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Povzetek

Migracije spreminjajo sodobno družbo v multikulturno družbo. S pojmom multikulturalizma
se zato srečujemo na različnih področjih vsakdanjega življenja, tudi na področju vzgoje in
izobraževanja.
Prav na tem področju želim v svojem diplomskem delu izpostaviti vlogo prostovoljcev, ki jo
imajo pri vključevanju otrok migrantov v slovenski šolski sistem.
V teoretičnem uvodu podrobneje razložim pojma migracije in multikulturalizem; koncept
interkulturne pedagogike in položaj otrok migrantov v slovenskih šolah. Pri tem se
osredotočim na vlogo prostovoljcev, ki jo imajo pri vključevanju otrok migrantov v sistem
vzgoje in izobraževanja.
Empirični del predstavlja situacijsko analizo, ki sem jo pripravila znotraj Slovenske
filantropije, kjer delam še danes. V njej analiziram situacijo na področju dela z otroki migranti
v šestih slovenskih krajih. Za stvarnejši prikaz položaja migrantskih otrok v slovenskih šolah
sem dodala še primer dobre prakse in refleksijo prostovoljke.
Ugotavljam, da imata Slovenija in njen šolski sistem premalo možnosti za uspešno integracijo
otrok migrantov, zato je vloga prostovoljcev pri tem zares zelo pomembna.
Ključne besede: migracije, multikulturalizem, šolski sistem, integracija, prostovoljci

6

Summary
Migrations are turning the contemporary society into a multicultural one. Consequently, we
come across the term multiculturalism in various areas of everyday life, including the field of
education. This is the field I have focused on in my thesis, specifically – the role of volunteers
in the process of inclusion of migrant children into the Slovenian school system.

The theoretical introduction includes a detailed description of the terms migration and
multiculturalism; the concept of intercultural pedagogy and the position of migrant children in
Slovenian schools, focusing particularly on the role of volunteers in the process of inclusion
of migrant children into the educational system.

The empirical section includes a situational analysis carried out within the framework of
Slovene Philanthropy where I am currently working. It includes the analysis of how migrant
children are being worked within six Slovenian towns. I have added an example of best
practice and an insight into the work by one of the volunteers.

I have concluded that Slovenia and its school system show a lack of opportunities for
successful integration of migrant children, proving that the role of volunteers in this process is
of high importance.

Key word: migrations, multiculturalism, school system, integration, volunteers
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1. UVOD
»Rodil sem se kot človek, slučajno kot Francoz.«
Montesquie

Ideja o naslovu diplomskega dela se je porodila v meni, ko sem na Slovenski filantropiji
dobila priložnost za svojo prvo zaposlitev. Slovenska filantropija je nevladna in prostovoljska
organizacija, ki deluje na področju prostovoljstva, promocije zdravja in migracij. Prav na
zadnjem področju sem prevzela koordinacijo učnih pomoči za otroke begunce, ki so vključeni
v slovenski šolski sistem. Po končanju programa sem z enim izmed njih nadaljevala učno
pomoč kot prostovoljka. In tako sem spoznala svet, ki sem ga predtem gledala, brala in
poslušala v najrazličnejših medijih, zdaj pa so migranti in njihove življenjske zgodbe postale
naenkrat moj svet. In spremenile so me za vedno.
V času zaposlitve sem učila najmanj osem različnih otrok migrantov in preko njih sem dobila
priložnost videti svet z njihove perspektive. Za večino teh otrok njihov vsakdan ni lahek. Po
mojih izkušnjah je težji predvsem za tiste otroke, katerih starši niso tako močno vključeni v
sistem šolanja, kot se morda to v našem prostoru pričakuje. Priznam, da predtem nisem imela
priložnosti vpogleda v način šolanja, zato so mi izkušnje pokazale, kako zelo zahteven je naš
šolski sistem. Pa ne zgolj v smislu znanja, temveč tudi potrebščin in podobnega. Vemo, da je
sodobna evropska družba družba znanja. To je pozitivno, saj je edino znanje nekaj, česar nam
nihče ne more vzeti, vzporedno pa nam odpira poti, ki nas peljejo na vrh piramide – čeravno
nad tem osebno nisem najbolj navdušena. In vendar se ravno tu po mojem mnenju zalomi,
kajti otroci migranti v osnovi niso enaki svojim vrstnikom, ki so rojeni v Sloveniji oziroma so
že integrirani v slovensko družbo. Mnogokrat se izkaže, da so socialno in ekonomsko bolj
ogroženi; imajo drugačno predznanja zaradi drugačnega šolskega sistema, v katerega so bili
vključeni pred selitvijo, zato potrebujejo več pozornosti. Vendar realnost in moje izkušnje na
tem področju pokažejo, da temu ni tako. Mislim, da šola nima dovolj posluha zanje. Predvsem
menim, da to velja, kot že rečeno, še dodatno za tiste otroke migrante, katerih starši ne hodijo
v šolo na različne sestanke, zato so otroci prepuščeni sami sebi in so tako idealna tarča
najrazličnejših diskriminacij, tako s strani sošolcev in ostalih učencev kot s strani zaposlenih.
Prav iz tega razloga in občutka sočutja bi morali biti predvsem učitelji tisti pomembni Drugi,
ki bi otrokom migrantom predstavljali varnost v tem svetu, ki čedalje več govori le o
nevarnostih. Tako so v medijih predstavljeni tudi migranti, čeprav jih v resnici Evropa
8

potrebuje. In pri tem ne moremo izbirati priseljencev le z bogatejšega severa in zahoda,
čeprav praksa pokaže prav to, saj reguliramo migracije z najrazličnejšimi imigracijskimi
politikami, ki naj bi bile objektivne in enake za slehernega posameznika, a žal temu ni tako.
Azilni dom je še danes prepoln ljudi, večinoma z juga in vzhoda, ki že nekaj let čakajo.
Čakajo, da moja država ugotovi, ali obstajajo resnični razlogi za mednarodno zaščito. Pri tem
se seveda ne ozirajo na dejstvo, da gre za ljudi, ki so tako kot jaz ali morda nek naključni
Francoz, ki imajo prav tako željo po lepem življenju. Je to narobe? In če ni, kako to da so v
šolah prav priseljeni otroci največkrat žrtve posmeha in prezira s strani otrok; medtem ko jih
imajo učitelji za manj sposobne? So res manj sposobni zato, ker so morda finančno bolj
ogroženi, že samo zaradi migracije, in ker prihajajo iz drugega okolja, kjer je drugačen jezik,
drugačen šolski sistem?
Sprašujem se, kako to, da smo lahko ljudje sočutni do ljudi, ki so bolni, prizadeti – naša
strpnost pa se pri migrantih konča kaj hitro? Kaj niso tudi migranti na nek način bolni
oziroma prizadeti, saj so vendar v želji po preživetju ali boljšem življenju zbrali pogum in
odšli na boljše, na varno, v kraje, za katere morda predtem sploh slišali niso? In tukaj se začne
za njih dolga trnova pot, ki jo na trenutke lahko olajšamo tudi prostovoljci.
Sama delujem kot prostovoljka v formalnem smislu že deset let, po srcu in dejanjih pa že od
majhnega. Že takrat mi je bilo jasno, da ljudje na svetu nismo brez naključja. Delimo si
skupen prostor, zato smo na nek način vsi povezani, ne glede na raso, religijo, spolno
usmeritev in podobno. Tukaj smo, da si med seboj pomagamo. – To je koncept, ki mu želim
slediti in v njem vztrajati, čeprav so koraki zares majhni in predvsem počasni.
Prostovoljci smo svetla lučka številnim otrokom migrantom, ki žal nimajo prave varnosti, kot
bi si jo zaslužil vsak otrok tega sveta. Predvsem pa otrokom in vsem drugim, ki potrebujejo
pomoč prostovoljcev, sporočamo, da prav takšni kot so, so potrebni svetu.
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2. TEORETIČNI DEL
V teoretičnem uvodu govorim o migracijah in multikulturalizmu, o otrocih migrantih in šoli
ter prostovoljcih in njihovi vlogi pri vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski
šolski sistem. Pisala sem v tem zaporedju, čeprav bi lahko prvo in tretje poglavje med seboj
zamenjala, sploh če izhajam iz naslova svoje diplomske naloge. Menim, da so migracije in
multikulturalizem dejstvo sodobnega sveta in so na nek način osnova, zaradi katere smo
avtohtoni ali pa večinski prebivalci, primorani začeti razmišljati drugače in glede na to
prilagajati vsakdan družbenim smernicam.

2.1 MIGRACIJE IN MULTIKULTURALIZEM
2.1.1 Uvod v pojma
Migracije Slovar slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ; 1991, str. 550)
opredeljuje kot »spreminjanje stalnega ali začasnega bivališča, zlasti iz gospodarskih
vzrokov«. Sopomenki tej besedi sta selitev in preseljevanje.
Migracij je več vrst: notranje, zunanje; (ne)organizirane, (i)legalne; prostovoljne, prisilne;
politične, ekonomske, družinske; konzervativne, inovacijske; (med)krajevne, nacionalne,
internacionalne; stalne, začasne; sezonske, dnevne idr. (Klinar, 1976, str. 32–49). Velja
omeniti še pojma emigracija in imigracija – prvi označuje odselitev z nekega območja, drugi
pa priselitev na neko območje (Malačič, 2003).

Oseba, ki migrira, je migrant oziroma emigrant oziroma imigrant. Za zadnjega lahko
uporabimo tudi besedo priseljenec, ki označuje prebivalca, ki »se je v Slovenijo priselil iz
tujine in v Sloveniji prijavil prebivališče« in tudi prebivalca, ki se je »priselil v drugo naselje,
občino v Sloveniji« (Bevc 2000, str. 35). Prav zaradi dvojnega pomena besede
migrant/priseljenec se za osebe, ki so prišle v Slovenijo iz drugih držav, pogosto uporablja kar
beseda tujec. Ta je po Zakonu o tujcih (2008, str. 9786) »vsakdo, ki nima državljanstva
Republike Slovenije«. Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v
slovenski sistem vzgoje in izobraževanja (Barle Lakota idr., 2007, str. 8) pa razume pojem
migrant širše in zato priseljence razdeli v več skupin. V prvo skupino sodijo nekdanji
priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo – gre za osebe, ki so bodisi rojene v Sloveniji in
10

tudi živijo v njej od rojstva (druga in tretja generacija) bodisi za osebe, ki niso rojene v
Sloveniji in so državljanstvo pridobile; v drugo skupino štejemo osebe brez državljanstva in
zato predstavljajo tipične migrante. Ta skupina priseljencev se naprej deli še na dve
podskupini, in sicer na migrante z dovoljenjem za stalno bivanje in na migrante z dovoljenjem
za začasno prebivanje v Sloveniji. V tretjo skupino sodijo prisilni migranti, to so osebe z
začasno zaščito, prosilci za azil in begunci. V četrto skupino sodijo državljani držav Evropske
unije, peto skupino pa predstavljajo otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (z ali brez
slovenskega državljanstva), ki so se vrnili nazaj v domovino.
Ljudje so se, se in se bodo selili. Kot navaja Južnič (1993, po Lukšič-Hacin, 1999) začetki
migracij segajo v čas preseljevanja ljudstev – vdori Hunov z vzhoda so povzročili selitve
Gotov, ki so prav tako pritiskali na druga ljudstva na svoji poti. Začelo se je preseljevanje
germanskih, slovanskih, semitsko-mongolskih ljudstev, ki je pripomoglo k propadu rimskega
imperija in s tem vplivalo na nastanek novih držav na njegovih temeljih. Med kulturami, ki so
se mešale, je prihajalo do različnih stopenj procesov zlivanja oziroma do prevlade ene kulture
nad drugo. Intenziteta prepletanja kultur je bila posledica sorodnosti kultur, med katerimi je
prišlo do kulturnega stika oziroma akulturacije. Vzporedno s procesi zlivanja je na drugi
strani prihajalo do procesov ločevanja znotraj že obstoječe etnične skupnosti. Pomembne
posledice na mešanost družbe so imeli tudi turški vpadi. Istočasno je tudi Evropa – s
križarskimi pohodi – že začenjala prodirati v svet (Lukšič-Hacin, 1999).
Priseljenci so vzpostavili različne odnose do avtohtonega prebivalstva, skupno pa jim je bilo,
da so se tako ali drugače ločevali od njih. Hkrati je prihajalo do etnične ali verske različnosti
tudi med samimi priseljenci. Na etnično podobo novega sveta je vplival tudi pojav suženjstva
in nasilnih selitev iz Afrike v Ameriko. Vzporedno s temi dogodki na drugi strani oble se je v
Evropi počasi razvijala nacionalna država, z ostro določenimi mejami, ki se niso vedno
prekrivale z etničnimi. Tako so se pojavile manjšine. Na preseljevanja vplivajo tudi
neprestane vojne, kot tudi dela znotraj kot tudi izven Evrope (prav tam).
Vzrokov za preseljevanje je veliko. Selimo se, ker iščemo primernejši relief, ugodnejšo klimo,
od česar je odvisna kvaliteta prsti, rastja in s tem posledično možnost in kvaliteta življenja
ljudi na tistem območju. Svoje domove smo včasih primorani zapustiti zaradi naravnih nesreč,
vojn, iz ekonomskih in političnih vzrokov ipd. Razlogov za preseljevanje je mnogo, verjetno
skoraj toliko kot ljudi na planetu. Vendar bi na tem mestu rada opozorila, da je treba
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ozavestiti, da se ljudje v večini prostovoljno ali prisilno selimo zaradi preživetja, ne pa zato da
bi iskali bližnjice v svojih življenjih in s tem nakopali državi, kamor se posamezniki priselijo,
in ljudem, ki tam živijo, težave. Je kaznivo dejanje, če nekdo želi svojim potomcem boljše
življenje, kot ga je do zdaj živel sam? Sploh danes ko nam to v resnici dovoljuje Univerzalna
deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948, v kateri je pravica do preseljevanja
opredeljena kot osnovna človekova pravica?
Kraljeva (2008) pravi, da so globalizacijski procesi ključna okoliščina, ki danes vpliva na
priseljevanje ljudi z območij svetovne periferije in polperiferije v centralne dele
(panevropskega) sveta. Avtorica poudarja, da postajajo migracijski tokovi v zadnjih
desetletjih vse bolj globalizirani in diferencirani – poleg kvantitativnih sprememb se
značilnosti mednarodnih migracijskih tokov spreminjajo tudi kvalitativno, v vzrokih za
migracije in v etnični sestavi migrantov. Mednarodni migracijski tokovi povečujejo etnično in
nacionalno raznolikost prebivalstva in spreminjajo demografsko strukturo velike večine tako
imenovanih razvitih držav, kar je še posebej izrazito v nekdaj razmeroma kulturno homogenih
nacionalnih državah. To velja tako za države Evropske unije in vse bolj tudi za Slovenijo.
Značilnosti sodobnega sveta so torej tudi migracije, ki puščajo za seboj spremembe in izzive,
tako kot jih prinesejo v novo državo, kjer se mora večinska družba spoprijeti z novimi
kulturami.
Svoje razmišljanje želim podkrepiti z mislijo Marine Lukšič-Hacin (1999), ki pravi, da je
danes v svetu le nekaj držav, ki jih ne prežema multikulturna heterogenost. Medveškova
(2006) navaja, da popisni podatki od leta 1953 naprej kažejo, da se etnična heterogenost
prebivalstva Slovenije iz desetletja v desetletje povečuje in pričakovati je, da se bo v
prihodnosti le še povečevala. Z migracijami v tesni povezavi, kot navaja avtorica (LukšičHacin, 1999), pa je pojem multikulturalizem, ki poudarja obstoj etnične heterogenosti in
kulturnih razlik. Migracije moderno družbo spreminjajo v multikulturno družbo. In čeprav
ljudje migriramo od nekdaj, je do ideje o multikulturalni ureditvi družbenih odnosov, ki
temelji na spoštovanju med različnimi kulturami, prišlo šele v začetku 20. stoletja. Pojem, ki
se pojavi v Kanadi, leta 1963, označuje družbo, ki je etnično in kulturno pisana in zato
spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost. Vzrok se po mnenju avtorice skriva v
nastanku nacionalnih držav, s čimer postane državljanstvo pomemben kriterij pripadnosti
posameznika neki širši skupnosti, t. i. državi kot politični organizaciji neke kulture/družbe.
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Multikulturalizem je, kot navaja Tomšič Čerkez (2001, po Razpotnik, 2002), v današnjem
svetu poznan kot vzgojni princip in kulturna politika sodobnih, kulturno pisanih družb,
ponekod celo osnovan na ideji, da ni čistih kultur, saj so vse med seboj zmešane, na ideji
strpnosti in spoštovanja različnosti. Multikulturalizem, ob njem se pojavljajo izrazi kulturni
relativizem oziroma interkulturalizem, je negacija monokulturnega, t. i. evropocentrističnega
principa. Monokulturalizem kot institucionalizirana ideologija, katere cilj je uveljavitev
diskurza univerzalnega, želi zaščititi in si zagotoviti kontinuiteto drugačnosti. Korenine ima v
19. stoletju, ko je bila evropska kultura/družba razglašena za najboljšo na svetu.
Evropocentrični princip je torej povezan s hierarhičnim konceptom kulture, ki deli kulture na
bolj oziroma manj razvite in temelji na predstavi o univerzalni kulturi, ki seveda zavzema
dominanten položaj. Kriterij razvrščanja je predvideni razvoj kultur od nerazvitosti k
razvitosti. Pot razvoja je ena, drugačne kulture so stopnjo pod razvitimi. Kriteriji razvoja pa so
izrazito evropocentrični, kajti elementi evropskih kultur so razglašeni za univerzalne in
najrazvitejše (Lukšič-Hacin, 1999). V zgodovini je namreč za Evropo veljalo, da se ni imela
le za eno od civilizacij, temveč za Civilizacijo. Dejansko, kot poudarja Lukšič-Hacinova
(1999), se je šele z odkritjem Amerike začel vdor Evrope v neevropski svet – do takrat je bila
namreč Evropa tarča osvajalcev. Nova odkritja tako za Evropo pomenijo začetek
gospodarske, vojaške, kulturne in politične prevlade v svetu. Zato ni nenavadno, kot navaja
Kraljeva (2008), da je bil namen in cilj kolonialnih sil v preteklosti civilizirati neevropska
ljudstva in jih tako podrediti normam in vrednotam evropske Civilizacije.
Značilnost sodobnih migracij je torej, da se želijo ljudje iz nerazvitih držav preseliti na razviti
Zahod, kjer naj bi se cedila med in mleko. Kraljeva poudarja (2008), da šele ko informacije
svobodnega in prihodnosti si obetajočega Zahoda pridejo do ljudi v svetovni periferiji, ti
dobijo vpogled v lastne razmere. Šele primerjava z drugimi omogoča oceno lastne situacije –
podoba »sanjskega sveta« ustvari prepričanje, da je lastna situacija krivična, nevzdržna. In
vendar je realnost precej drugačna od pričakovanj tistih, ki si želijo »le« malo boljšega in
predvsem dostojnega življenja. Razpotnikova (2004) razmišlja, da je že skoraj vsakdanja
zgodba o ljudeh, ki jim selitev na Zahod ni prinesla izpolnitve sanj. Gre za ljudi, ki so si
močno želeli na Zahod, mnogi bi za novi potni list in z njim novo identiteto plačali z ledvico,
pa vendar jih selitev v Evropo ni ne osvobodila ne odrešila. Zgodilo se jim je obratno, selitev
na boljše jih je ponižala, jim vzela še tistih nekaj delčkov dostojanstva. Res je, kot navaja
avtorica (prav tam), da si določen odstotek priseljencev s selitvijo izboljša svoj položaj in si
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vsaj nekako uredijo življenje, kot so si ga želeli. A mnogokrat se zgodi, da jih razmere v
deželi gostiteljici odpeljejo v brezup, ponižanje.
Naj zaključim poglavje z mislijo, ki jo navaja Bade (2005, po Kralj, 2008), ki vzbuja nujnost
samorefleksije posameznika, etničnih skupin in predvsem političnega vrha, da vse dokler ne
bodo v nerazvitem svetu odpravljeni vzroki za beg, je zavračanje migrantov zgodovinski
škandal. Po tem bodo prihodnje generacije presojale, kaj je bila za Evropo poznega 20. in 21.
stoletja humanost.

2.1.2 Pojem kulture

Mnogo avtorjev se je v preteklih dveh stoletjih ukvarjalo z definiranjem pojma kulture v
odnosu do narave in družbe. Payne (1996, po Lukšič-Hacin, 1999) omenja, da obstaja 52
različnih konceptov kulture, ki se med seboj sicer razlikujejo, a so si v nečem enaki. Vse
definicije se namreč ukvarjajo z vprašanjem, v čem si je skupina ljudi podobna in kaj jih loči
drug od drugega. Ta način razmišljanja nas privede do hierarhičnega modela kulture. Med
različnimi kulturami se vzpostavlja odnos več- oziroma manjvrednosti ... in tu je evropska
kultura najvišje na lestvici. Kot navaja učbenik Sociologije (Barle in drugi, 1995), se
najpomembnejši kulturni kriterij pri določanju, katera kultura/družba je na vrhu piramide
nanaša na tehnološki in ekonomski napredek. V zvezi s tem je svetovno priznani antropolog
Claude Levi-Strauss (prav tam) opozoril na dejstvo, da je v razvoju evropskih etničnih skupin
in njihovih kultur tehnološki napredek primeren kriterij za razumevanje evropskega razvoja –
kar pa ne velja za kulture/družbe v drugih predelih sveta. Za primeren kriterij, poudarja avtor,
bi lahko vzeli tudi sposobnost preživetja v zelo neugodnih naravnih razmerah. V tem primeru
bi na vrh lestvice uvrstili Inuite ali pa beduine. Če bi za merilo vzeli organizacijo družine in
sorodstvenih odnosov, bi najvišje mesto v piramidi zasedli avstralski domorodci, katerim sta
družina in sorodstvo izjemnega pomena.
Pri vzpostavljanju hierarhije je meni osebno, kljub zgoraj opisanemu kriteriju določanja vrha
družbene lestvice, zanimiv podatek, da na primer prve sledove kitajske kulture zasledimo med
16. in 11. stoletjem pred našim štetjem, ko je vladala prva dinastija Šang. Že v tem obdobju so
uporabljali koledar, pisavo, poznali so tudi visoko tehnologijo predelave brona (Slovenski
veliki leksikon, 2005, str. 265). V enakem obdobju so se pri nas koliščarji umikali iz
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Ljubljanskega barja, kjer so okrog leta 3900 pred našim štetjem nastale prve koliščarske
naselbine. O koliščarski kulturi vemo dokaj malo, njihovo gospodarstvo so sestavljali lov,
živinoreja, poljedelstvo in nabiralništvo.
Pri vsem tem ni problem le hierarhija, temveč posploševanje. Težava nastane, ko eno od
razvrščanj posplošimo in postavimo kot univerzalno. Kot reakcija na univerzalno pojmovanje
kulture se pojavi kulturni relativizem. Glavna predpostavka kulturnega relativizma je
relativnost obstoječih kultur in njihovih vrednot in pravice do enakopravnosti vseh obstoječih
kultur. Na osnovi kulturnega relativizma je Benedictova (1976, po Lukšič-Hacin, 1999)
razvila diferencialni model kulture. Model predvideva enakovrednost obstoječih kultur, med
katerimi obstajajo razlike, vendar teh ne smemo deliti na boljše oziroma slabše.
Enakovrednost kultur se kaže v njihovi sposobnosti za zadovoljevanje potreb skupnosti in v
sposobnosti po preživetju.
To je teorija. Praksa pa kaže, da kulture med seboj niso enakovredne. V realnosti prihaja do
zaničevanja posameznih kultur – bodisi da ne dobijo priznanja, so spregledane bodisi celo
stigmatizirane in s tem postavljene na družbeno margino – s čimer pripadniki izgubijo tla pod
nogami, kar lahko pripelje do kulturnega nihilizma (Lukšič-Hacin, 1999). Razpotnikova
(2004) pravi, da si skuša vsaka družba/kultura preko izločevanja dejansko ustvariti svojo
lastno identiteto. Uletova (1999, po Kralj, 2008) poudarja, da se dogajajo spremembe v
izražanju predsodkov. Včasih so ljudje predsodke izražali v neposrednih stikih s člani drugih
stigmatiziranih skupin, danes pa se kažejo v izogibanju stikov z njimi – koncept izkoriščanosti
je zamenjal koncept izključenosti. Razpotnikova (2004) nadalje v zvezi s tem razmišlja, da je
posebej boleče in za identiteto ogrožajoče, da lahko nekaj v načinu življenja, česar samemu
sebi ne zmoremo, ne smemo ali ne znamo dovoliti, nekomu predstavlja užitek. LukšičHacinova (1999) tako poudarja pomembnost, da imajo pripadniki manjšin ali podrejenih
skupin v neki državi svojo lastno kulturno identiteto, ki je skupna ljudem s skupno zgodovino
in skupnimi predniki in je zato drugačna od prevladujoče. Za razliko od pravice do enakosti se
tako postavlja zahteva po priznanju pravice do drugačnosti.

15

2.1.3 Pomen identitete
Prepoznavanje človekove identitete je osnovna človekova potreba. Njena negacija ima lahko
globoke posledice tako na posameznika kot tudi na celotno skupnost, ki ji posameznik pripada
(Lukšič-Hacin, 1999).

Pogledov nanjo je veliko. Po Berger, Luckmann (1988) je identiteta element subjektivne
realnosti, na katero močno vplivajo kulturni/družbeni procesi. Pri tem gre za vzajemen odnos
in vpliv med posameznikom in kulturo/družbo. Lukšič-Hacinova (1999) dodaja, da so temelji
osebnostne identitete vzpostavljeni v obdobju primarne socializacije oziroma »vdružbljanja«,
to je, preden otrok vstopi v svet institucij. V tem času je v ospredju težnja po imitaciji, ki se
udejanja preko identifikacije s pomembnim Drugim. Primarna socializacija je končana, ko se
pogled pomembnega Drugega ponotranji v zavest tega posameznika. Končani primarni
socializaciji sledi sekundarna, ki je povezana z vstopom otroka v različne institucije (vrtec,
šola). Vezi in odnosi med ljudmi ne temeljijo več na čustvih, temveč so bolj formalni, zato
učinki teh procesov niso tako trajni in »zasidrani« v nezavedno kot pri primarni socializaciji.
Po vzpostavitvi te pa jo kulturni/družbeni procesi ohranjajo ali spreminjajo, saj socializacija ni
nikdar zares dokončana. Identiteta je odraz odnosa, ki ga oseba preko procesov socializacije
vzpostavi do samega sebe in do skupine, v kateri živi. Identiteta je proces, ki se izoblikuje v
interakciji z okoljem. Nadalje avtorica (prav tam) ugotavlja, da lahko zaradi prevelikega
razkoraka v sistemu vrednot in odnosov pride do krize identitete. Taylor (1992) spoznava, da
problem dejansko nastane, ko se v skupnosti ne prizna »mene« kot »mene«, kar seveda vpliva
na odnos in zaznavanje samega sebe.

Telesnost je ena od osnovnih dejavnikov posameznikove identifikacije (telesne, rasne), je v
bistvu njen izvor, ki vpliva na vse ostale vidike identitete. Na posamezne lastnosti telesa se
vežejo kulturne/družbene vloge, ki jih opredeljujejo spol, rasa, starost, morfološke posebnosti
in njihova kulturna/družbena dojemanja (Lukšič-Hacin, 1999). Pri identiteti gre za preplet
individualnih in skupinskih vidikov, ki se prepletajo, dopolnjujejo in si nasprotujejo.
Individualna raven se veže na gensko neponovljivost neke osebe, ki se dokončno uresniči v
procesu socializacije, medtem ko se skupinska identiteta manifestira kot potreba človeka po
pripadnosti neki skupini, iz katere tudi izhaja lojalnost tej skupini.

16

2.1.4 Etnična oziroma nacionalna identiteta

Južnič (1993, po Lukšič-Hacin, 1999) pravi, da je etnična oziroma nacionalna identiteta ena
od najpomembnejših skupinskih vidikov identitete sodobnih kultur/družb. Na tem mestu je
treba poudariti, da včasih etnija ni identična narodu1 oziroma naciji2 – temeljni pogoj
oblikovanja nekega naroda je prej obstoječa etnija, jedro, prek katerega se narod širi navzven
in hkrati asimilira druge etnične skupine (na primer narodnostne manjšine). Etnija je po
mnenju Razpotnikove (2002) kulturna kategorija, za katero so značilni določeni vedenjski
vzorci, ki se prenašajo iz roda v rod in niso nujno povezani z državnimi mejami. Etnična
pripadnost je dejansko razlog, zakaj se priseljenci počutijo razpete med dve kulturni okolji.
Ljudje namreč sebe in druge prepoznavamo in ocenjujemo kot pripadnike določenih etničnih
skupin (ethnos v grščini pomeni ljudstvo, pleme, človeška vrsta). Etnična identiteta nam je
podeljena z rojstvom, zato je pomembno, da jo ocenjujemo pozitivno. Pozitivno vrednotenje
lastne etničnosti je dejavnik stabilnega osebnostnega razvoja, posameznik je seveda ponosen
na skupino, ki ji pripada in je zato vreden spoštovanja. Na osnovi pripadnosti etnični skupini
in prepoznavanja samega sebe kot dela te skupine, ljudje oblikujemo zelo pomembne občutke
prepoznavanja, pripadanja in samozavedanja – s skupnim izrazom poimenovano etnična
zavest. Skozi socializacijske in inkulturacijske procese človek sprejme in ponotranji številne
vrednote svoje družbe/kulture, tudi občutek etnične pripadnosti in povezanosti s svojo
skupino. Ti procesi so pod intenzivnim vplivom čustev, zato je etnična oziroma nacionalna
identiteta v marsičem odraz bioloških, kulturnih, družbenih in psiholoških dejavnikov (Barle
in drugi, 1995).
Kriteriji etničnega oziroma nacionalnega razlikovanja so skupna kultura (tradicija, običaji,
navade), jezik (kot najpomembnejša komponenta kulture), religija, zgodovinski spomin,
zgodovinski miti in skupno ozemlje. Zato smo na svojo etnično skupino navezani kot na
sorodstveno skupino. Tako lahko pripadnost tej oziroma drugi etnični skupini bistveno olajša
1

Narod razumemo kot družbeno skupino (s tem mislimo na ljudstvo v celoti ali le njegov del), ki se je na
podlagi različno nastalih zgodovinskih, jezikovnih, kulturnih, religioznih, političnih pogojev začela zavedati
svoje nerazdružnosti, enotnosti in posebnih interesov. Ta družbena skupina, v nasprotju z etnično, zahteva
pravico do politične samoodločbe ali pa jo je z nacionalno državo že realizirala. Narod pomeni zavest družbene
skupine o tem, da predstavlja narod oziroma da hoče to postati in zahtevo za politično samoodločbo. Še več,
narodu se pripisuje višji in univerzalnejši pomen kot socialnim kategorijam, kot so razred, religija ali družina (v
Alter, 1991, Barle in drugi, 1995, str. 292).
2
Z izrazom nacija razumemo narod kot družbenopolitično kategorijo (»politični narod«) , kar pomeni, da narod
vzpostavi suvereno politično oblast nad določenim narodom (Barle in drugi, 1995, str. 292).
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naše bivanje in celo nudi nekatere družbene privilegije znotraj konkretne (globalne) družbe,
lahko pa nam življenje otežuje ali celo onemogoča (prav tam).

