
 

 

 

 

 

Raziskovalno poročilo v okviru projekta Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. 

Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in 

dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISA INSTITUT 

LJUBLJANA, 2015 



 

    
  

2 

Avtorici: Ivana Čančar in Karmen Drljić 

Sodelujoči pri raziskavi: konzorcijske in sodelujoče šole 

Jezikovni pregled: Vanja Klančnik Kišasondi 

Izdajatelj: ISA institut 

Kraj in leto: Ljubljana, 2015 

Prva izdaja 

 

Poročilo je izšlo v okviru projekta Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. 

Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in 

dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji  

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  

 

316.7-057.874(0.034.2)  

ČANČAR, Ivana, 1988-  

     Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja [Elektronski vir] : 

raziskovalno poročilo / [avtorici Ivana Čančar in Karmen Drljić]. - 1. izd. - El. 

knjiga. - Ljubljana : ISA institut, 2015  

ISBN 978-961-281-954-5 (pdf)  

1. Gl. stv. nasl. 2. Drljić, Karmen  

280884992  



 

    
  

3 

KAZALO 
 

I. UVOD .................................................................................................................... 4 

1.2. Opis raziskovanja ........................................................................................... 6 

II. Anketiranje učiteljev (MI-A) .................................................................................. 9 

2.1 Opis vzorca ....................................................................................................... 9 

2.2 Rezultati .......................................................................................................... 12 

III. Polstrukturirani intervjuji z učenci s priseljensko izkušnjo (MI-B) ................ 65 

IV. Polstrukturirani intervjuji z učitelji, ki poučujejo učence priseljence (MI-C) 69 

V. Strukturiran intervju/anketa s starši učencev priseljencev  (MI-Č) ................ 78 

VI. Anketa s svetovalnimi delavci (MI-D) .............................................................. 80 

VI. Anketa z izvajalci uvajalnice (MI-E).................................................................. 85 

VIII. Anketa z multiplikatorkami (MI-F) .................................................................. 90 

IX. Anketiranje ravnateljev (MI-G) ........................................................................ 106 

X. ZAKLJUČEK ..................................................................................................... 114 

 



 

    
  

4 

I. UVOD 

1.1. Izhodišča za raziskovanje 

V šolskem letu 2014/15 se je v slovenske šole vključilo 532 dijakov in 936 učencev 1 . 

Podpora učencem priseljencem v slovenskem šolskem prostoru še ni sistematizirana niti ni 

natančno definirana. Zaradi pomanjkanja sistemske podpore so nekatere šole, ki so se 

pogosteje srečevale s problematiko vključevanja priseljenih učencev, začele uvajati lastne, 

neformalne rešitve ali preverjene prakse iz tujine. Ob zaznavanju pomanjkanja senzibilnih in 

ustrezno usposobljenih učiteljih se je pojavila tudi potreba po medkulturnih kompetencah 

med pedagoškimi delavci. V neobjavljenem vmesnem poročilu za mednarodni projekt 

Migrants and Refugees – A Challenge for Learning in European Schools avtorici ugotavljata, 

da slovenski učitelji nimajo potrebnega znanja in izkušenj na področju medkulturne vzgoje in 

izobraževanja. Le-to je posledica pomanjkanja izobraževanja na področju razvijanja 

kompetenc za uspešno obvladovanje multikulturne dinamike v razredih (Toplak in Vah 

Jevšnik 2010). 

Projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja ‒ Izboljšanje usposobljenosti 

strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in 

izobraževanje ‒ naslavlja problematiko, s katero se na slovenskih tleh srečujemo na različnih 

ravneh – ne le v šolskem sistemu. Torej, naslavlja medkulturnost kot obliko sobivanja, prav 

takšnega, ki ga prinaša globalizacija kot tudi ekonomske, politične in druge oblike selitev. Da 

bi se sobivanja v medkulturnem okolju naučili, je potreben usposobljen pedagoški kader, ki 

razume medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo (Skubic Ermenc 2006) in za 

medkulturnost izobražuje vse učence, ne samo tistih s priseljenskim ozadjem. 

Cilji projekta: 

- pripraviti in izvesti celostno zasnovan program profesionalnega usposabljanja 

strokovnih delavcev – multiplikatorjev za uspešno izvajanje programa UVOP; in sicer 

za neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljenci in za 

usposabljanje strokovnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah za zagotavljanje 

uspešnega vključevanja otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, 

- predstaviti načine implementacije in uporabe že razvitih mehanizmov, strokovnih 

podlag, didaktik in didaktičnih materialov ter razvitih strategij in modelov dela z otroki 

priseljenci, 

                                                 
1 Število priseljenih učencev, ki so 1. leto prejeli dodatno pomoč pri urah slovenščine, vir: MIZŠ, 
oktober 2014. 
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- informirati, senzibilizirati učitelje za razvijanje podpornega okolja za otroke 

priseljence, 

- usposobiti učitelje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, 

- senzibilizirati učitelje za ustrezno didaktično prilagajanje pouka in ostalih vzgojnih 

dejavnosti, ki pomagajo otroku pri vključevanju v novo okolje, 

- usposobiti strokovne delavce za zagotavljanje čim boljše odzivnosti na individualne 

potrebe otrok priseljencev, 

- krepiti kompetence strokovnih delavcev, da bi se uspeli hitro odzivati na spremembe 

