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POVZETEK  

Prosilci za azil1 so marginalizirana skupina, ki se pogosto srečuje s konceptom 

drugosti. Raziskave so pokazale, da jih ljudje smatrajo kot nevarne in kot breme, zaradi 

česar so nesprejeti in največkrat odrinjeni na rob družbe. Glede odnosa do otrok, ki so 

prosilci za azil, pa ni zaslediti raziskav, zato sem se odločila, da v svoji magistrski 

nalogi raziščem tudi to tematiko in se posvetim vprašanju sprejetosti otrok, prosilcev 

za azil2 v osnovni šoli ter raziščem, kakšno vlogo imajo učitelji pri njihovem 

vključevanju v razred. Glavni cilj pri tem je raziskati, kakšen je socialni položaj otroka 

prosilca za azil v razredu in kako so le ti sprejeti s strani sošolcev. Hkrati bo moj 

raziskovalni cilj tudi ugotoviti, kakšno vlogo imajo učitelji pri samem vključevanju otroka 

prosilca za azil v razred. 

V teoretičnem delu so predstavljene tri pomembne tematike, ki se navezujejo na 

prosilce za azil. Najprej je predstavljen pojem migracije, sledi razlaga različnih tem, ki 

se vežejo na šolo, saj so otroci prosilci za azil ob vstopu v Slovenijo vanjo zelo kmalu 

napoteni, njihovi »novi« vrstniki pa pomenijo enega izmed prvih odnosov, ki jih stkejo 

z novo družbo. Na koncu je predstavljen tudi pojem socialni položaj otroka v razredu, 

saj nam ta razkrije, kako je otrok sprejet v skupini (razredu), kar je bil tudi moj glavni 

cilj magistrske naloge. 

V empiričnem delu je uporabljena triangulacija. V raziskavo so bili zajeti razredi treh 

osnovnih šol, v katerih je vsaj en otrok prosilec za azil, ter osem strokovnih delavcev, 

ki imajo izkušnjo dela z otrokom prosilcem za azil in so s svojimi zgodbami pripomogli 

k dodatnemu vpogledu v odnose v razredu, opisu dobrih strategij za vključevanje otrok 

prosilcev za azil v razred in načinom udejanjana medkulturna dialoga. Žal zaradi 

epidemioloških ukrepov načrtovano opazovanje ni moglo biti izvedeno.  

Zanimivo je, da je veliko otrok iz azilnega doma vključenih v vzgojno-izobraževalni 

sistem v Sloveniji, a raziskav na področju medvrstniških odnosov, kjer je prisoten otrok 

prosilec za azil, ni zaslediti. Ker so ti otroci ena izmed najranljivejših skupin ter pogosto 

izključeni, se mi je zdela raziskava na tem področju potrebna, saj je velikokrat šola 

tista, ki lahko veliko prispeva k otrokovi socializaciji, samopodobi, občutku sprejetosti 

in pripadnosti ter k zmanjšanju predsodkov. 

Ključne besede: migracije, otroci prosilci za azil, šola, medvrstniški odnosi, 

medkulturnost, inkluzija, integracija, socialni položaj 

 

 

 

 

 
1 V magistrskem delu je uporabljena le moška oblika, a se ta navezuje na oba spola. 
2 V magistrskem delu je otrok prosilcev za azil mišljeno, da so otroci subjekt (otroci, ki so prosilci za azil) 



 
 

ABSTRACT 

Asylum seekers are a marginalized group that often encounter the concept of 

otherness. The researc has shown that people accept or see them as a burden and 

dangerous. Also they are pushed aside by the majority. Regarding the attitude towards 

children  who are asylum seekers, is not researched, so I decided to explore this topic 

in my master's thesis. I also wanted to focus on the issue  of acceptance of these 

children in primary school and the role of teachers in their inclusion in the classroom. 

The main goal is to investigate the social status of the child of an asylum seeker in the 

classroom and how they are accepted by classmates. At the same time my resarch 

goal will be to find out what role teachers play in the integration of asylum seeker’s  

child into the classroom. 

The theoretical part presents three important topics related to asylum seekers. Firstly, 

the concept of migration is presented, followed by an explanation of various topics, 

related to school, as asylum seeker children are soon sent to school and thus their 

"new" peers are the one of the first relationships they have with a new society. Finally, 

the concept of social position of the child in class is presented as it only reveals  how 

the child is accepted in the group (class), which was also my main goal of the master's 

thesis. 

 The triangulation is used in the empirical part. Firstly, I surveyed classes of three 

primary schools, in which at least one child is an asylum seeker and eight professionals 

who have experience working with a child asylum seeker and whose stories have 

provided additional insight into classroom relationships, description of good strategies 

for integrating asylum seekers’ children into the classroom and the way intercultural 

dialogue takes place. Unfortunately, due to epidemiological measures, planned 

observation could not be performed. 

It is interesting that many children who stay in asylum home, are included in Slovenian 

educational system and research in the field of peer relations with asylum seeker 

children, can not be traced. As these children are one of the most vulnerable groups 

and often excluded, I found out that a research in this area is necessary. A school can 

make a significant contribution to child’s socialization, self-esteem, sense of 

acceptance and belonging, and also reduction of prejudice. 

Key words: migration, school asylum seekers, peer relations, interculturalism, 

inclusion, integration, social status 
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UVOD 
 

»Motil sem se. Nobene meje ni lahko prečkati. Nujno se je nečemu odreči. Mislili smo, da bomo 

lahko odšli brez težav, a zapustiti svojo državo je tako težko, kot da bi si odrl kožo. Tudi če na 

meji ni bodeče žice ali kontrolne točke, to ne spremeni ničesar. Za sabo sem pustil brata, kot 

čevelj, ki ga izgubiš med tekom. Nobena meja nas mirno ne spusti mimo. Vse meje nas ranijo.« 

– Laurent Gaudé, Eldorado  

 

Ljudje se že skozi stoletja selijo v želji, da bi bilo njihovo življenje boljše in da bi 

pobegnili pred revščino, ki jo občutijo  v svoji domovini. Sprva so k temu stremeli 

predvsem ekonomski migranti, ki so prihajali iz južnih dežel (Hrvaška, Bosna in 

Hercegovina), dandanes pa se srečujemo z novo vrsto migrantov, ki postajajo čedalje 

bolj del našega vsakdana – to so predvsem begunci ter prosilci za azil. Slednji 

predstavljajo skupino ljudi, ki v novi državi zaprosijo za dodelitev statusa begunca in 

čakajo, da bo njihova prošnja sprejeta ali pa zavrnjena (IOM in UNHCR, 2009). Z 

njihovim prihodom postaja evropska družba čedalje bolj raznolika in multikulturna, kar 

predstavlja izziv in priložnost za obogatitev družbe (prav tam). 

Prosilci za azil (tudi otroci prosilci za azil) se na svoji poti v ciljno državo srečajo s 

številnim izzivi. V svoji izvorni državi se mnogokrat srečajo s trpinčenjem, vojno, 

zlorabami, nasiljem in revščino. Zaradi takšnih okoliščin in želje po boljšem življenju se 

odločijo, da bodo zbežali iz svoje domovine in si v novi državi omogočili boljše življenje. 

Pri tem pa se srečajo s papirologijo, ki jo težko pridobijo, zato se odločijo za ilegalno 

pot, ki pa je vse težja, saj migracijske politike z elektronskim nadzorovanjem zajezujejo 

priseljevanje in nadzorujejo meje (Pajnik in Zavratnik Zimic, 2003). Na samem 

potovanju so izpostavljeni zdravstvenemu tveganju zaradi slabih higienskih razmer, 

neustrezne prehrane in prostorske stiske. Vzporedno pa lahko postanejo tudi žrtve 

nadaljnjih zlorab, kot so izkoriščanje, spolno nasilje in trgovina z ljudmi (Bercht, 2005). 

Ob prihodu v končno državo se njihovo trpljenje še ne konča. Tam se srečajo s 

popolnoma novo kulturo in neznanjem jezika, kar jim onemogoča, da bi prišli do vseh 

potrebnih informacij o azilnih postopkih. Posledično se počutijo zbegane in so v 

velikem stresu. Prav tako občutijo žalost zaradi ločenosti od družine, prijateljev, izgube 

identitete in čakanja, ali bo prošnja odobrena ali pa bodo izgnani nazaj v izvorno 

državo. Zastrašujoč je podatek, da raziskave kažejo, da je med begunci in prosilci za 

azil do 35 odstotkov oseb z izkušnjo mučenja, in da je stopnja duševnih stisk med njimi 

višja kot med splošno populacijo (Sundaresan, 2017).  Poleg vseh naštetih dejavnikov 

se prosilci za azil srečajo tudi z diskriminacijo in rasizmom. »Domači« prebivalci jih 

označujejo za tujce, nedržavljane in jih obravnavajo kot »motnjo« (Bercht, 2005). Zanje 

so nezaželeni in jih pogosto označujejo za izkoriščevalce pravice za azil (Pajnik in 

Zavratnik Zimic, 2003). Zavratnik (2009) v svojem delu prikaže tudi raziskavo, ki 

zavračanje prosilcev za azil le še potrdi; večina vprašanih je bila namreč mnenja, da 

tematika, povezana z azilom, predstavlja velik problem za slovensko družbo. Skoraj 
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polovica anketiranih je bilo mnenja, da bi država morala omejevati prihod prosilcev za 

azil. Prav tako se večinoma strinja, da bi jih morali deportirati nazaj v državo in da bi 

morali zaostriti azilno politiko. Na vprašanje, če se strinjajo, da prosilec za azil s seboj 

pripelje družino je večino ostala neopredeljenih, a na drugem mestu je sledil odgovor, 

da se ne strinjajo. Iz razvidnih odgovorov je razbrati, da Slovenci ne odobravajo 

prihoda prosilcev za azil in jih ne sprejemajo. Žalosten pa je bil tudi podatek iz Litve, 

kjer so prosilci za azil pred uvedbo novih zakonov veljali za brezdomce, saj je bila 

Evropska unija mnenja, da bi morali prošnjo za azil vložiti v državah zunaj Evropske 

unije (Bešter, 2003). 

In če se osredotočim na same otroke, je na temo otrok priseljencev ali migrantov in 

kako so le ti sprejeti med vrstniki, narejenih mnogo raziskav, a nikjer ni možno zaslediti 

raziskave, kako so v novem okolju sprejeti otroci prosilci za azil, in sicer predvsem v 

vzgoji in izobraževanju, kjer so prvič v stiku z »domačimi« prebivalci. Spomnimo se 

lahko le primera nestrpnega odnosa do beguncev (niso prosilci za azil) v Kranju, ko so 

zaradi nestrinjanja nekaterih staršev v študentskem domu zavrnili sprejem begunskih 

otrok brez spremstva, prav tako je bilo proti nastanitvi 24 učiteljev. Je takšen odnos 

pričakovati povsod ali je to le en odklonilni odnos do teh otrok s strani staršev in 

učiteljev? 

Sama osebno lahko predstavim primer pozitivnega sprejetja otrok prosilcev za azil s 

strani vrstnikov. Bilo mi je v čast, da sem bila članica projekta Ptičja hišica za strpno 

Ljubljano, kjer smo štirje študentje socialne pedagogike v času projekta izdelovali ptičje 

hišice skupaj v sodelovanju z otroci azilnega doma in otroci, ki so državljani Slovenije. 

V tem času so se otroci med seboj hitro povezali, drug do drugega niso imeli 

predsodkov in so v sami izdelavi medsebojno sodelovali. Prav zaradi te izkušnje sem 

se odločila, da želim raziskati področje sprejemanje otrok prosilcev za azil v osnovni 

šoli, da vidim, če so tudi tam otroci prosilci za azil tako lepo sprejeti, kot so bili v našem 

projektu, in če le-ti tudi sprejemajo svoje sošolce. Prav tako pa skušam v svoji 

magistrski nalogi priti do odgovora, kakšen pristop imajo učitelji do otrok prosilcev za 

azil in kakšne strategije uporabljajo za njihovo vključitev. 

Zavedati se moramo, da je šola izjemno pomembna za vključitev otrok prosilcev za 

azil. Učitelji s svojim zgledom vplivajo na odnose v razredu, zato je izredno pomembno, 

da nima predsodkov do omenjene populacije. Najpomembnejšo vlogo pa imajo seveda 

sami starši, saj ti posredujejo svoje vrednote in predsodke naprej svojim otrokom. 

Pomembno je da, šola in starši sodelujejo in da v svoj dialog vključujejo medkulturnost, 

kjer ozaveščajo, da drugačnost oziroma neka »novost« ne pomeni nekaj slabega, 

ampak da je lahko le-ta doprinos k družbi, saj tako spoznavamo različne kulture in 

obogatimo našo družbo. Pri vsem tem pa naj nas spremlja misel: »Dom ni le hiša in 

streha nad glavo, je tudi toplina, ljubezen, sprejetje in varen pristan.« Takšen dom 

potrebujejo vsi, tudi otroci prosilci za azil. 
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TEORETIČNI DEL 

1. MIGRACIJE 

Z migracijami se srečujemo že skozi vso človeško zgodovino, saj so se ljudje zaradi 

želje po boljšem življenju venomer odseljevali in priseljevali. Sam pojem migracij 

pomeni premikanje posameznikov ali skupine oseb med državami ali znotraj države  

(International organization for migration, b. d.). Gre torej za gibanje prebivalstva v 

nekem prostoru, ki se skozi zgodovino pojavlja v različnih oblikah, in sicer v dnevnih, 

začasnih, sezonskih in trajnih (Lukšič Hacin, 2018). Kožar Rosulnik (2018) dodaja, 

da se migracije pojavljajo v različnih modalitetah, in sicer kot stalne ali začasne, lokalne 

ali mednarodne, ekonomsko ali politično inducirane, prisilne ali prostovoljne ter 

zakonite ali nezakonite. Nanje vplivajo številni dejavniki: boljši življenjski pogoji, več 

možnosti za delo ali študij, ljubezen, selitev na podlagi združitve z družino, prijatelji. 

Mnogi so tudi prisiljeni  k zapuščanju svoje države, na primer begunci, ki bežijo pred 

konflikti ali naravnimi nesrečami, žrtve trgovine z ljudmi. Tisto, kar ločuje sodobne 

migracije od preteklih, je njihov globalni domet, spremenjeni tipi in vzorci migracij (str. 

10–11). 

Skozi zgodovino se je torej poimenovanje migrantov spreminjalo. Sprva so to bili ljudje, 

ki so vstopali v Slovenijo zaradi dela, torej predvsem ekonomski migranti. V zadnjih 

letih pa sta se pojavila še dva tipa migrantov, in sicer begunci ter prosilci za azil. To 

dejstvo potrjujejo tudi Kralj (2008), ki omenja, da so se trendi sodobnih migracij 

spremenili, in sicer je opaziti povečanje mreže verižnih migrantov, število imigrantov, 

ki se sklicujejo na pravico do združitve z družino, pa tudi število ilegalnih migrantov ter 

prosilcev za azil.  

Po mnenju Klinarja (1976) pa so migracije širok pojem in jih lahko delimo na emigracije, 

imigracije in reimigracije. Pojem emigracije se nanaša na izseljevanje, odhajanje ljudi 

iz njihove izvorne družbe v imigrantsko družbo. Imigracije predstavljajo priseljevanje, 

prihajanje, vselitev v imigrantsko družbo. Pod pojmom reimigracije pa razume vračanje 

imigrantov nazaj v izvorno družbo. Nanje vplivajo dejavniki, kot so: neenakost v družbi, 

povpraševanje po nizko kvalificirani delovni sili, sodobne vojne, demografske in 

podnebne spremembe ter ekonomske krize. Lahko rečemo, da je migracija bila in je 

še vedno povezana z vizijo dobrega življenja in strategija, ki je usmerjena v prihodnost, 

in utelešenje po upanju po boljšem življenju (Kožar Rosulnik, 2018). 

Nova migracijska gibanja, ki so del globalizacije, se srečujejo s kontradiktornostjo, ki 

se kaže v procesih vključevanja in izključevanja. Na eni strani imamo pozitiven pomen 

migracij, ki so povezane s pomenom bogatenja kulture, upoštevanjem človekovih 

pravic, delovno silo, ki jo lahko zagotovijo migranti, in razvijanjem medkulturnosti. Po 

drugi strani pa lahko zaznamo negativen odnos do migracij, in sicer s kršenjem 

človekovih pravic. Diskriminatoren in izključujoč odnos do njih vidimo v ukrepih, s 

katerimi preprečujemo dostop migrantov do želenih držav sprejemnic (Anthias 2000, v 

Miharčič Hladnik, 2009). Podobo lahko preberemo v Resoluciji o migracijski politiki RS 

(2002), kjer pišejo o pogosti povezavi mednarodnih migracij s številnimi negativnimi 
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poudarki, kljub temu da nekatere ekonomske analize poudarjajo koristnost migracij za 

vso družbo. Omenjeni negativni poudarki izpostavljajo domnevne zlorabe azilnih 

sistemov, pomanjkanje nadzorovanja državnih mej ter nenazadnje ogroženost 

nacionalne in mednarodne varnosti. Ob tem pa večkrat omenjajo tudi negativen odnos 

avtohtonega prebivalstva do samih migracij oziroma migrantov. Tudi številne raziskave 

so pokazale odklonilen odnos do migracij, še posebej do prosilcev za azil, saj 

»domačini« menijo da so nevarni in breme državi (Mayda, 2006; O'Rourke in Sinnott, 

2006; Hatton, 2016, v Dempster in Hargrave, 2017). Še več, grožnjo prebivalstvu ne 

predstavljajo le iz ekonomskega, socialnega in kulturnega vidika, temveč naj bi 

prinašali nalezljive bolezni in bili tako nevarni za vse prebivalce Slovenije (Lipovec 

Čebron in Zorn, 2016). 

1.1. Delitev migracij oziroma migrantov 

Koser (2007) v svojem delu omenja tri glavne delitve mednarodnih migracij oz. 

migrantov, in sicer:  

1. prostovoljni in prisilni migranti: slednji so bili prisiljeni zapustiti svojo državo 

zaradi konfliktov, preganjanja ali okoljskih razlogov, kot je na primer suša in 

podobno.  

2. migranti, ki se selijo zaradi političnih, ekonomskih ali socialnih razlogov: v veliki 

meri so to ženske z otroki, ki se z združevanjem družin preselijo k svojim 

možem, ki so našli delo v tujini. 

3. legalni in ilegalni migranti: slednji predstavljajo predvsem migrante, ki vstopajo 

v državo brez oziroma s ponarejenimi dokumenti, ali migranti, ki vstopajo v 

državo legalno, potem pa ostanejo preko datuma poteka vize oziroma 

delovnega dovoljenja. 

V strategiji vključevanja otrok, učencev, dijakov migrantov v vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (2007) pa so migranti razdeljeni v več skupin ter bolj podrobno 

opredeljeni. To so: 

1. nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: osebe so rojene v 

Republiki Sloveniji in živijo tu od svojega rojstva (druga in tretja generacija 

priseljencev) ali osebe, ki niso rojene v Republiki Sloveniji, a so pridobile 

slovensko državljanstvo. 

2. »tipični migranti«: osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva. Ta skupina 

migrantov se deli na dve podskupini, in sicer: 

• migranti s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS.  

•  migranti s pridobljenim začasnim dovoljenjem za prebivanje v RS. 

3. prisilni migranti:  osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci; 

• Osebe z začasno zaščito: osebe, ki se ne morejo varno in trajno vrniti v 

državo ali regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer, oboroženih 

spopadov, okupacije ali množičnih kršitev človekovih pravic, zaradi 

česar je ogroženo njihovo življenje ali telo, ali so žrtve sistematičnega ali 

splošnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
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•  Prosilci za azil: osebe, ki so vložile prošnjo za azil. Te osebe imajo 

pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji od trenutka 

vložitve do sprejema pravnomočne odločbe.  

• Begunci: osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki Sloveniji. 

Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status 

begunca, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.  

4. migranti s posebnim statusom: državljani držav članic Evropske unije. 

5. otroci slovenskih izseljencev in zdomcev s slovenskim državljanstvom ali brez 

slovenskega državljanstva, ki so se vrnili v domovino. 

V obdobju množičnih migracij prebivalstva ni bilo mogoče ločevati le na kategorije 

državljan in nedržavljan. Posledično je članstvo v družbi postalo večplastno in 

kompleksnejše, saj številni pravni statusi članstva prikazujejo različne skupine in 

podskupine prebivalcev, kot na primer: državljan, dvojni državljan, tujec s stalnim 

prebivališčem, tujec z začasnim prebivališčem, begunec, oseba z začasnim 

bivališčem, azilant ... (Aleinikoff in Klusmeyer, 2002). 

1.2. Migracijska politika  

V Resoluciji o migracijski politiki RS (2002) lahko zasledimo, da se s samimi 

migracijami ukvarja migracijska politika, ki je sestavljena iz štirih elementov, in sicer jo 

sestavljajo: 

• integracijska politika oziroma v ožjem smislu priseljenska politika se nanaša na 

ukrepe države in družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja 

priseljenih, vključno z aktivnim preprečevanjem diskriminacije, ksenofobije in 

rasizma, spodbujajo integracijo in omogočajo, da priseljenci postanejo 

odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije.  

• Imigracijska politika se nanaša na regulacijo priseljevanja, torej na načela, 

pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop, zaposlitev in/ali bivanje ter 

stalno naselitev. 

• politika upravljanja migracijskih tokov, ki se še posebej nanaša na 

preprečevanje nezakonitih imigracij in boj proti tihotapljenju migrantov in 

trgovanju z ljudmi ob hkratni zaščiti žrtev. 

• azilna politika (del begunske politike) se nanaša na sestavine in ukrepe, ki 

zadevajo sprejem, vrste in obseg zaščite ter oblike bivanja iskalcev, prosilcev 

in pridobitnikov azila, repatriacije in preselitev. Je del begunske politike, ki med 

drugim zajema tudi mednarodno reševanje begunskih problemov in njihovih 

vzrokov.  

Pri vključevanju oziroma integraciji migrantov v družbo, med njimi tudi prosilcev za azil, 

poznamo danes tri modele, ki se med seboj razlikujejo glede na stopnjo vključenosti in 

izključenosti v novo okolje ter stopnjo možnosti ohranjanja svoje kulture. Prvi model je 

model diferenciranega izključevanja. Zanj je značilna vključenost priseljencev le v 

določene sfere, kot je trg dela, nimajo pa dostopa do nekaterih drugih sfer, kot sta 

socialni sistem in državljanstvo. Drugi model je asimilacijski model, za katerega je 
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značilno, da spodbuja vključevanje priseljencev v večinsko družbo. Pri tem se od 

priseljencev pričakuje, da se prilagodijo večinski kulturi oziroma da asimilirajo norme 

in vrednote, ki veljajo za večinsko družbo. Tako bi z naturalizacijo postali enakovredni 

člani sprejemne družbe. Zadnji model pa se imenuje multikulturni model, za katerega 

je značilno, da so priseljenci sprejeti kot etnične manjšine, ki se razlikujejo od 

dominantnega prebivalstva in skozi generacije ohranjajo svojo kulturo ter jezik. 

Zagotovljene so jim enake pravice na vseh področjih življenja, ne da bi se pri tem 

zahtevalo, da se odpovedo svoji »drugačnosti« (Bešter, 2003). 

V Resoluciji o migracijski politiki RS (2002)  lahko zasledimo, da je Slovenija leta 1999 

postavila strategije, ki se dotikajo politike migracij in azila v Evropski uniji. Te strategije 

se izražajo v prizadevanjih za vzpostavitev partnerstva in sodelovanja med državami 

Evropske unije, državami izvora in državami, preko katerih potekajo migracijski tokovi; 

v ukrepih za ustanovitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki bi vseboval jasno 

opredelitev države, odgovorne za proučitev prošnje za azil, minimalne standarde 

sprejema, približevanje kriterijev za priznanje in vsebino begunskega statusa s ciljem 

vzpostavitve skupnega azilnega postopka uniformnega statusa (statusov) v vseh 

državah članicah Evropske unije za osebe, ki jim je bil podeljen azil, v ukrepih za 

pravično obravnavanje državljanov tretjih držav, predvsem z odločnejšo integracijsko 

politiko in nediskriminacijo v ekonomskem, socialnem in kulturnem življenju, za 

preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma ter za približevanje legalnega 

statusa priseljencev statusu državljanov države članice, z možnostjo pridobitve 

državljanstva in v celovitejšem pristopu k upravljanju migracijskih tokov, ki uveljavlja 

dialog v razmerjih med državami izvora, prehoda in ciljnimi državami, upoštevaje 

politične in razvojne potrebe vseh ter temeljne človekove pravice in svoboščine. Ključni 

elementi v upravljanju so med drugim: ukrepi za sistematično preprečevanje 

nezakonitih migracij, tihotapljenja migrantov in trgovanja z ljudmi, razvoj skupne 

vizumske politike, politike vračanja tujcev, vzpostavitev pravosodnega in policijskega 

sodelovanja, pretok in preglednost informacij ter pomoč državam izvora in prehoda. 

Pomemben element migracijske politike so meje, in sicer tako meje Evropske unije kot 

tudi meje med državami. Dandanes se nam zdi vstopanje v druge Evropske države 

izredno preprosto, saj ni več mejne kontrole, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti, da 

nimamo vsi enakih možnosti pri migriranju po Evropski uniji, saj mnogi zato potrebujejo 

vizum. Zanimivo  je tudi dejstvo, da bogati in belopolti ljudje lahko potujejo kamorkoli 

in kadarkoli, revni pa ostajajo doma in so omejeni, kar je etično popolnoma 

nedopustno. Vsak nadzor tako selekcionira in določa, kdo lahko pride v zahodne 

države in kdo ne. Ta določila lahko vidimo pod pojmom boj proti ilegalnim migracijam 

(Zorn, 2006). Tako se zdi sprva vprašanje prostega gibanja popolnoma 

neproblematično, vendar pa se, če pogledamo globlje, ta težava izraža pri priseljencih 

iz tretjih držav, ki jim je mobilnost mnogokrat onemogočena. »Poudarjanje pravice do 

mobilnosti daje občutek, da je problem nemobilnosti dejansko problem tistih, ki ne 

morejo biti mobilni, ne pa rezultat součinkovanja kompleksnega okvirja migracijske 

politike, ki onemogoča dostop nezaželenim, navzven pa se kaže kot odprta in 

liberalna« (Učakar, 2017, str. 15). Migracija s svojimi zakoni, s poimenovanji migrantov 



7 
 

deli prebivalstvo na domačine in tujce oziroma na »mi« in »oni«. Tako lahko vidimo, 

da se vzpostavlja meja med nami in njimi. Med nami, ki lahko brez problemov potujemo 

med evropskimi državami, in tistimi, ki živijo zunaj Evrope in za to potrebujejo 

schengenski vizum. Balibar (2004) v svojem delu izpostavi tudi, da v današnjem 

globaliziranem svetu meje ne izginjajo, temveč se še krepijo. Zunanje meje so 

reproducirane navznoter in razpršene v notranjost države, kjer ločujejo ljudi po osebnih 

statusih in pravicah. Prav tako pa se kaže nadzor tako na zunanji meji (izvaja policija) 

kakor tudi v notranjosti države (izvajajo ga zdravstvo, šolstvo, zavodi za zaposlovanje). 

Migranti ponavadi nimajo možnosti izbirati, kje bodo živeli in kaj bodo jedli, saj so 

nastanjeni v azilni dom, kjer je njihovo življenje nadzorovano (Zorn, 2008). Iz vseh 

napisanih dejstev lahko vidimo, da migracijska politika in politike, ki jo sestavljajo, 

velikokrat predstavljajo negativni pogled, saj prikazujejo negativno plat migracij, 

pozitivna plat pa se zakrije (Pajnik, 2006). Zavratnik Zimic (2003) je mnenja, da 

migracijske politike čakajo trije izzivi, in sicer doseganje družbene kohezije, 

vzpostavitev celotne migracijske politike, ki migrantov ne deli na podkategorije, ter 

ustrezno vključevanje migrantov v družbo s poudarkom na medkulturnem pristopu. 

1.3. Koncept drugosti 

Z migracijami je povezan tudi koncept drugosti, saj se z migranti vzpostavi meja med 

»nami«, ki predstavljamo dominantno oziroma primarno prebivalstvo, in »tujimi«, v tem 

primeru migranti, med katerimi so tudi prosilci za azil, saj so ti drugačni od nas 

(Zaviršek, 2000). Tujci oziroma migranti tako predstavljajo obstoj konceptualnega 

tujca, ki v ciljno državo vnaša spremembo in jo celo ogroža (Kralj, 2008). O tem piše 

tudi Lužar (2010), ki omenja da so besedo drugost uporabljali že Grki, in sicer so pojem 

drugi uporabljali za tujce, ki niso govorili grško, ter tako ločevali sebe in tiste, ki so 

manjvredni. O pripisovanju manjvrednosti drugemu govori tudi Santos (2004, v 

Zadnikar, 2017), in sicer v svojem konceptu prepadnega mišljena, ki je značilen za 

zahodni svet. Pravi, da se svet deli na dva dela, in sicer na civiliziran in neciviliziran. 

Vmes med njima pa je ločnica. Civiliziran del predstavljamo mi, Evropejci, ki imamo 

vse znanje. Na drugi strani ločnice – kolonialne pregrade pa je svet, ki predstavlja 

divjino in za katerega ne veljajo pravila civiliziranega sveta in temeljne človekove 

pravice. Naša naloga je torej, da ukrotimo to divjino in jim posredujemo svoje znanje 

ter tako postanemo njihovi rešitelji. S takšnim mišljenjem pa se odraža naše mišljenje, 

da so na drugi strani manjvredni ljudje. Santos torej govori o rasizmu in delitvi na mi in 

oni. 

Naša družba postaja po nacionalni, etični in verski plati čedalje bolj raznolika in 

posledično pogosto prihaja do nestrpnosti in stigmatizacije, ki označuje poseben odziv 

okolja na drugačnosti. Goffman (1986) jo je opredelil kot nezaželeno drugačnost. Z njo 

označujemo in izključujemo posameznike ali skupine, ki so drugačni zaradi svojih 

fizičnih lastnosti ali obnašanja. Te lastnosti postanejo nezaželene in okolje osebo 

dojame kot manjvredno. Priseljenci so edini izmed skupin, ki so zaradi svoje 

drugačnosti obravnavani na podlagi stereotipov in so posledično na udaru predsodkov 

(Južnič 1993 ,v Tisu 2006). Priseljencem in tujcem drugačnost pripisuje tudi Said 
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(2005, v Kralj, 2008), ki meni, da so vsi tujci podvrženi »verigi drugačenja«, ki jo 

potrebujemo za svoj obstoj. Razpotnik (2004) meni, da ravno ljudje, ki so izključeni in 

imenovani kot »oni, drugi«, podpirajo identitetno trdnost dominantnega prebivalstva 

oziroma tistih, ki svojo identiteto vidijo kot pomembnejšo. S potrebo po vrednotenju in 

razdeljevanju na »mi« in »oni« ter ohranjanju lastne identitete lahko povežemo 

odklonilen odnos do migrantov in strah, da bodo v naš svet vpeljali nove vzorce, 

vrednote in kulturo. Ravno zato je izjemno pomembno, da država s svojimi strategijami 

spodbuja k medkulturnemu dialogu in zavedanju, ki zajema štiri faze, in sicer: 

poznavanje tuje kulture, primerjanje lastne in tuje kulture, zavedanje o različnosti ter 

nazadnje sprejemanje le-te (Zorman in Zudič Antonič, 2014). S takšnih mišljenjem 

bomo pripomogli k boljši integraciji in sprejemanju tistih, ki jih opredeljujemo kot 

»druge«. Poleg tega pa bomo lahko spoznali, da »drugi« ne ogrožajo naše domovine, 

temveč so lahko tudi velik doprinos družbi. 

1.4. Prosilci za azil 

Po pogovoru z ljudmi sem ugotovila, da mnogi ne razlikujejo pojmov begunec in 

prosilec za azil. Najpogostejši odgovor na vprašanje, kdo je begunec, so povedali, da 

je to oseba, ki beži iz države zaradi vojne. Na vprašanje, kdo je prosilec za azil, pa sta 

bila najpogostejša odgovora: begunec in oseba, ki beži iz države zaradi vojne. Tako 

sem ugotovila, da večina ljudi ta dva pojma enači in se mi zdi pomembno, da v svojem 

magistrskem delu najprej razjasnim ta dva pojma.  

• »Begunec je oseba, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, ki 

temelji na rasni, verski ali narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni 

skupini ali določenemu političnemu prepričanju, nahaja izven države, katere 

državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te 

države« (Konvencija o statusu begunca, 1951). Uporablja se tudi za osebo, ki 

nima državljanstva in se nahaja izven države, kjer je imela običajno 

prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov zaradi omenjenega strahu ne more 

ali noče vrniti v državo (Zlatar 2008). Ko uradno pridobijo priznan status 

begunca, dobijo dostop do pomoči s strani držav (UNCHR, 2012). 

• »Prosilec za azil je oseba, ki trdi, da je begunec, ter v določeni državi zaprosi 

za mednarodno zaščito in čaka, ali bo njena prošnja sprejeta ali zavrnjena. Vsak 

begunec je na začetku tudi prosilec za azil, vendar vsakemu prosilcu za azil ne 

bo avtomatično priznan status begunca« (UNHCR, 2012). Prosilec za azil je 

torej nekdo, ki meni, da je v matični državi sistematično preganjan zaradi 

svojega političnega prepričanja, verske, rasne, narodnostne ali etnične 

pripadnosti, ali pa meni, da bi bilo ob vrnitvi v matično državo ogroženo njegovo 

življenje ali svoboda oziroma bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu 

ravnanju ali kaznovanju. O prošnji odloči pristojni organ, to je Sektor za 

mednarodno zaščito, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve (Zakon o 

mednarodni zaščiti, 2016). 
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Prosilci za azil živijo v azilnem domu na obrobju Ljubljane, kjer so pod nadzorom 

osebja, ki krojijo njihov dan in nadzorujejo prihode in odhode iz ustanove. Poleg bivanja 

v njem potekajo tudi socialne, zdravstvene in administrativne (vodenje azilnih 

postopkov) storitve (Zorn, 2008). Žitni Serafin (2008) pa dodaja, da osebje azilantom 

nudi tudi psihosocialno obravnavo in pomoč, izobraževanje ter sodelovanje. Na prvi 

pogled lahko rečemo, da živijo v  totalni instituciji, ki predstavlja prostor, kjer se 

združuje tujce, ki so za družbo nezaželeni. V njej si tujci delijo čas, dejavnosti in 

prostor, ki je ločen od zunanjega sveta, ter so pod nadzorom osebja (Goffman, 1986). 

Med samim prebivanjem so prosilci za azil ujeti v drži čakanja ter nimajo vpliva na 

oblikovanje svojega življenje, saj so odvisni od pomoči drugih. Na azilni postopek lahko 

čakajo več let in so v tem času le predmet državne obravnave (Bercht, 2005). Azil je 

torej za prosilce krizna situacija, saj človek ni več v svojem znanem okolju in se sooča 

z izgubo domovine in vse, kar je z njo povezano, od materialne lastnine, kulturne 

mreže, statusa, družine, prijateljev do kulturne identitete (prav tam). Poleg naštetega 

prosilci za azil živijo v negotovosti in čakanju, ali bo njihova prošnja za azil odobrena, 

z občutkom krivde zaradi bližnjih, ki so jih zapustili. Poleg tega se spopadajo s socialno 

izolacijo in bivanjem v majhnih prostorih (Mikuš Kos, 2017, v Hočevar, 2018) – članek 

begunci). 