Nacionalna identiteta je kot koncept in kot termin v moderni Evropi produkt dveh stoletij dela
med različnimi evropskimi ljudstvi in, kot poudarja Bauman (2004, po Kralj, 2008), še ni
zaključen proces. Vse do 19. stoletja je večina ljudi v Evropi svojo identitetno pripadnost
povezovala z družinskim in sosedskim okoljem. Družba se je razširila šele s prostorsko
mobilnostjo, ki jo je omogočila transportna revolucija (odkritje parnega stroja omogoči
potovanje z vlaki in ladjami) in s političnimi razredi nastajajočih nacionalnih držav, ki so se
trudili, da bi nova organizacijska struktura (s pomočjo birokracije, vojske, policije, sodstva,
nastajajočih šolskih sistemov) zamenjala tedanje družbe »vzajemne drugačnosti«. Socialna
veziva družine, sorodstva, lokalne skupnosti, ki so do tedaj povezovala ljudi med seboj, zdaj
niso zadoščala več.
V nasprotju s potrebo po pripadnosti nacionalna identiteta ni naravna, v življenja ljudi se je
pripeljala kot fikcija in počasi postala samoumevno »življenjsko dejstvo« (Kralj, 2008). Kot
je rekel leta 1882 francoski zgodovinar Ernest Renan (1990, po Kralj, 2008), je nacionalna
identiteta koncept, za katerega se je bilo treba ves čas truditi, nekaj, kar je treba dnevno
dokazovati, kot neke vrste dnevni plebiscit. In kot poudarja Agamben (2000, po Kralj, 2008),
je bistvena lastnost nacionalne identitete iskanje razlik, s čimer se približuje nacionalizmu3.
Torej deli na eni strani ljudi, ki so si med seboj podobni in jih opredeljuje kot pripadne, na
drugi strani pa izključuje tiste, ki so različni, drugačni.
Prisilna moč države povzroča, da je nacionalna identiteta močnejša od vseh drugih identitet, je
neke vrste metaidentiteta. Zahteva zvestobo in ne prenaša tekmovanja. In čeprav je odnos med
državo in narodom v času globalizacije rahlejši, ostajajo identifikacije in s tem tudi
nacionalna identiteta močan dejavnik družbenega oblikovanja. Moč identitetnih mehanizmov
družbenega razlikovanja se povečuje – na eni strani globalne hierarhije so tako ljudje, ki lahko
poljubno izbirajo na trgih, lahko oblikujejo svojo lastno identiteto, na drugi strani pa so
množice ljudi, ki so jim identitetne igre težko ali sploh nedosegljive, ki ne morejo izbirati in
jim identiteto pripisujejo drugi. Ekonomska in družbena moč je kriterij, ki te postavi na eno
ali drugo stran. Vendar pa obstajajo množice ljudi, ki niso ne tu ne tam. Gre za tako

3

Ideologija, ki ustvarja vtis, da svet brez držav sploh ne bi mogel obstajati (Kralj, 2008).
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imenovane družbene podrazrede, kamor se uvrščajo osipniki, socialni podpiranci, odvisniki
od drog, berači, brezdomci, prebežniki, nedokumentirani migranti in begunci. Zanje je
značilna odsotnost individualne identitete, stigmatizirana vsiljena skupinska identiteta je
močnejša od vsake posameznikove značilnosti oziroma želje. Njihovo življenje je omejeno na
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, dostojanstvo je poteptano (Kralj, 2008).
Avtorica (prav tam) dodaja, da so poleg družine najpomembnejše institucije, ki vplivajo na
nacionalno identiteto, šola, mediji in vojska.

2.1.5 Preplet nacionalne identitete z državljanstvom – dejavnikom vključevanja oziroma
izključevanja

Nacionalna pripadnost je vezana na odnos posameznika do svoje kulturne/družbene skupnosti,
medtem ko je državljanstvo vezano na odnos do države kot politične tvorbe neke skupnosti.
Prvine razhajanja med etničnostjo/nacionalnostjo in državljanstvom lahko najdemo pri
narodnostnih manjšinah, še bolj pa je razkorak med njima očiten pri mednarodnih migracijah,
ko priseljenci zamenjajo prvotno kulturo in državo (Lukšič-Hacin, 1999).
Konceptu državljanstva, ki je star približno 2500 let, je mogoče slediti nazaj, vse do grške
mestne države (Deželan in drugi, 2007). V razvoju sodobnih konceptov državljanskih pravic,
Marshall (1998, po Deželan in drugi, 2007, str. 13–14) razlikuje tri skupine, ki so se v
zapisanem zaporedju razvijale vse od 18. stoletja do danes, in sicer: civilne in pravne
državljanske pravice (civilno državljanstvo), politične pravice (politično državljanstvo) in
socialne pravice (socialno državljanstvo).
Moderna nacionalna država je prinesla pozabo zgodovinske umeščenosti ideje državljanstva,
saj se je v sodobnem času ta povezala predvsem z obstojem nacionalne države in teritorialne
identitete (prav tam). V tem smislu koncept evropskega državljanstva (državljanstva Evropske
unije) ni izjema, saj ga omejujejo notranje in zunanje meje Evropske unije. V državah
članicah obstaja namreč veliko število raznolikih politik pridobivanja državljanstva. Prav tako
se tudi politika do priseljevanja državljanov tretjih držav med njimi razlikuje. Zato ne
moremo govoriti o enotnem evropskem državljanstvu, temveč le o »nadnacionalnem«. Ta
predvideva določene institucionalizirane oblike uveljavljanja pravic državljanov članic
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Evropske unije in udeležbo v evropskem političnem sistemu, ki je prav tako nadnacionalen
(prav tam, 2007).
Balibar (2007) opozarja na varovalne mehanizme za državljane posameznih držav unije, ki na
njenem teritoriju uživajo določene pravice, ki za njih postanejo »univerzalne«. Ti isti
varovalni mehanizmi pa na drugi strani izključujejo druge, ki niso pravno politični člani te
skupnosti. Ta »mehanizem izključevanja« je namenjen predvsem tistim z »Juga«:
Državljani Srbije smo žal nekako navajeni na »zaprta vrata« tujine. Potem ko smo se komaj
prebili skozi devetdeseta leta vojn, revščine, negotovosti in pomanjkanja (olja, sladkorja,
mleka, običajnih socialnih stikov, ekonomske varnosti, svobodnih medijev in brezskrbnega
otroštva) smo večinoma postali ljudje, ki jim pot v tujino brez večjih težav pomeni »nagrado«.
Potni list, ki ga še danes držim v roki ... ne prinaša veliko pravic, kvečjemu omejitve. Zato me
vedno znova preseneti, ko kateri izmed policistov in/ali carinikov na poti do Slovenije z veliko
vnemo pregleduje, ali ni potni list nemara ponarejen. Kdo bi pa ponaredil ta potni list ...
Ko govorimo o globalizaciji, ki poenoti narode in navidezno ukinja meje (posledično se
manjša moč nacionalne države, saj je cilj globalizacije »en svet«), mislimo na tiste, ki so
upravičeni do tega »globalnega življenja«. Tisti, ki si morajo to pravico šele priboriti, so
izpostavljeni inferiornemu, odvisnemu položaju, ki ga novi sistem ustvarja, ohranja in navidez
rešuje. Na ta način se človekove pravice prekrivajo z državljanskimi pravicami, namesto da bi
zajele tudi nedržavljane (prav tam)!
Institucionalno nasilje, ki pri tem nastaja in se izvaja skozi nasilje meja, služi policijskemu
nadzoru, družbeni segregaciji in neenakemu dostopu do življenjskih sredstev in včasih celo do
preživetja samega. Prav tako Turner (2000, po Deželan idr., 2007) vidi nacionalno
državljanstvo kot obliko institucionalnega rasizma, saj na podlagi rasne in nacionalne
pripadnosti izključuje tiste, ki odstopajo. Dedićeva (2003, str. 23) opredeljuje državljanstvo
kot »utelešenje legalizirane diskriminacije« in zaključi, da je zato toliko teže dokazati
»nelegitimno diskriminacijo« v »legitimno diskriminatornih postopkih«.
Kot deprivilegirane državljane vidi Dominellijeva (1995) ljudi, ki prihajajo iz držav »tretjega
sveta« in zakonito ali nezakonito bivajo v zahodni Evropi. Pri tem je zanimivo dejstvo, ki ga
Kraljeva (2008) navaja v zvezi s terminom imigrant oziroma priseljenec. Avtorica namreč
pravi, da se omenjeni izraz navadno uporablja za opis specifične skupine ljudi in skoraj
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praviloma so iz te skupine izvzeti tisti, ki prihajajo iz panevropskega sveta. Ti prav tako niso
podvrženi mehanizmom socialnega izključevanja. Tako se beseda imigrant uporablja za
osebe, ki so v Slovenijo prišle iz napačnih krajev, vzrokov, na napačen način. To so begunci,
prosilci za azil in t. i. ilegalni (nedokumentirani) imigranti4. Dominellijeva (1995) pravi, da so
vsi ti ljudje državljani, z vsemi polnimi in neodtujljivimi socialnimi in človekovimi
pravicami, a so jim odvzete. Državljanstvo tistim, ki jih definicija ne obsega, onemogoča
dostop do socialnih, političnih, ekonomskih in človekovih pravic. Ti ljudje predstavljajo
»izjemo v logiki nacionalnih držav«, saj zaradi odsotnosti državljanstva niso del ustaljenega
pravnega reda in možnosti, ki bi jim jih ta status lahko prinesel (Zorn, 2003). Tako se jih
obravnava izven pravnega reda, kar dopušča nekatere izjemne, a uzakonjene in zato legitimne
in »normalne« posege v njihovo dostojanstvo, pravico do svobode gibanja ipd. Ker so se na
določenem teritoriju znašli brez dokumentov, s katerimi bi svojo prisotnost naredili zakonito,
so prisiljeni v ilegalno bivanje in jih lahko vsak trenutek, kot kriminalce, zaprejo in odstranijo
(iz ulice, države, sistema). Benhabib (2002, po Pajnik, 2006) v zvezi s tem komentira, da je
celoten kontekst, v katerem se razpravlja danes o migracijah in v katerem se izvajajo
integracijske politike, še vedno navezan na idejo nacije kot idealizirane in izolirane skupine
avtohtonih prebivalcev, ki so tako imenovani ustanovitelji homogene kulture.
Če pa pogledamo kot pripadniki večinske oziroma avtohtone družbe iz drugega zornega kota
in izstopimo iz položaja, da nas ves čas nekdo omejuje, ogroža, nam vsiljuje nekaj novega
ipd. in izhajamo iz migracij ter multikulturalizma, kot posledico teh, kot objektivnega dejstva,
ugotovimo, kot navaja Kovač (2003, po Grobelšek, 2010), da migracije Slovenija (in vsa
preostala Evropa) enostavno potrebuje. Potrebuje jih, da bi preživela kot ekonomska, socialna
in politična entiteta in to ne glede na integracijske procese in evropski političnoekonomski
globalizem. Sancton (2000, po Bešter, 2003) v zvezi s tem meni, da so številne evropske
države v zadnjih desetletjih sprejele bolj stroge, restriktivne imigrantske politike, katerih cilj
je omejitev priseljevanj. V Evropi se širi strah pred priseljenci, ki naj bi nam, Evropejcem,
jemali delovna mesta, zasedali stanovanja, živeli na naš račun, ogrožali kulturo, zviševali
stopnjo kriminala. Kljub vsemu in sliki, ki so si jo mnogi ustvarili o ljudeh, ki migrirajo in
odporu do njih, pa demografska gibanja kažejo, da se bodo morala priseljevanja v prihodnosti
povečati, če si bomo v Evropi želeli zagotoviti dovolj delovne sile in zmanjšati naraščajoča
4

V kategorijo sodijo osebe, ki so v državo vstopile legalno, vendar so v njej ostale po preteku določenega časa;
osebe, ki so prišle legalno in se zaposlile brez delovnega dovoljenja; osebe, ki so prestopile mejo brez veljavnih
dokumentov in tiste osebe, ko se zgodi, da se naknadno spremenijo administrativni akti ali birokratski postopki,
ki vplivajo na legalni status oseb (Kralj, 2008, str. 162).
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nesorazmerja med upokojenim in aktivnim prebivalstvom. Ne nazadnje pa bo Evropa
potrebovala tudi intelektualno moč, s katero bo lahko tekmovala z drugimi državami/regijami
v tehnološkem razvoju. V nasprotnem primeru bo v prihodnosti namreč padel mit o evropski
Civilizaciji.

2.1.6 Imigrantske politike

Sodobni svet je svet migracij, ko ljudje iščemo nove, drugačne priložnosti za kvalitetnejše
življenje. Posledice migracij so kulturna in etnična pluralnost, zaradi česar so države
postavljene pred vprašaj, kako učinkovito upravljati družbo. V ta namen so države sprejele
različne imigrantske politike.
S pojmom imigrantskih politik označujemo načine, s katerimi države urejajo odnose med
migranti in večinsko družbo: določanje okvirjev za vključevanje migrantov v posamezne dele
življenja in delovanja v za njih novem okolju, po drugi strani pa usmerjanje prilagajanja
večinske družbe (Bešter, 2007, str.113). Kot navaja Kraljeva (2008), ločimo med dvema
glavnima doktrinama, ki usmerjata imigrantske politike nacionalnih držav. Prva sloni na
liberalnem principu in jo lahko označimo tudi s prispodobo »odprtih vrat«; druga pa je
značilna za restriktivno politiko, ki jo v zadnjih letih simbolizira prispodoba »trdnjava
Evrope«. Izvajanje imigrantskih politik je tekom zgodovine temeljilo bodisi na eni bodisi na
drugi skrajnosti oziroma je bolj ali manj uspešno sklepalo kompromise med obema
skrajnostma, vsekakor pa je odvisno od trenutnih socialnoekonomskih, političnih,
demografskih in drugih dejavnikov.
Osnovni modeli imigrantskih politik in njihove značilnosti (Bešter, 2007, str. 114–118):


Model (diferenciranega) izključevanja – selektivno vključuje migrante v določene sfere
javnega življenja (npr. trg dela), vendar jim preprečuje dostop do drugih sfer (npr.
državljanstva, socialnega sistema, politične udeležbe ipd.). Ta model izvira iz pojmovanja
migrantov kot začasnih, gostujočih delavcev.
Model so sprejele države, ki niso bile vajene priseljevanj iz kolonij in so bile po drugi
svetovni vojni tarča priseljevanj ekonomskih migrantov. To velja za Avstrijo, Nemčijo, Švico.



Asimilacijski model – spodbuja vključevanje migrantov v večinsko družbo, da v njej
prevzamejo veljavne vrednote in norme ter v javnosti opustijo kazanje svoje etnične
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pripadnosti. Model predpostavlja, da bodo migranti prekinili vezi z izvorno kulturo in ostali v
njej za stalno. Gre za t. i. enosmerni proces, ko se večinski kulturi prilagajajo zgolj migranti,
obratno ne velja.
Model so posvojile ZDA ob začetku 20. stoletja, nekaj časa pa so tovrstno politiko izvajale
tudi Velika Britanija, Kanada in Avstralija.


Pluralistični (multikulturni) model – poudarja sprejetost različnih etničnih skupin oziroma
migrantov v večinski družbi. Tako migranti skozi več generacij ohranijo svoj jezik in kulturo,
večinska družba pa njihovo drugačnost dopušča, sprejema in upošteva. Kulturno pestrost torej
tovrstna družba sprejema kot doprinos oziroma bogastvo. Model je v 70. letih prejšnjega
stoletja posvojila Švedska, vendar je že prišlo do popravkov.



Integracijski model – gre za nove predloge imigrantskih politik, saj dosedanji modeli niso
pokazali pozitivnih rezultatov. Izhaja iz opredelitve integracije kot dvosmernega procesa, h
kateremu prispevajo tako migranti kot posamezniki večinske kulture. Temelji na
medkulturnem pristopu, po katerem se spodbuja spoznavanje in sodelovanje med različnimi
kulturami, hkrati pa tudi oblikovanje novih vrednot in norm, ki bodo razvile občutek
pripadnosti pri posameznikih kot tudi pri etničnih skupinah. Integracijski model v širšem
smislu obsega vse politike in ukrepe na različnih družbenih področjih, ki pripomorejo k
integraciji migrantov; v ožjem smislu pa zajema prav tiste politike in ukrepe, ki pospešujejo
njihovo integracijo, in sicer tako da ustvarjajo pogoje za enakopravno sodelovanje migrantov
v večinski družbi (spodbujanje učenja jezika večinske kulture z organizacijo tečajev,
migrantom naklonjena politika izobraževanja in zaposlovanja ipd.). Omenjeni model v praksi
združuje individualni (zagotavljanje enakih pravic posameznikov) in skupinski pristop
(zagotavljanje specifičnih pravic manjšinskim skupinam). Nasprotje in ovire integraciji pa so
pojavi diskriminacije, socialne izključenosti, marginalizacije, segregacije in podobno.

Papir prenese vse, to je star slovenski pregovor. Za trenutek se zazdi, da so evropske in hkrati
nacionalne politike do priseljevanja ljudi prijazne in strpne ter pripravljene storiti vse, da bi se
migranti lahko integrirali v novo kulturo. Ravno zato navajam kritičen pogled Zavratnik
Zimicove (2003, po Pajnik, 2006, str. 34) na sodobne migracijske politike. Avtorica meni, da
so te na eni strani utemeljene v perspektivi človekovih pravic, na drugi strani pa učinkujejo
kot restriktivni ukrepi, ki ne le ločujejo med družbami ali državami, ampak hkrati
reproducirajo in celo stimulirajo vzpostavljanje različnih meja. Avtorica poudarja, da imajo
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poleg administrativno-političnih mej kot zunanjih ločnic med nacionalnimi državami, vedno
večji pomen notranje meje, ki kažejo na razdeljene družbe po etničnosti, religiji, identiteti,
življenjskih stilih ipd. Pajnikova (prav tam) k temu dodaja, da migracijske politike integrirajo
dialektiko restriktivnega pristopa, ki migrante potiska na obrobje, in kot taki so migracijski
mehanizmi legalizirani po celotni Evropi.

2.1.7 Integracija oziroma proces vključevanja migrantov v novo okolje
Ko prišleki pridejo v novo okolje, se morajo spopasti in soočiti z novimi razmerami ter
procesi prilagajanja nanje. Teorije akulturacije oziroma kulturnega stika govore o kulturnem
šoku (Lukšič-Hacin, 1999). Do tega lahko pride ob zamenjavi kulturnega/družbenega okolja
oziroma, kot navaja Mrvarjeva (2004), se šok pojavi, ko je stik s tujo kulturo neprijeten,
stresen in potencialno ogroža posameznikovo duševno zdravje. Kako močan je šok, je
odvisno od kulturne sorodnosti oziroma distance. Kadar so razlike med kulturami zelo velike,
lahko pripelje do tega, da se zruši posameznikov svet vrednot. Temu počasi sledijo procesi
vživljanja v novo kulturno/družbeno okolje (Lukšič-Hacin, 1999). Pri mladih se kulturni šok
najpogosteje kaže v šolskem neuspehu, neprilagojenem vedenju, neuspešnih odnosih z
vrstniki (Mrvar, 2004).
Kot poudarja Bešterjeva (2007), se sam proces integracije začne takoj ob priselitvi, traja pa
lahko tudi več desetletij. Koliko časa traja integracija pri posamezniku oziroma skupini, je
odvisno od osebnostnih lastnosti posameznikov do značilnosti posameznih migrantskih in
avtohtonih skupin (tu je potreben konsenz), pomembno vlogo igrajo tudi različni pristopi
imigrantskih politik ter nacionalni in mednarodni kontekst, na katerih temeljijo in se znotraj
njihovih direktiv politike tudi izvajajo (prav tam).
Integracija je trenutno v Evropi prevladujoč termin, s katerimi se označuje procese in njihove
posledice vključevanja migrantov v novo družbeno okolje (Bešter, 2007). Po definiciji, ki jo
je leta 1952 podal Ekonomski in socialni svet Organizacije združenih narodov (ECOSOC) je
integracija: »Postopen proces, v katerem novi priseljenci postanejo aktivni udeleženci v
ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove domovine. Gre za
dinamičen, dolgoročni, kontinuiran, dvosmerni proces, v katerem se vrednote oplajajo z
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medsebojnim spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem. V tem procesu najdejo tako
priseljenci kot domačini priložnost za svoj lasten poseben prispevek« (prav tam, str. 107).
Področja integracije (prav tam, str. 109–112):


Pravna integracija – pomeni izenačevanje pravnega statusa migrantov s statusom državljana.
Pridobivanje pravic ponavadi poteka postopoma. Polnopravno integracijo migranti običajno
dosežejo s pridobitvijo državljanstva.



Poselitvena in bivanjska integracija – pomeni, da imajo migranti enake možnosti naselitve
znotraj države, mesta kot državljani, prav tako imajo pravico in možnost do selitve.



Socialnoekonomska integracija – pomeni predvsem enak položaj migrantov z državljani ne
glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost na trgu dela in v sistemu države blaginje.



Integracija na področju izobraževanja – se nanaša na status migrantov v izobraževalnem
sistemu. O uspešni integraciji na omenjenem področju govorimo, ko imajo migranti in njihovi
otroci enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo posamezne
stopnje šolanja, imajo enake možnosti za nadaljnje izobraževanje in kot skupina dosegajo
izobrazbeno strukturo, ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov med
večinskim prebivalstvom. Na področju izobraževanja je za integracijo pomembno, da se
priseljenci lahko učijo svoj materni jezik in da je v izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah
prisoten medkulturni pristop k izobraževanju.



Kulturna integracija – na eni strani predstavlja spoznavanje drugih kultur (preko jezika, vere,
vrednot do popularne kulture in vsakdanjsih življenjskih praks) in sprejemanje kulturnih
vzorcev drugih etničnih skupin, na drugi strani pa sprejemanje oziroma ponotranjenje novih
vrednot, norm in vedenjskih vzorcev. Gre za interaktiven, dvosmeren proces, ki spreminja
tudi večinsko družbo, katere cilj je kulturmi pluralizem.



Politična integracija – pomeni vključitev migrantov v procese političnega odločanja v državi,
da aktivno sodelujejo v teh procesih in hkrati vplivajo na odločitve. Ena pomembnejših
tovrstnih pravic je volilna pravica, ki jo migranti – na nivoju države – običajno dobijo skupaj
z državljanstvom.
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Družbena integracija – pomeni prostovoljne neformalne stike z vsemi etničnimi skupinami
kot tudi prebivalci avtohtone kulture.



Identifikacijska integracija – o njej lahko govorimo, kadar migranti razvijejo občutek
pripadnosti družbi (državi), v katero se priselijo, kar pa ne izključuje občutkov pripadnosti
drugi(m) skupnosti(m).
Integracija je proces, ki ima svoje začetne in vmesne faze. Končna faza integracije bi
dejansko pomenila, da so migranti postali polni in enakopravni soudeleženci na vseh
področjih družbenega življenja. Ne smemo namreč pozabiti, kot podarja Beštrova (2003), da
je integracija dvosmeren proces, ki zahteva prilagajanje tako migrantov kot prebivalcev
avtohtone kulture, k čemur treba zadnje posebej motivirati. Poleg tega se moramo zavedati,
kar v svojem članku poudarja Medveškova (2007), da vse etnične skupnosti in njihovi
pripadniki skupaj z avtohtonim prebivalstvom soustvarjajo skupno identiteto nekega ozemlja,
prav zato jim moramo pripoznati solastništvo kulturne dediščine tega prostora – ne glede na
to, od kod prihajajo in kakšni so njihovi motivi za migracijo, dodaja Pajnikova (2006). Da bi
lahko dosegli zastavljene cilje, morajo biti ukrepi integracijske politike usmerjeni na obe
populaciji. Vendar prakse evropskih držav in ZDA kažejo na različne rezultate integracijskih
procesov (Bešter, 2007). V zvezi s tem Pajnikova (2006, str. 36) dodaja, da Evropska unija ne
ponuja senzibilizacije migracijskih politik, temveč uvaja nove razmejitvene črte – princip
razločevanja med zahodnimi državami in južnimi sosedami se je poglobil, meje so se
postavile proti vzhodu in jugu. Evropska identiteta se potrjuje s poudarjanjem razlik med
Evropo in drugimi, s čimer se integracija kot linearen proces kaže kot mehanizem za
potrjevanje mita o evropski avtohtonosti.

2.1.8 Slovenska integracijska politika
Temelji za slovensko integracijsko politiko so bili postavljeni leta 1999, ko je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije (Bešter,
2007, po Ur.l. RS, št. 40/99). V Resoluciji je integracijska politika opredeljena kot ena od treh
elementov imigracijske politike, poleg imigracijske politike v ožjem smislu (regulacija
priseljevanja) še azilna politika (preprečevanje nezakonitih migracij), katerima Slovenija
namenja več pozornosti (prav tam). Pajnikova (2006) zato sklepa, da integracija ni eden
prioritetnih ukrepov migracijske politike Slovenije. Prav tako ji očita, da je ta definirana zgolj
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v odnosu do migrantov, pri tem pa ne upošteva družbe kot celote. Z Resolucijo so zastavili
okvir pluralističnega modela integracijske politike, znotraj katerega se migrantom omogoča
enakopravno vključitev v slovensko družbo ob hkratnem ohranjanju njihove kulturne
identitete. Kaj pomeni enakopravnost, opredeljuje Resolucija o migracijski politiki Republike
Slovenije, sprejeta leta 2002 (Ur.l. RS, št. 106/02). Ta pravi: »Enakopravnost pomeni
zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic, svoboda pravice do izražanja
kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega posameznika
in ohranjanja lastne kulture v skladu z zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije;
vzajemno sodelovanje pa pravico do udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem
procesu ustvarjanja skupne države« (Bešter, 2007, str. 119).

Slovenija je torej v odnosu do migrantov zavzela integracijski model imigrantske politike, ki
opredeljuje integracijo migrantov kot dvosmerni proces. Naslov mojega diplomskega dela
jasno pove, da bom pri svojem delu preverjala usklajenost teorije in prakse na področju
vključevanja otrok migrantov v šolski sistem. Že Bešterjeva (2007, str. 124) pravi, da je v
slovenskem pravnem okviru sicer pozitivno, da je postavljen pravni okvir pomoči migrantom
pri vključevanju v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, vendar
se težave pojavijo pri implementaciji teh določb. Prav tako določata ustava in zakonodaja
enako obravnavanje vseh oseb ne glede na osebne okoliščine, kot so narodnost, rasa ali
etnično poreklo, spol, jezik, versko oziroma drugo prepričanje. Kakšen je razkorak med
napisanim (»obljubljenim«) in realnim, bom torej skušala pokazati na prihodnjih straneh
svojega diplomskega dela.
Ena od pomanjkljivosti slovenske integracijske politike, ki bi ji bilo treba nameniti več
pozornosti (se je pa v nadaljevanju ne bom globlje dotaknila), kot navaja Bešterjeva (prav
tam), je zagotovo v tem, da lokalne skupnosti v pravnih podlagah nimajo prav velike vloge.
Vse se dogaja na nacionalnem nivoju. Vloga občin je ravno v preprečevanju nestrpnosti,
diskriminacije ipd., do česar pride, kadar avtohtoni prebivalci ne sprejmejo migrantov kot
enakopravnih pripadnikov družbe. S stališča migrantov pa je dogajanje na lokalni ravni
verjetno najpomembnejše za njihovo integracijo v širšo družbo. V lokalnem okolju, kjer
migranti živijo, si iščejo delo, njihovi otroci hodijo v šole, stopajo v interakcijo z avtohtonim
prebivalstvom, je viden njihov doprinos v novo kulturo, hkrati pa v lokalnem okolju migranti
najbolj občutijo pozitiven ali negativen odnos avtohtonega prebivalstva do njih. Lokalna
raven so mikro stiki vsak dan, ko stopamo v interakcije z ljudmi, ne glede na pravne statuse
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ali kulturne značilnosti. Če lokalno prebivalstvo ni pripravljeno stopiti koraka proti
migrantom, potem tudi vsi drugi ukrepi in prizadevanja, ne bodo prinesli želenih rezultatov.
Kritika slovenske integracijske politike, kot jo navajata Pajnikova in Zavratnik Zimiceva
(2003, po Pajnik, 2006), je, da je v Sloveniji vsaj od leta 2001 pri dojemanju migracijskih
praks moč zaznati »folklorizacijo migrantov«. Poudarjajo se njihove kulinarične, plesne in
glasbene sposobnosti, politična aktivnost, omejena s strukturno neenakostjo, pa je žal
spregledana. Od migrantk in migrantov se pričakuje, da izpolnjujejo pričakovanja države kot
administrativnega sistema. Seveda to kaže na nevarnost izvajanja enosmerne politike.
Ustvarja se slika, da je migrant sam zase kriv, če mu integracija v novo družbo ne uspeva.
Promoviranje integracije kot individualnega procesa, namesto kolektivnega, ustvarja situacijo,
v kateri ljudje med seboj tekmujejo, namesto da bi v duhu solidarnosti med seboj izmenjevali
različne izkušnje, ki bi slehernemu med njimi koristile, ne pa škodovale.