v lokalnem okolju in bi s tem otrokom priseljencem povečali možnost za 

premagovanje učnih težav zaradi nezadostnega znanja učnega jezika in razlik v 

šolskih sistemih ter programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo, razlik 

med kulturo družine in kulturo okolja ter nepopolne vključenosti v družbo, 

- krepiti sodelovanje šole z družinami otrok priseljencev in družin otrok priseljencev z 

lokalnim okoljem, 

- krepiti podporno mrežo sošolcev otrok priseljencev in njihovih staršev, 

- obogatiti ponudbo izvenšolskih dejavnosti, s katerimi bodo imeli otroci priseljenci 

možnost boljšega socialnega vključevanja in večje sporazumevalne zmožnosti, 

- zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje, posledično prispevati 

k boljši kakovosti njihovega življenja, večjih možnosti razvijanja njihovih potencialov, 

bodočega uveljavljanja na trgu dela …, 

- preko vzpostavitve mreže učiteljev – multiplikatorjev in mreže šol, vključenih v projekt, 

zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa UVOP v osnovnih in srednjih 

šolah, 

- preko vzpostavitve mreže v projektu sodelujočih strokovnjakov – izvajalcev programa 

profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev, regijskih usposabljanj strokovnih 

delavcev in v okviru projekta organiziranih strokovnih srečanj (posvet, zaključna 

konferenca) prispevati k zagotavljanju širše dostopne strokovne podpore učiteljem za 

izvajanje programa UVOP, 

- preko promocijskih aktivnosti projekta prispevati k razvijanju medkulturnosti v družbi 

kot novi obliki sobivanja.  

Ciljne skupine udeležencev projekta so: 

- učitelji in svetovalni delavci v osnovni šoli – multiplikatorji, 

- strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS, ki izvajajo izobraževalni 

program osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z 
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enakovrednim izobrazbenim standardom, izobraževalni program oziroma prilagojeni 

izobraževalni program nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja oziroma 

srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževalni program gimnazije, 

- otroci priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-  

-izobraževalni sistem, 

- družine otrok priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že vključene v slovenski 

vzgojno-izobraževalni sistem, 

- sošolci otrok priseljencev in njihovi starši, 

- predstavniki lokalnih skupnosti in NVO, ki delujejo v lokalnih skupnostih (preko 

neposrednega izvajanja aktivnosti programa UVOP z otroki priseljenci in njihovimi 

družinami), 

- strokovna javnost in odločevalci. 

Ena od nalog v projektu je bila analiza stanja na področju vključevanja priseljenih učencev v 

šolo v Sloveniji in definicija potreb, ki jim je v okviru slovenskega šolskega sistema vredno 

prisluhniti in se lotiti sprememb glede na raziskano stanje. V raziskavo smo želeli vključiti 

vse, ki so posredno in neposredno pomembni za vključevanje učencev priseljencev: učence, 

učitelje, starše, vodstvo šole in lokalno skupnost.  

1.2. Opis raziskovanja 

S pomočjo različnih raziskovalnih instrumentov smo raziskovali: 

- stališča slovenskih učiteljev do medkulturnosti, 

- samopercepcijo usposobljenosti pedagoškega kadra v Sloveniji na področju 

vključevanja priseljenih učencev, 

- potrebe pri delu z učenci priseljenci, 

- didaktična in učna gradiva za vključevanje in poučevanje učencev priseljencev, 

- inovativne in učinkovite prakse šol in učiteljev, 

- stališča in vlogo vodstva šole do vključevanja učencev priseljencev, 

- izkušnjo učencev priseljencev pri vključevanju, 

- vpletenost staršev učencev priseljencev v vključevanje njihovih otrok. 

Raziskovalni načrt smo zasnovali ob začetku izvajanja projekta, jeseni 2013. Na podlagi 

ciljev smo v strokovnem timu 2  oblikovali merilne inštrumente in jih sproti po potrebi 

spreminjali. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskovali stališča učiteljev do 

                                                 
2 Mojca Jelen Madruša, mag. Mateja Štirn, Anton Baloh, mag. Mirko Zorman, mag. Helena Mazi 
Golob.  



 

    
  

7 

medkulturnosti in samooceno poznavanja določenih vsebin, ki so pomembne za delo v 

večkulturnih razredih. S pomočjo kvalitativnega raziskovanja (polstrukturirani intervjuji) smo 

dobili vpogled v delo učiteljev s priseljenimi učenci, spoznali izkušnje in težave, s katerimi se 

srečujejo. Med potekom projekta smo se odločili za kratek razgovor z učenci, ki imajo 

priseljensko izkušnjo – ta nam je omogočil vpogled v stiske učencev in spoznavanje izkušenj 

in zgodb, ki jih učenci priseljenci nosijo s sabo. Ker so starši vedno ključen element, ko 

govorimo o vzgoji in izobraževanju, jih nismo izpustili. Predvsem nas je zanimalo, s katerimi 

informacijami se srečajo, ko pridejo prvič na šolo, kako se počutijo v novem okolju in kako 

sami vidijo svojo vključenost v proces prilagajanja na otroka v novo okolje. Kot zelo 

pomembna se nam je zdela samoocena celotnega UVOP programa s strani multiplikatork, 

zato smo ob zaključku izvedli še anketni vprašalnik, ki prikazuje pomembne razlike med 

samooceno usposobljenosti pred in po programu UVOP. Raziskali smo tudi vlogo vodstva 

šole in njegovo vključenost v proces vključevanja učencev priseljencev v šolo. Ravnatelji so 

opravili tudi protokol opazovanja pouka po Flandersovi metodi opazovanja, kjer so bili 

pozorni na učiteljevo vlogo pri vključevanju učenca v skupino in izvedene vsebine.  