1.4.1. Statistični podatki o številu prosilcev za azil v Sloveniji 

Slovenija se v zadnjih letih srečuje s povečanjem števila prosilcev za azil; med njimi 

so tudi otroci s svojimi družinami ali pa otroci brez spremstva. Tako lahko na SURS-u 

zasledimo, da vsako leto več ljudi zaprosi za azil, a je odobritev prošenj vsako leto 

manjša (glej graf 1). Leta 2016 je bilo število prošenj za azil 1308, od tega je bilo 

odobrenih 170. Leta 2019 pa je bilo število prošenj za azil 3821 in od tega odobrenih 

85 prošenj. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je Slovenija med evropskimi državami z 

najnižjim odstotkom pozitivno rešenih aktivnih vlog (Zorn, 2008).  

Tudi število otrok prosilcev za azil, ki so ena najbolj ranljivih skupin, se je do 2020 

povečevalo (Glej graf 2, kjer sta zajeti starostni kategoriji, v kateri spadajo šoloobvezni 

otroci), 2021 pa je sledil strm padec. Ta padec je posledica stanja covid-19, ko otroci 

prosilci za azil in družine niso prihajale v Slovenijo. Po poročanju socialne delavke v 

azilnem domu naj v epidemiološkem času ne bi prišla nobene družina, se pa je 

povečalo število samskih moških.  

Kljub temu da se otroci v času čakanja na odobritev prošnje dobro integrirajo v 

skupnost in pridobijo prijateljske vezi, žal le malokdo od njih s svojimi družinami ostane 

v ciljni državi (večino jih deportirajo nazaj v matično državo). 
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Graf 1: Odločanje o postopkih za priznavanje mednarodne zaščite 

 
Vir: Eurostat, 2020 

 

Graf 2: Prosilci za azil in prvi prosilci za azil glede na državljanstvo, starost in spol. Letni 

agregirani podatki (zaokroženi) 

 
Vir: Statistični ura Republike Slovenije, 2019 

1.4.2. Odnos do (otrok) prosilcev za azil 

Otroci prosilci za azil sodijo med eno najbolj ranljivih skupin na svetu, saj so v svoji 

državi trpeli zaradi vonj in drugih oblik preganjanja, kar jih je prisililo, da so s svojimi 

družinami zapustili svoje domove. Trpljenje pa se za njih nadaljujejo tudi v ciljnih 

državah oziroma tam, kjer zaprosijo za azil (McNamara, 2000, v Sedlar A. m, b. d). 

Številne raziskave so pokazale, da so otroci priseljenci (mednje spadajo tudi otroci 

prosilci za azil) pogosto žrtve diskriminacije, ki temelji na nacionalni, etični, verski, 

spolni diskriminaciji ali na drugih osnovah (Sedlar, b. d.). Tudi Ule (2009) v svojem delu 

omenja, da se ti otroci ob vstopu v novo okolje zaradi svoje drugačnosti srečajo s 

stereotipi, ki so neke vrste predstopnja predsodkov in pomenijo pripisovanje določenih 

lastnosti posamezniku, glede na njegove skupinske pripadnosti in ne na podlagi 

njegovih individualnih značilnosti ter posebnosti (Brawn, 2010). Temu sledi 
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diskriminacija, do katere pride zaradi izvajanje predsodkov. Slednji so lahko 

tradicionalni ali moderni. Prve lahko poimenujemo kot odkrite in se kažejo z nasilnim 

rasizmom, sovraštvom. Izraženi so direktno. Moderne predsodke pa lahko 

poimenujemo tudi prikrite in so izraženi z ignoranco, izogibanjem (Ule, 2009). In kaj 

povzroči predsodke? Do le teh pride zaradi našega odpora (podzavestna 

stereotipizacija) do drugih skupin, kar lahko prepelje tudi do sovražnega govora, 

izraženega skozi naše geste, kot so na primer šale. (Šabec, 2006). Z drugačnostjo, 

predsodki in stereotipi pa je povezana tudi stigma, ki označuje poseben odziv okolja 

na drugačnost in pogosto povzroča izključenost posameznikov ali skupin (Ule, 2009).  

Leskovšek pri tem (2005) poudari, da samo sprejemanje drugačnosti ni vnaprej dano, 

saj se ne moremo odločiti, da bomo vse ljudi sprejemali enako. Lahko pa se 

poskušamo postaviti v kožo drugega in poskušamo sprejemati različnost (prav tam). 

O nestrpnosti do beguncev in prosilcev za azil pričajo tudi številna poročanja iz leta 

2016. Primer nestrpnega odnosa do beguncev dokazuje situacija v Kranju, ko so 

zaradi nestrinjanj nekaterih staršev v študentskem domu zavrnili sprejem begunskih 

otrok brez spremstva, prav tako je bilo proti nastanitvi 24 učiteljev (Vižintin, 2008). V 

različnih raziskavah tudi izpostavljajo, da so ljudje veliko bolj naklonjeni beguncem kot 

prosilcem za azil (Hatton, 2016; Mayda, 2006; O'Rourke in Sinnott, 2006; v Dempster 

in Hargrave, 2017). 

Zaradi vseh predsodkov, ki so jih deležni prosilci za azil, se država trudi čim hitreje 

vključiti otroka v okolje in v ta namen vsem otrokom zagotavlja obvezno osnovnošolsko 

izobraževanje. Pri tem pa je izredno pomembno, da šola deluje v slogu medkulturnosti 

in omogoča intenzivno učenje slovenskega jezika, saj ta predstavlja nujen pogoj za 

socialno vključitev posameznika v družbo (smernice za vključevanje otrok priseljencev 

v vrtce in šole, 2012). 
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2. OSNOVNA ŠOLA 

»Izraz "osnovna šola" opisuje integrirane nastavitve osnovnega in nižjega 

sekundarnega izobraževanja, ki zagotavljajo obvezno izobraževanje (za učence, stare 

od 6 do 15 let)« (Vidmar idr., 2017, str. 14). V samo izobraževanje so vključeni vsi 

otroci, ki prebivajo v Sloveniji, med njimi tudi otroci, ki bivajo v azilnem domu. Slednji 

se v osnovno šolo vpišejo v približno enem tednu od prihoda. Večina jih obiskuje OŠ 

Livada. Njihov pouk poteka tako, da imajo vsak dan tri ure pouka slovenščine in 

pismenosti, zatem pa redni pouk. Po pouku lahko otroci obiskujejo tudi dodatne 

jezikovne ure in  pismenosti v okviru programa, ki ga izvaja Cene Štupar (Nabergoj, 

2017). 

Njihova integracija, pravice in pristopi vključevanja so podrobneje opredeljene v 

različnih zakonikih. Več o tem je zapisano v sledečih podpoglavjih.  

2.1. Zakonodaja 

Šola je prostor, kjer se odvija socializacija in ima pomembno vlogo v procesu  

integracije otrok v državi gostiteljice. Pomembno vlogo pri tem pa ima tudi država, ki z 

ustreznimi politikami, zakoni in ukrepi na področju izobraževanja pripomore k 

uspešnejšemu vključevanju migrantskih otrok v šolski sistem in k njihovi hitrejši 

integraciji v novo okolje (Bešter, 2009). Pravice do vključevanja otrok migrantov v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem obravnavajo Zakon o osnovni šoli, Zakon o 

gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti 

razseljenih oseb, Zakon o azilu, Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic 

prosilcem za azil in Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji 

(strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2017). Poleg teh zakonov pa sta za vključitev 

migrantov pomembna tudi dokumenta strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem VIZ in Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 

ki način izobraževanja za otroke imigrante v Republiki Sloveniji bolj podrobno 

opredelita. 

V nadaljevanju bom povzela določene odstavke v členih zakonov, ki se tičejo otrok  

prosilcev za azil, vključenih v osnovnošolski izobraževalni sistem. Pravice, ki se tičejo 

prosilcev za azil, so torej zajete v zakonu v osnovni šoli, v zakonu o azilu, v pravilniku 

o načinih in v pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil.  

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila člene v nekaterih zakonih, ki se dotikajo 

otrok prosilcev za azil oziroma so zanje zelo pomembni. 

• Zakon o osnovni šoli 

V zakonu o osnovni šoli lahko zasledimo, da se nekateri členi dotikajo tudi otrok 

prosilcev za azil (1996), in sicer to najdemo v naslednjih členih: 
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- 8. člen: Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni 

slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega 

jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega 

maternega jezika in kulture. 

- 10. člen: Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in 

prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

- 44. člen: V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami 

o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji osnovna 

šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola 

upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. 

Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega 

jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju. 

Upoštevanje tega člena je pri prosilcih za azil mnogokrat težko, saj ti od doma 

pogosto odidejo brez dokumentov in posledično težko dokazujejo, da se je otrok 

v matični državi izobraževal oziroma katero stopnjo izobraževanja je zaključil. 

Tako se posledično pri vpisu v osnovno šolo srečajo s številnimi birokratskimi 

zapleti, katerih rešitev je večinoma odvisna predvsem od dobre volje 

posameznikov (Sedlar, b. d.). 

- 69. člen: Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem 

letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, 

neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred.  

 

• Zakon o azilu 

Zakonu o azilu (2006, čl. 43) se šolstva in otrok prosilcev za azil najbolje dotika le v 

43. členu, ki se glasi: »Prosilci za azil imajo pravico do osnovnošolskega 

izobraževanja«. Bolj podrobno je to opredeljeno v 24. členu Pravilnika o načinih in 

pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil. 

• Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil 

Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil (2008, čl. 24) se 

šolstva dotika predvsem v 24. členu, in sicer sta za prosilce za azil pomembni naslednji 

dve trditvi: 

- V skladu s predpisi, ki določajo obvezno osnovnošolsko šolanje, se prosilcem 

zagotavlja pravica do osnovnošolskega izobraževanja. 

- Prosilcem, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko izobraževanje, se v prvem 

letu osnovnošolskega izobraževanja zagotovi individualna in skupinska pomoč 

do največ dve uri na teden. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba 

učbenikov iz učbeniškega sklada. 
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• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

Temeljna cilja, predstavljena v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (1996, čl. 2), sta:  

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

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

in duševno konstitucijo oziroma invalidnost. 

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

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh 

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

Poleg ciljev pa lahko v smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(2012) ter v strategijah vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) zasledimo tudi načela, ki so 

pomembna za vzgojo in izobraževanje in niso pomembna le za otroke s slovenskim 

državljanstvom, temveč tudi  za otroke, ki pridejo v izobraževalni sistem iz drugih držav. 

Ta načela so: 

• dostopnost izobraževanja (migranti imajo enak dostop in možnost vključevanja 

v VIZ kot državljani Republike Slovenije) 

• odprtost kurikula, avtonomnost ter strokovna odgovornost vzgojno-

izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem: popolnoma vse kulture 

je treba sprejeti in jih raziskovati ter v skladu z njimi izbrati ustrezne metode 

vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem je treba veliko pozornost nameniti 

medkulturnemu dialogu.  

• enake možnosti, upoštevanje različnosti med otroki (spoštovanje specifičnosti 

otrokove kulture), multikulturalizem in medkulturnost: za uresničevanje tega 

načela morajo vzgojno-izobraževalne organizacije omogočati otrokom 

migrantom in njihovim staršem sporazumevanje v njihovem jeziku, ohranjanje 

njihove identitete ter pravico do drugačnosti. Spodbujati je treba medkulturne 

odnose, v ospredje postaviti bogastvo, ki ga prinaša kulturna raznolikost, in 

stremeti k nediskriminaciji, strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 

• zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja: šola mora 

razviti različne oblike dejavnosti, s katerimi omogoča učencem in dijakom 

migrantom uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov 

znanja. Vsaka šola, ki ima vključene učence migrante, mora izdelati individualne 

programe, tako da vključujejo potrebe in specifiko učencev, ki pripadajo drugim 

kulturam. Šole naj razvijajo tudi mreže učne pomoči med učenci ali dijaki.  

• načela aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih 

načinov izražanja – učenja jezika: otroke priseljence je treba spodbujati k rabi 

jezika, tako maternega kot slovenskega. 

• načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo: poleg sodelovanja s starši, ki je 

izredno pomembno, je treba v proces izobraževanja občasno vključiti tudi širšo 
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skupnost. Izredno pomembno je, da se v šoli določi zaupnika, ki bo skrbel za 

interakcijo med šolo, starši in lokalno skupnostjo (nevladne organizacije, azilni 

dom), saj slednji dopolnjujejo delo učiteljev z izvajanjem učne pomoči. 

Kot omenjeno, slovenska zakonodaja omogoča ukrepe in prilagoditve za učence 

priseljence, ki so še posebej podrobno zapisani v Strategijah vključevanja otrok, 

učencev in dijakov migrantov v sistem VIZ in v Smernicah za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole. Žalostno pa je dejstvo, da  zaposleni strokovni delavci v 

svetovalnih službah na osnovnih šolah v Sloveniji premalo poznajo Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, kar dokazuje raziskava, v katero so bili 

vključeni svetovalni delavci iz vse Slovenije (321 delavcev svetovalnih služb na OŠ). 

Rezultati so pokazali, da kar tretjina vprašanih Smernic za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole ni poznalo, od teh ki so jih poznali, pa jih le 4 % poznalo 

zelo natančno, tretjina pa natančno. Vsi ostali so ta dokument poznali le delno oziroma 

so zanj le slišali, zapiše Jerkovič (2015). 

2.2. Integracija ali inkluzija?  

V samem vzgojno-izobraževalnem  sistemu poznamo dva koncepta vključevanja, in 

sicer integracijo ter inkluzijo. Resman (2003) meni, da sta integracija in inkluzija pojma, 

ki se povezujeta in stojita nasproti pojmom, kot so rasizem, nestrpnost in segregacija 

(koncepti, s katerimi se srečujejo prosilci za azil), a hkrati lahko med njima vidimo tudi 

številne razlike. Sedaj je vprašanje, kateri pristop je bolj primeren za vključevanje otrok 

prosilcev za azil v šolski prostor? 

Politika Evropske unije vidi področje vzgoje in izobraževanja kot ključno za izvajanje 

integracije priseljencev, ki se kaže v enakopravnem dostopu do izobraževalnih 

institucij, uspešno končanem šolanju in v enakih možnostih za nadaljevanje 

izobraževanja (Medvešek, 2006). Številni avtorji omenjajo, da integracija pomeni 

namestitev otroka v šolski prostor, kjer se mora ta prilagoditi zahtevam okolja in delati 

tako, kot se to pričakuje od vrstnikov. Torej priseljenec je tisti, ki se mora podrediti 

šolskemu sistemu, saj bo drugače izključen (Kavkler, 2008). Corbett (1998, str. 128) 

na preprost način integracijo opredeli s stavkom: »Vstopi, toda samo če se lahko 

prilagodiš.« 

V zadnjih letih pa se na področju vzgoje in izobraževanja pojavlja izraz inkluzija. Peček 

in Lesar (2006) menita, da ta postavlja v ospredje potrebe vseh učencev, predvsem 

marginaliziranih. Inkluzija je torej proces, ki  vključuje vse učence in zajema pozitiven 

odnos do drugačnosti (Kavkler, 2008). » Vsakemu posamezniku omogoča, da sodeluje 

v tolikšni meri, kakor zmore, saj doseganje povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za 

vključitev v širšo okolje« (prav tam, str. 11). Predvsem izhaja iz konceptov strpnosti, 

tolerantnosti, sobivanja, multikulturnosti in interkulturnosti ( prav tam). Lahko rečemo, 

da postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju izključevalnih dejavnikov, kot so rasa, 

spol, etičnost, ki učencem otežujejo šolsko življenje (Peček in Lesar, 2006). Corbert 

(1998, str. 128) jo opiše s stavkom:» Vstopi, tukaj spoštujemo razlike! Tu si lahko tak, 

kot si.« 
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Kavkler (2008) še bolj podrobno predstavi razlike med integracijo in inkluzijo. Po 

njenem mnenju integracija zajema le nekatere otroke, ki jih skuša spremeniti, 

prilagoditi njegovo šolsko in širše okolje nekemu »povprečju«. Da se lahko vključi, 

mora dosegati predpisane standarde znanja; otrok mora biti sposoben doseči 

minimalne vzgojno-izobraževalne dosežke in se prilagoditi učnemu okolju, drugače ne 

more doseči popolne integracije v šolsko okolje. Šolski sistem ostane nespremenjen 

(le določeni ukrepi – npr. iskanje novih načinov, kako vključiti vse otroke k različnim 

dejavnostim). Prav tako se pri tem procesu poudarjajo motnje in primanjkljaji, pri 

samem vključevanju pa otroku pomaga specialist. Bolj pa je naklonjena inkluziji, za 

katero meni, da je namenjena vsem otrokom. Otrok sodeluje, kolikor zmore,  

doseganje povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše 

socialno okolje. Različnost vidi kot temelj za socialno povezovanje. V samem procesu 

se poudarja optimalen razvoj učenca, pri čemur mu pri doseganju ciljev pomaga 

predvsem učitelj, ki je deležen podpore in pomoči specialista. 

Pojem integracije tako ni enak pojmu inkluzije. Slednja se osredotoča na potrebe vseh 

učencev, s posebnim poudarkom na učencih, ki so izpostavljeni marginalizaciji. To so 

učenci, ki živijo v revščini, Romi, učenci s posebnimi potrebami, učenci iz drugojezičnih 

okolij, učenci etičnih manjšin itd. (Kavkler, 2008). Integracija pa predvsem obsega 

vključenost osebe oziroma skupine v večinsko družbo z možnostjo enakega dostopa 

do zaposlitve, zdravstvenih storitev in šolanja (Kogovšek in Petkovič, 2007). 

Če povzamemo različne razlage, lahko ugotovimo, da je inkluzija ožji pojem in jo avtorji 

uporabljajo predvsem na področju vzgoje in izobraževanja ter je povezana z 

vključevanjem rizičnih skupin učencev. Integracija pa je širši pojem, ki zajema 

vključenost osebe v večinsko družbo, tako da jim omogoča enak dostop do šolanja, 

zdravstvenih storitev, zaposlitve, ki so na voljo večinskemu prebivalstvu (Kogovšek in 

Petkovič, 2007). Zanjo naj bi bila odgovorna država, a na žalost prav ta priseljence 

naseljuje tako, da prepreči prostorsko koncentracijo naseljencev (jih postavi ob rob 

družbe (Verlič Christensen, 2002). 

Moje mnenje je, da je inkluzija bolj primeren izraz za vključevanje otrok prosilcev za 

azil v šolski prostor, saj se morajo za njihov napredek in uspeh vključiti vsi sodelujoči 

oziroma morajo k sami vključitvi otroka prosilca za azil pristopiti s sistemskim 

pristopom. Torej za izvajanje inkluzije moramo upoštevati štiri podsisteme, in sicer 

podsistem otrok (otrokove sposobnosti za učenje in trud, ki ga vlaga v učenje), 

podsistem razred (v njem ima pomembno vlogo učitelj s svojimi stališči, 

organizacijskimi veščinami, kompetence sodelovanja s starši), podsistem šola 

(organizacija šole, nudenje podpore strokovnim delavcem) in podsistem širše okolje 

(vključenost staršev, nevladne organizacije, prostovoljci, izobraževanja učiteljev) 

(Kavkler, 2008). Šele s takšnim pristopom bomo zagotovili, da se bo učenec vključil v 

razred, šolo in širše okolje ter se počutil zaželenega in sprejetega. Prav tako so ti otroci 

tudi »drugačni« (barva kože, kultura, jezik) in je inkluzija tista, ki zajema drugačnost ter 

vključuje vse učence in se ukvarja z vsebinami, ki so povezane z drugačnostjo (prav 

tam). Lesarjeva (2009) dodaja, da se pri inkluziji ne vključuje le izpostavljenih skupin 
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učencev, temveč se pri odločanju in vključevanju v izobraževalni sistem vključijo tudi 

starši oziroma skrbniki. 

Seveda pa so za otroka prosilca za azil pomembni tudi integracijski cilji, ki jih postavlja 

integracijska politika, ki poudarja pomen medkulturnega šolskega okolja in učenje 

slovenščine, saj je le-to pomembno za integracijo v šolski in slovenski družbeni prostor 

(Vižintin, 2009). 

2.3. Medkulturnost  

Lukšič Hacin (2009) opredeljuje medkulturnost kot opisovanje družbe, v kateri živi več 

etničnih oziroma kulturnih skupnosti ali skupin. Vižintin (2013) meni, da se moramo za 

ustvarjanje medkulturne družbe potruditi in spremeniti lastno obnašanje ter predsodke, 

saj naj bi medkulturna družba poudarjala sodelovanje različnih skupnosti v večkulturni, 

večjezični, večverski, večetnični družbi. Bešter (2009) pa medkulturnost razume kot 

interakcijo, izmenjavo in rušenje pregrad med različnimi ljudmi, ki živijo v določeni 

skupnosti. Lahko bi rekli, da v  medkulturni družbi »vlada visoka stopnja socialne 

aktivnosti med posamezniki, pripadniki različnih skupin, vzajemnega spoštovanja, 

vrednost, tradicij in norm« (Motik in Veljić 2007, str. 15). Kulture tako bivajo druga poleg 

druge in hkrati ohranjajo lastno kulturo ter vzpostavljajo odprte medkulturne odnose, 

interakcije in izmenjave. Pri tem sta pomembni strpnost in ohranitev enakopravnih 

odnosov ter spoštovanje različnih vrednot (Brander idr., 2006). »Cilji medkulturne 

vzgoje so tako: spodbujanje razumevanja, da je svet soodvisen, preseganje negativnih 

predsodkov, etničnih stereotipov, spodbujanje pozitivnega vrednotenja razlik in 

raznolikosti, iskanje in osvetljevanje podobnosti in različnosti med kulturami in 

razvijanje pozitivnih odnosov in obnašanja do ljudi iz drugačnih družb in kultur« 

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

izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007, str. 15). Z drugimi besedami bi lahko rekli, 

da je medkulturno učenje nekakšno problemsko učenje, saj razmišljamo o tem, kako 

konkreten primer rešujejo različne etične manjšine oziroma religije (Kraševec idr. 

2007). 

2.3.1. Medkulturnost v osnovni šoli 

Markovič in Zorec (2009) poudarjata, da medkulturno okolje predstavlja tudi šola, ki pri 

učencih spodbuja razmišljanje o različnih kulturah in konceptih življenja. Šola spada 

med institucije, ki bi z ustreznim pristopom lahko izboljšale stanje določenih etičnih 

skupnosti z značilnimi kulturnimi vzorci vedenja, predstav in vrednostih načel. Milharčič 

Hladnik (2012) pri tem opozarja, da lahko šola pomembno vpliva na zmanjševanje 

rasizma, po drugi strani pa lahko razširja in spodbuja stereotipe, razredne razlike in 

družbene neenakosti. Zaradi tega je izredno pomembno, še posebej za otroke prosilce 

za azil, da ima šola odprt odnos do drugačnosti in zagotavlja pozitivno razredno klimo 

in participacijo (Klinar 2010). Otroke naj bi z medkulturno vzgojo spodbujala k 

spoznavanju in raziskovanju lastne kulture in kulture drugih. Pomagala naj bi 

prepoznavati neenakopravnost, rasizem, stereotipe, predsodke in opolnomočila z 
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znanjem, s katerim se bodo znali otroci postaviti zase in se spopasti, ko se bodo srečali 

z omenjenimi pojmi (Brander idr., 2006).  

Medkulturno izobraževanje je primerno za otroke vseh starosti, saj jim daje vpogled in 

miselnost, da je drugačnost oziroma raznolikost nekaj povsem običajnega.  

Pomembno je, da je medkulturno izobraževanje povezano z vsemi predmeti in 

vključeno v vsakdanje življenje v šoli, kot na primer pri obšolskih dejavnostih 

(medkulturna srečanja, predstavitev svetovnih jezikov, šolska praznovanja, 

predstavitev različnih kuhinj oziroma vrst hrane ...). Ne smemo pa pozabiti, da se 

medkulturnost kaže tudi v raznolikosti šolske stavbe in okolice, zato je pomembno, da 

prostori dajejo pridih medkulturnosti. To dosežemo z raznimi razstavami, zemljevidi 

sveta, s knjigami v šolski knjižnici, ki so v različnih jezikih in podobno (Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). S takšnim načinom delovanja,  

šola postane zgled otrokom in pripomore k boljšemu sprejemanju in vključevanju ljudi 

različnih kultur (Zudič Antončič in Zorman, 2006).  

Resman (2003) pojem medkulturnost enači tudi s pojmom večkulturnost in s tem 

označuje sobivanje več kultur znotraj posameznega območja. Tudi v različnih 

literaturah, ki predstavljajo medkulturnost v šoli, lahko zasledimo pojem večkulturna 

pedagogika, ki predstavlja pouk, v katerem so manjšine, etnične skupine, begunci, 

prosilci za azil, različno spolno in versko usmerjeni posamezniki, učenci s primanjkljaji 

na nekaterih področjih, nadarjeni učenci, učenci s posebnimi potrebami ter z nizkimi 

izobrazbenimi zmožnostmi obravnavani enakovredno (Ftičar, 2006). Kljub temu se 

praksa večkulturne pedagogike od šole do šole razlikuje, saj je odvisna od tega, v čem 

se otroci med seboj razlikujejo. Glede na te razlike se šola nato načrtno loti izvajanja 

učnega procesa in pri tem upošteva načelo interkulturalizma. Pouk poteka tako, da 

omogoča izvajanje dejavnosti, s katerimi učenci oblikujejo svoja stališča in zgradijo 

odnos do drugačnosti (prav tam). Seveda pa za izvajanje večkulturne pedagogike in 

oblikovanje medkulturnega okolja ni pomemben le odnos učitelj-učenec, temveč je 

pomembno tudi sodelovanje s starši, saj so le ti najpomembnejši učitelji svojih otrok, 

hkrati pa so za učitelje vir mnogoterih izkušenj (najbolje poznajo kulturo svojega otroka) 

(Korošec idr., 2018). Tako je cilj vzgoje za večkulturno družbo oblikovati ljudi za mirno 

sožitje različnih socialnih, kulturnih in drugih skupin (Ftičar, 2006). 

Tudi  Dekleva in Razpotnik (2002) menita, da je šola prostor, kjer se srečujejo kulturno 

raznoliki učenci in se tako vsakodnevno vzpostavljajo medkulturni odnosi. Tako je ta 

posledično ena najpomembnejših institucij  pri vzpostavitvi  medkulturnega dialoga. 

Slednji pa predstavlja »proces, ki zajema odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med 

posamezniki in skupinami z različnim etičnim, kulturnim, verskim in jezikovnim 

poreklom in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja.« 

(Bergant idr., 2009, str. 16). Ule (2009) še dodaja, da s pomočjo medkulturnega dialoga 

razvijamo interakcije in odnose med člani različnih socialnih in kulturnih skupin. 

2.4. Vključenost prosilcev za azil v osnovni šoli  

Socialna vključenost je opredeljena kot proces posameznikove samorealizacije v 

družbi in njegove sprejetosti s strani skupnosti (Kovacheva, 2017, v Štirn idr., 2018). 
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Lahko bi rekli, da ta poteka v vzajemni izmenjavi med večinskim prebivalstvom in 

priseljenci, v našem primeru med »domačimi učenci ter učitelji« in učenci, ki prihajajo 

iz azilnega doma. Ko govorimo o socialni vključenosti, hkrati mislimo tudi na  

pripadnost, o kateri lahko v šolskem okolju govorimo, ko imajo učenci občutek, da se 

v šoli počutijo dobro ter so sprejeti s strani učiteljev in učencev (Libbey, 2007).  

Zavedati se moramo, da otroci prosilci za azil ne poznajo slovenskega jezika in kulture, 

zato še toliko bolj potrebujejo podporo pri vključevanju v novo šolsko okolje in pri 

uresničevanju svojih potencialov. Tako za občutek pripadnosti nista dovolj le 

dobrodošlica in učna pomoč, temveč tudi medkulturno okolje v katerem so zajete 

dejavnosti, v katerih otroci spoznavajo drug drugega in razvijajo pozitivne socialne 

odnose ter empatijo (Kolenc in Lebarič, 2007). Podporno okolje je tako eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov pri uspešnem vključevanju otrok in njihovih družin v 

vzgojno-izobraževalni sistem. 

Za uspešno vključevanje otrok priseljencev (med katere so po zakonu umeščeni tudi 

prosilci za azil) Jelen Madruša idr. (2018) v programu medkulturnosti predlagata 

proces, prikazan na sliki 1 in sliki 2, pri katerem se faze medsebojno prepletajo. 

                 

Slika 1: Prikaz procesa                             Slika 2: Predlog programa dela z otroki                                                      

vključevanja priseljenih otrok                    priseljenci v osnovni šoli 

 

Vir: Madruša idr, 2018, str. 21                             Vir: Madruša idr., 2018, str. 28 
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Sliki prikazujeta, da naj bi šola pred začetkom šolskega leta učence in njihove starše 

povabila na »dan dobrodošlice«, kjer bi spoznali razrednike, šolo, urnik in se seznanili 

s slovenskim šolskim sistemom. Pri tem naj bi strokovni delavci ob sprejemu zagotovili 

varno in prijetno učno okolje. Sledil bi pogovor s starši in otrokom, kjer bi pridobili 

informacije o otrokovem dosedanjem šolanju, njegovih izkušnjah, pridobljenem znanju 

in učnih strategijah. Zatem naj bi pripravili individualni načrt aktivnosti, glede na 

otrokovo predznanje in močna področja. V njem načrtujejo vzgojno- izobraževalno delo 

in cilje ter prilagoditve pri poučevanju in ocenjevanju znanja. Strokovni delavci nato 

pripravijo oddelek na prihod novega učenca in le-temu poskušajo poiskati tudi tutorja 

– učenca, ki pomaga pri začetnem socialnem vključevanju v šolsko skupnost (Jelen 

Madruša, idr. 2018). 

V času intenzivnega začetnega učenja slovenščine učitelji otrokom ponudijo pomoč v 

obliki dopolnilnega pouka. Pri pouku mu nudijo jezikovno podporo in mu po potrebi 

snov ob razlagi poenostavijo. Pri predmetih (v okviru dnevne dejavnosti), kjer učni 

načrti omogočijo, strokovni delavci v pouk vnesejo medkulturne vsebine (otrokom 

predstavijo različne kulture, jezike, običaje ...). Učence vključijo tudi v interesne 

dejavnosti in podaljšano bivanje. Prav tako pa otroke in starše seznanijo s podpornimi 

aktivnostmi, ki so organizirane v lokalnem okolju in informirajo starše o tečajih jezika 

za odrasle, saj je le ta izjemno pomemben za znanje slovenščine in posledično znanje, 

ki  daje staršem možnost, da sodelujejo s šolo in so vključeni v šolski prostor (prav 

tam). Tudi raziskave so pokazale, da jezikovne in kulturne razlike omejujejo 

vključenost staršev v šolske aktivnosti in komunikacijo z učitelji ter s  šolo (Seginer, 

2006). 

Vidimo, da ima šola izjemno pomembno vlogo pri vključevanju priseljencev ter pri 

spodbujanju njihove pripadnosti, saj otroci v šolskem prostoru pridobijo znanje, veščine 

in razvijejo podporne odnose, ki so ključni dejavniki za socialno vključenost tudi na 

različnih področjih življenja. CDC (2009) omenja, da so dejavniki, ki spodbujajo 

otrokova pripadnost v šolskem prostoru, sledeči:  

• podpora odraslih 

• podporna skupina vrstnikov 

• motivacija za delo v šoli 

• pozitivno šolsko okolje  

Baloh idr. (2015) v svojem članku dopolnjuje, da je za uspešno vključevanje otrok 

priseljencev, med njimi tudi prosilcev za azil, pomemben jezik. V šolstvu so tako v času 

projekta medkulturnosti razvili nov model vključevanja otrok tujcev v šolo. Ta model 

zajema uvajalnico, ki jo otroci obiskujejo pred pričetkom šolskega leta oziroma ob 

vstopu v šolo, ter nadaljevalnico, ki jo obiskujejo med šolskim letom. Prva zajema 20-

urni intenzivni tečaj slovenščine, kjer je cilj učenje jezika, vključevanje v novo okolje in 

upošteva tako jezikovno kot socialno vključenost. Program je zasnovan tako, da so 

učenci 2–3 ure na tečaju slovenščine, kjer se učijo osnovnega besedišča, preostanek 

ur pa v svojem razredu. Tečaj pa ni namenjen le otrokom, temveč tudi staršem.  
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Ko učenec zaključi program uvajalnice, gre v program nadaljevalnice, v kateri je v 

obdobju dveh šolskih let deležen dodatne podpore preko različnih dejavnosti, kot so 

učna pomoč, individualni program za učenca, učenje slovenščine kot drugega jezika, 

različne prilagoditve, med katere spada tudi prilagoditev ocenjevanja, podpora pri 

vključevanju v interesne dejavnosti v šoli in izven nje itd. Z različnimi dejavnostmi ne 

krepijo le učenja slovenščine, temveč spodbujajo tudi medkulturnost. Cilj je tako 

spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov (prav tam). 

Za vključevanje otrok prosilcev za azil pa ni pomemben le jezik, temveč tudi občutek 

varnosti in sprejetosti, ki jo pridobijo s pozitivno klimo v šoli in oddelku. Za dobro klimo 

je zadolžen učitelj, ki je učencem zgled in lahko s svojimi dejavnosti pripomore k 

lažjemu vključevanju novih učenec. Za zelo dobro strategijo vključevanja otrok 

prosilcev za azil se je izkazalo, da jim pri urah pomagajo učenci »tutorji« (Jelen 

Madruša, idr., 2018). 

Baloh idr. (2015) v svojem članku za boljšo ponazoritev predstavi tudi shemo, ki 

prikazuje, kaj vse zajemata uvajalnica in nadaljevalnica, imenovana Razvoj modela: 

Vključevanje otrok priseljencev (slika 3). 

Slika 3: Vključevanje otrok priseljencev 

 
                          Vir: Baloh idr., 2015, str. 18 

2.4.1. Vloga učitelja pri vključevanju otroka prosilca za azil  

V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vsako leto vključujejo otroci priseljencev, 

med katerimi so tudi prosilci za azil. Zanje šola predstavlja popolnoma novo okolje in 

je lahko za otroka prostor stresa, poniževanj ali pa prostor varnosti, podpore in pomoči. 

Izredno pomembno pri tem je, da se šola ne osredotoča le na težave pri učenju jezika, 
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temveč vzporedno pozornost namenja tudi čustvenemu in psihosocialnemu stanju 

otroka. Otroka mora obravnavati celostno in spodbujati medkulturni dialog v šoli (Kožar 

Rosulnik, 2018). 