2.2 OTROCI MIGRANTI IN ŠOLA
2.2.1 Vloga šole v družbi
Šolstvo, javno kot tudi zasebno, zajema celoto institucij, v katerih poteka proces načrtne
vzgoje in izobraževanja. V šolah poteka proces, preko katerega družba prenaša določeno
znanje, vrednote in norme na svojega posameznega člana. Po mnenju francoskega sociologa
Durkheima, družba namreč lahko obstaja le, če ima vnaprej oblikovane skupne norme in
vrednote, ki jih posamezni člani družbe sprejemajo in tudi živijo. Če torej povemo drugače,
gre v šoli za prenos kulture, to je vrednot in norm neke družbe na mlajše generacije, kar
štejemo kot glavno funkcijo šole. Tako šola vzpostavlja most med posameznikom in družbo.
Vzporedno pa zaradi naraščanja kompleksnosti moderne družbe šola kot specializirana
institucija prevzema funkcijo družine (Barle in drugi, 1995).
Naslednji pomemben vidik je vloga šole kot socializacijskega dejavnika. Vrtec oziroma šola
je za številne otroke prva družbena institucija, v katero vstopijo in v kateri so odnosi
predvsem drugačni kot znotraj družine. Odnosi v šoli niso osnovani na čustveni komponenti,
temveč so formalizirani, z vnaprej opredeljenim ciljem. Cilj se uresničuje preko znanja in
posredovanih družbenih norm ter vrednot. Šola tako predstavlja model družbenega sistema,
kjer učenci neposredno spoznavajo oblike in načine delovanja družbe. V tem pogledu šola
deluje kot most med družino in družbo, saj posameznika pripravlja na njegove družbene vloge
(prav tam).
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Poleg navedenih funkcij šole v družbi se vse bolj poudarja tudi pomen šole pri razvijanju
individualnih sposobnosti (prav tam). Šola na tem mestu lahko predstavlja varovalni dejavnik
pri posameznikovem razvoju oziroma prevzame vlogo družbenega korektorja, o katerem pa
bom podrobneje pisala v enem od naslednjih poglavij.
Delovanje javnega šolskega sistema zagotavlja država. Ko načrtuje šolski sistem, se mora
odločiti, kako bo družbene funkcije, ki so našteti zgoraj, vgradila v sam šolski sistem oziroma
katera vloga šole bo poudarjena v šolskem sistemu. Po mnenju francoskega filozofa
Althusserja je dejanska vloga šole predvsem ohranjanje obstoječih družbenih odnosov. Zato
mora šola skozi svoj kurikulum privzgojiti sprejemljive načine družbenega vedenja, kot sta na
primer poslušnost in podložnost. Če naredimo še korak naprej, odnosi v šoli posameznika
prepričajo, da je položaj, ki ga v družbi zaseda, odvisen od njegovih sposobnosti. Tako se
oblikuje ideologija, ki nadrejene prepriča, da si svoj položaj zaslužijo, podrejene pa, da je
njihov položaj sprejemljiv. Šola tako predstavlja ideološki aparat države in je zato za obstoj
družbe zelo pomembna – gre za vzajemen vpliv med družbo in šolo. Kriteriji, ki veljajo v šoli,
naj bi bili podobni tistim, ki veljajo za doseganje pomembnih družbenih položajev (prav tam).
Kožuh (1999) v svojem članku šolo označuje celo kot najobsežnejši ideološki aparat države.
Iz zgoraj napisanega je razvidno, da šola vendarle ni zgolj institucija, ki na »nevedne«
posameznike prenaša le svoje znanje. Šola s svojimi cilji deluje na posameznika bistveno bolj
kompleksno. Vendar moramo uviditi, da so nekateri cilji v šoli opredeljeni jasno in
neposredno, kot so na primer znanje, obseg snovi, ki jo mora učenec ob koncu šolskega leta
znati, način preverjanja znanja in podobno. Govorimo o tako imenovanem kurikulumu, ki je
fizično dostopen vsakemu zainteresiranemu. Hkrati pa poleg jasno in neposredno zastavljenih
ciljev vključuje življenje v šoli še vrsto posredno izraženih zahtev, kot je na primer vzgoja,
preko katere projiciramo vrednote, ki se izražajo preko hišnega reda, preko načina
komuniciranja med zaposlenimi in učenci. Gre za prikriti kurikulum, ki označuje celoten
kompleks uveljavljanja določenih vrednot, norm, obnašanj, ki sicer niso neposredno določena
in zapisana. Zaznati jih je mogoče v reakcijah učiteljev in učencev, načinu komunikacije med
njimi, sistemu nagrajevanja in kaznovanja in podobno. Na tem mestu želim poudariti pomen
bistveno drugotnih stanj, o katerem je pisal Jon Elster (Salecl, 1988). Gre namreč za stanja, ki
jih nujno zgrešimo, če jih postavimo za neposreden cilj našega delovanja, dosežemo jih lahko
le kot stranski, nehoteni produkt stremljenja k nekim drugim ciljem. Cilj šolskega sistema je
tako lahko izobraževanje, nikakor pa to no more biti vzgoja. Vzgojni cilji ne morejo biti
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zavestno začrtan produkt, lahko so le stranski učinki. Samo izobraževalni smotri šolanja, ki se
neposredno uresničijo skozi izbor učne snovi, način podajanja snovi, ponavljanje, spraševanje
in ostale tehnike discipliniranja, ki so nujno vezane na izobraževalni proces, imajo kot
stranski produkt vzgojo. Brez izobraževanja dejansko ni vzgojnega učinka. Hkrati je pri
podajanju znanja pomembna osebnost učitelja, ki nezavedno vpliva na svojega učenca.
Realizacija vzgoje namreč ni posledica izvajanja nekih teorij, temveč je zgolj stranski produkt
identifikacije z vzgojiteljem in ponotranjanje njegovih nezavednih zahtev.
Na ta način lahko šola legitimira in reproducira družbeno neenakost, saj v temelju ne gre le za
vsebino učnega načrta, vendar je iz zgoraj zapisanega razvidno, da je prav tako pomemben
način podajanja znanja ter osebni vrednostni sistem učitelja, ki se prenaša na učence v vsaki
podani snovi. Mikuš Kosova (1991) v zvezi s tem razmišlja, da je otrok dojemljiv za zgled, ki
ga dajejo šolniki s svojim vedenjem in delovanjem. To seveda ne zajema le točnosti prihoda
učitelja na uro, dobre pripravljenosti na uro, temveč tudi njegov odnos z drugimi ljudmi, to je
z njegovimi kolegi in predvsem učenci. Če učitelj kriči, izgublja živce, se bodo tudi otroci
odzivali na medosebne odnose bolj agresivno in neobvladano. In obratno, če se bo učitelj
odzival in ravnal do otrok in svojih kolegov prijazno in predvsem spoštljivo, bo tovrstno
vedenje opaziti tudi pri otrocih.

2.2.2 Šola in duševno zdravje otrok
Izraz »duševno zdravje«, kot poudarja Mikuš Kosova (1999a, str. 88), v sedanjem času ni več
pojem, ki bi bil pri vseh sprejet brez pomislekov. Obstaja več razlogov, zakaj je temu tako.
Nekateri mu očitajo ohlapnost, slabo opredeljenost. Opozarjajo na relativnost in odvisnost od
življenjskega konteksta. V strokovnem besedišču pojma »duševno zdravje« in »duševne
motnje« vedno bolj nadomeščata izraza »psihosocialno zdravje« oziroma »psihosocialne
motnje«. Do tega prihaja, ker duševno zdravje asociiramo z »duševno boleznijo« in smo tako
potegnjeni v neko dihotomijo zdravje–bolezen, ki danes ni več sprejemljiva. In če vendarle
ostanemo pri uporabi pojma »duševno zdravje otrok« in skušamo opredeliti, kaj to je, so nam
v pomoč naslednji kriteriji:


notranje psihično stanje – sreča, dobro počutje, zadovoljstvo, umirjenost, uravnovešenost;

30



odnosi in psihosocialno delovanje – dobri odnosi z ljudmi, uspeh v šoli ali v kakih drugih
dejavnostih;



razvoj – doseganje psihosocialnih faz v enaki starosti kot večina otrok, sposobnost
vgrajevanja izkušenj – ugodnih in neugodnih – v pozitivni osebnostni razvoj;
Prav tako k duševnemu zdravju sodita sposobnost in zmogljivost obvladovanja nalog ter
običajnih življenjskih težav in obremenitev.
Če želimo varovati in hkrati krepiti otrokovo duševno zdravje, potem so nujno potrebni (prav
tam, str. 101):



celostni oziroma holistični pristop (pomeni vrednotenje duševnega zdravja in psihosocialnih
motenj v celostnem kontekstu in v prepletanju bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov
ter procesov);



vgrajevanje prizadevanj in dejavnosti v vsa življenjska področja – družino, šolo, zdravstvene
zavode, prostočasne dejavnosti, materialne okoliščine;



medsektorsko povezovanje;



javnozdravstveni pristop;



pristop, orientiran k zdravju in ne k bolezni;



pristop k izboljševanju kakovosti življenja otrok;



pristop, ki vzbuja socialno zdrav življenjski stil.
Šola je poleg družine otrokovo najpomembnejše življenjsko okolje in zato pomemben
dejavnik v zvezi z duševnim zdravjem. Kot navaja avtorica Mikuš Kosova (1991), šola zelo
močno in dolgotrajno poseže v otrokovo življenje, in to predvsem v razvojnem obdobju, ki je
zelo pomembno za oblikovanje posameznikove osebnosti. Po mnenju Bečaja (1999, str. 170)
šola v večji oziroma manjši meri vpliva na splošno doživljanje samega sebe, na oblikovanje in
razvoj interesov, na oblikovanje in vzdrževanje ugodnih socialnih stikov, na pridobivanje
spretnosti za obvladovanje različnih problemskih in socialnih situacij in z vsem tem seveda
soustvarja otrokovo samopodobo. Kakovost ustanove in duševno zdravje sta pozitivno
povezana, kar pomeni, da je duševno zdravje otrok odvisno od kvalitete šole kot socialnega
sistema. V zvezi s tem avtorici Šmitova in Pristova (1999) dodajata, da duševnega zdravja ni
mogoče zagotoviti, če ne upoštevamo čustvenih in socialnih potreb posameznika. To velja
tako za učence kot tudi učitelje. Učitelji, ki se sami počutijo spoštovane, sposobne in
sproščene, bodo verjetno k učencu pristopili podobno, to je s spoštovanjem, naklonjenostjo in
razumevanjem. Zavedati se moramo, poudarjata avtorici, da so učitelji pomembni snovalci
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otrokovega vrednostnega sistema, zato je dolžnost šole, da najprej poskrbi za učiteljevo
samospoštovanje, samovrednotenje in samopodobo.
Kakšno je v slovenskih šolah vzdušje, ki pomembno vpliva na dobro počutje oziroma
duševno zdravje otrok, govori Bečaj (1999). Avtor pravi, da si šole predvsem prizadevajo za
učno uspešnost otrok in njihovo vedenje. Na visoko storilnostno naravnanost, ki je tudi
značilnost splošne slovenske kulture, prav tako kaže podatek, da si učitelji želijo večje
motiviranosti in delavnosti, predvsem pa boljše vzgoje. Vendar je problem v tem, da se to
avtomatično pričakuje od otrok, saj ti neuspešnost dojemajo kot produkt lastne
nekompetentnosti – vzroke težavam vidijo v sebi, medtem ko se učitelji ne čutijo odgovorne
za bolj kakovosten način dela, ki bi pripeljal do boljšega uspeha, s tem pa do boljše
samopodobe otrok.
Šola se s svojim sistemom »nagrajevanja« uspešnih (pridobitev formalne izobrazbe) in
»kaznovanja« neuspešnih (izključitev iz izobraževalnega sistema) kaže kot institucija
družbene kontrole in kot družbeno sito, v katerem so šolsko neuspešni otroci izključeni iz
življenja znotraj večinske družbe. Znajdejo se v brezizhodnem in brezperspektivnem
položaju. Kot otroci in kasneje kot odrasli imajo manj možnosti zdravega telesnega in
duševnega razvoja, dostopa do služb, do ustreznega zaslužka in do zdravega načina življenja
(Kraševec Ravnik, 1999).
Namesto takšnega vedenja bi si morala javna šola po mnenju Devjakove (2005) potruditi
spodbujati pravičnost in strpnost med vse bolj raznoliko mladino. Šola je prostor, kjer se
drugačnost ponuja kot na dlani. Na tem mestu se srečujejo otroci različnih narodnosti,
etničnih skupin, različnih kulturnih ozadij, sposobnosti, zunanjega videza, različnih statusov,
v zadnjem času je šola odprta celo otrokom s posebnimi potrebami. V zvezi s strpnostjo
Palomaresova (po Devjak, 2005) pravi, da je priučena socialna veščina, ki ne pomeni le, da
nečesa ne prepovedujemo oziroma dopuščamo brez nasprotovanja, biti strpen pomeni tudi
spoštovanje drugačnosti. Tisti, ki je strpen do soljudi, sprejema drugačnost in je sposoben
dojemati različnost na ustvarjalen način. K temu Palomaresova (prav tam) dodaja, da bi
morale šole drugačnost predstaviti kot nekaj zanimivega, ne pa kot nekaj, česar se bomo bali.
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2.2.3 Varovalni in ogrožujoči dejavniki duševnega zdravja
Otrokov

psihosocialni

razvoj

in

duševno

zdravje

sta

odvisna

od

celotnega

življenjskega/socialnega sistema, saj je vsak posameznik istočasno vključen v več sistemov.
Sistemi so med seboj v odvisnem položaju – tudi če posameznik ni fizično prisoten v enem
socialnem sistemu, ni razbremenjen njegovih vplivov, ko se znajde v drugem sistemu. Težave
v enem sistemu povzročijo težave v drugih sistemih. Kot navaja Mikuš Kosova (1999), ta
celotni sistem tvorijo otrok sam, njegova družina, poleg tega pa tudi različne socialne skupine,
institucije ter podsistemi, v katere je otrok vključen. Pri tem je predvsem pomembna osnovna
šola, kajti v njej otrok preživi najdlje časa, dodaja avtorica. Pozitivni vplivi zunajdružinskih
okolij oziroma dejavnikov v širšem okolju so najpomembnejši, ko iz različnih razlogov
otrokova družina odpove. Avtorica (1999b) poudarja, da je treba v tovrstnih primerih
aktivirati varovalne procese v šoli in širši skupnosti.
O varovalnih dejavnikih lahko govorimo, ko nekateri pojavi ali dogajanja preprečujejo
pričakovani škodljivi učinek neugodnega vpliva na duševno zdravje oziroma zdrav
psihosocialni razvoj otroka. Gre za procese, ki povečujejo otrokovo odpornost (Mikuš Kos,
1991). Dejavniki tveganja pa otrokovo duševno zdravje ogrožajo. Prisotnost ogrožujočih
dejavnikov pri otroku povečuje verjetnost, da bo razvil motnje na področju čustvovanja ali
vedenja (Mikuš Kos, 1999b). Dejavniki tveganja oziroma neugodni vplivi na posameznikov
razvoj so lahko enkratna huda travmatska doživetja (huda prometna nesreča, preselitev otroka
v okolje, ki ga ogroža, smrt staršev in podobno), lahko pa so kronično neugodne okoliščine
(alkohol v družini). Mrvarjeva (2004) poudarja, da prav tako preselitev, zamenjava okolja,
prilagajanje in življenje v drugačnem, tujem kulturnem okolju močno vpliva na razvoj
posameznika in tako predstavlja eno najbolj stresnih obdobij v njegovem življenju.
Pri tem je treba opozoriti, da prisotnost ogrožujočih dejavnikov pri otroku še ne pomeni, da se
bodo kasneje razvile motnje v duševnem zdravju, dodaja avtorica (Mikuš Kos, 1999b). V
zvezi s tem sem zapisala prispodobo Jacquesa Maya (Mikuš Kos, 1999b, str. 26), ki jo
pogosto uporabljajo za ponazarjanje psihične ranljivosti otroka oziroma kasneje tudi
odraslega. Osebno menim, da prispodoba pove veliko, predvsem lahko preko nje ozavestimo,
kako različni smo v resnici ljudje in kako je ravno zato pomembno obravnati posameznika
kot celoto, individuum, ki mu ni podobnega – tako po genetiki kot izkušnjah v celotnem
univerzumu.
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»Če bi nekdo udaril z istim kladivom in z enako silo tri lutke –
eno stekleno, eno plastično in eno jekleno,
bi se prva lutka zdrobila,
na drugi bi nastala razpoka,
tretja pa bi ob udarcu morda prijetno zazvenela.«
Kot sem že omenila v prvem odstavku tega poglavja, na otroka istočasno vpliva več sistemov,
v katere je vpet, zato je smiselno in logično, da so tako varovalni kot tudi ogrožujoči dejavniki
lahko prisotni v vseh teh sistemih otrokovega delovanja. Predstavila bom varovalne
dejavnike, medtem ko so ogrožujoči dejavniki nasprotje zadnjih (Mikuš Kos, 1999b, str.58):


v otroku: temperament, inteligentnost, socialna kompetentnost, šolski uspeh, vključenost v
interesne dejavnosti, uspešnost v interesnih dejavnostih, sposobnost poiskati pomoč, ugodna
samopodoba, zavest o lastni učinkovitost;



v družini: starši, ki podpirajo otroka, družinska povezanost, dober odnos z enim družinskim
članom, dobri odnosi s sorojencem, jasno postavljena pravila, psihosocialno zdravje matere;



v šoli: dober odnos z učiteljem, dober odnos s sošolci, šolski uspeh, uspešnost pri nekem
predmetu, upešnost pri šolski ali s šolo povezani dejavnosti;



v širšem okolju: dobri odnosi z vrstniki, dobri odnosi z za otroka pomembnimi osebami zunaj
ožje družine, podpora širše socialne mreže, vključenost v interesne dejavnosti, organizacije.

2.2.4 Šola kot varovalni dejavnik
Šola vsebuje številne dejavnike in procese, ki ščitijo otroka in hkrati prispevajo k razvijanju
otrokovih obvladovalnih sposobnosti. Šola je prostor – tako fizični kot tudi socialni – v
katerega so otroci vključeni vsaj 9 let in v njej preživijo večji del svojega dejavnega časa.
Prav zato so varovalni dejavniki znotraj šole pomembni tako za posamičnega otroka kot za
celotno populacijo otrok. Zapisala sem že, da je vloga šole kot varovalnega dejavnika zlasti
pomembna za tiste otroke, ki imajo disfunkcionalno družino. Ravno zato v številnih državah v
šole vgrajujejo obogatitvene in preventivne programe za otroke, ki prihajajo iz neugodnih
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družinskih okolij ali za socialno prikrajšane otroke (Mikuš Kos, 1999b). Kvaliteta šole je tista,
ki vpliva na vedenje otrok v šoli, na njihov šolski uspeh, na odklonske pojave in kasneje tudi
na zaposlovanje (prav tam).
Vloga šole med drugim je pripraviti posameznika na življenje – šolska situacija namreč s
svojimi obremenitvami, zahtevami, nevšečnostmi in podobno pomeni za vse otroke utrjevalno
pripravo za poznejša srečanja z življenjskimi težavami. To predvsem velja za čezmerno
varovane otroke (Mikuš Kos, 1991). Poleg tega šola otrokom omogoča tudi varovalno
funkcijo, saj s svojim nadzorom zmanjšuje priložnosti za brezdelno pohajkovanje in
neustrezno socialno vedenje. Varovalna vloga šole je prav tako v preprečevanju ali
prekinjanju verižnih reakcij, ki sledijo otrokovi prizadetosti zaradi neugodnih družinskih,
bolezenskih ali drugih vzrokov, ki imajo za posledico lahko tudi slabši učni uspeh otroka.
Poslabšanje učnega uspeha pa je posledica otrokovih čustvenih stisk, ki hkrati povzročajo
čustvene stiske in težave v ostalih sistemih otrokovega življenja. Pri zmanjševanju otrokovih
stisk tako igra pomembno vlogo učitelj, ki zmanjšuje že nastale stiske oziroma prepreči, da bi
prišlo do novih. Otrok namreč pri učitelju lahko dobi razumevanje, podporo, optimizem,
občutek, da je življenje vredno življenja. Včasih lahko učitelj delno nadomesti ljubeč odnos in
varnost, ki ju otrok ne dobi v svojem domačem okolju. Poleg učitelja je za dobro počutje in
delovanje otrok v razredu pomembno celotno psihosocialno polje razreda, ki ga sestavljajo
tako učitelj kot učenci. Istočasno pa je razred dejansko šola v malem, saj je vpet v napisana in
nenapisana pravila, odnose, vrednostno naravnanost. Odvisen je tudi od šolskega sistema.
Dogajanja v razredu so povezana z lokalnim okoljem in širšo družbeno skupnostjo – zavedati
se moramo, da v razredu ne gre le za trenutna dogajanja, temveč v razredno klimo prav tako
vstopajo osebe, procesi in odnosi od »tam in prej«, le ti vnašajo poleg svojih zunanjih
odnosov in izkušenj tudi svoje prejšnje odnose in izkušnje. Psihosocialna klima razreda je
torej zelo pomemben dejavnik duševnega zdravja. Vanjo sodi tudi odnos otroka z ostalimi
vrstniki. Če otrok ni sprejet mednje, lahko to zelo slabo vpliva na otrokovo zdravje, motnje pa
lahko ostanejo dolgo prikrite, saj otrok o nesprejemanju oziroma celo zavračanja ne govori
rad. Dobri odnosi z vrstniki pri otroku, ki je slab učenec, lahko kompenzirajo številne
nevšečnosti in pomagajo, da otroku šola še naprej ostaja privlačna (prav tam, 1991). Pri tem
ima po mojem mnenju veliko vlogo senzibilnost učitelja, ki mora biti dober opazovalec
razredne klime. Menim, da je učitelj glavni akter pri vpostavljanju pozitivnih odnosov med
otroci znotraj razreda in je zato odgovoren za vzpostavitev boljše klime za vsakega
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posameznika, tako da se bo počutil v skupini sprejetega in s tem enakovrednega ostalim
učencem.
Za razumevanje varovalne ali škodljive vloge šole je zato nujen interakcijski pristop – to je
sovpliv učiteljeve osebnosti, socialne in organizacijske strukture šole, razrednega ozračja,
odnosa med otrokom in skupino, med otrokom in posameznim sošolcem, med otrokom in
učiteljem in z ostalimi zaposlenimi – v katerem vrednotimo vzajemno delovanje in povezave
med različnimi udeleženci dogajanja, ki tako ali drugače vplivajo na duševno zdravje otroka
tukaj in sedaj, imajo pa lahko neugodne posledice tudi za nadaljnji otrokov razvoj v kasnejših
obdobjih (prav tam, 1991). Zadnje odrasli največkrat pozabimo. Pri tem želim še enkrat
poudariti različnost ljudi, kajti isti dejavnik bo za nekega otroka varovalen, za drugega brez
pomembnega vpliva na njegovo zdravje, za tretjega pa škodljiv.

2.2.5 Večkulturno okolje in šola – interkulturnost v pedagogiki
Že iz prvega poglavja je razvidno, da se z globalnim pojavom migracij oziroma preseljevanja
srečujejo vse države, tako da predstavljajo bodisi izvor bodisi prehodni cilj potovanja ali pa
končno točko priselitve. Ljudje smo se in se bomo selili. Tudi Slovenija je od nekdaj bila
teritorij, skozi katerega so potekale številne migracije. Prišleki pa s seboj prinašajo svojo
kulturo, tradicijo in mite, ki ob priselitvi na novo ozemlje trčijo v kulturo avtohtonega
prebivalstva. Vrečarjeva (2011) pravi, da bi bilo treba v izogib medkulturnim konfliktom in
predvsem uspešnemu sobivanju različnih kultur razviti medkulturne kompetence, ki so prvi
pogoj za uspešen medkulturni dialog. Učenje teh je tako pomembno za večinsko prebivalstvo
kot tudi za migrante, pomembno pa je tudi za učitelje, ki so se v razredih vedno srečevali s
kulturnimi razlikami. Novo v procesih globalizacije je to, da je danes v šolah vedno več
migrantskih otrok iz drugih kultur, zato učitelji še bolj potrebujejo medkulturne kompetence,
kot so jih nekoč. Potreba po medkulturnem dialogu je tako tudi v sistemu vzgoje in
izobraževanja vedno večja.
Dragoš (2006) v svojem prispevku navaja, da so multikulturacijsko usmerjeni izobraževalni
koncepti nastali kot odgovor na civilnodružbena gibanja šestdesetih let 20. stoletja. Ljudje so
se zavzemali za ukinitev diskriminacije pri dostopu do življenjsko pomembnih dobrin, od
političnih pravic, zaposlovanja, stanovanjske problematike do zdravstvenih, izobraževalnih in
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kulturnih storitev. Multikulturacijsko izobraževanje je bilo ena od strategij odpravljanja teh
diskriminacij. Multikulturacijski poudarki so izobraževanje preželi z idejo o reformah, s
katerimi bi vsem udeležencem omogočili enake možnosti učenja v šolah, ne glede na spolne,
slojne, etnične, rasne ali druge kulturne lastnosti. Kurikulumi, obarvani multikulturno, so
predstavljali pomemben korak v smeri integracije večkulturnih družb. Uspešnost kurikuluma
pa je, nadaljuje avtor, v pretežni meri odvisna od vsebinsko ustrezne in eksplicitne politike na
državni ravni – namreč pri tem se zastavlja vprašanje, koliko je lahko izobraževanje
učinkovito pri odpravljanju nestrpnosti, če pa je zapostavljanje družbenih skupin posledica
družbene neenakosti in ne le šolskih programov oziroma težjega dostopa do njih – od jasnih
pristojnosti in enotne diseminacije take politike na nižji ravni, od izobraževalnih programov,
namenjenim celotnim skupnostim in ne le šolam, od ustreznega usposabljanja izvajalcev
kurikuluma in od evalvacije izvajanih programov.
Šola je, kot sem o tem že pisala, prostor, v katerem ne poteka zgolj izobraževanje, šola je, kot
opisuje Schanzeva (2006), živ, ustvarjalen učni in življenjski prostor, kjer mladi ljudje
pridobivajo življenjsko potrebne vrednote in ključne kompetence za aktivno udeležbo v
razvijajoči se pluralistični družbi in tudi v svetu, ki se zaradi globalizacije in
internacionalizacije vse hitreje povezuje. Cilj izgradnje humane in demokratične družbe se
začenja v šoli, če to učenci prepoznajo in izkoristijo. Za to je nujno potrebna kritična in
aktivna udeležba učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli. Avtorica pravi, da je pedagoški
odgovor na izjavo in dejstvo, da migracije v sodobni družbi naraščajo, lahko le multikulturno
usmerjena šola, v kateri je različnost v vseh (rasnih, kulturnih, verskih) vidikih »normalna« ne
le vzdolž etničnih linij. To naj bi v praksi pomenilo, da medkulturni razvoj šole ni mišljen kot
višek, temveč dejstvo, da bi se šola kot celota posvečala tej nalogi v šolskem vsakdanu in pri
vseh predmetih. Avtorica v nadaljevanju navaja, da je v praksi pogosto vse zreducirano na
posamezne projektne dneve ali tedne na temo medkulturnega učenja, v središču pa so
največkrat migrantski otroci. Šola, ki živi medkulturnost in je usmerjena na enakopravnost in
participacijo migrantov v družbi, zahteva namesto pripisovanja kulturnokritični pristop in
dialog s tistimi, za katere gre in ne diskusije o njih. Namesto enkratnih prireditev šola
potrebuje spremembe pri pouku, v prostočasnih aktivnostih, sodelovanje s starši in
zunajšolskimi partnerji (prav tam, str.26, 27).
O interkulturnosti oziroma multikulturnosti v pedagogiki je pisala avtorica Skubic Ermenčeva
(2006, str.152), ki pojem razume kot pedagoško-didaktično načelo, ki načrtovanje, izvedbo in
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evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih
hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi
etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter tako prispeva k enakosti
dejanskih izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju solidarnega
odnosa do etničnih manjšin. Pojav pojma se v pedagogiki ujema s pojavom sodobnih
migracij, ko so v novo urejeni svet po vojni začeli prihajati državljani drugih držav, da bi si
tam našli bodisi delo bodisi varen pristan. Gre za odziv pedagogike na družbeno dogajanje v
povojni družbi. Po prepričanju avtorice (prav tam) je interkulturalizem v pedagogiki načelo in
ne posebna disciplina, razčleniti ga je mogoče v štiri temeljne sestavine:


Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih
kultur.
V zvezi s tem avtorica komentira, da je hierarhično pojmovanje kultur že nekaj časa
zavrnjeno, prevladuje predpostavka o enakovrednosti kultur, vendar pa izsledki njene
raziskave kažejo, da učitelji pri poučevanju ne izhajajo iz omenjenega načela. Skozi prikriti
kurikulum je namreč razvidno, da v poučevanju še vedno prevladuje evropocentrični vidik, ki
uvršča evropsko kulturo v sam vrh (primer: muslimanske deklice morajo plavati v bezenu
skupaj z dečki, čeprav jim kultura oziroma vera veleva drugače).



Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja pogled na drugačnega kot na
enakovrednega in ne deficitarnega.
Pri tem avtorica izpostavi vprašanje, kako se odzvati, ko ob tem, da trčimo ob drugo kulturo,
zraven naletimo še na drugačno socialno kulturo, tako imenovano kulturo nižjih socialnih
slojev. Posameznik gradi svoje zalogo znanja v procesu socializacije, zlasti primarne.
Pridobljeno znanje sprejema otrok kot naravno in resnično – temu želi slediti tudi šola preko
učiteljev. Vemo pa, da v šolo vstopajo otroci z različnimi predznanji. »Kar vsi vemo« v
sodobnih kulturno heterogenih družbah je zgolj tisto, kar »ve« večinsko prebivalstvo. Otroci,
ki odraščajo v drugačnih okoliščinah, imajo zato drugačno zalogo znanja, kar absolutno ne
pomeni, da je zato manjvredno, je predvsem drugačno. Bolj ko so manjšinske kulture
oddaljene od večinske, večje so razlike. Pri tem igra veliko vlogo učiteljeva občutljivost za
kulturne razlike.



Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja takšno vodenje pedagoškega procesa, ki
omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin.
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Če želi šola upoštevati omenjeno načelo, potem mora slediti potrebi individualizacije,
poudarja avtorica. Govori o izvajanju učnega procesa na način, da izhaja iz značilnosti
posameznika, ki tako lahko vodi do enakovrednih ciljev izobrazbe. Različnost učencev terja
različnost obravnave, predvsem pa mora imeti učna vsebina za slehernega udeleženca smisel
– iz tega sledi zahteva po individualizaciji učnih vsebin in pristopov ter prilagajanje teh
manjšinskim učencem. Pri tem je ključno vedenje, koliko migrantski otrok učni jezik sploh
obvlada, saj je razlika med obvladovanjem jezika na ravni medosebne komunikacije in
abstraktnih šolskih vsebin ogromna – kar lahko vodi v šolski neuspeh na splošno. Podobno o
vlogi šole na tem mestu razmišlja Gabi Čačinovič Vogrinčič v enem od svojih intervjujev v
prilogi Ona (23.08.2011). Psihologinja pravi, da bi morala biti šola prostor, kjer lahko vsak
otrok napreduje. Do tega bo prišlo, ko bo vsak otrok pri učitelju posameznik. Meni, da se
učiteljem zato ni treba žrtvovati, saj je veliko že to, da učitelj z otrokom vstopi v osebni
delovni odnos.


Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja spodbuja razvoj skupnostnih vrednot.
Solidarnost med ljudmi in medsebojna skrb za drugega ustvarjata klimo, v kateri so
posamezniki sprejeti kot tisto, kar so. Zavedati se moramo, kot poudarja avtorica, da čeprav
smo različni, smo v resnici v svojem bistvu enaki in to zadnje nas povezuje v eno človeško
skupnost.
Realnost sedanje šole je, navkljub v Sloveniji uzakonjeneni integracijski politiki kot
dvosmernem procesu, znotraj katerega se migrantom omogoča enakopravno vključitev v
družbo ob hkratnem ohranjanju njihove kulturne identitete, da učenci in učenke dejansko
pomenijo socialno heterogenost, vendar se šola nanjo odziva s homogenizacijo – usmerjeni so
na prilagajanje, torej na odpovedovanje lastni drugačnosti namesto na sprejemanje razlik,
ignorirajo legitimne pravice in izkušnje otrok iz priseljenskih družin in zamujajo možnosti
medkulturnega učenja, kot razmišlja Schanzeva (2006) na primeru Nemčije. Sama pa
podobnosti, tudi zaradi osebnih prostovoljskih izkušenj, vidim v našem slovenskem prostoru.
Beštrova (2003) poudarja, da je izobraževanje eno od pomembnejših področij integracijske
politike. Prav zato bi morale države sprejeti ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti za
izobraževanje in za preprečevanje podpovprečne uspešnosti otrok migrantov. Poleg tega pa
lahko država s šolskim kurikulom spodbuja vrednote, kot so strpnost in spoštovanje
različnosti ter poznavanje in razumevanje drugih kultur in religij. Vse to pa prispeva k
boljšemu medkulturnemu dialogu. Kot navaja Skubic Ermenčeva (2006), sta najznačilnejša
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primera prilagajanja učne vsebine otrokom migrantom vključevanje pouka o relevantnih
kulturah in relevantnih maternih jezikih. Oboje je mogoče udejaniti preko dodajanja novih
učnih predmetov (večanje izbirnosti, tudi izbira prvega jezika), dodajanja oziroma
spreminjanja obstoječih predmetov (pri katerih je treba odstraniti evropocentrična stališča) in
vsebin, širjenja ponudbe interesnih in fakultativnih predmetov in podobno. Vendar je, kot
navaja avtorica, tovrstno usmeritev v naših šolah žal težko najti. Drobni premiki v smislu
prezentacije različnih kultur in navad ter previdnosti pri obravnavi zgodovine in geografije so
v slovenski šoli sicer prisotni, vsekakor pa ni mogoče opaziti celostnejšega interkulturnega
pristopa.

2.2.6 Vloga jezika

Skubic Ermenčeva (2003, po Grobelšek, 2010) navaja, da v šolo vstopajo zelo različni otroci,
z zelo različnimi predznanji. Namreč tisto, kar »vsi« vemo, pomeni v sodobnih kulturno
mešanih družbah tisto, kar ve večinsko prebivalstvo. V Sloveniji so to tisti, ki so podvrženi
slovenski socializaciji srednjega razreda. Ti otroci navadno obvladajo enake pesmice,
pravljice, se igrajo z istimi igračami in podobno. Ozavestiti moramo torej, da imajo otroci, ki
rastejo v drugačnih okoliščinah, drugačno zalogo znanj, drugačno kulturno znanje. Bolj kot so
kulture oddaljene od večinske, večje so razlike.
Pri tem bi rada opozorila, da imeti »drugačno« znanje, vsekakor ni mišljeno slabšalno. Je le
drugačno. Na žalost pa, kot sem pisala že v prvem poglavju, je to v praksi največkrat
prepoznano kot slabost in velika ovira in ne kot prednost, od katere bi lahko črpali vsi otroci v
razredu.
Če nadaljujem z mnenjem Skubic Ermenčeve (prav tam), ugotavlja, da šola in njeni učitelji
delujejo skladno z normami srednjega razreda. Tisto, kar je pedagogom samoumevno, je
samoumevno večinski populaciji otrok. Ko pa pride v stik s tovrstnim kadrom otrok, ki nosi s
seboj drugačno skladovnico znanja, je ta največkrat – ker je pač del manjšine – v skrajnih
primerih označen za deviantnega. Učno delo postane tako oteženo, prav tako posledično
funkcioniranje obeh, ki pa gotovo ni v prid »drugačnim« učencem. Da bi učitelji učencem iz
drugega okolja približali šolsko znanje, morajo narediti precej več! Praksa med poukom pa
kaže, da šola nima posluha za etnične in kulturne posebnosti svoje populacije. Dejstvo je
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namreč, da je delo z manjšinskimi učenci doživeto v smislu problemov in soočanja z
jezikovnimi in socializacijskimi primankljaji. Velik problem, ki ga avtorica (prav tam)
izpostavlja, je ta, da so učitelji nepripravljeni reflektirati svoje delovanje, prav tako nimajo
interesa presoditi o stereotipih in predsodkih, ki jih gojijo nezavedno bodisi zavedno do otrok
migrantov – to pa vpliva na medsebojno komunikacijo in na odnos nasploh. Slabši odnos se
kaže v znižanih pričakovanjih, slabših ocenah, predvsem pa je veliko manj spodbud, čeravno
so otroci sposobni, vendar imajo drugačno prtljago. Namesto takega vedenja, ko so učitelji
neke vrste uradniki, ki mehanično opravljajo svoje naloge, brez kančka občutljivosti, bi
morali biti učitelji predvsem pogumne in samostojne osebnosti, ki se borijo proti krivici,
neenakosti in diskriminaciji, kot navaja Rasanenova (2000, po Grobelšek, 2010).
Drugačnost naj sprejmejo kot izziv in ne kot problem, vendar je za to treba vložiti več
energije in truda, posledično bi se učitelju morda delovni dan podaljšal za kako dodatno uro,
ki pa bi migrantskemu otroku pomenila mnogo več. A je na žalost laže delovati po liniji
najmanjšega odpora in tudi na ta način pride mesečno plačilo na pravi račun.
Izobraževanje kot proces pridobivanja veščin, znanj, hkrati pa tudi socialnih vezi, ki so
potrebni za uspešno vključevanje v družbo, je ključnega pomena za proces integracije
migrantskih otrok v nov milje. Pomembno vlogo pri tem procesu pa ima jezik, kot navaja
Tomšič (2011), saj ljudje preko jezika vstopamo v medsebojne interakcije, istočasno pa preko
jezika posameznik spoznava svojo kulturno dediščino.
Vendar v slovenskem šolskem sistemu slovenščina ni prvi jezik vseh učencev. Pomen
maternega oziroma prvega jezika pa je gromozanski. Preko njega se naučimo misliti, prav
tako pa je jezik bistvena sestavina neke kulture, zato je tudi pomemben element kulturne
identitete posameznika. Skubic Ermenčeva (2003, po Mujkanovič, 2010) meni, da se otroci –
ki ne obvladajo globlje svojega maternega jezika – ne bodo mogli dobro naučiti niti tujega
jezika oziroma jezika okolja. Učenje maternega jezika torej za posameznika ni le pravica do
ohranjanja lastne kulturne identitete, ki jo veleva v Sloveniji sprejeta integracijska politika,
ampak tudi predpogoj za otrokov uspeh v šoli, posledično pa pogoj za otrokov uspeh pri
nadaljnjem življenju.
Pomembno vlogo učenja maternega jezika poudarja tudi Maleševa (2011). Vendar pa pravi,
da se v praksi otroci migranti zelo slabo odločajo za učenje svojega prvega jezika. Udeležijo
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se tečaja slovenskega jezika, medtem ko se tečaja svojega maternega jezika ne udeležijo. Kot
sem že nekajkrat zapisala, je proces integracije odgovornost vseh vpletenih – tako
predstavnikov večinske družbe kot tudi manjšinske – vendar pa me skrbi, da je razlog, da se
migrantski otroci ne želijo učiti svojega prvega jezika v tem, da jih je sram in strah pred
ostalimi učenci, ki so del večinske družbe. Migrantski otroci so kot ostali otroci, želijo si
pripadnosti, in če to pomeni pripadati otrokom iz druge kulture, to pomeni se z njimi zliti v
kar se da veliko elementih, ne pa biti drugačen. Menim, da smo zato veliko bolj odgovorni
odrasli, ki z zgledom in delovanjem prenašamo naša stališča in prepričanja naprej na otroke.
Mujkanovičeva (2010) poudarja, da z željo po spoznavanju manjšinskih kultur, pokažemo
njihovim pripadnikom interes za njihovo kulturo, za njihove korenine. Na ta način migranti
prepoznajo, da njihovo kulturo cenimo, predvsem pa tudi, da jo sprejemamo kot enakovredno
večinski, kar pa je za integracijo otroka iz drugega kulturnega okolja v večinsko družbo
nujno! V zvezi z odnosom do učenja maternega jezika ugotovitev Maleševe (2011) pojasnjuje
Razpotnikova (prav tam) na primeru Švedske. Tam imajo otroci migranti najprej veliko
podporo v svojem prvem jeziku, vzporedno pa se začnejo učiti tudi švedščine. V primerjavi s
slovensko izkušnjo, kjer med otroci migranti interes za učenje svojega prvega jezika upada,
medtem ko je na Švedskem drugače. Na Švedskem je priseljencem samoumevno, da se
naučijo švedščine, vendar ob podpori v svojem maternem jeziku. Tako je laže, saj čutijo
sprejemanje okolice, razvijajo jezikovne kompetence, poslušajo pravljice v svojem jeziku.
Vse to pa je podlaga za učenje tujega jezika.

Kako velik pomen ima jezik za nekega posameznika, govorita Vigotsky in Meadova (Klinar,
2010). Menita namreč, da se zavest in identiteta zgradita preko jezika, v pogovorih z drugimi,
s ponotranjanjem socialnih izkušenj, ki postanejo del posameznikovega mišljenja. Medveševa
(2006, po Klinar, 2010) pravi, da je v primarni socializaciji materni jezik tisti, ki otroka
spremlja od prvih besed. Na tem jeziku temelji otrokov govorni razvoj in je zato to njegov
prvi jezik. Z vstopom v šolo pa postane obladovanje jezika ključnega pomena. Zaplete se
navadno pri otrocih, ki se šolajo v jeziku, ki ni njihov materni.
Učenje drugega jezika oziroma jezika okolja poteka pri različnih otrocih različno. Pri tem
sodeluje več dejavnikov, kot navaja Klinarjeva (2010) v svojem prispevku. Poleg
posameznikove inteligentnosti in nadarjenosti za jezike na učenje drugega jezika vpliva tudi
motivacija, značilnosti osebnosti in družbeno okolje, ki migrante bodisi spodbuja bodisi
zavira k učenju jezika okolja. Avtorica (prav tam) prav tako poudarja vlogo staršev pri učenju
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jezika, ki ni materni. Uspeh bo toliko večji, če bodo starši otroka spodbujali in pohvalili pri
učenju. Starši so namreč tisti, ki s svojimi stališči do jezika okolja oziroma kulture na otroka
vplivajo tudi pasivno, kot poudarja Knafličeva (1991, po Klinar, 2010). Vendar pa Knafličeva
(1998) tudi razume starše, ki so morda v novo okolje prišli kot begunci, ekonomski priseljenci
in se v svoji situaciji ne znajdejo najbolje, zato tudi otrokom ne zmorejo ustrezno pomagati. V
tovrstnih situacijah je namreč skrb za otroke omejena zgolj na zadovoljevanje osnovnih
človekovih potreb. Zato je pomembno, da šola prepozna tovrstne situacije in tako prevzame
skrb za otrokove obveznosti in mu pri tem pomaga po svojih najboljših močeh.
Prav tako se moramo zavedati, da otroci, ki slabo obvladajo materni jezik, slabše usvajajo
drugi jezik. Zato je obvladovanje maternega jezika še dodaten razlog, zakaj se ga je treba
učiti, četudi to ni hkrati jezik okolja. Iz tega stališča izhaja Skubic Ermenčeva (2003, po
Klinar, 2010) in pravi, da je zato šola kot institucija dolžna prevzeti odgovornost, da bodo
otroci migranti obvladali svoj prvi jezik tako dobro kot njihovi vrstniki iz večinske kulture.
Na drugi strani pa Knafličeva (1998) poudarja, da so otroci, ki obiskujejo pouk v drugem
jeziku in ne v svojem maternem, jezik okolja šele usvajajo, v podrejenem položaju in
potrebujejo nekaj let, da se izenačijo z vrstniki, ki so del večinske populacije. Temu dodaja
pomembno ugotovitev, ki bi se je po mojem mnenju morali zaposleni v šoli in tudi
zakonodajalci bolje zavedati. In sicer: če otrok drugi jezik uporablja le v šoli, potrebuje 5–7
let, da doseže tako raven znanja jezika, da ga ne ovira pri šolskem delu. V zvezi s tem
Knafličeva (1991, po Klinar, 2010) komentira, da površinsko raven nekega jezika usvojijo
otroci v približno dveh letih, medtem ko je za spremljanje pouka potrebno globlje znanje
jezika. Površinsko obvladovanje jezika okolico sicer navduši, vendar ima otrok s tem znanjem
v šoli težave – niti ne razume dobro šolske snovi niti se ne more primerno izraziti!

2.2.7 Zakonodaja in smernice za izobraževanje otrok migrantov v šoli
Slovenija je članica Organizacije združenih narodov, Unesca, Sveta Evrope, OVSE-ja in
Evropske unije. S članstvom v teh organizacijah smo se kot država zavezali k določenim
pravilom in normam. Tako je Slovenija moralno in tudi pravno vezana k spoštovanju njihovih
norm in vrednot, prav tako tudi na področju interkulturnega izobraževanja in vzgajanja
(Grobelšek, 2010).
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Kot navaja Medveškova (2006), slovenska zakonodaja omogoča vsem šoloobveznim otrokom
v Sloveniji pravico do šolanja. V osnovno šolo se lahko migrantski otroci vključijo pod
enakimi pogoji kot njihovi vrstniki, pripadniki večinske kulture. Osnova za pravico je
Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (2002), zapisana pa je tudi v Zakonu o
osnovnih šolah, natančneje v desetem členu (1996). Na ta način izpolnjujemo eno od treh
evropskih direktiv, ki jo navaja Strategija vključevanja otrok, učencev, dijakov migrantov v
sistem vzgoje in izobraževanja v RS (Barle Lakota idr., 2007). Vendar pa zgolj pravica do
vpisa v šolo še zdaleč ni dovolj, poudarja Medveškova (2006). Migrantski otroci morajo
imeti v času šolanja enake možnosti za napredovanje, imeti morajo možnost ohranjanja
svojega jezika, kulture in možnost izobraževanja brez diskriminacije.
O možnostih vključevanja migrantskih otrok v slovenski šolski sistem pišejo poleg Zakona o
osnovni šoli, še Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti
razseljenih oseb, Zakon o azilu, Pravilnik o načinih in pogojih zastavljanja pravic prosilcem
za azil in Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v RS (Barle Lakota idr., 2007). Vsak od
omenjenih aktov na svoj način opredeljuje pravico do šolanja za posamezne skupine
migrantov, ki jih Strategija vključevanja otrok, učencev, dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v RS navaja – sama sem zadnjo delitev na več skupin migrantov navedla v
prvem poglavju diplomskega dela. Bodisi so migrantski otroci izenačeni s slovenskimi bodisi
vstopajo v šolo pod načelom vzajemnosti. Prav tako je za otroke migrante predvidena
možnost učenja slovenščine, vendar pa so razlike med posameznimi skupinami priseljencev
precej velike (tabela 1) (prav tam).
Tabela 1: Razlike med posameznimi skupinami migrantov glede možnosti učenja slovenščine (prav tam, str. 12)

Skupina
priseljencev
Ekonomski
priseljenci
Priseljenci s
slovenskim
državljanstvom
Otroci
prosilcev za
azil
Otroci
beguncev

Pravica do dodatnega
pouka slovenščine v
zakonih, ki
zadevajo vzgojo in
izobraževanje

Dejansko
izvajanje
(velja le za OŠ)

Plačnik

pravica je izražena,
št. ur je neopredeljeno

pravica ni izražena

do 1 ure/teden oz.
do 35ur/leto

MŠŠ
(le OŠ)

pravica je izražena,
št. ur je neopredeljeno

pravica je delno izražena
(le v Zakonu o osnovni šoli)

do 1 ure/teden oz.
do 35ur/leto

MŠŠ
(le OŠ)

do 1 ure/teden oz.
do 35ur/leto
do 1 ure/teden oz.
do 35ur/teden

MŠŠ
(le OŠ)

Pravica do
dodatnega pouka
slovenščine v
splošnih zakonih

pravica je izražena,
2 uri na teden
pravica je izražena,
300 ur na leto (+100ur)

pravica ni izražena
pravica ni izražena
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Grobelškova (2010), ki v članku povzema po poročilu o Urejanju problematike šolanja otrok
priseljencev v Sloveniji, ugotavlja, da se otroci migranti ne štejejo v kategorijo otrok s
posebnimi potrebami in zato posledično vključevanje otrok priseljencev v šole oziroma
oddelke otrok s posebnimi potrebami poteka po enakem postopku kot za slovenske
državljane. V praksi tako šole za učence migrante za prvo leto po vključitvi v šoli posredujejo
vlogo pristojnemu ministrstvu, ki individualno odobri določeno število ur dodatne
individualne ali skupinske pomoči učencem. Podatek, ki ga navaja avtorica, je, da so v
šolskem letu 2002/03 učitelja za dodatno strokovno pomoč imeli na 27 šolah.
Kako pa je s poučevanjem materinščine, ki za 5,2 % osnovnošolskih otrok po podatkih
Klinarjeve (2010) ni slovenščina? Drugi odstavek 8. člena Zakona o šolstvu, ki opredeljuje
dopolnilno izobraževanje, pravi, da se »za otroke, ki prebivajo v Sloveniji in katerih materni
jezik ni slovenščina, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega
maternega jezika in kulture ...«. Grobelškova (2010) navaja podatek, da Ministrstvo za šolstvo
in šport RS omogoča izvajanje dopolnilnega pouka materinščine in kulture za migrantske
učence. Tako so lahko v šolskem letu 2005/06 obiskovali dopolnilni pouk albanščine
(Ljubljana), hrvaščine (Izola, Ljubljana, Maribor), makedonščine (Jesenice, Kranj, Ljubljana
in Nova Gorica) in srbščine (Maribor). V Ljubljani so v istem šolskem letu prvič organizirali
tudi dopolnilni pouk iz nemščine – za otroke, ki jim je prvi jezik nemščina. Kot poudarja
Klinarjeva (2010), pa so problem manjšinske etnične skupine, za katere slovenski šolski
sistem ne predvideva možnosti spoznavanja njihovih jezikov in kultur. Zanje predpostavljajo
čim hitrejšo asimilacijo v večinsko družbo.
Materinščine pa se je mogoče učiti tudi v sklopu izbirnih vsebin v osnovni šoli – v obliki
drugega tujega jezika. Zakonodaja namreč predvideva učenje tujih jezikov (razen enega
obveznega) kot izbirni predmet (Medvešek, 2006). Problem, ki ga avtorici Pečkova in
Lesarjeva (2006, po Klinar, 2010) izražata, je v tem, da učenci največkrat nimajo možnosti
učenja svojega prvega jezika, če pa že, je to le v obliki izbirnih predmetov, to pa je šele na
predmetni stopnji. Problem učenja materinščine v obliki dopolnilnega pouka je v tem, da ne
prispeva k povečevanju enakih možnosti za vse vključene, kot jih načeloma na papirju
zagovarja slovenski šolski sistem, temveč stremi k zadovoljevanju formalnih zahtev, ki jih
predvidevajo že človekove pravice. Učni predmet, ki ima lastnosti dopolnilnega pouka in ne
osrednjega, že sam po sebi izžareva hierarhičnost, kar pa je v nasprotju z enakimi možnostmi
(Skubic Ermenc, 2003, po Klinar, 2010). Poleg tega sta oba načina poučevanja materinščine v
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nasprotju z dognanji strokovnjakov, ki zagovarjajo dejstvo, da je za globlje razumevanje
drugega jezika oziroma jezika okolja, najprej pomembno dobro znanje svojega prvega jezika
(Klinar, 2010).

2.3 PROSTOVOLJCI IN NJIHOVA VLOGA PRI VKLJUČEVANJU OTROK
MIGRANTOV V SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM
2.3.1. Načelo »enakosti« versus načelo »enakih rezultatov«

O vlogi in funkciji šole kot instituciji, v kateri se poleg izobraževanja odvija tudi vzgoja, na
katero v sodobnem času največkrat pozabimo, sem mnenja, da je treba spregovoriti tudi o
pravičnosti šole, ki je kot eno od načel navedeno že v Beli knjigi iz leta 2011 in je po mojem
mnenju vredna omembe, saj je sodobni čas prinesel v šolski prostor ne le otroke s posebnimi
potrebami, temveč tudi otroke migrante, ki pa jim je treba zagotoviti enakovreden prostor, v
katerem se bodo tudi ti otroci imeli priložnost povzdigniti po lestvici znanja navzgor, s tem pa
bodo posledično uspešneje konkurirali na družbeni lestvici.
Pravična šola je šola, ki izhaja iz pravice vsakogar do kakovostnega znanja in razvoja.
Namesto načela enakosti se sedaj kot kriterij šolske pravičnosti pojavlja načelo »enakih
rezultatov«. Tako sta sedaj šola in učitelj soodgovorna za šolsko uspešnost slehernega učenca.
Skladno s tem mora šola zagotoviti posebno skrb in odgovornost za deprivilegirane dele
populacije (Medveš, 2006). Torej o pravični šoli govorimo takrat, ko institucija kot taka
posveča večjo skrb otrokom, ki imajo težave v doseganju učnih ciljev, predvsem pa tistim
otrokom, ki zaradi objektivnih ovir in možnosti razvoja sami ne dosegajo standardov, ki bi jih
lahko glede na njihove sposobnosti. Krivično je torej po mnenju avtorja (prav tam), da
določeni otroci – med katere po mojem mnenju sodijo tudi migrantski otroci – napredujejo
pod »blažjimi pogoji«. S tem namreč sistem omogoča, da šola za tovrstne otroke že v osnovi
nameni zmanjšano skrb za njihovo znanje in razvoj njihovih potencialov. Šola je pravična, ko
z različnimi učenci ravna različno! Medveš (2003) navaja upoštevanje različnosti otrok pri
pouku in učenju, prilagajanje organizacije dela, uporabo primernih učnih strategij, metod in
sredstev ter posebne učne pomoči učencem z različnim socialnim in kulturnim ozadjem ter
različnimi sposobnostmi kot mikro pojave, ki zahtevajo od šole kot institucije in vsakega
učitelja mnogo dodatnih naporov za razvoj pristopa k poučevanju. Glede na zakonodajo, ki je
po mojem mnenju premalo občutljiva do situacije migrantskih otrok in na ta način med
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drugim kaže na stanje duha v naši obstoječi družbi, po mnenju Grobelškove (2010) pomoč
učencem pri vključevanju v šolsko delo in pri premagovanju učnih težav, nudijo predvsem
nevladne organizacije.

2.3.2. Vloga socialnih mrež in socialnega kapitala v odnosu do socialne izključenosti
Sodobna zahodna družba je družba znanja. Prav zato deluje do posameznikov in skupin, ki
zaradi različnih razlogov ne zmorejo doseči pričakovanj večine, tudi že izključujoče. Šola kot
ideološki aparat države pa deluje po enakem principu. Uletova (2008) navaja, da so
izobraževalni sistem, sistem zaposlovanja in prostočasni kulturni sistem tri institucije, ki
obvladujejo otroštvo in mladost. Ker pa mladost hkrati sovpada z obdobjem šolanja, ne čudi
dejstvo, da nad mladimi narašča pritisk, da si pridobijo kar se da veliko zanja in hkrati čim
višji nivo tega. Tako je investicija v izobrazbo in osebnost mladine vedno večji in predvsem
glavni strošek družin – uspeh mladih v šoli in izvenšolskih dejavnostih pa pokazatelj
uspešnosti celotne družine, v katero ta mladi posameznik sodi – istočasno pa se po mnenju
Jointa (2002, po Martinjak, 2003) razume kot preventiva pred socialnim izključevanjem in
hkrati kot podpora pri socialnem vključevanju najranljivejših skupin5. Žal pa realnost kaže,
kot poudarja Dragoš (2002), da so sicer lahko potencialni nosilci talentov – tako imenovanega
duševnega kapitala – posamezniki iz vseh socialnih kategorij, kar predpostavlja tudi Splošna
deklaracija o človekovih pravicah, vendar so zmožnosti za realizacijo tega kapitala omejene
zgolj na privilegirane – marginalizirani posamezniki so iz tega »tekmovanja« izključeni.
Socialne vezi in mreže pa so tisto, kar po Zrim-Martinjakovi (2006) olajša dostop do znanja.
Martinjakova (2004) navaja, da je socialna vključenost eksistenčnega pomena za vsakega
posameznika. Zato je vključenost cilj vseh socialno izključenih posameznikov. Vzroke
socialne izključenosti6 avtorica najde v neposredni povezavi z revščino, v smislu materialnega
pomanjkanja, ki pa po mnenju Becka (1998, po Ule, 2008) ni več usoda razreda, temveč je
krivda za šibek ekonomski in posledično socialni položaj na ramenih posameznika. Vendar
5

Socialno ranljivi so tisti posamezniki, ki so v stiku z institucijami bolj izpostavljeni njihovi kontroli in
sankcijam, kot pa imajo od njihovih intervencij, koristi (Van Kerckvoorde, Vettenburg, Walgrave, 1984, po Ule,
2008).
6
Definicija socialne izključenosti pravi, da je to proces, ki posameznika in njegove družine, skupine in soseske
prikrajšuje za sredstva, potrebna za sodelovanje pri družbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih družbe kot
celote. Ta proces je predvsem posledica revščine in nizkih dohodkov, krepijo pa ga še drugi dejavniki, kot so
diskriminacija, nizka izobrazba in slabe življenjske razmere. V tem procesu so ljudje izključeni od ustanov in
storitev, družbenih mrež in priložnosti za razvoj, ki jih sicer uživa velika večina družbe (Pierson, 2002, po
Martinjak, 2004, str. 486).
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lahko vidimo z lastnimi očmi, da je materialna revščina dandanes le ena od njenih oblik.
Danes namreč govorimo o tako imenovani socialni revščini. Ta med drugim vključuje
revščino brezposelnosti in nezmožnost vključevanja na trg delovne sile; revščino zaradi
družbenih premikov, migracij; revščino zaradi stiske, odklonskosti in prekinitve šolanja –
skratka, navezuje se bolj na socialne odnose oziroma na odsotnost teh. Problem socialne
izključenosti je tako tesno povezan s kategorijo medosebnih odnosov (Mion, 1999, po
Martinjak, 2004). Avtorica navaja ugotovitve raziskovalcev, ki so našli pomembne povezave
med socialnim kapitalom in številnimi družbenimi pojavi, kot so dosežki v izobraževanju,
delikvenco, stopnjo kriminala, zdravja, ne nazadnje kvalitete življenja (prav tam).
Današnji problem medosebnih odnosov se navezuje na nestrpnost, odtujenost, nesolidarnost
in prevlado egoističnega tekmovanja nad sodelovanjem, poudarja Martinjakova v enem od
svojih člankov (2003). Socialna izključenost zavira dostop do pomoči in priložnosti, zato na
posameznikovo socialno vključenost pomembno vplivajo socialne interakcije, socialne mreže
in skupnost, v kateri posameznik živi (Ule, 2008).
Vloga socialnih mrež za posameznikovo vključenost v družbo je enormnega pomena. Pierson
(2002, po Martinjak, 2004) navaja, da je socialna mreža splet odnosov, skozi katere se ljudje
med seboj povezujemo in na ta način določa kvaliteto posameznikovega življenja. Goste,
močne in široko razširjene mreže posamezniku omogočajo večjo socialno vključenost. V
nasprotju pa šibke socialne mreže deprivilegirajo posameznika pri socialni podpori in
neformalni pomoči, ki ju potrebujemo za aktivno udeležbo v družbi. Socialna izključenost je
torej značilna za posameznika s šibko socialno mrežo. Avtorica Cattell (2001) je z analizo
socialnih mrež opozorila na odnos med stopnjo vezi med posameznikom in socialnim okoljem
in potrdila pet tipičnih socialnih mrež. Poleg vzajemnih oziroma solidarnih; tradicionalnih;
heterogenih; homogenih socialnih mrež, bi za namen svojega diplomskega dela izpostavila
predvsem socialno izključeno oziroma odsekano socialno mrežo. Zanjo je značilno, da je
omejena z majhnim številom članov v skupini in šibkim povezovanjem z drugimi družbenimi
skupinami. Sem spadajo novinci, priseljenci, brezposelni, ženske, izolirani starejši, samski
starši in begunci.
Pomen socialnega kapitala je po mnenju Martinjakove (2004) v tem, da vnaša velike
spremembe v naša življenja. Vpliva na psihološke in biološke procese in na ta način zvišuje
vrednost posameznikovega življenja. Ljudje, ki premorejo veliko socialnega kapitala, to pa
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pomeni imeti veliko znanja in socialnih veščin, se laže spopadajo s travmami. Občutek
pripadnosti posameznika neki socialni mreži – ki po mnenju Zrim-Martinjakove (2006)
usposablja posameznika, skupino oziroma skupnost za deljenje norm, vrednot, kulture, navad
in običajev – je nekaj, kar posamezniku zelo koristi, saj mu socialni kapital lahko predstavlja
strategijo reševanja svojih problemov. Po mnenju Martinjakove (2004) se socialni kapital
razume kot družbeni in individualni vir, ki se kaže skozi medosebne odnose, mrežno strukturo
posameznikov in družbe. Socialni kapital je tako razumljen kot potencial in možnost
posameznika, saj je ujet v idejo, da so socialne vezi najpomembnejša osnova za preživetje.
Gre za tako imenovane socialne resurse, ki poleg osebnih zmožnosti, vplivajo na
posameznikov uspeh znotraj obstoječe družbe. Socialni kapital je v družbi znanja bistvenega
pomena, ki odpira mnoga vrata v svet, poln pričakovanj in še večjih želja.
Tudi Zrim-Martinjakova (2006) poudarja pomen dosežkov v izobrazbi v odnosu do
socialnega kapitala. Pravi, da so bistvenega pomena pri učenju socialne mreže, norme in
kulturni kontekst. Kako pomemben vpliv ima socialni kapital na posameznikova znanja,
veščine in kompetence, je raziskoval Coleman (2000, po Zrim-Martinjakovi, 2006). Njega
socialni kapital zanima predvsem v povezavi med socialno neenakostjo in dosežki v
izobraževanju. Ugotavlja, da naj bi bili šolsko uspešnejši tisti otroci, ki živijo v bolj ugodnih
ekonomskih in socialnih razmerah – podobno, kot je ugotovil kasneje Dragoš (2006) in je te
otroke imenoval kot privilegirane v nasprotju z marginaliziranimi. Colemanovi (2000, po
Zrim-Martinjakovi, 2006) rezultati raziskav pokažejo, da socialni kapital lahko kompenzira
socialni in ekonomski primankljaj. Zato menim, da je pomembno, da si šole prizadevajo
ustvariti šolski prostor kot socialni prostor, kjer so medosebni odnosi takšni, ki otroka
prepričajo in motivirajo, da ponovno pride k pouku ne glede na ocene, ki jih ima. Osebno
verjamem, da smo vsi ljudje našega planeta med seboj povezani, vendar se na žalost sami
razlikujemo glede na barvo kože, etnično in versko pripadnost in podobno ter na ta način
vzpostavljamo vertikalne odnose, namesto da bi sprejeli raznolikost kot bogastvo, saj nas bi
»istost« v resnici glede na radovedno človekovo naravo kaj hitro zdolgočasila. Kot navaja
Delors (1992, po Martinjak, 2003, str. 150): »Svet je naša vas: če se ene hiše loti ogenj, so
takoj v nevarnosti tudi vse strehe nad našimi glavami. Če bo eden od nas skušal začeti
obnovo, bo njegov trud zgolj simboličen. Solidarnost mora postati glavno načelo: vsak od nas
mora prevzeti svoj del splošne odgovornosti!«
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Na ta način smo prav tako soodgovorni do vseh otrok migrantov, ki zaradi bodisi drugačnega
predznanja, ki je kulturno in socialno pogojeno, bodisi zaradi nerazumevanja novega jezika
ali pa nizke samopodobe ter nezaupanja v lastne zmogljivosti ne zmorejo doseči pričakovanj
družbe. Vendar nam družbeni tempo onemogoča vrednote, kot so solidarnost, strpnost,
empatija. Navkljub hitremu načinu življenja pa nam pomanjkanje časa za sočloveka ne bi
smel biti izgovor, vsak je namreč gospodar zgolj sebe in svojega telesa. To nam mnogokrat,
sploh pa na področju integracije priseljencev v novo okolje, pokažejo prostovoljke in
prostovoljci, ki s svojimi vrednotami gradijo most med pripadniki večinske in pripadniki
manjšinske kulture – vse to na račun svojega prostega časa.

