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Slovenska družba: 
večinsko prebivalstvo 

ustavno zaščitene manjšine 
priseljenske skupnosti 

 
Moj razred: 
enokolturen 
večkulturen 

medkulturen 
 

Medkulturalizem: 
temelj oblikovanja odnosov v večkulturni, večjezični, 

večverski, večetnični družbi → za medkulturno družbo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slovenci kot izseljenci: „Mi drugje – drugi pri nas“ 

? Kaj bi jaz pričakoval/-a za svoje otroke? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priseljenci v Sloveniji (2008): „Drugi pri nas – mi drugje“ 
 
Vir: Raznolikost nas bogati/La diversità ci arrichisce, http://www.eduka-italoslo.eu  

 



Večkulturno → medkulturno 
 

- skupne dejavnosti, sodelovanje, odnosi  

- način soočanja in dialog med različnimi 

skupnosti se ne zgodi spontano, potrebno je 

graditi, privzgojiti, spodbujati, delovati 

- boriti se proti pasivnosti, stereotipom, 

predsodkom, ravnodušnosti, bolj ali manj skriti 

sovražnosti, (prikriti) diskriminaciji 

- del kurikularnih vsebin: enokulturni učni načrti 

  → večkulturni, večperspektivni učni načrti, 
učbeniki, delovni zvezki, berila itd. 



Vključevanje/integracija (Romana Bešter; zakonodaja) 
- dvosmeren proces 
- medsebojno prilagajanje priseljencev & sprejemne družbe 
- programi in ukrepi integracijske politike naslavljajo tako 
priseljence kot večinsko družbo ter spodbujajo njihovo 
medsebojno prilagajanje 
- priseljenci v tem procesu sprejmejo nekatere norme in pravila, 
ki veljajo v novi družbi 
- večinska družba odpre svoje ustanove, jih prilagodi novim 
razmeram ter zagotovi priseljencem enake možnosti, kot jih 
imajo ostali prebivalci 
- integracija: pravna, poselitvena, bivanjska, ekonomska, 
izobraževalna, kulturna, politična, družbena in identifikacijska 
integracija 



Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 
(Klara Skubic Ermenc): 
 
- razvoj enakopravnega odnosa do drugih 

kultur/etničnih skupin 

- pogled na drugačnega kot enakovrednega in 

ne deficitnega  

- vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča 

realnejši uspeh manjšinskih skupin  

- razvoj skupnih vrednot 
 



Teorija stikov (Allport v Bennett 2011: 23–24):  
 
- spodbujanje sodelovanja med večinskimi in manjšinskimi 
skupinami med različnimi dejavnostmi, ki omogočajo 
spoznavanje in skupno doseganje ciljev  
- medskupinski stiki morajo trajati dalj časa in ob različnih 
priložnostih → prijateljstvo, preseganje strahu pred neznanim 
 - omogočeno mora biti individualno uresničevanje 
posameznikov  
- posamezniki morajo imeti enak socialni položaj   
- težnja po pozitivnih odnosih med različnimi skupinami mora biti 
jasno izražena s strani priznane avtoritete ali vplivne tretje strani 
 
→ REZULTAT: SPODBUDNO MEDKULTURNO UČNO OKOLJE 



 

 

 

 

 

 

Pozitivni primeri: 

priseljenci prispevajo k razvoju družbe 



   

Anila Zaimi  

(rojena 1971  

v Tirani, Albanija) je 

diplomirana profesorica 

albanščine. V Sloveniji živi 

od leta 1993. Njen otrok 

obiskuje italijansko šolo; 

tekoče govori albanski, 

slovenski,italijanski 

jezik,uči se angleško.  

Starši govorijo tudi srbski 

in angleški jezik. 

  

AKTIVNI POSAMEZNIKI  

V LOKALNEM OKOLJU 

Prevedla je učno gradivo za 

učenje slovenščine za albansko 

govoreče priseljence, npr. Šolski 

slikovni angleško-slovensko-

albanski slovar (Dralle, Fenner 

2010) in A, B, C … 1, 2, 3, 

gremo (Pirih Svetina, Ponikvar 

2011).  

Sodeluje na tečajih slovenščine 

za odrasle na Ljudski univerzi 

Koper, je sodna prevajalka in 

nudi učno pomoč pri 

vključevanju novopriseljenih 

otrok v osnovne šole na Obali.  



Medkulturno sodelovanje in delovanje na vseh ravneh: 
- na državni ravni  
- na lokalni ravni  
- v različnih skupnostih, s katerimi se identificira 
posameznik  
- na vsaki posamezni šoli 
- v posameznih družinah  
- vsak posameznik 
  (šola: vsi zaposleni, vsi učenci, vsi starši)  
Upoštevajoč: 
- sestavljeno, spreminjajoča se identiteto 
- heterogenost skupnosti 



 
Jelen Madruša, Mojca (2010). 
Novosti pri vključevanju učencev 
migrantov. Uvajanje rešitev s področja  
vključevanja migrantov v izvedbene  
kurikule: zbornik (ur. Anton Baloh). 
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