema učiteljema pa učiteljica Andrea pravi: »Učenka ni znala 

slovensko, zato smo z njo na začetku zelo težko komunicirali. Kot pripomoček smo med drugim 

uporabljali slovar jezika, od koder prihaja otrok. Na začetku je bil poudarek, da se učenko 

nauči najosnovnejših vsakodnevnih besed in besednih zvez.«  

 



M. Ristova Firer (2020). Uvajanje otrok priseljencev v razred v Sloveniji in Angliji 

 

46 
 

V zadnjem vprašanju tega sklopa pa smo jih vprašali, katere so po njihovem mnenju prednosti 

in slabosti obstoječega pristopa priprave šole in razreda na prihod učenca priseljenca. Na 

proučevanih šolah v Angliji sta učitelja izpostavila naslednje prednosti in slabosti: 

»Prednost je, da je trenutni pristop priprave na prihod učencev priseljencev v redu. Učitelji 

imajo, po mojem mnenju, dovolj informacij, da se lahko primerno pripravijo na prihod učenca 

priseljenca. Slabost je, da je na voljo premalo časa, da bi se lahko bolje pripravili na njegov 

prihod,« je pojasnil učitelj John.  

 

Učiteljica Marijana pa dodaja: »Po mojem mnenju je ta način, pristop, ki ga imamo, zares v 

redu. Noben otrok ni izpostavljen v ospredje, vsi so enakopravni, vsak otrok dobi potrebno 

pomoč. Poudarjamo medsebojno sodelovanje in vrstniško pomoč. Na šoli so tudi prostovoljci 

– tutorji, ki radi pomagajo učencem priseljencem. Osredotočeni smo na skupinsko sodelovanje 

in precej delamo v malih skupinah.« 

 

Slovenski intervjuvani učitelji so podali svoja mnenja, in sicer: 

 

Učitelj Peter je povedal: »Prednost je priprava na sprejem novih učencev, ki se prilagaja glede 

na njihov izvor in druge posebnosti. Slabost pa je v tem, da imamo učitelji premalo časa, da se 

lahko dobro pripravimo na prihod novih učencev z vseh vidikov.« 

 

Učiteljica Andrea tega vprašanja ni komentirala.  

 

Učiteljica Vesna pa je rekla: »Slabosti ne vidim. Vedno so učenci sprejeti z razumevanjem in s 

prilagoditvami.« 

 

 

b) Analiza in interpretacija intervjujev za učence priseljence iz Anglije in Slovenije 

 

V prvem sklopu nas je zanimalo, ali je otrok dobil kakšne informacije o novi šoli in od kod jih 

je dobil. Učenci na proučevanih šolah v Angliji so odgovorili, da so imeli možnost ogleda šole 

in šolskih prostorov. Informacije o šoli so dobili od svojih staršev. 

 

Učenka Nora je izjavila: »Mami je dobila pismo domov in mi povedala o novi šoli. Vpisala sem 

se v najbližjo šolo. Šola se nahaja čez cesto.« 

Podobno meni tudi učenka Maria, ki pravi: »Oči me je vpisal v najbližjo šolo.« 

 

Intervjuvani učenci na proučevanih šolah v Sloveniji pa imajo drugačne odgovore, pravijo, da 

so prve informacije dobili od šolskega psihologa, od svojih prijateljev ali od svojih staršev. 

 

»Dobili smo informacije od šolskega psihologa, ki nam je pomagal pri vpisu,« je povedala 

učenka Anja. 
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Učenec Elvedin je rekel: »Moj prijatelj Edvin, ki je starejši od mene dve leti. On mi je povedal 

o šoli in katera učiteljica je stroga, katera pa prijazna.« 

Nemanja pa je rekel: »Prve informacije o svoji novi šoli sem dobil od svojih staršev.« 

 

Naslednje vprašanje za otroke priseljence je bilo, ali so imeli možnost ogleda šole in šolskih 

prostorov pred začetkom pouka, in če da, kdo jim jih je pokazal ter kdaj so si jih ogledali. Vsi 

intervjuvani učenci na proučevanih šolah v Angliji so potrdili zastavljeno vprašanje. 

 »Mama je dobila pismo in naslednji dan sva si šla ogledat šolo. Tam je bila ena učiteljica. 

Pokazala nam je šolo in šolske prostore, učilnice, kuhinjo, knjižnico, telovadnico,« je rekla 

Nora. 

»Ker sem dve leti mlajša od Nore, sem si ogledala šolo in šolske prostore večkrat. Vsakič, ko 

je mami šla po Noro, sem bila zraven,« je dodala Tara. 

Učenka Maria je odgovorila: »Moj oče je delal v Angliji eno leto in potem sva prišli mami in 

jaz. Prišla sem konec septembra in naslednji dan smo šli pogledat šolo. Z eno gospo smo si 

ogledali šolo in šolske prostore oz. to je bila moja učiteljica. Oče je govoril z gospo, ampak jaz 

nisem ničesar razumela. Oče je tudi slabo govoril angleško, ampak mislim, da sta se 

sporazumela.«  

 

Podobne odgovore sem dobila tudi od intervjuvanih učencev na proučevanih šolah v Sloveniji. 

 

Učenec Elvedin je povedal: »Imel sem priložnost, da si ogledam šolo in šolske prostore en dan 

pred prvim šolskim dnevom.« 

 

Nemanja je rekel: »En dan pred začetkom šole smo šli pogledat šolo. Ena učiteljica nam je 

pokazala šolo in šolske prostore.« 

Odgovor učenke Anje pa se razlikuje in je iskreno povedala: »Ne, nisem si mogla ogledati šole 

in šolskih prostorov.« 

 

Potem smo vprašali, ali so otroci priseljenci imeli možnost, da spoznajo svojega učitelja ali 

druge zaposlene na šoli pred začetkom pouka ter o čem so se pogovarjali. 

Na proučevanih šolah v Angliji sta učenki Nora in Maria podali podobna odgovora, in sicer, 

da sta spoznali svojo učiteljico pred začetkom pouka. Učenka Maria je še dodala: »Ko se je 

začel pouk, sem spoznala tudi asistentko. Drugih zaposlenih pa ne.« 

Učenka Tara je izpostavila, da »so jo skoraj vsi zaposleni poznali na šoli. Po navadi so rekli, 

da sem mlajša sestrica od Nore in da sva si zelo podobni«. 

Na proučevanih šolah v Sloveniji so intervjuvani učenci odgovorili: 
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»Prvi dan sem spoznala svojo učiteljico, drugih učiteljic pa ne. Pogovarjali smo se o urniku, 

šolskih potrebščinah, o razredu, o učencih itd.,« je rekla Anja. 

Elvedin je povedal: »Ko sem si šel ogledat šolo in šolske prostore, sem spoznal tudi svojo 

učiteljico. Pogovarjala sva se o počutju v šoli, šolskih potrebščinah, urniku itd. Ostalih 

zaposlenih pa nisem spoznal. Ko sem začel s poukom, sem spoznal tudi učiteljico slovenščine.« 

Nemanja pa je dodal: »Pred začetkom pouka nisem spoznal učitelja. Učitelja sem spoznal, ko 

sem prišel prvi dan k pouku. Bil je prijazen.« 

 

Vprašali smo jih, ali so morda spoznali katerega izmed svojih sošolcev, sošolk, kje so jih 

spoznali in ali so se pogovarjali med sabo. Dve intervjuvani učenki (Nora in Maria) sta 

odgovorili da ne. Tretja intervjuvana učenka (Tara) je povedala: »Nekatere sošolce sem 

poznala od prej, ker sem jih večkrat srečala na igrišču ali v trgovini.« 

 

Tudi slovenski intervjuvani učenci so odgovorili, da svojih sošolcev in sošolk pred vstopom v 

šolo niso poznali. Elvedin je še dodal: »Svojih sošolcev nisem poznal od prej. Vse sem jih 

spoznal v šoli.« 

 

Nato smo jim zastavili vprašanje o poznavanju slovenščine/angleščine, ali so bili na tečaju pred 

začetkom pouka, koliko otrok je bilo v skupini, o čem so se učili na tečaju, kako so se imeli na 

tečaju, ali so spoznali nove prijatelje, ali še vedno obiskujejo tečaj.  

 

»V prejšnji šoli in doma sem se učila angleških besed, števila, barve, živali, pesmice ...« je 

dejala Nora. 

 

Tara pa je dopolnila: »Angleščine sem se učila doma od sestre. Ko je prišla domov iz šole, je 

vsakič povedala, kaj so se učili v šoli. Kadar se je ona učila, sem jaz ponavljala z njo. Kadar 

je ona brala z mamico, sem bila zraven in poslušala. Tako sem se hitro naučila angleščine.«  

Učenka Maria, pa je rekla: »Angleščine se nisem nikoli učila, zaradi tega sem imela težave v 

šoli. Na začetku nisem ničesar razumela.« 

 

Tudi odgovori slovenskih intervjuvanih učencev so različni. Anja je povedala, da ni hodila na 

tečaj slovenščine. 

 

»Nisem obiskoval tečaja slovenščine pred začetkom pouka. Učil sem se prek telefona 

(aplikacija), zdaj pa se je učim v šoli z učiteljico slovenščine, ki ima pet tujcev, s katerimi 

dodatno dela in poučuje slovenščino. Vsako jutro pred poukom se učimo slovenske besede in 

slovnico,« je izjavil Elvedin. 

 

»Dodatno sem hodil na tečaj slovenščine vsak torek in petek med 17.00 in 18.30 v ABC center 

za tuje jezike. Bilo nas je 6 učencev. Tečaj bom obiskoval do konca šolskega leta. Učimo se 
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slovenske besede, slovnice in nekaj o državi. Za tečaj sta se odločila moja starša, ki sta rekla, 

da se bom tako lažje naučil slovenščine,« je rekel Nemanja. 

 

Zadnje vprašanje v tem sklopu za učence priseljence je bilo namenjeno njihovim vtisom, kaj 

jim je bilo všeč in kaj ne v zvezi s šolo. Navezovalo se je na spoznavanje šole in učiteljev pred 

začetkom pouka, kaj pogrešajo in katere informacije bi še potrebovali pred začetkom pouka ter 

kako so se počutili pred začetkom pouka. 

Intervjuvani učenci iz Anglije so podali naslednje odgovore: 

»Bila sem sramežljiva in ves čas sem bila tiho. Ostali otroci so prišli do mene in so mi nekaj 

govorili, jaz pa jih nisem razumela. Čez nekaj časa sem se naučila več besed in sem jim lahko 

odgovorila. Potem nisem bila več sramežljiva. Vsi smo se družili,« je povedala Nora. 

»Ko sem šla v šolo, mi je bilo zabavno. Skoraj vsi smo se poznali od prej. Učiteljica in 

asistentka sta bili prijazni. Govorila sem angleščino in nisem imela težav. V Makedoniji nisem 

hodila v šolo in ne vem, kako je tam. Ne pogrešam ničesar,« se je izrekla Tara. 

»Počutila sem se, kot da ne pripadam tej šoli, temu razredu. Spomnim se, da sem se prvi teden 

skrila na hodniku in ves čas jokala. Bilo me je strah, ker nisem ničesar razumela. Noben otrok 

ni prišel do mene. En dan me je opazila ena učiteljica z očali in je prišla do mene. Pobožala 

me je po glavi in mi nekaj govorila. Potem me je objela in peljala v razred,« je rekla Maria. 

 

Odgovori slovenskih učencev so prikazani v nadaljevanju: 

 

»Všeč mi je bilo to, da so me sprejeli. Ni mi bilo všeč, da se mi sošolci niso predstavili. Pred 

začetkom pouka sem bila vznemirjena in sem imela tremo,« je povedala Anja. 

 

Elvedin je povedal nekaj podobnega: »Na začetku sem se počutil negotovo, prestrašeno in 

žalostno, ker sem pogrešal svojo staro šolo in svoje prijatelje. Zdaj je bolje, ker so me sprejeli. 

Všeč mi je, da sem spoznal nove sošolce in učitelje. Všeč mi je, da v prvem ocenjevalnem 

obdobju nisem bil ocenjen. Počutim se dobro.« 

»Na šoli mi je všeč, da so me učitelji sprejeli in da sem imel prilagojeno ocenjevanje. Nisem 

pisal testov, ampak so me ustno spraševali,« je dodal Nemanja. 

 

 

c) Zaključek  

Primerjava med učitelji in učenci priseljenci iz Anglije 

Posebnih specifičnih dejavnosti in aktivnosti glede priprave šole na prihod otrok priseljencev 

v prvih tednih na ravni šole in razreda na šolah, na katerih poučujeta intervjuvana učitelje, ne 

izvajajo. Glede na učenčevo starost dajo teste pri vseh predmetih in potem ocenijo njihovo 

znanje, ocenijo njihove primanjkljaje in se odločijo, kateri razred je primeren zanje (Marijana). 

Na proučevanih šolah v Angliji je učenec priseljenec razvrščen glede na njegovo znanje 
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(učiteljica Marijana in učenka Nora). Posebne priprave z otrokom priseljencem pred začetkom 

pouka nimajo. Kot poudarjata učitelja, učenci včasih potrebujejo samo spodbudo in objem 

(Marijana, Maria). Trenutni pristop na proučevanih šolah, ki ga imata angleška učitelja, je po 

njunem mnenju v redu. Poudarjata medsebojno sodelovanje in da so vsi otroci enakopravni 

(Marijana). Vedno sta v razredu učitelj in asistent. V aktivnosti na šoli so vključeni tudi drugi 

učitelji, pomočnik – asistent in drugi delavci na šoli.  

 

Vsi intervjuvani učitelji in učenci iz Anglije so povedali, da imajo možnost ogleda šole in 

šolskih prostorov pred začetkom pouka. Spoznavanje z učitelji se odvija pred začetkom pouka, 

so prav tako povedali vsi intervjuvani učenci. Učenci so dejali, da ostalih otrok pred začetkom 

pouka niso poznali, spoznali so jih v šoli.  

 

Glede poznavanja jezika so intervjuvani angleški učenci podali različne odgovore. Učenka 

(Tara) je rekla, da ni imela težav, ker se je učila angleških besed od svoje sestre. Druga učenka 

(Nora) je povedala, da je nekaj razumela, ampak ne vsega. Tretja učenka (Maria) pa je 

odgovorila, da je imela težave, ker ni znala angleščine in da ji je pomagal prevajalec Tino, ki 

je bil zagotovljen s strani občine. 

 

Učenci priseljenci na proučevanih šolah v Angliji so povedali, da so svoje učitelje spoznali en 

dan pred začetkom pouka ali na prvi dan pouka. Svoje sošolce so spoznali v šoli, razen ene 

učenke (Tara), ki je rekla, da je učitelje in nekatere sošolce poznala od prej. 

 

Primerjava med učitelji in učenci priseljenci iz Slovenije 

Nasprotno kot v Angliji pa izvajajo slovenski intervjuvani učitelji posebne specifične 

dejavnosti in aktivnosti za pripravo učenca in šole na sprejem novega učenca priseljenca. 

Učiteljica Vesna je povedala, da prilagaja učno snov za otroke priseljence, jih ne ocenjuje v 

prvem ocenjevalnem obdobju (Elvedin, Nemanja), uporablja učne listke v obeh jezikih 

(Andrea), pripravi različna gradiva (Andrea). 

Ob prihodu otroka priseljenca izvajajo tudi druge aktivnosti, kot so: pogovor z učencem 

priseljencem, pogovor z razrednikom, pogovor o sprejemanju novega učenca v razred, 

seznanitev, da v razred prihaja novi učenec, kdo je in od kod prihaja (Vesna), priprava 

zemljevida in menjava sedežnega reda, uporaba slovarja kot pripomočka pri komuniciranju 

(Andrea), priprava aktivnosti, ki jih bodo izvedli itd. 

Tudi v Sloveniji so intervjuvani učitelji in učenci povedali, da otroci priseljenci in njihovi starši 

imajo priložnost ogleda šole in šolskih prostorov. Le ena učenka (Anja) je iskreno odgovorila, 

da te možnosti ni imela. Učiteljica Andrea pa opozarja, da samo en ogled ni dovolj, da si lahko 

otrok zapomni vse prostore. Po njenem mnenju potrebuje vsaj en teden. 