Kot že omenjeno, za učence ni pomembno samo šolsko okolje, temveč tudi socialne, 

kulturne in intelektualne dimenzije oddelka. Poleg poučevanja so pomembni urnik, 

sedežni razpored, socialni odnosi in splošno ozračje razreda. Slednji vpliva na učni 

uspeh učencev ter na pristnost socialnega učenja. Da pa bi vse to dosegli, so zelo 

pomembne učiteljeve kompetence, ki oddelek vodi (Pšunder, 2011,). Ena izmed 

najpomembnejših socialnih kompetenc je učiteljeva sposobnost, da vzpostavi in 

vzdržuje odnose z učenci (Jennings in Greenber, 2009). Pšunder (2011) pa izpostavlja 

tudi nekaj predlogov, ki so lahko učitelju v pomoč pri vzpostavljanju pozitivnih 

medsebojnih odnosov z učenci. Ti predlogi so sledeči: 

• do učencev je spoštljiv in prijazen, 

• se iskreno zanima za napredovanje in interese učencev in jim je pripravljen 

pomagati, 

• zaveda se, kako pomembni so pozitivni odnosi za samo počutje, učenje in 

vedenje učencev, 

• zaveda se, kako pomembna je preventiva (jasno pove učencem kaj od njih 

pričakuje), 

• izraža pozitivna pričakovanja do učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi, 

• izogiba se nekonstruktivni kritiki in pri učencih išče dobro, 

• se izogiba nadvladi, 

• predstavlja dober zgled. 

Za dobre odnose z učenci lahko poleg zgoraj naštetih predlogov uporablja tudi 

strategije, kot so pogovor z učenci, jim biti na razpolago, ko ti preživljajo težke čase, 

upoštevanje njihovih idej pri pouku, zagotavljanje jasnih meja, izražanje skrbi in 

spoštovanja do učencev ter ustvarjanje priložnosti za pozitivne povratne informacije 

(Košir, 2013). 

Zmožnost upoštevanja zgornjih predlogov je odvisna od učiteljeve pripravljenosti 

učenja iz izkušenj in v kakšni meri je pripravljen prepoznati in spremeniti svoja 

neustrezna stališča in prepričanja (prav tam). Za uspešno vključenost otrok prosilcev 

za azil ima pomembno vlogo učitelj, ki je odprt do drugačnosti in ima dobro razvite 

medkulturne zmožnosti in kompetence. Bender-Szymanski (2002) meni, da ima učitelj 

z medkulturnimi zmožnostmi naslednje značilnosti:  

• pozna značilnost migracij kot družbenega razvoja (vzroki za migracije, stališča 

strokovnih delavcev in način dela v nacionalno, versko in kulturno heterogenem 

razredu), 

• pozna zgodovinski razvoj migracij, 

• odgovarja na vprašanja o kulturni drugačnosti in zavestno razvija odpor proti 

lastnim predsodkom po drugačnosti, 

• prepozna potrebe priseljencev in jim zna pomagati pri premoščanju težav, 
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• začuti izzive dvojezičnosti in večjezičnosti, 

• razvija razumevanje in pridobiva znanje jezikov svojih učencev, da bi lažje in 

hitreje ter pristneje vzpostavil prvi stik z njimi ter motiviral učence in njihove 

starše za dolgoročno sodelovanje, 

• spodbuja medkulturno komunikacijo, 

• spodbuja strpnost med različnimi učenci in jih pripravlja za življenje in sožitje v 

medkulturni družbi. 

Kljub predlogom in smernicam so na žalost številne raziskave pokazale, da se je 

pomanjkanje medkulturnih kompetenc pokazalo pri velikem številu učiteljev. Raziskave 

so pokazale, da mnogi učitelji menijo da so strpni, vendar v konkretnih situacijah ne 

ravnajo tako (Skubic Ermenc, 2006). Prav tako prihaja do diskriminacij in predsodkov, 

saj so pričakovanja učiteljev do priseljencev manjša (Hodges Persell, 2009). Še več, 

Lesar idr. (2018) v  poročilu o evalvaciji predloga programa dela z otroki priseljenci za 

področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja so v 

raziskavi ugotovili, da imajo učitelji negativna stališča do otrok priseljencev. Zanimiv je 

podatek, da so osnovnošolski učitelji vseeno veliko bolj odprti in tolerantni do 

priseljencev kot pa srednješolski učitelji. Tudi Peček Čuk in Lesar (2006) sta naredili 

raziskavo na tem področju in prišli do zastrašujočega podatka, da kar 10 % učiteljev 

ne želi poučevati otrok priseljencev in jih v svoj razred ne bi sprejeli. Zaradi takšnih 

stališč nekaterih učiteljev so pri vključevanju v oddelek najbolj sami sebi prepuščeni 

Romi in otroci priseljencev (Lesar, 2009). Novak idr. (2009, v Madruša idr., 2018) pa 

dodajajo, da posledica vsega tega tiči v tem, da učitelji običajno ne poznajo in ne 

razumejo kulturnih razlik, običajev in navad priseljencev in posledično velikokrat 

prihaja do nesporazumov. Primer dobre prakse je projekt Razvijajmo medkulturnost 

kot novo obliko sobivanja, ki je bil usmerjen k dvigu učiteljevih kompetenc za delo z 

dijaki in učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina, hkrati pa naj bi spodbujal strpnost med 

učenci (Baloh idr., 2015). 

V razredu ima veliko vlogo učitelj, saj je on tisti, ki odloča, kakšne interakcije bo 

spodbujal. Prav tako pa s svojimi stališči, zgledom in pričakovanjem vpliva na 

uspešnost vključevanja otrok (Lesar, 2009). Pozoren mora biti tudi na predsodke, saj 

so posamezniki ali skupine označeni kot drugačni, zato so deležni diskriminacije. 

Zavračanje svoje skupine in občutki manjvrednosti se pri diskriminaciji skupin začnejo 

že v zgodnjem otroštvu (Ule, 2009). Ravno zaradi tega je pomembno, da ima učitelj 

razvite medkulturne zmožnosti ali kompetence in tako spodbuja k medkulturnemu 

dialogu, ki se nanaša na razvoj sposobnosti za sobivanje raznolikih ljudi, glede na 

kulturno okolje (2014). Poleg tega je njegova naloga, da mora načrtovati dejavnosti 

oziroma aktivnosti, kjer bo spodbujal večkulturnost in otroke poskušal naučiti vedenja, 

potrebnega za preživetje v večkulturni družbi. Z učenci se mora pogovarjati o vseh 

vprašanjih, ki obremenjujejo odnose drugačnosti. Prav tako pa se mora zavedati, da 

vsak učenec v šolo prihaja z določenim znanjem, stereotipi, stališči in predsodki, ki  jih 

je oblikoval doma. Naloga učitelja in tudi drugih strokovnih delavcev je tako ugotoviti, 

kakšno je znanje učencev o večkulturnosti. Za učinkovito vključevanje otrok prosilcev 

za azil v VIZ pa je pomembno tudi sodelovanje s starši, ne le s starši otroka prosilca 
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za azil, temveč tudi z vsemi starši, katerih otrok obiskuje isto šolo, saj imajo le-ti 

pomembno vlogo pri oblikovanju ozračja in stališči do večkulturnosti (Ftičar, 2006). 

Šole, ki v Sloveniji prikazujejo posamezne elemente dobre prakse in v svojo prakso 

vključujejo medkulturni dialog, so: OŠ Koper (usposabljanje učiteljev na medkulturnih 

izobraževanjih), OŠ Livada (z zastavami na enoti sporočajo, da imajo učence iz 32 

različnih držav; vzpostavljeno mrežo prostovoljcev in nov način poučevanja 

slovenščine – uvajalnica in nadaljevalnica), ter OŠ 8 talcev v Logatcu (v šolskem 

časopisu so objavili prispevke, ki so jih napisali njihovi begunci, v skladu s potrebo po 

komunikaciji z arabsko govorečimi učenci pa so objavili tudi Slovensko-angleško-

arabski slovar za šolske namene). Naštete šole dajejo poudarek temu, da se delavnice, 

projekti in druge aktivnosti izvajajo z vsemi otroki in njihovimi starši in ne samo s 

priseljenci (Vižintin, 2008). 

2.4.2 Medvrstniški odnosi   

Za otrokov razvoj je poleg družinskega okolja, kjer potekajo družinski odnosi, 

pomembno tudi vrstniško okolje, kjer potekajo vrstniški odnosi (Harris, 2007). 

Raziskave to trditev potrjujejo, saj rezultati prikazujejo, da do srednjega otroštva kar 

30 % otrokovih družbenih interakcij vključuje vrstnike (Gifford Smith in Brownell, 2002). 

V samih vrstniških interakcijah se stkejo tudi prijateljske vezi, ki so glavna značilnost 

življenja odraslih in otrok. »Že v 4. letu starosti naj bi 75 % otrok v skupinskih 

okoliščinah imelo pogoste, vzajemne, skupne, pozitivne interakcije z izbranimi vrstniki« 

(Howes, 1996, v Gifford Smith in Brownell, 2002, str. 248 ). Pozitivne interakcije so v 

veliki meri povezane s pozitivnim odnosom do šole in tudi boljšimi dosežki na 

akademskem področju. Če pogledamo širše, imajo prijateljski odnosi in šola vzajemni 

učinek na posameznika. Prijatelji, kot sem omenila, vplivajo na reševanje problemov 

in lažje prilagajanje šoli, slednja pa vpliva na priložnost, kjer otrok lahko goji zdrava 

prijateljstva (prav tam). 

Otroci iz azilnega doma se z vrstniškimi odnosi v gostujoči državi v največji meri 

srečajo v šolskem okolju, saj ta zagotavlja pogostost stikov z vrstniki, s katerimi vstopijo 

v interakcijo (Košir, 2013). Tu otroci dobijo pomembne veščine, znanja in socialne vezi 

(Bešter, 2009). Otroci stkejo prijateljske vezi, preko katerih doživijo pripadnost, 

potrjujejo svoje interese, izražajo strahove, se naučijo sodelovanja, kontrole, 

pogajanja, partnerstva ... (Porter, 2000, v Košir 2011). Otroci v prijateljskem odnosu 

vplivajo na svoje vrstnike in ti vplivajo nanj (so hkrati tudi pod njihovim vplivom). Ta 

vzajemni proces se imenuje vzajemno vplivanje (Košir, 2011). 

Bukatko in Daehler (2004, str. 539) menita, da so za človeka vrstniške skupine zelo 

pomembne in se oblikujejo glede na skupne interese, socialno ozadje (ekonomsko, 

rasno in etično pripadnost) in glede na skupne dejavnosti. Otroci si v večini za prijatelje 

izberejo vrstnike, ki so jim podobni (Gifford Smith in Brownell, 2002). Bukatko in 

Deahler (2004) poudarjata, da je vpliv vrstniških skupin najpomembnejši v šolskem 

obdobju, predvsem v obdobju osnovne in srednje šole. Vpliv vrstnikov je lahko tako 
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negativen kot pozitiven (Harris, 2007). Berndt (1999, v Košir, 2011) omenja tri 

dejavnike, ki vplivajo, ali bo vpliv negativen ali pozitiven. Ti dejavniki so: 

• značilnost prijateljev (pozitivno učno obnašanje v šolskem prostoru, vpliva na 

učenčevo šolsko prilagojenost) 

• značilnost prijateljskih odnosov (kakovostni odnosi se zajemajo v več pozitivnih 

interakcijah) 

• interakcija  med značilnostjo prijateljev in značilnostjo prijateljskih odnosov (če 

ima učenec kakovosten prijateljski odnos z vrstnikom, katerega vedenje je 

primerno, potem bo to pozitivno vplivalo na samo učenje). 

Brend in Keefe (1996, v Košir 2013)  k vplivanju dodajata še motive, in sicer menita, 

da je prvi motiv za vplivanje želja po odobravanju, drugi motiv je stremenje k temu, da 

bi razmišljali in se vedli kot naši prijatelji, tretji motiv obsega zvišanje lastne 

pomembnosti ob tekmovanju s prijatelji, zadnji motiv pa predstavlja, da želimo imeti 

prav. Ob vsem tem je zanimivo dejstvo, da vrstniki zanikajo, da bi prijatelji vplivali 

nanje. 

2.4.2.1. Socialna sprejetost med vrstniki 

Vrstniške odnose je mogoče povezati s stopnjo socialne sprejetosti, glede na to, koliko 

in kakšne kvalitetne prijateljske odnose ima učenec (Kindermann in Gest, 2011).   

Otrok, ki se druži z veliko učenci, naj bi bil sprejet in je posledično zato tudi družaben, 

živahen, optimističen, strpen in prilagodljiv (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 

2004). Poleg tega zaznava svoje pomembno mesto v interakciji z učitelji in sošolci, kar 

mu zbuja pripadnost in varnost (Košir in Habe, 2013). Na drugi strani pa ima otrok, ki 

ga sošolci zavračajo in prezirajo, pogosto slabše socialne spretnosti, osredotočeni so 

le nase in imajo močno željo po pozornosti drugih. Vmes med sprejetimi in nesprejetimi 

otroci pa so tudi prezrti otroci, med katere pogosto spadajo priseljenci. 

Kakovostni medvrstniški odnosi so temeljni pogoj za čim manj boleče vključevanje 

otroka priseljenca v razred, zato bi morali biti pedagoški delavci pozorni na socialno 

sprejetost oziroma nesprejetost novega učenca, kajti mnogo učencev je osamljenih in 

neopaženih. Med njimi lahko zasledimo tudi osamljenega učenca, ki ga imenujemo 

kulturni osamljenec in ga skupina ne sprejema zaradi rasnih, verskih, nacionalnih, 

političnih ali drugih razlogov (Horvat in Košir, 2013). Prav tako pa sprejetost med 

vrstniki otroku omogoča pozitivno samopodobo  (Porter, 1996, v Pečjak in Košir, 2008). 

Schmuck in  Schmuck (2002, v Košir, 2011) omenjata, da so značilnosti, ki razlikujejo 

sprejete in nesprejete učence, predvsem telesne značilnosti otroka, kot so zunanji 

videz, stil oblačenja, barva kože, socialno vedenje, inteligentnost in duševno zdravje. 

V vse te kategorije spadajo otroci prosilci za azil, saj se po zunanjosti razlikujejo od 

svojih sošolcev, prav tako je njihovo socialno vedenje različno in imajo zaradi različnih 

predhodnih znanj in kulture slabši učni uspeh. Posledično so zaradi teh dejavnosti 

mnogokrat izključeni in osamljeni, kar kažejo tudi razne sociometrične preizkušnje. Te 

so pokazale, da ima pomemben delež priseljencev v razredu šibkejši občutek 
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pripadnosti od vrstnikov (Štirn idr., 2018). Ravno zaradi tega je še toliko bolj 

pomembna naloga učitelja in celotne šole, da ustvarjajo šolski prostor kot medkulturni 

prostor, kjer je sprejeta drugačnost. S takšnim okoljem bo lahko vsak otrok pridobil 

prijatelje, kar je pomembno pri otrocih v srednjem otroštvu, saj je za to obdobje 

»značilno oblikovanje lojalnih prijateljstev, vzdrževanje odnosov, delovanje v stabilni 

skupini, usklajevanje prijateljstev in članstva v skupinah« (Košir, 2013, str. 41). Prav 

tako pa jim prijatelji pomagajo pri težavah, ko se otroci iz azilnega doma srečajo v 

novem okolju. 

Dosedanje raziskave  kažejo, da sta medvrstniški odnos in vloga učitelja zares izredno 

pomembna pri vključevanju priseljenca. Sami priseljenci so v raziskavi med dejavnike, 

ki so jim pomagali pri vključitvi v razred in povezovanju z vrstniki, izpostavili znanje 

slovenskega jezika, podporo in pomoč sošolcev in učiteljev. V pomoč jim je bila 

podpora, ki so jo bili deležni, in pa pozitivna pričakovanja s strani učiteljev (Prelovšek, 

2010). 
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3. SOCIALNI POLOŽAJ OTROKA V RAZREDU 

Socialni položaj v razredu se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani vrstnikov in 

je v veliki meri določen s posameznikovo socialno kompetentnostjo (Gershman 1986, 

v Pečjak in Košir, 2008). Za dobro razredno klimo je poznavanje le-tega za učitelja 

izjemnega pomena. Pri uvidu, kako je posamezen učenec sprejet v skupini (kako se 

učenci povezujejo med seboj, ali je učenec priljubljen ali izločen oziroma osamljen), si 

lahko pomaga s sociometrično preizkušnjo (najpogosteje uporabljena tehnika), ki je 

ena izmed načinov merjenja socialne sprejetosti oziroma vrstniških odnosov (prav 

tam).  

Še posebej je sociometrična preizkušnja pomembna v razredu, kjer je priseljenec, saj 

je ta mnogokrat izključen ali osamljen. Takšnega učenca lahko, kot sem že omenila, 

imenujemo kulturni osamljenec. »Raziskave kažejo, da imajo priseljeni otroci v 

primerjavi z neprisiljenimi otroci statistično  (< 0,05) nižji občutek pripadnosti v razredu. 

Ugotovljeno je bilo, da ima torej večji delež učencev priseljencev neugoden 

sociometrični položaj v tistih oddelkih, kjer imajo učenci in dijaki na splošno manjše 

zanimanje za druge kulture in so manj odprti za sprejemanje novih sošolcev. V teh 

razrednih skupnostih imajo na splošno tudi manj pozitivno oddelčno klimo (Štirn idr., 

2018).  

3.1. Sociometrična preizkušnja 

Utemeljitev sociometrične preizkušnje je Jakob Levy Moreno, znan tudi kot ustanovitelj 

psihoterapije in psihodrame. Sociometrija po njegovih besedah pomeni merjenje 

medčloveških odnosov, s katero ugotavljamo socialno strukturo skupine (Flere, 2000). 

Njeno glavno načelo, da lahko vsak član, ki je udeležen v sociometrični preizkušnji, 

ocenjuje ostale člane (Cillesen, 2009).  

Uporabljamo jo predvsem takrat, ko nas zanima sociometrični položaj posameznika v 

skupini, odnosi med člani neke skupine in kohezivnost celotne skupine (Peklaj in 

Pečjak, 2015). Prav tako pa jo uporabljamo tudi, kadar želimo preučevati odnose v 

manjših skupinah, kot je na primer šolski razred (v našem primeru položaj otroka 

prosilca za azil v razredu) (Žagar, 2009). Pri vsem tem se moramo zavedati, da se 

odnosi v razredu neprestano spreminjajo, zato so sociometrične strukture omejene na 

trenutne odnose v razredu oziroma skupini. Kljub temu je treba omeniti, da so vseeno 

strukture relativno stabilne, še posebej ko je skupina dlje časa skupaj (Pečjak in Košir, 

2008). 

Pekljaj in Pečjak (2015) v svojem delu omenjata, da nekateri avtorji sociometrično 

preizkušnjo navajajo kot tehniko, drugi kot metodo, a vsi so mnenja, da z njo 

ugotavljamo sociometrični položaj posameznika v skupini, povezanost med 

posamezniki v skupini in kohezivnost celotne skupine. S pomočjo takšnega vpogleda 

lahko oblikujemo dodatne dejavnosti, socialne igre in z njimi gradimo na kohezivnosti 

razreda, sprejetosti in strpnosti drug do drugega. 
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3.1.1. Sociometrične skupine  

Za ugotavljanje sociometričnega statusa uporabljamo tako imenovani sociometrični 

vprašalnik, ki vsebuje enodimenzionalni in dvodimenzionalni sociometrični 

klasifikacijski sistem. Prvi temelji samo na uporabi pozitivnega kriterija (S kom se 

najraje igraš?), drugi pa kombinirano uporabo pozitivnega in negativnega kriterija (S 

kom se najraje igraš?/S kom se najmanj rad igraš?). Slednji omogoča razčlenitev 

učencev glede na socialno preferenčnost (všečnost), ki kaže na to, ali je posameznik 

v razredu priljubljen ali ne (opredeljena je kot razlika med številom pozitivnih in 

negativnih poimenovanj), ter na socialni vpliv (opaznost), ki predstavlja, v kolikšni meri 

so učenci opaženi s strani vrstnikov (vsota pozitivnih in negativnih poimenovanj) (Košir, 

2013). Poleg pozitivnega in negativnega kriterija pa pri vprašalniku upoštevamo tudi 

sledeče sociometrične kriterije: kriterij z omejenim številom izbir (Naštej 3 otroke, ki so 

tvoji prijatelji.) in kriterij z neomejenim številom izbir (Naštej otroke, ki so tvoji prijatelji.), 

realni kriterij (S kom bi se rad igral?) in hipotetični kriterij (S kom bi najraje poletel na 

Mars?); splošni kriterij (S kom bi rad sedel?) in specifični kriterij (S kom bi rad sedel pri 

slovenščini?); osebni kriterij (S kom bi šel na sladoled?) in socialni kriterij (S kom bi bil 

rad v skupini?) (Peklaj in Pečjak, 2015). 

Coiea in Dodge (1982, v Košir, 2013) omenjata, da  se najpogosteje uporablja 

dvodimenzionalna klasifikacija, ki razvrsti učence v pet sociometričnih skupin, in sicer:  

• Priljubljeni posamezniki: Posameznike v to skupino razvrstimo, če jih je  izbralo  

kot zaželene večje število otrok iz skupine. Dobili so veliko pozitivnih in malo 

negativnih izbir. Zanje je značilna visoka preferenčnost (Pečjak in Košir, 2008). 

»Priljubljeni otroci so v primerjavi z ostalimi štirimi skupinami bolj socialni, 

prijateljski in sodelovalni, uspešneje rešujejo socialne probleme, se učinkovito 

pogajajo z vrstniki in so jim v podporo« (Durkin, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2009, 

str, 35). Pečjak in Košir (2008) prav tako menita, da imajo priljubljeni učenci  

boljše sposobnosti reševanja problemov, kažejo bolj pozitivna socialna dejanja 

ter boljše prijateljske odnose. Dodajata le, da ti otroci dosegajo boljše 

akademske rezultate in imajo bolj razvite socialne spretnosti za doseganje 

medsebojnih ciljev in vzdrževanje pozitivnih socialnih odnosov. 

• Zavrnjeni posamezniki: Posameznikov, ki so v tej skupini, širši krog vrstnikov ne 

mara. Dobijo veliko negativnih in malo ali nič pozitivnih izbir. Zanje je značilna 

nizka preferenčnost (Pečjak in Košir, 2008). »Zavrnjeni otroci so bolj uporni in 

kritični do vrstnikov, večkrat pretirano živahni in pogosto izražajo različne oblike 

agresivnosti, več časa se igrajo sami in se počutijo bolj osamljeni kot otroci iz 

drugih skupin« (Asher idr., 1990, v Smrtnik Vitulić, 2009, str. 35). Ti otroci imajo 

nižje kognitivne sposobnosti in dosegajo nižje akademske dosežke ter nimajo 

dobrih socialnih spretnosti, ne odzivajo se na povabila k igri in izbirajo 

nepriljubljene teme za pogovor (Pečjak in Košir, 2008). 

• Prezrti posamezniki: Posamezniki, kategorizirani v tej skupini, običajno prejmejo 

malo ali nič izbir in imajo nizek socialni vpliv (Pečjak in Košir, 2008). Pogosto so 

ti otroci plahi in bolj socialno zadržani, njihov govor je večinoma egocentričen, 
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nimajo pozitivnega mnenja o sebi in se igrajo na kognitivno manj zrele načine 

kot njihovi vrstniki (Smrtnik Vitulić, 2009). Sošolci jih doživljajo kot manj prijetne 

in otroke, ki si ne želijo družbe. Ti otroci ne predstavljajo rizične skupine, kot jo 

predstavljajo zavrnjeni učenci, saj je neopaznost  v razredu običajno le začasna 

(Pečjak in Košir, 2008). 

• Kontroverzni posamezniki: Posameznike določimo v to skupino, če prejmejo  

tako veliko pozitivnih kot negativnih izbir ter imajo visok socialni vpliv (Pečjak in 

Košir 2008). Kontroverzni otroci so dokaj agresivni in pri nekaterih otrocih 

sprejeti (občudujejo agresivno vedenje), pri nekaterih pa nepriljubljeni (jih je 

strah) (Zupančič, 2001, v Smrtnik Vitulić, 2009, str. 36). Njihovo vedenje je 

kombinacija vedenja priljubljenih in zavrnjenih učencev, ki z nekaterimi vrstniki 

vzpostavijo pozitivne, z drugimi pa negativne odnose (Pečjak in Košir, 2008). 

• Povprečni posamezniki: V to skupino uvrstimo učence, ki imajo povprečno 

število pozitivnih in negativih izbir. V raziskavah nam predstavljajo standard in 

služijo kot osnova za primerjanje članov bolj ekstremnih kategorijah (Košir, 

2011). 

3.1.2. Sociometrične strukture 

Sociometrično preizkušnjo  lahko prikažemo na več načinov. Najpogostejša načina sta 

tabelarični in grafični, z izrisom sociograma in prikazom sociometričnega indeksa. Če 

je le-ta dobro izdelan, lahko v njem natančno vidimo, kako se učenci povezujejo med 

seboj, hkrati pa dobimo tudi položaj posameznika, tj. različne socialne strukture, 

katerih del je: par, veriga, trikotnik, pravokotnik, zvezda, osamljen učenec (Žagar, 

2009). Poleg sociograma pa je priporočljivo izračunati tudi sociometrični status 

vsakega posameznika (pokaže posameznikov položaj v skupini) in kohezivnost za 

celotno skupino (Kajtina, 2008).  

Za boljšo predstavo socialnih struktur si oglejmo, kako le-te v svojem delu razlagata 

Pečjak in Košir (2008) : 

• Par: Je sociometrična struktura, ki jo predstavljata 2 učenca, ki sta se vzajemno 

izbrala. 

• Veriga: Gre za vzajemno izbiranje 3 ali več učencev, pri čemer se prvi učenec 

vzajemno povezuje z drugim, ta pa dalje s tretjim, tretji s  četrtim, itd. 

• Trikotnik: Sociometrični trikotnik sestavljajo trije učenci, ki so se med seboj 

vzajemno izbrali. 

• Pravokotnik: Predstavljajo ga 4 učenci. Gre za vsaj 2 vzajemni izbiri. 

• Zvezda: Položaj zvezde zajema učenec, ki ga izbere tri ali več posameznikov. 

Učenec je v centru sociograma. 

• Osamljeni posameznik: Osamljeni učenec nima vzajemnih izbir, zato mu 

narišemo enosmerno izbiro. Pogosto v to skupino spadajo priseljenci, ki jih 

imenujemo kulturni osamljenci. 

S pomočjo sociometrične preizkušnje rezultate dobimo hitreje kot z opazovanjem, 

hkrati pa pridobimo tudi celoten vtis o medsebojnih odnosih med otroci (Pečjak in Košir, 
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2008). Pri temo se moramo vseeno zavedati, da je medvrstniške odnose najbolje 

ugotavljati  s sociometrično preizkušnjo v kombinaciji z opazovanjem ali samooceno 

učitelja, saj se pri preizkušnji lahko omejimo na število izbir ali pa učenci namesto o 

dejanskih odnosih poročajo o želenih odnosih. Prav tako ne smemo pozabiti, da 

sociometrična preizkušnja predstavlja odnos med posameznikom in skupino, kar 

pomeni, da ni nujno, da bi bil učenec, ki je sprejet v določenem razredu, enakega 

pozitivnega odziva deležen tudi v drugem razredu (Cillessen, 2009). 
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EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Vsak otrok si zasluži topel dom, varen pristan in pristne stike, v katerih se bo počutil 

sprejetega. Vendar pa vsi otroci te sreče nimajo. Otroci prosilci za azil se že v 

zgodnjem otroštvu srečajo z mnogimi travmami in grozotami, ki si jih marsikdo sploh 

ne more predstavljati. Te grozote so lahko vojna, nasilje, revščina, ki otrokovo družino 

prisili v beg ter iskanje boljšega življenja. Na poti, ki jo otrok prosilec prehodi, se sreča 

z lakoto, strahom  in žalostjo ob izgubi prijateljev in bližnjih. Lahko rečemo, da izgubi 

velik del sebe, svojo kulturo, jezik, pripadnost in identiteto. Z življenjskimi izzivi pa se 

srečuje tudi v ciljni državi. Naučiti se mora novega jezika, spoznati novo kulturo, stkati 

nove vezi in postati odporen na predsodke. Velikokrat se počuti osamljenega in si želi 

prijateljskih odnosov, a kaj ko jih zaradi nepoznavanja jezika in svoje drugačnosti težko 

stke. Ravno zaradi tega ima pomembno vloga šola in strokovni delavci, ki mu lahko 

pomagajo premostiti nekatere težave. Lahko bi rekli, da šola predstavlja otroku prosilcu 

za azil enega izmed prvih stikov z »domačini«. 

Glede na vse raziskave, ki sem jih navedla že v teoretičnem delu, je zaslediti, da se 

nanašajo predvsem na priseljence, pod katerimi so mnogokrat zajeti tudi otroci prosilci 

za azil. Štirn idr. (2008) so v raziskavi o socialnem položaju priseljenca v razredu prišli 

do rezultata, da ima večina učencev priseljencev neugoden sociometričen položaj v 

razredih, kjer je razredna klima manj pozitivna. Velikokrat so ti opredeljeni kot kulturni 

osamljenci, saj jih otroci zaradi njihove drugačnosti ne sprejemajo. Zanimiva pa je 

raziskava, ki jo predstavijo Lesar idr. (2018), in sicer, da se osnovnošolski otroci, 

predvsem otroci druge triade, zanimajo za druge kulture, sprejmejo nove sošolce in 

jim pomagajo. Menijo, da je razredna klima visoka in da učitelji sprejemajo priseljence 

ter so jim pripravljeni pomagati. Hkrati pa je v isti raziskavi  nasprotujoč podatek, ko so 

bili v vlogi anketiranih učitelji, saj podatki prikazujejo, da imajo negativna stališča do 

otrok priseljencev (prav tam). V raziskavi, ki sta jo izvedli Peček Čuk in Lesar (2006), 

je zapisan zastrašujoč podatek, da kar 10 % učiteljev ne želi poučevati otrok 

priseljencev in jih v svoj razred ne bi sprejeli. 

Med poglabljanjem v obravnavano tematiko sem zasledila, da lahko najdemo številne 

vire literature na temo vključevanja otrok priseljencev. Narejenih je tudi veliko raziskav 

s področja vrstniških odnosov, vendar je manj znanega o vrstniških odnosih do 

podskupin (Horvat in Košir, 2013). Glede prosilcev za azil je izredno malo literature, 

bolj kot ne so ti zajeti v pojmu priseljenci. Prav tako nisem zasledila niti ene raziskave, 

kako so sprejeti med svojimi vrstniki v izobraževalnem sistemu in kako nanje gledajo 

učitelji, ali pa kakšne strategije uporabljajo za lažje vključitev v razred. Ker tu vidim še 

neraziskano področje, sem se odločila, da raziščem, kako so otroci iz azilnega doma 

v osnovni šoli sprejeti med vrstniki (ali so deležni pomoči, jih sprejemajo v igro, so 

deležni zbadanja ipd.) in kakšno vlogo ima učitelj pri vključevanju otrok v azilnem domu 

v razred.  
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4. 1 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj moje raziskave je raziskati področje sprejetosti otrok prosilcev za azil v osnovni šoli 

z različnih perspektiv, in sicer s perspektive otrok in perspektive strokovnih delavcev 

na osnovnih šolah. Naslednji cilj pa je spoznati, na kakšne načine učitelji vključujejo 

otroke prosilce za azil v razred ter kako spodbujajo medkulturnost na šoli oziroma v 

razredu. Cilj sem zasledovala preko treh različnih vidikov, in sicer s pomočjo 

sociometrične preizkušnje in analize, preko česar sem pridobila vpogled na socialni 

položaj otroka prosilca za azil v razredu. Preko vprašalnika, ki so ga rešili otroci prosilci 

za azil (žal zaradi epidemije covid-19 nisem imela možnosti oditi v šolo in otroke 

opazovati), sem pridobila vpogled v to, kako menijo, da so sprejeti s strani vrtnikov. 

Preko intervjujev z učitelji pa sem ugotovila, kako učitelji vidijo, da so sprejeti otroci 

prosilci za azil, kakšno vlogo imajo pri vključevanju le-teh v razred ter v kolikšni meri v 

svojem razredu širijo medkulturni dialog. 

Za doseganje zastavljenih ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako so otroci prosilci za azil sprejeti s strani sošolcev? 

RV2: Kakšno stališče imajo učitelji do otrok prosilcev za azil? 

RV3: Kakšne strategije uporabljajo učitelji za vključitev otrok prosilcev za azil v razred? 

RV4: Ali učitelji spodbujajo medkulturni dialog, in če ga, katere strategije uporabljajo? 

 

4. 2 METODA IN RAZIKSKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu sem uporabila kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega 

pristopa, in sicer deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  Gre za raziskovalni 

pristop, ki se osredotoča na besede v procesu zbiranja in analiziranja podatkov 

(Devetak, Glažar, Vogrinc, 2009). Prvi pristop pa je tako imenovana kvantitativna 

raziskovalna paradigmo, ki jo poimenujemo tudi paradigma razlaganja, kavzalna 

oziroma tradicionalna paradigma (Vogrinc, 2008, str. 9). Zanjo je značilno, da se med 

raziskanimi pojavi iščejo vzročno-posledične zveze (Sagadin, 2001, str. 2). 

4. 3. PREDSTAVITEV VZORCA 

Moj vzorec je neslučajnostni namenski, saj me zanima točno določena skupina, zato 

dobljenih ugotovitev ne moremo posplošiti na širšo populacijo, temveč so omejene le 

na proučevan vzorec (Vogrinc, 2008). V svojo raziskavo sem zajela tri vzorce, in sicer 

10 otrok prosilcev za azil, ki obiskujejo OŠ. Ti so odgovorili na vprašanja iz anketnega 

vprašalnika. Prav tako je bilo v raziskavo vključenih 5 razredov iz OŠ, v katerem je 

prosilec za azil in so odgovorili na dve vprašanji ter pripomogli k sociometričnemu 

preizkusu, ter 8 osnovnošolskih učiteljev, ki imajo izkušnje s poučevanjem otroka 

prosilca za azil. 

Zaradi anonimnosti sem šole označila s prvimi črkami abecede, in sicer z A, B in C, in 

strokovne delavce s številkami od 1 do 8 ( na primer strokovna delavka 1). Otroke pa 

sem poimenovala glede na to, katero triado obiskujejo (učenec iz 1. triade). Tako sem 
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zakrila njihovo identiteto, saj nisem označila ne iz katere šole ne iz katerega razreda 

je učenec. 

4. 3. 1. Vzorec otrok prosilcev za azil, ki obiskujejo OŠ in so sodelovali pri 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika 

V vzorec sem zajela 10 otrok prosilcev za azil, ki so trenutno kot azilanti v Sloveniji in 

tukaj obiskujejo osnovno šolo. Otroci prihajajo iz treh različnih šol v Sloveniji, ki jih bom 

v nadaljevanju označila s prvimi črkami abecede, saj bi s poimenovanjem njihovih imen 

lahko razkrila identiteto kakšnega otroka (zaradi izredno majhnega števila otrok 

prosilcev za azil v Sloveniji). Podrobnejši podatki o otrocih za azil so predstavljeni v 

poglavju »rezultati in interpretacija«. 

4. 3. 2. Vzorec razredov, v katerem je prosilec za azil in so sodelovali pri 

sociometrični preizkušnji 

V vzorec sem zajela učence iz petih razredov, in sicer dva iz prve triade, enega iz 

druge triade in dva iz tretje triade, v katerih je otrok prosilec za azil. Odgovorili so na 

dve kratki vprašanji in tako pripomogli k oblikovanju sociometrične preizkušnje.  