Tabela 1: Pregled raziskovanja 
OPIS RAZISKOVANJA3 OBDOBJE  VZOREC 

A – anketa z učitelji april–junij 2014 144  

B – polstruktrukturirani intervjuji z učenci s 

priseljensko izkušnjo 

januar 2015 18 

C – polstruktrukturirani intervjuji z učitelji maj–junij 2014 14 

Č – strukturiran intervju/anketa s starši učencev 

priseljencev 

november 2014 27 

D – anketa s svetovalnimi delavci november 2014 15 

E – anketa z izvajalci uvajalnice januar 2015 12 

F – anketa z multiplikatorkami junij 2015 14 

                                                 
3 Raziskovanje ni bilo vedno povsem znanstveno in metodološko strogo korektno, saj je npr. intervjuje 
izvajalo več oseb, ki pa niso bile posebej usposobljene za to. Če želimo dobiti realen vpogled v 
napredek multiplikatork in razlike v usposobljenosti pred in po UVOP programu, bi bilo potrebno izvesti 
longitudialno raziskavo s primerjavo rezultatov pred projektom in po njem. 



 

    
  

8 

G  – anketa z ravnatelji junij  2015 11 

H  – vprašalnik za multiplikatorke (evalvacijski list po 

vsakem usposabljanju4) 

oktober 2014–junij  

2015 

14 

J – pregled didaktičnih gradiv in praks učiteljev oktober 2013–junij 

2015 

Priročnik za 

izvajanje 

programa 

UVOP. 

K – protokol opazovanja pouka po Flandersovi 

metodi opazovanja5 

februar 2015 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Evalvacijski listi, dostopni v projektni dokumentaciji. 
5 Protokole za opazovanje pouka po Flandersovi metodi so opravili ravnatelji sodelujočih osnovnih in 
srednjih šol. (Dostopni so v projektni dokumentaciji; pripravila mag. Helena Mazi Golob). 
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II. Anketiranje učiteljev (MI-A) 

Anketiranje z MI-A je potekalo od maja 2014 do julija 2014. Vzorec anketirancev predstavlja 

144 učiteljev slovenskih osnovnih in srednjih šol. Na anketni vprašalnik so anketiranci 

odgovorili preko spletnega vprašalnika, poslanega po elektronski pošti. 

Rezultati ankete so bili analizirani s pomočjo programa Statistical Package for Social Sience 

(SSS) in  prikazani s pomočjo tabel in grafov.  S pomočjo MI-A smo želeli raziskati:  

- stališča slovenskih učiteljev do medkulturnosti, 

- samopercepcijo usposobljenosti pedagoškega kadra v Sloveniji na področju 

vključevanja priseljenih učencev in 

- potrebe pri delu z učenci priseljenci. 

2.1 Opis vzorca 

Večina anketiranih učiteljev (61,1 %) ima univerzitetno stopnjo izobrazbe, sledi delež 

učiteljev z višjo (21,5 %)  in visoko (12,5 %) stopnjo izobrazbe. Delež 21,5 % najverjetneje 

zajema učitelje, ki so se izobraževali na Pedagoških akademijah, preden je v veljavo stopila 

nova izobraževalna struktura za učitelje.    

Tabela 2: Stopnja dokončane izobrazbe anketiranih 

STOPNJA DOKONČANE IZOBRAZBE Frekvenca Odstotek (%) 

Bolonjski magisterij (VII.)  1 0,7 

Doktorat (VIII.) 2 1,4 

Specializacija  2 1,4 

Univerzitetna (VII. UNI) 88 61,1 

Visoka (VII.) 18 12,5 

Višja (VI.) 31 21,5 

Znanstveni magisterij (VIII.) 2 1,4 

SKUPAJ 144 100,0 
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Graf 1: Stopnja dokončane izobrazbe anketiranih 

 

Povprečna delovna doba anketirancev je 18,9 let; od tega 18,5 let v vzgoji in izobraževanju. 

Največ anketirancev spada v kategorijo več kot 15 let delovne dobe. 

Graf 2: Število let delovne dobe anketiranih učiteljev 

 

75,7 % anketiranih učiteljev je v letu 2013/14 poučevalo učence priseljence. V projektu 

uporabljamo besedno zvezo učenec priseljenec za tiste učence, ki so se priselili v Slovenijo 
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in se v slovensko šolo vključujejo prvo ali drugo leto. To je bilo pojasnjeno tudi na anketnem 

vprašalniku. 

Graf 3: Odstotek učiteljev, ki v šolskem letu 2014/15 poučuje učenca priseljenca. 

 

V primeru, da se učitelji niso opredelili kot učitelji razrednega pouka, nas je zanimalo, katere 

predmete poučujejo. Največ anketiranih učiteljev predmetnega pouka poučuje slovenščino in 

tuj jezik (35,4 %) ter naravoslovne predmete (32,9 %).  