2.3.3. Nevladne in prostovoljske organizacije

»Brez solidarnosti ne moremo« je eden uvodnih stavkov, s katerim je ob otvoritvi 3.
slovenskega kongresa prostovoljstva trenutna predsednica Slovenske filantropije, gospa Anica
Mikuš Kos, nagovorila zbrane (Mikuš Kos, 2001, str. 11). Človeštvo brez nje ne bi moglo
preživeti, saj ni naključje, da smo ljudje družbena bitja in tako »obsojeni« na skupno
sobivanje, znotraj katerega je solidarnost nujna.

Vendar se je v drugi polovici dvajsetega stoletja zdelo, da solidarnost ni tako potrebna kot
doslej. Obstajalo je kar nekaj držav, v katerih je vladal socialistični režim, ki je poskrbel za
ljudi; bila je blaginja, ki je skrbela in obetala dobro ter predvsem dostojno življenje za vse.
Situacija se je v osedemdesetih letih prejšnjega stoletja v večini teh držav začela spreminjati
tako, da je začelo naraščati število tistih, ki nimajo in hkrati manjšati število tistih, ki imajo.
Počasi bo na ta način srednji razred, ki je bil tako značilen za obdobje socializma izginil,
razlike med bogatimi in revnimi pa bodo še naraščale. V takšnih okoliščinah so se vse bolj
ponovno začeli kazati obrisi mogočne družbe, to je civilne družbe. Državljani so se v
tovrstnih razmerah začeli spraševati, kaj lahko storimo, da bo situacija na našem planetu zopet
boljša – človeku prijaznejša – in prišli do sklepa, da lahko storimo več v organiziranih
skupinah in ne kot posamezniki. Tako je zaživelo gibanje nevladnih in prostovoljskih
organizacij, ugotavlja avtorica (prav tam).
Ko govorimo o nevladnih organizacijah, imamo pri tem v mislih nevladni neprofitni sektor.
Mnoge nevladne organizacije pa so prostovoljske, saj to pomeni, da v njih delujejo tudi
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prostovoljci ali zgolj prostovoljci. Za neprofitne nevladne in prostovoljske organizacije je
značilno (Mikuš Kos, 1996, str. 27, 28):


ne delujejo znotraj državnih ustanov, vendar jih vlada (lahko) podpira moralno, finančno,
organizacijsko in je lahko z njimi v partnerskem odnosu;



so neprofitne, kar ne pomeni, da ne smejo izvajati plačanih dejavnosti, vendar pa morajo
dobiček porabiti za osnovno dejavnost;



so tvorbe, ki so nastale na osnovi prostovoljne odločitve skupine državljanov, kar ne pomeni,
da niso poklicno vodene in da ne morejo imeti redno zaposlenih delavcev;



delujejo na zakonski osnovi in morajo spoštovati veljavna in za področje dogovorjena etična
pravila delovanja.

Za nevladne in prostovoljske organizacije se uporablja izraz »tretji sektor« – poleg državnega
ali lokalnega in tržnega ali gospodarskega sektorja. Naziv prihaja iz Amerike, vendar se je
močno uveljavil tudi v evropskem prostoru (Mikuš Kos, 2001a). Tradicionalna vloga sektorja
je bila sprva zagotavljanje pomoči in zmanjševanje stisk prikrajšanih in trpečih, dandanes pa
jih lahko prepoznamo po vlogi vzpodbujevalcev in nosilcev razvoja. Nevladne organizacije
tako nimajo več zgolj vloge »mašilcev« omejitev in nezmožnosti drugih socialnih institucij,
temveč vnašajo nekaj posebnega v zmanjševanje revščine in družbene neenakosti nasploh. Na
tem mestu je treba opozoriti, da delovanje tretjega sektorja ni omejeno le na področje sociale,
temveč deluje tudi na področju kulture, ekologije, športa in podobno. V svojem diplomskem
delu se bom omejila na delovanje sektorja na socialnem področju.

Vloga tretjega sektorja:


Je izvajalec servisov na področju socialnega varstva, izobraževanja, zdravstva in skrbi za
prikrajšane skupine – značilno za nevladne organizacije je, da zaznavajo potrebe ljudi v
okolju in glede nanje oblikujejo svoje usmeritve za programe in storitve. V tej vlogi jih vse
bolj prepoznava tudi država, zato je nevladni sektor vedno bolj deležen njene podpore. Poleg
zaznavanja potreb posameznikov in skupin je značilno tudi hitro odzivanje na te potrebe;
sposobnost mobilizacije tako človeških (prostovoljci) kot tudi finančnih virov (donacije).
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Posebej velja opozoriti, da tretji sektor ponuja usluge, ki niso le količinska dopolnitev
pomanjkljivim uslugam državnega sektorja, temveč so predvsem kvalitetnejše (Mikuš Kos,
2001a). Na področju izobraževanja, ki je za moje diplomsko delo še posebej pomembno, je
vloga tretjega sektorja prav v tem, da je lažje dostopno. Nevladne organizacije in prostovoljci
prihajajo v naravno okolje oseb, ki potrebujejo pomoč in podporo. Z njimi so pripravljeni
deliti življenje, z namenom, da spoznajo njihovo kulturo, njihovo posebnost in jo upoštevajo
pri pripravi izobraževalnega programa. Izobraževanje je neformalno, kar dejansko pomeni, da
stremi predvsem k spreminjanju čustev, stališč in prepričanj, prenos znanja je v resnici na
zadnjem mestu. In v tem se razlikuje od formalnega izobraževanja – nevladne in
prostovoljske organizacije torej zanima človek najprej kot človek, šele nato kot subjekt znanja
(Findeisen, Šantej, 2001);


Druga pomembna funkcija pri zagotavljanju socialnega blagostanja pa je zagovorništvo,
socialni aktivizem in političnost. Izvaja pritiske na odločevalce politik, daje pobude in zglede,
kako reševati probleme. Nevladni sektor ima svoj vrednostni sistem in ideologijo, ki jo širi v
prostor. Tako so vrednote, ki jih širi med ljudi solidarnost, zmanjševanje neenakosti glede
možnosti in priložnosti, vzdrževanje človeškega dostojanstva, zaščita človekovih pravic in
podobno. Ljudi podpira in spodbuja, da je v njih moč, s katero naredijo nekaj za lastno dobro
oziroma dobro za svojo skupnost (Mikuš Kos, 2001a).

Učinki delovanja nevladnih in prostovoljskih organizacij so naslednji (Mikuš Kos, 1996, str.
36, 37):


vplivajo na življenje in zdravje neposrednih porabnikov, ki je bolj kvalitetno (na primer na
otroke s psihosocialnimi motnjami, ki jim pomagajo prostovoljci, ali vplivajo na starše);



vplivajo na družino osebe, ki ji pomagajo (na primer na starše otroka z učnimi težavami, ki
mu prostovoljec pomaga);



vplivajo na prostovoljne delavce (občutek socialne koristnosti, zadovoljstva, osebnostne rasti,
povezovanje z ljudmi, pridobivanje novih znanj in izkušenj);



vplivajo na socialnovarstvene in zdravstvene ustanove (izboljšanje kakovosti delovanja,
ugodnejša psihosocialna klima, večja motivacija bolnikov ali varovancev za zdravljenje ali
aktivnosti, zmanjševanje psihičnih obremenitev osebja in podobno);
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vplivajo na širšo družbo (glede vrednot, kot so odgovornost do lastnega ravnanja,
osveščenost, solidarnostno vedenje in podobno);



vplivajo na zakonodajo;



vplivajo na uveljavljanje človekovih pravic in otrokovih pravic;



vplivajo na pokrivanje potreb – poskrbijo za nekatere potrebe, za katere država ne zmore
poskrbeti oziroma državi olajšajo izvajanje nekaterih dejavnosti.
Torej, avtorica (prav tam) poudarja, da nevladne in prostovoljske organizacije ne delujejo
zgolj iz srčnosti, postajajo vse bolj pomembna ekonomska kategorija, ki ljudem pomaga na
različne načine – ustvarja tako nove socialne mreže, servise kot tudi nova delovna mesta. Ne
nazadnje je obstoj tretjega sektorja pokazatelj stopnje demokracije v neki državi.

2.3.4. Delovanje prostovoljk in prostovoljcev
»Na cesti sem videl majhno deklico, ki jo je zeblo v pretanki obleki, da je trepetala od mraza;
vedel sem, da nedvomno tudi jesti nima dovolj. Ujezilo me je in očital sem Bogu: »Zakaj to
dopuščaš? Zakaj ničesar ne ukreneš?«.
Nekaj časa je Bog molčal. Ponoči pa mi je nenadoma odgovoril: »Saj sem vendar že nekaj
ukrenil. Ustvaril sem tebe.«
(de Mello, 1982, str. 61)
Ob omembi besede prostovoljec oziroma prostovoljka pomislimo največkrat na osebo, ki ima
veliko srce, je opremljena z veliko količino energije in elana, ima nove ideje ter posledično za
svoje delo ne pričakuje nikakršnega plačila in deluje na socialnem, zdravstvenem, kulturnem
ali kakem drugem družbenem področju. Ob tem nemalokrat krivično pomislimo, da gre za
osebe s preveč prostega časa, ki so iskreno rečeno »malo čez les«, saj konec koncev, kdo pa si
v današnjem potrošniškem sistemu v resnici želi delati zastonj, ko pa način življenja spodbuja
materializem in potrošnjo ter s tem sebičnost. Kaj torej pomeni prostovoljstvo in
prostovoljsko delo? Zakon o prostovoljstvu (2011) v prvem odstavku drugega člena pravi, da
je prostovoljstvo družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom,
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in
družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe; prostovoljsko delo
pa definira v prvem odstavku petega člena in pravi, da gre za delo, ki ga posameznik po svoji
svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi
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zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Zadnja definicija je zapisana širše, saj želi
poudariti razliko med prostovoljskim delom in prostovoljnimi prispevki, pri katerih sicer gre
za pomoč drugim, vendar pa ne gre za delo.
Prostovoljci zaradi želje po pomoči drugim, čeravno obstaja še vrsto motivov, zakaj se ljudje
odločamo za prostovoljstvo pomoči potrebnim, darujejo svoj čas, svoje znanje, veščine,
izkušnje in podobno. Kakšne pa so značilnosti dobrega prostovoljca? O tem razmišljata
Ochmanova in Jordan (1997), ki pravita, da se od prostovoljcev navadno pričakuje ogromno.
Šlo naj bi za neke vrste idealno osebo, ki v svoji duševnosti premore odprtost duha,
občutljivost, sposobnost sodelovanja, profesionalen odnos, strpnost do drugačnih, motivacijo
in nesebičnost. Mikuš Kosova (1996) poudarja, da prostovoljci v današnjem času opravljajo
pomembno vlogo na področju varovanja in promocije duševnega zdravja mladih in otrok in
pomembno prispevajo k prevenciji psihosocialnih motenj. Sodelovanje prostovoljcev znotraj
šol dokazuje, da so socialne in mentalnohigienske službe prepoznale potencialen prispevek
prostovoljcev pri zmanjševanju odklonskih vedenj (katerih razlog je tudi slab šolski uspeh, ki
je posledica nerazumevanja jezika), ki so v družbi nezaželena. V vlogi prijatelja, animatorja,
podpornika, zgleda, pomočnika, svetovalca pri obvladovanju stisk se vgrajujejo kot varovalni
dejavnik v življenjski prostor mladih, ki so izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja glede
psihosocialnih motenj.

Ravno v zvezi z odklonskimi vedenji je v tesni povezavi negativna samopodoba, ki jo
navadno imajo ti otroci in mladostniki. Za razvoj pozitivne samopodobe mladih, ki prihajajo
iz neugodnih sredin, je zlasti potrebno izobraževanje, da se prepreči šolski neuspeh, ki je zgolj
začetek poti, ki lahko vodi v prepad na družbeni lestvici. Prostovoljci in prostovoljke so pri
tem pomemben dejavnik, ki s svojim pristopom pripomorejo, da izboljšajo šolski uspeh otrok,
katerim starši iz takšnih in drugačnih razlogov ne morejo pomagati in jih na ta način lahko
zagotovijo vstopnico za vstop v družbo (Mikuš Kos, 2001b).
Sedaj že vemo, da uspeh posameznika ni odvisen le od njega, ampak je v veliki meri zanj
odgovoren celoten sistem, ki je do določenih oseb bolj prizanesljiv in podporen, do drugih pa
manj. Prav tako sem v prejšnjih poglavjih omenila, da pri tem največjo vlogo igra ravno
učitelj oziroma njegov odnos, ki ga ima do svojega učenca. In prav ta odnos je pri otrocih z
učnimi težavami – med katere uvrščam tudi otroke migrante – še posebej pomemben. Otroci z
učnimi težavami si tako od učitelja po mnenju Kavklerjeve (2001) želijo predvsem osebo, ki
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zna zagotoviti mirno vzdušje, je potrpežljiva, jim dovoli narediti napako, jih posluša, se
pogosto nasmehne, jih spodbuja, je razumevajoča, spoštljiva ... Želijo si osebe, ki jih sprejme
kot celoto, z vsemi prednostmi in pomankljivosti, kajti nihče ni popoln, vzame pa si čas tudi
za osebne težave. Takšna oseba je navadno prostovoljec oziroma prostovoljka.
In prav zato je treba prostovoljce podpirati – kajti kot navaja Oblakova (2007), si ljudje pri
prostovoljskem delu želijo pridobiti tudi nekaj zase. Pri tem ima pomembno vlogo mentor. Z
vidika prostovoljca je mentor oseba, ki ga vpelje v delo, mu predstavi potrebno za uspešno
opravljanje prostovoljskega dela, ga spremlja, se z njim pogovarja, mu pomaga vrednotiti
izkušnje. Mentor je prav tako oseba, ki je soodgovorna za motivacijo prostovoljcev.
Motivacija je za prostovoljce ključnega pomena tudi za razvoj odnosa z uporabnikom,
ugotavlja Videmškova (2001). Poleg izobraževanj, ki prostovoljce opremi z novimi
specifičnimi znanji, veščinami in idejami, je za vzdrževanje motivacije potrebna tudi
supervizija, na kateri ima prostovoljec priložnost razbremenitve, saj se pri svojem delu srečuje
s težavami ljudi z obrobja, ki so omejene na preživetvene potrebe, kar povzroča stisko vseh
vpletenih. Pomembno je, da se mentor oziroma organizacija zaveda, kako pomembno vlogo
opravlja prostovoljec, prostovoljka v njihovi organizaciji, saj so prostovoljci dodana vrednost
in bodo kot taki delovali tako dolgo, dokler bodo čutili, da je njihov trud prepoznaven, oni pa
spoštovani in v svojih idejah, mnenjih upoštevani!
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE
V svoji diplomski nalogi želim v prvi vrsti poudariti, da so v današnjem času in prostoru
migracije nekaj povsem normalnega, čemur se Evropa kot po večini kontinent priseljevanja
enostavno ne bo mogla več izogniti – vsaj dokler bo gospodarsko uspešna. Sama razloge za to
vidim tudi v preteklih ravnanjih evropske civilizacije, ko smo si prisvajali tako ozemlja,
surovine, kulture, ne da bi koga vprašali, ali to sploh smemo. Podobno je torej z množičnimi
priseljevanji v Evropo, kjer se na prvi pogled zdi, da se tu cedita med in mleko. Šele realnost
življenja pokaže, da je v evropskem prostoru dandanes vse teže postati »Evropejec« oziroma
»Evropejka« v pravem pomenu besede – to je subjekt z vsemi pravicami in na drugi strani
odgovornostmi. Migranti, za večino katerih je vsakdan precejšen padec na trdna tla, so tako
objekti, nad katerimi se »avtohtoni« prebivalci znašajo tako ali drugače, istočasno pa
pozabljajo, da so tudi oni ali da smo tudi mi bili nekoč morda doma drugje, pa so nas takšni in
drugačni razlogi poslali na pot, ki nam je obetala boljše življenje. Ne nazadnje sem v
teoretičnem uvodu zapisala, da se ljudje preseljujejo od nekdaj.
Vendar smo ljudje očitno takšna vrsta, ki največkrat pozabimo posledice preteklih dejanj in se
več kot očitno ne naučimo veliko iz svojih izkušenj. Zato so migranti pod velikim pritiskom,
ko pridejo v Evropo z upanjem, da si bodo ustvarili boljše in dostojnejše življenje. Kaj
nimamo konec koncev prav vsi enakih potreb – to je potreb po mirnem in zadovoljnem
življenju? Če je odgovor pritrdilen, zakaj se večina ljudi potem še vedno čudi, da migranti
»hodijo« k nam! Nacionalne vlade tako še naprej oblikujejo in kasneje podpisujejo vse
možne dokumente, s katerimi urejajo dotok priseljevanja, pogoje življenja migrantov, kakšne
so njihove pravice in dolžnosti in podobno, vsakdan življenja pa je po mojem mnnenju za
precej migrantov zelo težek. Kako se uspešno vključiti v evropsko oziroma slovensko družbo,
je veliko vprašanje za mnoge. Največkrat ljudje pozabijo, da sta za medkulturni dialog
potrebna oba predstavnika različnih kultur, ne le tisti, ki je prišel nazadnje. Potem ni dialoga,
gre za monolog. Ljudje bi se morali obuti v njihove čevlje in morda v njih preživeti nekaj dni
in z njimi doživeti kar se da različne situacije – od trgovine, sprehoda v parku, zdravnika do
šole – če gre za otroka migranta. Takrat bi videli, kako zelo smo si lahko različni in da je laže,
če k temu posamezniku pristopimo kot predstavniki večinske kulture in ga povabimo v svojo
družbo. Osebno verjamem, da bo proces vključevanja v novo družbo veliko lažji tako za
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migranta kot tudi za pripadnike večinske kulture. Morda se bo občutek, da se oni ne marajo
ničesar naučiti, da ne spoštujejo slovenske kulture, razblinil. Morda.

Namen raziskave oziroma situacijske analize, ki sem jo pripravila v okviru Slovenske
filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, kjer sem bila nekaj časa tudi zaposlena, je
bil predvsem analizirati stanje na področju dela z otroki migranti v petih slovenskih krajih
(Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Nova Gorica), ki imajo statistično gledano največji delež
migrantov. Tem krajem smo dodali še Mursko Soboto. Izkušnje Slovenske filantropije, ki ima
kot nevladna organizacija na podočju dela z otroki migranti bogate izkušnje, namreč kažejo,
da slovenski šolski sistem skupaj z zakonodajo ne odgovarja v zadostni meri na potrebe otrok,
ki prihajajo izven meja Slovenije. Zato smo z analizo dejansko želeli ugotoviti, s kakšnimi
težavami se v praksi soočajo šole, ki v sistem izobraževanja in vzgoje vključujejo tudi otroke
migrante. Cilj pripravljene analize je bil pripraviti

programe pomoči za lajšanje

identificiranih težav. Tako smo pilotske programe pomoči zasnovali preko različnih aktivnosti
na podlagi spodbujanja medvrstniške pomoči, prostovoljskega dela in ozaveščanja o
mekulturnosti in strpnosti. V pripravo modelov smo zaradi finančnih, posledično pa tudi
kadrovskih in logističnih razlogov vključili zgolj petnajst najbolj zainteresiranih šol, vendar
jih je mogoče prenesti tudi v druga okolja, ki v aktivnosti niso bila izbrana.

3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Kakšna je situacija na področju vključevanja otrok migrantov v slovenski šolski sistem,
posebej glede naslednjih vprašanj:


Kateri otroci so v šoli opredeljeni kot otroci migranti?



Katere so najbolj pogoste izvorne države otrok migrantov?



Katere specifične programe razvijajo šole, da je otrokom migrantom olajšan proces
vključevanja v šolski sistem?



Ali se podpira organizirane oblike prostovoljskega dela?



Na katerih področjih se kažejo potrebe po posebni obravnavi otrok migrantov?



Ali so prisotne težave pri delu z otroki migranti?



Kako šola zagotavlja ohranjanje kulturne identitete otrok migrantov?
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Ali želijo razvijati šole posebne oblike pomoči pri integraciji otrok migrantov v šolsko in
lokalno okolje?



Kakšne aktivnosti je treba razvijati na šoli za boljšo integracijo otrok migrantov?



Komu so namenjene te aktivnosti?



Ali so na šolah pripravljeni razvijati prostovoljsko delo, s katerim bi otrokom migrantom
olajšali proces integracije?



Kaj je treba storiti za boljšo integracijo otrok migrantov v šolski sistem?



Katere institucije so po mnenju šol odgovorne za urejanje boljše vključenosti otrok migrantov
šolski sistem?

3.3. METODOLOGIJA

Izvedla sem situacijsko analizo, ki je bila del širšega programa »Mladim migrantom
prilagojeni programi integracije« znotraj Slovenske filantropije. Situacijsko analizo sem
pripravila na podlagi analize vprašalnikov, ki so bili poslani osnovnim in srednjim šolam iz
petih slovenskih mest s statistično največjim deležem migrantov v Sloveniji. Kot že
omenjeno, smo krajem dodali še Mursko Soboto.
Gre za deskriptivno kvantitativno metodo, saj sem preko izpolnjenih vprašalnikov
interpretirala dano situacijo. Z analizo sem želela pridobiti podatke oziroma predvsem
ugotoviti, kakšno je stanje na področju integracije mladoletnih migrantov v slovenski šolski
sistem. Pri tem sem se prav tako ukvarjala s težavami, ki se pri tem pojavljajo – tako
sistemske kot specifične; programi, ki tovrstne težave lajšajo; aktivnosti, ki spodbujajo
integracijo, odzivi šolskega in lokalnega okolja in podobno.
Poleg situacijske analize sem za bolj stvaren oris situacije na področju vključevanja otrok
migrantov v šolski sistem dodala še primer dobre prakse, s katero si lahko pomagajo ostale
šole in se v težavah lahko obrnejo nanjo, in refleksije mlade prostovoljke, ki je dve šolski leti
spremljala migrantskega dečka.
V vseh treh metodah se prav tako prepletajo moje osebne izkušnje, ki sem jih pridobila
znotraj svoje prve zaposlitve na Slovenski filantropiji, kjer sem koordinirala in izvajala učne

58

pomoči za šolajoče se otroke – begunce. V enem šolskem letu sem osmim otrokom
migrantom pomagala pri šolskem učenju, nato pa sem še dve leti kot prostovoljka nadaljevala
svoje delo z enim od teh učencev migrantov, ki brez pomoči prostovoljcev žal zagotovo ne bi
izdelal razreda. Pa razlog ni bil v njegovih znižanih intelektualnih sposobnostih.

3.3.1. Opis vzorca in postopek zbiranja podatkov

Situacijska analiza je pripravljena na podlagi analize vprašalnikov, ki so bili poslali osnovnim
in srednjim šolam iz petih slovenskih mest s statistično največjim deležem migrantov v
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper in Nova Gorica. Dodatno so bili vprašalniki
poslani še na šole v Murski Soboti. Vprašalniki so bili skupno poslani sto devetintridesetim
osnovnim in srednjim šolam, in sicer: štiriinšestdeset vprašalnikov na šole v Ljubljani,
devetintrideset v Maribor, petnajst v Kranj, devet v Mursko Soboto, osem v Koper in štiri v
Novo Gorico. Vprašalniki so bili naslovljeni na šolsko svetovalno službo. Izpolnjene
vprašalnike je vrnilo skupno devetinštirideset šol, od tega trideset osnovnih in devetnajst
srednjih šol. Med njimi ena šola navaja, da nima učencev/dijakov z migrantskim ozadjem.
Za primer dobre prakse sem z ravnateljico gospo Sonjo Simčič in koordinatorico za tujce,
gospo Ireno Adlešič na Osnovni šoli Grm v Novem mestu opravila dva intervjuja. Pri obeh
sem vprašanja pripravila, vendar pa sem jih prilagajala in dopolnjevala glede na odgovore
intervjuvank. Oba sem posnela na diktafon in jih s pomočjo izjav strnila v opis, ki predstavlja
primer dobre prakse.
Poleg tega sem za realnejši prikaz dane situacije prosila še mlado prostovoljko, da mi s
svojimi besedami opiše problematiko mojega diplomskega dela in s tem še podkrepila vlogo
prostovoljcev pri vključevanju otrok migrantov v slovenski šolski sistem .

3.3.2. Opis vprašalnika

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov oziroma sklopov. Prvi del, osnovni podatki, zajema
osnovne informacije o šoli, aktivnostih na njej in morebitnih integracijskih in prostovoljskih
programih. Drugi del, specifike dela z učenci iz migrantskih družin, sprašuje po konkretnih
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dejavnostih, programih in postopkih dela z migrantskimi učenci. Tretji del, interesi šole in
predlogi rešitev, pa posamezno šolo sprašuje o željah, potrebah in predlogih dejavnosti,
povezanih z integracijo mladih migrantov – ali so posamične šole pripravljene razvijati
posebne oblike pomoči pri integraciji otrok migrantov v šolsko in lokalno okolje. Zadnja
točka vprašalnika izpolnjevalce vprašalnika spodbuja k dodatnim komentarjem ali/in
predlogom, ki jih vprašalnik ni zajel, se pa zdijo vredni omembe. Večina vprašanj je bila
zaprtega tipa, pri vprašanjih odprtega tipa so šole lahko podale svoje mnenje oziroma
komentar.

3.3.3. Obdelava podatkov

Vrnjene vprašalnike, ki so osnova za pripravo situacijske analize, sem obdelala brez programa
SPSS. Za tovrsten način obdelave sem se odločila, ker je bila večina vprašanj zaprtega tipa,
kar pomeni, da so bili odgovori ponujeni vnaprej in jih zato ni bilo težko obdelati. Prav tako
število vrnjenih vprašalnikov ni bilo tako številčno, da ne bi zmogla brez računalniških
programov. Pri odprtem tipu vprašanj pa sem skušala poiskati skupen imenovalec in jih na
osnovi tega tudi interpretirala.
Intervjujev nisem kvalitativno obdelala, vendar sem s pomočjo posnetih informacij opisala
primer dobre prakse na Osnovni šoli Grm v Novem mestu. Intervjujev prav tako nisem
zapisala, so pa shranjeni na CD-ju.

Refleksijo mlade prostovoljke sem dobesedno prepisala, saj menim, da je zelo nazorno
opisala svoje izkušnje, ki podkrepijo ugotovitve situacijske analize kot tudi primer dobre
prakse.

3.3.4. Rezultati in interpretacija
Kot sem do sedaj že nekajkrat omenila, je moja diplomska naloga situacijska analiza,
pripravljena na podlagi interpretacije vprašalnikov, ki sem jo znotraj programa »Mladim
migrantom prilagojeni programi intergracije« izvedla na Slovenski filantropiji. Namen analize
je ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na področju dela z otroki migranti, posledično pa smo
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na Slovenski filantropiji oblikovali programe, s katerimi bi lahko zanje zagotovili boljšo skrb
in s tem posledično boljšo vključenost otrok migrantov v sam šolski sistem.
3.3.4.1. Situacijska analiza


1. del - OSNOVNI PODATKI
Največ šol, ki so izpolnile vprašalnike, je iz Ljubljane – šestindvajset (šestnajst osnovnih šol,
deset srednjih šol), sledi Maribor – trinajst (osem osnovnih šol, pet srednjih šol), Kranj – pet
(štiri osnovne šole, ena srednja šola), Koper tri (ena osnovna in dve srednji šoli) in Nova
Gorica dve (ena osnovna in ena srednja šola).