4. 3. 3. Vzorec strokovnih delavcev, ki imajo izkušnje z otroki prosilci za azil 

V svoj vzorec sem zajela tudi 8 strokovnih delavcev, ki so imeli v svoji preteklosti ter 

imajo še sedaj izkušnje z otroci prosilci za azil. V sledeči vzorec so zajete strokovne 

delavke iz 3 različnih osnovnih šol, in sicer: 

Strokovna delavka 1 – razredničarka in učiteljica slovenščine v uvajalnici in 

nadaljevalnici na šoli A: gospa je ena od  prvih oseba, s katero se srečajo otroci prosilci 

za azil ob vstopu v šolo. 

Strokovna delavka 2 – multiplikatorka na šoli A: gospa je ena izmed multiplikatorjev v 

projektu medkulturnega sobivanja. Njeno delo je posvečeno otrokom, njihovemu 

vključevanju in usposabljanju strokovnih delavcev za delo z učenci priseljenci. 

Strokovna delavka 3 – razredničarka na razredni stopnji na šoli A: z otroci prosilci za 

azil ima izkušnje že od leta 2006. 

Strokovna delavka 4 – razredničarka na razredni stopnji na šoli B: prvo leto poučuje 

otroka prosilca za azil. 

Strokovna delavka 5 – razredničarka na razredi stopnji na šoli B: učiteljica razrednega 

pouka z zgodnjim poučevanjem angleščine in knjižničarka. Gospa je tri leta tudi 

izvajalka uvajalnega tečaja slovenščine in angleščine za otroke priseljence, med njimi 

tudi za otroke prosilce za azil. V letošnjem letu pa je tudi glavna koordinatorka za otroke 

priseljence. Izkušnje z otroki prosilci za azil ima zadnjih pet let. 

Strokovna delavka 6 – razredničarka na razredni stopnji na šoli B: izkušnje z otroki 

prosilci za azil ima že več kot deset let.  

Strokovna delavka 7 – razredničarka razredni stopnji na šoli C: z otroki prosilci za azil 

se je prvič srečala pred štirimi leti. 
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Strokovna delavka 8 – svetovalna delavka na šoli C: gospa je na šoli uvedla program 

vključevanja otrok prosilcev za azil. Prav tako umerja učitelje, kako vključevati otroke 

prosilce za azil v razred. Izkušnje z otroki prosilci za azil ima zadnjih 5 let. 

4. 4. RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Raziskovalne instrumente, ki sem jih uporabljala, so bili polstrukturiran intervju za 

strokovne delavce, krajša anketa za otroke prosilce za azil in sociometrični test z 

dvema vprašanja za otroke iz razredov, v katerem je učenec prosilec za azil. 

Kordeš in Smrdu (2015) polstrukturiran intervju poimenujeta kot najpogostejša obliko 

pridobivanja kvalitativnih podatkov, ki temeljijo na vprašanjih odprtega tipa in 

omogočajo, da določeno področje dobro raziščemo. Pri tem instrumentu sem poprej 

določila okvirna vprašanja glede na cilj in raziskovalna vprašanja. Prav tako sem glede 

na raziskovalna vprašanja sestavila vprašalnik za otroke prosilce za azil, ki obiskujejo 

osnovno šolo v Sloveniji, vseboval pa je 4 vprašanja z možnimi odgovori, ki so jih nato 

otroci obkrožili, ter z grafično lestvico z obrazi z 11 trditvami.  

Poleg vprašalnika in intervjuja sem izvedla tudi sociometrični test z dvema 

vprašanjema v petih razredih na dveh osnovnih šolah, saj sem s tem dobila še boljši 

vpogled v sprejetost otrok prosilcev za azil. Vprašalnik sem sestavila sama in ga z 

vprašalnikom za otroke prosilce za azil prilagam v prilogi. 

4. 5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred samim pričetkom zbiranja podatkov sem kontaktirala ravnatelja šole A, če se 

strinja, da na njihovi šoli izvedem vprašalnike z učenci prosilci za azil, 6 sociometričnih 

preizkušenj (iz vsake triade z dvema razredoma, kjer je otrok prosilec za azil) in intervju 

z razredniki teh razredov. Ravnatelj se je s tem strinjal in dogovorila sva se, da s 

pričetkom šolskega leta opravim raziskavo. Prav tako se je strinjal, da za nekaj dni 

pridem k njim in opazujem učence. Ko pa se je pričel začetek šolskega leta, od 

ravnatelja nisem dobila odgovora, po vsakomesečnem pisanju mi je odgovoril, da so 

učitelji preobremenjeni zaradi situacije covid-19 in moram na raziskavo počakati. V 

času čakanja sem pisala tudi na urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, če mi 

lahko podajo kontakt šol, ki jih obiskujejo prosilci za azil. Odgovora od njih nisem 

prejela. Zatem sem pridobila kontakt socialne delavke, ki je delala v azilnem domu. Ta 

mi je povedala, da imajo v azilnem domu le enega otroka, saj so ostale premestili v 

integracijsko hišo. V času pandemije naj bi veliko družin odšlo, na novo pa ni prišla niti 

ena. Nato mi je dala kontakt socialne delavke, ki se srečuje z družinami v integracijski 

hiši. Socialna delavka se je hitro odzvala in me celo povabila v hišo na obisk. Tam sem 

preživela eno uro ter se srečala z otroci in jim razdelila vprašalnike. Starši so bili s tem 

seznanjeni in so v to privolili. Po pridobitvi izpolnjenih vprašalnikov sem ponovno pisala 

ravnatelju na šolo A, od kogar sem maja le dobila kontakt dveh strokovnih delavk na 

šoli, ki sem ju nato kontaktirala in jima razložila namen raziskave. Zelo hitro sta se 

odzvali, tako da sem se z vsako posebej zelo hitro dogovorila za termin. Predčasno 

sem na njuno željo poslala tudi osnutek vprašanj za intervju. Opravile smo ga prek 

Zooma, pri čemer sta mi dovolili snemanje. Z njuno pomočjo sem pridobila kontakt še 

ene učiteljice in pa informacijo, da so otroci prosilci za azil še na dveh drugih šolah. 
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Sledil je intervju z učiteljico preko Zooma in pa kontaktiranje preostalih dveh šol. 

Ravnatelj šole B se je na moj mail zelo hitro odzval s pozitivnim odgovorom in mi poslal 

dva kontakta. Učiteljicama sem ponovno napisala mail z vsebino moje raziskava in obe 

sta se hitro odzvali. Postopek intervjuja je bil enak kot poprej. Prav tako pa sta mi 

posredovali še en kontakt strokovne delavke na njuni šole, ki se je prav tako hitro 

odzvala in z menoj opravila intervju na daljavo. V tem času pa sem iz šole C dobila 

negativno informacijo, da so učitelji preobremenjeni in da nihče ne želi sodelovati. Nato 

sem preko očeta dobila kontakt delavke na tej šoli, ki mi je hitro priskrbela kontakt dveh 

učiteljic, do katerih informacija o moji raziskavi sploh ni prišla. Obe strokovni delavki 

sta se hitro odzvali in z menoj opravili intervju na daljavo. Prav tako sta mi dve strokovni 

delavki na dveh šolah priskrbeli, da je 5 učiteljic v svojem razredu opravilo 

sociometrični preizkus.  

Vse intervjuje, ki so poprečno trajali 45 minut, sem izvedla v individualni  situaciji preko 

Zooma, vse skupaj pa sem s privolitvijo strokovnih delavk posnela z diktafonom, kar 

mi je olajšalo delo pri pisanju transkripta. Vprašalniki z otroci prosilci za azil so bili 

izvedeni v integracijski hiši, ko so se otroci tisti dan dobili na druženju, odgovore tistih, 

ki pa niso bili iz istega kraja, pa mi je druga socialne delavka priskrbela in poslala preko 

maila. Vprašalnik je bil sestavljen preprosto in so ga vsi otroci izpolnili brez večjih težav. 

Zadnji instrument, tj. sociometrični test, sem poslala učiteljem, katerih naslove sem 

pridobila preko strokovnih delavk, ki sta jih nato vsaka na svoji šoli zbrali in predali 

mojemu očetu, ki je komercialist in tedensko pride na šolo (zaradi covid situacije ni bil 

možen osebni prevzem). Zaradi covid-19 se je pridobivanje mojih podatkov zavleklo in 

je bilo kar oteženo, a z vztrajnostjo in pomočjo empatičnih strokovnih delavk sem do 

njih na koncu vendarle prišla. 

4. 6. POSTOPEK OBDELAVA PODATKOV 

 

4. 6. 1. Postopek obdelave podatkov pri sociometrični preizkušnji 

Pridobljene podatke sociometrične preizkušnje sem zbrala v preglednico – 

sociometrika. Na podlagi pozitivnih in negativnih izbir sem izračunala sociometrični 

status za posameznega učenca, socialno preferenčnost in socialni vpliv. Rezultate 

sem nato predstavila grafično, tj. v obliki sociograma. Prav tako pa sem otroke prosilce 

za azil razvrstila v pet sociometričnih skupin (priljubljeni, zavrnjeni, prezrti, kontroverzni 

in povprečni), glede na klasifikacijski sistem Coiea in Dodga (Pečjak in Košir, 2002). 

V spodnji tabeli je razviden kriterij za umestitev učencev v sociometrične skupine, 

kakor jih opredeljujeta Coie in Dodge (1988, v Košir, 2013, str. 47). 

Tabela 1: Kriteriji za umestitev učencev v sociometrične skupine po Coieu in Dodgu (1988) 

Sociometrična skupina Sociometrična 

preferenčnost 

Socialni vpliv 

Priljubljeni > 1,0 zp > 0; zn < 0 

Zavrnjeni > -1, 0 zp < 0; zn > 0 

Prezrti zp < 0; zn<0 < - 1,0 
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Kontroverzni zp > 0, zn > 0 > 1. 0 

Povprečni 1, 0 ≥ (zp-zn) ≥ - 1,0 1, 0 ≥ (zp + zn )≥- 1, 0 

Legenda: zp: standardizirane pozitivne izbire; zn: standardizirane negativne izbire; socialna 

preferenčnost = zp – zn; socialni vpliv = zp + zn 

4. 6. 2. Postopek obdelava podatkov s pomočjo vprašalnikov 

Pridobljene rezultate sem na ravni deskriptivne statistike obdelala s pomočjo programa 

SPSS. Pri tem sem zaradi majhnega števila otrok prosilcev za azil, ki trenutno bivajo v 

Sloveniji, uporabila le opisno statistiko, pri čemer sem izračunala odstotni delež (%), 

minimalno vrednost (Min), maksimalno vrednost (Max), poprečno vrednost (M) in 

standardni odklon (SD). 

4. 6. 3. Postopek obdelave pri analizi intervjujev 

Zvočne posnetke intervjujev sem sprva prepisala in naredila tako imenovane 

transkripte, ki sem jih analizirala kvalitativno. Besedilo v transkripcijah sem najprej 

razdelila na dele in določila enote kodiranja. Transkripte sem nekajkrat prebrala in 

obarvala dele, ki sem jih kasneje kodirala.  Sprva sem določila kode I. reda in nato II. 

reda. Vsebinsko podobne kode sem združila v kategorije, ki sem jih imela na podlagi 

raziskovalnih vprašanj že vnaprej določene (te predstavljajo podpoglavja, s katerimi 

sem odgovorila na raziskovalna vprašanja).  

Tabela 2: Prikaz definicij kategorij 

KATEGORIJE KODE II. REDA 

VIDIK OTROKA 

Vključuje izjave, ki se nanašajo na to, kako 

na sprejetost otrok prosilcev za azil vpliva 

okolje, kjer bivajo, njihova osebnost ter 

travme, ki so ji doživeli na poti. 

 

- travme 

- bivanje 

- odhajanje 

- otrokova osebnost 

MEDSEBOJNI ODNOSI 

Vključuje, kako učitelji vidijo odnose med 

učenci in učenci prosilci za azil ter pomoč, ki 

so jo slednji deležni. Prav tako zajema 

videnje učiteljev, kako na sprejemanje vpliva 

spol, starost in jezik. 

- sprejemanje 

- pomoč 

- razlike glede na spol 

- razlike glede na starost 

- razlike glede na jezik 

-  

OBČUTKI UČITELJEV  PRED IN PRI 

PRVEM STIKOM Z OTROKOM 

PROSILCEM ZA AZIL: 

Vključuje izjave  in občutke učiteljev pred 

prvim in ob prvem stiku z otrokom prosilcem 

za azil. 

 

- izziv 

- nemoč in zaskrbljenost 

IZKUŠNJE UČITELJEV: 

Vključuje pripovedi učiteljev o pozitivnih in 

negativnih izkušnjah z otroki prosilci za azil. 

- pozitivna izkušnja 

- negativna izkušnja 

STALIŠČA UČITELJEV:  - pozitivno stališče 
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Vključuje izjave o učiteljevih stališčih do 

otrok prosilcev za azil v OŠ. 

 

UČENJE JEZIKA: 

Vključuje pripovedi, na kakšen način šole 

omogočajo otrokom prosilcem za azil učenje 

jezika. 

- uvajalnica in nadaljevalnica 

- individualna pomoč 

- povečano število ur 

PRISTOPI PRI VKLJUČEVANJU OTROK 

PROSILCEV ZA AZIL: 

Vključuje pripovedi učiteljev, kakšne pristope 

uporabljajo pri vključevanju otrok prosilcev 

za azil. 

 

- didaktični material 

- improvizacija  

- socialne igre 

- vpeljevanje medkulturnosti 

- popoldansko varstvo 

- iskanje močnih področij 

SODLEOVANJE S STARŠI: 

Vključuje izjave učiteljev o sodelovanju s 

staršem, predvsem kako sodelujejo z njimi in 

kaj jim ponujajo. 

 

 

- prevajalci 

- aktivnosti za starše 

- soc. mreža 

POMOČ UČITELJEM PRI VKLJUČEVANJU 

OTROK PROSILCEV ZA AZIL: 

Vključuje videnje učiteljev, kdo/kaj jim 

pomaga pri njihovem delu in vključevanju 

otrok prosilcev za azil ter v kom vidijo oporo 

pri njihovem delu. 

- podpora v ustanovi 

- izobraževanja 

- zunanje institucije 

- prostovoljci 

MEDKULTURNOST V RAZREDU: 

Zajema izjave učiteljev, ki se nanašajo na 

medkulturnost, predvsem na to, kako jo sami 

izvajajo v razredu. 

- medkulturnost skozi predmete 

- pogovor 

- slikovni material 

- knjige 

MEDKULTURNOST NA RAVNI ŠOLE: 

Zajema izjave učiteljem, ki se nanašajo na 

pristope izvajanja medkulturnosti na ravni 

šole. 

- okrašenost šole 

- prireditve 

- skupne aktivnosti 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate, ki sledijo v nadaljevanju, sem interpretirala s pomočjo raziskovalnih 

vprašanj. Na vsako raziskovalno vprašanje sem odgovorila s pomočjo kategorij.  Sama 

interpretacija raziskovalnih vprašanj zajema tudi citate strokovnih delavk, ki sem jih v 

nadaljevanju označevala s kraticami SD in številkami 1–8.  

Na prvo raziskovalno vprašanje nisem odgovarjale le z rezultati, pridobljenimi iz 

intervjujev, temveč tudi z rezultati, pridobljenimi preko sociometrične preizkušnje in 

vprašalnikov, ki so jih rešili otroci prosilci za azil.  

Pred samim pričetkom interpretacije rezultatov pa sem predstavila demografske 

značilnosti otrok prosilcev za azil, ki so sodelovali v raziskavi. 

5.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OTROK PROSILCEV ZA AZIL IN ZNANJE 

JEZIKA 

Podatke demografskih značilnosti otrok prosilcev za azil in znanju ter razumevanju 

slovenščine sem pridobila s pomočjo vprašalnikov, ki so jih otroci samostojno rešili. 

Tabela 3: Demografski podatki anketirancev glede na spol, triado obiskovanja in pričetek 

šolanja v Sloveniji 

Demografski podatki Odgovor n % 

Spol Moški (fant) 5 50,0 

Ženska (deklica) 5 50,0 

Skupaj 10 100,0 

Kateri razred osnovne šole 

obiskuješ? 3 

 

1. 5 50,0 

2. 3 30,0 

3. 2 20,0 

Skupaj 10 100,0 

Pričetek obiskovanja OŠ v 

Sloveniji 

Letos 0 0,0 

Lansko leto 6 60,0 

Pred dvema letoma 3 30,0 

Pred več kot dvema letoma 1 10,0 

Skupaj 10 100,0 

 
3  Za lažje razumevanje je bilo otrokom postavljeno vprašanje: Kateri razred osnovne 

šole obiskuješ. V nadaljevanju so njihovi odgovori zaradi anonimnosti razvrščeni v 
triade (1.–3. razreda so razvrščeni v 1. triado; 2.–6. razreda v 2. triado in 7.–9. 
razreda v 3. triado). 
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Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

Demografski podatki anketirancev so prikazani v tabeli 3. Polovica anketirancev je bila 

moškega spola (n = 5; 50,0 %), polovica pa ženskega spola (n = 5; 50,0 %). Polovica 

anketirancev je obiskovala 1. triado (n = 5; 50,0 %), preostali anketiranci so obiskovali 

2. triado (n = 3; 30,0 %) in 3. triado (n = 2; 20,0 %).  

Več kot polovica anketirancev je odgovorila, da so v Sloveniji osnovno šolo začeli 

obiskovati lansko leto (n = 6; 60,0 %), trije anketiranci so osnovno šolo pričeli obiskovati 

pred dvema letoma (n = 3; 30,0 %), eden pa pred več kot dvema letoma (10,0 %). 

Nobeden od anketirancev ni odgovoril, da je osnovno šolo v Sloveniji pričel obiskovati 

letos (tabela 1).  

Tabela 4: Razumevanje in govorjenje slovenskega jezika 

Vprašanje Odgovor n % 

Kako dobro razumeš in 

govoriš slovensko? 

Poznam nekaj besed. 0 0,0 

Dobro razumem, a slabše 

govorim. 

8 80,0 

Zelo dobro govorim in 

razumem slovenski jezik. 

2 20,0 

Ne razumem slovensko in 

tudi ne govorim. 

0 0,0 

Skupaj 10 100,0 

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

V tabeli, kjer so predstavljeni podatki o razumevanju in govorjenju slovenskega jezika, 

je večina anketirancev odgovorila, da dobro razumejo, a slabše govorijo slovensko (n 

= 8; 80,0 %), preostala anketirance pa sta odgovorila, da zelo dobro govorita in 

razumeta slovenski jezik (n = 2; 20,0 %). Nobeden od anketirancev ni odgovoril, da 

pozna le nekaj besed, prav tako nobeden od anketirancev ni odgovoril, da ne razumejo 

in ne govorijo slovensko (tabela 2). 

 

5.2. RV1: Kako so otroci prosilci za azil sprejeti s strani sošolcev?  

 

5.2.1. Interpretacija rezultatov s pomočjo sociometrična preizkušnje 

 

5.2.1.1. Sociometrični status prosilcev za azil 

Sociometrični status nam pokaže odnos med posameznikom in skupino.  Pove nam, 

v kolikšni meri so učenci sprejeti s strani svojih vrstnikov ( Pečjak in Košir, 2002). 
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Tabela 5: Prikaz sociometričnega 

statusa 1. B 

Izračunala sem sociometrični status (pozitivnih in negativnih izbir) učencev iz petih 

razredov, v katerih so prosilci za azil.  

 

1. TRIADA

Tabela 6: Prikaz sociometričnega  

statusa 1. A 

 

Iz tabel je razvidno, da ima učenec 1. triade A nizko sociometrično vrednost pozitivnih 

izbir (0,92), kar pomeni, da ga sošolci ne izberejo pogosto. Prav tako ima nizko 

sociometrično vrednost negativnih izbir, kar nam da vedeti, da ga sošolci ne zavračajo. 

Učenec iz 1. triade B pa ima povprečno sociometrično vrednost pozitivnih izbir (1) in 

tudi ne najvišjo vrednost negativnih izbir (1,06), kar pomeni, da ga sošolci ne 

sprejemajo, niti ne zavračajo.  
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2. TRIADA 

Tabela 7: Prikaz sociometričnega                           Tabela 8:Prikaz sociometričnega  

statusa 2. A                                                                 statusa 2. B 

                                        

Iz tabel lahko razberemo, da ima učenec v drugi triadi iz razreda A med pozitivnimi 

izbirami povprečno sociometrično vrednost (0, 91), prav tako nima pri negativnih 

izbirah visoke sociometrične vrednosti (0,91). Lahko rečemo, da otrok ni visoko sprejet, 

a  tudi ne zavrnjen. Otrok prosilec za azil v 2. triadi iz razreda B pa ima med višjimi 

sociometrično vrednost pri pozitivnih izbirah (1, 07) in najnižjo pri negativnih izbirah 

(0,79) kar pomeni, da je v razredu zelo dobro sprejet in nikakor zavrnjen. 

 

3. TRIADA 

Tabela 9: Prikaz sociometričnega statusa 3. A 

otrok SSp SSn

1 0,86 1

2 0,92 1

3 1 1,14

4 0,92 1,07

5 0,92 0,85

6 1 0,93

7 1 0,93

8 1,14 1

9 1,14 1

10 0,92 0,85

11 0,86 1,29

12 0,92 0,85

13 1 0,85

14 1,07 1,07

15 0,92 1,07

16 0,86 1,29
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Iz tabele je razvidno, da ima učenec prosilec za azil nizko sociometrično vrednost pri 

pozitivnih izbirah, na drugi strani pa njegova vrednost pri negativnih izbirah ni visoka. 

Iz tega lahko sklepamo, da učenec ni niti sprejet niti zavrnjen. 

Iz vseh petih tabel lahko razberemo, da v večini primerov otroci niso ne sprejeti ne 

zavrnjeni, le učenec v drugi triadi je visoko sprejet. 

5.2.1.2. Otroci prosilci za azil in sociometrične skupine 

Sprejetost otrok prosilcev za azil me je zanimala še podrobneje; predvsem v katero 

sociometrično skupino spadajo, kar sem preverila s pomočjo standardiziranih 

pozitivnih in negativnih izbir. S pomočjo teh dveh podatkov sem lahko izračunala 

socialno preferenčnost, ki nam pove, ali je nek učenec priljubljen ter socialni vpliv, ki 

nam pove, kako močno so opaženi učenci s strani sošolcev. Glede na te dve vrednosti 

in s pomočjo kriterijev za umestitev učencev v sociometrične skupine po Coieu in 

Dodgu sem otroke prosilce za azil razdelila v sociometrične skupine. Rezultati vseh 

učencev po triadah so priloženi v prilogi. 

Tabela 10: Uvrstitev otrok prosilcev za azil v sociometrične skupine na podlagi 

klasifikacijskega sistema Coiea in Dodga (1998, v Pečjak in Košir, 2002) 

Številka otroka 

glede na 

sociometrični test 

in triado 

P N Zp Zn Sp Sv SOCIOMETRIČNA 

SKUPINA 

23 – 1. triada 1 0 –0,86 –0,93 0,07 –1,80 PREZRT 

3 – 1. triada 3 2 0,00 0,26 –0,26 0,26 POVPREČEN 

1 – 2. triada 2 2 -0,12 –0,11 –0,01 –0,23 POVPREČEN 

4 – 2. triada 4 1 0,50 –1,28 1,78 –0,78 PRILJUBLJEN 

1 – 3. triada 4 2 –2,24 –0,03 –1,20 –1,27 PREZRT 

Zp – standardizirane pozitivne izbire, Zn – standardizirane negativne izbire; Sp – 

socialne preferenčnost (Zp–Zn); Sv – socialni vpliv (Zp -+Zn) 

Iz tabele lahko razberemo, da sta dva otroka prosilca za azil v razredu prezrta, in sicer 

otroka iz 1. triade in 3. triade. Dva otroka sta povprečna, in sicer iz 1. triade in 2. triade, 

en otrok pa je v 2. triadi priljubljen. Lahko vidimo, da so razvrščeni v tri različne 

sociometrične skupine, a prav nihče ne spada v skupino kontroverznih in zavrnjenih. 

Rezultati so nekoliko presenetljivi, saj sem pričakovala, da bodo imeli otroci prosilci za 

azil manj želene sociometrične lastnosti, saj so raziskave iz leta 2018 pokazale, da 

imajo otroci priseljenci (mednje spadajo prosilci za azil) v razrednih skupnostih 

pogosteje kot njihovi vrstniki manj zaželene sociometrične položaje (Lesar idr., 2018). 

Po drugi strani pa nam rezultat iz tabele, kjer je učenec 2. triade priljubljen, potrjuje 

oziroma se sklada z rezultatom raziskave, ki je bila narejena leta 2018, ko se je 

pokazalo, da se osnovnošolski otroci, predvsem otroci druge triade, zanimajo za druge 

kulture in sprejmejo nove sošolce ter jim pomagajo (prav tam). 
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5.2.2.  Interpretacija rezultatov s pomočjo vprašalnika 

 

Stališča učencev do obiskovanja šole in odnosov v šoli 

V nadaljevanju me je zanimalo tudi, kako otroci prosilci za azil doživljajo šolo in kako 

vidijo svojo sprejetost znotraj skupine. 

Tabela 11: Stališča učencev do obiskovanja šole in odnosov v šoli 

Vprašanje N Min Max M SD 

Rad/rada hodim v šolo. 10 3 5 4,30 0,949 

Rad/rada se družim s sošolci, sošolkami. 10 4 5 4,70 0,483 

Sošolci so prijazni do mene. 10 3 5 4,50 0,850 

Sošolci mi pomagajo ko rabim pomoč 10 3 5 4,10 0,568 

Med odmorom se igram s svojimi 

sošolci. 

10 3 5 4,40 0,699 

S sošolci se družim izven pouka 

(popoldne, med počitnicami, ob 

vikendih). 

10 1 5 2,10 1,663 

Sošolci me povabijo na rojstni dan. 10 1 5 1,50 1,269 

Sošolci me povabijo k igri, pogovoru. 10 3 5 3,80 0,632 

Sošolci me ne tepejo. 10 4 5 4,90 0,316 

Sošolci se mi ne posmehujejo, se mi ne 

smejijo. 

10 3 5 4,70 0,675 

Sošolci me ne zmerjajo, me ne kličejo z 

vzdevki/imeni, ki mi niso všeč. 

10 5 5 5,00 0,000 

Legenda: n = število odgovorov; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. Likertova lestvica: (1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – 

niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se strinjam) 

 

V tabeli 11 so predstavljeni rezultati odgovorov anketirancev na vprašanja v povezavi 

z obiskovanjem šole in odnosov v šoli. Anketiranci so na vprašanja iz sklopa 

odgovarjali s petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer je pomenilo 1 – sploh se ne strinjam; 

2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne strinjam, niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma 

se strinjam.  

Pri treh trditvah »Sošolci me tepejo.«, »Sošolci se mi posmehujejo, se mi smejijo.« in 

»Sošolci me zmerjajo, me kličejo z vzdevki/imeni, ki mi niso všeč.« iz sklopa so 

anketiranci odgovarjali s petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer je višje strinjanje 

pomenilo bolj negativen pomen, zato sem te trditve pred analizo obrnila tako, da sem 

vrednosti 1 pripisali vrednost 5, vrednosti 2 vrednost 4, vrednosti 3 vrednost 3, 

vrednosti 4 vrednost 2 in vrednosti 5 vrednost 1, prav tako pa sem pomen trditev 
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ustrezno obrnila, tako da je višje strinjanje s temi trditvami imelo bolj pozitiven pomen: 

»Sošolci me ne tepejo.«, »Sošolci se mi ne posmehujejo, se mi ne smejijo.« in »Sošolci 

me ne zmerjajo, me ne kličejo z vzdevki/imeni, ki mi niso všeč.« Z namenom takšnih 

trditev nisem oblikovala že v samem vprašalniku, saj sem menila, da jih lahko besedica 

»ne« zmede pri odgovarjanju s petstopenjsko Likertovo lestvico. 

Glede na tabelo so se anketiranci  v povprečju strinjali z 9 od 11 trditev, z dvema 

trditvama pa se v povprečju niso strinjali. Trditvi, s katerima so se anketiranci v 

povprečju najmočneje strinjali, sta bili, da jih sošolci ne zmerjajo in ne kličejo z 

vzdevki/imeni, ki jim niso všeč (M = 5,00; SD = 0,000) in da jih sošolci ne tepejo (M = 

4,90; SD = 0,316). Trditvi, s katerima se anketiranci v povprečju niso strinjali, sta bili, 

da se s sošolci družijo izven pouka (popoldne, med počitnicami, ob vikendih) (M = 2,10; 

SD = 1,663) in da jih sošolci povabijo na rojstni dan (M = 1,50; SD = 1,269) (tabela 3). 

Anketiranci so se v povprečju močno strinjali tudi s tem, da se jim sošolci ne 

posmehujejo, se jim ne smejijo (M = 4,70; SD = 0,675), da se radi družijo s sošolci (M 

= 4,70; SD = 0,483) ter da so sošolci prijazni do njih (M = 4,50; SD = 0,850). V 

povprečju so se anketiranci strinjali, da radi hodijo v šolo (M = 4,30; SD = 0,949), da 

jim sošolci pomagajo, ko rabijo pomoč (M = 4,10; SD = 0,568), da se med odmorom 

igrajo s sošolci (M = 4,40; SD = 0,699) in da jih sošolci povabijo k igri, pogovoru (M = 

3,80; SD = 0,632) (tabela 3). 

Tabela 12 : Rezultati vprašanja »Kako te kličejo sošolci?« 

Vprašanje Odgovor n % 

Kako te kličejo sošolci? Po imenu. 9 90,0 

Skrajšano.  1 10,0 

Skupaj 10 100,0 

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

Rezultati odgovorov na vprašanje »Kako te kličejo sošolci?« so prikazani v tabeli 12, 

in sicer je večina anketirancev odgovorila, da jih sošolci kličejo po imenu (n = 9; 90,0 

%), manjši delež anketirancev pa je odgovoril, da jih kličejo po skrajšanem imenu (n = 

1; 10,0 %). 

5.2.3. Interpretacija rezultatov iz intervjujev 

 

VIDIK OTROKA 

Na sprejemanje otroka v razredu vplivajo številni dejavniki, kot sta klima v razredu in 

osebnost otroka. Na slednjo pa vsekakor vplivajo kultura in dogodki, ki so jih otroci v 

življenju preživeli. Otroci prosilci za azil se vsekakor srečajo s številnimi travmatičnimi 

dogodki, ki jih zaznamujejo. Že kot otroci doživijo marsikaj, kar vpliva na njihovo 

osebnost, ta pa potem na odnos z vrstniki. SD7 v intervju to tudi podari: »Seveda je za 

sprejetost pomembna otrokova osebnost in iz kje prihaja, od kje je prišel, kakšno pot 
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je prepotoval, in od družine. Koliko jim je interes za šolo.« Prav tako na različne 

dejavnike, ki vplivajo na sprejetost otroka prosilca za azil, opozori DS1: »Pomembno 

je tudi, od kod otroci prihajajo, kakšna je zgodba za njimi, kakšne so travme, ki jih 

nosijo.  Družina, ki je bila iz Iraka. Oni so imeli hudo travmo, pa so bili majhni otroci in 

od te travme, ker so bili dejansko ugrabljeni od talibanov, in od teh otrok se je 

najstarejši izredno dobro spomnil tega dogodka. Vsi so mu želeli pomagati, ampak 

včasih on tudi ni hotel nobene pomoči. Se ni čutu, ni vedu pravzaprav.« Prav tako je 

dodala: »Tisti, ki so po navadi iz Sirije al pa Iraka, imajo recimo po navadi velike travme. 

Že pot do sem je bila zanje težka. Potem pa imate M. iz Konga, ki jo poznate, ona pa 

je z mamo prišla z letalom iz Afrike in tut ta pot ni bila tako travmatična. Je pa seveda 

bila sprememba okolja, sprememba šole. Vsem je vse novo. Potem je, kako bodo 

vključeni, odvisno še od njihove značilnosti, eni se zelo hitro odprejo in so 

komunikativni in hočejo sodelovat, eni pa so bolj tihi in morate dolgo z njimi delati, 

dokler se, kot jaz rečem, ne stali, dokler se ne počutijo dobro in varno.« 

Poleg travmatičnih dogodkov, ki so jih doživeli v domovini in na sami poti, pa se tudi 

ob prihodu v novo okolje srečujejo z veliko stresa in novimi izzivi. SD1  poudari, da ti 

otroci živijo v okolju, ki ni primerno za odraščanje, saj živijo v majhnih sobicah in v 

okolju kjer prevladujejo samski moški: »Ti otroci živijo v azilnem domu, kjer so 

stanovanja majhna,  v katerih je družina, kjer jih je 7, 6 al pa 5 in so potem vsi tam v 

eni majhni sobi, si predstavljate? To so strašni pogoji za življenje, kaj šele za 

odraščanje. Plus, da ta naš azilni dom ratuje vse več dom za samske moške, vse manj 

je družin in odraščanje v nekem takšnem okolju je vse manj kot lahko. Zares je težko 

in hudo.« Doda tudi, da se poleg novega domovanja srečajo še z novim jezikom in 

šolskim okoljem: »Prav tako se srečajo z novim jezikom in šolskim okoljem, kar se vidi 

pri reakcijah v vstopu v šolo.« 

SD1 v intervjuje poleg dejavnikov, s katerimi se srečajo otroci, spregovori tudi o 

njihovih občutkih in reakcijah, ko vstopijo v šolski prostor. Ta občutek je predvsem 

strah pred neznanim: »Vednom ko pridejo, so malo prestrašeni, ne vedo, kam so prišli, 

pa ne vedo, kaj bomo mi  z njimi, pa vas nič ne razumejo. Prva in  osnovna naloge je, 

da se imate vi samo za smejat, da se oni vas ne ustrašijo, da vidijo, da jim nič nočete. 

Zgodilo se je zadnjič, ko smo ga vprašali, kako si, in je zbežal. Oče je nato rekel, da 

nas ni razumel, kaj smo ga vprašali.« Prav tako o njihovih reakcijah in strahu pove 

DS3: »Ko pridejo v prostor jim je vse novo, se vsega bojijo, jokajo.« Pri tem SD2 doda, 

da je izredno pomembno, da jim včasih podariš le topel objem in nasmeh: »Včasih je 

za te otroke pomemben le objem ali nasmeh, da se začne taliti in potem začnemo 

kolobariti.« 

Poleg nekaj naštetih dejavnikov pa SD1 omeni, da ti otroci živijo v neprestanem strahu, 

kdaj bodo morali ponovno menjati okolje in zapustiti poznane ljudi: »Ti otroci živijo v 

neprestani negotovosti, ko čakajo na odgovor, ali bodo pridobili mednarodno zaščito. 