Graf 4: Predmeti, ki jih poučujejo anketirani učitelji. 
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2.2 Rezultati 

Zakonodaja in smernice na področju vključevanja priseljenih učencev 

Pri načrtovanju raziskovanja smo poleg strokovne literature in dosedanjih raziskovalnih 

izsledkov izhajali iz:          

• strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (MIZŠ, 2007), 

• smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (ZRS, 2012), 

• zbornika Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule 

(Osnovna šola Koper, 2010), 

• zbornika Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje (Srednja 

ekonomska šola Ljubljana, 2010), 

• rezultatov in gradiv operacije Slovenščina kot drugi jezik (Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik), 

• priporočil Evropskega parlamenta in Sveta 18. decembra 2006. 

Ob izvajanju določenih aktivnosti projekta se je izkazalo, da slovenski učitelji relativno slabo 

poznajo slovensko šolsko in drugo zakonodajo, ki obravnava področje vključevanja 

priseljenih učencev v šolo. Spodbudno pa je, da so učitelji, ki imajo v razredu učenca 

priseljenca, z omenjenimi dokumenti bolje seznanjeni v primerjavi z učitelji, ki ne poučujejo 

učencev priseljencev. Opazili smo, da veliko učiteljev ne pozna smernic strokovnih organov 

(Strategija, Smernice) in nekaterih, za razumevanje medkulturnosti v vzgoji in izobraževanju, 

pomembnih konceptov (asimilacija, integracija, medkulturnost, večkulturnost, inkluzija).  

Možnosti prilagajanja načinov in rokov ocenjevanja znanja učencev priseljencev 

V slovenski zakonodaji, natančneje v 28. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, je zapisano:  

»Učenec priseljenec iz druge države je lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je 

prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih predmetov in 

napreduje v naslednji razred. O napredovanju odloči učiteljski zbor na predlog razrednika. V 

naslednjih letih šolanja za učenca priseljenca iz druge države veljajo enaka določila glede 

napredovanja v naslednji razred kot za vse druge učence.« 

15. člen Pravilnika omogoča prilagoditev ocenjevanja med šolskih letom in pravi: »… O 

prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom iz tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve 
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ocenjevanja med šolskim letom se učencu priseljencu iz druge države upoštevajo največ dve 

šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.«  

64. člen Zakona o osnovni šoli, ki ureja nacionalno preverjanje znanja, pa pravi: »Učenci 

priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno 

šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno 

preverjanje znanja prostovoljno.« 

Anketirance smo spraševali, v kolikšni meri so seznanjeni z aktualno zakonodajo, s pravilniki 

in strokovnimi smernicami ter koncepti. V večini so odgovorili, da možnosti prilagajanja 

načinov in rokov ocenjevanja znanja poznajo zelo dobro ali dobro (69 %). Ob tem ne velja 

zanemariti izida, da 31 % anketirancev možnosti prilagajanja načinov in rokov ocenjevanja 

znanja učencev priseljencev ne pozna oz. jih pozna (zelo) slabo, kar je več kot število 

učiteljev, ki v tekočem šolskem letu ne poučuje učencev priseljencev. V nadaljevanju nas je 

zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med poznavanjem možnosti prilagajanja 

med učitelji, ki poučujejo priseljene učence in med tistimi, ki jih ne oz. jih poučujejo redko. 

Graf 5: Mnenje anketiranih o tem, kako dobro poznajo možnosti prilagajanja načinov in 
rokov ocenjevanja znanja učencev priseljencev (ZOŠ, 2011). 

 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (ZRSŠ, 2012) 

Smernice, ki jih je Zavod za šolstvo RS objavil leta 2009 in leta 2012, so med 

najpomembnejšimi gradivi za pedagoške delavce na področju vključevanja priseljenih 
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oz. ga ne pozna, ni pričakovan. Polovica (52,7 %) meni, da Smernice pozna dobro oz. zelo 

dobro. 

Graf 6: Mnenje anketiranih o tem, kako dobro poznajo Smernice za vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce in šole (ZRSŠ, 2012). 

 

Inkluzija 

Inkluzija je koncept, ki je zelo pomemben na področju vključevanja priseljenih učencev. Na 

vse učence je potrebno gledati kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami in 

možnostmi, da so lahko uspešni, toda z različnimi potrebami. Za uresničevanje ideje inkluzije 

je treba sprejeti nekatera nesporna dejstva, in sicer ta, da se učenci med seboj razlikujejo po 

zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, po kulturnem ozadju itn. in v tem kontekstu 

po osnovnem znanju ter da so se vsi sposobni učiti, vendar ne vsi na isti način (Peček, Lesar 

2009b). Inkluzivna vzgoja in izobraževanje se s svojimi načeli zavzema za razvoj potencialov 

vseh učencev, ki tvegajo izključenost v največji možni meri. Uresničevanje inkluzije je tako 

odvisno od ustvarjanja priložnosti za učenčev uspeh na učnem in socio-emocionalnem 

področju, kompetentnosti učiteljev za inkluzivno (medkulturno) izobraževanje, njihove 

pripravljenosti za vseživljenjski profesionalni razvoj in soustvarjanje v sodelovanju z drugimi, 

to je z učenci, učitelji in s starši. Prav tako je pomembna vizija vodstva, ki se izraža skozi 

svoje inkluzivne vrednote, ki jih sporočajo v vsakdanjih situacijah tako učencem kot 

pedagoškim in nepedagoškim delavcem; posredno ali neposredno (Mittler 2000).   
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Prav zaradi povezovanja tematike vključevanja priseljenih učencev in koncepta inkluzije, ki 

pa na področju rednega strokovnega in pa dodatnega izobraževanja dobi več pozornosti, 

nas je zanimalo, kaj menijo slovenski učitelji o tem, v kolikšni meri poznajo inkluzijo oz. ali jo 

preslikavajo na področje medkulturnosti in ne le na področje učencev s posebnimi potrebami. 