Graf 1:
Šole, ki so izpolnile vprašalnik

Srednje šole;
19; 39%
Osnovne šole;
30; 61%

Skupna ocena deleža učencev oziroma dijakov z migrantskim ozadjem, ki obiskujejo
šole, ki so vrnile izpolnjene vprašalnike, je 6,43 %. Skupna ocena deleža učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem v osnovnih šolah znaša 5,70 %, dijakov v srednjih šolah pa 7,28 %.
Odstotek je najvišji v Novi Gorici (8,94 %), sledijo Ljubljana (8,53 %), Koper (4,22 %),
Kranj (3,29 %) in Maribor (3,22 %).
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Graf 2:
Šole, ki so izpolnile vprašalnik

Nova Gorica; 2;
4%
Koper; 3; 6%
Kranj; 5; 10%

Ljubljana; 26;
53%
Maribor; 13;
27%

Najvišji odstotek učencev/dijakov migrantov navajajo naslednje šole: Srednja ekonomska šola
Ljubljana (40 %), Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana (33 %), Srednja trgovska šola
Ljubljana (32 %) in Srednja zdravstvena šola Ljubljana (30 %). Med šolami izven Ljubljane
navaja najvišji odstotek učencev/dijakov z migrantskim ozadjem Osnovna šola Milojke
Štrukelj iz Nove Gorice (16,29 %).
Ob tem velja poudariti, da so prav vse navedene šole z najvišjim odstotkom učencev/dijakov
migrantov mednje uvrstile tako tiste, ki so se preselili v Slovenijo iz katere druge države,
kakor tudi tiste, ki so bili sicer rojeni v Sloveniji, vendar so se njihovi starši ali stari starši
rodili v kateri drugi državi in se potem preselili v Slovenijo (prva in druga generacija
migrantov).
Preden nadaljujem z interpretacijo statističnih podatkov glede odstotka učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem, je treba pojasniti naslednje: v vprašalniku je šolam prepuščena odprta
možnost, da same definirajo, katere učence oziroma dijake opredeljujejo kot učence oziroma
dijake z migrantskim ozadjem. Odgovore šol lahko razdelim v dve kategoriji: velika večina
šol med učence oziroma dijake migrante uvršča tiste učence oziroma dijake, katerih družina
se je pred kratkim (npr. pred enim letom) preselila v Slovenijo, otroci pa so bili rojeni v tujini.
Slovenščina ni njihov materni jezik, zato imajo z njo največkrat težave. Odgovore 81,63 % šol
lahko uvrstimo v to skupino. V tej skupini šole največkrat navajajo učence oziroma dijake,
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katerih starši so migrirali zaradi ekonomskih razlogov. V to kategorijo uvrščajo tudi
učence/dijake iz romskih družin, učence/dijake, katerih starši imajo začasno zaposlitev v
Sloveniji, učence, ki so prosilci za azil, učence/dijake, ki so v Sloveniji samo v ˝tranzitu˝ ter
učence/dijake, katerih družine so se pred kratkim preselile v Slovenijo in nimajo urejenih
administrativnih zadev (zaposlitev, državljanstvo, prebivališče, delovni vizumi, zdravstveno
zavarovanje …).
V drugo kategorijo lahko uvrstim ˝celovitejšo˝ definiranje učencev/dijakov z migrantskim
ozadjem, kot učencev/dijakov prve, druge ali tretje generacije (v Slovenijo so se preselili
učenci/dijaki z družinami, njihovi starši ali pa že njihovi stari starši). Ta skupina tako zajema
učence in dijake, ki so bili rojeni v tujini ali v Sloveniji staršem, ki izvorno prihajajo iz druge
države. Samo 10,2 % šol je podalo takšno širšo definicijo učenca/dijaka iz migrantske
družine. Sklepam lahko, da je večina učencev/dijakov t. i. druge generacije bodisi povsem
integrirana v šolski sistem bodisi učitelji njihovih posebnih potreb preprosto ne prepoznajo.
Dejstvo, da tako nizek odstotek šol navaja drugo generacijo priseljencev, pa prav gotovo kaže
tudi na to, da so v šoli prezrti: zaradi dobre integriranosti z njimi ni ˝posebnih težav˝, prav
tako pa se pogosto pozablja na ohranjanje in negovanje njihove kulturne identitete.
Največje breme za učitelje seveda predstavljajo učenci/dijaki, ki jih uvrščam v prvo kategorijo
in so v Slovenijo prišli pred kratkim, zato ne znajo slovenskega jezika in ne poznajo
slovenske kulture.
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Graf 3:
Način definiranja učencev/dijakov z migrantskim ozadjem

brez odgovora
8%
širše
10%

ožje
82%

Med državami izvora učencev/dijakov z migrantskim ozadjem šole največkrat omenjajo
naslednje: Makedonija (triintrideset šol), Bosna in Hercegovina (devetindvajset šol), Kosovo
(dvaindvajset šol), Srbija (devet šol), Kitajska in Ukrajina (sedem šol), Hrvaška (pet šol),
Albanija in republike bivše Jugoslavije (tri šole), Črna gora, Rusija in Turčija (dve šoli),
omenjene so tudi: Moldavija, Italija, Poljska, Argentina, Kazahstan, Estonija, države bivše
Sovjetske zveze, Tajska, Japonska, Češka in druge evropske države. Največkrat so tako
omenjene države, ki so nastale iz republik nekdanje Jugoslavije, kar se sklada s splošno sliko
imigracije v Slovenijo. Med drugimi državami so šole najpogosteje omenile Kitajsko in
Ukrajino.
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Graf 4:

Države izvora učencev/dijakov z migrantskim ozadjem
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Na vprašanje, ali imajo znotraj šole razvite specifične programe za podporo pri
integraciji učencev/dijakov z migrantskim ozadjem, je 59,18 % šol odgovorilo, da takšne
programe imajo; 36,73 % šol pa je navedlo, da takšnih programov nimajo.
Graf 5:
Specifični programi za podporo učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem
brez odgovorov; 2; 3%

nimajo; 22; 37%

imajo; 35; 60%

Med tistimi, ki so odgovorili pritrdilno, jih največ (triindvajset) navaja program učenja
slovenskega jezika. Ta poteka bodisi v obliki individualnih ur ali pa v obliki tečaja. Šole
navajajo, da je učenje slovenščine financirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport
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Republike Slovenije (danes Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS) ali pa
je izvedeno s pomočjo prostovoljcev. Nekatere šole so poudarile, da je število dodatnih ur
slovenščine, ki jih plačuje pristojno ministrstvo, največkrat nezadostno.
Osem šol navaja programe učnih pomoči. Ti so največkrat organizirani v obliki medvrstniške
pomoči. Šole navajajo še individualne ure za romske učence oziroma program dela z
romskimi učenci (imajo romskega pomočnika in socialnega pedagoga za delo z Romi);
podporo albansko govorečega učitelja; sodelovanje z različnimi organizacijami, kot so:
društvo Mozaik, MISSS (projekt POMT); in različne programe: pomoč pri vključevanju v
narodno skupnost; medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje;
delavnice socialnega učenja v posameznih oddelkih v okviru razrednih ur, aktivnosti iz
projekta ˝Za varno šolo˝ (vrstniška šola); ena šola pa je navedla, da vodi projekt za dijake
migrante, v katerem sodeluje petnajst šol.
Med šolami, ki so odgovorile, da specifičnih programov za podporo pri integraciji
učencev/dijakov z migrantskim ozadjem nimajo, je ena izmed šol navedla naslednje: ˝Med
učenci migranti so ogromne razlike. Nekateri, ki so že dalj časa v Sloveniji, so se odločili
vživeti v okolje, so v šoli zelo uspešni in ne želijo, da se jih obravnava drugače. Pridobili so
tudi slovensko državljanstvo.˝ Na tem mestu bi opozorila, da politika te šole več kot očitno
zagovarja proces asimilacije, v katerem je cilj, da posameznik svojo kulturo pozabi in se zato
čim prej poistoveti z novo. Želja otroka migranta, da se ga v šolskem prostoru ne obravnava
drugače kot večino ostalih otrok, prav tako ni objektivni kriterij, ki govori v prid procesu
asimilacije. Osebne izkušnje, podkrepljene s prebrano strokovno literaturo, govorijo, da je
najverjetneje razlog lahko tudi v tem, da želi otrok pripadati ostalim, pri čemer ne želi
»izpasti« drugačen, ker prihaja od drugod.
Na vprašanje, ali šola razvija/podpira organizirane oblike prostovoljskega dela, je 79,59
% šol odgovorilo, da jih razvija/podpira, 16,32 % pa, da jih ne podpira.
Šole navajajo naslednje oblike prostovoljskega dela: tutorstvo med učenci, prostovoljsko
socialno delo, pomoč vrstnikov ali starejših učencev (medvrstniško učenje), učne pomoči,
delo prostovoljcev na domovih teh učencev, prostovoljsko delo v okviru obveznih izbirnih
vsebin, pomoč starejšim, ustvarjalne delavnice, prostovoljstvo v vrtcih, čistilne akcije, pomoč
učencev na Karitasu pri delitvi hrane in obleke, pomoč v dnevnem centru v domu
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upokojencev, prostovoljsko delo v domu za slepe in slabovidne, prostovoljsko delo na
Unicefu, prostovoljstvo na Zvezi prijateljev mladine, urejanje okolice šole, sodelovanje s
prostovoljci iz Slovenske filantropije, psihosocialno pomoč učencem s težavami, sodelovanje
z nevladnimi organizacijami, klub učencev (medvrstniška pomoč), sodelovanje z Društvom
katoliških pedagogov, sodelovanje z MISSS, prostovoljsko delo v bolnišnicah, prostovoljsko
delo z brezdomci, sodelovanje z Onkološkim inštitutom, sodelovanje z zavetiščem Gmajnice,
sodelovanje z domom Malči Beličeve, javna dela, sodelovanje v projektu ljudske univerze in
učenje uporabe računalniških orodij.

Graf 6:
Šola razvija/podpira prostovoljno delo

brez odg; 4,09%
ne razvija / ne
podpira ; 16,32%

razvija / podpira;
79,59%

Na vprašanje, koliko učencev je vključenih v prostovoljsko delo, šole navajajo različne
odgovorore (povprečno devetnajst). Največ učencev, vključenih v prostovoljsko delo, navaja
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (dvesto prostovoljcev), Gimnazija Koper (sto dvajset
prostovoljcev) ter Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor in Ketteja Murna, Ljubljana (sto
prostovoljcev).
Na vprašanje, ali obstajajo na šoli kakšne oblike medvrstniške pomoči, je
sedeminštirideset šol (oziroma 95,92 %) odgovorilo, da takšne oblike pomoči na šoli
obstajajo, dve šoli (oziroma 4,08 %), da takšnih oblik medvrstniških pomoči na šoli nimajo
razvitih.
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Graf 7:
Ali obstajajo na šoli kakšne oblike medvrstniške pomoči?

ne; 2; 4%

da; 47; 96%

Šole navajajo naslednje oblike medvrstniške pomoči: podporna skupina za učence z
vedenjskimi težavami, učna pomoč sošolcev, pomoč v dijaškem domu, tečaj slovenščine za
tujce, pomoč dijak dijaku.
Pomoč posamezne šole opredeljujejo kot pomoč ob težavah z razumevanjem – pomoč v
obliki razlage, pojasnil; skupinsko učenje, ˝pomoč, ki jo nudijo boljši učenci slabšim
učencem˝ in skupina dijakov, ki v okviru dijaške skupnosti skrbi za nenasilno reševanje
sporov.
Na vprašanje, ali sodelujejo z drugimi organizacijami, je štiriinštirideset šol (oziroma 89,79
% šol) odgovorilo, da sodelujejo; štiri šole (oziroma 8,16 % vseh šol) pa je odgovorilo, da ne
sodelujejo.
Graf 8:
Sodelovannje šol z drugimi organizacijami
brez odgovora; 1;
2%
ne sodelujejo; 4;
8%

sedelujejo; 44; 90%
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Največ šol (sedemintrideset) sodeluje s centri za socialno delo, sledi sodelovanje z Rdečim
križem in Karitasom (osemindvajset šol), z drugimi nevladnimi organizacijami (dvaindvajset
šol), občino (sedemnajst šol) in z ostalimi organizacijami (štirinajst šol), zavodom za
zaposlovanje (devet šol) in z migrantskimi društvi (ena šola).
Med drugimi nevladnimi organizacijami šole najpogosteje navajajo Zvezo prijateljev mladine
(šest šol), MISSS (pet šol), Društvo za nenasilno komunikacijo (štiri šole), Amnesty
International, Center za pomoč mladim, Društvo Ključ, Društvo za boljši svet in UNICEF
(dve šoli), po ena šola pa navaja še Beli obroč, Beli sokol, Društvo Humanitas, Društvo
Mozaik, Društvo za preventivno delo, Inštitut Antona Trstenjaka, Izido, Slovensko
filantropijo, tabornike, Svetovalnico PU, študentska društva in podobno.
Pod druge organizacije šole navajajo sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke,
mladostnike in starše (dve šoli), Romsko zvezo, Osnovno šolo G. Šiliha, materinskim
domom, Zavodom za šolstvo, Centrom za sluh in govor, Centrom za preprečevanje
odvisnosti, Policijo, Zdravstvenim

domom

Vič-Rudnik,

zdravstvenimi

ustanovami,

Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto, Fakulteto za socialno delo, Medicinsko fakulteto,
Zavodom za zdravstveno varstvo, Onkološkim inštitutom, Vrtcem Ledina, domom Tabor,
domom Malči Beličeve, Svetovalnico Fužine, domovi starejših občanov, otroškimi vrtci,
ljudsko univerzo, osnovnimi šolami, zavetiščem za živali in Dnevnim delovno terapevtskim
centrom Barčica.

Graf 9:
Sodelovanje šol z organizacijami
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2. del - SPECIFIKA DELA Z UČENCI/DIJAKI Z MIGRANTSKIM OZADJEM
Na vprašanje, ali se kažejo potrebe po posebni obravnavi učencev/dijakov z migrantskim
ozadjem, je kar triinštirideset šol izrazilo potrebo po posebni obravnavi učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem. V vprašalniku je bilo kot posebna obravnava navedeno naslednje:
pomoč pri učenju slovenskega jezika, pomoč pri razumevanju učne snovi, prostočasne
aktivnosti (druženje …), kulturna mediacija in drugo.
Dve šoli na vprašanje nista podali odgovora, tri pa so izrazile mnenje, da ne obstaja potreba
po posebni obravnavi teh otrok.

Graf 10:

Ali se kažejo potrebe po posebni obravnavi
učencev/dijakov z migrantskim ozadjem?
brez odgovora;
2; 4%
ni potrebe po
posebni
obravnavi; 3;
6%

potreba po
posebni
obravnavi; 43;
90%

Pomoč pri učenju slovenskega jezika potrebujejo otroci iz triinštiridesetih šol. Sledi potreba
po pomoči pri razumevanju učne snovi, za katero se je opredelilo kar enainštirideset šol.
Potrebo po prostočasnih aktivnostih izraža sedemindvajset šol, kulturno mediacijo pa
dvajset. Osem šol je navedlo druge potrebe, znotraj tega so izrazile potrebo po pomoči pri
vključevanju v okolje in pri interesnih dejavnostih kot tudi potrebo po pomoči staršem otrok
migrantov (učenje jezika).
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Graf 11:

Potrebe po posebni obravnavi učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem
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Izhajajoč iz rezultatov in uveljavljenih praks je obvladovanje jezika neke države bistvenega
pomena, prav tako pa sem o tem pisala v teoretičnem uvodu. Jezik je glavno sredstvo
komunikacije in dejavnik, ki vzpostavlja identiteto nekega naroda, etnične skupine. Znanje
jezika je vsekakor pogoj, da se posameznik (migrant) lahko vključi v večinsko družbo.
Nasprotno pa je lahko slabša izobrazba kot posledica neznanja jezika vzrok socialne
izključenosti. Če si torej država prizadeva, da bi se migranti čim prej vključili v novo družbo,
je treba najprej zagotoviti pogoje, preko katerih bo posamezniku omogočeno učenje jezika te
države. Če govorimo o šolskih otrocih, menim, da eno leto dodatnega učenja slovenskega
jezika ni dovolj.
Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji navaja (2001, v nadaljevanju Strategija), da se otrokom migrantom, za
katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo, praviloma odobri do največ ena ura
dodatnega pouka slovenščine na teden, kar pomeni največ petintrideset ur letno. Obseg ur za
posameznega otroka glede na okoliščine določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport RS; način izpeljave pouka pa izberejo šole same. Posebnih določil, kdo naj izvaja tak
pouk in v kakšni obliki, pa ni.
Med ključne probleme, ki jih navaja Strategija (2007), je med drugim uvrščeno prav
pomanjkljivo znanje slovenščine otrok migrantov, na kar vplivajo naslednja dejstva:
–

Število ur, namenjenih poučevanju slovenščine kot drugega jezika, ni jasno opredeljeno in
v večini primerov ni zadostno.
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–

Za poučevanje slovenščine kot drugega jezika ni ustreznih učnih načrtov in učnega
gradiva.

–

Profil učitelja, ki v šoli izvaja pouk slovenščine kot drugega jezika, ni določen, zato so
učitelji večinoma brez ustreznih znanj, velikokrat tudi brez ustrezne izobrazbe (učitelji drugih
predmetov, socialni delavci, pedagogi in podobno).

–

Izobraževanja, na katerih bi učitelji pridobili metodično-didaktična znanja za poučevanje
slovenščine kot drugega jezika, niso sistemsko urejena. Prav tako ni ustreznega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev vrtca za delo s predšolskimi otroki, ki ne znajo
slovensko.

–

Tudi učitelji drugih predmetov, ki poučujejo otroke migrante znotraj svojega študija ali
drugih izobraževanj ne pridobijo ustreznih znanj in komunikacijskih spretnosti, s katerimi bi
takim otrokom olajšali spremljanje svojega predmeta.
Tudi na vprašanje, ali opažajo težave pri delu z učenci/dijaki z migrantskim ozadjem, je
triinštirideset šol od oseminštiridesetih odgovorilo pritrdilno.
Dve šoli sta odgovorili, da nimata nobenih težav pri delu s tovrstno populacijo, medtem ko tri
šole na vprašanje sploh niso odgovorile.

Graf 12:
Ali opažate težave pri delu z učenci/dijaki z
migrantskim ozadjem?
brez odgovora;
3; 6%
ne opažajo
težav; 2; 4%

opažajo
težave; 43;
90%

Učne težave navaja vseh triinštirideset šol. Če sklepam po rezultatih vprašanja o potrebi po
posebni obravnavi otrok z migrantskim ozadjem, so učne težave pričakovane. Težko je
namreč od posameznika pričakovati dober učni uspeh, če poteka pouk v slovenskem jeziku,
nekateri učenci iz migrantskih družin pa jezika ne razumejo dobro oziroma ga sploh ne
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razumejo. Poleg tega pa sem že v teoretičnem uvodu navedla, da potrebujejo otroci migranti,
ki govorijo slovenski jezik le pri pouku 5–7 let, da lahko dejansko sledijo vsebini pouka in jo
tudi razumejo (Knaflič, 1998).
Vedenjske težave predstavljajo drugi največji problem, saj o tem poroča štirinajst šol od
vseh, ki so vprašalnike vrnile. Iz prakse sodeč, je to lahko povezano tudi z nerazumevanjem
učne snovi, saj otrok zaradi slabega znanja jezika, ne ve, kaj početi.
O drugih težavah, ki nastanejo zaradi slabega poznavanja okolja, poroča trinajst šol. Med
te težave navajajo poleg težav pri vključevanju med vrstnike tudi čustvene težave; dvanajst
šol poroča o neupoštevanju pravil s strani učencev/dijakov z migrantskim ozadjem.
Devet šol navaja, da opažajo druge težave pri delu z učenci/dijaki z migrantskim ozadjem.
Med njimi navajajo slab odziv otrokovih staršev, slabši socialno-ekonomski položaj in
drugačno kulturno in socialno okolje.

Graf 13:
Težave pri delu z učenci/dijaki z migrantskim
ozadjem
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Analiza vprašalnikov kaže, da so največje težave pri delu z učenci/dijaki migrantov ravno
učne težave. To je, iz izkušenj sodeč, v veliki meri pogojeno z drugačnim predzanjem, z
nepoznavanjem tako jezika kot tudi pričakovanj šole, ki so iz pripovedovanj otrok in staršev
migrantov drugačna kot v njihovih izvornih deželah.
Vprašanje, zakaj menijo, da prihaja do teh težav, je bilo odprtega tipa, odgovore šol pa sem
razvrstila v tri skupine:
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1. Dvaintrideset šol meni, da je vzrok tem težavam drugo okolje in s tem povezano
neznanje jezika, kulturne razlike (drugačna vloga družine, zaprtost, odnos do šole) in
drugačen šolski sistem.
2. Vsi navedeni vzroki zelo sovpadajo z nestrpnostjo, ki jo pet šol navaja kot drugi večji
vzrok težavam pri delu z učenci/dijaki migranti. Pri tem šole konkretizirajo svoje mnenje, in
sicer pravijo, da učenci/dijaki migranti nimajo dovolj podpore, od njih pa se zahteva prehitra
vključitev, v smislu dobrih rezultatov. Nerazumevanje njihove situacije s strani šole, ki pa jo
lahko razumemo tudi kot nestrpnost in s tem na nek način diskriminacijo, se kaže v trditvah
nekaterih šol, da otroci migranti ne kažejo zanimanja za sovrstnike in podano učno snov.
3. Socialno-ekonomski problemi (kot posledica migracije ter tudi nizke izobrazbe staršev) so
vzrok težavam po mnenju zgolj dveh šol, kar je presentljivo, sploh če se zavedamo, da je
največja neenakost, ki izhaja iz revščine, neenakost v možnostih izobraževanja. Mikuš
Kosova (2001) v svojem prispevku meni, da je otrok, ki odrašča v revščini, pod vplivom
večih dejavnikov tveganja kot njegov »premožnejši« vrstnik. Že sama selitev povzroča
določene spremembe na duševnem zdravju, ki jih nizek ekonomski in socialni status, ki ju
migracija skoraj zagotovo povzroči, le še dodatno poglobi. Vsekakor so pri tem pomembne
otrokove individualne značilnosti, kako v situacijah reagira, saj tvorijo osnovo za večjo
ranljivost ali odpornost in za obvladovalno vedenje.

Graf 14:
Vzroki težav
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Cilji Strategije (2007) govorijo tudi o razvijanju zmožnosti za predstavljanje lastne kulture,
zaznavanja, razumevanja in sprejemanja drugačnosti, za premagovanje predsodkov do drugih
kultur, primerjanja kultur, vzgajanja k strpnosti, ohranjanja oziroma nadgrajevanja lastne
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identitete in kulture. Med načeli vključevanja pa Strategija govori o spoštovanju kulturne
identitete. Zelo je namreč pomembno, da lahko otroci s priseljenskim statusom ohranijo svoj
jezik ter vezi s svojo kulturo in veroizpovedjo, to je načelo integracijske politike. Varstvo
otrok, zdravstvena nega in izobraževanje morajo obdržati njihove kulturne potrebe.
Ohranjanje kulture in jezika kot bistvenega elementa sleherne kulture je treba pogledati tudi s
stališča, če bi se otrok morebiti kdaj vrnil v svojo matično domovino, hkrati pa je to obvezen
vidik imigracijske politike Republike Slovenije. Iz teoretičnega uvoda je prav tako razviden
pomen učenja maternega jezika za učenje jezika okolja (Skubic Ermenc, 2003, po Klinar,
2010).
Iz rezultatov analize je razvidno, da je praksa pogosto v neskladju s Strategijo (2007). Od
oseminštiridesetih šol jih osemindvajset na vprašanje, ali šola zagotavlja ohranjanje
kulturne identitete učencev/dijakov z migrantskim ozadjem, odgovarja pritrdilno, medtem
ko kar osemnajst šol odgovarja negativno.
Dve šoli se glede tega vprašanja nista opredelili.

Graf 15:
Ali šola zagotavlja ohranjanje kulturne identitete
učencev/dijakov z migrantskim ozadjem?
brez odgovora; 2;
4%
šola ne zagotavlja
ohranjanja
kulturne identitete;
18; 38%
šola zagotavlja
ohranjanje
kulturne identitete;
28; 58%

Na kar petnajstih šolah interpretirajo kot ohranjanje kulturne identitete prehrano, ki je
prilagojena kulturnim potrebam, na dveh šolah zagotavljajo organizirano učenje
maternih jezikov, šest šol prilagaja pouk kulturnim specifikam, le tri šole pa spodbujajo
stike z migrantskimi kulturnimi društvi.
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Preostalih štirinajst šol, ki je na vprašanje odgovorilo drugo, se ni opredelilo za nobenega od
zgoraj naštetih odgovorov, temveč za ohranjanje kulturne identitete skrbijo na sledeč način:
Učenci z migrantskim ozadjem lahko pred svojimi vrstniki v razredu predstavijo svojo

-

kulturo, jezik, navade, ples, hrano in podobno.
-

Možnost sodelovanja s svojimi šolami iz matične domovine.

-

Toleriranje praznikov in z njimi povezana odsotnost od pouka.

-

Branje pravljic v različnih jezikih.

Graf 16:

Ohranjanje kulturne identitete učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem
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Ohranjanje kulturne identitete kot bistvene komponente integracijske politike je nujno. Pri
tem gre za dvosmeren proces, saj se priseljenci na eni strani učijo jezika in kulture ter vrednot
nove družbe, na drugi strani je pomembno, da lahko ohranjajo tudi svojo identiteto.
Na zastavljeno vprašanje, kakšne potrebe izražajo učenci/dijaki in starši, pet šol pravi, da
otroci in njihovi starši ne izražajo nikakršnih potreb. Če povzamemo misli, ki jih navaja
Lukšič-Hacinova (1999), ki govori o kulturnem šoku, do tega pride ob zamenjavi
kulturnega/družbenega okolja. Kako močan je ta šok, je odvisno od kulturne sorodnosti (v
jeziku, religiji, zgodovinskem spominu in mitih). Si lahko predstavljamo, kakšen šok doživlja
nekdo, ki pride v Slovenijo iz na primer Afganistana?
Če nadaljujemo z interpretacijo rezultatov, največ šol poudarja posameznikovo potrebo po
šolski uspešnosti. Teh je kar 50 % oziroma štiriindvajset šol. Slabša izobrazba je lahko
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pomemben vzrok socialnega izključevanja (Mikuš Kos, 2001). Samopodoba se gradi na
različnih področjih, vendar je šola kot ena izmed prvih institucij v otrokovem življenju zares
pomembna. Vsekakor ni nujno, da bo posameznik zagotovo uspel, če bo uspešen v šoli,
vsekakor pa je to večje jamstvo, da morda kasneje v življenju otrok ne bo odrinjen na
družbeno margino. Izboljšati učni uspeh pomeni izboljšati samopodobo, zadovoljstvo in
možnosti za prihodnost na splošno.
Potrebo po spoštovanju drugačnosti in potrebo po sprejetosti med vrstnike lahko
združimo v eno kategorijo, kajti če se drugačnost spoštuje, potem se drugačnega tudi
sprejema. O teh potrebah poroča petnajst šol.
Pogoj za uspeh v današnji družbi je imeti čim več socialnega, kulturnega in ekonomskega
kapitala. Najbolj pomemben je ravno socialni, saj preko njega lahko dosežemo tako
kulturnega kot ekonomskega. Socialni kapital, poleg kulturnega, se začenja pridobivati že v
vrtcu, še bolj pa kasneje v šoli. Pogoj za začetek sprejemanja je vedenje o nečem, saj
predsodki in stereotipi največkrat nastanejo kot posledica neznanja o nečem ali nekom. Torej
so znanje in različne izkušnje tiste, ki pripomorejo, da spreminjamo svoje notranje okvirje.
O socialno-ekonomskih potrebah poročajo štiri šole. Višje ekonomsko stanje družine
pomembno pripomore k boljšemu učnemu uspehu otroka ali mladostnika, saj se ta lahko
resnično posveti šoli. Mikuš Kosova (2001) v zgoraj omenjenem prispevku poudarja, da smo
danes priče razkoraku med socialno-ekonomsko stvarnostjo tržnega gospodarstva in idejami,
ki so uzakonjene v splošno sprejetih dokumentih. Govorimo o človekovih in otrokovih
pravicah, obenem pa nam vsakdanja realnost pokaže, da je veliko ljudi izključenih iz te
pravice. Med njimi je ogromno otrok. Otroka lahko pred revščino varujejo šola in druge
podporne socialne mreže, kamor sodijo tudi nevladne organizacije in prostovoljci.
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Graf 17:

Potrebe, ki jih izražajo učenci/dijaki z migrantskim
ozadjem in njihovi starši
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3. del – INTERESI ŠOLE IN PREDLOGI REŠITEV
Na vprašanje, ali želijo razvijati posebne oblike pomoči pri integraciji učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem v šolsko in lokalno okolje, je pritrdilno odgovorilo kar enainštirideset
šol. Tri šole so odgovorile, da ne potrebujejo dodatnih oblik pomoči, štiri pa se glede tega
vprašanja niso opredelile.