Nikoli ne vedo, kdaj bodo morali ponovno menjati okolje in spet izgubili prijatelje in njim 

pomembne druge: »Kdaj so odšli ? Včeraj. To je najhuje tudi za njih. Pri  njih v življenju 

ni ničesar za oprijet. Nikoli ne veš, kaj bo jutri. Smo imeli  Čečince. Eden od njih se mi 
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je zaupal, da bodo šli iz Slovenije in ni vedel, kdaj, ter se je hodil vsak dan poslavljat 

od mene.«  

Otroci prosilci za azil ves čas živijo v stresu in negotovosti, zato je pomembno, da jih 

poskušamo čim bolj razbremeniti in jim omogočiti del brezskrbnega otroštva. SD8 

omeni, da je cilj, da ko otrok pride v novo okolje, da se ga razbremeni stisk in se mu 

omogoči čim lažjo vključitev v razred: »Cilj je da, da ga razbremenimo stisk. Nikoli ne 

veš, kdaj imaš opravka s travmatiziranim otrokom. K sreči smo jih imeli zelo malo. Na 

primer, so se ob samem šumu zdrznili. Predstavljali smo si, od kod prihaja.« 

MEDSEBOJNI ODNOSI 

Medosebni odnosi so izjemno pomembni za vsakega otroka, predvsem za njegov 

osebni in socialni razvoj. Vsak otrok, ki je sprejet v razred, tudi lažje prebrodi svoje 

stiske. SD so v večini primer povedale, da so otroci dobro sprejeti, a da na sprejetost 

otrok v veliki meri vpliva tudi njihova osebnost. To je še posebej poudarila SD8, ki trdi: 

»Seveda, so prejeti, vendar je tudi predvsem odvisno od otroka, njegove osebnosti.« 

Tudi SD7 je povedala, da je imela z otroci prosilci za azil pozitivne izkušnje in da jih je 

razred sprejel: »Imam pozitivne izkušnje. Otroci sprejmejo, jih zanima. Ta prvi otrok je 

bil tudi pripravljen se z njimi igrat, sodelovat … Zares je vesel otrok, odprt, srčen in 

razred ga je lepo sprejel.« Podobnega mnenja je tudi SD1, ki meni, da je tudi od otroka 

prosilca za azil pomembno, da otroke sprejme, tako da je vedno pomembno 

dvosmerno sprejemanje oziroma medsebojno sprejemanje: »Otroci ga sprejemajo, 

pomembno je tudi, kakšen je on, ali jih bo sprejel, ali se bo pohecal, koliko je družaben 

itd. Tudi SD3 meni, da na sprejetost vpliva otrokova osebnost in odprtost: »Odvisno 

od otrokove osebnosti. Iz Kazahstana so ga zelo hitro sprejeli, ne glede na to da se 

niso razumeli. Bil je otrok, ki je iskal družbo. Na primer ta pa, ki je prišel iz Sirije, je bil 

pa zelo agresiven in smo poskušal razložit, zakaj prihaja do tega, da je ostal brez vsega 

in je moral zapustit dom, ker je bil zelo žalosten, da Evrope ne mara in se je sam 

izključeval in otroci nekaj časa probavajo, potem pa enostavno sem ga mogla določit 

v skupine. Tudi na primer je tutorja prebutal in je logično, da so ga otroci začeli 

odklanjat. Je pa tko, da je posledica od tega, kar je preživel, samo ko je otrok dvakrat, 

trikrat tepen nima več želje s takim sodelovat.« SD6 pa je povedala, da je imela primer 

ko so otroci deklico prosilko za azil sprejeli, drugo pa ne zaradi vonja, čeprav težava 

ni v tem: »Ena punčka je priljubljena in jo hitro izberejo, druga je pa ne želijo izbirati in 

bo potrebno malo več narediti, da jo bodo sprejeli. Sedaj je že dvakrat prišlo, da so 

punce pokazale, da ne želijo biti z njo, ker ima čuden vonj. Takrat je potrebno postopat, 

da se kakšna zgodba prebere in se naredi kakšen pogovor. Čeprav ni težav s higieno 

pri tej deklici.« 

Poleg otrokove osebnosti pa ima pri sprejemanju in razredni klimi veliko vlogo tudi 

učitelj, ki je zgled otrokom, pove SD1: »Na primer lansko leto smo pa imeli  učenca, ko 

mu je cel razred želel pomagati, včasih kar preveč. K temu je veliko prispevala tudi 

učiteljica in jim bla zgled.« Prav tako SD1 sama spodbuja otroke k sprejemanju, na 

način, da jih poskuša postaviti v kožo novega učenca in da obudijo občutke, kako so 

se sami počutili na prvi šolski dan: »Sem rekla, spomnite se, kako je vam bilo, ko ste 
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prišli prvič in niste imeli nobenega za komunikacijo, in so to zelo lepo sprejeli in 

pomagajo mu. Sicer se on drži bolj rezervirano. Ima pa sestro v 4. razredu, ki so jo 

odlično sprejeli. Tuki je on zadržan in bi lahko imel veliko več od razreda, če bi se on 

malo sprostil, ampak je on zelo zadržan otrok, sestra pa ni in je drugačen karakter in 

je super sprejeta.« 

Otroci so posamezniki brez predsodkov, ki jih ljudje izoblikujemo skozi življenja. To 

trditev je v svojem intervjuju poudarilo tudi S8, saj je mnenja, da otroška duša nima 

predsodkov in hitro sprejme novega člana ter mu pomaga: »Otroci nimajo težav, ga 

sprejmejo, pomagajo. Tudi njihova otroška duša, ki nima predsodkov, so potem 

velikokrat spreminjali tudi klimo doma.« Prav tako to medsebojno pomoč in dober 

sprejem otroka prosilca za azil iz strani vrstnikov opaža tudi SD4, ki jo je pozitivno 

presenetilo, kako so prosilca za azil sprejeli vrstniki v razredu, kako močno mu 

pomagajo in razumejo njegove prilagoditve pri ocenjevanju: »Jaz bi rekla, da se je v 

redu vključil v razred. Moram rečt, da sem bila na začetku pozitivno presenečena, kako 

dobro so ga sprejeli. Sploh fantje so ga začeli vabiti k igram. Tudi učitelj podaljšanega 

bivanja je rekel,  da ga vabijo k nogometu k igri, da ga vedno povabijo zraven. Tako 

da so ga hitro vključili. Tudi pri pouku, ko ne razume, mu hitro kdorkoli želi priskočit na 

pomoč. Tudi ni bilo težav, da učenci ne bi razumeli, da njemu nudim dodatno pomoč, 

ga drugače ocenim. Na primer pri govornem nastopu. Nekako so pokazali 

razumevanje, da ima prilagojene kriterije. Tudi zelo radi se ponudijo, da tudi z njim kaj 

pripravljajo, začutijo, da bo morda potreboval malo več pomoči.« SD5 pa je pri pomoči 

otroku prosilcu za azil dodala, da opaža, da so otroci iz bivših republik Jugoslavije 

mnogo bolj senzibilni za pomoč kot drugi:« Bolj opažam, da si pomagajo ti, ki prihajajo 

iz bivših republik Jugoslavije. Ti otroci so bolj senzibilni za pomoč.«  

Dobra šolska klima in vizija bistveno pripomoreta k učiteljevim ravnanjem in 

spodbudam k pozitivni usmerjenosti do otrok iz drugih držav. Takšna klima in 

naravnanost se kažeta predvsem na šolah, kjer prevladujejo tujci. Ti otroci so mešanih 

ver in kultur in hitreje sprejmejo posameznika od drugod. SD5 pove, da so otroci na 

njihovi šoli izjemno senzibilni za otroke iz drugih držav in da se je zgodil dogodek, da 

so bili otroci razočarani, ko niso dobili otroka prosilca za azil, kar kaže, kako močno so 

pripravljeni sprejeti take otroke. »Zanimiva stvar se je zgodila 3 leta nazaj, ko je bil 

masovni val. Mi smo jih takrat naenkrat dobili 16 otrok iz azilnega doma in naš ravnatelj 

je prosil, da so razporejeni po razredih, da ne dobimo 10 otrok v en razred. Potem je 

izpadlo, da  6 razred ni dobil niti enega. Vsi ostali pa so dobili enega ali 2 in potem je 

čez en teden prišla delegacija iz tega razreda in so ga vprašali, zakaj oni niso dobili 

niti enega otroka. Naši otroci so izjemno mešanih ver, držav, so izredno strpni in 

neobremenjeni, kdo je od kod, in zelo srčno sprejmejo otroke, od koderkoli pridejo.« 

Iz odgovorov SD lahko sklepamo, da so otroci prosilci za azil v večini sprejeti s strani 

svojih sovrstnikov, na sprejetost pa v veliki meri vpliva tudi njihova osebnost. V svoji 

magistrski nalogi sem želela v razumevanje sprejemanja prosilcev za azil pridobiti še 

globlji uvid, zato me je zanimalo, ali se pri sprejetosti otrok prosilcev za azil kažejo 

razlike glede na spol, starost in jezik. Na vprašanja, ki zajemajo te dejavnike, sem 
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dobila sledeče odgovore. Glede sprejetosti z vidika spola sem dobila različne 

odgovore. SD1 je mnenja, da razlike glede sprejetosti na spol ne opazi. Torej ne vpliva 

na sprejetost dejstvo, če je otrok prosilec za azil dekle ali fant. Pri tem dodaja, da je 

temu tako, ker so otroci odprte duše brez predsodkov, starejši pa so že toliko zreli, da 

teh razlik ne počnejo. Prav tako pa meni, da ima velik vpliv naravnanost šole, ki vse 

otroke uči enotnosti in sprejemanja drugačnosti: »Če sem iskrena, se mi zdi, da teh 

razlik ni. Majhni otroci so itak odprte dušice in nimajo zgrajenih nekih predsodkov in 

oni se sploh po mojem ne zavedajo, razen če je druge barve. Oni so sploh odprti. Pri 

starejših pa menim, da je prisotna neka doza zrelosti. Tko da tudi tu bi lahko rekla, da 

ni zaznati. Mi itak vseskozi poudarjamo enotnost, sprejemanje drugačnosti.« SD2 pa 

pri tem meni, da imajo glede sprejetosti iz njenih izkušenj malo več težav dekleta ali 

osebe, ki imajo temno kožo: »Punce imajo včasih mal težav. Čeprav punca od M. je 

imela težave, zaradi svoje rase, barve kože. In potem smo imeli en velik pogovor z 

učitelji, učenci. Ampak ne zaradi tega, ker je bila iz azilnega doma, ampak ker je imela 

malo bolj temno kožo.« SD3 pa poudari, da glede sprejetosti po spolu predvsem vpliva 

vera, saj je imela primer deklice, ki je bila muslimanka in se je izogibala dečkov: »Glede 

na spol pa vpliva veliko vera. Na primer deklice, ki so muslimanke, si ne upajo sedeti 

zraven fantov, se jih izogibajo, izogibajo se športne. To je bil le en primer, da se je 

deklica izključevala, drugače pa nisem opazila, da bi se kazala razlika v sprejetosti 

glede na spol.« Na splošno pa meni, da na sprejetost vpliva sama vera in se otroci radi 

družijo, ne glede nanjo: »Večinoma jih je povezovala vera, ker v azilnem domu 

prevladuje muslimanska in jaz sem imela vedno v razredu učence z muslimanko vero 

in so se preko vere hitro povezali in našli stik. Tisti, ki so bili drugih ver, je bilo pa kaj 

druzga. Drugače pa naše skupine so zelo prehodne in so otroci zelo odprti.« 

Pri sprejetosti glede na starost pa se SD strinjajo, da je prva triada neobremenjena. 

SD3 je mnenja, da se v nižjih razredih hitreje sprejmejo: »V nižjih razredih jih hitreje 

sprejmejo.« SD5 je prav tako menja, da se v nižjih razredih razlike sprejetosti glede na 

starost ne kažejo. Pri višjih razredih pa se kažejo predvsem v primeru, ko je oddelek 

nepovezan: »Mislim, da ne. Za prvih pet razredov vidim, da ni težava. V višjih razredih 

je le težava, kjer je oddelek nepovezan in je klima slaba.« Prav tako je SD1 mnenja, 

da so v prvi triadi neobremenjeni, zmoti jih edino, če se prvič srečajo z drugačno poltjo 

sovrstnika. Pri starejših pa se nesprejemanje predvsem kaže v zunanjih dejavnikih, kot 

je na primer obleka: »Prva triada so neobremenjeni. Oni so bolj na to, kaj vidijo. Na 

primer M. so zelo lepo sprejeli in ima veliko prijateljic in prijateljev. Potem je pa v 

paralelki, kjer sta dva fanta, kjer jo zafrkavajo zaradi las itd. Tudi to smo se pogovorili. 

Pomembno je, da se takoj odreagira. Starejši ... bolj gre za druge stvari. Znajo jim 

padet v oči druge stvari, kot na primer, kako so oblečeni.« Doda pa, da so bile razlike 

opazne pri delu na daljavo, a ne s strani sovrstnikov, ampak se je deklica zaradi sramu 

sama izključevala: »Na daljavo, soc. delavka, ki jim je veliko pomagala in so imeli sobo, 

od koder so delali. In ti mali niso primerjali s sabo. Dekle, ki je v 9. razredu, ni nikoli 

želela prižgati kamere, da se ne vidi, kje je. Oni sami se mogoče še bolj sramujejo. 

Potem je prisotna tu še radovednost. Ampak moram rečt, da se znajo zbadat med 

seboj, ne glede na to, od kod prihajajo.« 
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Razlike v sprejetosti glede na jezik pa se kažejo predvsem v tem, da bo oseba, ki 

govori podoben jezik in bo otroka vsaj malo razumela, tega tudi hitreje sprejela. SD2 

meni, da je popolnoma normalno, da se bo otrok hitreje pričel družiti z otrokom, ki 

govori podoben jezik: »To pa definitivno, ampak zaradi komunikacije. To je razvidno 

tudi pri odraslih. Če ne znaš angleško in otrok govori angleško, se izogibaš stiku. Jezik 

je vedno tista prva blokada za vse.« K temu mnenju se pridružuje tudi SD1: »Primer: 

Fant je prišel iz Rusije in imamo že enega dečka iz Rusija, ga je on takoj vzel pod svoje 

okrilje. Če govorita arabsko, francosko je drug jezik. To je čist nek drug jezik. Ja, se 

strinjam, da lažje sprejmejo tiste, ki so iz njihovih držav.« Hkrati pa poudari, da ni vedno 

tako in obstajajo tudi izjeme, predvsem v primeru, ko otroci prihajajo iz nam neznanih 

jezikov se med seboj skušajo razumeti, čeprav govorijo drug jezik: »Onadva sta za res 

prijatelja ... En govori arabsko, drugi farsi, med sabo se ne razumeta, ampak se 

smejimo in se vse zmenimo. Vsi skupaj in se učimo skupaj.« SD5, ki poučuje prvo 

triado, razlik pri sprejemanju glede na jezik ne opaža, saj se otroci med seboj vse 

zmenijo, čeprav ne govorijo istega jezika: »Oni se vse zmenijo med sabo, tudi če ne 

govorijo istega jezika. Otroci so pripravljeni sprejeti novega učenca.« Večini, ki menijo, 

da so otroci, ki govorijo slovanski jezik, hitreje sprejeti, se pridružuje tudi SD7: »Veliko 

otrok pa je prišlo iz bivših jugoslovanskih držav in je bil otrokom jezik bližje in je bilo 

lažje.« 

S strani intervjuvank lahko sklepamo, da so otroci prosilci za azil s strani sošolcev 

večinoma sprejeti. V primeru nesprejetosti ni razlog, ker živijo v azilnem domu ali ker 

prihajajo iz druge države, temveč zaradi osebnosti. Prav tako občasno pride od 

zbadanja zaradi barve kože. Prav tako menijo, da otroci v nižjih razredih prišleka hitreje 

sprejmejo, a prav tako ne menijo, da otroci v višji triadi niso sprejeti. Tudi pri spolu se 

težko opredelijo, kar lažje storijo glede vpliva jezika, saj menijo, da se otroci, ki govorijo 

podoben jezik, med seboj hitro sprejmejo in si pomagajo. 

 

RV2: Kakšno stališče imajo učitelji do otrok prosilcev za azil? 

OBČUTKI UČITELJEV PRED IN PRI PRVEM STIKU Z OTROKOM PROSILCEM ZA 

AZIL 

Vsak človek se pred nečim novim sreča z različnimi občutki. Tudi učitelji so se na 

začetku svojega dela z otroki prosilci za azil srečali z različnimi občutki. SD1 je delo z 

otroki prosilci za azil vzela kot nek izziv: »Meni je vedno to bil izziv.  Meni je vedno biti 

izziv s takimi malimi in potem počasi, počasi, korak po koraku kot ene mravljice delamo 

skupaj. Nasmeh je najboljši začetek komunikacije.« Prav tako je s takšnim občutkom 

v to delo odšla SD8, in sicer si je vzela to kot neko novo področje, ki ga bo treba 

obvladovati in se na tem področju izobraževati: »Ja, nič, eno novo področje, ki ga bo 

treba obvladat. Ena potreba po tem, da bo potrebno kup enega izobraževanja 

pridobivat, informacije.« Drugače pa ni bilo časa za kakšne čustvene izlive, ker je bilo 

potrebno vzpostavit nek sistem v šoli in v relaciji z azilnim domom. Tri učiteljice so se 

srečale s strahom in nemočjo, in sicer SD3 se je na začetku pri delu počutila nemočno, 
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predvsem z otroci prosilci za azil, ki so doživeli travmatične dogodke: »Moji občutki so 

bili občutki nemoči in otroci so bili zelo travmatizirani, še pod vplivom bojev in vojn. Na 

primer risali so zelo krvave slike in jim nisem znala pomagat. Čutila sem zelo to 

nemoč.« SD3 je čutila strah in veselje. Strah pred nepoznavanjem jezika in veselje, 

ker bo otrok prosilec za azil v razred prinesel novo vzdušje oziroma izkušnjo:«. Z 

enakimi občutki se je soočala tudi SD7: »Strah. Strah pred nečim, kar ne poznaš in ne 

veš, kako se soočit. Razmišljaš, kako bo jezik. Prvi otrok je bil iz Sirije in jezik je bil 

prva ovira. Ne veš, kaj pričakovat, in ker ne poznaš, prevlada strah. Po eni strani sem 

se veselila, ker sem vedela da so takšne izkušnje dobre za otroke, ampak po drugi 

strani je bil strah.« Podoben občutek je imela tudi SD5 in dodala, da je otroke treba 

čim prej integrirat: »Na začetku sem bila, joj, kako bo to, ampak potem sem videla, da 

sploh ne bo težav. Takoj jih je treba integrirat, takoj.« SD4 IN SD6 pa pri prvem stiku 

nista imeli posebnega občutka. Prva se s tem ni obremenjevala, skrbelo jo je le, kako 

se bo učenec vklopil, saj je bil starejši od sovrstnikov: »Nisem imela posebnega 

občutka. Ko sem izvedela, se nisem obremenjevala s tem, od kod je, kako je v smislu, 

da je to učenec iz Iraka. Mogoče sem bila presenečena in zaskrbljena, kako se bo 

vklopil, ker je tri leta starejši, kot so njegovi učenci v razredu.« SD6 pa ni niti vedela, 

da bo imela v razredu otroka prosilca za azil. To je izvedela šele med letom: »Mi uradno 

o tem ne izvemo. Jaz, če vprašam, izvem. Uradnih podatkov nimam. Tako, da sem 

šele proti koncu septembra ugotovila, da imam otroka prosilca za azil.« 

Anketiranke so se tako srečevale z različnimi izkušnjami. Svetovalni delavki in 

multiplikatorki je to predstavljalo nov izziv, večini učiteljic pa strah in občutek nemoči. 

Zanimivo je dejstvo, da ena izmed učiteljic niti ni vedela, da ima v razredu otroka 

prosilca za azil. 

POZITIVNE IN NEGATIVNE IZKUŠNJE 

V življenju se srečujemo z različnimi izkušnjami, pozitivnimi in negativnimi. Tudi 

strokovni delavci imajo z otroci, ne le s prosilci z azil, pozitivne in negativne izkušnje. 

Vendar je bilo iz pogovorov zaznati, da imajo strokovni delavci veliko več pozitivnih kot 

negativnih izkušenj, vezanih na otroke prosilce za azil. To je potrdila tudi SD8: 

»Pozitivnih je veliko, mnogo več kot negativnih.« Izkušnje strokovnih delavcev pa so 

povezane z osebnostjo otroka, vključenostjo otroka v razred in učno uspešnostjo. ŠS7 

je kot dobro izkušnjo videla otrokovo osebnost in njegove hitre dosežke: »Vedoželjen, 

takoj se je vklopil, spoznal prijatelje. Zelo je bister, hitro se je navadil jezika. Z njim je 

bila res zelo pozitivna izkušnja.« Prav tako je pozitivno izkušnjo povezovala z učno 

uspešnostjo ŠD5: »Jaz moram rečt, da me je na začetku zelo navdušil, koliko ve in 

koliko zna, glede na to  da predvidevam, da je bil lani jezik še bolj ovira kot letos. V 

resnici preko tega, kar se nauči, vidim, koliko razume.« Nekatere strokovne delavke 

so pozitivno izkušnjo povezovale s hitrim učenjem slovenskega jezika. ŠD3 je omenila 

dečka, ki se je hitro naučil pesmico v gorenjskem narečju: »Imam pozitivno izkušnjo. 

V prostem času sem s ukvarjala s folkloro in smo pripravili nastop, kjer plešejo in pojejo 

v gorenjskem narečju. Na primer A. se je odlično naučil pesem v gorenjskem jeziku. 

Na to se pripravljamo celo leto. Odvisno, kako hitro osvojijo gledališko, plesno igro, 
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preko tega spoznavajo novo kulturo«. ŠD5 pa dečka iz Sirije, ki je bil zanjo jezikovni 

fenomen, ki se je naučil 3 različne jezike: »Iz Sirije in je bil jezikovni fenomen in se je 

v zelo kratkem času naučil 3 različne jezike in brat in pisat in to mi je blo waw. Kakšna 

je bla to motivacija in je prehitel v angleščini in slovenščini otroke, ki so se rodili v 

Sloveniji.« Prav tako je ista učiteljica pozitivno izkušnjo videla tudi v učnem uspehu 

deklice pri matematiki: »Učiteljica je napisala tak težek algoritem in je rekla no, da 

vidim, kdo to zna. To je ekstra težka naloga. Deklica sploh ni znala slovensko, je vzela 

flomaster in rešila in dvakrat podčrtala rezultat in so vsi samo obnemel. Bila je še 

pokrita, ker je imela hidžab gor in so bili vsi čist voov. Ona razume matematiko, tudi če 

ne zna slovensko.« Poleg pozitivnih izkušenj, ki jih strokovne delavke povezujejo z 

učnim uspehom, pa sta 2 strokovni delavki kot pozitivno izkušnjo opisali še dva 

dogodka, in sicer ŠD1 je opisala dogodek, ki jo je nasmejal pri deklici, s katero sta se 

učili slovenščine: »So pripeljali deklico iz Mongolije – 13-letnica. Fantastična, 

inteligentna, super je bila. Pa sva začeli in je začela govorit in je blo meni kot po rusko 

in sem jo vprašala, ali ti meni govoriš po rusko. Pa je rekla, ja, horušo. Ja, super mamo 

se tam nekje in je potem hitro stekla komunikacija, ko imate tretji jezik. Če nimate tega 

jezika, je veliko težje, ampak še vedno gre preko iger, slik, preko vsega. Zakaj vam to 

govorim. Ona mi je rekla, koliko ljudi govori slovensko. Sem rekla 2 milijona. V mojem 

mestu, prihajam iz mesta, kjer živi 12 milijonov ljudi, in ti mene učiš jezik, ki ga govori 

le 2 milijona ljudi. Pa sem rekla, no, lej, M. zdaj 2 milijona in ena. Vedno morate nekaj 

najti, da se ne čutijo, da se nekaj učijo. Drugi učiteljici pa je v spominu ostal dogodek, 

pri katerem je učenec zaradi svoji izkušenj zablestel v razredu: »Potem povem zgodbo 

učenca, ki sem ga učila, ki je rekel, joj, vi imate v šoli kar malico. Je razlagal, da je bila 

pri njih ena pipa za celo šolo. In pol se je oglasil iz Iraka, ki po navadi nič ne pove. In 

je začel razlagat, kako so jim rakuni ponoči napadal hladilnik, in so ga vsi poslušal in 

pol jim je razlagal, kje vse je potoval in je potem v teh njihovih očeh zrastel. In sem 

rekla, naj ga mal več vprašajo, in potem je bil on biser razreda.« 

Poleg pozitivnih izkušenj pa imajo učitelji tudi negativne izkušnje. Te izkušnje se 

navezujejo predvsem na nespodbudno domače okolje, postopke, neprimerno vedenje 

otroka zaradi travm in nepredvidena oziroma nenapovedana odhajanja. SD1 je svojo 

negativno izkušnjo imela z otrokom, ki je imel neprimerno vedenje zaradi travme, ki jo 

je doživel na poti: »Negativne pa ne vem. Mogoče res pri tem fantu, o katerem sem 

vam govorila, ki je bil v 4. razredu iz Iraka. Pri njemu smo čutili. On je imel hudo travmo 

za sabo. On je imel travmo, da so ga ugrabili, ugrabili so ga talibani. So mu dali pištolo 

na glavo in sem videla v njemu ... On je imel vedno take. On bo vse pobil, on, ko bo 

velik, bo šel nazaj, on bo njih vse … To so stvari, ki so negativne, ampak to je bil edini 

problem. On je imel travmo, hudo travmo in on se je z njo nosi,l kot se je znal. On je 

edina takšna izkušnja, ko me je zaskrbelo zanj. Nato smo opozarjal in staršem povedali 

in se veliko z njim pogovarjali. On je edini takšen. Pa ni negativna izkušnja, ampak je 

treba nanj še naprej gledat, pazit, usmerjat ga. Na vsakega vpliva neka življenjska 

zgodba.« SD7, SD8 IN SD3  so svojo negativno izkušnjo povezovale s starši. SD1 je 

imela neprijetno izkušnjo z očetom otroka, ki je pozabil priti po otroka v šolo: »Ta otrok 

je bil z očetom in se je videlo, da ni imel prave opore, okolja, da bi se vklopil. Imeli smo 
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tudi težavo, da je oče sploh prišel po njega. Velikokrat ga sploh ni prišel iskat. Prva 

izkušnja je bila kar pestra.« Prav tako je opazila, da tudi drugi otrok, ki prav tako živi le 

z očetom ima nespodbudno okolje in je velikokrat kar zaspal med poukom: »Istočasno 

je bil še en fant, ki je prišel le z očetom. On tudi ni imel spodbudnega okolja, zaspal je 

v razredu. Potem smo mu kar blazino dali.« Zanimiv je podatek, da je tudi SD8 imela 

negativno izkušnjo z očetom otroka, pri katerem je čutila izigravanje sistema: 

»Negativna je bila le z eno družino. Bila sta le oče in sin. Tam je bilo veliko izigravanja. 

Imel si občutek, da imaš težave z dvema otrokoma, ne pa z otrokom in staršem. 

Pomanjkanje je bilo starševske avtoritete.« SD3 pa je bila v stiku s starši, ki šolanju 

niso pripisovali velikega pomena: »Moram rečt, da ti starši se niso ukvarjali s tem, kako 

bo otrok v šoli napredoval, ampak v bistvu z lastnim preživetjem. Njihova kultura je 

imela drugačne vrednote.« Poleg omenjenih strokovnih delavk je tudi SD5 imela 

neprijetno izkušnjo, ki jo je pripisovala družini. Ta neprijetna izkušnja je bila bolj 

razočaranje, saj je otrok na daljavo prenehal tako motivirano delati za šolo: »Je pa bilo 

razočaranje zaradi prvega navdušenja, ker ko smo šli na daljavo, mu je motivacije zelo 

padla in je naredil le to, kar smo skupaj naredili preko Zooma. Sam pa ni naredil nič. 

Tu se je pa videlo, da učnih navad nima.« 

Poleg neprijetnih izkušenj s starši ali z otroki s travmo so strokovni delavci velik pomen 

pripisovali sami birokraciji za pridobitev mednaroden zaščite in nenapovedanim 

odhodom. 3 svetovalne delavke so negativno izkušnjo pripisale nenadnemu odhodu  

otroka, in sicer je SD1 povedala, da ji je najtežje, ko se od otroka ne more niti posloviti: 

»To, da odidejo nenapovedano. Ker veliko teh otrok po drugem odgovoru, če dobijo 

negativnega, vedo, da jih bodo vrnili v prvo državo, kjer so prestopili EU unijo. Po 

navadi je to največkrat Hrvaška. Starši se ustrašijo in ti otroci odidejo čez noč. To je 

najhujša stvar, ko delam z njimi. Velikokrat se nimam priložnosti niti posloviti, nič.« 

Prav tako imata negativno izkušnjo z nenadnimi odhodi SD6 in SD7: »Predvsem to, 

da čez noč odidejo. Vse smo že pripravili, jim torbice. Potem pa čez dva dni jih že ni 

bilo.« SD2 in SD8 pa sta kot negativno izkušnjo izrazili dolge postopke in čakanje na 

odgovor. Slednja je povedala, da družina na postopek čaka že tri leta: »Tri leta že čaka 

družina na zaključek postopka. To se mi zdi zelo žalostno.« SD2 pa se je na to tematiko 

bolj razgovorila in povedala sledeče: »Jaz osebno nimam slabe izkušnje. Meni je hudo, 

ko vidim, koliko trajajo ti procesi, koliko je administracija v ospredju in stiska teh ljudi. 

Če se nekdo odloči, da zapusti državo in zaprosi za azil, morajo res imeti hude stiske 

in zdaj, koliko primerno to obravnavajo, jaz to ne vem. A vidim, da je nekaterim že 

dvakrat zavrnjena prošnja, in mi ni jasno, zakaj eno tričlansko družino, ki se trudijo za 

sprejetost, nimamo težav z njimi, imajo težko zgodbo. In zakaj  nekdo odloči, zakaj se 

jih zavrne. Mama je že čisti psihično na tleh in si  ne predstavljam, da ugotovijo, da ne 

bodo tudi dobile mednarodne zaščite in da gredo naprej in na novo začnejo vse od 

začetka. Blazno me moti to, koliko ti postopki trajajo in nehumano odločajo o 

zavrnitvah, še posebej družine, ki so vestne, športnike, ki so dosegali visoke rezultate, 

potem pa jih zavrnejo. In oni, preden so uradno dobili, so sami od sebe zbežali, da jih 

ne bi vrnili nazaj. Jaz osebno nikoli nisem imela z njimi težav.« 
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Dve intervjuvanki poleg zgoraj naštetih razlogov za negativno izkušnjo omenjata še 

dve. SD4 je razočarana nad sistemom v šoli, saj ne dobi pravočasnih informacij o 

otroku prosilcu za azil: »Pogrešala sem več informacij in da bi jih poprej prejela, ker 

sem tik pred zdajci prejela, da dobim novega učenca, da pa pride čist iz drugega okolja 

in drugačnimi težava, sem pa izvedela 1 dan poprej. Tudi da je prosilec za azil sem 

izvedela šele tekom septembra preko pogovora s pedagoginjo.« SD8 pa je imela sprva 

negativno izkušnjo z lokalnim prebivalstvom, ki niso sprejemali in so imeli predsodke 

do prosilcev za azil in beguncev: »Problem je bil le pri prvem valu, ko je bil v Logatcu 

na splošno upor, ampak so potem informirali ljudi in razbijali strah, predsodke in nam 

je bilo potem v šoli lažje. Drugače pa ni problem.« 

Učitelji pozitivne in negativne izkušnje povezujejo z učnim uspehom otrok. Zanimivo 

je, da pri pozitivnih izkušnjah učni uspeh pripisujejo otrokom, pri negativnih izkušnjam 

pa staršem in ne podpornemu okolju. Pri pozitivni izkušnji predvsem navajajo različne 

dogodke, jezikovne in druge učne fenomene. Pri negativnih izkušnjah pa se največkrat 

pojavi problematika nepodpornega domačega okolja, nenapovedanih odhodov in 

dolgega čakanja na odgovor. Pozitivno je to, da negativnih izkušanje ne povezujejo z 

otrokom in vidijo posledice vedenje ali neuspeha v šoli tudi širše. 

 

STALIŠČE UČITELJA 

Strokovne delavke, ki so sodelovale z menoj v intervjujih, imajo do otrok, ki so prosilci, 

pozitivno stališče in empatijo. Temu lahko pripisujemo tudi to, da svetovalne delavke 

vedno dajo otroka prosilca za azil v razred, kjer je dobra klima ali pa kjer učitelj nima 

predsodkov do njih. To je omenila tudi SD5: »Imamo tri učiteljice, ki so predane temu 

in so senzibilne in  jim dajo prej te otroke. Imaš pa tudi takšne, ki jih ne želijo in jim 

potem ne damo. Ja, če se v 6. razredu vidi, da se tvori kakšna zamere, potem ga ne 

damo v tisto skupino. Saj to je zelo redko, ampak ja, smo že imeli, ko sta prišli v konflikt 

zaradi rute. In smo se potem pogovorili z učiteljico.« 

Vse strokovne delavke so imele pozitivno stališče do otrok prosilcev za azil, Š1 je 

povedala, da so to super otroci: »Otroci so zlo super, res različni.« Istega mnenja je 

tudi SD5: »Ne, men so super otroci, tako kot vsi ostali.« SD1 je tudi poudarila, da je 

treba vedno razmišljati širše in se spomniti, v kakšnem okolju živijo: »Seveda tako kot 

drugi otroci imajo tudi negativne in pozitivne lastnosti, stvari in včasih vas presenetijo 

zelo pozitivno, včasih pa kaj naredijo, da ne veste kaj bi si mislili. To ni odvisno in 

vezano na azilni dom. To je vezano na otroka, na njih kot osebnosti in ljudi. Jaz vedno 

razmišljam, v kakšnem okolju oni odraščajo, in to nikoli ne smemo pozabiti. Vedno 

moramo imeni nekako nekje, jaz rečem v majhnih možganih, da imajo oni res le trikrat 

hujše pogoje, vedno jim je vse težje … Meni je hudo, ko rečejo, kakšni so ti otroci. 

Takšni kot vsi, samo da imajo težje življenje, manj vpliva nanj.« Ob tem pa je SD2 

namenila tudi sporočilo, da je treba dati vsem priložnost in biti odprt do drugačnosti: 

»Moje sporočilo bi bilo, da moramo vsi dati priložnost, da se srečamo z drugačnostjo, 

da doživimo neko pozitivno izkušnjo z nekom, ki je iz druge kulture, govori drug jezik, 
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in se otresemo nekih stereotipov in predsodkov. Če doživiš neko pozitivno izkušnjo, 

vidiš. Dajmo priložnost drugačnosti.« 

Strokovne delavke imajo pozitivna stališča do otrok, ki so prosilci za azil. Zavedajo se 

njihovih življenjskih situacij in so do njih senzibilni. Prav tako se zavedajo, da je vsak 

otrok poseben in vidijo nekaj pozitivnega v njem, ne glede na to, od kod prihaja. 

.RV3: Kakšne strategije uporabljajo učitelji za vključitev otrok prosilcev za azil v razred? 

UČENJE JEZIKA 

Jezik je pomemben dejavnik pri vključevanju v neko skupnost, saj je ta osnovni 

element za komunikacijo in izmenjavo informacij. Učencu prosilcu za azil ob vstopu v 

osnovnošolski sistem pripadajo dodatne ure slovenščine. V večini šol, kje imajo otroke 

prosilce za azil ali tujce, imajo razvit model uvajalnice in nadaljevalnice. SD6 omeni, 

da na njihovi šoli izvajajo uvajalnico in nadaljevalnico, saj otrokom pripada 40-urni tečaj 

slovenščine. Težavo vidi le v tem, da otroci prosilci za azil mnogokrat pridejo sredi leta 

in morajo potem z njimi delati individualno. Prav tako omeni, da imajo prvo leto 

prilagojeno ocenjevanje in nadaljujejo naprej ne glede na ocene: »Imamo uvajalnico in 

nadaljevalnico. Ti, ki pridejo prvo leto. Se izvede 40 ur intenzivno tečaj slovenščine. 