Izhajali smo namreč iz predpostavke, da četudi učitelj ne pozna smernic medkulturne 

pedagogike, lahko ob poznavanju inkluzije razvije senzibilnost tudi do učencev priseljencev. 

Graf 7: Mnenje anketiranih učiteljev o tem, kako dobro poznajo koncept inkluzije. 

Asimilacija 

Opazili smo, da se beseda asimilacija ob tematiki vključevanja priseljenih učencev pogosto 

uporablja tako s strani učiteljev kot tudi staršev in širše javnosti. Po izkušnjah sodeč 

uporabniki besede slabo poznajo pravi pomen in posledice procesa, ki ga asimilacija 

naslavlja. Nepoznavalci medkulturne pedagogike asimilacijo spodbujajo, medtem ko jo 

poznavalci spodbujajo le delno in poleg vključevanja v večinsko kulturo spodbujajo razvijanje 

raznolikosti ter ohranjanje lastne kulture. Asimilacija je definirana kot agresivna oblika 

prilagajanja, zato stroka za sprejemljivo obliko zagovarja začetno fazo asimilacije; 

akulturacijo, ki je najniţja stopnja asimilacije , za katero je značilno površno povzemanje 

posameznih elementov dominantne kulture na ravni sekundarnih odnosov in ne poseţe na 

raven globljih primarnih odnosov (Klinar 1989; Lukšič - Hacin 1995: 1–37).  

. 

11 %

17 %

30 %

29 %

13 %

Kako dobro poznate koncept inkluzije?

Ne poznam

Zelo slabo

Slabo

Dobro

Zelo dobro



 

    
  

16 

Graf 8: Mnenje anketiranih učiteljev o tem, kako dobro poznajo koncept asimilacije. 

Integracija 

Integracija je zelo kompleksen pojem in zanj obstaja več defin icij. V Slovarju slovenskega 

knjiţnega jezika (2010) je integracija opredeljena kot »...proces vključevanja posameznika ali 

skupine v družbo« . Tudi integracija je eden od terminov, ki na prvi pogled izžareva le 

vključevanje drugačnih – torej »oni naj se integrirajo«. Izraz integracija se večinoma 

uporablja za poimenovanje procesov vključevanja priseljencev v družbeno okolje, sicer pa 

označuje širši pojem dejavnosti političnega sistema6. 

Integracija je na področju šolanja pojmovana tudi malo drugače , saj se večinoma nanaša le 

na učence s posebnimi potrebami . Torej bi bil za vključevanje novopriseljenih otrok v šolo , ki 

bi se navezovala na obojestransko prilagajanje , medsebojno spoznavanje in sodelovanje , 

primernejši izraz inkluzija.  

                                                 
6 Integracijo ureja integracijska politika posamezne države. »Integracijska politika v širšem smislu zajema vse 
politike in ukrepe, ki posredno ali neposredno pripomorejo k integraciji priseljencev. Tako sodijo vanjo tudi 
splošne politike, ki skrbijo za integracijo celotnega prebivalstva v kohezivno skupnost, na primer izobraževalna 
politika priseljenskih otrok. Z vidika integracije priseljencev je pomembno, da so priseljenci enakopravno vključeni 
v omenjene politike oziroma da so njihovi interesi v teh politikah enakopravno zastopan.i« (Bešter 2002). 
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Graf 9: Mnenje anketiranih o tem, kako dobro poznajo integracijo. 

 
Medkulturne vsebine vzgoje in izobraževanja 

Medkulturne vsebine vzgoje in izobraževanja so vsebine, ki so tesno povezane z 

vključevanjem priseljenih učencev. Vključevanje medkulturnih vsebin v učne vsebine nudi 

otroku bolj koherentno in obogateno izkušnjo pridobivanja znanja, predvsem pa je 

pomembna za prepoznavanje nepravičnosti, rasizma, predsodkov in diskriminacije ter 

razvijanje strategij za spopadanje s temi družbenimi pojavi tekom šolanja in kasneje v 

življenju (Vah Jevšnik 2010). V praksi to pomeni, da naj bi se v teme, ki jih predvideva učni 

načrt za posamezne predmete na različnih stopnjah, vključevale tematike, kot so: identiteta 

in pripadanje, podobnosti in razlike, človekove pravice in dolžnosti, diskriminacija in enakost, 

konflikt in preprečevanje konflikta (NCCA 2005 v Vah Jevšnik 2010). V primeru našega 

vzorca 43 % respondentov meni, da (zelo) dobro pozna medkulturne vsebine vzgoje in 

izobraževanja, medtem ko jih 57 % vsebine pozna (zelo) slabo oz. jih ne pozna. Omenili smo 

nekaj ključnih dokumentov na področju medkulturnosti, ki so bili ustvarjeni za pedagoške 

delavce, poznavanje le-teh pa za učitelje ni obvezujoče, niti v teoriji niti v praksi delo z učenci 

priseljenci ni definirano. V smeri izobraževanja za medkulturnost bi bila potrebna dopolnitev 

nacionalnega kurikula za vrtce in osnovne šole s smernicami in priporočili za vzgojitelje in 

učitelje, ki bi bile podane na izobraževalnih seminarjih in delavnicah, predvsem pa 

predstavljene že tekom visokošolskega izobraževanja (Vah Jevšnik 2010).  
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Graf 10: Mnenje anketiranih o tem, kako dobro poznajo medkulturne vsebine vzgoje in 
izobraževanja. 