Učenci priseljenci so izjavili, da so svoje učitelje spoznali en dan pred začetkom pouka ali na 

prvi dan pouka. Svoje sošolce so spoznali v šoli, so dejali intervjuvani učenci iz Slovenije. 
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Glede jezika so podali različne odgovore. En učenec (Nemanja) je hodil dodatno na tečaj 

slovenščine, drugi učenec (Elvedin) se je učil preko telefonske aplikacije in v šoli, tretja učenka 

(Anja) je rekla, da ni hodila dodatno na tečaj slovenščine. 

Vtisi o šoli so podobni. Anja je tako izpostavila, da ji ni bilo všeč, ker se otroci v razredu niso 

predstavili. Ostala dva otroka priseljenca (Elvedin in Nemanja) sta rekla, da jima je všeč, ker 

sta spoznala nove prijatelje in učitelje, na začetku pa sta bila nezaupljiva in prestrašena. Tretja 

učenka (Anja) je rekla, da je bila vznemirjena in je imela tremo. Vsi pogrešajo svoje stare 

prijatelje. Elvedin in Nemanja sta izpostavila, da nista bila ocenjena v prvem ocenjevalnem 

obdobju. 

 

V. 4. 1. 2 Uvajanje otrok priseljencev v prvih tednih na ravni šole 

V drugem sklopu nas je zanimalo, kako se na sprejem otroka priseljenca pripravijo na ravni 

šole. Analizo in interpretacijo bomo naredili najprej za učitelje in nato še za učence. 

 

 

č) Analiza in interpretacija intervjujev za učitelje iz Anglije in Slovenije 

Učitelje na proučevanih šolah smo vprašali, ali uporabljajo specifične dejavnosti uvajanja otrok 

priseljencev v prvih tednih na ravni šole, če da, katere dejavnosti in kako jih izvajajo. Dodatno 

smo jih vprašali, kateri zaposleni na ravni šole so vključeni v te dejavnosti. 

Angleški učitelj John je povedal: »Z vsemi otroki imamo individualno uro (ne glede na to, ali 

je priseljenec ali ne – nam je pomembno, da doseže določene cilje, ki smo jih zastavili za 

določen sklop oz. za določen predmet). Če ugotovimo, da ima primanjkljaj pri določenem 

predmetu oz. z določenimi cilji, dela z njim po navadi asistent med 10. in 12. uro. Na ta način 

mu pomagamo, da napreduje v naslednjo raven. V dodatne aktivnosti so vključeni učitelji, 

pomočnik – asistent in drugi delavci na šoli. V razredu sta vedno učitelj in asistent.« 

Druga intervjuvana angleška učiteljica je podobno odgovorila in še dodala: »Večina otrok je iz 

različnih držav, tudi sama nisem Angležinja in jih razumem, kako se počutijo. Včasih 

potrebujejo samo objem, da se počutijo varno in sprejeto, včasih potrebujejo samo malo 

spodbude. Ko vidimo, da en otrok joka ali je nerazpoložen, ga potolažimo, objamemo in s 

pogovorom se trudimo, da  rešimo težavo, problem.« 

 

Slovenska intervjuvana učiteljica Vesna je rekla: »Učencem skušamo čim bolj olajšati prve 

tedne tako, da delamo individualno z njimi, poskušamo jih spodbujati, da čim bolj vzpostavljajo 

stik z ostalimi učenci (delo v skupinah), bolj izvajamo aktivnosti, kjer se počutijo sproščeno 

(manj zahtevne aktivnosti, več igre,  aktivnosti, ki so jim znane od prej, aktivnosti, kjer je v 

ospredju država, od koder prihajajo).«   
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Podobno je dodal tudi učitelj Peter: »Ponujamo dodatno pomoč, ki je tem učencem na voljo 

tudi za naprej. Glede na njihovo znanje jezika jim je dodeljen tudi tutor učitelj oz. tutor 

učenec.« 

 

Nato smo jih vprašali, ali uporabljajo uvajalnice za otroke priseljence, če da, kdaj so izvajali te 

uvajalnice (pred vključitvijo v razred ali sočasno, ko je otrok že vključen v razred), koliko časa 

traja uvajalno obdobje ter o čem so se učili v uvajalnici. 

 

Učitelja iz Anglije sta povedala, da uvajalnice ne uporabljajo. John je izjavil: »Uvajalnice se 

ne uporabljajo, učenci gredo takoj v razred. Ob tem, ko so vključeni v razred, pa imajo še 

dodatne ure za učenje jezika.«  

 

Takšno mnenje ima tudi učiteljica Marijana, in sicer: »Uvajalnice nimamo. Sama opažam, da 

je jezik najpogostejša ovira v prvih letih šolanja. Potrebno je, da se pripravi strategija ali 

dokument, ki bi jim omogočil učenje jezika pred začetkom in med šolanjem za učence 

priseljence. Imamo veliko izkušenj z otroki priseljenci in vsi učitelji so usposobljeni za delo z 

otroki priseljenci. Vsi zaposleni imajo en odprt pristop in s pogovorom menim, da se vse 

doseže.« 

 

Slovenska učiteljica Andrea, ki smo jo intervjuvali, je tudi rekla: »Uvajalnice nimamo na šoli. 

Deklica, ki je prišla v razred, se je začela učiti slovenščino šele takrat, ko je začela s poukom. 

Ima pa dodatno uro slovenščine od 7.30 do 8.15, in sicer dvakrat na teden.« 

 

Podobno meni učitelj Peter, ki je dodal: »Uvajalnice nimamo, uvajalno obdobje (začetno 

obdobje, ki traja mesec do dva) pa poteka sočasno in v njem se učijo jezika, značilnosti novega 

okolja itd.« 

Učiteljica Vesna je povedala: »Odvisno, kakšne uvajalnice imate v mislih. Uvajalnice v mesecu 

avgustu nimamo (zaradi finančnih težav). Uvajalno obdobje (je začetno obdobje, ki traja dva 

do tri mesece in učenci se prilagajajo na šolo in šolske prostore, na učitelje ter ostale učence) 

pa imamo, je pa kratko. Potem se otroci priseljenci vključijo v pouk. V tem času se trudimo, da 

jim zagotovimo potrebno pomoč, veliko se pogovarjamo z njimi, da se lažje vključijo v razred 

in šolo.« 

 

V zadnjem vprašanju v tem sklopu smo jih vprašali o njihovem mnenju glede prednosti in 

slabosti obstoječega pristopa uvajanja otrok priseljencev na ravni šole. 

Angleška učitelja sta povedala, da imajo v angleških šolah precejšno število priseljencev. 

Učiteljica Marijana je še dodala: »Vsi zaposleni imajo en odprt pristop oz. s pogovorom menim, 

da se vse doseže. Imam veliko izkušenj z otroki priseljenci in vsi učitelji so usposobljeni in 

usposobljeni za delo z otroki priseljenci.« Glede slabosti nista ničesar komentirala. 
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Slovenska učiteljica Vesna je dejala: »Mogoče je dobro, da drugega sodelavca vprašate glede 

slabosti mojega pristopa pri uvajanju. Prednosti pa verjamem, da jih imam. Menim, da sem 

pristna, prijazna in komunikativna oseba. Menim, da je pomembno, da te otrok priseljenec 

sprejme, zaupa, potem pride do varnega počutja, ki je potrebno, da se otrok dobro počuti v 

razredu in seveda, da ti lahko zaupa.« 

 

Druga učiteljica Andrea pa je opozorila: »Boljše bi bilo, če bi imeli uvajalnice. Menim, da se 

otroci priseljenci ne bi počutili tako prestrašeno in zmedeno na začetku. Obdobje uvajalnice 

bi jim bilo v veliko pomoč. Kar se tiče pristopa, pa mislim, da je bil pristen in prijazen, učenka 

je imela občutek sprejetosti in varnosti.« 

Učitelj Peter pa je povedal, da »je na voljo premalo časa in ljudi, da bi se lahko dovolj posvetili 

otrokom priseljencem v začetnem obdobju«. 

 

 

d) Analiza in interpretacija intervjujev za učence priseljence iz Anglije in Slovenije 

 

V drugem sklopu, ki je bil namenjen za učence priseljence, smo jih vprašali, kakšno pomoč so 

dobili v prvih tednih na šoli s strani učiteljev in zaposlenih na šoli. 

Učenka Nora je rekla: »Največ pomoči sem dobila od učiteljice. Če nekaj nisem razumela, mi 

je pokazala slikice in se trudila, da mi razloži snov. Pomaga mi tudi asistentka. Še vedno mi 

pomagata, če nečesa ne znam.« 

Tara je povedala: »Pomoč dobim od mami in Nore. Če nekaj ne vem, mi Nora pokaže in razloži. 

V šoli pa vprašam sošolko, učiteljico ali asistentko. Z mamico berem knjige. Oče je pa 

večinoma zdoma.« 

Isto vprašanje smo zastavili tudi učenki Marii, ki je odgovorila: »Učiteljica je razlagala učno 

snov, ampak jaz je nisem razumela. Vsak dan je bilo tako. Potem je prišel en gospod (Valentin) 

in pogovarjala sva se v bolgarščini. Šla sva v drugo učilnico. Učiteljica mi je dala teste v 

angleščini, gospod mi jih je prevajal in jaz sem odgovarjala. Jaz sem pisala v bolgarščini, 

gospod pa je zraven pisal v angleščini. Ta gospod je bil zraven mene med 9. do 12. uro, in to 

vsak dan, dva meseca. Od njega sem dobila največ pomoči. Učiteljica se je zelo trudila in mi 

je pokazala slikice, dala mi je druge učne liste, da sem lažje razumela učno snov.« 

 

Slovenska učenka Anja pa je dejala: »Na začetku mi je pomagala ena učenka. Pokazala mi je, 

kje je telovadnica, jedilnica, knjižnica. Ponudila se je, da jo lahko vprašam, če česa ne vem.« 

 

Učenec Nemanja je rekel: »Imel sem individualne ure pri slovenščini in matematiki. Dve 

učiteljici sta mi pomagali in pol leta sem imel prilagoditve pri ocenjevanju.«  
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Elvedin pa je dejal: »Učiteljica mi je pokazala šolo in šolske prostore. Učiteljica in nekateri 

otroci so se pogovorili z mano v mojem maternem jeziku, tj. v bosanščini. Imel sem individualne 

ure slovenščine.« 

 

Nato smo jih vprašali, ali je kdo dodatno delal z njimi, da bi se lažje vključili v šolo in razred, 

in če da, kdo in kako je z njimi delal.  

Angleški učenki Nora in Tara sta povedali, da sta delali s svojimi starši. 

Učenka Maria je omenila, da je poleg svojih staršev dobila pomoč tudi »od Tina – prevajalca, 

učiteljice in asistentke. Pogovarjali so se z mano.« 

 

Tudi slovenski učenci priseljenci na proučevanih šolah so odgovorili podobno, in sicer: učenka 

Anja je rekla, da »v šoli ne, doma pa sem se pogovarjala z mamico. Povedala mi je, da sem 

odprta in da povem vse, da vprašam, če česa ne razumem, in da sem zgovorna«. 

 

Nemanja je odgovoril: »Dve učiteljici sta delali z mano, učiteljica za slovenščino in učiteljica 

matematike. Včasih smo delali tudi v majhni skupini (enkrat na teden).« 

 

 

e) Zaključek 

Primerjava med učitelji in učenci priseljenci iz Anglije 

Učitelja iz Anglije sta izpostavila individualni pristop. Učiteljica Marijana meni, da je metoda 

pogovora najbolj učinkovita in uspešna pri delu z učenci. Uvajalnice nimajo na ravni šole. 

Individualne ure imajo z asistentom, imajo pa tudi dodatno uro za učenje jezika. Po njunem 

mnenju je potrebno več pozornosti posvetiti učenju jezika (Marijana) in temu, da se otroci 

priseljenci vključijo v razred. Treba je pripraviti strategijo ali dokument (Marijana), ki bi 

učencem priseljencem omogočil učenje jezika pred začetkom in med šolanjem.  

Na proučevanih šolah v Angliji ob prihodu novega učenca priseljenca ne pripravijo posebej v 

ta namen razreda. Ko pride učenec priseljenec v razred, se predstavi, ostali učenci ga 

pozdravijo. Angleška učiteljica Marijana poudarja, »da so to večinoma otroci iz različnih 

držav, majhen odstotek učencev pa so Angleži«. 

Angleška učitelja sta povedala, da ni posebnih priprav, poudarila sta le, da imajo po potrebi s 

strani države zagotovljenega prevajalca.  

Na koncu drugega sklopa so učitelji podali svoje mnenje. Menijo, da je način, ki ga imajo v 

angleških šolah, v redu. Noben otrok ni izpostavljen, vsi so enakopravni, vsak otrok dobi 

potrebno pomoč. Poudarjajo medsebojno sodelovanje in vrstniško pomoč (prostovoljci – 

tutorji, ki radi pomagajo učencem priseljencem). Učiteljica Marijana je povedala, »da so 

osredotočeni na skupinsko sodelovanje in precej delajo v majhnih skupinah.« 
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Angleški učenci so povedali, da dobijo pomoč od svojih staršev, sester/bratov, od Tina 

(prevajalca – oseba, ki je plačana za prevajanje med poukom), učencev ali učiteljev tutorjev. 

 

Primerjava med učitelji in učenci priseljenci iz Slovenije 

Tudi slovenski učitelji imajo podobno mnenje in se najbolj osredotočajo na individualni pristop 

in izvajanje individualnih ur (slovenščina, matematika), skupinskega dela ter metode igre vlog. 

Slovenski učitelji menijo, da so prijazni, pristni in komunikativni, s čimer želijo doseči, da se 

otrok priseljenec počuti sprejetega in varnega. Učitelj Peter dodaja, da otroci priseljenci 

prejmejo pomoč od učenca ali učitelja tutorja. Tudi v slovenskih šolah (v tistih, kjer smo izvedli 

intervjuje) smo opazili, da nimajo uvajalnice zaradi finančnih težav (Vesna). Uvajalno obdobje 

imajo (Peter, 1–2 meseca; Vesna, 2–3 mesece), je pa zelo kratko, učenci pa se v njem 

prilagajajo na šolo in šolske prostore. Zavedajo se pomembnosti uvajalnice v mesecu avgustu 

(učiteljica Andrea). 

Na proučevanih šolah v Sloveniji je uvajanje zelo različno, vedno imajo razredno uro, na kateri 

se pogovorijo o prihodu novega učenca. Trudijo se in vzpostavijo stike. Po navadi najdejo 

nekoga iz starejše generacije, ki pozna jezik otroka priseljenca. Ob prihodu se otrok priseljenec 

najprej predstavi v svojem jeziku, pove, od kod prihaja, vsi učenci ga pozdravijo in potem se 

predstavijo tudi njegovi sošolci. Lahko izdelajo dvojezične plakate ali zapojejo kakšno 

pesmico, s čimer se doseže dobro vzdušje ob sprejemu novega učenca.  

Slovenski učitelji na proučevanih šolah namenjajo pozornost otroku priseljencu že pred 

začetkom pouka. Na spoznavnem sestanku se pogovorijo z učencem priseljencem, in sicer, 

kateri dodatni jezik pozna, kateri razred bo obiskoval, koliko učencev je v razredu, dogovorijo 

se, v katerem jeziku se bodo pogovarjali z njim na začetku – v prvih tednih, kakšno znanje ima, 

ali potrebuje prevajalca itd. Včasih se zgodi, da uporabijo slovar, ker nihče ne pozna jezika 

učenca priseljenca. 

Slovenski učitelj Peter je dodal, da so prednosti osredotočenost in priprava na sprejem novih 

učencev glede na izvor in druge posebnosti novih učencev, učenci so vedno sprejeti z 

razumevanjem in s prilagoditvami. Učitelji opozarjajo, da imajo preveč administrativnih 

obveznosti in bi želeli ta čas posvetiti učencem priseljencem in njihovim potrebam. 

Skoraj vsi učenci so podobno odgovorili, in sicer, da vpis na šoli poteka na ta način, da starši 

najprej prejmejo pismo domov, na katerem piše termin za obisk šole. Otroci se vpišejo 

načeloma v najbližjo šolo. Na splošno imajo otroci dan pred začetkom pouka možnost ogleda 

šole in šolskih prostorov. Običajno jih sprejme razredničarka, imajo spoznavno srečanje ter 

pogovor z učiteljico. 

Slovenski učenci na proučevanih šolah so izpostavili individualni pristop in pomen 

individualne ure, pomoč  učiteljev in učencev. En učenec (Elvedin) je bil navdušen nad svojo 

učiteljico (in nekateri sošolci), ker je znala njegov materni jezik (bosanski). 