Problem je edino, ker prihajajo tudi sredi leta, z njimi se potem dela individualno. Prvo 

leto imajo prilagojeno ocenjevanje. Drugo leto jim prav tako pripada nekaj ur. Imamo 

določeno skupino učiteljev, ki delajo z njimi.« Prav tako takšen model opiše SD5, pri 

čemer opiše tudi učni načrt, ki zajema učenje jezika, osnovne komunikacijske 

spretnosti, osnovno besedišče in pojme, ki se vežejo na posamezne predmete: »Ta 

uvajalnica poteka tako, da predstavnica svetovalne službe pobere vse prijave in 

učenci, ki so prvo leto dobijo večinski delež ur. Po ta novem delamo po učnem načrtu. 

Na začetku delamo učenje jezika, osnovne komunikacijske spretnosti, osnovno 

besedišče, nato pa na to obesimo še pojme, ki se vežejo na posamezne predmete. To 

je začetni tečaj. Po tem tečaju, drugi sklop ur pa se porazdeli po razredih, ker so si po 

znanju različni in se jih porazdeli po skupini.« SD1, ki izvaja uvajalnico in 

nadaljevalnico, je omenila tudi, kako pomembno je, da se slovenščino približa otrokom 

na zabaven način preko jezika in da pri svojem delu skuša razumeti otroke in se 

postaviti v njihovo vlogo: »Pomembno je, da jim slovenščine ne vsiljujemo, ampak brez 

slovenščine pouk ne gre. Morajo nekaj razumeti in vedeti. Jaz vedno štartam s 

slovenščino preko iger. Preko iger se učimo barve, glavna mesta. Tudi mene učijo 

nekaj svojega jezika in se moram  tudi jaz malo naučiti arabsko, farsi in vse te jezike, 

da se oni počutijo dobro.« Ena izmed intervjuvank, in sicer SD4, pa je povedala, da 

imajo na šoli učiteljico, ki poučuje tujce slovenščino le prvo leto, drugo leto, ko pa jim 

še prav tako pripadajo ure, pa jih mora izvajati sama: »V bistvu, ker je on drugo leto, 

mu pripada nekaj ur. Tko da, ker je bila korona, sva se z učiteljem iz podaljšanega 

bivanja dogovorila, da je eno uro on delal z njim, pa jaz sem praktično vsak teden vsaj 

eno preduro imela v šoli individualno. Ne, imamo učiteljico, ki dela s tujci prvo leto, ker 

jim takrat pripada več ur. Tko pa nimamo.« 
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Dve SD pa sta izrazili mnenje o pomanjkanju ur slovenščine, ki so dodeljene tujcem. 

Menita, da je teh ur popolnoma premalo. DS7 opaža, da bi otroci morali imeti bolj 

intenziven tečaj slovenščine in več ur: »Največji problem je jezik, pogrešam da bi 

morda imeli več ur slovenščine in bolj intenzivni tečaj, saj je to tisto osnovno. Je pa 

tudi to, da eni so pripravljeni povedati nekaj v svojem jeziku, imaš pa tudi kakšnega, ki 

ne želi nič povedati o svojem jeziku, kot da imajo neko zadrego.« SD8 je prav tako 

izrazlai težavo o premajhnem številu ur, ki jih država dodeli tujcem, in opisala, kako 

sami rešujejo to težavo: »Hitro se je pokazalo, da uradni sistem ne omogoča zadostno 

število ur. Pri nas smo potem hiter povzel model, ki sta ga imeli koprska in ljubljanska 

šola, ki sta imeli do takrat največ izkušenj s prosilci za mednarodno zaščito, in to 

pomeni, da smo uredili uvajalnico in pripravljalnico. Torej uvajalnico v prvih 14 dnevih 

zelo intenzivno zunaj oddelka in hkrati pripravo matičnih oddelkov, pa priprava 

aktivnosti za spodbujanje socialnih interakcij. Potem pa od tretjega tedna naprej pa 

kombinacijo pouka v matičnih oddelkih plus nekaj ur slovenščine za poučevanje tujcev. 

Mi damo vedno več, ker teh ur ni niti za eno uro na teden. Tako da smo delali mi 

pogosto 2 ali 3 skupine in smo delali prostovoljno oziroma so te ure šle v tretji steber 

po LDNJU. Prostovoljno, kdor je želel, je delal z njimi in mogli so biti visoko motivirani 

in iznajdljivi.« 

SD2 pa poudarja, da naj bi z otrokom delal učitelj z enim pristopom, saj je za priseljence 

pomembna  kontinuiteta, zato so v zakonodaji naredili premike in povečali število ur 

slovenščine: »Mislim,  da je bilo narejeno veliko konkretnih premikov, tudi v zakonodaji. 

Eno takih pomembnih premikov je to, da se je bistveno povečalo število ur slovenščine 

ob prihodu priseljencev, dosegli smo da se sistemizira delovno mesto za učitelja, ki bo 

delal samo z otrokom priseljencem, ki je odvisno od števila vpisanih otrok priseljencev.  

Poprej so se te ure štukale na primer 80 % zaposlitve, primanjkuje ur za tretji steber, 

vsak dela malo z otrokom, vsak je imel tudi svoj pristop. Za priseljenca pa je zelo 

pomembno, da ima neko kontinuiteto dela, neki enoten pristop in je dobro, da je ena 

oseba, max. dve, ki se ukvarjata na splošno, seveda to ne pomeni, da se le ta oseba 

ukvarja z njim, ker to je učenec vseh učiteljev.« 

Za vključitev otroka prosilca za azil je pomemben jezik, zato večina šol, ki ima prosilce 

za azil, za učenje jezika uporablja uvajalnico in nadaljevalnico. Zanimivo pa je, da imajo 

na šolah različne pristope. Nekateri imajo za to zaposlenega učitelja, v nekaterih šolah 

izvajajo dodatne ure slovenščine učitelji. Prav tako učitelji povedo različno število ur 

slovenščine, ki pripadajo otroku, kar je lahko posledica slabe informiranosti, saj so se 

ure slovenščine za priseljence povečale. Poprej so jih imeli maksimalno 70 ur, sedaj 

pa skupini s štirimi učenci pripada 120 ur. V večjih skupinah pa tudi več. 

PRISTOPI ZA VKLJUČITEV OTROKA PROSILCA ZA AZIL V RAZRED 

Prvi stik in vtis je mnogokrat izjemno pomemben, za novega učenca pa tudi izredno 

težak, saj je zanj vse novo. Na vprašanje, kako učitelji pripravijo razred na novega 

učenca, ki prihaja iz druge države, v našem primeru prosilca za azil, je bil pogost 

odgovor, da se ne morejo posebej pripraviti, saj, da bo prišel nov učenec, zvejo le 

nekaj ur pred prihodom. Takšno situacijo je omenila SD3: »Izredno težko, ker zveš 



56 
 

popoldne, da bo otrok prišel naslednji dan v razred.« Prav tako se na prihod ni 

pripravila SD4, a ker je bil to prvi šolski dan, je za razred pripravila različne socialne 

igre: »Nekih priprav nisem imela, ker je dejansko prišel 1. septembra k njim in ga nisem 

tudi jaz poprej videla. Sem pa vseeno za prvi dan pripravila nekaj socialnih iger, da 

smo se na novo vsi spoznaval, čeprav so se ostali že vsi spoznali. Prav zaradi tega, 

da ne bi on predvsem izstopal. Smo se šli igre, da so drug drugega spoznaval in 

raziskovali.« Pristop vključevanja otroka prosilca za azil preko socialnih iger uporablja 

tudi SD, ki ne dela razlik med otroci prosilci za azil in ostalimi: »Tako kot za vse ostale 

otroke, če se kdo pridruži sredi, leta se spoznavamo na primer preko socialnih iger. 

Skušam se vsakodnevno ukvarjat s socialnimi odnosi.« 

V primeru, ko so SD za prihod novega učenca iz tuje države obveščene pravočasno, 

pa se nekatere na to pripravijo z različnimi strategijami. SD2 omeni, da se v razredu 

naučijo pozdraviti v otrokovem materinem jeziku: »Pogosto nimamo časa, ker nam kar 

pripeljejo iz azilnega doma, če že vemo, da prihajajo, se seveda oddelek pripravi in  se 

pove, da prihaja iz Afganistana, se mogoče naučijo pozdravit, se napiše nekaj na 

tablo.« SD7 se z razredom pogovori in jim predstavi državo otroka, iz katere prihaja, 

in prebere kakšno zgodbico na tematiko, ki omogoča dober sprejem: »Napovedala 

sem jim prihod, potem smo se pogovarjali, tako da sem izhajala iz njihovih izkušenj. 

To je bil prvi razred. Otroci so povedali, kaj že vedo o Siriji, kaj so slišali. Potem sem 

predstavila, zakaj so ti otroci pri nas, zakaj so prišli. Prebrali smo zgodbice o tej temi.« 

Prav tako so se predčasno o državi otroka prosilca za azil pogovarjali v razredu SD3. 

Poleg tega je otroke spodbudila k razmišljanju, kako lahko pomagajo drug drugemu, 

predvsem novemu učencu. Omenila je tudi, da so se otroci pogosto prostovoljno javljali 

za tutorja otroku prosilcu za azil, ki so ga nato vodili po šoli in mu pomagali: »Ko je 

otrok vstopil v razred, sem predstavila, iz katere države prihaja, nisem razlagala, 

kakšna kultura je. Bolj sem se osredotočila, da smo se kot razred pogovarjali, kako 

pomagati drug drugemu, novemu učencu, in otroci so bili vedno pripravljeni, da so 

tutorji in vodniki otroku, ki ga vodijo po šoli, da se le-ta prostorsko orientira, da se 

znajde v času in da so mu razložili navodila.« Pristop, ki zajema tutorja, uporablja tudi 

SD3: »Jaz vedno določim tutorja, ki je zadolžen, da otroka povabi k igri, da se zraven 

njega usede, ko delamo po kotičkih, ko imamo montessori učenje ali pa sodelovalno 

učenje.« 

Poleg odnosov in priprave razred na novega učenca pa je pomembno tudi primerno 

opremiti prostor. Nekateri SD omenijo, da so pri vključevanju otroka, ki ne pozna dobro 

jezika, pomembne slike, s katerimi bolje razume določene stvari in se lažje izrazi. SD2 

omeni, da ima v razredu slike za prve korake, s katerimi si pomaga pri komunikaciji: 

»Vedno si pomagamo s kretnjami, slikami, da vzpostavimo prvi stik. Imamo veliko tega 

materiala. Imamo obešeno sliko na primer wc in spodaj napis, tako da pokaže na sliko. 

Imamo veliko slikovnih ponazoritev za prve korake, tako da to vedno obesimo na tablo, 

ko pride. Na primer nariši in je naslikana deklica, ki riše itd. Komuniciramo tako, dokler 

ne dobimo prvih besed.« Tudi SD5 omeni, da je pri vključevanju pomemben jezik in da 

otroci tako hitreje povežejo sliko in besedo: »Po navadi delam vizualno in bralno, ker 

hitreje povežejo sliko in besedo.« K takšnemu pristopu se pridružuje tudi SD1:« Tako, 
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da ja igre, slike, da oni vidijo, da znajo povezat sliko, besede in zapis, če znajo pisat, 

veliko jih ne zna pisat latinice. Iz Arabije me vpraša, iz katere strani mora pisat. Oni 

imajo milijon stvari, o katerih morajo skrbeti, zato probam, da je slovenščina čim bolj 

štosna in zabavna. Marsikdaj uporabljam pesmice, knjižice, pismenice, vse.« 

Poleg pogovora in vizualnih podob pa ima SD3 izjemno zanimiv pristop pri vključevanju 

otrok v razred. Ta pristop je pristop z lutkami. Sama uporablja lutke, ki ponazarjajo 

smrkce in Smrketo. S pomočjo teh otrokom predstavlja različne življenjske teme in jih 

tudi tolaži. Uporablja jih pri vseh otrocih: »Smrketa je tista, ki zganja neumnosti in 

predstavlja otroškost. Ona jih tolaži. Imeli smo navado, da tisti, ki je bil dejaven pri 

pouku in upošteva pravila, jo dobi za domov. Še poprej pa smo imeli gosenico, na vsaki 

nogi je bilo ime in vsak dan je moral otrok oceniti svoje vedenje. Zelena barva je 

predstavljala imaš ugodnost, rumena pozor ugodnosti so na meji, oranžna pozor, 

pozor, rdeča – stop, dobrodošel v svetu neugodnosti. In kdor je odnesel Smrketo 

domov, je imel cel teden zelene pike. In so se zelo boril, da so jo lahko odnesli domov. 

Včasih je bila pa tudi izjema, da je šla ta Smrketa s kom domov, ki je prišel na novo in 

je jokal. Ona je tisti dodatni učenec v razredu, ki dela vragolije in hkrati spozna človeka 

v stiski, in moram rečt, da ni bila le v 1., 2. razredu, ampak jo imam tudi v 4. razredu, 

in če se ne pojavi 2, 3 dni, jo otroci pogrešajo. Ona je moja desna roka in včasih tudi, 

kar jaz v šoli ne smem biti, nagajiv otrok.« 

Eden izmed pristopov, ki je pomemben pri vključitvi otroka prosilca za azil v razred, je 

tudi ta, da se opazijo njegova močna področja, saj s tem krepiš njegovo samozavest, 

ki vpliva na socialne stike: »Ja. V bistvu vsak otrok ima neko močno področje in upam, 

da ga kot učitelj najdeš, da pokaže, da je v nečem dober. Da mu osvetliš to točko in 

tudi on dobi na tej samozavesti, in to mogoče vpliva na socialne stike, da pol ni 

izključen, da se čuti vključen, pripadajoč razredu.« 

Poleg vseh naštetih pristopov pa je za vključitev otroka izredno pomembno, da se otrok 

druži z otroki tudi izven pouka, med samimi prostimi igrami, saj se takrat najlažje 

razvijejo socialni tiki. Tako je izredno pomembno, da otroci prosilci za azil po pouku 

ostajajo v podaljšanem bivanju. V času, ko sem sama  delala z otroki prosilci za azil, 

so ti takoj po pouku odhajali domov. Preko pogovor s socialnimi delavci v azilnem 

domu sem zaznala, da je to velik problem, saj otroci težke stkejo pristne odnose z 

vrstniki.  DS2 je povedala, da so tudi oni v tem videli problem in so v zadnjih letih uspeli 

prepričati ministrstvo, da otroci prosilci za azil ostajajo v podaljšanem bivanju, kjer 

lahko med sproščeno igro stkejo socialne odnose: »Ravno zaradi tega socialnega  

vključevanja … Sprva so odhajali, takoj ko se je končal  pouk. Smo mi takoj začeli 

prepričevati ministrstvo in organe odločanja, da je smiselno, da so otroci v 

popoldanskem bivanju, na kosilu, saj so to trenutki, ko se lahko socialno vključujejo in 

so sproščeni in se dogajajo druge stvari, ne le pouk. So prostočasne aktivnosti itd. 

druženje. Igre na prostem. In če že država plačuje kosilo za te otroke, a ni vseeno, če 

plačajo šoli in so tu na kosilu. Tako da otroci do 5. razreda so v OPB in tudi starejši. 

Večina otrok je tako ostajala tudi popoldne. Za starejše ni bilo možno, ampak so se 

tudi oni povezali, saj imajo vsi telefone in so bili v stiku preko Facebooka, Instagrama.« 
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Učitelji so pri svojem delu izjemno inovativni. Za vključevanje otroka v razred 

uporabljajo različne pristope. Poleg pogovorov in predstavljanja otrokove države 

uporabljajo tudi vizualne pripomočke, ki pripomorejo k boljši komunikaciji, tutorje, ki 

otroku pomagajo pri organizaciji in v novem okolju, lutke, ki otroku pomaga, ko mu je 

težko in se skuša približati njegovemu svetu, in različna videogradiva. Prav tako so 

pozorni na njihova močna področja. Izredno pomembo je tudi dejstvo, da so uspeli, da 

otroci prosilci za azil ostajajo  v podaljšanem bivanju, kjer otroke preko iger še lažje 

usmerjajo k socialnemu vključevanju. 

SODELOVANJE S STARŠI 

Pri samem vključevanju otrok, ki so prosilci za azil, je pomembno tudi sodelovanje s 

starši, saj moramo vedno biti pozorni ne le na otroka in njegovo osebnost, temveč tudi 

na okolje, v katerem odrašča. Starši so tisti, ki otroka najbolj poznajo, dobro 

sodelovanje z njimi pa lahko pripomore k še boljši vključitvi otroka v razred. Seveda pa 

je s sodelovanje s starši tujci vedno izziv, saj ne govorijo istega jezika, nato pa so tu 

še kulturne razlike in vrednote, ki jih imajo le-ti do šole. 

Za SD je bil pri sodelovanju s starši največji izziv jezik. En način sporazumevanja je ta, 

da je pri pogovornih urah prisoten prevajalec, ki ga priskrbi azilni dom, starši ali pa 

šola. SD1 pove, da sama govori kar nekaj jezikov, a da so v primerih, ko ni bilo 

sporazumevalnega jezika, prevajalci priskrbeli sami ali pa je to storil azilni dom, 

odvisno je bilo od tega, kje so pogovorne ure potekale: »Če sem šla v azilni dom na 

govorilne ure, smo imeli tam prevajalca. Imeli smo za francoščino, farsi in arabščino. 

Sama govorim rusko in angleško, tako da sem govorila v teh jezikih, če  niso starši 

razumeli teh jezikov smo si priskrbeli prevajalca.« SD2 omeni, da prevajalca priskrbi 

tisti, ki želi podati informacije: »Če nimamo jezika sporazumevanja, potem v večini 

primerov starši, če jim je zelo pomembno, da dobijo informacije v jeziku ki ga razumejo, 

v večini primerov pripeljejo prevajalca. Če je nam pomembno, da jim podamo 

informacije  v jezik, ki ga razumejo, potem mi priskrbimo, čeprav je to zelo težko.« Prav 

tako je dodala ,da so v tem času razširili socialno mrežo, da ni več tolikšen problem 

poiskati prevajalca: »Nekako smo že tako razširili mrežo z zunanjimi institucijami, da 

ni več problem. Občasno pomagajo tudi kakšni bivši učenci. Ko pa je treba govoriti o 

občutljivih temah, na primer o čustvenih stiskah, pa najdemo neko zanesljivo osebo v 

zunanji instituciji. Drugače pa v večino primerov starši pripeljejo prevajalca. Tudi azilni 

dom nam je bil velikokrat v pomoč.« Tudi SD3 omeni, da imajo na pogovornih urah 

prevajalca, a  le v primeru če ga priskrbi azilni dom. V primeru ko nimajo prevajalca, 

pa se uporabljajo kretnje: »Če je azilni dom organiziral prevajalca, smo si pomagali s 

prevajalci, drugače pa kretnje.« Tudi SD5 in SD6 sta omenili, da imajo prevajalca. Prva 

je omenila, da se v primeru, ko ga nimajo, vseeno nekako sporazumejo: »Ja iz Sirije, 

Iraka in Irana smo imeli prevajalce. Vem, da za eno družino pa nismo imeli prevajalca 

in smo nekako se sporazumeli, drugače pa so zraven prevajalci.« SD5 pa pove, da so 

imeli primer, kjer so se pogovarjali malo v angleščini, malo v slovenščini: »Na začetku, 

ko smo se srečali, je bila iz ministrstva prevajalka z nami in je prevajala očetu. Takrat 

je bilo, da smo govorili v slovenščini, prevajalka je prevedla v iranščino. Oče se je tudi 
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trudil z angleščino. Potem smo zaznali potrebo, da se moramo večkrat srečati in sva 

se s svetovalno službo dogovorili, da smo se dobili in smo se pogovarjali na pol v 

slovenščini, na pol v angleščini. Nekako smo se razumel. Oče se uči slovensko, 

angleško zna zelo malo.« 

Poleg jezika pa je za sodelovanje pomembno tudi, kako močno so starši pripravljeni 

sodelovati. SD7 omeni, da so starši različni, nekateri si želijo povratnih informacij, drugi 

spet ne: »To je bilo zelo zanimivo. Pri prvem fantu. Oče ni podpiral šole, vendar je želel 

hospitirat v razredu in je bil včasih tudi celo dopoldne v razredu. Po drugi strani pa 

velikokrat ni prišel po njega. Potem  se je psihologinja dogovorila, da se dobimo na 

pogovornih urah, kjer smo imeli prevajalca in smo se pogovorili. Vse je obljubil, ampak 

ni bilo sprememb. Tako da se da dobiti prevajalca. Pri drugem dečku je pa mama zelo 

odzivna in tudi sama pride povprašat, kako gre otroku.« SD3 prav tako omeni, da je 

odvisno od želje do sodelovanja s strani staršev in da večina staršev v njenem primeru 

ni želela veliko sodelovati: »Večina teh staršev pa ni imela interesa, da bi se soočal s 

šolo in bi sodelovali. Poleg želje staršev, kako močno želijo sodelovati, pa je pri 

sodelovanju s staršem odvisno tudi od učitelja, kako močno želi on priti v stik z njim.« 

SD6 pri svojem delu do sedaj ni videla interesa stopiti v stik z njimi: »S starši se jaz 

sploh še nisem srečala. Imamo le telefonsko število nekoga, ki dela z njimi, in če je kar 

koli, njej napišem. Ne, z nobenim nisem imela rednih stikov. Z njimi pa sodeluje naša 

pedagoginja. Ti deklici sta uspešni in nisem videla neke potrebe.« 

Prav tako šole pripravljajo različne prireditve, kamor so vabljeni tudi starši. Ena izmed 

prireditev, ki jo je omenila SD1, je bila bučarjada, ki so se ji nekatere družine pridružile, 

nekatere pa ne: »Dokler ni bilo covida, smo prirejali prireditve. Bučarjado in so bili vsi 

starši povabljeni in so z nami delali buče in so se zelo vključili. Vendar je zelo odvisno 

od družine do družine. Veliko se jih je poskušalo približati in videti, kjer so otroci in so 

se zanimali.« 

Sodelovanje staršev je izredno pomembno. Večina SD ima stike s starši in išče različne 

strategije, da jim podajo informacije. Največkrat si priskrbijo ali jim priskrbijo prevajalca. 

V primeru, ko tega ne morejo dobiti, pa se sporazumevajo na inovativne načine, kot so 

kretnje ali pa mešanje različnih jezikov. Samo sodelovanje je odvisno od želje staršev 

in tudi učitelja. Če sta oba pripravljena sodelovati, vedno najdeta načine za podajanje 

informacij. Prav tako pa se šole trudijo organizirati različna srečanja, kamor so 

povabljeni tudi starši vabljeni. 

POMOČ UČITELJEM PRI VKLJUČEVANJU OTROK PROSILCEV ZA AZIL 

Pri samem vključevanju otrok v novo šolsko okolje je izredno pomembno, da ima učitelj 

podporo šole in sodelavce, na katere se lahko obrne, ko nastane težava. Prav tako je 

poleg inovativnosti učiteljev pri vključevanju otrok, ki so prosilci za azil, pomembno 

izobraževanje in znanje, ki ga pridobi. To mu je v pomoč pri novih idejah in pristopih 

vključevanja. Poleg izobraževanje pa je pomembna tudi socialna mreža oziroma 

institucije, na katere se lahko obrne in ki lahko dodatno pomagajo otrokom prosilcem 

za azil in njihovim družinam. 
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Vsi SD so v pogovoru povedali, da imajo podporo v šoli. SD1 omeni, da vsi strokovni 

delavci na njihovi šoli delajo v isto smer in da so vključeni v projekt medkulturnosti in 

imajo na šoli multiplikatorja, ki jim pomaga z nasveti in idejami: »Naša šola je vsa taka, 

da delamo v isto smer. V isto smer veslamo. 90 % nas enako misli, podobno dela in 

imamo enake cilje, saj imamo 85 % tujcev. Vključeni smo v projekt medkulturnosti. 

Imamo multiplikatorja na šoli.« Ta poleg strokovnih delavcev na šoli oporo najde v 

drugih multiplikatorjih s katerimi je redno v stiku in si izmenjuje izkušnje: »Jaz osebno 

zelo sodelujem z multiplikatorji, ki nas je 15. Izmenjujemo si izkušnje, saj delujemo v 

različnih okoljih. Mi med sabo sodelujemo, če imamo težavo ali rabimo kakšno gradivo. 

Imamo supervizijska srečanja, izmenjavo izkušenj, primerov dobrih praks. Med sabo 

se zelo pogosto slišimo, si pomagamo in se posvetujemo en z drugim.« 

Večina SD vidi oporo v svetovalni službi in vodstvu. SD2 omeni, da je izredno 

pomembno vodstvo, kako je to naravnano do priseljencev. Prav tako ji je v veliko oporo 

svetovalni delavec, ki je izjemno odprt in ima največ informacij: »Če je karkoli bolj 

problematično na čustveni ravni, se posvetujem s svetovalnim delavcem, celo z 

ravnateljem, če se moram nekaj odločit. Mislim, da je zelo pomembno, kako je vodstvo 

naravnano glede priseljencev, in če je pozitivno naravno, je potem tudi komunikacija 

enostavna. Vsi se potrudijo, da nekaj naredijo. Naš svetovalni delavec je zelo odprt do 

reševanja socialnih težav. On se ponavadi prvi sreča z zgodbami. Izmenjava informacij 

je zelo dobrodošla. Na primer, starši se ločujejo, zato veš, da je otrok z mislimi stran 

zaradi tega in je potem pristop do otroka drugačen. Naše sodelovanje je zelo dobro.« 

Prva tako veliko oporo v vodstvu in svetovalni službi vidi SD3: »Močno podporo 

vodstva in socialne službe oziroma svetovalne službe sem imela.« Poleg tega pa so ji 

v oporo neformalna druženja v zbornici, kjer lahko reflektira: »Tudi ja, drugače pa 

neformalna druženja v zbornici. Sedaj smo se bolj zoomal, pa smo kaj predebatiral.« 

V svetovalni službi vidita oporo tudi SD4 in SD7: »Ja, jaz jo čutim v svetovalni službi.« 

SD6 pa jo vidi v pedagoginji, ki vedno pridobi potrebne informacije: »Imamo več 

pedagoginj in se potem obrnemo nanje. In če one nimajo informacij, jih pa potem 

pridobijo.« 

Svetovalna služba je izjemno pomembna za vse učitelje, je središče informacij glede 

otrok prosilcev za azil,  v njej pa učitelji vidijo pomembno oporo. Svetovalna služba je 

namreč tista, ki se prva sreča z otroki prosilci za azil in z nasveti pomaga učiteljem. 

SD8, ki je sama svetovalna delavka, je učiteljem nudila pomoč, jih izobraževala na 

področju otrok prosilcev za azil, izdelala prezentacije z različnimi informacijami in 

podala predloge, kako delati z njimi: »Kot svetovalna delavka sem naredila PowerPoint 

kot pomoč razrednikom. Naredila sem kratko predstavitev z izhodišči o pravici do 

šolanja. Cilj je bil izobraževanje učencev na celi vertikali na njim primeren način plus 

razlogov, zakaj gredo družine ven … To je bil en del. Potem pa kar po programu. Ker 

je bilo treba zbrat neverbalne variante. Torej bi rekla socialne igre za medsebojne  

spoznavanje, v vsakem oddelku je bil tutor, pač učenec tutor. Vedno so se javljali, 

otroci so bili navdušeni.« Lahko rečemo, da je svetovalna služba tista, na katero se 

lahko obrnejo vsi strokovni delavci na šoli, da dobijo ustrezne informacije. Prav tako je 
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svetovalna služba tista, ki sodeluje z različnimi institucija je povezovalni člen med 

institucijo, šolo in otrokom prosilcem za azil ter njegovo družino. 

Poleg opore šole so za dobro vključevanje otrok pomembna tudi znanja učiteljev na 

področju vključevanja otrok prosilcev za azil. Vsi SD so se na tem področju izobraževali 

na različne načine, preko različnih izobraževanj, projektov. Mnogi pa so se tudi 

samoizobraževali: »Jaz sem sama sem se izobraževala na tematiko tujcev.« SD7 se 

je pridružila projektu »Le z drugimi smo«, veliko pa se je izobraževala tudi sama: 

»Poprej smo imeli izobraževanje Le z drugimi smo. Drugače se pa nisem počutila 

opolnomočeno. Veliko sem se sama izobraževala.« K temu izobraževanju se je 

pridružila tudi SD6, kjer so obravnavali tudi prosilce za azil. Poleg tega se je pred 

časom pridružila tudi različnim izobraževanjem o tujcih. Vso to znanje sedaj skuša 

vnesti v svoj pouk: »Zdaj imamo neko predavanja Le z drugimi smo in je bla ena od 

tem o tovrstnih otrocih. Tako da smo bili tudi malo teoretično podprti, ker drugače 

posebnih izobraževanj ni blo, edino če si se sam izobraževal ali našel sam kakšne 

informacije. Mi smo drugače imeli izobraževanje glede tujcev in smo potem lahko vlekli 

neke vzporednice, ker imamo tudi veliko učencev iz bivše Jugoslavije. In smo imeli na 

tem področju kar nekaj izobraževanj in nam je to znanje prišlo prav tudi pri otrocih 

prosilcih za azil.« SD5 je omenila, da so se iz njene šole in tudi ona sama udeležili 

izobraževanja v Kopru. Veliko pa se tudi na splošno izobražuje samoiniciativno. 

Trenutno se je udeležila izobraževanja na Karitasu in izobraževanja »Le z drugimi 

smo«: »Smo se izobrazile. Smo hodile v Koper na izobraževanje. Me smo se nato 

samoiniciativno izobraževale. Jaz sem šla zdaj na Karitas, je imel Cilji trajnostnega 

razvoja, zdaj imamo Le z drugimi smo. Moram rečt, da smo vpeti v to, ker imamo 

ogromno tujcev na šoli, ki prihajajo iz drugačnih jezikovnih okolij. Imamo zelo pisane 

oddelke.« Prav tako imajo izobraževanje in različne projekte, v katere je vključena tudi 

SD1. Pove, da je veliko hodila na različne seminarje, kjer se je veliko naučila. Prav 

tako pa omeni, da jim sama šola omogoča veliko izobraževanja na temo tujcev: »Šla 

sem na izobraževanja, prav tako na šolo prihajajo. Vključeni smo v veliko projektov 

medkulturnega izobraževanja. Veliko sem hodila na seminarje, kjer sem se veliko 

naučila. Menim pa, da imajo našo šolo za zgled, kako delati s prosilci za azil in tujci. 

Mi to živimo. Mi to delamo. To je našo poslanstvo. Vedno se lahko izobražujete.« V 

šoli, kjer je SD8, tematiko o delu s tujci obravnavajo tudi na konferencah: »Tudi dve 

pedagoški konferenci smo imeli posvečeni delu s tujci, o programu, kaj narediti, ko se 

prešolajo.« Tudi SD3 omeni, da imajo na šoli izobraževanja ter tudi individualni načrt 

učenca, kjer spremljajo otroka od vstopa pa do dne, ko zapusti njihovo šolo: »Ja, 

imamo v šoli. In tisto, kar nam je bilo ponujeno, sem se udeležila. Imamo individualni 

načrt učenca, kjer spremljamo otroka od vstopa do trenutka, ko zapusti našo šolo.« 

Prav vse SD so se izobraževale o tujcih, nekatere med njimi tudi o prosilcih za azil. 

Izredno pomembno je, kako šola stremi k pomembnosti vključevanja tujcev in v kolikšni 

meri se je učitelj pripravljen samoiniciativno izobraževati. Poleg izobraževanj in opore 

šole pa je za učitelja pomembna tudi socialna mreža, saj z njo lahko še dodatno 

pripomore k vključevanju otroka v šolski prostor. SD7 omeni, da sodeluje le z azilnim 

domom: »Ja, z azilnim domom smo veliko in z nikomer drugim.« SD4 in SD6 pa ne 
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sodeluje z nikomer: »Ne, z nikomer ne sodelujem. To sodeluje naše svetovalna 

delavka.« Ostale SD pa poleg azilnega doma sodelujejo vsaj še z eno institucijo. SD1 

omeni, da se vedno odzove povabilu. Sodeluje tako z azilnim domov, filantropijo in 

društvom Petko: »Ko so mi npr. iz filantropije poslali povabilo, sem se odzvala. Pa z 

azilnim domom sem sodelovala, s Petko za nasmeh, če me vprašajo, vedno pomagam, 

sodelujem in se odzovem.  S socialnimi delavkami, posebej ko smo delali na daljavo.« 

Z istimi institucijami sodeluje tudi SD2: »Azilni dom, slovenska filantropija, Društvo 

petka.« SD5 poleg azilnega doma in filantropije občasno sodeluje tudi s kakšno 

učiteljico iz šole, iz katere je prišel otrok: »Sodelujem s filantropijo, azilnim domom … 

Jaz osebno sem takrat poznala razredničarko in mi je povedala, kako otrok zna 

angleščino, kje ima težave. Jaz kar sama pokličem tja, ker vem, kaj moram vprašat.« 

SD3 pa poleg filantropije in azilnega doma sodeluje z društvom Mozaik, ki nudi dodatno 

pomoč otrokom prosilcem za azil: »S slovensko filantropijo in društvom Mozaik. Nudili 

so pomoč pri delu, ker mnogo teh otrok je treba opismenjevati, ker je bila prejšnja 

pisava cirilica ali pa arabska.« Prav tako z različnimi institucijami sodeluje SD2, npr. z 

društvom Petka, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom, in s študenti s Filozofske 

fakultete, ki prostovoljno pomagajo pri učenju otrok prosilcev za azil: »Na primer 

društvo Petka izvaja dodatno strokovno pomoč in otrokom pomaga pri učni pomoči. 

Sodelujemo tudi s študenti s Filozofke fakultete. Oni imajo predmet medkulturnost v 

vzgoji in izobraževanju, na smeri pedagogika. Študentom  se predstavi naše otroke in 

šolo in študent se odloči, če želi, da na našo šolo pride kot prostovoljec. Po navadi se 

12 študentov odloči za to delo in mi vsakemu študentu dodelimo 1 ali 2 otroka in oni 

se enkrat na teden dobijo. Prej je bilo v živo, sedaj preko zooma. Jaz se  dobim z njimi 

enkrat na mesec. Redno mi sporočajo, če so kakšne težave, pošiljam jim učne liste, 

če opazijo učno pomoč. To sodelovanje je zelo dobro, ker so študentje bližje njihovi 

starosti in se jim otroci hitreje in lažje odprejo.« Zadnja SD, in sicer SD8 pa pomeni, 

kako pomembno je zanjo sodelovanje z azilnim domom in filantropijo. Poleg tega ima 

široko socialno mrežo, saj je v stiku tudi z mrežo prostovoljnih terapevtov: »To se je 

vzpostavilo in je sedaj na voljo za delo s travmatiziranimi prosilci za azil.« Sodeluje tudi 

s centrom za mlade, s hišo Sadežem družbe: »Z vsem živim, kar je možno, tudi v 

Logatcu s Centrom za mlade, potem s hišo Sadeži družbe.« Za delo uporablja zasebno 

socialno mrežo:  »Izkoristila sem celo svojo socialno mrežo, tudi privatno. Imamo 

sodelavko, ki je poročena z nekom iz arabskega področja. Tako, da on je bil prvi 

pomočnik glede prevajanja. Kolegica je potem prinesla vse knjige, ki jih je imela za 

svoja otroka, in so bila v angleško-arabskem jeziku.« Poleg sodelovanja z vsemi 

instituciji pa omeni, da pri njih delujete tudi ekipa prostovoljcev, ki gredo v azilni dom 

in izvajajo različne aktivnosti: »Pri nas deluje ekipa prostovoljcev. Imeli smo akcije o 

zbiranju potrebščin, koles, skirojev in odziv je bil fenomenalen. Otroci zelo čutijo. Ekipa 

prostovoljcev je šla v azilni dom, kjer so imeli aktivnosti.« 

Sodelovanje z institucija je ponovno odvisno od vsakega posameznike in njegove 

angažiranosti. Ponovno imamo učitelje, ki ne sodelujejo z nikomer in na drugi strani 

SD, ki sodelujejo z več društvi in skušajo pomagati otrokom na različnih ravneh, tako 

na učni kot na psihološki. 
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RV4: Ali učitelji spodbujajo medkulturni dialog in če ga, katere strategije uporabljajo? 