Zakonodaja na področju vključevanja priseljenih učencev 

Trenutne zakonske rešitve za učence priseljence, s katerimi lahko operirajo šole in 

omogočajo podporo priseljenim učencem in njihovim učiteljem, so še razpršene po različnih 

dokumentih. Morda prav zaradi razpršenosti dokumentov nekaj več kot polovica učiteljev 

(54,1 %) meni, da zakonodajo s področja vključevanja učencev priseljencev (zelo) slabo 

pozna oz. je ne pozna. 
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Graf 11: Samoocena poznavanja zakonodaje na področju vključevanja priseljenih 
učencev 

Razlike med odgovori učiteljev 

Zanimalo nas je tudi, če obstajajo statistično pomembne razlike med odgovori učiteljev, ki 

poučujejo učence priseljence in med učitelji, ki učencev priseljencev ne poučujejo. Razlike 

smo ugotavljali tudi na podlagi pogostosti poučevanja priseljenih učencev.  

Graf 12: Pogostost poučevanja priseljenih učencev 
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Na podlagi odgovorov velja splošna in logična ugotovitev, da tisti učitelji, ki pogosteje 

poučujejo učence priseljence, menijo, da bolje poznajo možnosti prilagajanja načinov in 

rokov ocenjevanja znanja (gl. grafe spodaj).  Zelo pričakovan je rezultat, ki kaže, da učitelji, 

ki zelo pogosto poučujejo učence priseljence, menijo, da tudi zelo dobro poznajo 

zakonodajo, dokumente (smernice, strategijo), medkulturne vsebine vzgoje in izobraževanja 

in koncepte, ki sodijo na področje vključevanja priseljenih učencev (integracija, inkluzija, 

asimilacija). Tisti učitelji, ki zelo pogosto poučujejo učence priseljence, menijo, da najbolj 

poznajo koncept inkluzije. Med učitelji, ki nikoli oz. redko poučujejo učence priseljence, je 

prav tako opaziti, da menijo, da koncept inkluzije poznajo dobro, slabo ali zelo slabo – 

najmanj je tistih, ki menijo, da poznajo koncept zelo dobro. Zanimivo je, da se je na splošno 

zelo malo učiteljev opredelilo, da zelo dobro pozna medkulturne vsebine vzgoje in 

izobraževanja. Izstopa skupina, ki učence priseljence poučuje zelo pogosto. 

Graf 13: Poznavanje možnosti prilagajanja načinov in rokov ocenjevanja znanja 
učencev priseljencev glede na pogostost poučevanja učencev priseljencev 
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Graf 14: Poznavanje Smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (ZRSŠ, 
2012) glede na pogostost poučevanja priseljenih učencev. 
 

 

 
Graf 15: Poznavanje inkluzije glede na pogostost poučevanja priseljenih učencev. 
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Graf 16: Poznavanje asimilacije glede na pogostost poučevanja priseljenih učencev. 
 

 

Graf 17: Poznavanje integracije glede na pogostost poučevanja priseljenih učencev. 
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Graf 18: Poznavanje vsebin medkulturne vzgoje in izobraževanja glede na pogostost 
poučevanja priseljenih učencev. 
 

 

Graf 19: Poznavanje zakonodaje na področju poučevanja priseljenih učencev glede na 
pogostost poučevanja priseljenih učencev. 
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Delo s priseljenimi učenci 

Vključevanje priseljenega učenca je odvisno od odnosa, ki se vzpostavi med priseljenim 

učencem in učiteljem kot pomembni osebi tekom procesa vzgoje in izobraževanja. Učiteljeva 

naloga je priseljenemu učencu pouk prilagajati in individualizirati tako, da je vanj aktivno 

vključen (Novak 2012). Prizadevanje za aktivno vključenost je toliko bolj pomembno, ko 

učenčevo znanje jezika večine še ni dovolj dobro, da bi mu omogočalo samostojno sledenje 

pouku in opravljanju nalog (Hachfeld idr. 2010). Čeprav je eden izmed ciljev vzgoje in 

izobraževanja zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje (Bela knjiga 2011: 

16), je raziskava Pečkove in Lesarjeve (2006: 93) pokazala, da učitelji slovenskih osnovnih 

šol v velikem deležu menijo, da bi se moral učenec priseljenec prilagoditi sistemu šolanja in 

ne obratno in se že od samega začetka vključitve v šolo šolati pod enakimi pogoji kot 

»nepriseljeni« učenci. Svoje vloge pri vključevanju učenca priseljenca ne vidijo skozi 

prilagoditve oziroma individualizacijo. Boljše rezultate skušajo tako doseči z nižanjem 

kriterijev (prav tam: 198) in s tem učencu sporočajo, da imajo do njega nizka pričakovanja, 

le-ta pa so dejavnik tveganja učenčeve učne samopodobe. Domneva o univerzalnostih in 

šibkostih, pomanjkljivostih učencev z drugačno etnično, rasno, kulturno pripadnostjo je tako 

lahko vzrok za neenake izobraževalne možnosti (Gay 2002: 617). Učitelj gradi, tako kot 

učenec, svoje znanje na podlagi pridobljenih izkušenj, znanj in vrednot. Rezultati, opisani 

zgoraj, kažejo na povezanost med izkušnjami dela s priseljenimi otroki in med poznavanjem 

Smernic in zakonodaje s področja učencev priseljencev. Želeli smo ugotoviti, kako učitelji 

upoštevajo in udejanjajo zakonodajna določila in Smernice, ki učencem omogočajo mehki 

prehod v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, učno uspešnost in socialno vključenost ter 

kako si prizadevajo za učno in socialno vključenost priseljenih učencev. 