To pomeni, da so intervjuvani učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji naklonjeni učencem 

priseljencem in hočejo pomagati tem učencem. Na šoli po navadi učenca priseljenca razvrstijo 
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(tako sta povedali učenka Anja in učiteljica Andrea) v razred glede na letnik rojstva in 

zaključeni razred v državi izvora.  

 

 

V. 4. 1. 3 Uvajanje otrok priseljencev v prvih tednih na ravni razreda 

V tretjem sklopu nas je zanimalo, kako učitelji pripravijo razred na prihod otrok priseljencev. 

Vprašali smo tudi, kako se z vstopom otroka priseljenca spremeni delo učitelja. Analizo in 

interpretacijo bomo predstavili najprej za učitelje in nato še za učence. 

 

 

f) Analiza in interpretacija intervjujev za učitelje iz Anglije in Slovenije 

 

Prvo vprašanje za učitelje v tem sklopu je bilo, ali se spremeni njihovo delo, če imajo v razredu 

otroka priseljenca in če da, na kakšen način. 

 

Angleški učitelj John je povedal: »Delo se bistveno ne spremeni, nekaj več je zgolj 

individualnega dela z učencem in še več dela v skupinah. Načeloma dela z njim asistent v 

individualnih urah, prilagodi mu snov ter poskuša pridobiti manjkajoče znanje, pridobljeno 

med poukom. Prav tako mu nekoliko počasneje in bolj prilagojeno razložimo določene vsebine, 

s tem mu olajšamo razumevanje, otrok priseljenec pa lažje sledi učni snovi. Poudarjamo tudi 

delo v skupinah, s čimer se krepi sodelovanje in komunikacija med učenci. Prav tako izvajamo 

spoznavanje nove snovi skozi igro. Učenci so razdeljeni v skupine. V mojem razredu je 23 

učencev, ki so razdeljeni v tri skupine (rumena, rdeča in zelena). Vsaka skupina ima dve 

podskupini. Vsaka podskupina ima tri ali štiri učence. Med podskupinami ni veliko odstopanj 

glede učenčevega znanja, med rdečo in zeleno skupino pa je precejšnje odstopanje. To je 

odvisno od samega otroka in od tega, ali starši doma delajo z njim. Kot uspešno se je izkazalo 

tudi, da določene vsebine učitelj z učencem individualno predela. Uporabljam vse metode in 

oblike dela, predvsem pa delo v skupinah, timsko delo, učenje skozi igro.«  

Marijana, angleška intervjuvana učiteljica je odgovorila podobno in dodala: »Večina otrok so 

tujci (80 %). Moje delo se nič ne spremeni. V enem razredu imamo po navadi približno 20–26 

učencev. Razdeljeni so v tri skupine glede na njihovo znanje. V eni skupini je največ 8–10 otrok. 

Na začetku šole preverimo otrokovo znanje in na to ocenimo, v kateri razred bo razvrščen in 

kateri nivo je zanj primeren. Delamo v majhnih skupinah, podskupina ima do 6 otrok.   

 

V nasprotju s tem pa so učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji povedali, da se njihovo delo 

spremeni (učiteljica Andrea in učitelj Peter). Učiteljica Andrea je še dodala: »Moje delo se je 

spremenilo. Potrebovala sem podporo drugih sodelavcev in zaposlenih na šoli, potrebovala 

sem veliko časa za pripravo in organizacijo, med poukom sem ji posebej razlagala učno snov, 

imela je druge učne liste kot ostali učenci.«  
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Enako meni tudi učitelj Peter: »Da, več časa je treba nameniti novim otrokom, prilagoditi je 

treba metode dela, potek učne ure.« 

Učiteljica Vesna je izpostavila: »Moje delo se ne spremeni. Uporabljam metode in tehnike, ki 

so potrebne za učno snov. Sprememba je pri učni pomoči. Če drugi učenci nekaj ne razumejo, 

jim razložim, pokažem. Za otroke priseljence pa uporabljam druge učne liste, drug jezik, geste, 

slikice itd.« 

 

Zanimalo je nas tudi, katere metode poučevanja uporabljajo pri delu z otroki priseljenci in so 

se izkazale kot najbolj uspešne. 

Učiteljica Marijana: »Vse metode poučevanja uporabljam, odvisno od naloge, ki jih moramo 

narediti. Najbolj prisotna pa je metoda igre in sodelovalno učenje. Vsi učenci so razdeljeni v 

male skupine in so aktivni ter se skupaj učijo med igro.« 

Podobno je povedal tudi učitelj John, ki dodaja: »Poudarjamo delo v skupinah, s čimer se 

krepita sodelovanje in komunikacija med učenci. Prav tako poudarjamo spoznavanje nove 

snovi skozi igro. Kot uspešno se je izkazalo tudi, da določene vsebine učitelj individualno 

predela z učencem.« 

 

Učiteljica Andrea je izpostavila metodo dela z besedilom: »Pripravila sem besedilo v 

slovenskem jeziku in tudi v materinem jeziku otroka. Učenka je razumela več, ker je imela pred 

seboj tekst v obeh jezikih. Podoben pristop smo uporabili tudi pri drugem gradivu (učni listi, 

razne slike), vendar je priprava učnega gradiva v obeh jezikih zahtevala več časa, tudi zato ker 

je bila učenka prva priseljenka, ki je prišla iz te države, na naši šoli.«  

 

»Menim, da otroci priseljenci najbolj potrebujejo individualno pomoč ali delo v majhni 

skupini. Med metodami je najbolj prisotna metoda igre in demonstracije. Na začetku otrok 

priseljenec ne zna jezika, če pa mu nekaj pokažeš, si lažje zapomni tisto, kar je videl ali tisto, 

v kar se je vživel, torej z metodo igre. Zraven teh dveh metod je seveda prisotna metoda 

pogovora in metoda razlage. Drugi učenci pomagajo in se trudijo, da mu obrazložijo, o čem 

smo govorili (otrok prevajalec),« je odgovorila učiteljica Vesna. 

Na kratko je povedal tudi učitelj Peter: »Za bolj uspešno se je pokazalo delo v skupinah, 

dvojicah.« 

 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo, kakšno oviro učiteljem in otrokom 

priseljencem predstavlja jezik in kako to oviro premoščajo. 

Učitelja iz Anglije sta se strinjala s tem, da je jezik največja ovira v procesu poučevanja in 

vključevanja v razred in šolo. 
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»Jezik je zares najpogostejša ovira, ki se pojavlja med učitelji in učenci. Na različne načine se 

trudimo, da premoščamo težavo. Poskusimo z učencem, ki je starejši in pozna jezik učenca 

priseljenca, lahko nam pomagajo starši drugega učenca ali prostovoljci iz različnih 

organizacij, na koncu pa se seveda obrnemo na prevajalca, če ne najdemo rešitve,« je povedala 

učiteljica Marijana. 

V tem kontekstu je govoril tudi učitelj John: »Jezik je največja ovira. Trudimo se, da učitelj 

pozna vsaj nekaj najosnovnejših besed otrokovega izvornega jezika. Če je v razredu kateri 

drugi otrok iz iste države, ta pomaga ali imamo prevajalca.« 

 

Slovenska učiteljica Andrea je odgovorila: »Učenka nas je pozdravila v svojem materinem 

jeziku in se je usedla v zadnjo klopco. Na začetku smo zelo težko komunicirali, ker ni poznala 

nobene slovenske besede. Imeli smo enega učenca v sedmem razredu, ki že več let živi v 

Sloveniji, in je na začetku občasno pomagal pri lažjem razumevanju.«  

 

Učitelj Peter meni, da »jezik predstavlja precejšnjo oviro, pokažemo jim s kretnjami, slikami«. 

 

Učiteljica Vesna je še dodala: »Po mojih izkušnjah je največja ovira jezik, ampak otroci 

priseljenci imajo dodatne ure slovenščine. Vsako jutro od 7.30 do 8.10 imajo eno šolsko uro 

slovenščine z učiteljico slovenščine ali s specialnim pedagogom.« 

 

Potem smo jih vprašali, kakšne so njihove izkušnje glede sprejemanja otroka priseljenca s 

strani ostalih učencev, kako zagotavljajo dobro klimo v razredu in kakšne pristope uporabljajo 

v primeru konfliktov, ne sprejemanja sošolcev ali diskriminacije. 

Učitelj iz Anglije, John, pravi: »Izkušnje so različne, nekateri drugi učenci zelo hitro 

iščejo/navežejo stik s priseljencem, drugi potrebujejo več časa. Skozi igro in delo v skupinah 

skušamo čim bolj spodbujati navezovanje stikov. Konflikte razrešujemo tako, da najprej 

pomirimo situacijo, potem pa razrešimo konflikt skozi umirjen razgovor.« 

»Zaradi nerazumevanja jezika ostali otroci najprej izogibajo učenca priseljenca. Potrebujejo 

malo časa, da se navadijo nanj, ampak vsi otroci se medsebojno družijo. Seveda pride do 

konfliktov, ampak s pogovorom se trudimo, da rešimo problem. Vsi smo različni in potrebujemo 

pozornost  in varnost,« je odgovorila učiteljica  Marijana. 

 

Slovenski učitelj Peter meni: »Ostali učenci na splošno dobro sprejmejo nove otroke, težave in 

konflikte poskušamo reševati na umirjen način, da se noben od učencev ne počuti prizadetega 

in užaljenega.« 

 

V tem kontekstu je govorila tudi učiteljica Vesna: »Da enega človeka sprejmeš, je potreben 

čas. Zato tudi otroci potrebujejo malo časa, da sprejmejo otroka priseljenca. Diskriminacije 

nisem opazila. Nesoglasje med otroki pa seveda obstaja. Pogovorimo se vsi in rešimo težavo. 

Glede na otrokovo starost je tudi sprejemanje različno. Menim, da nižji razredi lažje 



M. Ristova Firer (2020). Uvajanje otrok priseljencev v razred v Sloveniji in Angliji 

 

59 
 

sprejemajo otroke priseljence, v višjih razredih pa malo težje, ampak na koncu bi rekla, da je 

na naši šoli sprejemanje dobro.« 

 

Vendar učiteljica Andrea opozarja na to, da nekateri učenci ne sprejemajo otroka priseljenca 

tako, kakor oni povedo, in sicer: »Večina otrok je novo učenko lepo sprejela in so jo tudi 

povabili med njihove aktivnosti in igro. Kasneje sem opazila, da so jo nekateri otroci sprejeli 

iskreno in iz lastne želje, drugi otroci pa bolj, ker sem jih k temu vzpodbujala, da bi se nova 

učenka počutila sprejeto. Učenka je kmalu osvojila neverbalno komunikacijo, občutke in misli 

je izražala z mimiko in gestami. Določeni učenci so ji, kljub temu da so jo na začetku sprejeli, 

nagajali, v prepričanju, da tega nihče ne bo videl. Učenka je zato na začetku pogosto jokala, 

vendar je kasneje z mojim posredovanjem in pomočjo ostalih sošolcev, ki so ji želeli pomagati, 

okrepila samozavest in postala bolj samostojna. Po pol leta je že zelo napredovala, besedni 

zaklad se ji je zelo povečal in ustvarila si je svoje mesto v razredu.«  

 

Nato je sledilo vprašanje učiteljem, ali uporabljajo pomoč med učenci, kako ter v katerih 

primerih. 

Marijana, angleška intervjuvana učiteljica, pravi: »Vsak dan, vsak trenutek. Ko en otrok nečesa 

ne ve, vpraša učenca ob njem. Otroci sedijo po dva v klopi, a po navadi so štirje v skupini. Če 

vprašan otrok ne ve odgovora, potem se pogovorijo v skupini. V primeru, da nobeden v skupini 

ne pozna odgovora, se obrnejo name ali na asistentsko. Zadevo razložimo še enkrat pa še 

enkrat, dokler je ne usvojijo.« 

 

Učitelj John še dodaja: »Da, predvsem kadar imamo delo v skupinah in timsko delo.« 

 

Slovenski učitelji so podali podobne odgovore, in sicer: 

 

Učiteljica Andrea pravi: »Občasno je pri sporazumevanju pomagal učenec iz sedmega razreda, 

ki že več let živi v Sloveniji, in pozna oba jezika. Pomagal ji je pri učenju jezika, pri pisanju 

domačih nalog in pri izgovorjavi. Vsak dan je ostal po pouku in delal z njo eno uro. Do nje se 

je obnašal, kot da je njen starejši brat. Učenka ob njej ji je tudi pomagala. Pokazala ji je, kako 

je napisala in odgovorila na vprašanje ali pa kako je rešila matematično nalogo.« 

»Seveda spodbujamo vrstniško pomoč med samimi učenci v razredu, pa tudi pomoč starejših 

učencev. Otroci si pomagajo med seboj, če ne razumejo kakšne besede ali ne znajo rešiti 

naloge. Pomoč pa dobimo tudi, ko potrebujemo prevajanje starejših učencev,« je dejala 

učiteljica Vesna. 

Na kratko je odgovoril tudi učitelj Peter: »Da, delo v skupinah, dvojicah pri spoznavanju nove 

snovi.« 
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Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili učiteljem, je bilo, ali izvajajo individualni program za 

otroke priseljence, ali ga izvajajo za vsakega otroka priseljenca, kaj ta obsega in kdo ga 

pripravi. 

Angleška učitelja sta izjavila, da na šoli nimajo individualnega programa za otroke priseljence. 

Učiteljica Marijana je še dodala: »Individualnega programa nimamo. Imamo pa mapo, v katero 

se shranjujejo vsi otrokovi dosežki. Ko otrok ne doseže opredeljenega cilja, ima individualne 

ure z asistentko. Ko doseže potreben cilj, napreduje v naslednjo raven (rumeno, rdečo, 

zeleno).« 

 

Tudi na šoli, kjer poučuje slovenska učiteljica Andrea, nimajo individualnega programa. 

 

Učiteljica Vesna pa pravi: »Ko pride otrok priseljenec prvi teden v šolo, se pogovori tudi s 

specialnim pedagogom. On pripravi individualni program glede na otrokove sposobnosti in 

znanja. Cilji se menjajo, odvisno od samega otroka, kako ta napreduje.« 

 

Enako meni tudi slovenski učitelj Peter: »Da, pripravi ga razrednik v sodelovanju z drugimi 

strokovnimi delavci šole.« 

 

Učitelje na proučevanih šolah smo vprašali, ali izvajajo individualne ure z otroki priseljenci, 

kaj v tem času najpogosteje delajo in kako. Angleška učitelja pravita, da na njihovi šoli imajo 

individualne ure. 

»Po navadi med 10.in 12. uro pride asistentka in vzame otroka, najpogosteje takrat, če ne zna 

dobro brati. Imajo individualne ure in asistentka mu pomaga pri samostojnem branju. Učijo 

se tudi seštevanja, poštevanke. Z različnimi materiali, slikicami mu razložimo vse,« je rekla 

Marijana. 

Podobno je povedal tudi učitelj John: »Da, med poukom ali izven rednega pouka. Otrokom 

pripravijo posebne prilagojene aktivnosti, lahko še enkrat predelajo obravnavano snov pri 

pouku, vadijo pisanje, števila ipd.« 

 

Slovenska učiteljica Vesna pravi: »Otroci priseljenci potrebujejo znanje jezika in večinoma se 

izvajajo individualne ure slovenščine. Z njim dela učiteljica slovenščine ali kateri drugi učitelj, 

ki ima prosto uro. Učijo se osnovnih besed, pozdravov, izraze za števila, barve, predmete, 

potem pa različne besedne zveze, pesmice, besede, ki jih potrebujejo za sporazumevanje.« 

V tem kontekstu dodaja učitelj Peter: »Da, v popoldanskem varstvu, tudi med rednim poukom.« 

»Učenka priseljenka na naši šoli je dobila tudi individualno pomoč s strani učiteljice 

slovenščine, ki je delala z njo trikrat na teden zjutraj pred poukom,« je dopolnila učiteljica 

Andrea. 
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Zanimalo nas je tudi, ali učitelji izvajajo dodatni in dopolnilni pouk za otroke priseljence, ali 

ga izvajajo skupaj z ostalimi učenci ali posebej. Angleška učitelja tega vprašanja nista 

komentirala. 

 

Slovenski učitelji na proučevanih šolah so odgovorili, da izvajajo samo dopolnilni pouk. 

Učiteljica Vesna je še dodala: »Dopolnilni pouk je vedno v skupini.« 

 

Učiteljica Andrea je povedala: »Da, z drugimi učenci imamo samo dopolnilni pouk. Na začetku 

je samo sledila pouku, sčasoma pa je bila bolj aktivna, ko se je že naučila malo slovenščine.« 

 

Vprašali smo jih, ali otroci priseljenci obiskujejo jutranje in popoldansko varstvo. 