MEDKULTURNOST V RAZREDU 

Na vseh treh šolah SD izvajajo medkulturni dialog. DS2 pove, da je to del njihovega 

vsakdana in ga skušajo v razred vpeljati skozi različne predmete: »Pri nas sta 

medkulturnost in socialni dialog del vsakdana. Trudimo, da se skozi različne predmete 

to vpelje in izvaja. Če se na  primer pri geografiji učijo o neki državi, lahko takoj 

primerjamo nekaj z državo učencev, ki jih imamo v tem razredu. Učiteljica likovne 

umetnosti predstavi – ornamente če omenjamo praznik, lahko priseljenci  povedo, kako 

se ti praznike ali podobni praznujejo v njihovih državah. Na vse možne načine se 

trudimo, da je to vpeljano skozi kurikulum čez vse  predmete. Na primer pri kemiji, če 

omenimo nekega znanstvenika, kateri znanstvenik je znan pri kemiji iz vaše države, 

da se otrok vsaj za trenutek čuti pomembnega in recimo drugim učencem poda neko 

informacije od tega učenca. Če  želimo otroku posredovati neko informacijo druge 

države, je popolnoma drugače in bolj učinkovito, če to predstavi otrok te države kot 

učitelj.« Prav tako velik pomen medkulturnemu dialogu daje SD7, saj meni, da je to 

velika vrednota, Sama skuša v razredu vpeljevati medkulturnost, ko se pogovarjajo o 

praznikih ali državah: »To se mi zdi ena velika vrednota, če so različne nacionalnosti, 

saj vsak otrok sporoči nekaj o sebi. Na primer, katere praznike praznujejo, nam 

prinesejo pokazat kaj iz svojih običajev. Brali smo npr. pravljice iz njihove države. Tudi 

otrokom je to zelo zanimivo. Potem pogledamo si kakšne fotografije, države.« V času 

praznikov medkulturni dialog vpeljuje tudi SD2: »Na primer velika noč, barvanje jajc, 

muslimanu nič ne pomeni. Te trenutke izkoristim, da predstavim tudi druge praznike. 

Dobro je za njih, ker imajo občutek, da nam je pomembno, kako se kaj dogaja v njihovi 

državi, in tudi za naše učence, ker se naučijo o navadah in običajih drugod.« Skozi 

predmete pa medkulturni dialog vpeljuje tudi SD4. Vseskozi skuša medkulturnost 

vpeljevati pri različnih temah, kot so prazniki, ali ko spoznavajo države po svetu: »Zelo 

veliko sprašujem učence o njihovi kulturi. Ravno zadnjič smo se pogovarjali o 

pravoslavni veri, veliko noči, kako so praznovali. V sklopu različnih tem se 

pogovarjamo. Ne morem pa rečt, da bi imeli kakšne posebne dejavnosti … Imeli smo 

v sklopu spoznavanja okolja,. Ko smo se pogovarjali o naši državi, o Evropi in državah 

po svetu. Jaz sem ga že poprej povprašala, če bi imel željo predstaviti svojo državo in 

smo potem le preko pogovora omenili in takrat je povedal malo več, od kod prihaja.« 

Prazniki so tisti, ki omogočajo največ govora o medkulturnosti, saj poleg naštetih SD 

skozi njih medkulturnost vpeljujeta tudi SD6: »Na primer ko obravnavamo praznike, 

otroci predstavijo, kako pri njih poteka, ker so različnih ver. Na primer mi se učimo o 

veliki noči, potem pa kako ostali praznujejo in povedo. Ali pa ko imajo bajram to 

predstavijo. To je del vsakdana, ker smo res tako raznolika populacija na šoli, da 

otrokom ni nič čudnega.« SD2 omeni, da se medkulturnost lahko uporabi izredno 

dobro. Imeli so dejavnost, kjer so otroci skuhali jed, ki je značilna za njihovo državo, in 

jo predstavili sošolcem: »Se vedno pogovarjamo, ko so prazniki, kaj pa oni praznujejo, 

kako praznujejo, kaj jedo. Kulinarika je tudi zelo dobra stvar, kjer se hitro povežejo … 

So kuhali pa so slikali z mobiteli. Po navadi imajo vsi mobitele. In pol se posnamejo, 

če se želijo. Velik se da delat, če želite. Je pa dejstvo, da se blazno dobro počutijo, ko 
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jih povprašate o njihovi državi.« Kulinarike pa ne predstavljajo le pri predmetu 

gospodinjstvo, temveč tudi ko imajo rojstni dan. SD5 omeni, da otroci vedno za rojstni 

dan prinesejo kakšno njihovo značilno jed in tako gradijo medkulturnost: »In mel smo 

tut praznovanje v šoli in so mame spekle jedi. Vedo, da je takrat njegov dan in lahko 

zbere risanko, pravljico. Ravno zaradi tega, da imajo takrat vsi enake možnosti. Potem 

enkrat so prinesli baklavo, enkrat kuskus. In potem smo spoznaval še vse te jedi. To 

je tudi neki del medkulturnosti.« 

Poleg pogovorov pa SD1 in SD6 medkulturnost vnašata skozi knjige, na način, kjer 

otroci ne predstavljajo svoje države, ampak spoznavajo različne države in krepijo 

strpnost drug do drugega. SD6 med urami književnosti pogosto načrtno izbere 

literaturo, ki predstavlja različne kulture: »Na primer pri uri književnosti velikokrat 

načrtno, da izbiram takšno literaturo. Na primer prvotno je cilj branje, razčlenjevanje 

besedila, posredno pa tudi širijo znanje o različnih kulturah.« Prav tako DS1 predstavi 

knjižico, ki spodbuja sprejemanje drug drugega: »Imam eno knjižico, fantastična je, se 

bere iz leve na desno. Preberete v eno stran. Morski levi mami, ki prihaja v Nigerijo, 

kjer so še drugi, rečejo, naj gre stran, da ni dobrodošla. Se ustrašijo. Potem pa 

obrnemo to knjižico in jo beremo z druge strani, pa kar naenkrat je dobrodošla. 

Marsikatera taka knjižica, slikanica mi je v pomoč:  Zakaj smo drugačni, zakaj je dobro 

da smo drugačni, zakaj je dobro, da nismo enaki. Oni mene obogatijo in jaz njih. Veliko 

slikanic imamo na to temo, tudi knjižic v knjižnici.« 

SD3 pa medkulturnost razvija na različne načine. Eden izmed načinov je, da ima v 

učilnici različne slikanice in da si ogledujejo različne animirane filme brez jezika: 

»Učilnico imamo okrašeno, da preko slike zazna, o čem se pogovarjamo, potem si 

ogledamo razne animirane filme brez jezika.« Na razredni uri omenja knjižice o 

drugačnosti, vsako leto pa prvo razredno uro nameni temu, kako lahko človeka 

prizadeneš preko zgodbe o zmečkanem papirju: »Ko pa je razredna ura, pa izhajam s 

knjigami o drugačnosti. Vsako leto pa prvo razredno uro namenim temu, kako lahko 

človeka prizadeneš. Tisti zgodbi o zmečkanem papirju. Gre se zato, da otroci nevede 

koga prizadenejo. Pred njimi sem zmečkala papir in nato so to naredili še otroci. Nato 

jih spodbudim, da ga spravijo v prvotno obliko in otroci se matrajo, se valjajo po njemu, 

delajo vsemogoče in ugotovijo da ne bo več tako gladek kot prej. In rečem, s tem ko 

nekomu nekaj rečete in je za vas hec, temu otroku to ostane v duši. Poglejte, kakšna 

je njegova duša. Spomnite se otrok, ki jih ne marate v tem razredu, kaj ste storili s 

svojimi besedami, in nato gledajo ta papir in govorijo o svojih občutkih in kako jim to ni 

všeč in jih pripeljem do tega, da ne delamo tistega, kar drugim ni všeč.« Prav tako 

medsebojno sprejemanje krepim preko risanke o Smrkcih ter z lutkami: »Tko da 

predvsem izhajam, da ko pride do konfliktov, da izhajamm da smo vsi ljudje tega sveta 

in da je zemlja ena država in da imamo različne vere in prepričanja, ampak da je meni 

važno, kaj si, in potem jim dam za pogledat film o Smrkcu 2, ker je Smrketa rekla, ni 

važno, kdo si, ampak kaj si. in to sovpada z mojo filozofijo o Smrkcih. Jaz nimam le 

eno Smrketo, ampak jih imam cel kup. Ena ima modre lase, ena zlate lase, ena je 

dojenček, pol imam ata Smrka. Teh smrkcev je pri meni ogromno. Eni je ime Smrkla, 
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Zlata, Beba, Micka, Nagajiva Smrketa, ata Smrk, srček, smrček itd. V bistvu s temi 

lutkami ponazarjam njihov slabe stvari, hkrati je pa ata Smrk, tisti, ki jim moralizira.« 

Vsak učitelj na svojevrsten način v razredu gradi medkulturnost. Večina jo krepi preko 

pogovorov, nekateri pa z zgodbami, dejavnostmi, lutkami ali videovsebinami. 

Medkulturnosti ne krepijo le na način, da otrok predstavi svojo kulturo, temveč tudi 

tako, da se pogovarjajo o strpnosti in sprejemanju drugačnosti na splošno. 

MEDKULTURNOST NA RAVNI ŠOLE 

Na vseh treh šolah dajejo velik pomen medkulturnosti na različne načine, saj je izjemno 

pomembna za dobre odnose in strpnost med učenci. SD2 omeni, da je medkulturnost 

pomembna na splošno, saj je treba pri otrocih pričeti graditi odprtost in zavedanje, da 

nas medkulturnost bogati. S tem namreč gradimo odprte državljane, brez predsodkov 

do priseljencev in otrok prosilcev za azil: »Na splošno je uvajanje medkulturnosti ne 

samo v šolah, ki imajo veliko priseljencev, zelo pomembno, saj že pri otrocih začnemo 

graditi odprtost in širino in zavedanje, da nas medkulturnost bogati in nam prinaša 

nekaj dobrega, če poznamo več kultur, narodnosti. Ne samo da je ta od tam, ampak o 

njem nekaj veš, mislim da gradimo, mogoče pregrob izraz, normalne državljane 

oziroma odprte državljane, brez strahov, predsodkov, stereotipov. Pri otrocih se mora 

gradit, saj je težko spremeniti nekoga, ki ima 50 let in mnenje o nekom.« Sama je za 

vse učence pripravila aktivnost, ki so jo poimenovali veriga drugačnosti: »Enkrat sem 

pripravila aktivnost, ki smo jo poimenovali veriga različnosti oziroma drugačnosti in 

sem pripravila kratko besedilo o kulturni dediščini, da so se 10 minut pogovarjali o tem 

in potem so dobili listek, na katerega so morali napisati, kaj jim je najbolj všeč v 

Sloveniji, kaj najbolj pogrešajo iz svoje domovine, če imajo neko željo in moč, da se ta 

želja naslednjega dne uresniči, katera želja je to. Ta listek so izpolnili vsi učenci v šoli, 

nato pa smo ga kot verigo sestavili in to obesili v avlo naše šole. Zanimivo je bilo tudi 

za nas učitelje.« Prav tako poskrbi, da ko je praznik, na primer Prešernov dan, da je 

slovenska himna izobešana v vseh jezikih od koder imajo otroke: »Ali pa ko je 

Prešernov dan, pripravim preprosto razlago, ker njim to čisto nič ne pomeni. 

Predstavim jim preprosto, pa nekaj besedišča, da vedo, zakaj o njem govorimo cel 

teden. V tem času je v avli šole  obešena slovenska  himna v 17 jezikih. Tako da tudi 

tisti otrok, ki je na primer iz Arabije, prebere v svojem jeziku in jo razume. Na različne 

načine vseskozi dejavnosti skušamo medkulturno obarvati.« Prav tako imajo na šolah 

večjezična obvestila: »Imamo tudi večjezična obvestila.« Poleg teh imajo ob vhodu 

izobešene različne države, na tleh polepljene pozdrave v različnih jezikih: »Pri nas na 

šoli so itak vsepovsod različna znamenja različnih držav obešena od vhoda, tudi po 

tleh nalepljene pozdrave v različnih jezikih imamo, vsepovsod imamo zastave, 

kamorkoli se obrnejo, vidijo neki detajl svoje države,  in to jim veliko pomeni.« Prav 

tako imajo v šoli, iz katere prihaja SD3, napisane pozdrave v različnih jezikih: »Drugače 

pa naš prostor je tako multikulturen, da že ko vstopijo v šolo imajo napisane pozdrave 

v večih jeziki, pa enolončnico, ki jo imamo in imajo občutek, da prihajajo v širok spekter 

kulturnega prostora.« Prav tako so imeli razstavo držav otrok in pozdrave v njihovih 
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jezikih na šoli SD7: »Potem smo na šoli imeli projekt, kje smo imeli razstavljene 

pozdrave in države otrok, ki so na naši šoli. Smo imeli takšno razstavo.« 

SD1 meni, da imajo na šoli vedno predstavitev vseh držav, od koder prihajajo njihovi 

otroci: »Vedno imamo predstavitev vseh držav. Mi imamo na šoli, mislim da, okoli 30 

držav.« SD6 omeni, da je bila šola v projektu Evropska vas, kjer so predstavil države 

otrok, ki so na njihovi šoli, prav tako pa so imeli prireditev, kjer so starši pripravili njihovo 

tradicionalno jed, običaj ali ples in ga predstavili: »En projekt je bil Evropska vas. Vem, 

da smo predstavili, iz katerih držav imamo vse otroke. Enkrat smo celo prireditev 

napravili, da so starši iz različnih držav pripravili hrano in smo jo potem spoznavali, pa 

njihove običaje, pa naučimo  se razne plese iz različnih držav.« SD3 pa omeni podobno 

dejavnost, ki so jo nadgradili, in sicer so starši spekli in predstavili svoje jedi. Prav tako 

so skozi leto otroci prinesli in predstavili jedi. Šola je nato napisala recepte v njihovem 

jeziku, ki so jih nato tudi prevedli, da so bili zapisani v obeh jezikih: »Starši npr. so bili 

povabljeni, da predstavijo svoje jedi, izdali smo knjižnico ob 20-letnici, da so otroci 

prinesli jedi in jih predstavili ter napisali recepte v svojem jeziku, ki smo jih nato 

prevedli, tako da so bili zapisani v obeh jezikih, potem na primer v šolanju na daljavo 

so pošiljali slike, preko videov so jed predstavili v svojem jeziku.« V šoli, kjer dela SD8, 

imajo veliko družin iz arabskega sveta in so nato s pomočjo učenca naredili slovar: 

»Pri nas smo potem naredili s pomočjo Ahmeda, ki je bil srednješolec in je imel brata 

pri nas, slovar. Ga je bil pripravljen naredit in hodit k nam, in sicer iz angleščine v 

arabščino, jaz pa nato v slovenščino in je tudi javno dostopen. Smo ga izdali nato. Pri 

nas ga je dobil vsak oddelek, ki je imel učenca iz vsakega razreda. Potem smo tudi 

staršem dali ta slovar.« 

SD1 omeni, da je na njihovi šoli učiteljica likovne imela projekt, kjer je vsak učenec 

narisal drevo, značilno za svojo državo. Te izdelke so nato izobesili: »Na primer 

učiteljica likovne je imela fantastičen projekt, kjer so zelo dobro sodelovali, tudi če ne 

znajo jezika. Dobro je vplivalo na samozavest. Imeli so za narisat drevo, ki je značilno 

za njihovo državo. Povedali smo jim, da je za Slovenijo lipa. Pol smo dobili fantastične 

slikice. Pol smo risali v barvah države, od koder prihajajo. Vse te izdelke izobesimo.« 

Nekateri SD so omenili, da imajo knjižnico, bogato z večjezičnimi knjigami: »Ko so 

prazniki imamo veliko knjig, kako se praznujejo v svetu in to z veseljem poudarimo, da 

se preseljenci dobro počutijo.« SD5 omeni, da so na njihovi šoli sodelovali v projektu 

medgeneracijsko branje, ki ga organizira društvo bralna značka. Sami so imeli 

tematiko povezovanje, sodelovanje in kulturna raznolikost. V ta namen so izbrali knjigo 

s takšno tematiko Jaz drugačna in se o njej pogovarjali: »Potem smo v projektu 

medgeneracijsko branje, ki ga organizira društvo bralna značka, in mi smo imelo temo 

povezovanje, sodelovanje in kulturna raznolikost. V ta namen smo imeli zbrane knjige. 

Na primer knjiga Jaz drugačna. Letos so najprej učitelji to prebral, potem so se javli 

prostovoljci iz devetega razreda. Potem mi naredimo delavnico za tiste, ki preberejo, 

in potem se mi pogovarjamo o knjigi.« SD8 prav tako omeni, da imajo bogato knjižnico 

in da imajo na šoli tudi dan jezikov. Na ta dan povezujejo praktične aktivnosti z 

različnimi jeziki: »Priložnost je bila korejščina, potem je bila prekmurščina in potem to 
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skombinirajo, da so spekli gibanico na primer. Potem na primer učenka je v albanščini 

imela uro na dost interaktiven način, učenka, ki govori makedonsko, je naredila učno 

uro o Makedoniji v makedonščini. Se pravi so cilji, da se vsi učenci postavijo v vlogo, 

kako je, ko se moraš učiti v tujem jeziku, kjer kaj štekaš samo na nivoju doživljanja. 

Ena ekipa je pripravila za celo šolo neke aktivnosti.« Prav tako so vključeni v projekt 

JEŽ, s katerim ozaveščajo, da je materinščin več. Prav tako pa so naredili Rdečo 

kapico v več jezikih: »Ja vključili smo se v projekt JEŽ. To je večjezičnost. Tako da pri 

nas imamo sedaj vsak teden teden jezikov. Imamo števec. Se pravi, da se spodbuja 

ozaveščanje, da je materinščin več. Pri nas imamo učence iz 9 govornih področij. 

Potem v sklopu različnih dejavnostih. Otroci so npr. naredili Rdečo kapico v več jezikih 

in imamo te posnetke.« 

Poleg naštetih dejavnosti medkulturnost razvijajo tudi na proslavah, in sicer s petjem 

in recitiranjem v svojih jezikih: »Potem za proslave naredimo velikokrat, da zapojejo v 

različnih jezikih ali recitirajo.« SD8 omeni, da so vključeni v projekt 'Prijateljstvo med 

predmetno in razredno stopnjo': »Pri nas poteka tudi projekt Prijateljstvo med 

predmetno in razredno šolo. Na primer učenci 6. razreda so prijatelji s prvim razredom. 

In imamo različne akcije.« Na šoli, kjer poučuje SD3, pa imajo tudi lokalni posvet, kjer 

starši otrok priseljencev in tudi sami otroci podajo povratne informacije o delu šole. 

Prav tako pa se povabi tujce, ki so uspešno zaživeli v Sloveniji: »Drugače pa imamo 

vsako leto lokalni posvet, kjer starši predstavijo, kako so začutili šolo, kako so jih učitelji 

sprejeli, kaj jim je bilo všeč, kaj ne. Tudi otroci povedo svoje mnenje. Povabi se tujce, 

ki so tu uspešno zaživeli in naredili nekaj na sebi in pripomogli k razvoju slovenskega 

kulturnega razvoja s svojo medkulturnostjo.« 

SD predstavi različne aktivnosti, ki na ravni šole spodbujajo medkulturnost. Med njimi 

so različne dejavnosti, napisi na šolah, dejavnosti, na katere so povabljeni tudi starši, 

prireditve, ki vključujejo večjezičnost, različni projekti in tudi lokalni posvet. To velja za 

vse SD, razen eno, ki pravi: »Glede na to, da imamo šolski okoliš zelo narodno mešan, 

in tudi sama sem hodila na šolo, kjer je bilo veliko tujcev, pogrešam medkulturnost. 

Menim, da bi bilo na naši šoli lahko več predstavljanja različnih kultur, spoznavanja na 

ravni šoli. Je odprto do drugih kultur, hkrati pa nimamo zelo veliko aktivnosti, nič, da bi 

potekalo na ravni šole.« Večinoma pa ostale SD sicer omenjajo, da se na njihovih 

šolah spodbuja medkulturnost, ki je izredno pomembna za vključevanje otrok 

priseljencev, med njimi tudi otrok prosilcev za azil. 
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6. SKLEP 

V magistrskem delu sem raziskovala, kako so otroci prosilci za azil sprejeti med vrstniki 

v osnovni šoli. Zanimalo me je, ali sploh so sprejeti med vrstniki in kateri dejavniki 

vplivajo na to. Prav tako sem raziskovala, kakšna stališča imajo učitelji do teh otrok, 

saj njihova prepričanja velikokrat vplivajo na otrokovo uspešnost in tudi na samo klimo 

v razredu. Pri tem me je zanimalo tudi, katere strategije uporabljajo za vključevanje 

otrok, ki so prosilci za azil, in v kakšni meri ter na kakšen način uporabljajo 

medkulturnost v razredu. V nadaljevanju bom za vsako raziskovalna vprašanje, na 

kratko povzela ugotovitve, ki sem jih pridobila tekom svoje raziskave. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem raziskovala, kako so otroci prosilci za azil 

sprejeti s strani sošolcev. To sem ugotavljala preko anketnega vprašalnika, ki so ga 

izpolnili otroci prosilci za azil, sociometrične preizkušnje in intervjujev učiteljev. Pri tem 

sem ugotovila, da noben otrok prosilec za azil v razredu ne spada med zavrnjene ali 

kontroverzne posameznike. V povprečju spadajo v med prezrte ali pa povprečne 

posameznike. Slednji predstavljajo standard za raziskavo, v to skupino pa spada 

večina otrok; prezrti so mnogokrat otroci, ki so plašni in pogosto nagnjeni od skupine, 

kar je za otroka, ki prihaja v novo okolje, lahko čisto razumljivo (Pečjak in Košir, 2008). 

Zanimiv pa je podatek, da se je en od otrok, in sicer otrok iz druge triade, uvrstil v 

skupino priljubljenih učencev. Poročilo o evalvaciji predloga programa dela z otroki 

priseljenci za področje predšolskega in srednješolskega izobraževanja je prav tako 

pokazalo, da se otroci predvsem v drugi triadi zanimajo za druge kulture in sprejmejo 

svoje sošolce ter jim pomagajo (Lesar idr., 2018). Tudi otroci prosilci za azil večinoma 

zelo radi hodijo v šolo in se strinjajo, da jim sošolci pomagajo, se z njimi med odmori 

igrajo, jih povabijo k pogovoru, jih ne zmerjajo, ne tepejo in ne kličejo z vzdevki, ki jim 

ne bi bili všeč. Prav tako pa je po drugi strani večina odgovorila, da se izven pouka ne 

družijo z vrstniki in da jih ti ne povabijo na rojstnodnevne zabave. Ta podatek se ni 

skladal z izjavo strokovne delavke, ki je dejala, da se popoldne družijo in dobivajo po 

šoli ter da so povabljeni tudi na rojstne dneve: »Ker se večinoma popoldne dobivajo 

pred šolo in se tukaj družijo. Tudi na rojstni dan so v zadnjem času povabljeni, niso 

izključeni.« Do tega nasprotujočega podatka je po mojem mnenju prišlo tudi zaradi 

pandemije, saj se otroci v zadnjem letu niso smeli zadrževati pred šolo na igrišču in 

biti v stiku, kar je izjemno vplivalo na zmanjšanje medosebnih stikov zunaj šole. 

Ugotovila sem tudi, da na to, ali bo otrok prosilec za azil sprejet s strani razreda, ni 

odvisno le od vrstnikov, temveč v veliki meri tudi od otroka samega. Na sprejetost 

otroka prosilca za azil izjemno vpliva njegova osebnost (introvertiranost/ 

ekstravertiranost), od kod prihaja, travme, ki jih ima in jih je pridobil na poti, okolje, v 

katerem živi, in navsezadnje tudi družina. Izredno pomembno je, da se otroka, ko 

vstopi v novo okolje in ima strah pred neznanim, razbremeni. Pri tem ima veliko vlogo 

tudi učitelj, ki je vzor učencem, pa tudi šolska klima in vizija šole. Če ta deluje po načelu 

medkulturnosti in sprejemanja različnosti, bo za otroka mnogokrat lažje in bo prišel v 

okolje, kjer sprejemajo različnost. 
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Rezultati v empiričnem delu so pokazali, da so otroci prosilci za azil v večini sprejeti s 

strani vrstnikov in na njihovo sprejetost v šoli ne vpliva to, da živijo v azilnem domu. To 

prispeva k temu, da vrstniki ne morejo priti na obisk k otroku prosilcu za azil. Prav tako 

pa se je pokazalo, da so se otroci, ki so obiskovali tretjo triado, sramovali svojega 

okolja in pri pouku na daljavo niso želeli imeti prižganih videokamer. Rezultati so prav 

tako pokazali, da se razlike v sprejetosti ne kažejo glede na spol, prav tako razlike niso 

vidne glede na starost oziroma triado, ki jo otroci prosilci za azil obiskujejo. Razlika pa 

se vidi v jeziku. Otroci, ki pridejo iz držav, kjer prav tako govorijo slovanske jezike, so 

hitreje sprejeti, gotovo zaradi same komunikacije, saj se vrstniki med seboj hitreje in 

bolje razumejo. Zaradi raznolikosti otrok na šoli pa tudi ostali otroci v večini primerov 

najdejo vrstnika, ki govori njihov jezik, kar jim omogoči vzpostaviti stik s tem otrokom. 

Prav tako se je razlika glede na sprejetost pokazala tudi pri barvi kože. Temnopolta 

deklica je bila sprva deležna posmehovanj, vendar so po hitrem ukrepanju in pogovori 

z učenci to hitro preprečili, zato so jo kasneje vrstniki in drugi otroci sprejeli. Tudi 

Schmuck in P. Schmuck (2000 v Košir 2011) povzemata, da so značilnosti, ki 

razlikujejo sprejete otroke od nesprejetih, najpogosteje telesne značilnosti (zunanji 

videz, telesne posebnosti), socialno vedenje, inteligentnost in duševno zdravje. Na 

splošno pa učenci izjemno radi pomagajo otrokom prosilcem za azil in jih vključujejo v 

igro ter sprejemajo. 

V drugem raziskovalnem vprašanju sem ugotavljala, kakšna stališča do otrok prosilcev 

za azil imajo učitelji. Pri tem sem se dotaknila tudi njihovih občutkov pred prvim stikom 

z otrokom prosilcem za azil in pa izkušnje, ki so jih doživeli z otroki prosilci za azil in 

so nato morda vplivala na njihova končna mnenja oziroma stališča. 

Rezultati so pokazali, da sta svetovalni delavki in multiplikatorka pred prvim stikom z 

otrokom prosilcem za azil to delo vzeli kot izziv in področje, na katerem se bo treba 

izobraževati. Učiteljice pa so pred prvim stikom doživljale predvsem strah. Strah jih je 

bilo, kako se bodo z učencem prosilcem za azil sporazumevale in kako ga bo razred 

sprejel. Ena izmed učiteljic pa je ob prvem stiku doživela tudi nemoč, saj je v razred 

dobila otroka z velikimi travmami (otrok je bil na poti ugrabljen). Prav vse intervjuvanke 

pa so podale mnenje, da imajo z otroki prosilci za azil mnogo več pozitivnih kot 

negativnih izkušenj. Pozitivne izkušnje se nanašajo na otrokovo osebnost (odprt, 

komunikativen), dobro vključenost med vrstniki, učne uspešnosti oz. »fenomene« ter 

na njihove prigode, ki jih pripovedujejo. Negativne izkušnje pa vidijo predvsem v 

zunanjih dejavnikih, kot so nespodbudno domače okolje, neprimerno vedenje, ki ga v 

večini pripisujejo posledicam travme, ki so jih ti otroci doživeli, in pa predvsem 

postopkom, ki tako dolgo trajajo, ter nenadnim odhodom teh otrok. Ena izmed 

intervjuvank je povedala tudi, da je negativno izkušnjo doživela v prvem valu prihoda 

otrok prosilcev za azil, predvsem zaradi nesprejemanja le-teh s strani lokalne 

skupnosti. Zavedati se je treba, da  socialno vključevanje poteka v vzajemni izmenjavi 

med večinskim prebivalstvom in priseljenci (Štirn idr., 2018). 

Ne glede na vse imajo vse intervjuvanke pozitivno stališče do otrok, ki so prosilci za 

azil. Res pa je, da so rezultati tudi pokazali, da otroci prosilci za azil obiskujejo šole, ki 
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imajo pozitivno naravnanost do otrok priseljencev in do otrok prosilcev za azil. Prav 

tako pa šola poskrbi, da so učenci prosilci za azil dodeljeni učiteljem, ki imajo do njih 

pozitivna stališča. Intervjuvanke so povedale, da imajo nekaj učiteljev, ki imajo 

negativno stališče predvsem do deklet, ki si želijo biti zakrite, zato naredijo tako, da ti 

učitelji teh deklet ne poučujejo. Vendar pa poudarijo, da je takih učiteljev na njihovih 

šolah izredno malo. Ta podatek je nasprotujoč z raziskavo, ki sta jo izvedli Peček Čuk 

in Lesar (2006), kjer sta ugotovili, da kar 10 % učiteljev ne želi poučevati otrok 

priseljencev in jih v svoj razred ne bi sprejeli. Resnica glede tega najbrž tiči v tem, da 

so otroci prosilci za azil vedno nastanjeni v šole, ki imajo večino otrok priseljencev in 

je večina učiteljev do njih pozitivno naravnanih: »Stremimo inkluziji. Ne želimo, da je 

otrok samo vključen v okolje, ki se mu mora prilagajati, ampak da je tudi del tega okolja, 

v katerem aktivno sodeluje, z vsemi svojimi posebnostmi.« Tako prav vse tri šole, 

kamor so vključeni otroci prosilci za azil, stremijo k inkluzivno vzgojnemu-

izobraževalnemu okolju, ki mora biti raznoliko in temeljiti na pozitivnem dojemanju 

drugačnosti (Lesar in Čuk, 2006). 

V tretjem raziskovalnem vprašanju sem raziskovala, kakšne pristope učitelji 

uporabljajo za vključitev otrok, ki so prosilci za azil, v razred. Pri tem sem ugotovila, da 

pri strategiji vključevanja otrok prosilcev za azil v razred niso pomembni le različni 

pristopi, ki jih uporabljajo, temveč tudi njihova zavzetost za izobraževanje ter 

izpopolnjevanje na področju dela z otroki prosilci za azil in podporo, ki jo pridobijo s 

strani šole. 

Vsi strokovni delavci v raziskavi vidijo pomemben vidik vključitve otrok prosilcev za azil 

v razred učenje slovenščine. Ustrezno začeto opismenjevanje učencev iz jezikovno, 

kulturno in socialno neprivilegiranih skupin naj bil pogoj uspešne vključitve v vzgojno-

izobraževalni sistem in celotno nadaljnje šolanje in napredovanje (Krek in Vogrinec, 

2005). Na vseh treh šolah izvajajo uvajalnico in nadaljevalnico, a se ti dve razlikujeta v 

pristopu izvajanja. Na eni šoli so strokovne delavke povedale, da ure uvajalnice izvaja 

ena učiteljica, nato pa morajo dodatne ure slovenščine izvajati same. Prav tako same 

izvajajo ure z otroki prosilci za azil, ki pridejo sredi leta. Pri tem pa povedo, da otrokom 

pripada 40-urni tečaj slovenščine. Na drugi šoli strokovne delavke povedo, da je število 

dodatnih ur slovenščine premajhno in da jih učitelji izvajajo prostovoljno in jim gredo te 

ure v tretji steber. V tretji šoli pa imajo za dodatne ure slovenščine zaposleno osebo, 

ki te ure izvaja. Na tej šoli imajo tudi multiplikatorko, ki ima veliko znanja in je v projektu 

medkulturnosti ter seznanjena z vsemi novostmi v zakonodaji. Zaskrbljujoče se mi zdi 

dejstvo, da šole niso informirane o spremembi oziroma povečanim številom dodatnih 

ur slovenščine, ki je po novem v skladu z naslednjimi merili: do 4 učencev, skupini 

pripada 120 ur, 5–8 učencev, skupini pripada 160 ur in 9–17 učencev, skupini pripada 

180 ur. Prav tako je novost, da če se v osnovno šolo do meseca oktobra tekočega 

šolskega leta vključi devet ali več učencev tujcev, lahko šola sistemizira delovno mesto 

strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili: 9–17 učencev je delež delovnega 

mesta 0,25, 18–26, je delež delovnega mesta 0,50, 27–35 učencev je delež delovnega 

mesta 0,75 in 36–44 učencev je delež delovnega mesta 1 (Pravilnik o spremembah in 
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dopolnitvah Pravilnika o normativnih standardih za izvajanje programa osnovne šole, 

2019). 

Poleg poznavanje slovenščine pa k vključevanju otroka prosilca za azil učitelji 

uporabljajo tudi številne druge pristope. Povedali so, da se mnogokrat težko predčasno 

pripravijo na prihod otroka prosilca za azil v razred, saj mnogokrat to izvedo prepozno, 

vendar pa za njegovo vključevanje vseskozi uporabljajo različne socialne igre in 

pogovore. Prav tako se, če vedo, da pride nov učenec iz druge države, se mnogi 

pripravijo na sledeč način: z učenci v razredu se naučijo pozdraviti novega učenca v 

njegovem jeziku, naredijo različne napise na tablo, se pogovorijo o učenčevi državi in 

o pomoči drug drugemu, okrasijo razred s slikami in določijo tutorja. Vrstniško tutorstvo 

označuje različne oblike sodelovanja, kot je vrstniška pomoč (jereb, 2011). Takšna 

pomoč je dobrodošla, saj se otrok hitreje identificira z vrtnikom kot z učiteljem in lahko 

zaradi tega bolje napreduje. Prav tako medvrstniško druženje ne omogoča le pomoči 

pri učenju, temveč tudi pri usvajanju pravil in norm obnašanja (Bešter in Medvešek, 

2010, str. 231). Poleg teh oblik ena izmed svetovalnih delavk uporablja tudi animirane 

filme in lutke. Strokovne delavke pa so izpostavile tudi, da je izredno pomembno, da v 

otroku prepoznamo močna področja, saj to vpliva na njegovo samozavest. Vse te 

pristope lahko strokovne delavci izvajajo tako med poukom kot tudi v podaljšanem 

bivanju, saj po novem vsi otroci prosilci za azil (1. in 2. triada) ostajajo v njem in tako 

s sovrstniki še bolj tkejo prijateljske vezi. 