Podpora priseljenim učencem 

66 % učiteljev je bilo mnenja, da priseljenim učencem pogosto oz. zelo pogosto nudijo 

podporo, ki je učinkovita. Približno ena petina pa je menila, da je bila njihova podpora nikoli 

ali redko učinkovita.  
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Graf 20: Pogostost nudenja učinkovite podpore učencu priseljencu pri vključevanju v 
šolo. 

 

Obravnava medkulturnih vsebin med študijem 

Kar 76,4 % učiteljev se med študijem ni srečalo z vsebinami, ki so se nanašala na delo z 

učenci priseljenci, 16 % pa redko. Le 4,2 % odstotka se je s takimi vsebinami srečalo. 
Rezultate lahko pripišemo temu, da so medkulturne vsebine relativno nove vsebine v učnih 

načrtih visokošolskih in univerzitetnih programov ter so pogosto del izbirnih predmetov, za 

katere pa naj bi se odločali študenti, ki imajo interes do medkulturnih vsebin. V raziskavi je 

sodelovalo kar 43,9 % učiteljev, ki poučujejo naravoslovne ali strokovne predmete, iz česar 

lahko sklepamo, da se med študijem z medkulturnimi vsebinami niso srečali ali pa so se 

srečali v manjši meri. Zato je pričakovan podatek, da 57 % medkulturnih vsebin vzgoje in 

izobraževanja ne pozna oz. jih pozna slabo ali zelo slabo. 
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Graf 21: Pogostost vsebin za delo z učenci priseljenci, obravnavana med študijem. 

 

Spremljanje zakonodaje, povezane z vzgojo in izobraževanjem učencev priseljencev 

Večina učiteljev redko (27,1 %) spremlja zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja 

učencev priseljencev. Le 10 % odstotkov je takih, ki zakonodaje ne spremlja. Rezultati so v 

skladu z zgoraj prikazanimi rezultati, ki so pokazali, da nekaj manj kot tretjina učiteljev 

možnosti prilagajanja načinov in rokov ocenjevanja znanja učencev priseljencev pozna 

slabo, zelo slabo ali sploh ne pozna.  

Graf 22: Pogostost spremljanja zakonodaje, povezane z vzgojo in izobraževanjem 
učencev priseljencev. 
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Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (ZRSŠ, 2012)? 

Nekoliko bližje v primerjavi z zakonodajo so učiteljem Smernice. Kar 62,5 % odstotkov jih 

meni, da pri delu z učenci priseljenci Smernice uporablja pogosto oz. zelo pogosto, čeprav je 

bilo predhodno ugotovljeno, da 42,4 % učiteljev meni, da Smernice pozna zelo slabo oz. 

slabo, le 4,9 % učiteljev  priznava, da jih sploh ne pozna. 

Graf 23: Pogostost upoštevanja priporočil pri delu z učenci priseljenci iz Smernic za 
vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (ZRSŠ, 2012). 

 

Individualni program (IP) 

Smernice (2012) priporočajo izdelavo individualnega načrta aktivnosti 7 , prilagojenega 

individualnim vzgojno-izobraževalnim in drugim specifičnim potrebam, ki naj bi vseboval: 

načrt notranje individualizacije in diferenciacije, program dopolnilnega in dodatnega pouka, 

oblikovanje mreže pomoči ter aktivnosti za spremljanje in preverjanje doseganja vzgojno- 

-izobraževalnih ciljev, zastavljenih v individualnem načrtu aktivnosti. Kar 60 % anketiranih 

učiteljev pripravi individualni program za učence priseljence. Približno 11 % programa ne 

pripravi nikoli, približno 13 % pa redko.  

                                                 
7 Več o individualnem načrtu v zaključni publikaciji projekta – Zbornik primerov dobrih praks (2015). 
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Graf 24: Pogostost priprave individualnega programa za učenca priseljenca. 

 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da pogosteje kot so učitelji v stiku z učenci priseljenci oz. 

bolj pogosto, kot jih poučujejo, bolje poznajo zakonodajo, smernice oz. priporočila stroke.  

Prilagajanje načinov ocenjevanja znanja  

Zakon daje osnovnim šolam možnost, da so učenci priseljenci pri posameznih predmetih 

neocenjeni in lahko na predlog razrednika in učiteljskega zbora napredujejo (69. člen ZOsn). 