Učitelja iz Anglije sta povedala, da imajo na šoli jutranje varstvo. Šola je odprta od 6.30 naprej. 

Vsak otrok pride v šolo glede na zaposlitev njegovih staršev. Eni pridejo zelo zgodaj in imajo 

igralne urice. Ob 8.10 zajtrkujejo, potem grejo v igralnico in se igrajo do 8.40 (8.50, odvisno, 

katero šolo obiskujejo). Popoldansko varstvo je tudi zagotovljeno. Igrajo se popoldne, dokler 

ne pridejo starši. Jutranjo in popoldansko varstvo je namenjeno izključno za druženje in igranje. 

Učitelj John je še dodal: »Da, tako kot pri ostalih otrocih so lahko otroci priseljenci v jutranjem 

ali popoldanskem varstvu glede na potrebe staršev.« 

 

Tudi na proučevanih slovenskih šolah je zagotovljeno jutranje in popoldansko varstvo. 

Učiteljica Vesna je rekla, da »otroci priseljenci obiskujejo jutranje in popoldansko varstvo«. 

Podobno je povedala tudi učiteljica Andrea. 

Učitelj Peter je izpostavil, da »otroci priseljenci  na šoli, kjer poučuje, obiskujejo samo 

popoldansko varstvo«. 

 

Sledilo je vprašanje, kakšna je njihova vključenost v (ob)šolske in interesne dejavnosti. 

Angleška učitelja sta razložila, da se spodbuja vključevanje v dodatne aktivnosti.  

»Spodbuja se vključenost v dodatne dejavnosti, v kolikor otroci priseljenci izrazijo željo, se 

lahko vključijo. Te dodatne aktivnosti so plačljive in nekateri starši si jih ne morejo privoščiti,« 

je opozoril učitelj John. 

Podobno je povedala učiteljica Marijana: »Niso vključeni. Če imajo starši ali otroci željo, 

potem se vpišejo v interesne dejavnosti, ampak to se posebej plača.« 

 

V Sloveniji je drugače. Otroci priseljenci in ostali otroci so vključeni v interesne dejavnosti, ki 

jih zanimajo. 

Učitelj Peter: »Pove se jim, katere dodatne aktivnosti so na voljo, če izrazijo interes, imajo 

možnost za vključitev.« 
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Na to vprašanje je učiteljica Vesna odgovorila: »Po želji. Nekateri otroci so vključeni, drugi pa 

so zelo sramežljivi in na začetku ne. Potem pa, ko dobijo malo samopodobe, sami izrazijo željo 

za vključitev v šolske in interesne dejavnosti.« 

»Vključena je bila v prireditev naše šole ob koncu šolskega leta. Govorila je lepo slovensko in 

so vsi bili presenečeni, kako je že napredovala z znanjem slovenskega jezika,« je dejala 

učiteljica Andrea. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako sodelujejo z njihovimi starši, ali imajo težave in s kakšnimi težavami 

se soočajo ter kako jih premoščajo. Učitelja iz Anglije sta odgovorila, da imajo sestanke. 

Učiteljica Marijana je še dopolnila: »Starši pridejo, kadar jih povabimo na sestanek. Z njimi 

se dogovorimo za ustrezni datum in uro. Oviro imamo samo pri jeziku, ampak to hitro rešimo. 

Pokličemo prevajalca ali se sporazumemo na drug način.« 

 

Na proučevanih slovenskih šolah so učitelji odgovorili podobno, in sicer, da imajo redne in 

izredne sestanke, govorilne ure, roditeljske sestanke (trikrat na leto – učiteljica Vesna) in 

sestanke po potrebi (učiteljica Vesna). 

»Na sestanke vedno pride njen oče v popoldanskem času. Žal njena mati ne zna slovenščine, 

zaradi tega ne prihaja na sestanke,« je rekla učiteljica Andrea. 

 

Učitelje na proučevanih šolah smo tudi vprašali, ali jim pomagajo sodelavci (svetovalna 

služba), ali jim nudijo pomoč pri vključevanju otroka priseljenca v razred in pri delu z njim, 

kdo jim pomaga ter na kakšen način. Angleški učitelj (John) je rekel: »Pri vključevanju lahko 

sodelujejo tudi ostali delavci na šoli. Stopnja intenzivnosti vključenosti ostalih delavcev šole je 

prilagojena glede na potrebe.« 

Učiteljica Marijana je izpostavila sodelovanje med kolegi oz. kolegicami in pojasnila: »Vsi 

zaposleni si med sabo pomagamo. Zaposleni poznajo otroke na šoli, ker je naša šola majhna.« 

 

Sodelovanje  med kolegi in kolegicami je izpostavila tudi slovenska učiteljica Vesna, in sicer: 

»Imamo odličen kolektiv in drug drugemu pomagamo. Pomagajo si pri uri, pri individualnih 

urah slovenščine, specialni pedagog pride k uri in otroku priseljencu pomaga pri razumevanju 

snovi.« 

 

V tem kontekstu je povedala tudi učiteljica Andrea: »Učiteljica slovenščine je z njo delala 

vsako jutro, pomagala mi je pri pripravi različnih gradiv za učenko priseljenko.« 

 

V zadnjem vprašanju tega sklopa pa smo jih vprašali, katere so po njihovem mnenju prednosti 

in slabosti obstoječih pristopov uvajanja otrok priseljencev na ravni razreda.  

Prednosti obstoječih pristopov intervjuvani učitelji niso poudarili.  



M. Ristova Firer (2020). Uvajanje otrok priseljencev v razred v Sloveniji in Angliji 

 

63 
 

Glede slabosti je učitelj John izpostavil: »Na voljo je premalo časa in kadra, da bi se lahko še 

več posvetili otrokom priseljencem.« 

Podoben odgovor smo zasledili tudi pri slovenskih učiteljih. »Imamo premalo časa in ljudi, da 

bi se lahko celostno posvetili otrokom priseljencem,« je povedal učitelj Peter. 

 

 

g) Analiza in interpretacija intervjujev za učence priseljence iz Anglije in Slovenije 

Prvo vprašanje v tretjem sklopu, ki smo ga zastavili učencem priseljencem, je bilo, kako so se 

počutili v prvih tednih v razredu in kako se počutijo zdaj. Učenci iz Anglije so podali različna 

mnenja. 

»Bila sem sramežljiva in ves čas sem bila tiho. Sedaj pa sem vesela in se igram z vsemi otroki. 

Zabavno je v šoli, se pa tudi učimo,« je rekla Nora. 

Učenka Tara pa je odgovorila: »Bila sem vesela, ker sem končno začela hoditi v šolo. Bila sem 

malo ljubosumna, ker Nora lahko gre v šolo, jaz pa sem bila doma. Ampak zdaj sem vesela. 

Malo je zahtevno in moramo delati domače naloge, ampak je v redu. Za vikend pa se igramo 

ali gledamo risanke.« 

Tudi učenka Maria je podala svoje občutke: »Počutila sem se, kot da ne pripadam tej šoli, temu 

razredu. Spomnim se, da sem se prvi teden skrila na hodniku in ves čas jokala. Bilo me je strah, 

ker nisem ničesar razumela. V prvih tednih oziroma dva meseca se otroci niso pogovarjali z 

mano. S trdim delom sem se naučila nekaj besed angleščine. Znala sam povedati svoje ime in 

počasi so se otroci začeli pogovarjati z mano. Vprašali so, kako mi je ime in od kod prihajam. 

Čez pol leta pa so me tudi vključili v njihovo igro. Kadar jih nisem razumela, sem jim to 

povedala, a oni so se trudili razložiti z rokami. Sedaj jih razumem, ampak včasih mi je težko, 

da jim povem v angleščini, ker nekaterih besed še ne znam povedati. V redu je v šoli. Vsak dan 

se učim kaj novega«. 

 

Podobno so odgovorili tudi slovenski intervjuvani učenci.  

 

»V prvih tednih sem bila živčna, ker smo se veliko učili in nobenega nisem poznala. Ko smo se 

igrali zunaj, sem spoznala Hristijana, ki je tudi iz mojega mesta. Začela sva se družiti in igrati,« 

je priznala Anja. 

Elvedin je rekel: »Na začetku sem se počutil negotovo, prestrašeno in žalostno, ker sem 

pogrešal svojo staro šolo in svoje prijatelje. Zdaj je bolje, ker so me sprejeli.« 

»Na začetku sem bil sramežljiv in nisem imel prijateljev,« je povedal učenec Nemanja. 

 

Drugo vprašanje, ki smo ga zastavili učencem priseljencem, je bilo, kako je potekala učna ura 

na začetku, ko so prišli v razred, ali jim je bila snov, ki so jo obravnavali, razumljiva, kako je 
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s tem sedaj ter ali je način obravnave učne snovi drugačen od tistega, ki so ga bili navajeni na 

prejšnji šoli, in če da, kako. 

Učenka Nora je povedala: »V šolo grem ob 8. uri. Zajtrkujem. Potem gremo vsi v igralnico in 

se igramo s sošolci do 8.40. Pouk imamo od 9. do 15.05. Imamo dve malici in kosilo. Ko 

pridemo v šolo, povem, ali imam kosilo s sabo ali ne. Nekateri otroci ne jejo v šoli, ker imajo 

posebno hrano. Pri pouku učiteljica razlaga učno snov. Med 10. do 12. uro ima asistentka pouk 

z nekaterimi učenci. Razdeljeni smo po skupinah. V vsaki skupini so 4 otroci. Zraven mene sedi 

še ena deklica. Če nečesa ne znam, jo vprašam ali pa ona mene vpraša. Če nobeden v naši 

skupini ne pozna odgovora, se obrnemo na učiteljico in ona nam razloži, česa ne vemo. Od 

15.05 pa do 18. ure se vsi igramo v child clubu. Potem pa pride moja mami in greva po 

sestrico.« Nora je dodala: »Ne znam povedati, kako je v Makedoniji, ker tam nisem hodila v 

šolo.« 

Odgovor Marie je naslednji: »V šolo grem ob 6.40. Zajtrkujem. Potem gremo vsi v igralnico in 

se igramo s sošolci do 8.50. Pouk imamo do 15.15. Jaz jem v šoli. Na začetku nisem razumela, 

o čem je govorila in razlagala učiteljica, zato sem imela individualne ure z asistentko in 

prevajalcem Tinom. V šoli ostanem do 17. ure. Takrat oči konča s službo in me pride iskat.« 

Dodala je še to: »V prejšnji šoli je bilo drugače. Bili smo v enem razredu, v katerem nas je bilo 

27 otrok. Sedeli smo po dva v klopi. Na koncu leta smo vsi šli v naslednji razred, eni so znali 

več, drugi pa manj, ampak vseeno so napredovali v naslednji razred.« 

 

Nekaj podobnega so povedali tudi slovenski intervjuvani učenci priseljenci. 

 

 »Takoj ko sem prišla v šolo, smo se začeli učiti in sem poslušala. Učiteljica nas je vsakič 

vprašala, ali smo razumeli. Dala mi je slikice in še enkrat razložila snov. Lažje sem si 

zapomnila vse, kaj smo se učili ta dan. Potem mi je dala drugačne učne liste. Z njeno pomočjo 

sem vse napisala. Tudi doma sva z mamo delali,« je rekla Anja. 

Drugi učenec Elvedin je še dodal: »Vsako jutro ob 7. uri čakam mini avtobus, ki me pelje do 

šole. Imam 15 minut časa, da se preoblečem in obujem copate. Ob 7.30 imam pouk, 

individualne ure slovenščine ali pa skupinsko učenje in reševanje matematične naloge.« 

 

V tem sklopu smo učence priseljence tudi vprašali, ali je bil v prvih tednih jezik ovira pri 

sporazumevanju z učiteljem, in če da, kako jim je učitelj pomagal pri sporazumevanju, ali so 

morda imeli prevajalca, kakšno pomoč so prejeli (ali jim je pomagal drug delavec šole ali 

strokovnjak izven šole) v zvezi z razumevanjem jezika ter koliko razumejo slovensko/angleško 

sedaj. 

Učenka Nora iz Anglije je rekla: »Jezik je predstavljal oviro. Jaz sem zelo malo znala angleško. 

Pomagali sta mi učiteljica in mami. Počasi in z veliko truda sem se hitro naučila angleško. 

Sedaj znam angleško in razumem vse. V šoli nisem imela prevajalca. Učiteljica mi je pokazala 

slikice, razlagala snov, dala mi je teste, da ocenijo moje znanje.« 
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Tara pa je povedala: »Po navadi se doma pogovarjamo v makedonščini, ampak ko sem začela 

obiskovati šolo, mi angleščina ni predstavljala ovire. Veliko sem se naučila od Nore, od 

gledanja TV-ja ali risank. Včasih mi je tudi mami brala v angleščini.« 

Učenka Maria pa je izjavila, da je imela velike težave z jezikom. Nadaljevala je: »Nisem znala 

angleško. Pomagala sta mi prevajalec Tino in učiteljica. Počasi sem se naučila angleško. Sedaj 

znam angleško in razumem vse, ampak včasih ne znam povedati nekaterih besed. Moram se še 

veliko naučiti. Z mano dela še ena asistentka, ki mi pomaga pri pisanju domačih nalog. Veliko 

se z njo pogovarjamo in učimo angleških besed.« 

 

Tudi slovenska učenca Elvedin in Nemanja sta imela težave z jezikom. 

 

Elvedin je izjavil: »Slovenščine nisem znal. Na začetku je bilo zelo težko. Nisem mogel slediti 

pouku. Ni bilo prijetno. Nisem obiskoval tečaja slovenščine pred začetkom pouka. Učil sem se 

prek telefona (aplikacija), zdaj se učim v šoli z učiteljico slovenščine, ki ima pet tujcev, s 

katerimi dodatno dela in utrjuje slovenščino. Vsako jutro pred poukom se učimo slovenskih 

besed in slovnico. Sedaj je boljše, super. Sedaj se pogovarjam v slovenščini.« 

Podobno je tudi odgovoril Nemanja in še dodal: »Na začetku sem imel težave z jezikom, čeprav 

sem hodil na tečaj slovenščine. Vsi so govorili hitro in nekaterih besed nisem razumel. Imel 

sem pomoč sošolca. Dodatno sem hodil na tečaj slovenščine, in sicer vsak torek in petek od 17. 

do 18.30 v ABC center za tuje jezike. V skupini nas je 6. Tečaj bom obiskoval do konca šolskega 

leta. Učimo se slovenskih besed, slovnice in nekaj o državi. Za tečaj sta se odločila moja starša, 

ki sta rekla, da se bom tako lažje naučil slovenščine.« 

Nasprotno od njiju je slovenska učenka priseljenka Anja odgovorila: »Tečaj slovenščine sem 

imela v Makedoniji in tam sem se naučila malo govoriti slovensko. Zaradi tega nisem imela 

velikih težav z jezikom v šoli. Tečaj sem obiskovala dve leti. Učiteljica me je vedno popravljala, 

če nisem izgovarjala pravilno slovenske besede. Tečaja slovenščine v Sloveniji nisem imela. 

Tudi doma sem učila slovenščine z mami.« 

 

Učence priseljence na proučevanih šolah smo vprašali tudi, kako so jih sprejeli sošolci, ali se z 

njimi dobro razumejo, ali imajo s kom težave, ali se med odmorom igrajo skupaj ter ali se s 

sošolci družijo izven šole. Na splošno so vsi učenci priseljenci izpostavili, da je sprejemanje 

dobro in da se otroci družijo med seboj. 

Nora: »Družim se z vsemi otroki, ampak najbolj z Royzi Pejdz in Kristal. Royzi je Angležinja, 

Kristal pa je iz Afrike. Nekateri otroci se za vikend dogovorijo in grejo na igrišče, kjer se igrajo. 