Graf 18:

Ali želite razvijati posebne oblike pomoči pri
integraciji učencev/dijakov z migrantskim
ozadjem v šolsko in lokalno okolje?
brez odgovora;
4; 8%
ne; 3; 6%

da; 41; 86%

Na vprašanje, ali si želijo posebnih izobraževanj oziroma delavnic o medkulturnosti,
sprejemanju drugačnosti, odpravljanju predsodkov in stereotipov, principih dela z
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učenci migranti in migracijah na splošno, je deset šol odgovorilo, da teh ne potrebujejo.
Štiri šole na to vprašanje niso odgovorile.
Štiriintrideset šol na to vprašanje odgovarja pritrdilno, in sicer izražajo potrebo po dodatnem
izobraževanju bodisi učencev/dijakov bodisi učiteljev bodisi staršev otrok migrantov.
Graf 19:
Ali si želite posebnih izobraževanj oz delavnic ...?

brez odgovora;
4; 8%
ne; 10; 21%

da; 34; 71%

Šole izpostavljajo željo po posredovanju izkušenj, izmenjavo mnenj, primerov dobrih praks iz
drugih šol in držav, ki s tovrstno populacijo že uspešno delajo. Želijo si delavnic na temo
drugačnosti, razbijanja predsodkov (pri tem naj bi šlo tudi za osvetlitev migrantske situacije,
tako da bi jih lažje razumeli), medkulturnosti, načinov dela z migranti. Na tem mestu šole
predvsem zanima, kako otrokom migrantom približati učenje slovenskega jezika, ali jih učiti
jezika kot drugi jezik. Nadalje šole skrbi, kako zaradi pomanjkljivega znanja jezika otroke
sploh oceniti in kdaj jih začeti ocenjevati. Glede tega ena izmed šol predlaga učenje
slovenskega jezika še pred vstopom v šolo.
Šole prav tako izpostavljajo potrebo, da se vključuje tujejezične prostovoljce in možnost
povezovanja z migrantskimi društvi.
Za starše migrantskih otrok, ki iz različnih razlogov ne sodelujejo vedno, s čimer pa otrokovo
integracijo v šolski sistem in v širše okolje še dodatno ovirajo, šole predlagajo delavnice za
lažje vključevanje in tudi dodatna izobraževanja, kako poiskati ustrezno pomoč. Strategija
(2007) predvideva, da je sodelovanje s starši ena od pomembnejših oblik dela, ki bi jih morali
vzgojno–izobraževalni zavodi in njihovi strokovni delavci razviti. Sodelovanje s starši je v
domeni šole, v njenem programu dela in ne sme biti prepuščeno vzgojitelju oziroma učitelju.
Razvijanje oblik sodelovanja s starši je posebna naloga svetovalne službe vsake šole.
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Ena izmed šol, ki sicer izraža potrebo po posebnih in dodatnih izobraževanjih, spodbuja
seminarje in predavanja na te teme, saj navaja, da učitelji delavnic ne marajo.
Osebno menim, da je dejstvo, da kar štirinajst šol zavrača možnost dodatnega izobraževanja,
problematično, saj bi morale biti prav šole tiste, ki bi ob ustrezni sistemski ureditvi razvile
ustrezne individualne programe za podporo vključevanja učencev/dijakov migrantov.
Na vprašanje, kdo naj bi bil del ciljne publike teh aktivnosti, je odgovorilo
šestinštiridesetih šol. Pri tem naj povem, da so šole večinoma odgovarjale z več odgovori, ki
so jim bili na voljo.

Graf 20:

Kdo naj bi bil del ciljne publike teh aktivnosti?
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Dve šoli na vprašanje nista odgovorili.
Največ šol, to je vseh šestinštirideset, meni, da bi bile aktivnosti, ki bi pripomogle k
izboljšanju integracije otrok migrantov iz prejšnjega vprašanja, vsekakor primerne za njihove
zaposlene. Osemnajst šol meni, da naj bi bila ciljna publika tovrstnih aktivnosti učitelji.
Enako število šol meni tudi, da se te aktivnosti dotikajo vseh zaposlenih na šoli.
Zagovarjanje takšnega celostnega pristopa je vsekakor smiselno, saj se otroci s predsodki in
stereotipi, ki izvirajo iz njihove etnične oziroma nacionalne drugačnosti, ne srečujejo zgolj v
razredu. Po številu odgovorov (trinajst šol) sledijo šole, ki so podale mnenje, da bi morali biti
ciljna publika aktivnosti svetovalni delavci. Le devet šol meni, da bi se teh aktivnosti moral
udeležiti ravnatelj. Deset šol se je odločilo za zadnjo možnost – drugi – pomembnost teh
aktivnosti vidijo predvsem za otroke in njihove starše in ne za zaposlene na šoli.
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Na vprašanje, ali so pripravljeni razvijati prostovoljsko delo na področju podpore pri
integraciji učencev/dijakov z migrantskim ozadjem, je osem šol odgovorilo, da niso
pripravljene razvijati prostovoljskega dela na področju podpore pri vključevanju
učencev/dijakov z migrantskim ozadjem, medtem ko se s tovrstno obliko dodatne pomoči
strinja kar štirideset šol.
Od tega je kar štiriintrideset šol izrazilo pripravljenost razvijati prostovoljsko pomoč pri
učenju slovenskega jezika, enaintrideset šol pa si želi pomoči prostovoljcev pri razlagi
snovi. Otroci migranti imajo zaradi pomanjkljivega oziroma nezadostnega znanja šolskega
jezika težave tudi pri drugih predmetih.
Enaintrideset šol je pripravljenih razvijati prostovoljsko delo na področju organiziranja
prostočasnih aktivnostih. Enaindvajset šol navaja, da so pripravljene razvijati prostovoljsko
delo na področju kulturne mediacije, ki je vsekakor pomemben korak k medkulturnemu
dialogu.
Tri šole so izrazile željo po »drugo« in jo konkretizirale: želijo si pomoči prostovoljcev na
področju razvijanja socialnih veščin. Te so ključni dejavnik za posameznikovo boljšo
vključenost ne le v šolsko okolje, temveč v celotno družbo. Po mnenju avtorice Mikuš
Kosove (2001) je vloga prostovoljcev pri zmanjševanju neenakosti enormna. Dejavnost
pomoči prostovoljcev otrokom s težavami pri učenju je zelo razvita, hkrati pa gre pri tovrstnih
interakcijah tudi za prijateljevanje, kar seveda zadovoljuje potrebo po sprejetosti, o kateri šole
ravno tako poročajo. Prostovoljec, ki se druži z otrokom, lahko postane njegov zaupnik,
marsikdaj celo vzornik.

Graf 21:

Katere oblike prostovoljskega dela ste pripravljeni razvijati na
področju podpore pri integraciji učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem?
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Na vprašanje, kaj bi bilo treba po njihovem mnenju narediti, da bi se izboljšala
integracija učencev/dijkov z migrantskim ozadjem v šolski sistem in lokalno okolje, so
šole podajale naslednje odgovore, ki sem jih strnila v tabeli. Pri tem je treba povedati, da so
posamezne šole po večini odgovarjale z več odgovori, ki so jim bili na voljo.
Tabela 2: Kaj bi bilo treba narediti, da bi se integracija učencev/dijakov migrantov v šolski sistem in lokalno
okolje izboljšala?

Dodatna pomoč pri učenju jezika in ostalih šolskih predmetih

13 šol

(šolski uspeh vpliva na posameznikovo samopodobo). To naj
bi zagotovila država.
Občutljivost šole za drugačnost, spodbujanje raznolikosti

12 šol

(glede verske svobode, ohranjanja maternega jezika, kulturne
mediacije).
Pomoč nevladnih organizacij in prostovoljcev (pri

8 šol

organizaciji prostočasnih aktivnosti, dodatne pomoči pri
učenju jezika in podobno).
Delo s starši (učenje jezika, pomoč pri urejanju dokumentov,

8 šol

iskanju zaposlitve – če se oni integrirajo, bo lažje za otroke).
Učenje jezika pred vstopom v šolo.

5 šol

Ojačati svetovalne službe, te tudi angažirati pri zagotavljanju

4 šole

socialno-ekonomske varnosti, zadnje je v rokah države.
Ustanovitev lokalnih kulturnih društev, v katerih bi se lahko

2 šoli

otroci in odrasli srečevali.
Izobraževanje staršev slovenskih otrok.

1 šola

Sprememba družbenih norm in vrednot, ki oblikujejo šolski

1 šola

sistem.
9 šol

Brez odgovora.
Odgovora na to vprašanje ni podalo devet šol.

Največ šol, to je trinajst, meni, da bi bila nujna dodatna pomoč pri učenju slovenskega jezika
in ostalih šolskih predmetih. Dodatno pomoč naj bi po njihovem mnenju zagotavljala država.
Ena ura dodatnega pouka slovenščine na teden, kolikor je otrokom migrantom zagotovljena
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na podlagi zakonodaje, je v praksi premalo, zato je dodatna pomoč prostovoljcev na tem
področju ključna.
Dvanajst šol meni, da bi se integracija učencev/dijakov z migrantskim ozadjem v šolski
sistem in lokalno okolje izboljšala, če bi postala šola bolj občutljiva za drugačnost in bi
raznolikost spodbujala. Gre za načela vključevanja, ki jih predvidevata tako Resolucija o
imigracijski politiki Republike Slovenije (2002) kot tudi Strategija (2007). Za uresničevanje
tega načela morajo vzgojno-izobraževalne organizacije omogočiti otrokom migrantom in
njihovim staršem pravico do drugačnosti. Za vsakega posameznika je namreč pomemben
občutek varnosti in sprejetosti. V oblikovanje takšne klime bi morali biti vključeni vsi
strokovni delavci, šola pa bi morala posebno pozornost nameniti preseganju predsodkov.
Namesto poudarjanja razlik naj bi strokovni delavci otroke opozarjali na bogastvo, ki ga
kulturna raznolikost prinaša.
Da sta pomoč nevladnih organizacij in prostovoljcev načina, kako izboljšati položaj
učencev/dijakov z migrantskim ozadjem, meni osem šol. Za uspešno integracijo bi sicer
morala poskrbeti država, kljub temu pa ostaja dejstvo, da postajajo danes socialne razlike vse
večje. V družbi je vedno manj solidarnosti, odnose praviloma ureja kapital. In na tem mestu v
reševanje stisk vskočijo nevladne organizacije, ki skušajo nadomestiti tisto, kar bi sicer
moralo biti v domeni socialne države. Zaradi predanosti prostovoljcev delu, ki ga opravljajo,
so nevladne in prostovoljske organizacije pogosto sposobne kakovostneje in predvsem hitreje
zadovoljiti potrebe uporabnikov kot druge organizacije, saj sledijo in se prilagajajo toku
sprememb v družbi in se nanje tudi primerno odzovejo.
Osem šol meni, da bi bilo delo s starši (učenje jezika, pomoč pri urejanju dokumentov,
iskanju zaposlitve …) način, kako izboljšati integracijo otrok migrantov. Šola, natančneje
socialna služba, je tista, ki mora poskrbeti za sodelovanje s starši migrantskih otrok. Šola
mora nuditi aktivnosti, katerih se bodo lahko udeleževali starši vseh kultur. Če imajo starši
motivacijo vključiti se v novo družbo, seveda ob pogoju, da lahko ohranjajo tudi identiteto
lastne kulture, bodo bolj motivirani tudi njihovi otroci.
Nekaj šol pa meni, da bi bilo treba za boljšo integracijo učencev/dijakov migrantov narediti
korake v smeri:
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ustanavljanja lokalnih kulturnih društev – t. i. migrantskih društev, kjer bi se lahko

-

otroci in odrasli različnih kultur srečevali;
ojačanja svetovalnih služb in angažiranja teh pri zagotavljanju socialno-ekonomske

-

varnosti;
-

učenja jezika pred vstopom v šolo;

-

izobraževanja staršev slovenskih otrok (delavnice in drugačne oblike dela so
pomembne tudi za starše slovenskih otrok) in
sprememb družbenih norm in vrednot, ki oblikujejo šolski sistem.

-

Na vprašanje, katere institucije bi bilo treba vključiti v urejanje tega področja, največ šol
(sedemintrideset) odgovarja, da bi bilo v urejanje tega področja treba vključiti tako vladni kot
tudi nevladni sektor.

Graf 22:

Katere institucije bi bilo potrebno vključiti v
urejanje tega področja?
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Pet šol meni, da so ministrstva, centri za socialno delo, občine in zavod za zaposlovanja tiste
institucije, ki bi morale poskrbeti za izboljšanje vključevanja otrok migrantov v šolsko okolje
in s tem posledično v širše lokalno.
Medtem ko le tri šole menijo, da je nevladni sektor – to so migrantska društva, nevladne
organizacije – tisti, ki mora poskrbeti za boljše vključevanje otrok v slovenski šolski sistem.
Iz teoretičnega uvoda je razvidno, da ima nevladni sektor v moderni družbi vse bolj funkcijo
varovanja posameznika, za katerega država ni sposobna več poskrbeti. Nevladne organizacije
in različna društva si prizadevajo krepiti solidarnost in delujejo proti socialnemu
izključevanju, hkrati pa krepitev vloge civilne družbe lahko prispeva k zmanjševanju
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neenakosti. Nevladne organizacije so tiste, ki spremljajo in kontrolirajo uresničevanje vladnih
politik, vendar pa niso in ne smejo biti nadomestilo za vladne ukrepe.
Samo tri šole o tem niso podale svojega mnenja.
Zadnje vprašanje je spodbujalo šole k dodatnemu komentarju, ki ga niso podale vse šole.
Kar petindvajset šol komentarja ni podalo, komentarji preostalih triindvajsetih šol pa so si bili
med seboj podobni. V nadaljevanju navajam nekaj komentarjev:
-

Obstaja potreba po sodelovanju pri projektu, ki bo pripomogel k boljši integraciji
učencev/dijakov z migrantskim ozadjem.

-

Za učence/dijake se naredi premalo, saj so učitelji in svetovalni delavci
preobremenjeni.

-

Nujno potrebno je delo s starši teh otrok, na tem mestu šole predvsem izpostavljajo
učenje slovenskega jezika.

-

Vključevanje prostovoljcev tako za dodatno učno pomoč, s poudarkom na slovenščini,
kot tudi za prostočasne aktivnosti.

-

Dodatna izobraževanja strokovnemu kadru jemlje čas za delo z otroki.

-

Za delo z učenci/dijaki migranti je treba najeti poseben strokovni kader.

-

Obstaja potreba po sistemski ureditvi področja. Pristojno ministrstvo bi moralo
natančno opredeliti pravilnik o preverjanju znanja in ocenjevanju tujcev.

-

Ozaveščanje vseh državljanov o potrebah in težavah migrantov.

-

Nekaterim šolam je delo z migranti izziv.

ZAKLJUČEK K ANALIZI (odgovori na raziskovalna vprašanja)
V tej točki predstavljam analizo situacije na področju vključevanja otrok migrantov v
slovenski šolski sistem, še posebej glede:


Kateri otroci so v šoli opredeljeni kot otroci migranti?
Šole so pri tem vprašanju podajale različne odgovore, vendar pa sem jih združila v dve
kategoriji, in sicer:

-

velika večina šol med učence oziroma dijake migrante uvršča tiste učence oziroma
dijake, katerih družina se je pred kratkim preselila v Slovenijo, otroci pa so bili rojeni v tujini,
zato ne znajo slovenskega jezika (gre za ekonomske migrante, prosilce za azil in podobno);
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-

v drugo kategorijo lahko uvrstim ˝celovitejšo˝ definiranje učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem kot učencev/dijakov prve, druge ali tretje generacije (v Slovenijo so se
preselili učenci/dijaki z družinami, njihovi starši ali pa že njihovi stari starši). V to skupino
sodijo otroci, ki so že integrirani v slovenski šolski sistem, vendar se prav zato največkrat
pozabi na ohranjanje njihove kulturne identitete.



Katere so najbolj pogoste izvorne države otrok migrantov?
Glavne izvorne države, od koder prihajajo učenci/dijaki z migrantskim ozadjem, so države, ki
so nastale iz republik bivše Jugoslavije (predvsem Makedonija, Bosna in Hercegovina,
Kosovo in Srbija), Kitajska in Ukrajina.



Katere specifične programe razvijajo šole, da je otrokom migrantom olajšan proces
vključevanja v šolski sistem?
Več kot polovica šol, to je skoraj 60 %, ima razvite programe za podporo učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem, ostale šole na vprašanje bodisi niso odgovorile bodisi tovrstnih
programov ne razvijajo. Med specifičnimi programi, katerih cilj je pomoč otrokom migrantom
pri integraciji v sistem, jih največ navaja program učenja slovenskega jezika, ki jih v okviru
zakonodaje zagotavlja pristojno ministrstvo. Šole prav tako podpirajo programe učnih
pomoči, ki so največkrat organizirane v obliki medvrstniških pomoči. Poleg teh dveh oblik
pomoči posamezne šole izpostavljajo tudi individualne ure za romske otroke, pomoč učitelja,
ki govori albanski jezik, prav tako šole izpostavljajo sodelovanje z različnimi nevladnimi
organizacijami, na primer MISSS.



Ali se podpira organizirane oblike prostovoljskega dela?
Večina šol, to je skoraj 80 %, organizirane oblike prostovoljskega dela podpira, pri čemer jih
večina izpostavi tutorstvo med učenci, prostovoljsko socialno delo, pomoč vrstnikov ali
starejših učencev (medvrstniško učenje), učne pomoči, delo prostovoljcev na domovih teh
učencev in podobno. Med oblike medvrstniških pomoči, ki so precej podobne organiziranim
oblikam prostovoljnega dela, šole navajajo podporno skupino za učence z vedenjskimi
težavami, učno pomoč sošolcem, pomoč v dijaškem domu, tečaj slovenščine za tujce, pomoč
dijak dijaku in podobno.
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Na katerih področjih se kažejo potrebe po posebni obravnavi otrok migrantov?
Kar triinštirideset šol, ki je vprašalnike vrnilo, je izrazilo potrebo po posebni obravnavi
učencev/dijakov migrantov. Največ šol je odgovorilo, da potrebuje dodatno pomoč pri
slovenskem jeziku, sledi ji potreba po pomoči pri razumevanju učne snovi (dodatna razlaga
snovi). Prav tako šole izražajo potrebo po prostočasnih aktivnostih, kulturni mediaciji, osem
šol je navedlo druge potrebe. V okviru tega so izrazile potrebo po pomoči pri vključevanju v
okolje in pri interesnih dejavnostih kot tudi potrebo po pomoči staršem otrok migrantov
(učenje jezika).



Ali so prisotne težave pri delu z otroki migranti?
Pritrdilno na to raziskovalno vprašanje je odgovorilo kar 90 % šol, ki so vprašalnike vrnile.
Enak odstotek šol vidi kot težave pri delu z otroki migranti v učnih težavah; medtem ko jih
mnogo manj izpostavi vedenjske težave; težave, ki nastanejo zaradi slabega poznavanja
okolja – v zvezi s tem razlogom šole navajajo težave pri vključevanju med vrstnike in
čustvene težave. Šole prav tako navajajo neupoštevanje pravil; pod možnost drugo pa je devet
šol navedlo nesodelovanje otrokovih staršev, slabši socialno-ekonomski položaj in drugačno
kulturno in socialno okolje.
Vzroke teh težav šole vidijo predvsem v drugem okolju, ki od otroka zahteva čimprejšnjo
vključenost v šolsko okolje; kulturnih razlikah in drugačnem šolskem sistemu. Precej manj šol
pa vidi vzroke težav v nestrpnosti s strani zaposlenih na šoli; dve šoli vidita vzroke težav v
socialno-ekonomskih problemih, s katerimi se srečujejo migrantske družine.



Kako šola zagotavlja ohranjanje kulturne identitete otrok migrantov?
Več kot polovica šol, to je 58 %, zagotavlja ohranjanje kulturne identitete učencev/dijakov z
migrantskim ozadjem, pri čemer jih največ zagotavlja prehrano, prilagojeno kulturnim
potrebam; medtem ko 38 % šol ne zagotavlja ohranjanja kulturne identitete.
Pod ohranjanje kulturne identitete petnajst šol šteje prehrano, ki je prilagojena kulturnim
potrebam; le dve šoli zagotavljata organizirano učenje maternih jezikov; šest šol prilagaja
pouk kulturnim specifikam, pri čemer teh ne konkretizirajo; tri šole spodbujajo stike z
migrantskimi kulturnimi društvi. Pod »drugo« je štirinajst šol odgovorilo, da za ohranjanje
kulturne identitete svojih učencev/dijakov z migrantskim ozadjem skrbijo tako, da jim pred
sošolci v razredu omogočijo predstavitev svoje kulture (navade, običaji, ples, hrana) in
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jezika; omogočijo jim možnost sodelovanja s svojimi šolami iz matične domovine, tolerirajo
praznike, tako da so lahko takrat otroci doma, poleg tega spodbujajo branje pravljic v
različnih jezikih.


Ali želijo šole razvijati posebne oblike pomoči pri integraciji otrok migrantov v šolsko in
lokalno okolje?



Kakšne aktivnosti je treba razvijati na šoli za boljšo integracijo otrok migrantov?



Komu so namenjene te aktivnosti?
86 % šol odgovarja pritrdilno na prvo od teh treh raziskovalnih vprašanj, medtem ko je 14 %
šol zavrnilo potrebo ali na vprašanje niso odgovorile. Na vprašanje, kakšnih aktivnosti si
želijo, da bi otrokom izboljšali integracijo, šole izpostavljajo možnost posredovanja izkušenj,
izmenjave mnenj glede tega, kako otrokom približati učenje slovenščine oziroma jih učiti
jezika kot drugi jezik; želijo si primerov dobrih praks iz drugih šol in držav, ki s tovrstno
populacijo že uspešno delajo. Prav tako si želijo delavnic na temo drugačnosti in razbijanja
presodkov, medkulturnosti, načinov dela z migranti. Šole izpostavljajo tudi željo, da se
vključuje tujejezične prostovoljce in možnost povezovanja z migrantskimi društvi.
Na vprašanje glede ciljne publike teh aktivnosti jih 96 % (šestinštirideset šol od
oseminštiridesetih) meni, da bi bile aktivnosti, ki bi pripomogle k izboljšanju integracije otrok
migrantov, primerne za njihove zaposlene. Osemnajst šol meni, da naj bi bila ciljna publika
tovrstnih aktivnosti učitelji. Enako število šol meni tudi, da se te aktivnosti dotikajo vseh
zaposlenih na šoli. Trinajst šol, ki so na vprašanje odgovorile, meni, da bi morali biti ciljna
publika aktivnosti svetovalni delavci. Le devet šol meni, da bi se teh aktivnosti moral
udeležiti ravnatelj. Deset šol se je odločilo za zadnjo možnost – drugi – pomembnost teh
aktivnosti vidijo predvsem za otroke in njihove starše in ne za zaposlene na šoli.



Ali so na šolah pripravljeni razvijati prostovoljsko delo, s katerim bi otrokom migrantom
olajšali proces integracije?
Le osem šol je podalo negativen odgovor glede razvijanja prostovoljskega dela na področju
podpore pri vključevanju učencev/dijakov z migrantskim ozadjem, medtem ko se s tovrstno
obliko dodatne pomoči strinja kar štirideset šol, to je 83,3 %. Od tega je kar 85 % šol izrazilo
pripravljenost razvijati prostovoljsko pomoč pri učenju slovenskega jezika, enaintrideset šol
pa si želi pomoči prostovoljcev pri razlagi snovi. Želja po razvijanju prostovoljske pomoči
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hkrati sovpada s prej zastavljenim raziskovalnim vprašanjem, na katerih področjih se kažejo
potrebe po posebni obravnavi otrok migrantov.
Enaintrideset šol je mnenja, da je treba razvijati prostovoljsko delo na področju prostočasnih
aktivnostih. Enaindvajset šol navaja, da so pripravljene razvijati prostovoljsko delo na
področju kulturne mediacije. Tri šole pa si želijo pomoči prostovoljcev na področju razvijanja
socialnih veščin.


Kaj je treba storiti za boljšo integracijo otrok migrantov v šolski sistem?



Katere institucije so po mnenju šol odgovorne za urejanje boljše vključenosti otrok migrantov
šolski sistem?
Preslabo poznavanje slovenskega jezika med učenci/dijaki z migrantskim ozadjem je bilo tudi
znotraj te analize stanja opaženo kot najbolj problematično oziroma nekaj, kar za seboj
potegne tudi druge težave. Iz odgovorov šol je bilo mogoče razbrati tudi, da se normativnost
in stvarnost pogosto ne ujemata. Slovenija je sicer sprejela Resolucijo o imigracijski politiki
Republike Slovenije (2002) in zakonodajo, ki se nanaša na proces integracije v šolski sistem,
vendar praksa pokaže, da na tem področju še zdaleč ni vse urejeno. Na tem področju bi bilo
treba narediti nekaj sistemskih sprememb, in sicer tako da se za začetek morda konkretizira
pravilnik o preverjanju znanja in ocenjevanju tujcev. Prav tako bi bilo trebna normativno
urediti priprave na šolo, predvsem pa zagotoviti večji obseg ur slovenskega jezika za učence
in dijake migrante. Poleg tega nekaj šol tudi meni, da bi v zvezi z integracijo otrok migrantov
v šolski sistem morala postati šola kot institucija bolj občutljiva za drugačnost in spodbujati
raznolikost, ne pa jo stigmatizirati.
Zanimiv je tudi podatek, da osem šol meni, da je za boljšo vključenost otrok migrantov v
šolski sistem potrebna pomoč nevladnih organizacij in prostovoljcev. Ti naj bi se vključevali
v dodatne pomoči pri učenju slovenščine in v organizacijo prostočasnih aktivnosti.
Delo s starši – to je učenje jezika večinske kulture, pomoč pri urejanju vsakdodnevnih
situacij; učenje slovenskega jezika pred vstopom v šolo; ojačanje svetovalne službe,
ustanavljanje lokalnih društev, kjer bi se otroci migranti lahko med seboj srečevali;
izobraževanje slovenskih strašev in sprememba družbenih norm in vrednot, so ideje, ki so jih
posamezne šole podale, na vprašanje, kaj bi bilo treba storiti za boljšo vključenost otrok
migrantov v šolski istem.
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Devet šol na omenjeno vprašanje ni podalo odgovora.
Večina šol, to je 77 %, je izrazila mnenje, da bi bilo treba vključiti v urejanje tega področja
tako vladni kot tudi nevladni sektor, čeprav pa vseh trinajst šol, ki so podale mnenje, da bi
bila potrebna dodatna pomoč pri učenju slovenščine, meni, da bi to morala zagotoviti država.
Po drugi strani pa 37 od 48 šol meni, da je za urejanje boljše integracije otrok migrantov
odgovoren tako vladni kot nevladni sektor.

3.3.4.2. Primer dobre prakse
Poleg rezultatov situacijske analize sem naslov diplomskega dela in raziskovalne hipoteze
želela podkrepiti še s primerom dobre prakse, ki podkrepi pomebno vlogo prostovoljcev pri
vključevanju otrok migrantov v šolski sistem. S primerom dobre prakse želim predstaviti šolo,
ki z roko v roki sodeluje z nevladno in prostovoljsko organizacijo, to je Društvom za
razvijanje prostovoljnega dela. Gre za Osnovno šolo Grm v Novem mestu.
Za Osnovno šolo v Novem mestu sem se odločila, ker smo kraj v situacijski analizi
namenoma izpustili. Novo mesto je znano kot precej kulturno mešano mesto, saj v njem živi
precej ekonomskih migrantov, ki se med drugim zaposlujejo v podjetjih Revoz in Krka, žal pa
po besedah ravnateljice OŠ Grm, gospe Sonje Simčič, ni pravega medkulturnega dialoga.
Prav zaradi tega dejstva so bili v kraju primorani začeti razvijati strategije, kako se tudi v
šolskem prostoru soočati z multikulturnostjo. Moja zaposlitev in delo na Slovenski
filantropiji, ki se v osnovi ukvarja s promocijo prostovoljstva širom države kot tudi izven
meja, mi je prav tako omogočila seznanitev z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela iz
Novega mesta, ki je s svojimi prostovoljci pomemben akter pri vključevanju novomeških
otrok migrantov v šolski sistem, posledično pa tudi v samo lokalno okolje. Prav znanka iz
društva mi je predlagala, naj odidem na omenjeno šolo, ker so odprti za sodelovanje in želijo
na ta način – preko prostovoljcev – pomagati otrokom, ki imajo zaradi nezadovoljivega
znanja slovenskega jezika težave tudi pri ostalih predmetih. Zaradi teh dejstev sem se odločila
preveriti, kako je s sodelovanjem med šolo in društvom v resnici.
Na osnovni šoli sem naredila dva intervjuja. Prvega z gospo Ireno Adlešič, koordinatorico za
tujce in gospo Sonjo Simčič, ravnateljico. Na osnovni šoli imajo 660 otrok, od tega 36 otrok
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migrantov (to je 5,45 % celotne šolske populacije). Po večini ti otroci prihajajo iz Kosova in
so albansko govoreči, iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, imajo pa tudi učenko iz ZDA.
Koordinatorica za tujce je dodala, da so ti otroci po večini iz ekonomsko šibkejših družin, zato
jim zagotavljajo tudi brezplačno prehrano in šolsko gradivo. Ravnateljica je poudarila, da
lahko njihovo šolo imenujemo kot primer dobre prakse – kajti številka otrok migrantov,
morda za laike deluje majhna, vendar pa, kot poudarita obe intervjuvanki, še zdaleč ne gre za
majhen delež, ko na situacijo pogledamo realno – saj so bili primorani reagirati, čeprav
zakonodaja tej problematiki ni prav dosti naklonjena. Tako so na šoli uvedli, da prvih 6
mesecev pouka otroka migranta ne ocenjujejo. Odločitev je sprejeta ob dogovoru s starši, prav
tako pa jim dogovor omogoča Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja. Koordinatorica v
zvezi s tem komentira, da je strpnost v času neocenjevanja precej večja kot potem, ko je
učenca treba začeti ocenjevati. Poleg tega ima vsaka šola, ki ima tudi otroke migrante,
pravico, da zaprosi za ure za dodatno učenje slovenskega jezika, ki je seveda temelj za učno
uspešnost. Pravica je omejena na 1 leto. Običajno jih pristojno ministrstvo odobri 35 ur na
celotno šolo, pri tem ravnateljica opozori, da je bilo pred tem celo le 20 ur. Njihova šola je v
tem šolskem letu dobila 140 ur, saj je kriterij število migrantskih otrok. Kako jih šola razdeli
med otroke migrante, je v njeni domeni. Na Grmu je njihova praksa, da so 140 ur razdelili na
dve skupini po 70 ur na učitelja – tako ima vsak otrok dejansko 70 ur dodatne pomoči pri
slovenščini. V eni skupini so začetniki, v drugi tisti, ki jezik že nekoliko obvladajo. Učitelje
za poučevanje slovenskega jezika najdejo znotraj zaposlenih, saj denarja za zaposlitev
dodatnega kadra enostavno ni. Prav tako jim zakonodaja omogoča dve leti po vpisu otroka v
šolo prilagojeno ocenjevanje. Kurikulum v celoti ni prirejen medkulturno, vendar pa se
predvsem učitelji slovenščine trudijo pripraviti teste v maternem jeziku otroka. Vprašanja in
odgovori pa so v slovenskem jeziku. Prav tako koordinatorica omeni, da je nekaj
interkulturnosti tudi pri drugih predmetih, kot sta zgodovina in državljanski in domovinski
vzgoji. Poleg tega imajo otroci migranti priložnost predstaviti svojo kulturo, navade, glasbo,
kulinariko. K predstavitvam so vedno vabljeni tudi njihovi starši.
Ob vpisu otroke migrante in njihove straše obvestijo o načinu šolanja, jih seznanijo s
pravicami, ki otroku pripadajo glede učenja slovenskega jezika in postopnega vključevanja v
slovenski šolski sistem. Poleg tega pa jih seznanijo tudi z delovanjem Društva za razvijanje
prostovoljnega dela, kjer delujejo tudi prostovoljke in prostovoljci ter jih povežejo z
Društvom. Na šoli se namreč zavedajo, da 6 mesecev neocenjevanja, zgolj 1 leto dodatnega
učenja slovenskega jezika in 2 leti prilagojenega ocenjevanja še zdaleč ni dovolj. Prav zato
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jim na šoli pripravijo posebno gradivo, ki ga na Društvu otrok skupaj s prostovoljcem
predeluje. Omenila sem že, da je večina otrok migrantov iz ekonomsko šibkejših družin in si
inštruktorja ne zmorejo privoščiti. Poleg tega so bili na šoli v šolskem letu primorani najeti
dodatno učiteljico za pomoč pri učenju slovenščine in ostalih predmetih, saj so na novo v 9.
razred prišli kar štirje otroci migranti. Učitelja so financirali iz lastnih sredstev.
Šola si poleg dela z otroki migranti, prizadeva tudi za sodelovanje s starši, saj vidijo njihovo
vpetost v šolanje njihovega otroka kot velik plus. Pri tem mi koordinatorica za tujce opiše
primer ameriške deklice, ki ji mama pri šolanju ogromno pomaga, pa zaradi neobvladanja
slovenščine kljub temu ni uspela razreda zaključiti z odličnim. Na drugi strani pa izpostavi
otroke, ki so ekonomsko šibkejši. Pri teh otrocih starši včasih ne vedo niti, v kateri razred bi
otroka vpisali. Prav zato si prizadevajo sodelovanja s starši in jih vabijo na govorilne ure, kjer
jim posebej razložijo, kako in kaj.