Rezultati empiričnega dela so pokazali, da so kvalitetni pristopi, ki pozitivno 

pripomorejo k vključitvi otroka prosilca za azil, povezani tudi z oporo, ki jo dobijo učitelji 

s strani šole, izobraževanji in socialno mrežo, ki jo poznajo. Prav vsi strokovni delavci 

so povedali, da so jim v veliko oporo vodstvo in svetovalna služba, na katero se 

največkrat obrnejo ob morebitni težavi, ko poprosijo za nasvet. Dobro sodelovanje med 

strokovnimi delavkami je ključ do uspeha. Prav tako so povedali, da so jim bila v pomoč 

različna izobraževanja in projekti. Nekateri so bili vključeni v projekt »Le z drugimi 

smo«, projekt Medkulturnosti. Ena izmed SD je poiskala izobraževanje tudi na 

Karitasu, na eni šoli pa so celo na dveh konferencah imeli tematiko na temo dela s 

priseljenci. V kolikšni meri se bodo strokovni delavci izobraževali in širili svojo mrežo, 

je odvisno od samega posameznika. Tu vidim morda edino pomanjkljivost, da se šole, 

ki imajo otroke prosilce za azil, ne povezujejo med seboj. Na primer iz šole A so otroci 

odšli na drugo šolo. Ti dve šoli se med seboj nista povezali, da bi si predali informacije. 

Prav tako na šoli A, kjer multiplikatorka izvaja izobraževanja, informacije o teh 

izobraževanjih niso prišle do šole, ki imajo otroke prosilce za azil, celo ne do šole, kjer 

so sedaj otroci, ki so poprej obiskovali šolo A. 

Raziskava pa je na splošno pokazala, da je večina strokovnih delavcev vključenih v 

številna izobraževanja in se povezuje z zunanjimi institucijami. Predvsem se 

povezujejo z azilnim domom in slovensko filantropijo. Prav tako so omenili tudi, da se 

povezujejo z različnimi organizacijami in društvi, kot sta Društvo petka in Društvo 

Mozaik. Ena izmed strokovnih delavk pa je povezana tudi s prostovoljci, ki odhajajo v 

azilni dom, Centrom za mlade, hišo Sadežem družbe in prostovoljnimi terapevti, ki 
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pomagajo otrokom s travmami. Prav tako pa so nekatere svetovalne delavke omenile, 

da jim je v pomoč tudi individualni načrt otroka. Ta in v njem predstavljena močna 

področja otroka, predhodne izkušnje in pričakovanja v procesu ter načrtovanje in 

izvajanje pedagoškega procesa so ključni faktorji vključevanja otroka v razred ter 

pogosto tudi uspešne učne uspešnosti (Madruša, 2018). 

Poleg vseh socialnih mrež, izobraževanj, različnih pristopov pa je za samo 

vključevanje otrok prosilcev za azil pomembno tudi sodelovanje s starši. Vsi, razen ene 

svetovalne delavke, sodelujejo s starši. Pri tem izpostavijo, da je sodelovanje občasno 

oteženo zaradi jezika. V nekaterih šolah si učitelji priskrbijo prevajalce, v nekaterih 

šolah, priskrbi prevajalca azilni dom, ponekod pa si ga priskrbijo starši, če menijo, da 

se morajo nujno pogovoriti z učiteljem. V primeru, ko na pogovornih urah ni prevajalca, 

pa se s starši pogovarjajo s kretnjami in mešanjem jezikov (malo v angleščini, malo v 

slovenščini). Prav vsi pa si prevajalca priskrbijo, če se je treba s starši pogovoriti o 

kakšni pomembni in resni tematiki. Poleg pogovornih ur pa ena izmed šol za starše 

organizira tudi bučarjado, na katero se nekateri starši otrok prosilcev za azil tudi 

odzovejo. Prav tako ena izmed šol organizira lokalni posvet, kjer starši otrok 

priseljencev in tudi sami otroci podajo povratne informacije o delu šole. Prav tako pa 

se povabi tujce, ki so uspešno zaživeli v Sloveniji, kar se mi zdi osebno zelo dober 

pristop vključevanja staršev in tudi opolnomočenje ter vpogled, da lahko tudi oni v novi 

državi nekaj dosežejo. 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju pa sem raziskovala, v kolikšni meri učitelji v 

razredu spodbujajo medkulturni dialog, prav tako pa sem se dotaknila tudi tega, kako 

k medkulturnemu dialogu prispeva tudi sama šola. Raziskava je pokazala, da učitelji 

skozi različne predmete spodbujajo medkulturnost, najbolj takrat, ko praznujejo 

različne praznike. Prav tako medkulturnost spodbujajo skozi praznovanja rojstnih dni, 

ko otroci prinesejo različne jedi iz svojega domačega okolja (na primer kuskus, 

baklava). Nekateri učitelji države, iz katerih prihajajo otroci prosilci za azil, predstavijo 

tudi preko fotografij. Prav tako medkulturnost, sprejemanje drugačnosti in strpnosti 

spodbujajo preko različnih animiranih risank in zgodbo. Ena izmed učiteljic vsako leto 

prvo razredno uro nameni Zgodbi o zmečkanem papirju. Vse šole spodbujajo 

medkulturnosti tudi na ravni šole. Te spodbujajo uporabo maternih jezikov skozi 

različne dejavnosti. Na primer na prireditvah otroci zapojejo pesem v svojem jeziku, 

slovenska himna je zapisana v različnih jezikih, prav tako imajo šole zapisane 

pozdrave v jezikih učencev, ki obiskujejo to šolo. Ena izmed šol ima v več jezikih 

zapisana tudi obvestila in pa narejen slovar v arabskem jeziku (večina otrok prosilcev 

za  azil je arabsko govorečih). Poleg vseh teh napisov pa imajo prav vse šole tudi 

knjižnico, obogateno s knjigami v različnih jezikih. Šole izvajajo tudi številne projekte, 

ki spodbujajo medkulturnost. Pav vse šole so vključene v Evropsko vas. Ena izmed šol 

je celo izdelala knjižico receptov v jeziku učencev, ki obiskujejo šolo. Prav tako je ena 

izmed šol vključena v projekt medgeneracijskega branja, kjer je bila tematika 

povezovanje, sodelovanje in kulturna raznolikost; učitelji so nato z učenci, ki so bili 

vključeni v ta projekt, kritično analizirali besedilo. Takšen način branja predlaga model 

medkulturne vzgoje (Vižintin, 2013). Medkulturnost na eni izmed šol zagotavljajo tudi 
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s tem, da so učenci zaigrali pravljico Rdeča kapica v več jezikih in jo posneli ter da 

imajo vsako leto dejavnosti, kjer otroci priseljenci predstavijo svoj jezik skozi določeno 

dejavnost. Prav tako pa k dobrim odnosom stremijo tudi preko prijateljskih odnosov 

med razredno in predmetno stopnjo. Skozi celotno raziskavo zato lahko zatrdim, da se 

vse šole trudijo za vključevanje otrok prosilcev za azil v razred in njihovo sprejetost na 

šoli, pri tem pa vseskozi uporabljajo medkulturni dialog in inovativne pristope. 
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7. PREDNOSTI IN OMEJITVE RAZISKAVE 

V svoji magistrski nalogi se zavedam, da je vzorec otrok prosilcev za azil premajhen, 

da bi lahko ugotovitve posplošila na celotno populacijo. Pred štirimi leti sem bila v stiku 

z otroki prosilci za azil, kjer sem s sošolci izvajala Projekt Ptičja hišica. Takrat je bilo v 

azilnem domu mnogo družin in vodila me je želja, da spoznam, kako so ti otroci sprejeti 

med vrstniki v osnovni šoli. Žal pa sem magistrsko nalogo pričeli pisati tik pred covid-

19, ki je otežil mojo situacijo. Pred epidemijo mi je šola A zagotovila sodelovanje v 

novem šolskem letu, a je žal prišla epidemija, od njih pa kar eno leto nisem dobila 

odgovora, zato sem se na pomoč obrnila na ministrstvo ter tudi na nekatere druge šole, 

a sem vseskozi dobivala zavrnitve, da so učitelji preobremenjeni. Prav tako v tem času 

ni prišla v azil niti ena družina, nasprotno, mnoge so odšle. Na koncu sem spoznala, 

da je trenutno v Sloveniji le 10 otrok prosilcev ta azil. Moja želja po spoznanju, kako so 

vključeni, je bila velika, zato sem se odločila, da kljub majhnemu število vztrajam pri 

svojem raziskovanju. Po vseh težavah sem preko poznanstev prišla do ljudi, ki delajo 

z omenjenimi otroki in so le-ti rešili vprašalnike. Prav tako sem preko poznanstev prišla 

do ljudi, ki delajo na šolah, kjer so otroci prosilci za azil, in ugotovila, da mnogi učitelji 

od ravnateljev sploh niso dobili informacije, da želim sodelovati z njimi. Tako sem 

počasi prišla do 8 posameznikov iz treh šol, ki so privolili v sodelovanje in z menoj 

izvedli intervju. Prednost raziskave se mi je zdela v tem, da sem intervjuje izvedla na 

treh šolah in tako dobila različne poglede in pristope dela s prosilci za azil.  

Prav tako sem že prvotno načrtovala, da bom izvedla sociometrične preizkušnje, po 

dve za vsako triado. Žal me je na eni od šol ravnatelj zavrnil in sta mi  sociometrične 

preizkušnje odobrili le dve šoli, kjer se je za izvedbo teh odzvalo 5 učiteljev. Zaradi 

majhnega števila otrok prosilcev za azil in anonimnosti podatkov svoje raziskave nisem 

mogla poglobljeno izvesti, da bi npr. glede na podatke sociometrične preizkušnje in 

vprašalnika analizirala, če se kažejo razlike v sprejetosti glede na spol ali starost. Kljub 

pridobljenim rezultatom v magistrski nalogi nisem mogla izpostaviti, ali se kažejo 

razlike (pridobljene skozi sociometrično preizkušnjo in vprašalnike), saj bi tako 

izpostavila otroke prosilce za azil, zato sem razlike glede na omenjene dejavnike 

izpostavila le s perspektive strokovnih delavk, ki so videnje opisovale skozi vsa leta 

izkušenj s prosilci za azil. 

Kljub navedenim pomanjkljivostim menim, da moje magistrsko delo prispeva k 

vpogledu v delo z otroki prosilci za azil v osnovni šoli ter prinaša pomembne informacije 

in prepoznavanje dobrih praks, ki jih učitelji izvajajo z učenci prosilci za azil. Naloga 

nas socialnih pedagogov pa je, da otroke, strokovne delavce in lokalno skupnost 

spodbujamo k inkluziji in medkulturnosti do marginaliziranih skupin ter se trudimo jim 

približati dejstvo, da si vsak človek zasluži priložnost biti sprejet.  

Menim, da bi bilo morda v prihodnje dobro raziskati tudi, kako so sprejeti otroci prosilci 

za azil, ki obiskujejo srednje šole, saj sem v svoji raziskavi spoznala, da je dobra 

sprejetost otrok prosilcev za azil v osnovni šoli v veliki meri posledica tega, da so 

vključeni v šole, kjer je veliko otrok priseljencev in so skoraj vsi zaposleni do njih 
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pozitivno naravnani. Zanimivo bi bilo pogledati, kako so sprejeti dijaki, ki obiskujejo 

šole, kjer ni toliko kulturne raznolikosti.  
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9. PRILOGE 

 

9.1. Primer del kodiranega intervjuja 

INTERVJU 3 – Livada 4 razred Kode 1. reda Kode 2. reda  Kategorija 

Kakšen je bil vaš prvi občutek, ko so 

vam rekli, da boste dobili prosilca za 

azil? Ali ste imeli občutek 

zaskrbljenosti, prestrašenosti ali ste 

vzeli to kot izziv? 

   

Jaz sem se prvič srečala s prosilci za 

azil leta 2006, in sicer, ko sem imela 

prvi razred. Dobila sem iz Makedonije, 

Sirije in Kosova.  Iz Kosova so govoril 

albansko in nemško, jaz pa nič od tega 

in sem hodila s slovarjem. Moji 

občutki so bili občutki nemoči in otroci 

so bili zelo travmatizirani, še pod 

vplivom bojev in vojn. Na primer so 

risali zelo krvave slike in jim nisem 

znala pomagat. Čutila sem zelo to 

nemoč. 

Pove, da se je 

počutila 

nemočno, ko je 

otrok risal krvave 

slike. 

Občutek nemoči Občutki učiteljev 

pred in pri prvem 

stiku z otrokom 

prosilcem za azil 

Ste takrat imeli kakšno podporo?    

Močno podporo vodstva sem imela in 

socialne službe oziroma svetovalne 

službe. Onedve sta ful pomagale. 

Moram rečt, da smo se večkrat 

neformalno pogovarjali o tem, kako s 

takšnimi otroci delat, kaj jim ponudit 

in tako naprej, kako jih v bistvu 

vpletat. 

Pove, da je 

močno podporo 

imela vodstva in 

svetovalne 

službe. 

Podpora vodstva 

in svetovalne 

službe 

Pomoč učiteljem 

pri vključevanju 

otrok prosilcev za 

azil 

Kaj pa ko ste dobili več izkušenj in ste 

imeli pred dvema letoma prav tako 

prosilca za azil? Kakšne so vaše 

izkušnje na splošno? Ali mi lahko 

opišete slabo izkušnjo in pa dobro 

izkušnjo z otokom prosilcem za azil? 

   

Jaz ne gledam na slabe izkušnje, 

ampak vse kot izziv. Dve leti nazaj sem 

dobila otroka iz Sirije, kjer je bila 

vojna. Moram rečt, da ti starši se niso 

ukvarjali s tem, kako bo otrok v šoli 

Pove, da se starši 

niso ukvarjali s 

tem, kako je 

otrok v šoli. Imeli 

Negativna 

izkušnja 

 

Pozitivne in 

negativne 

izkušnje 
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napredoval, ampak v bistvu z lastnim 

preživetjem. Njihova kultura je imela 

drugačne vrednote. Sem pa imela tudi 

pozitivno izkušnjo s Kazahstanci. Oče 

se je zelo hitro slovensko naučil, tudi 

otroka sta se hitro pričela učiti in smo 

res sodeloval, da sta po enem letu že 

bila ocenjena po enem letu, ker ti 

otroci lahko napredujejo neocenjeno. 

so drugačne 

vrednote. 

Pove, da je imela 

pozitivno 

izkušnjo, ko se je 

oče hitro naučil 

slovensko in je 

dobro sodelovala 

z očetom in 

otroci. 

 

 

 

 

Pozitivna izkušnja 

Omenili ste starše. Kako poteka 

sodelovanje z njimi, predvsem tam 

kjer ne govorijo slovensko? 

   

Če je azilni dom organiziral prevajalca, 

smo si pomagali s prevajalci, drugače 

pa kretnje. Večina teh staršev pa ni 

imela interesa, da bi se soočali s šolo 

in bi sodelovali. Recimo pri Sirijcu ni 

bilo interesa, in ko sem jim povedala, 

da otrok ne more napredovat, ker ne 

zna niti  števil v tretjem razredu. Ker 

mi dobimo otroka, glede na to, koliko 

so stari in ne na njihovo predznanje, 

so se strinjal, da je ponavljal, ker zato 

rabiš njihovo soglasje. 

Pove, da so imeli 

prevajalca, ko jim 

je to organiziral 

azilni dom, 

drugače pa so 

uporabljali 

kretnje. 

Iskanje skupnega 

jezika  s starši 

Sodelovanje s 

starši 

Ali ste poleg azilnega doma 

sodelovali še s kakšnimi 

institucijami? 

   

S slovensko filantropijo in društvom 

Mozaik. Nudili so pomoč pri delu, ker 

mnogo teh otrok je treba 

opismenjevati, ker ali je bila cirilica 

prejšnja pisava ali pa arabska. 

Pove, da je 

sodelovala s 

slovensko 

filantropijo in 

društvom 

Mozaik. 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

institucijami 

Pomoč učiteljem 

pri vključevanju 

otrok prosilcev za 

azil 
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9. 2. Primer vprašalnika za otroke prosilce za azil 

 

VPRAŠALNIK ZA OTROKE  

Sem Tina Matjaž, študentska magistrskega študija socialne pedagogike in bi za svojo 

magistrsko nalogo potrebovala tvojo pomoč. Prosila bi te, da si vzameš nekaj minut 

časa in odgovoriš na spodnja vprašanja. V primeru, da kakšnega vprašanja ne 

razumeš, lahko poprosiš za pomoč. 

1. Katerega spola si?      a) moški (fant)         b) ženska (punca) 

 

2. Kateri razred osnovne šole obiskuješ? ______________________ 

 

3. Kdaj si prvič pričel/pričela obiskovati osnovno šolo v Sloveniji? 

a) Letos 

b) Lansko leto 

c) Pred dvema letoma 

d) Pred več kot dvema letoma 

 

4. Kako dobro razumeš in govoriš slovensko? 

a) Poznam nekaj besed. 

b) Dobro razumem, a slabše govorim. 

c) Zelo dobro govorim in razumem slovenski jezik. 

d) Ne razumem slovensko in tudi ne govorim. 

 

5. Ob vsaki trditvi naredi križec, pri odgovoru ki velja zate. 

Trditev 

 

Sploh 

se ne  

strinja

m 

 

Se ne 

strinjam 

 

 

Niti se ne 

strinjam, niti 

se strinjam 

 

Se 

strinjam 

 

 

 

Popolno

ma se 

strinjam 

 

 

Rad/rada hodim v šolo.      

Rad/rada se družim s sošolci, 

sošolkami. 

     

Sošolci so prijazni do mene.      

Sošolci mi pomagajo, ko 

rabim pomoč. 

     

Med odmorom se igram s 

svojimi sošolci. 

     

S sošolci se družim izven 

pouka (popoldne, med 

počitnicami, ob vikendih). 
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Sošolci me povabijo na rojstni 

dan. 

     

Sošolci me povabijo k igri, 

pogovoru. 

     

Sošolci me tepejo.      

Sošolci se mi posmehujejo, 

smejijo. 

     

Sošolci me zmerjajo, me 

kličejo z vzdevki/imeni, ki mi 

niso všeč. 

     

  

Kako te kličejo sošolci? __________________________________ 

 

9. 3. Primer osnutka vprašanj za učitelje 

 

OSNUTEK VPRAŠANJ ZA UČITELJE: 

1. Ali imate v razredu otroka prosilca za azil? 

2. Kdaj ste se prvič srečali z otrokom prosilcem za azil in kako ste se takrat počutili?  

3. Kakšen so vaše izkušnje z otrokom prosilcem za azil in kakšna stališča imate do njih? 

Prosim, podajte mi kakšne primere (dobra izkušnja z otrokom prosilcem za azil, slaba 

izkušnje, obe). 

4. Kakšen odnos imajo sošolci do otroka, ki biva v azilnem domu? (Ga zmerjajo, 

spoštujejo, je veliko osamljen, ima prijatelje v razredu ...) 

5. Ali ste pozorni na odnose v razredu in na kakšen način jih ugotavljate? (Sociometrična 

preizkušnja, opazovanje, samoocena,  tehnika Kdo je kdo v razredu) 

6. Prosim opišite, na kakšen način oziroma kako vključite otroka prosilca za azil v 

razred? (Se pravi, ali s tem seznanite razred pred njegovim prihodom, si ogledate 

kakšen film, se pogovarjate o njegovi deželi, se sami seznanite o njegovi kulturi, 

uporabljate kakšne socialne igre, otroku prosilcu za azil nudite dodatne ure 

slovenščine ...) 

7. Ali v razredu spodbujate medkulturni dialog?  Če ga, na kakšen način ga spodbujate? 

(Socialne igre, zgled, spodbujanje strpnosti, v okviru učne snovi spoznavate različne 

jezike, kulture (gospodinjstvo – naredite jed, ki je značilna za okolje otroka prosilca za 

azil; državljanska vzgoja – predstavitev različnih ver in kultur, učilnico opremite z 

različnimi zemljevidi, pozdravi v različnih jezikih, sodelujete v mednarodnih projektih, 

berete knjige o strpnosti, predsodkih, socialna tematika ...) 

8. Kaj naredite, če pride v razredu do diskriminacije? 

9. Ali sodelujete tudi s starši in zunanjimi institucijami? Kako to sodelovanje poteka? Se 

kažejo težave v jeziku? 
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10. Kam se obrnete po pomoč pri vključevanju otrok, ki prihajajo iz azilnega doma? Ste se 

udeležili kakšnih izobraževanj na to tematiko? 

11. Bi želeli še kaj povedati, kar se vam zdi pomembno? 

 

9. 4. Primer vprašalnika za učence v razredu 

 

Pozdravljen/a 

sem Tina Matjaž, študentka magistrskega študija socialne pedagogike. Pri svoji 

magistrski nalogi bi potrebovala tvojo pomoč, zato te prosim,  da si vzameš nekaj minut 

in odgovoriš na spodnji vprašanji.  

Za tvoje sodelovanje se ti prijazno zahvaljujem.  

 

IME IN PRIIMEK: _____________________________________________ 

RAZRED: ___________________________________________________ 

 

NAŠTEJ 3 SOŠOLCE/SOŠOLKE, S KATERIMI BI SODELOVAL/A PRI ŠOLSKEM PLAKATU/ REFERATU. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

NAŠTEJ 3 SOŠOLCE/SOŠOLKE, S KATERIMI SI NE ŽELIŠ SEDETI PRI POUKU. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
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9. 5. Primeri sociometričnih preizkušenj 

 

Spodaj so predstavljeni rezultati sociometrične preizkušnje in sociometričnega statusa. 

Tabela: 

 

1.  

 

 

 

Oznaka otroka 
P N Zp Zn Sp Sv 

1 0 11 -1,09 2,11 -3,20 1,02 

2 1 10 -0,73 1,85 -2,58 1,12 

3 3 4 0,00 0,26 -0,26 0,26 

4 2 1 -0,36 -0,53 0,16 -0,89 

5 1 6 -0,73 0,79 -1,52 0,06 

6 3 0 0,00 -0,79 0,79 -0,79 

7 5 1 0,73 -0,53 1,26 0,20 

8 1 0 -0,73 -0,79 0,06 -1,52 

9 3 2 0,00 -0,26 0,26 -0,26 

10 8 1 1,82 -0,53 2,35 1,29 

11 5 3 0,73 0,00 0,73 0,73 

12 1 0 -0,73 -0,79 0,06 -1,52 

13 0 4 -1,09 0,26 -1,36 -0,83 

14 3 1 0,00 -0,53 0,53 -0,53 

15 8 0 1,82 -0,79 2,61 1,03 

16 2 0 -0,36 -0,79 0,43 -1,16 

17 8 0 1,82 -0,79 2,61 1,03 

18 0 10 -1,09 1,85 -2,94 0,75 

neg. izbira

poz. izbira

neujemanje

1. TRIADA

Ime in priimek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 -2 -1 1 -3 3

2 -1 1 3 2 -3 -2

3 2 1 3 -3 -2 -1

4 -2 -3 2 -1 1 3

5 -2 2 3 -3 1 -1

6 -1 -3 1 2 3 -2

7 -3 -1 1 2 3 -2

8 -2 -3 -1 2 3 1

9 -3 3 -1 2 1 -2

10 -2 -3 -1 3 1 2

11 -2 -1 -3 2 3 1

12 -2 -3 2 3 1 -1

13 -1 -3 2 3 1 -2

14 -2 -3 3 2 1 -1

15 -1 -3 2 3 -2 1

16 -3 3 2 -2 1 -1

17 -2 -1 -3 1 3 2

18 -3 -1 3 2 -2 1

∑ pozitivnih izbir 0 1 3 2 1 3 5 1 3 8 5 1 0 3 8 2 8 0

∑ pozitivnih vz. Izbir 0 1 2 0 0 1 2 0 2 3 3 0 0 2 3 2 3 0

SSp 0,82 0,88 1 0,94 0,88 1 1,12 0,88 1 1,29 1,12 0,88 0,82 1 1,29 0,94 1,29 0,82

∑ negativnih izbir 11 10 4 1 6 0 1 0 2 1 3 0 4 1 0 0 0 10

∑ negativnih vz. izbir 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2

SSn 1,47 1,41 1,06 0,88 1,18 0,82 0,88 0,82 0,94 0,88 1 0,82 1,06 0,88 0,82 0,82 0,82 1,41        
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1. B 

 

 

 

1. TRIADA

Ime in priimek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 1 -2 -3 -1

2 2 -2 1 -1 -3 3

3 1 -2 -3 3 -1 2

4 1 2 -1 3 -3 -2

5 1 -3 -2 3 -1 2

6 2 1 3 -1 -2 -3

7 2 3 1 -3 -2 -1

8 -1 -3 1 -2 3 2

9 -1 3 1 2 -3 -2

10 -1 -2 -3 3 2 1

11 3 -2 -1 2 -3 1

12 3 1 -2 -1 -3 2

13 3 1 2 -3 -1 -2

14 3 -1 2 -2 -3 1

15 -3 3 2 1 -1 -2

16 -3 1 -2 3 -1 2

17 2 -3 3 -1 1 -2

18 -2 -3 1 3 -1 2

19 3 -3 1 -2 -1 2

20 -1 1 3 -3 2 -2

21 2 -2 -3 1 3 -1

22 1 2 3 -2 -3 -1

23 3 1 2 -2 -1 -3

24 -3 1 3 2 -2 -1

25 2 1 3 -2 -3 -1

26 1 2 3 -1 -3 -2

∑ pozitivnih izbir 2 2 7 1 6 7 9 3 3 5 1 2 3 2 1 3 1 1 3 2 1 0 1 5 5 2

∑ pozitivnih vz. Izbir0 0 3 1 3 1 1 1 0 3 0 2 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 2 3 1

SSp 0,96 0,96 1,16 0,92 1,12 1,16 1,24 1 1 1,08 0,92 0,96 1 0,96 0,92 1 0,92 0,92 1 0,96 0,92 0,88 0,92 1,08 1,08           0,96

∑ negativnih izbir 0 0 2 2 3 2 0 1 4 1 5 2 1 2 2 2 7 12 2 8 11 3 0 4 2 0

∑ negativnih vz. izbir0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 2 0

SSn 0,88 0,88 0,96 0,96 1 0,96 0 0,92 1,04 0,92 1,08 0,96 0,92 0,96 0,96 0,96 1,16 1,36 0,96 1,2 1,32 1 0,88 1,04 0,96 0,88

Oznaka otroka P N Zp Zn Sp Sv

1 2 0 -0,43 -0,93 0,50 -1,37

2 3 0 0,00 -0,93 0,93 -0,93

3 7 2 1,73 -0,31 2,04 1,42

4 1 2 -0,86 -0,31 -0,55 -1,18

5 6 3 1,30 0,00 1,30 1,30

6 7 2 1,73 -0,31 2,04 1,42

7 9 0 2,59 -0,93 3,53 1,66

8 3 1 0,00 -0,62 0,62 -0,62

9 3 4 0,00 0,31 -0,31 0,31

10 5 1 0,86 -0,62 1,49 0,24

11 1 5 -0,86 0,62 -1,49 -0,24

12 2 2 -0,43 -0,31 -0,12 -0,74

13 3 1 0,00 -0,62 0,62 -0,62

14 2 2 -0,43 -0,31 -0,12 -0,74

15 1 2 -0,86 -0,31 -0,55 -1,18

16 3 2 0,00 -0,31 0,31 -0,31

17 1 7 -0,86 1,25 -2,11 0,38

18 1 12 -0,86 2,80 -3,67 1,94

19 3 2 0,00 -0,31 0,31 -0,31

20 2 8 -0,43 1,56 -1,99 1,12

21 1 11 -0,86 2,49 -3,35 1,63

22 0 3 -1,30 0,00 -1,30 -1,30

23 1 0 -0,86 -0,93 0,07 -1,80

24 5 4 0,86 0,31 0,55 1,18

25 5 2 0,86 -0,31 1,18 0,55

26 1 0 -0,86 -0,93 0,07 -1,80
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2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TRIADA

Ime in priimek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3 2 -2 1 -3 -1

2 1 2 -1 3 -2 -3

3 3 2 -1 -2 -3 1

4 1 3 -1 2 -2 -3

5 1 3 -3 -1 -2 2

6 -3 3 2 -1 1 -2

7 -3 3 1 -1 -2 2

8 1 -3 3 -1 2 -2

9 3 1 2 -3 -1 -2

10 2 -1 -3 1 -2 3

11 -2 -1 1 -3 3 2

12*

13*

14*

15 -2 2 -1 1 -3 3

16*

∑ pozitivnih izbir 2 5 1 8 3 0 2 1 2 2 1 4 0 0 3 2

∑ pozitivnih vz. Izbir0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0

SSp 0,91 1,18 0,82 1,45 1 0,72 0,91 0,82 0,91 0,91 0,82 1,09 0,72 0,72 1 0,91

∑ negativnih izbir 2 1 2 1 0 0 4 7 3 1 1 2 6 6 0 0

∑ negativnih vz. izbir0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

SSn 0,91 0,82 0,91 0,82 0,72 0,72 1,09 1,36 1 0,82 0,82 0,91 1,27 1,27 0,72 0,72

Oznaka otroka P N Zp Zn Sp Sv

1 2 2 -0,12 -0,11 -0,01 -0,23

2 5 1 1,32 -0,54 1,86 0,78

3 1 2 -0,60 -0,11 -0,49 -0,71

4 8 1 2,76 -0,54 3,30 2,22

5 3 0 0,36 -0,97 1,33 -0,61

6 0 0 -1,08 -0,97 -0,11 -2,05

7 2 4 -0,12 0,75 -0,87 0,63

8 1 7 -0,60 2,04 -2,64 1,44

9 2 3 -0,12 0,32 -0,44 0,20

10 2 1 -0,12 -0,54 0,42 -0,66

11 1 1 -0,60 -0,54 -0,06 -1,14

12 4 2 0,84 -0,11 0,95 0,73

13 0 6 -1,08 1,61 -2,69 0,53

14 0 6 -1,08 1,61 -2,69 0,53

15 3 0 0,36 -0,97 1,33 -0,61

16 2 0 -0,12 -0,97 0,85 -1,09
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2. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TRIADA

Ime in priimek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 -3 1 2 -3 -1 3

2 3 -1 1 2 -2 -3

3 -1 -3 2 1 -2 3

4 1 -1 2 3 -2 -3

5 1 2 -3 -1 3 -2

6 3 -2 1 -1 2 -3

7 1 -3 -2 -1 3 2

8 1 3 -1 2 -2 -3

9 1 2 -1 -2 3 -3

10 2 3 1 -3 -2 -1

11 -1 1 -2 2 3 -3

12 -1 -3 1 -2 2 3

13 2 -3 1 -1 -2 3

14 -2 2 -1 1 -3 3

15 2 -2 1 -3 -1 3

∑ pozitivnih izbir 8 1 3 4 1 5 5 3 3 3 0 3 2 3 1

∑ pozitivnih vz. Izbir4 1 3 1 1 3 3 3 1 1 0 2 2 2 0

SSp 1,35 0,86 1 1,07 0,86 1,14 1,14 1 1 1 0,79 1 0,93 1 0,86

∑ negativnih izbir 1 2 5 1 5 3 3 1 5 1 5 4 3 3 3

∑ negativnih vz. izbir0 2 1 0 3 2 3 1 3 1 2 2 0 1 1

SSn 0,86 0,93 1,14 0,79 1,14 1 1 0,86 1,14 3 1,14 1,07 1 1 1

Oznaka otroka P N Zp Zn Sp Sv

1 8 1 2,50 -1,28 3,78 1,22

2 1 2 -1,00 -0,64 -0,36 -1,64

3 3 5 0,00 1,28 -1,28 1,28

4 4 1 0,50 -1,28 1,78 -0,78

5 1 5 -1,00 1,28 -2,28 0,28

6 5 3 1,00 0,00 1,00 1,00

7 5 3 1,00 0,00 1,00 1,00

8 3 1 0,00 -1,28 1,28 -1,28

9 3 5 0,00 1,28 -1,28 1,28

10 3 1 0,00 -1,28 1,28 -1,28

11 0 5 -1,50 1,28 -2,78 -0,22

12 3 4 0,00 0,64 -0,64 0,64

13 2 3 -0,50 0,00 -0,50 -0,50

14 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 3 -1,00 0,00 -1,00 -1,00
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3. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRIADA

Ime in priimek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3 1 2 -1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 2 3 -1 -2 -3

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 -2 3 1 2 -1 -3

7 1 2 3 -1 -2 -3

8 1 3 2 3 3 2 -1 1

9 3 1 -2 -3 2 -1

10 -1 1 -2 1 1 1 3 2 -2 -3 -1

11 1 -3 -2 3 2 -1

12 3 -2 1 2 -1

13 -3 -2 1 2 3 -1

14 3 -3 -2 1 2 -1

15 -2 1 -3 -1 2 3

16

∑ pozitivnih izbir 4 5 6 5 5 6 6 8 8 5 4 5 6 7 5 4

∑ pozitivnih vz. Izbir1 5 6 1 4 2 1 6 3 2 1 3 2 3 0 0

SSp 0,86 0,92 1 0,92 0,92 1 1 1,14            1,14 0,92 0,86 0,92 1 1,07 0,92 0,86

∑ negativnih izbir 2 2 2 3 0 1 1 2 2 0 6 0 0 3 3 6

∑ negativnih vz. izbir0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

SSn 1 1 1,14 1,07 0,85 0,93 0,93 1 1 0,85 1,29 0,85 0,85 1,07 1,07 1,29

Oznaka otroka P N Zp Zn Sp Sv

1 4 2 -1,24 -0,03 -1,20 -1,27

2 5 2 -0,45 -0,03 -0,41 -0,48

3 6 2 0,35 -0,03 0,38 0,31

4 5 3 -0,45 0,50 -0,94 0,05

5 5 0 -0,45 -1,10 0,65 -1,54

6 6 1 0,35 -0,57 0,91 -0,22

7 6 1 0,35 -0,57 0,91 -0,22

8 8 2 1,93 -0,03 1,96 1,90

9 8 2 1,93 -0,03 1,96 1,90

10 5 0 -0,45 -1,10 0,65 -1,54

11 4 6 -1,24 2,10 -3,33 0,86

12 5 0 -0,45 -1,10 0,65 -1,54

13 6 0 0,35 -1,10 1,44 -0,75

14 7 3 1,14 0,50 0,64 1,64

15 5 3 -0,45 0,50 -0,94 0,05

16 4 6 -1,24 2,10 -3,33 0,86
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9. 6. Prikaz slik dejavnosti za spodbujanje medkulturnosti 

  

Slika 4: Veriga drugačnosti                                         Slika 5: Slovenska himna v več jezikih 

                     

 

Slika 6: Pozdravi v več jezikih 1                                Slika 7: Pozdravi v več jezikih 2 

              

 

Slika 8: Hišna pravila                                               Slika 9: Uvajalnica 
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Slika 10: Državljanska enolončnica 

   

  

 

Slika 12: Obvestilo v arabščini 

 

 

 

Slika 13: Hišica za Smrketo 

 

Slika 11: Smrketa pomaga pisati 