Meni pa mama ne dovoli, pravi, da sem še majhna.« 

Podobno je rekla tudi Tara: »Lepo nam je v šoli. Vsi se družimo in igramo. Med poukom si 

pomagamo ali pa delamo skupaj. V razredu smo večinoma otroci iz tujine. Samo dva otroka 

sta Angleža. Največ se družim z Nicole. Z njo tudi sediva skupaj. Kadar nečesa ne znam, jo 

vprašam ali ona mene vpraša.« 
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Marijin odgovor je bil naslednji: »Na začetku me niso poznali in so se držali bolj zase. Ko so 

me spoznali, so bili vsi otroci prijazni in družabni. Zdaj se družim z vsemi otroki, ampak najbolj 

z Loreno, ki je iz Srbije. Ona je že dlje časa v Angliji in mi veliko pomaga. V isti skupini sva in 

živiva blizu. Za vikend se dogovoriva in greva skupaj na igrišče. Kadar dežuje, grem jaz k njej 

ali pa ona pride k meni. Tudi najini starši se obiskujejo, kadar nimajo obveznosti. Z nobenim 

se nisem skregala in nimam težave z ostalimi otroki.« 

 

Podobne odgovore smo dobili tudi od slovenskih intervjuvanih otrok. 

 

»Sošolci so me dobro sprejeli, z nobenim nisem imela težav. Med odmorom se igramo vsi 

skupaj. Po koncu pouka se dogovorimo, da se dobimo na igrišču,« je izjavila Anja. 

Podobno je odgovoril tudi Elvedin, in sicer: »Svojih sošolcev nisem od prej poznal. Vse sem 

spoznal v šoli. Všeč mi je bilo, da sem spoznal nove sošolce in učitelje. Všeč mi je bilo, da 

nisem bil ocenjevan prvo ocenjevalno obdobje. Počutil sem se dobro. Na začetku sem se počutil 

negotovo, prestrašeno in žalostno, ker sem pogrešal svojo staro šolo in svoje prijatelje. Zdaj 

je bolje, ker so me sprejeli.« 

Tudi Nemanja navaja podobno: »Moji sošolci so me dobro sprejeli. Čez nekaj časa so me 

sprejeli zares, ker so me vključevali v njihovo igro, povabili so me na nogomet. Igrali smo ga 

med odmorom. Ko so videli, da ga res obvladam, so me pri športni vzgoji med prvimi izbirali, 

da sem igral v njihovi skupini. Zdaj sem pridobil prijatelje. Zdaj je dobro.« 

 

Zanimalo nas tudi je, ali so si učenci priseljenci in ostali sošolci pomagali pri razumevanju 

učne snovi oz. pri razumevanju jezika, in če da, kako. Sledilo je vprašanje, kako je s tem zdaj 

in ali imajo sošolca (ali učenca šole), ki jim dodatno pomaga (tutor). 

Vsi intervjuvani učenci priseljenci izpostavljajo pomoč sošolca. Učenka Nora je še dodala: »V 

moji skupini so štirje otroci in vsi si pomagamo. Če nečesa ne znamo, vprašamo učiteljico.« 

Na to vprašanje je učenka Maria odgovorila: »Največ mi pomaga Lorena, pomaga mi tudi 

Aleksej, v glavnem si med sabo pomagamo.« 

 

Učenci iz Slovenije so odgovorili podobno.  

 

Anja je rekla: »Na začetku so mi pomagali, da se navadim na novo šolo, šolske prostore in 

kulturo.« 

Elvedin je dodal: »Učim se sam in včasih mi pomagajo sošolci. Zraven mene sedi Lilijana, ki 

je Makedonka, ampak je rojena v Sloveniji in odlično razume in govori slovensko. Pomaga mi 

pri pisanju naloge in pri razlaganju učne snovi.« 
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Nato smo jih vprašali, ali so na začetku, ko so začeli s poukom, obiskovali dopolnilni in dodatni 

pouk in ali ga še vedno obiskujejo. Učenci iz Anglije so povedali, da nimajo dodatnega in 

dopolnilnega pouka. 

 

V nasprotju s tem pa so v Sloveniji intervjuvani učenci podali deljene odgovore. Učenka Anja 

je rekla: »Na začetku nisem, drugo ocenjevalno obdobje pa sem obiskovala dodatni pouk.«  

 

Drugi učenec (Nemanja) je odgovoril: »Obiskoval sem dodatni in dopolnilni pouk.« Zadnji 

učenec (Elvedin) je povedal: »Dodatnega in dopolnilnega pouka nisem imel.« 

 

Vprašali smo jih tudi, ali so na začetku pouka obiskovali jutranje ali popoldansko varstvo in 

ali ju še vedno obiskujejo. Učenki priseljenki (Nora in Maria) sta povedali, da so imeli jutranje 

in popoldansko varstvo.  

 

Na proučevanih šolah v Sloveniji imajo intervjuvani učenci deljene odgovore, in sicer:  

Anja je povedala: »Obiskujem samo popoldansko varstvo.« 

»Jutranje in popoldansko varstvo sem imel na začetku, zdaj pa ne več,« je dejal Elvedin. 

Nasprotno od ostalih dveh učencev je Nemanja rekel: »Nimam jutranjega in popoldanskega 

varstva.« 

 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili učencem priseljencem na proučevanih šolah, je bilo, 

ali so na začetku, ko so začeli s poukom, imeli individualne ure (ali pa dodatne ure v majhni 

skupini s sošolci, ki imajo podobne težave kot ti) z učiteljem ali s katerim drugim delavcem 

šole. Dodatno smo jih vprašali, s kom so imeli individualne ure, kolikokrat na teden in ali jih 

imajo še vedno. Učenki iz Anglije sta odgovorili, da imajo individualne ure z asistentko.  

Učenka Nora je razložila: »Čez nekaj časa učiteljica preveri, koliko dobro smo usvojili gradivo. 

Če nečesa ne znam, se ponovno učim isto stvar. Včeraj je učiteljica opazila, da ne znam 

poštevanke 4. Prišla je asistentka in sva se skupaj učili in ponavljati poštevanko. Tako je z 

vsakim otrokom. Če ne obvladam, kar je potrebno, ne grem v naslednji nivo.« 

Maria je še dodala: »Imam individualne ure z asistentko, vendar ne napredujem tako hitro kot 

ostali otroci, ampak se zelo trudim in upam, da bom naslednje leto bolj uspešna.« 

 

Na proučevanih šolah v Sloveniji so odgovori deljeni. 

Učenka Anja je izjavila: »Individualne ure nimam.« 

»Imam individualne ure z učiteljico slovenščine (dodatna ura) pred poukom,« je rekel Elvedin. 

Nemanja pa je odgovoril: »Individualne ure sem imel samo pri slovenščini in matematiki.« 
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Učence priseljence smo vprašali, ali imajo individualni program, kaj v njem piše, ali so 

sodelovali pri njegovem oblikovanju oz. so sodelovali pri oblikovanju tvoji njihovi starši. 

Učenci iz Anglije so izjavili, da niso imeli individualnega programa. 

 

Podobno so povedali tudi v Sloveniji intervjuvani učenci priseljenci.  

 

»Individualnega programa nimam, veliko pa me učiteljica sprašuje ustno in imam prilagojeno 

ocenjevanje,« je rekel Elvedin. 

 

Zanimalo nas je tudi, kdo jim pomaga po pouku (učitelj, drug delavec šole, strokovnjak izven 

šole, sorodnik, sošolec…), če ne razumejo učne snovi oz. imajo težave z razumevanjem jezika. 

Učenka Nora iz Anglije je rekla: »Učiteljica in asistentka.« 

Učenka Maria je dodala: »Tino (prevajalec), na začetku, kasneje pa učiteljica in asistentka.« 

 

Učenci priseljenci iz Slovenije so odgovorili: 

»Moji starši in moja teta. Ona je učiteljica, ki uči isti razred, kot ga obiskujem jaz. Kadar nekaj 

ne vem, jo vedno pokličem ali obiščem,« je dejala Anja. 

»Dve učiteljici za slovenščino in matematiko,« je povedal Nemanja. 

 

Vprašali smo jih, ali so imeli morda še kakšne druge težave pri pouku, na šoli, s sošolci, z 

drugimi učenci, kakšne, in če da, ali dobijo dovolj pomoči, da težavo rešijo.  

Nora, intervjuvana učenka priseljenka iz Anglije, je odgovorila: »Nimam nobene težave. Sem 

zelo pridna in grem na naslednji nivo.« 

Učenka Maria je dejala podobno: »Nimam nobene težave. Težave sem imela le z jezikom, 

ampak počasi se ga učim in zdaj je vse O.K.« 

 

Na proučevanih šolah v Sloveniji so intervjuvani učenci priseljenci izjavili podobno, le učenec 

(Elvedin) je povedal: »Nisem se razumel z vsemi sošolci, včasih sem se skregal z drugim 

učencem, ampak potem je prišla učiteljica in smo se z njo pogovorili in rešili problem. 

Opravičil sem se mu in tudi on meni.« 

»Druge težave pri pouku ali pa na šoli nisem imel,« je dopolnil Nemanja. 

 

Učence smo tudi vprašali, kaj jih najbolj moti na šoli, kaj pogrešajo, česa si želijo, da bi bilo 

drugače pri pouku in na šoli. Učenci iz Anglije so povedali, da so se navadili na šolo in ne 

potrebujejo ničesar.  
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Maria je dopolnila: »Pogrešam svoje sorodnike in svojo najboljšo prijateljico.« 

 

Podobno je odgovoril tudi učenec (Elvedin) iz Slovenije: »Na šoli me nič ne moti, ampak zelo 

pogrešam stare prijatelje.« 

»Najbolj pogrešam svoje prijatelje iz prejšnje šole. Navezan sem bil nanje, ker smo skupaj 

odraščali. Na šoli mi je všeč, da so me učitelji sprejeli in da sem imel prilagojene ocene. Nisem 

pisal testov, ampak so me ustno spraševali,« je povedal Nemanja. 

Učenka Anja pa je opozorila: »Najbolj me moti, da nekateri sošolci zganjajo hrup med poukom. 

Želela bi, da imamo več igral na igrišču. Pogrešam stare prijateljice, ampak vsako leto jih 

enkrat ali dvakrat obiščem. Nekatere so me že tudi obiskale.« 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obiskujejo kakšno dejavnost v šoli po pouku. 

Na proučevanih šolah v Angliji so učenci našteli naslednje dejavnosti: 

»Učim se štiri jezike: španščino, nemščino, francoščino in italijanščino. Hodim na pijano v 

šoli, a izven šole grem na ice skiting, redno obiskujem knjižnico. Hodim še na learning life – 

nature,« je rekla Nora. 

Tara je odgovorila: »Učim se španščine in nemščine. Tako kot Nora tudi jaz hodim na piano in 

ice skitig, redno obiskujem knjižnico.« 

Učenka Maria je povedala: »Učim se dva jezika: španščino in nemščino. Doma se pogovarjamo 

v bolgarščini. Mama me uči, da pišem v bolgarščini, ker je različna pisava.« 

 

Na proučevanih šolah so učenci iz Slovenije odgovorili: 

»Obiskujem rokomet in pevski zbor, dokler sem v šoli,« je rekla Anja.  

»Po pouku obiskujem šport za zdravje, naravo in igram kitaro,« je povedal Elvedin. »To so 

krožki, ki so organizirani v popoldanskem času. Najprej napišem domačo nalogo, ker potem 

nimam časa,« je dopolnil. 

»Po pouku obiskujem boks in nogomet,« je dejal Nemanja. 

 

Dodatno smo jih vprašali, ali hodijo na kako dejavnost izven šole (dodatni tečaj učenja 

slovenščine, učenja materinščine, folklorni ansambel, športna dejavnost (če da, katero), 

knjižnica idr.). 

Nora iz Anglije je povedala: »Hodim na inštrumente – piano in na ples. Tečaja makedonskega 

jezika ne obiskujem, ker ga ni, redno pa obiskujem knjižnico.«  

Učenka Maria je rekla, da se doma uči pisati bolgarščino z njeno mamo. 
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Učenci priseljenci iz Slovenije so povedali, da ne obiskujejo nobene druge aktivnosti izven 

šole. 

»Izven šole pa ne grem na nobeno drugo dejavnost,« je odgovoril Elvedin. 

 

V zadnjem vprašanju tega sklopa smo jih vprašali, ali njihovi starši hodijo na govorilne ure in 

roditeljske sestanke, ali razumejo slovensko/angleško, in če ne, kako se sporazumevajo z 

učiteljem.  

Učenka Nora je rekla: »Redno hodijo na sestanke, predvsem mami. Ona razume angleško in 

ona tudi dela v šoli.« 

»Občasno hodita na sestanke, hodita takrat, kadar ne delata,« je izjavila Maria. 

 

Podobne odgovore smo dobili tudi od učencev iz Slovenije. 

»Moji starši hodijo na sestanke in razumejo slovenščino,« je povedal Nemanja. 

»Moji starši hodijo občasno na sestanke, ker so v službi. Razumejo dobro slovensko,« je rekel 

Elvedin. 

Učenka Anja pa je dodala: »Redno hodijo na sestanke in zelo dobro razumejo slovensko. Oni 

so hodili na tečaj, ki je bil organiziran s strani občine.« 

 

 

h) Zaključek 

Primerjava med učitelji in učenci priseljenci iz Anglije 

Angleška učitelja na proučevanih šolah sta izjavila, da se njihovo delo ne spremeni. Kot pravita 

uporabljata različne  metode in oblike poučevanja, odvisno od učne snovi in nalog, uporabljata 

predvsem sodelovalno učenje, delo v majhnih skupinah, timsko delo, učenje skozi igro (metod 

igre), kjer so vsi učenci aktivni. Najbolj uporabljeni metodi pri poučevanju sta metoda razlage 

in metoda igre. Poudarjata delo v skupini, s čimer se krepita sodelovanje in komunikacija. 

Poleg tega uporabljata metodo igre in sodelovalno učenje (Marijana), timsko delo in učenje 

skozi igro (John). Delo v majhnih skupinah pomeni, da so učenci razdeljeni na tri skupine, 

vsaka skupina ima dve ali tri podskupine, ki jih po navadi sestavljajo štirje otroci. Med 

podskupinami ni velikega odstopanja glede učenčevega znanja, med skupinami pa je precejšnje 

odstopanje. Učenčevo napredovanje je odvisno od samega otroka in od tega, ali starši z 

otrokom delajo doma. Ob učenčevem pomanjkanju znanja načeloma z njim dela asistent na 

individualnih urah, kjer mu prilagodi snov ter nadomesti manjkajoče znanje.  

Učenci so opisali, kako poteka njihov dan, ko so v šoli. V šolo gredo ob 8. uri, sledi zajtrk in 

igralne urice do 8.40 ali 8.50. Potem se začne pouk. Pri pouku sta učiteljica in asistentka. 

Učiteljica razlaga učna snov, asistentka pomaga učencem. Razred je razdeljen na tri večje 

skupine in vsaka skupina na dve ali tri podskupine. Podskupina ima po navadi štiri učence. 
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Skupine in podskupine so razdeljene glede otrokove sposobnosti in znanja. V primeru, da en 

otrok ne dosega potrebnih znanj za določen cilj, z njim dela asistentka. Čas med 10. do 12. uro 

je namenjen otroku, ki ne dosega določenih ciljev in ima individualne ure z asistentko. Pouk 

imajo do 15.05 oz. 15.15 (odvisno, katero šolo obiskuje otrok). Otroci ostanejo v child clubu, 

v katerem se družijo in igrajo. Pri pouku spodbujajo sodelovalno učenje in medvrstniško 

pomoč.  

Učenka Maria je opozorila, »da se pouk zelo razlikuje glede na prejšnjo šolo. V prejšnji šoli 

smo vsi bili v enem razredu, sedeli smo po dvojicah v klopi in na koncu šolskega leta so vsi šli 

v naslednji razred«. 

Na zastavljeno vprašanje o znanju jezika in načinu premoščanja ovir sta se intervjuvana učitelja 

strinjala, da je najpogostejša ovira, ki se pojavlja med učitelji in učenci, pa tudi med učitelji in 

starši, znanje jezika. Lahko se zgodi, da nobeden med zaposlenimi na šoli ne pozna jezika 

priseljenca. Takrat se znajdejo na različne načine, z uporabo kakšnega slovarja, kretnjami, 

slikovnimi materiali ali s pomočjo starejše generacije učencev priseljencev na šoli, ki poznajo 

jezik učenca priseljenca, lahko jim pomagajo starši drugega učenca, prostovoljci različnih 

organizacij, na koncu pa se seveda obrnejo na prevajalca (oseba, ki je posebej plačana za 

prevajanje med poukom), ki je zagotovljen s strani države. 

Da enega človeka sprejmeš, je potreben čas. Tako tudi ostali učenci potrebujejo malo časa, da 

sprejmejo otroka priseljenca. Izkušnje so različne, nekateri otroci hitro navežejo stik s 

priseljencem, drugi pa potrebujejo več časa. Po navadi otrok priseljenec potrebuje več časa, da 

se prilagodi in naveže stik z drugimi otroki. Spore razrešujejo tako, da najprej pomirijo položaj, 

potem pa razrešijo spor skozi umirjen razgovor. Po navadi na šoli ne opažajo diskriminacije. 