Obe intervjuvanki, tako gospa kordinatorica kot gospa ravnateljica prepoznavata v
prostovoljcih ogromen doprinos – brez njih bi bilo mnogo več ponavljanja razredov. S
prostovoljci Društva za razvijanje prostovoljnega dela sodelujejo že 5, 6 let. Sodelovanje
ocenjujejo nad pričakovanji. Prostovoljci so odzivni, fleksibilni, preko elektronske pošte jim
šola pošlje gradivo, o detajlih se dogovorijo po telefonu. Poudarita, da je Društvo vedno
razpoložljivo za pomoč v stiski, tudi v času šolskih počitnic so že urgentno intervenirali in
pomagali otroku iz Makedonije.
Obe intevjuvanki v prostovoljcih vidita dodano vrednost, svež veter. Čeprav vidita težave
predvsem v nezadovoljivem sistemu, poudarjata pomen prostovoljcev. Gre za ljudi z velikim
srcem, ki jih duh kapitalizma še ni kontaminiral, so upanje za pravilen razvoj družbe. Kot taki
prihajajo k otroku sproščeni, z novimi metodami, odnos z otrokom jim je na prvem mestu.
Tega pa na žalost v razredu največkrat zmanjka.

3.3.4.3. Refleksija mlade prostovoljke
Kako pomembna je zares vloga prostovoljcev pri vključevanju otrok migrantov v šolski
sistem, želim podkrepiti še z refleksijo prostovoljke Anje Props. Anja Props je kot
prostovoljka Slovenske filantropije dve šolski leti spremljala otroka migranta na Osnovni šoli
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Vide Pregarc v Ljubljani. Deček je v Sloveniji od sredine 1. razreda. Za refleksijo sem jo
prosila, ker sem tudi sama pomagala istemu otroku, vendar nisem želela z lastno refleksijo
izpasti preveč subjektivno in zaščitniško do otroka. Iz izkušenj sodeč, menim, da brez pomoči
nas, prostovoljcev, otrok ne bi izdelal 4. razreda.
»Prostovoljstvo, ki se navezuje na delo z otroki, je zelo lepo, a tudi zelo specifično,
sploh če gre za pomoč otrokom migrantov. Skozi moje delo z 10-letnim dečkom iz DR
Kongo opažam, da so šola in zaposleni v njej premalo čuječi za otroke priseljencev,
sploh kar se tiče šolskega dela in prilagajanja učnih prijemov, za boljšo
funkcionalnost teh otrok v razredu ter socialne integracije znotraj razreda in šole.
Dečkovo poznavanje slovenskega jezika je slabo, sploh kar se tiče besednega zaklada,
to je razumljivo, saj govori slovensko šele 4 leta in le tisti čas, ko je v šoli ter na
igrišču. To pa predstavlja oviro pri njegovem šolskem delu, saj v šoli ne razume
navodil, besedilnih nalog in velikokrat tudi vsebine snovi, posledično se pojavlja
nezainteresiranost zaradi oteženega sledenja snovi in samostojnega reševanja nalog.
V šoli je bil s strani razredne učiteljice označen za problematičnega in lenega učenca,
dosega pa tudi slabši učni uspeh kljub bistrosti in vloženemu delu ter času,
porabljenem za šolo.
Brez individualnega dela, ki ga opravljamo z njim prostovoljci, deček ne bi osvojil in
poglobil toliko znanja in šolske snovi, kot jo je, saj mu starši ne morejo dajati učne
opore in je tudi njihovo znanje slovenskega jezika preslabo. Tako bi letos deček
ponavljal razred, če bi bili pri izobraževanju prisotna le šola in njegovi starši.
Dečku niso bile ponujene individualne učne ure v šoli, saj je že tretje leto v Sloveniji in
s tem to ni več obvezno s strani šole, je pa šolska svetovalna delavka v pogovoru z
nami, prostovoljci, povedala, da imajo možnost za to vsi otroci, če so ali predlagani s
strani učitelja ali če za to zaprosijo starši. Čeprav je dečku konec leta zaradi
negativnih ocen pri dveh predmetih grozilo ponavljanje razreda, njegova
razredničarka tekom šolskega leta ni niti enkrat izpostavila, da bi potreboval pomoč,
še več, o situaciji je šolsko svetovalno delavko, starše in preko njih nas, prostovoljce,
obvestila šele slab mesec dni prek zaključkom šolskega leta, in če v tistem trenutku ne
bi bilo prisotnih prostovoljcev, ki smo z njim delali dnevno, da je osvojil zadostno
znanje, bi ponavljal razred.
Letošnje šolsko leto je bil izključen iz podaljšanega bivanja zaradi neprimernega
vedenja, ne glede na to, da bi lahko tam dobil dodatno pomoč pri šolskem delu in
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domačih nalogah, kar bi nam prostovoljcem dalo več časa, da bi se posvetili snovi, ki
je včasih ne razume zaradi premajhnega besednega zaklada. Poleg učne pomoči pa bi
se v podaljšanem bivanju družil in navezoval stike z vrstniki, potrebno bi bilo le nekaj
več pozornosti, individualnega dela in razumevanja za situacijo, v kateri je in kako to
vpliva na njegovo obnašanje.
Ob pomoči pri reševanju domačih nalog sem opazila, da njegova učiteljica ni
pokazala nobenega truda, da bi prilagodila določene naloge, ki so narejene za otroke,
rojene v evropskem prostoru, še več, v Sloveniji in slovenskim staršem, tako da bi jih
lahko rešil tudi on. Menim, da bi že najmanjši korak v tej smeri pozitivno vplival na
dečka, njegov odnos do šole in povečal občutek pripadnosti – namesto izključenost.
Opažam, da je problematično tudi to, da se uči slovenščino kot materni jezik brez
kakršne koli pomoči, kar mu povzroča težave ne le pri predmetu slovenščina, ampak
tudi pri ostalih predmetih, saj ima probleme že pri tvorjenju slovnično pravilnih
stavkov.
Integracija s strani institucij pomeni, da se želi, da priseljenci prevzamejo čim več
navad druge kulture in pozabijo svoje korenine oz. se jih spominjajo le v krogu svoje
družine. Zelo malo oz. premalo pa se dela na sprejemanju drugačnosti s strani družbe.
Slednje sem pri delu z dečkom opazila na enem od najinih počitniških srečanj, ko sva
odšla na bazen. Še preden sva prišla do tja, mi je rekel, da si želi, da bi bilo čim manj
ljudi in otrok, ker velikokrat dajejo opazke glede njegove barve kože. Šola bi morala
pripraviti otroke na to, da smo si ljudje res različni, ampak da čutimo enako in to ne
zgolj, ko je ta tema v učnem načrtu, ampak ves čas šolanja. Ima pa šola tu problem,
saj sem ravno pri tem primeru doživela, da so učitelji v šoli lahko zelo neobčutljivi na
učenca kot posameznika, katerega obnašanje je posledica razmer, v katerih živi in
dejavnikov, ki jim je izpostavljen vsak dan, niso pripravljeni izkoristiti pomoči, ki jo
nudimo prostovoljci s svojim delom s temi otroci in znanjem, ki ga dobimo, ker imamo
možnost delati z njimi individualno. Prej so pripravljeni težave reševati s prešolanjem,
kar so kot možnost ponudili tudi za dečka, s katerim delam. Če bi bili učitelji
pripravljeni vključiti nas (prostovoljce) v proces poučevanja, se z nami srečati in nam
dati napotke, kako lahko čim bolj učinkovito razlagamo snov (opravljamo njihovo
delo), bi naredili veliko dobrega za otroke, njihov šolski uspeh in samopodobo. Enako
pa lahko prostovoljci, ki delamo z otrokom individualno, v bolj sproščenem vzdušju
nudimo informacije o tem, kaj opazimo med našim delom z njim, kar bi lahko
posledično pomagalo tudi pri delu v razredu, ko je med drugimi otroki oz. učitelji bi
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dobili širšo sliko o otrocih, ki prihajajo iz specifičnih okoliščin in se srečujejo z
drugačnimi težavami kot drugi otroci ter tako morda prilagodili svoje vzgojne metode.
Premajhna fleksibilnost, prilagodljivost in pozornost šole in učiteljev doprinesejo k
slabšemu učnemu uspehu, slabi samopodobi in izključenosti otrok iz razreda, katerih
vsakdan bi bil že pri večji zavzetosti naštetih ljudi težak. Verjamem, da če bi
sodelovali, bi lahko tako prostovoljci kot učitelji ob izmenjavi informacij in vtisov, ki
jih dobimo ob delu z otroki delali bolj učinkovito in bolj v dobro otrok.«

3.3.4.4. Sinteza
Anjina refleksija po mojem mnenju in izkušnjah, ki sem jih dobila tako preko lastnih
prostovoljskih izkušenj kot tudi preko zaposlitve znotraj Slovenske filantropije, kjer sem
koordinirala in izvajala učne pomoči za šolajoče se begunce, odraža dejansko situacijo, v
kateri se znajdejo določeni otroci migranti. Navkljub integracijski politiki, ki je opredeljena
kot ena od treh elementov imigracijske politike, in predvideva integracijo tudi na področju
izobraževanja, praksa pokaže, da temu ni tako. Sama sem to prikazala skozi analizo
situacijske analize ter jo podkrepila z opisom dobre prakse in refleksijo mlade prostovoljke.
Morda ni narobe, da ponovno navedem, kaj sploh pomeni integracija na področju
izobraževanja. Kot navaja Bešter (2007), o uspečni integraciji govorimo, ko »imajo migranti
in njihovi otroci enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo
posamezne stopnje šolanja, imajo enake možnosti za nadaljnje izobraževanje in kot skupina
dosegajo izobrazbeno strukturo, ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov
med večinskim prebivalstvom«, poleg tega je pomembno učenje maternega jezika, ki prav
tako pogojuje znanje drugega jezika oziroma jezika okolja, prav tako pa na vseh stopnjah
prisoten medkulturni pristop k izobraževanju.
Iz definicije sodeč, predvsem pa iz rezultatov situacijske analize, primera dobre prakse in
refleksije prostovoljke je razvidno, da v Sloveniji integracija na področju izobraževanja ni
najbolj uspešna.
Deček, ki v Sloveniji živi »že« štiri leta, bi moral po mnenju njegove učiteljice slovenski jezik
že zdavnaj obvladati. Vendar pa njegovo znanje slovenščine ni dovolj dobro, čeprav se na
prvi pogled zdi, da je temu tako. Vendar pa že v teoretičnem uvodu poudarjam, da je za
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šolsko razumevanje snovi potrebnih 5–7 let ob pogoju, da otrok govori večinski jezik le v šoli.
Refleksija prostovoljke kot tudi moje izkušnje z dečkom povedo, da jezika ne obvlada dovolj,
zato ima težave tako pri slovenskem jeziku kot pri ostalih predmetih. Podobno pokažejo
rezultati situacijske analize, ki govorijo o težavah otrok migrantov, prav tako pa se pokaže
potreba po dodatni pomoči tako pri slovenščini kot tudi ostalih predmetih. Zaradi vedenjskih
težav, ki so po izkušnjah sodeč tudi posledica nezadovoljivega znanja jezika, je bila učiteljica
v 4. razredu mnenja, da se otroka prešola. Učiteljica ni bila pripravljena prisluhniti, da je
hiperaktivnost oziroma potreba po gibanju morda povezana tudi s kulturo, iz katere izhaja,
prav tako pa k vedenjskim težavam lahko prispeva tudi nerazumevanje vsebin pouka. O tem
je razlagala tudi gospa Adlešič na Osnovni šoli Grm, ko so na podoben način, vendar pa ob
ukrepanju staršev, sprejeli na šolo fanta, ki je na prejšnji šoli prav tako veljal za vedenjsko
problematičnega. Adlešičeva je o tem povedala, da fant potem ko je prišel na njihovo šolo in
ko so ga povezali z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela, ni imel več tovrstnih težav. V
zvezi s fantkom, o katerem piše prostovoljka, je treba omeniti, da se njegova razredničarka o
njegovih težavah – tako učnih kot vedenjskih, ni z nikomur posvetovala. Zagotovo k temu
prispevajo tudi starši, ki se s fantkovim šolanjem ne ukvarjajo v tolikšni meri, kot bi morda
pomislili, glede na to, da ima deček v šoli težave. Iskanje razlogov, zakaj je temu tako,
menim, da ni v domeni prostovoljcev, vsekakor pa bi se o tem morala pozanimati šola. Ravno
v takih situacijah je lahko zloraba moči, ki jo učitelj seveda ima, ključnega pomena – tako je
učiteljica šele sredi maja o situaciji, ki je fantu grozila (ponavljanje razreda) obvestila
svetovalno službo na šoli kot tudi mene, ker sem z njim delala kot prostovoljka. V zvezi s
tem, kar tudi piše Anja v refleksiji, moram povedati, da po tem telefonskem klicu učiteljice do
dialoga z njo ni bilo moč več priti, saj je v prvem pogovoru ugotovila, da sem le še fantkova
prostovoljka in ne več tudi koordinatorica učnih pomoči. Komunicirala je le še preko
elektronske pošte, v kateri nam je prostovoljcem dajala navodila, kaj vse se mora otrok še
naučiti, sicer mu grozi ponavljanje razreda. Pri tem je bila komunikacija enosmerna. Seveda
smo takrat stopili skupaj – pri tem moram poudariti, da nam je tudi socialna služba dečkove
šole pomagala, ker so naglas nasprotovali ravnanju učiteljice – in dosegli, da je šel fant v 5.
razred. V zvezi s tem lahko komentiram izjavo prostovoljke, ki piše, da bi bilo za obe vpleteni
strani bolje, če bi potekala neposredna komunikacija med šolo, pri čemer je nujno potrebno,
da sodelujejo vsi vpleteni na šoli in prostovoljci. To podkrepi tudi primer dobre prakse, kjer
imajo koordinatorico za tujce, ki otroke migrante takoj poveže z nevladno organizacijo. Prav
tako so v kontaktu, če so potrebne dodatne informacije z obeh strani.
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Integracija na področju izobraževanja predvideva tudi medkulturni pristop k izobraževanju,
pri čemer so kurikulumi prilagojeni, spodbuja pa se tudi učenje materinščine. Primer dobre
prakse pokaže na nekaj teh elementov, ko učitelji, predvsem učitelji slovenskega jezika,
prilagajajo tekste, tako da lahko otroci migranti berejo v svojem jeziku, odgovarjajo pa v
slovenskem; nekaj teh pristopov je tudi pri zgodovini in domovinski vzgoji, posebej navede
gospa Adlešič. Poleg tega jim v razredu omogočijo predstavitev svoje kulture, kamor lahko
povabijo tudi starše. V teoretičnem uvodu pišem, kako naj bi bila videti interkulturna
pedagogika, vendar pa kot navaja avtorica Skubic Ermenčeva (2006), je takšno prakso v
slovenskih šolah težko najti. Drobni premiki v smislu prezentacije različnih kultur in navad
ter previdnosti pri obravnavi zgodovine in geografije so v slovenski šoli sicer prisotni,
vsekakor pa ni moč opaziti celostnejšega interkulturnega pristopa. Torej tudi primer dobre
prakse ni najboljši, vendar boljšega žal nisem uspela najti. Prav tako rezultati situacijske
analize kažejo na problematiko glede interkulturnega prostopa v naših šolah. Kar 38 % šol ne
zagotavlja ohranjanja kulturne identitete, medtem ko 58 % šol, ki so vprašalnike vrnile, sicer
odgovarja pritrdilno, vendar jih večina od tega odstotka zagotavlja prehrano, ki je prilagojena
kulturnim potrebam.
Izhajajoč iz lastnih prostovoljskih izkušenj, refleksije prostovoljke, primera dobre prakse in ne
nazadnje tudi rezultatov situacijske analize, lahko zaključim, da je vloga prostovoljcev pri
vključevanju otrok migrantov v šolski sistem velika. Brez njih, po besedah koordinatorice za
tujce, bi bilo ponavljanj veliko več, več pa bi bilo tudi prešolanj. Situacijska analiza in njeni
rezultati pokažejo, da si šole želijo več sodelovanja s starši otrok migrantov, kar je zopet
izkušnja prostovoljke. Menim, da se z otroki ravna drugače, če so v njihovo izobraževanje
vključeni tudi njihovi starši. Vendar pa, če pomislimo, v kakšnih situacijah ti odrasli
zapuščajo svoje domove, bi bili laže malo bolj sočutni in predvsem strpni, laže bi razumeli,
zakaj jih ni v šole. Po drugi strani pa smo tudi mi, pripadniki večinske družbe, odgovorni, da
se prišleki počutijo v novem prostoru varne in predvsem sprejete.
Rezultati analize sicer kažejo na to, da sta za boljšo integracijo otrok migrantov v šolski
sistem odgovorna tako vladni kot nevladni sektor, hkrati pa šole poudarijo, da je za dodatno
učenje slovenščine odgovorna predvsem država. Ravnateljica osnovne šole v zvezi s tem prav
tako poudari pomembno vlogo prostovoljcev, saj so svež veter, ki imajo v žepu vedno kakšno
idejo za nov, dugačen pristop k učenju. Poleg tega prostovoljec največkrat dela le z enim
učencem, zato se posamezniku lahko posveti v celoti. To je pozitivna plat tega odnosa, vendar
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pa pri tem ne smemo pozabiti, da smo prostovoljci dodana vrednost in ne nadomestilo za
programe, nad katerimi je država dvignila roke oziroma jih še ni vzela pod okrilje.
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4. ZAKLJUČEK
Skozi teoretični uvod in tudi empirični del menim, da sem prikazala, kako pomembni smo
prostovoljci pri vključevanju otrok migrantov v slovenski šolski sistem. Ugotovila sem, da
Slovenija sicer ima zakonsko podlago, ki opredeljuje integracijo za migrante, med katere
predvideva tudi integracijo na področju izobraževanja, vendar pa je pomanjkljiva in po mojem
mnenju ne odraža resnične situacije in potreb migrantov in njihovih otrok. To velja po
izkušnjah sodeč, na vseh področjih vključevanja v družbo. Pri tem ponovno opozarjam, da
smo v Sloveniji sprejeli integracijski model imigrantske politike, ki predvideva dvosmernost
procesa, s čimer naj bi spodbujali migrante, da imajo pravico ohranjati tudi svoje elemente
kulture, in celo več kot to, omenjeni proces naj bi našo družbo bogatil.
Šola kot ideološki aparat, ki na svoje učence prenaša znanja in sistem vrednot, je poleg tega
tudi socialni prostor, kjer se posameznik nauči veščin, ki so nujno potrebne za kvalitetno
obvladovanje svojega življenja. Šola lahko torej deluje kot varovalni dejavnik, ki je
pomemben predvsem takrat, ko drugi sistemi otrokovega sveta odpovejo. Mislim, da so v
primeru otrok migrantov ti svetovi velikokrat nerazviti v pravi meri. Otrokova družina se prav
tako postavlja na noge, saj se morajo tudi preostali člani integrirati v družbo; prijateljskega
kroga otrok migrant morda še ni vzpostavil oziroma je to odvisno tudi od osebnosti
posameznika; zaradi socialno-ekonomsko šibkejše situacije, ki je po izkušnjah sodeč dokaj
značilna za migrantske družine, pa otrok in njegova družina nimajo sredstev za kvalitetno
preživljanje časa, zato je šola največkrat tista, ki otroku migrantu lahko ponudi roko pomoči.
In vendar nam teorija in rezultati situacijske analize, podkrepljeni s primerom dobre prakse in
izpovedi prostovoljke, govorijo drugače.
Zaradi nezadostnega posluha oblasti do otrok migrantov so ti največkrat prepuščeni sami sebi.
Dokler jim po zakonu pripada dodatna pomoč pri učenju slovenščine, prilagojeno ocenjevanje
in podobno, so nekako zaščiteni, vendar pa prav tako iz teorije vem, da za šolski nivo znanja
slovenskega jezika ni dovolj le 1 leto učenja, temveč med 5 in 7 let ob pogoju, da otrok govori
večinski jezik le doma. Po preteku tega obdobja, to je enega leta, se za številne otroke, začne
šele prava trnova pot. Toliko bolj, če družina ni zmožna plačevati inštruktorjev. Šola, ki je v
Sloveniji naravnana na znanje in uspeh, ni dovolj občutljiva za otroke z izkušnjo migracije.
Se sploh zavedam, kaj pomeni ta izkušnja? Če se vživim vanjo, mislim, da je to nekaj zares
groznega – namreč, da te takšne in drugačne situacije privedejo do tega, da nekega dne
pripraviš kovček (nekateri tudi za to nimajo časa) in greš. Za boljšim življenjem, kot si tega
vsak želi.
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In čeprav si tega želimo vsi, boljšega življenja namreč, so otroci migranti žrtve posmeha in
zbadanja. Že če izhajamo iz zakonodaje, imajo premalo posluha, potem pa je tu še večinsko
prebivalstvo, ki nanje kaže s prstom. Namesto da bi bili do njih empatični kot do dolgotrajno
bolnih, saj vendar mnogi od teh tudi morda nikoli več ne bodo videli svojih najdražjih. Ali pa
morda resnejši občutek, da se selimo šele, ko nam doma zmanjka pogojev za dostojno
življenje. In potem pridejo k nam in se avtohtono prebivalstvo, čeprav se pri tem spet
vprašam, kaj to sploh je oziroma kdo so avtohtoni prebivalci, ob vedenju, da se ljudje
preseljujeo od nekdaj, do njih obnaša, mnogokrat, slabše kot do smeti.
Kaj imajo pri tem otroci migranti? Tudi oni si želijo zgolj pripadnosti in sprejetosti. So
potencial za prihodnost sleherne države, ne le v pestrem kulturnem življenju, temveč tudi na
področju gospodarstva. Gre za učinke na dolgi rok, če gledamo z ekonomskega stališča, zato
bi bilo vanje nujno vlagati enako kot v vse ostale.
Menim, poleg tega pa tudi rezultati analize kažejo, da bi bilo treba narediti korak naprej na
področju zakonodaje, ki bo do migrantov bolj občutljiva, predvsem pa bolj spoštljiva. Šola
oziroma država bi morala nameniti več sredstev za učenje slovenskega jezika, slovenščine bi
se otroci migranti morali učiti kot jezika okolja, glede na to tudi zagotoviti primeren kader; po
besedah ravnateljice Osnovne šole Grm bi bilo treba po zgledu Nemčije uvesti 1 leto le za
učenje jezika, šele nato bi otroci vstopili v šolo in podobno.
Kot sem zapisala nekje v teoretičnem uvodu, si vsakdo želi boljšega življenja, šele ko dobi
priložnost, da to vidi, občuti. Danes je svet prepreden s tehnologijo, v vsaki majhni vasici
afriške države najdeš vsaj en televizor. Je potem to kriminal, če mi slike z ekrana govorijo,
kako lepo je življenje severneje oziroma zahodneje? Menim, da je čas, da prevzamemo
odgovornost za svoja dejanja in se začnemo tako tudi obnašati, saj smo del enega planeta.
Smo kot nek organizem, ki deluje brezhibno, le ko je vse na in v njem v redu.
In ker je sistem tak, kot je, sem vesela, da smo na svetu tudi ljudje, ki želimo delati dobro in
na ta način odpravljamo predsodke in stereotipe posameznih družbenih skupin, čeprav v
zameno ne dobimo denarja in prav to nas v resnici odlikuje. Preko prostovoljskega dela
dobimo uvid v posameznikovo življenje celostno, prav zato se med nami stkejo vezi, ki jih ni
lahko prerezati. Ravno to početje mi daje upanje v svet, da so še možne stvari tudi brez
denarja.
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PRILOGE
1. Vprašalnik, poslan na osnovne in srednje šole.

106

Priloga 1: Vprašalnik, poslan na osnovne in srednje šole.

Spoštovani!
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva znotraj projekta Mladim
migrantom prilagojeni programi integracije pripravlja situacijsko analizo, v katero želimo
vključiti tudi vašo šolo.
Vprašalnik, ki vam ga pošiljamo, je zastavljen precej široko. Z njim bi radi pridobili
informacije o stanju na področju integracije mladoletnih migrantov v šolsko okolje. Zanimajo
nas težave, ki se pri tem pojavljajo, sistemske in specifične, programi, ki lajšajo omenjene
težave, aktivnosti, ki spodbujajo integracijo, odzive šolskega in lokalnega okolja ... Prosimo
vas, da na vprašanja odgovarjate po svojih najboljših močeh, če česa ne veste ali ne morete
oceniti, pa pustite prazno. Vprašalnik je sestavljen iz treh delov.
Prijazen pozdrav!

I.

Osnovni podatki

1. Šola (ustrezno obkrožite):
-

osnovna šola
srednja šola

2. Ime šole: ___________________________________________________________________
3. Naslov: ____________________________________________________________________
4. Kontaktna oseba (izpolnjevalec): ________________________________________________
5. Telefon: ______________________________
6. Elektronski naslov: ______________________________
7. Število vseh učencev: ____________________
8. Ocena števila oziroma odstotka učencev iz migrantskih družin: ________________________
9. Katere učence ste opredelili kot učence iz migrantskih družin? (Definirajte vaša merila!)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Navedite najbolj pogoste izvorne države učencev migrantov, ki obiskujejo vašo šolo:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
11. Ali imate v okviru šole razvite specifične programe za podporo pri integraciji učencev migrantov?
-

Ne.
Da, kakšne?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Ali vaša šola razvija/podpira organizirane oblike prostovoljskega dela?
-

Ne.
Da, kakšne?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. Koliko učencev je vključenih v prostovoljsko delo?______________________________________

14. Ali obstajajo na vaši šoli kakšne oblike medvrstniške pomoči?
-

Ne.
Da, kakšne?

1

Organizirane (posebni program, mentorska podpora, stalni termini …).

2

Drugo (občasne, spontane, po potrebi …).

15. Ali sodelujete z organizacijami v lokalnem okolju?
-

Ne.
Da, s katerimi?

1 Občina
2 Center za socialno delo
3 Urad za delo
4 Mladinski center
5 Rdeči križ, Karitas
6 Migrantska društva
7 Druge nevladne organizacije (katere?)________________________________________
8 Druge organizacije (katere?)________________________________________________

II. Specifike dela z učenci iz migrantskih družin
1. Ali se kažejo potrebe po posebni obravnavi učencev iz migrantskih družin?
-

Ne.
Da, na katerih področjih?

1 Pomoč pri učenju slovenskega jezika
2 Pomoč pri razumevanju učne snovi
3 Prostočasne aktivnosti (druženje …)
4 Kulturna mediacija
5 Drugo (navedite kaj):____________________________________________________
2. Ali opažate težave pri delu z učenci iz migrantskih družin?
-

Ne.
Da, katere?

1 Učne težave

2 Neupoštevanje pravil
3 Vedenjske težave
4 Druge težave zaradi slabega poznavanja okolja (navedite kaj):____________________
5 Drugo (navedite kaj): ____________________________________________________
3. Zakaj menite, da prihaja do teh težav?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Ali šola zagotavlja ohranjanje kulturne identitete učencev iz migrantskih družin (ohranjanje
maternega jezika, stiki z njihovo kulturo in veroizpovedjo …)?
-

Ne.
Da, kako?

1

Prehrana, prilagojena kulturnim potrebam

2

Organizirano učenje maternih jezikov (katerih?)

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3

Pouk, prilagojen kulturnim specifikam (npr. telovadba …)

4

Spodbujanje stikov z migrantskimi kulturnimi društvi

5

Drugo (kaj?)__________________________________________________________

5. Kakšne potrebe izražajo učenci in starši?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III.

Interesi šole in predlogi rešitev

1. Ali želite razvijati posebne oblike pomoči pri integraciji otrok migrantov v šolsko in lokalno okolje?

-

Da.
Ne.

2. Ali si želite posebnih izobraževanj oz. delavnic o medkulturnosti, sprejemanju drugačnosti,
odpravljanju predsodkov in stereotipov, principih dela z učenci migranti, migracijah na splošno …?
-

Ne
Da (napišite, v kakšni obliki in s katerimi poudarki):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Kdo naj bi bil del ciljne publike teh aktivnosti?
-

Učitelji

-

Šolski svetovalni delavci

-

Ravnatelj

-

Vsi zgoraj navedeni

-

Vsi zaposleni na šoli

-

Drugi (navedite):_____________________________________________

4. Ali ste pripravljeni razvijati prostovoljsko delo na področju podpore pri integraciji učencev
migrantov?
-

Ne
Da (na katerem področju integracije migrantov bi potrebovali pomoč in podporo?)

1 Učenje slovenskega jezika
2 Razlaga snovi
3 Prostočasne aktivnosti (druženje)
4 Kulturna mediacija
5 Drugo (navedite)________________________________________________________
5. Kaj bi bilo po vašem mnenju treba narediti, da bi se izboljšala integracija učencev migrantov v
šolski sistem in lokalno okolje?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Katere institucije bi bilo treba po vašem mnenju vključiti v urejanje tega področja?
-

Občino

-

Ministrstva

-

Center za socialno delo

-

Zavod za zaposlovanje

-

Migrantska društva

-

Nevladne organizacije

-

Druge organizacije (katere?)______________________________________________

7. Vaš dodatni komentar:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Hvala!