Nesoglasje seveda je, ampak težave in konflikte rešujejo na umirjen način, s pogovorom, da se 

nobeden učenec ne počuti prizadetega in užaljenega. Odvisno od otrokove starosti je tudi 

sprejemanje različno.  

Na proučevani angleški šoli spodbujajo vrstniško pomoč in medsebojno sodelovanje. Tudi 

sami učenci priseljenci (Nora, Tara, Maria) iz Anglije so potrdili mnenja intervjuvanega 

učitelja. Otroci sedijo po dva v klopi, po navadi so štirje v skupini. Če vprašani otrok česa ne 

ve, potem se o tem pogovorijo v skupini. V primeru, da nobeden v skupini ne zna odgovoriti 

na vprašanje, se obrnejo na učiteljico ali na asistentko.  

Individualnega programa za otroke priseljence na proučevanih šolah v Angliji nimajo. Iz 

razgovora sem razbrala, da učiteljica vedno preverja učenčevo znanje med poukom, in če pri 

določenih ciljih opazi primanjkljaje, imajo otroci individualne ure. Individualne ure pa so 

omogočene za vse učence, ne glede na to, ali so priseljenci ali ne. Individualne ure (John, 

Marijana, Nora, Maria) izvaja asistentka med 10. in 12. uro.  

Jutranjo in popoldansko varstvo je zagotovljeno s strani šole. Šole so odprte od 6.30 dalje 

(Marijana). Otroci priseljenci so to potrdili in načeloma pridejo v šolo okoli 7.30, odvisno od 

samega otroka in potreb njegovih staršev. Učenci ostanejo v šoli do 18. ure, ker imajo igralne 

urice, ki so namenjene izključno za igranje in druženje. 
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Na proučevanih šolah v Angliji so intervjuvani učitelji in učenci povedali, da obiskujejo 

interesne dejavnosti (Marijana, Nora) izven šole. Ker so plačljive in zelo drage, si tega nekateri 

starši ne morejo privoščiti. Učenci so izjavili, da obiskujejo tečaje tujih jezikov (nemščina, 

španščina, francoščina), redno obiskujejo knjižnico. Dve učenki izven pouka obiskujeta še ice 

skitting in learning life – nature. Tečaja maternega jezika ne obiskujejo, ker v njihovem mestu 

(Peterborough) ne obstaja.  

Intervjuvana učitelja sta povedali, da sodelujejo s starši, imajo redne in izredne sestanke ali 

govorilne ure. Težava nastane pri komunikaciji s starši glede znanja oz. neznanja jezika. Pri 

vključevanju lahko sodelujejo tudi ostali delavci na šoli. Stopnja intenzivnosti vključenosti 

ostalih delavcev šole se prilagaja glede na potrebe. 

 

Primerjava med učitelji in učenci priseljenci iz Slovenije 

Intervjuvana učitelja (Peter, Andrea)  sta izpostavila, da je njuno delo z vstopom učenca 

priseljenca v razred spremenilo, medtem ko je druga učiteljica (Vesna) povedala, da se njeno 

delo ni spremenilo. Učitelja sta poudarila, da potrebujeta veliko časa za pripravo in 

organizacijo, med poukom sta jim posebej razlagala učno snov, imela sta druge učne liste kot 

za ostale učence. Intervjuvani učitelji uporabljajo različne metode in tehnike za poučevanje in 

delo z otroki priseljenci, in sicer: delo v majhnih skupinah (Vesna, Peter), metodo pogovora in 

razlage (Vesna), metodo igre in demonstracije (Vesna), uporabljajo slikice, geste, pomoč 

starejših otrok (Andrea), učne liste, napisane v obeh jezikih (Andrea), izvajajo individualna 

pomoč (individualne ure) z otroki priseljenci, skupinsko učenje (Elvedin). V določenih 

situacijah je učiteljem v pomoč tudi metoda dela z besedilom (učiteljica Andrea), ki je napisano 

v obeh jezikih.  

 

Jezik predstavlja težavo vsakemu otroku, kot so izpostavili vsi intervjuvani učitelji in učenci 

na proučevanih šolah v Sloveniji.  

Vsi intervjuvani učenci priseljenci so izpostavili pomoč sošolcev, posebej tistih sošolcev, ki 

sedijo zraven njih. Pomoči so bili deležni pri pisanju nalog in pri razumevanju učne snovi. 

Učenka (Anja) je izpostavila tudi pomoč pri spoznavanju novega okolja, šolskega prostora in 

kulture.  

Sprejemanje je različno. Vsi intervjuvanci učenci na proučevanih šolah v  Sloveniji so povedali, 

da svojih sošolcev niso poznali od prej, da jim je všeč, da imajo nove prijatelje in menijo, da 

so jih dobro sprejeli. Nekateri otroci hitro navežejo stike, drugi so pa zelo bojazljivi in 

potrebujejo malo več časa. Učiteljica Vesna je opazila, da je sprejemanje v nižjih razredih lažje.  

Učenka je rekla, da so se na začetku vsi držali bolj zase, ker je niso poznali. Ko so se 

medsebojno spoznali, so bili vsi prijazni in družabni. Tudi drugi učenci so povedali, da se 

družijo z ostalimi učenci in da jih vključujejo v igro. Občasno se dobijo na igrišču in se skupaj 

igrajo. Četrti učenec je poudaril, da so ga vedno vabili na nogomet, ko so že opazili, da dobro 

obvlada ta šport. Zadnja učenka je rekla, da kadar dežuje, tudi svoje sošolke obiskuje na domu. 
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Glede individualnega programa sta učitelja (Peter, Vesna) povedala, da ga izdela razrednik v 

sodelovanju z ostalimi sodelavci (specialnim pedagogom). Učenci priseljenci (Nemanja, 

Elvedin, Anja) pa pravijo, da nimajo individualnega programa. Individualne ure (Elvedin, 

Nemanja) so namenjene poučevanju slovenščine, načeloma pred poukom, izvajajo pa se kot 

dodatne ure pred poukom z učiteljico slovenščine. S tem so se strinjali tudi učenci priseljenci. 

En učenec (Nemanja) ima tudi individualne ure pri matematiki. 

Dodatni in dopolnilni pouk je organiziran na šoli, kar so potrdili učitelji iz Slovenije na 

proučevanih šolah. Učenci priseljenci (Elvedin, Nemanja) večinoma imajo dopolnilni pouk, ki 

se izvaja v skupini. V Sloveniji sta dva učenca (Anja in Elvedin) dejala, da izven šole ne 

obiskujeta nobene aktivnosti, tretji učenec (Nemanja) pa je povedal, da obiskuje boks in 

nogomet. 

Jutranje in popoldansko varstvo je zagotovljeno na šoli, učenci pa ju različno obiskujejo, glede 

na potrebe svojih staršev. Popoldansko varstvo je namenjeno obiskovanju različnih krožkov, 

interesnih dejavnosti, pisanju domačih nalog. 

Roditeljske sestanke in govorilne ure obiskujejo starši. Tako so povedali intervjuvani učitelji 

in učenci priseljenci. 

 

 

V. 4. 1. 4 Sodelovanje šole z drugimi šolami, formalnimi in neformalnimi mrežami in 

institucijami pri uvajanju otrok priseljencev 

V četrtem sklopu nas je zanimalo, kako so v proces priprave oz. sprejema učenca priseljenca 

vključeni drugi strokovni sodelavci šole ter elementi neformalne mreže otroka priseljenca. 

Analizo in interpretacijo bomo izvedli samo za učitelje. 

 

 

i) Analiza in interpretacija intervjujev za učitelje iz Anglije in Slovenije 

Prvo vprašanje, ki smo ga zastavili učiteljem na proučevanih šolah v tem sklopu, je bilo, kakšno 

je sodelovanje šole pri uvajanju otrok priseljencev z drugimi osnovnimi šolami, kako pri 

vključevanju otrok priseljencev sodelujejo z lokalnim okoljem. Dodatno smo jih vprašali, ali 

jim je v podporo Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo, katera druga institucija, ali jim je v 

podporo, morebiti prostovoljno društvo, lokalna oblast, knjižnica, ljudska univerza (za starše) 

ipd. 

 

Učitelja iz Anglije sta izjavila:  

»Dolgoročnega sodelovanja z ostalimi šolami ni, občasno ad-hoc sodelovanje je pri določenih 

projektih. Določena sredstva za delo z otrokom priseljencem smo prejeli od države,« je rekel 

John. 
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Učiteljica Marijana je pa dopolnila: »Sodelujemo z ostalimi šolami. In ne samo z njimi, ampak 

tudi z državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Imamo finančno pomoč oddelka 

za šolstvo, kadar potrebujemo prevajalca, imamo dovolj usposabljanja na ravni države, pa 

tudi neformalno se družimo z učitelji in asistenti drugih šol. Pomoč tudi nudimo staršem pri 

izpolnjevanju različnih obrazcev in dobivanju finančne podpore iz države.« 

 

Nekaj podobnih odgovorov smo dobili tudi od učiteljev na proučevanih šolah v Sloveniji. 

»Da, sodelujemo z drugimi šolami pri izobraževanjih, delavnicah, imamo podporo Ministrstva, 

Zavoda za šolstvo,« je povedal učitelj Peter. 

 

Tudi učiteljica Vesna je odgovorila v tem kontekstu:» Ja, sodelujemo z ostalimi šolami, z 

Ministrstvom, z različnimi organizacijami, Centrom za otroke in mladostnike.« 

 

»Različne državne institucije organizirajo seminarje in delavnice s tega področja, ampak se 

jih nisem udeležila. Verjetno sem mislila, da mi ne bodo koristili. Sedaj  smo na šoli organizirali 

prostovoljno mrežo 'Podaj roko', ki se nanaša na učence priseljence, ki potrebujejo pomoč pri 

učenju. Od drugih organizacij nimamo veliko pomoči,« je povedala učiteljica Andrea. 

 

 

Drugo vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo, katere so po njihovem mnenju prednosti in 

slabosti sodelovanja njihove šole z drugimi šolami, formalnimi in neformalnimi mrežami in 

institucijami pri uvajanju otrok priseljencev, kaj pogrešajo/bi si želeli v zvezi s tem. Tega 

vprašanja učitelja na proučevanih šolah v Angliji nista komentirala.  

 

Tudi učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji pri tem vprašanju niso bili preveč zgovorni.  

»Več časa in denarja bi bilo treba nameniti za dodatna izobraževanja in usposabljanja s tega 

področja,« je izpostavil učitelj Peter. 

 

»Slabosti ni. Prilagojenost za učenje je v vsaki šoli,« je rekla učiteljica Vesna. 

 

 

j) Zaključek 

Sodelovanje z ostalimi šolami, različnimi institucijami, ki so povezane s šolstvom in 

izobraževanjem, je prisotno, kot je povedala večina učiteljev (John, Marijana, Vesna, Peter). 

Nekateri učitelji (Marijana, Vesna) so zelo zadovoljni, drugi učitelji (John, Peter) pa niti ne 

toliko, ker so sodelovali samo na določenih projektih. Samo ena učiteljica (Andrea) je 

izpostavila, da nimajo vzpostavljenega sodelovanja in pomoči.  

Želijo si tudi dolgoročnega sodelovanja z ostalimi šolami, dobrodošla bi bila tudi finančna in 

svetovalna podpora ostalih institucij s tega področja.  
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V. 4. 1. 5 Usposobljenost učiteljev za uvajanje otrok priseljencev 

V petem, zadnjem sklopu, nas je zanimalo, kako so učitelji usposobljeni za uvajanje otrok 

priseljencev. Analizo in interpretacijo bomo naredili samo za učitelje. 

 

 

k) Analiza in interpretacija intervjujev za učitelje iz Anglije in Slovenije 

V zadnjem, petem sklopu smo jih najprej vprašali, kako ocenjujejo svojo lastno usposobljenost 

za delo z otroki priseljenci. 

Učitelja na proučevanih šolah v Angliji sta odgovorila:  

»Menim, da sem dobro usposobljen glede na izkušnje z uvajanjem otrok priseljencev v 

preteklosti. Pogrešam pa več izobraževanj in seminarjev glede novih, inovativnih metod dela z 

otroki priseljenci,« je povedal John. 

 

Učiteljica Marijana pa je dejala: »Dobro sem usposobljena in izobražena za to področje. Lahko 

rečem, da imamo vsako leto ogromno število otrok priseljencev in smo vsi navajeni nanje. Iz 

računovodstva šole smo vedno informirani, če so kakšni seminarji ali delavnice s področja 

priseljenstva in se jih po navadi udeležimo.« 

 

Podobne odgovore so podali tudi učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji. 

»Odlično utečeno že več let,« je rekala učiteljica Vesna.  

Učitelj Peter je tudi odgovoril: »Dobro sem usposobljen.« 

Nasprotno od njiju je učiteljica Andrea dejala: »Moje znanje glede dela z otroki priseljenci in 

njihovega vključevanja v razred je šibko.« 

 

Nato smo jih vprašali, ali bi po njihovem mnenju potrebovali dodatno usposabljanje za uvajanje 

otrok priseljencev. Na proučevanih angleških šolah sta bila odgovora deljena, in sicer: 

Učitelj John je rekel, da potrebuje dodatno usposabljanje za uvajanje otrok priseljencev. 

Učiteljica Marijana je odgovorila: »Ne potrebujem dodatnega usposabljanja in ne sodelujem 

pri projektih. Dobro sem usposobljena in izobražena za to področje. Lahko rečem, da imamo 

vsako leto ogromno število otrok priseljencev in smo vsi navajeni nanje. Iz računovodstva šole 

smo vedno informirani, če so kakšni seminarji ali delavnice s področja priseljenstva in se jih 

po navadi udeležimo.« 

Tudi v Sloveniji so mnenja učiteljev deljena. Učitelj Peter in učiteljica Andrea sta rekla, da 

potrebujeta dodatno usposabljanje. Vendar je učiteljica Vesna odgovorila: »Posamezno niti ne 

potrebujem dodatnih usposabljanj.« 
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Vprašali smo jih, ali si izmenjujejo informacije z drugimi šolami glede metod in oblik uvajanja 

otrok priseljencev. Angleška sogovornika sta potrdila to vprašanje. 

»Občasno, ob srečanjih si izmenjujemo izkušnje, dobre prakse,« je rekel učitelj John. 

Tudi učiteljica Marijana je podobno povedala: »Ja, imam kolegico, ki dela na drugi osnovni 

šoli in veliko se pogovarjamo o šoli, delu in kaj se dogaja na šoli. Daje mi nasvete in se 

obveščava, če je kaj novega na tem področju glede otrok priseljencev.« 

 

Učiteljica (Andrea) iz Slovenije je odgovorila: »Ne izmenjujemo si informacij z drugimi 

šolami.« Drugače sta odgovorila učitelj Peter in učiteljica Vesna, ki pravita, da vedno 

izmenjujeta primere dobre prakse. Učitelj Peter je dodal, »da informacije izmenjujejo na 

izobraževanjih in seminarjih«. 

 

Zanimalo nas je, ali sodelujejo v kakšnih projektih na temo vključevanja, metod in oblik 

uvajanja otrok priseljencev. Vsi intervjuvani učitelji so odgovorili, da ne sodelujejo v projektih 

na temo vključevanja, metod in oblik uvajanja otrok priseljencev. Samo slovenska učiteljica 

Vesna je izpostavila: »Sodelujem v različnih projektih. Eden takšen projekt je 'Različnost nas 

bogati'«. 

 

V zadnjem vprašanju nas je zanimalo, katere so po njihovem mnenju prednosti in slabosti 

obstoječih možnosti usposabljanja učiteljev za uvajanje otrok priseljencev. To vprašanje 

je komentiral samo učitelj John. 

»Mislim, da bi lahko bilo več usposabljanj učiteljev, predvsem na področju novih metod 

dela z otroki priseljenci. Država bi lahko za ta namen namenila tudi več denarja, prav tako 

bi država lahko bolj formalno uredila področje izobraževanja otrok priseljencev, npr. z 

določenimi splošnimi/podrobnimi usmeritvami.«  

 

V tem kontekstu je odgovarjal tudi učitelj Peter, in sicer: »Več časa in denarja bi bilo treba 

nameniti za dodatna izobraževanja in usposabljanja s tega področja.« 

 

Učiteljica Vesna je dodala: »Prednosti, da so učitelji vnaprej pripravljeni z učenci priseljenci, 

posebne priprave, prilagojene za pouk, potrebne materiale za učitelje, ki jih od začetka leta 

poučujejo.« 

 

Učiteljica Andrea je dejala: »Potrebno je, da svoje izkušnje izmenjujemo in jih posredujemo 

drugim učiteljicam. Mislim, da bomo lažje premoščali ovire, s katerimi se srečujemo v praksi. 

Zaradi tega sem se odločila, da sodelujem v tej raziskavi.« 
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l) Zaključek 

Intervjuvani učitelji iz Slovenije in Anglije zagotavljajo, da so dobro usposobljeni za delo z 

otroki priseljenci, glede na to, da imajo veliko izkušenj oz. vsako leto veliko število otrok 

priseljencev. Le ena učiteljica (Andrea) je priznala, da je njeno znanje šibko. 

 

Glede dodatnih usposabljanj in izobraževanj so mnenja učiteljev deljena. Nekateri trdijo, da jih 

ne potrebujejo (Marijana, Vesna), drugi učitelji (John, Peter, Andrea) so rekli, da so dobrodošla 

kakšna dodatna usposabljanja, izobraževanja in delavnice. 

 

Nekateri učitelji (John, Peter, Marijana, Vesna) na proučevanih šolah trdijo, da izmenjujejo 

primere dobrih praks, se pogovarjajo z drugimi šolami, medtem ko je samo ena učiteljica 

(Andrea) izpostavila, da ne izmenjujejo informacij z drugimi šolami.  

 

Večinoma učitelji ne sodelujejo v projektih, razen ene učiteljice (Vesna), ki je na to vprašanje 

odgovorila pritrdilno.  

 

Država bi za ta namen lahko namenila več denarja, kot izpostavljajo nekateri intervjuvani 

učitelji (John, Peter), prav tako bi lahko bolj formalno uredila področje izobraževanja (John), 

poseben poudarek naj bi bil namenjen začetnemu uvajanju otrok priseljencev, npr. z 

določenimi usmeritvami (John). 
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VI.  SKLEP 

Teoretični del magistrske naloge je razdeljen na štiri poglavja, in sicer v prvem poglavju sem 

zajela zakonodajo Slovenije in Anglije. V drugem poglavju sem opredelila ključne pojme in 

navedla različne definicije tujih in domačih avtorjev ter raziskovalcev. Nato sem opredelila in 

definirala dva ključna pojma, ki sta tesno povezana z izobraževalnimi institucijami, to sta 

integracija in inkluzija. V tretjem poglavju teoretičnega dela sem izpostavila pomen razvoja 

otrokovih jezikovnih kompetenc. V tem poglavju sem na kratko opisala šolo in razred, kako 

sta pomembna in povezana z otrokom priseljencem ter za njegovo uvajanje in sprejetost na šoli 

in v razredu, izpostavila sem pomembnost in značilnost učiteljevega dela, najbolj učinkovite 

metode in pristope poučevanja, ki jih uporabljajo učitelji pri delu z otroki priseljenci, njihovo 

usposobljenost in pomoč drugih sodelavcev in zaposlenih na šoli. V tem delu sem na kratko 

predstavila pomembnost povezanosti z drugimi šolami, organizacijami in institucijami ter 

povezanost s formalnimi in neformalnimi mrežami. V zadnjem poglavju sem podala predloge 

in izboljšave za naprej, ki jih poudarjajo različni tuji in domači avtorji. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela ugotavljam kar nekaj razlik med proučevanimi šolami v 

obeh državah. Primerjali smo dve šoli v Angliji in tri šole v Sloveniji.  V proučevanih šolah v 

Angliji ne izvajajo nobene posebne in specifične dejavnosti v prvih tednih šole. V razredu niso 

posebej izpostavljeni določeni učenci, ampak so vsi učenci enakopravni. V razredu sta dve 

osebi: učiteljica in asistent, ki pomagata vsem učencem. Glede na starost učenca mu razdelijo 

teste pri vseh predmetih in potem ocenijo njegovo znanje, ocenijo primanjkljaje in se odločijo, 

kateri razred je primeren zanj.  

 

V proučevanih šolah v Sloveniji so intervjuvanci izjavili, da je v razredu en učitelj, ki skuša 

učencem čim bolj olajšati prve tedne tako, da individualno sodeluje z otroki priseljenci, da čim 

bolj vzpostavlja stik z ostalimi učenci (delo v skupinah), bolj izvaja aktivnosti, kjer se bodo 

učenci počutili sproščeno (manj zahtevne aktivnosti, več igre, aktivnosti, ki so jim znane od 

prej, aktivnosti, kjer je v ospredju država, od koder prihajajo).  

 

Učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji so naklonjeni učencem priseljencem in jim hočejo 

pomagati. Na šoli po navadi učenca priseljenca razvrstijo v razred glede na letnik rojstva in 

zaključeni razred v državi izvora, kar so potrdili vsi intervjuvani udeleženci. 

 

Intervjuvani otroci priseljenci na proučevanih šolah v Angliji so povedali, da jim pomoč nudi 

učiteljica, asistentka, njihovi starši, sestre, sošolci, starejši otroci, ki poznajo oba jezika, eni 

učenki je nudil pomoč prevajalec, ker ni znala angleško. Podobno so povedali tudi učenci iz 

proučevanih šol v Sloveniji. Pomagali so jim starši, sestre, bratje ali starejši otroci. 

 

Iz povedanega sklepam, da so šola in učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji naravnani h 

konceptu inkluzije, kar pomeni, da se šola in učitelji prilagajajo otrokom priseljencem. Medtem 

se morajo na proučevanih šolah v Angliji prilagajati učenci in doseči ustrezno raven ciljev za 

napredovanje. Razlika je tudi v tem, da sta na proučevanih šolah v Angliji v razredu dva 

učitelja, ki lahko vsem učencem nudita dovolj podpore in pomoči. Na drugi strani je na 
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proučevanih šolah v Sloveniji v razredu samo en učitelj, ki pa nima vedno dovolj časa, da bi 

lahko posvetil dovolj pozornosti in nudil še dodatno pomoč. 

 

V proučevanih šolah v Angliji nimajo uvajalnic, ki se izvajajo pred začetkom pouka. Vsi 

zaposleni imajo odprt pristop, s katerim menijo, da se vse doseže. V Ljubljani tiste šole, na 

katerih smo izvedli intervjuje, ne izvajajo uvajalnic. Učitelji se zavedajo, da je treba izvajati 

uvajalnice, zavedajo se njihove pomembnosti za otroke priseljence, vendar jih zaradi finančnih 

težav na večini ljubljanskih šol ne izvajajo. Učenci se ne bi počutili toliko zmedeno in 

prestrašeno. Na vseh šolah pa imajo uvajalno obdobje, v katerem se vsi zaposleni trudijo, da 

učenci priseljenci dobijo potrebno pomoč, da bi se lažje vključili v razred in se v tem začetnem 

obdobju počutili varno in sprejeto. 

 

Na proučevanih šolah v Angliji imajo veliko izkušenj z uvajanjem učencev priseljencev zaradi 

precejšnjega števila priseljencev, medtem ko na proučevanih šolah v Sloveniji ugotavljam, da 

imajo nekatere šole malo izkušenj glede začetnega uvajanja. Vsi intervjuvanci so bili enotni, 

da je na začetku najpomembnejši prijazen sprejem. Učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji 

so poudarili pomembnost priprave razreda in sošolcev na prihod novega učenca priseljenca. 

Vsi učitelji so pristni, prijazni in komunikativni, zelo pomemben je prvi stik z otrokom 

priseljencem, da nas on sprejme, zaupa ter se dobro počuti v razredu. O tem piše tudi 

raziskovalka Glogovčan, in sicer: »Poudariti je treba tudi pomembnost prvega stika z učencem 

priseljencem, na katerem se gradi njegovo zaupanje do novega okolja, učiteljev in vrstnikov. 

Vključitev učenca priseljenca v vsakdanje šolsko življenje je treba skrbno načrtovati in 

spremljati, pri čemer ima najpomembnejšo vlogo razrednik. Slednji je tisti, ki na prihod novega 

učenca pripravi razred, njegove sošolce« (Glogovčan 2015: 82). 

 

Na splošno učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji izpostavljajo, da je na voljo premalo časa 

in ljudi, da bi se lahko dovolj posvetili otrokom priseljencem v začetnem obdobju. Treba je 

pripraviti strategijo ali dokument, ki bi jim omogočil učenje jezika pred začetkom in med 

šolanjem. 

 

Na splošno poteka vpis v šolo na proučevanih šolah v Angliji na ta način, da starši najprej 

prejmejo pismo, na katerem piše termin za obisk šole. Otroci se vpišejo načeloma v najbližjo 

šolo. Običajno imajo dan pred začetkom šole vsi učenci priseljenci in njihovi starši možnost 

ogleda šole in šolskih prostorov ter kratek uvodni sestanek z učiteljico oz. spoznavno srečanje 

in pogovor z učiteljico, na katerem bolje spoznajo otroka in njegove starše. Predstavijo uvodne 

informacije, urnik, pogovorijo se o otroku in njegovih potrebah, kaj starši želijo, njegove 

sposobnosti itd. O tem je pisala tudi avtorica Glogovčanova: »Razrednik naj bi tudi novemu 

učencu razkazal šolo, da bi se ta znašel v novem okolju, predstavil urnik in osnovna pravila, ki 

veljajo v šoli. Dobro je, da razrednik določi sošolca (oziroma nekaj sošolcev), po možnosti 

takega, ki govori isti materni jezik kot učenec priseljenec, in pomaga novo priseljenemu učencu 

v začetnem obdobju« (Glogovčan 2015: 82). 

 

Ker ima Anglija bistveno daljšo tradicijo s področja priseljevanja in z uvajanjem otrok 

priseljencev, pomeni, da v šoli in razredu nimajo posebnih in dodatnih priprav na prihod 
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posameznega učenca. Slovenija te priprave ima. Intervjuvani učitelji na proučevanih šolah v 

Sloveniji so poudarili, da imajo dodatne priprave na ta način, da najprej vse udeležence 

obvestijo, pripravijo se aktivnosti ob sprejemu, kako bo potekal uvodni sprejem, pripravijo se 

tudi učitelji, ki prilagodijo snov za priseljence, načrtujejo individualen program za otroka 

priseljenca, organizirajo in izvajajo se individualne ure itd.  

 

S primerjavo izbranih šol v obeh državah sem ugotovila, da je velika razlika tudi pri pripravi 

razreda ob prihodu novega učenca priseljenca. Na proučevanih šolah v Angliji sta intervjuvana 

učitelja povedala, da nimajo dodatnih priprav glede priprave razreda ob prihodu novega učenca 

priseljenca, medtem ko se na proučevanih šolah v Sloveniji to razlikuje, na primer vedno imajo 

razredno uro, na kateri se pogovorijo o prihodu novega učenca. Intervjujirani učitelji in učenci 

na proučevanih šolah v Sloveniji so povedali, da se trudijo in vzpostavijo stike že na samem 

začetku. Ob vstopu otroka priseljenca v razred se le-ta najprej predstavi v svojem jeziku, pove, 

od kod prihaja, pozdravijo ga tudi vsi učenci, ki se nato tudi sami predstavijo. Občasno izdelajo 

dvojezične plakate ali zapojejo kakšno pesmico, s čimer želijo vzpostaviti dobro vzdušje ob 

sprejemu novega učenca. 

 

Na koncu drugega sklopa so učitelji podali svoje mnenje. Menijo, da noben otrok ni 

izpostavljen v ospredje, vsi so enakopravni, vsak otrok dobi potrebno pomoč. Poudarjajo 

medsebojno sodelovanje in vrstniško pomoč prostovoljcev – tutorjev, ki radi pomagajo 

učencem priseljencem. Slovenski učitelji so dodali, da je njihov pristop bolj osredotočen na 

pripravo in sprejem novih učencev glede na izvor in druge posebnosti novih učencev, učenci 

so vedno sprejeti z razumevanjem in s prilagoditvami. Učitelji opozarjajo, da imajo preveč 

administrativnih obveznosti in bi želeli ta čas posvetiti učencem priseljencem in njihovim 

potrebam. 

 

Mnenja glede sprememb učiteljevega dela na proučevanih šolah v Sloveniji so deljena. 

Nekateri trdijo, da se njihovo delo ne spremeni, medtem ko drugi trdijo, da se njihovo delo zelo 

spremeni. Potrebujejo veliko časa za pripravo in organizacijo, med poukom jim posebej 

razlagajo učno snov, imajo druge učne liste kot ostali učenci. Načeloma vsi učitelji uporabljajo 

vse metode in oblike poučevanja, odvisno od učne snovi in nalog, ki jih morajo rešiti, 

prevladujejo pa predvsem sodelovalno učenje, delo v majhnih skupinah, timsko delo, učenje 

skozi igro (metoda igre), kjer so vsi učenci aktivni. Najbolj uporabljeni metodi sta metoda igre 

in demonstracije. Zraven teh dveh metod sta seveda prisotni metodi pogovora in razlage. V 

določenih situacijah pa uporabljajo tudi besedila, ki so napisana v obeh jezikih. Od oblik 

najpogosteje uporabljajo individualno pomoč in sodelovalno učenje oz. delo v skupinah ali 

dvojicah. 

 

Izkazalo se je, da znanje jezika predstavlja veliko oviro v obeh državah, ki se pojavlja med 

učitelji in učenci, pa tudi med učitelji in starši. Seveda so izjeme, kadar otrok priseljenec že 

zna slovensko oz. angleško. Po navadi otroci priseljenci obiskujejo tečaj slovenščine oz. 

angleščine ali uporabljajo različne načine za sporazumevanje, in sicer slovar, kretnje, slikovni 

material ali pomoč starejše generacije učencev priseljencev na šoli, ki poznajo jezik, lahko jim 
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pomagajo starši drugega učenca, prostovoljci iz različnih organizacij ali pa jim pomaga 

prevajalec.  

 

Izsledki raziskav so pokazali, da neznanje jezika vpliva tudi na učenčeve rezultate. O tem  piše 

tudi avtorica Kranjc Dular (2019: 250), ki ugotavlja, »da šolski uspeh učencev priseljencev 

'zaostaja' za uspehi ostalih učencev«. V šoli spodbujajo medvrstniško pomoč in medsebojno 

sodelovanje. Vsi intervjuvani učenci priseljenci so izpostavili pomoč sošolcev, posebej tistih 

sošolcev, ki sedijo zraven njih. Otroci si pomagajo med seboj, če ne razumejo kakšne besede 

ali ne znajo rešiti naloge. 

 

Čeprav je za otroke priseljence zagotovljen individualni program, sem ugotovila, da vse 

ljubljanske šole ne izvajajo individualnega programa za otroka priseljenca. V obeh državah 

imajo individualne ure ne glede na to, ali je učenec priseljenec ali ne. Pomembno je, da 

dosežejo določene cilje, ki jih imajo zastavljene za predmet. Na proučevanih šolah v Angliji 

imajo običajno individualne ure z asistentom, medtem ko jih na proučevanih šolah v Sloveniji 

izvaja učiteljica slovenščine (ali drugi učitelj, ki ima prosto uro) in so namenjene učenju jezika. 

Učijo se osnovnih besed, pozdravov, števila, barve, predmete, različne besedne zveze, pesmice, 

besede oz. besedne zveze za sporazumevanje. Individualne ure se običajno izvajajo zjutraj pred 

poukom ali po pouku.  

 

Na proučevanih šolah v Angliji dodatnega in dopolnilnega pouka ne izvajajo. Na proučevanih 

šolah v Sloveniji so otroci priseljenci vključeni v dopolnilni pouk, je pa to odvisno od otrokove 

želje. Na začetku samo sledijo pouku, sčasoma pa so tudi bolj aktivni, ko se že naučijo malo 

slovenščine.  

 

Jutranje in popoldansko varstvo imajo omogočeno vsi učenci na intervjuvani šoli, obisk pa je 

odvisen od samega otroka in potreb njihovih staršev. Na proučevanih šolah v Angliji je jutranje 

in popoldansko varstvo namenjeno izključno za igranje in druženje (imenuje se child club), 

medtem ko je na proučevanih šolah v Sloveniji v popoldanskem varstvu nekaj časa 

namenjenega tudi za učenje in pisanje domačih nalog. 

 

Da človeka sprejmeš, je potreben čas. Intervjuvani učitelji so povedali, da tudi ostali učenci 

potrebujejo čas, da sprejmejo otroka priseljenca. Izkušnje učencev in šol so različne, saj 

nekateri otroci hitro navežejo stik s priseljencem, drugi pa potrebujejo več časa. Po navadi, kot 

so navajali učitelji, otrok priseljenec potrebuje več časa, da se prilagodi in naveže stik z drugimi 

otroki. Nesoglasja med učenci seveda obstajajo, ampak težave in konflikte na intervjuvanih 

šolah obravnavajo na umirjen način, s pogovorom, da se učenci ne počutijo prizadete in 

užaljene. Sprejemanje je različno glede na otrokovo starost. 

 

Na šolah se spodbuja vključenost v dodatne dejavnosti, če otroci priseljenci izrazijo željo, se 

lahko vključijo. Te dodatne aktivnosti so na proučevanih šolah v Angliji plačljive in zelo drage, 

zaradi česar si jih nekateri starši ne morejo privoščiti. Na proučevanih šolah v Sloveniji so 

učitelji izjavili, da so nekateri otroci vključeni, drugi pa so zelo sramežljivi in se na začetku ne 
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želijo vključiti. Ko pridobijo samopodobo, pa sami izrazijo željo za vključitev v šolske in 

interesne dejavnosti. 

 

Vsi intervjuvani učitelji so povedali, da sodelujejo s starši, imajo redne in izredne sestanke ali 

govorilne ure. Težava nastane pri komunikaciji s starši zaradi znanja oz. neznanja jezika. Pri 

vključevanju lahko sodelujejo tudi ostali delavci na šoli. Stopnja intenzivnosti vključenosti 

ostalih delavcev šole se prilagaja glede na potrebe.  

 

Glede prednosti obstoječih pristopov uvajanja otrok priseljencev na ravni razreda niso učitelji 

ničesar izpostavili, poudarili so le, da je na razpolago premalo časa in razpoložljivega kadra, 

da bi se še bolj posvetili otrokom priseljencem. Na splošno učenci priseljenci nimajo težav na 

šoli in s svojimi sošolci. Vsi učenci so dejali, da pogrešajo svoje stare prijatelje iz prejšnje šole, 

kjer so skupaj odraščali. 

 

Ugotavljam, da intervjuvani učitelji načeloma sodelujejo z ostalimi šolami pri določenih 

projektih, in sicer predvsem z ministrstvom za šolstvo, z različnimi organizacijami, s centrom 

za mladostnike, obiskujejo razna izobraževanja in delavnice. Sodelujejo tudi z ostalimi 

državnimi in nevladnimi organizacijami, imajo tudi določeno, ampak nezadostno finančno 

podporo oddelka za šolstvo oz. ministrstva za šolstvo. Pa vendar si intervjuvani učitelji želijo 

dolgoročnega sodelovanja z ostalimi šolami, dobrodošla bi bila tudi finančna in svetovalna 

podpora ostalih institucij s tega področja. 

 

Učitelji na proučevanih šolah v Angliji zagotavljajo, da so dobro usposobljeni za uvajanje 

otroka priseljenca glede na to, da imajo veliko izkušenj oz. imajo vsako leto veliko število otrok 

priseljencev. V nasprotju s tem nekateri učitelji na proučevanih šolah v Sloveniji trdijo, da so 

dobro usposobljeni in ne potrebujejo dodatnih izobraževanj, medtem ko drugi trdijo, da so 

veseli, če imajo dodatno usposabljanje, predvsem na področju novih, inovativnih metod dela z 

otroki priseljenci. Na osnovi razgovora ugotavljam, da nekateri intervjuvani učitelji (John, 

Peter, Andrea) potrebujejo dodatno usposabljanje za začetno uvajanje in usposabljanja glede 

uporabe inovativnih metod in oblik poučevanja ter dela z otroki priseljenci. Pomembno je, da 

država zagotavlja in financira uvajalnice, ki se izvajajo v mesecu avgustu in so velikega 

pomena tako za otroke priseljence, kakor tudi za učitelje in starše.  

 

O tem piše tudi avtorica in raziskovalka Kranjc Dular, ki je ugotovila, da »slovenski učitelji, 

ki imajo izkušnje s poučevanjem učencev priseljencev, želijo, da bi se tudi na sistemski ravni 

vzpostavili modeli vključevanja oz. pomoči, kot je organizirano enoletno pripravljalno 

izobraževanje z namenom učenja slovenskega jezika, ki jih slovenska zakonodaja ne 

predvideva« (Kranjc Dular 2019: 252). Nadaljnja analiza podatkov je pokazala, da »učitelji 

učencem priseljencem težko zagotovijo dovolj pozornosti (kot so že nekateri učitelji opozorili 

v intervjujih) in posledično si želijo, da bi v razredih, v katere so vključeni učenci priseljenci, 

bili nižji normativi oz. manj učencev« (prav tam). 

 

Večinoma intervjuvanih učiteljev na proučevanih šolah v obeh državah (John, Marijana, 

Vesna, Peter) si občasno izmenjujejo izkušnje in primere dobrih praks. Večinoma učitelji ne 



M. Ristova Firer (2020). Uvajanje otrok priseljencev v razred v Sloveniji in Angliji 

 

83 
 

sodelujejo v projektih, izjema je ena učiteljica. Država bi lahko več denarja namenila za te 

projekte, prav tako bi lahko bolj formalno uredila področje izobraževanja, posebni poudarek bi 

moral biti namenjen začetnemu uvajanju otrok priseljencev, npr. z določenimi usmeritvami in 

strategijami. 

 

Tuja in domača literatura poudarjata, da je treba več pozornosti nameniti aktualnim dogajanjem 

na področju začetnega uvajanja za učence priseljence in usposabljanju učiteljev ter drugega 

pedagoškega kadra na delovnem mestu, ki bo pripravilo učitelje za uspešno delo z učenci 

priseljenci iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja (Bešter in Medvešek 2011, Knaflič 

2016, Smernice 2012, Kranjc Dular 2019 in dr.). Magistrsko nalogo je zato razumeti tudi kot 

poziv, da je treba več pozornosti nameniti začetnemu uvajanju učencev priseljencev, vsi učitelji 

morajo pridobiti znanja in izkušnje za delo v večjezičnih učilnicah, seznaniti pa se morajo tudi 

z učnimi pristopi do učencev priseljencev. Magistrska naloga pomeni dodaten element v 

kontekstu evalvacije obstoječega stanja na področju uvajanja otrok priseljencev v slovenski 

izobraževalni sistem. Z njo smo podali možne izboljšave na podlagi dobrih aktualnih praks iz 

tega področja iz Anglije in Slovenije. 
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VIII PRILOGE 

PRILOGA 1 

VIII. 1 OSNUTEK POL-STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA UČITELJA 

 

A) Priprava šole na prihod OP: 

A. 1 Ali vnaprej pripravite šolo kot celoto (učitelje in sodelavce, učence, starše) na prihod OP? 

Če da, kako? 

A. 2 Ali imajo OP priložnost, da si pred pričetkom pouka ogledajo šolo in šolske prostore? 

A. 3 Ali vnaprej pripravite razred na prihod OP? Če da, kako? 

A. 4 Ali vnaprej pripravite OP na prihod v šolo in razred? Če da, kako? 

A. 5 Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti vašega obstoječega pristopa priprave šole 

in razreda na prihod OP? 

 

B) Uvajanje OP v prvih tednih na ravni šole: 

B. 1 Ali uporabljate katere specifične dejavnosti uvajanja OP v prvih tednih na ravni šole? 

Katere? Kako se izvajajo? Kateri zaposleni na ravni šole so vključeni v te dejavnosti? 

B. 2 Ali uporabljate uvajalnice za OP? Ali se uvajalnice izvajajo pred vključitvijo OP v razred 

ali sočasno, ko je otrok že vključen v razred? Koliko časa traja uvajalno obdobje? O čem se 

učijo učenci na uvajalnici? 

B. 3 Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti vašega obstoječega pristopa uvajanja OP 

na ravni šole? 

 

C) Uvajanje OP v prvih tednih na nivoju razreda: 

C. 1 Ali se z vstopom OP v razred spremeni vaše delo? Na kakšen način (ali se spremenijo 

metode poučevanja, potek učne ure, dinamika v razredu …)? 

C. 2 Katere metode poučevanja  pri delu z OP (bodisi pri individualnem delu bodisi pri delu z 

razredom kot celoto) so se vam izkazale kot najbolj uspešne? 

C. 3 Kakšno oviro predstavlja vam in OP jezik? Kako to oviro premoščate? 

C. 4 Kakšne so vaše izkušnje glede sprejemanja OP s strani ostalih učencev? Kako zagotavljate 

dobro klimo v razredu in kakšne pristope uporabljate v primeru konfliktov/nesprejemanja 

sošolcev/diskriminacije? 
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C. 5 Ali uporabljate vrstniško pomoč med učenci? Kako? V katerih primerih? 

C. 6 Ali imate individualni program za OP? Kaj ta obsega? Kdo ga pripravi? 

C. 7 Ali se izvajajo individualne ure z OP? Kaj v tem času najpogosteje delate in kako? 

C. 8 Ali izvajate dodatni in dopolnilni pouk za OP? Ga izvajate skupaj z drugimi učenci ali 

posebej? Kaj je drugače kot sicer? 

C. 9 Ali OP obiskujejo jutranje in popoldansko varstvo? 

C. 10 Kakšna je njihova vključenost v (ob)šolske in interesne dejavnosti? 

C. 11 Kako sodelujete s starši OP? Ali so, in če da, kakšne ovire pri tem in kako jih 

premoščate? 

C. 12 Ali vam sodelavci (svetovalna služba) nudijo pomoč pri vključevanju OP v razred in pri 

delu z njim? Kdo? Na kakšen način? 

 

C. 13 Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti vaših obstoječih pristopov uvajanja OP 

na nivoju razreda? 

 

D) Sodelovanje šole z drugimi šolami, formalnimi in neformalnimi mrežami in 

institucijami  pri uvajanju OP 

 

D. 1 Kakšno je sodelovanje šole pri uvajanju OP z drugimi osnovnimi šolami? Kako pri 

vključevanju OP sodelujete z lokalnim okoljem? Ali vam je v podporo Ministrstvo za šolstvo, 

Zavod za šolstvo, katera druga institucija? Vam je v podporo katero od prostovoljnih društev, 

lokalna oblast, knjižnica, ljudska univerza (za starše) ipd.? 

 

D. 2 Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti vaše šole z drugimi šolami, formalnimi 

in neformalnimi  mrežami in institucijami pri uvajanju OP? Kaj pogrešate/bi si želeli v zvezi s 

tem? 

 

 

E) Usposobljenost učiteljev za uvajanje OP: 

E. 1 Kako ocenjujete svojo lastno usposobljenost za delo z OP? 

E. 2 Ali bi po vašem mnenju potrebovali dodatno usposabljanje za uvajanje OP? 

E. 3 Ali si izmenjujete informacije z drugimi šolami glede metod in oblik uvajanja OP? 

E. 4 Ali sodelujete v kakšnih projektih na temo vključevanja, metod in oblik uvajanja OP? 

E. 5 Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti obstoječih možnosti usposabljanja 

učiteljev za uvajanje OP? 
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PRILOGA 2 

VIII. 2  OSNUTEK POL-STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA UČENCE 

PRISELJENCE 

 

A) Priprava šole na prihod OP: 

A. 1 Ali si, preden si šel v šolo, dobil kakšne informacije o tvoji novi šoli? Kdo ti je dal 

informacije? 

A. 2 Ali si lahko pred začetkom pouka ogledal šolo, šolske prostore? Kdaj? Kdo ti jih je 

pokazal? 

A. 3 Ali si pred začetkom pouka spoznal svojega učitelja, druge zaposlene na šoli? Če da, kaj 

ste se pogovarjali, kaj vse si izvedel? 

A. 4 Ali si morda že pred začetkom pouka poznal katerega izmed svojih sošolcev, sošolk? Kje 

ste se spoznali? Ste se večkrat srečala/li, govorila/li? 

A. 5 Ali si obiskoval tečaj slovenščine pred začetkom pouka? Če da, kdaj, koliko časa je 

trajal tečaj, koliko otrok je bilo v skupini, ali ste se učili samo jezika, ali si spoznal nove 

prijatelje ...? Kako si se imel na tečaju? Ali tečaj še vedno obiskuješ? 

A. 6 Kaj ti je bilo v zvezi z informacijo o šoli, spoznavanjem šole in učiteljev pred začetkom 

pouka všeč in kaj ti ni bilo všeč? Kaj si pogrešal, katere informacije bi še potreboval pred 

začetkom pouka? Kako si se počutil pred začetkom pouka? 

 

B) Uvajanje OP v prvih tednih na ravni šole: 

B. 1 Kakšno pomoč si dobil v prvih tednih na šoli od učiteljev in zaposlenih na šoli? 

B. 2 Ali je kdo dodatno delal s tabo, da si se lažje vključil v šolo in razred? Kako je delal s 

tabo? 

 

C) Uvajanje OP v prvih tednih na nivoju razreda: 

C. 1 Kako si se počutil v prvih tednih v razredu? Kako se počutiš sedaj? 

C. 2 Kako je potekala učna ura na začetku, ko si prišel v razred? Ali ti je bila snov, ki ste jo 

obravnavali, razumljiva? Kako je s tem sedaj? Je to, kar počnete v šoli, zelo drugačno od 

tistega, česar si bil navajen/a iz prejšnje šole? Če da, kako? 

C. 3 Je bil v prvih tednih jezik ovira pri sporazumevanju z učiteljem? Če da, ti je učitelj pomagal 

pri sporazumevanju? Kako? Si imel morda prevajalca? Si dobil kakšno pomoč od drugje (drug 
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delavec šole ali strokovnjak izven šole) v zvezi z razumevanjem jezika? Od kod? Kolikokrat? 

Koliko razumeš slovenščina sedaj? Kako je s pomočjo pri razumevanju jezika sedaj? 

C. 4 Kako so te sprejeli sošolci? Se z njimi dobro razumeš? Imaš s kom težave? Ali se med 

odmorom igraš s sošolci? S kom se največ igraš? Ali se s sošolci družite tudi izven šole? 

C. 5 Ali so ti, ko si začel s poukom, sošolci pomagali pri razumevanju učne snovi, pri 

razumevanju jezika? Če da, kako? Kako je s tem sedaj? Ali imaš sošolca (ali učenca šole), ki 

ti dodatno pomaga (tutor)? 

C. 6 Ali si na začetku, ko si začel s poukom, obiskoval dopolnilni ali dodatni pouk? Še vedno 

obiskuješ dopolnilni ali dodatni pouk? 

C. 7 Ali si na začetku, ko si začel s poukom, obiskoval jutranje ali popoldansko varstvo? Še 

vedno obiskuješ? 

C. 8 Ali si na začetku, ko si začel s poukom, imel individualne ure (ali pa dodatne ure v majhni 

skupini s sošolci, ki imajo podobne težave kot ti) z učiteljem ali s katerim drugim delavcem 

šole? S kom? Kolikokrat na teden? Jih imaš še vedno? 

C. 9 Ali imaš individualni program? Kaj v njem piše? Si sodeloval pri njegovem oblikovanju 

ali pa so sodelovali pri oblikovanju tvoji starši? 

C. 10 Če ne razumeš učne snovi, ali imaš težave z razumevanjem jezika, ti kdo pomaga po 

pouku? Če da, kdo (učitelj, drug delavec šole, strokovnjak izven šole, sorodnik, sošolec ...)? 

C. 11 Ali imaš morda še kakšne druge težave pri pouku, na šoli, s sošolci, z drugimi učenci? 

Kakšne? Če da, ali dobiš dovolj pomoči, da težavo rešiš? Povej kakšen primer! 

C. 12 Kaj te najbolj moti na šoli? Kaj pogrešaš? Kaj bi želel, da bi bilo drugače pri pouku in 

na šoli? 

C. 13 Ali obiskuješ katero dejavnost v šoli po pouku? 

C. 14 Ali obiskuješ katero dejavnost izven šole (dodatni tečaj učenja slovenščine, učenje 

materinščine, folklorni ansambel, športna dejavnost (če da katera), knjižnica idr.? 

C. 15 Ali tvoji starši obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke? Razumejo slovensko? 

Če ne, kako se sporazumevajo z učiteljem? Dobijo prevajalca, ko gredo v šolo? 

 

 

 

 

 