V prvem delu vprašalnika smo učitelje spraševali, kako dobro poznajo prilagajanje načinov 

ocenjevanja. 72 % učiteljev pravi, da prilagaja načine ocenjevanja znanja, kot določa 15. člen 

Pravilnika o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli, in sicer tako da se ocenjuje 

učenčev napredek glede na izhodiščno stanje. V tem segmentu se kot ključna kaže priprava 

individualnega programa, v katerem učitelj oz. učitelji zapišejo trenutno oceno učenčevega 

znanja na posameznih področjih, ki kasneje služi kot izhodiščna točka pri nadaljnjem 

izgrajevanju učenčevega znanja in kompetenc ter ocenjevanju znanja glede na učenčev 

napredek. Prilagajanje ocenjevanja je odvisno od strokovne presoje vsakega učitelja, ki se o 

prilaganju odloča glede na to, ali učenec prilagoditve potrebuje oz. jih ne potrebuje, kar je 

odvisno od učenčeve hitrosti vključevanja v novo okolje in usvajanja slovenščine kot drugega 

jezika ter uspešnosti na različnih predmetnih področjih. Prilagajanje ocenjevanja znanja pa je 

odvisno tudi od senzibilnosti učitelja do okoliščin, v katerih se je učenec znašel in ali so te za 

učenca naporne in stresne.  
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Graf 25: Pogostost prilagajanja načinov ocenjevanja znanja (ZOsn 2011). 

 

Prilagajanje števila ocen in rokov ocenjevanja znanja  

Poleg prilagajanja načinov ocenjevanja znanja 15. člen Pravilnika o ocenjevanju ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli omogoča, da se učencem priseljencem prilagajajo tudi 

roki ocenjevanja znanja. Analiza vprašalnika je pokazala, da je 73 % takih učiteljev, ki roke 

ocenjevanja znanja prilagaja zelo pogosto ali pogosto, kar je v skladu z zgoraj analiziranimi 

rezultati o prilagajanju načinov ocenjevanja znanja. Prilagajanje rokov ocenjevanja znanja je 

lahko za učitelja dodaten napor, ki od njega zahteva večjo mero fleksibilnosti pri časovni 

organizaciji pouka; prav zato so ti podatki optimistični. 
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Graf 26: Pogostost prilagajanja rokov ocenjevanja znanja (ZOsn 2011). 

 

Pravilnik o ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli predvideva tudi možnost 

prilagoditve števila ocen za učenca priseljenca. Tako kot prilagajanje rokov ocenjevanja 

znanja tudi prilagoditve števila ocen zahtevajo od učitelja fleksibilnost, pa tudi senzibilnost do 

učenca, ki se v novo socio-kulturno okolje vključuje. Učitelj mora biti fleksibilen, ker mora na 

podlagi individualnega programa znati presoditi, kaj in kako bo ocenjeval. Senzibilen učitelj 

se zmore vživeti v potrebe učenca priseljenca in razumeti, da je učenje učnega jezika 

dolgotrajen proces, ki ga učenec priseljenec v prvem letu šolanja na slovenski šoli ne bo 

usvojil do te mere, da bi se lahko v njem suvereno izražal in v njem izkazoval svoje znanje. 

Rezultati analize so pokazali, da je delež učiteljev, ki se zelo pogosto oziroma pogosto 

odloča za prilagajanje števila ocen, nekoliko manjši (67 %) v primerjavi z rezultati, ki kažejo 

na delež učiteljev, ki prilagaja roke in načine ocenjevanja. V primerjavi s slednjima dvema pa 

je bil večji delež (10 %) učiteljev, ki števila ocen učencem ne prilagaja nikoli. Dobljene 

rezultate bi lahko interpretirali s pomočjo koncepta enakih možnosti in pravičnosti, kar 

pokaže tudi raziskava Pečkove in Lesarjeve (2006), iz katere je razvidno, da med učitelji še 

vedno prevladuje prepričanje, naj se učenci priseljenci v slovensko šolo vključujejo pod 

enakimi pogoji kot vsi učenci, torej naj bodo ocenjeni z enakim številom ocen kot njihovi 

sovrstniki, ki nimajo statusa učenca priseljenca. Prav tako je pogost pojav, o katerem bi bilo 

zanimivo narediti posebno raziskavo, ocenjevanje s pozitivno oceno z namenom, da bi se 

izognili dodatnemu delu (dokumentiranju), s katerim so učitelji preobremenjeni (Slivar 2009). 

S tako izraženimi nizkimi pričakovanji učitelj učencu pravzaprav sporoča, da ne verjame vanj 

in v njegove sposobnosti ter zmožnosti, da je lahko uspešen. 
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Graf 27 Pogostost prilagajanja števila ocen 

 

Pomemben vidik pedagoškega dela učitelja je njegova avtonomnost, kar se lahko izraža tudi 

skozi njegovo presojo o potrebnih prilagoditvah ocenjevanja znanja. Prav tako pomembno pa 

je tudi, da zna in zmore sodelovati s kolegi/z učitelji in skupaj z njimi sprejemati odločitve o 

vzgojno--izobraževalnih potrebah učenca priseljenca, katerih del je tudi prilagajanje 

ocenjevanja znanja. 15. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli pravi, da o prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom […] odloči 

učiteljski zbor. Rezultati raziskave so pokazali, da se učitelji pogosto in zelo pogosto sami 

odločajo za prilagoditve, ki se nanašajo na ocenjevanja znanja. 28 % je tistih, ki o 

prilagoditvah ocenjevanja znanja ne odločajo nikoli oziroma redko sami. 

Analiza vprašanja »Kako pogosto o prilagoditvah ocenjevanja znanja med šolskim letom 

odloči učiteljski zbor?« je deloma potrdila rezultate zgoraj analiziranega vprašanja »Kako 

pogosto o prilagoditvah ocenjevanja znanja med šolskim letom odločite sami?«. Ugotovili 

smo namreč, da se v 35 % učitelji o prilagoditvah ocenjevanja znanja odločajo skupaj z 

učiteljskim zborom. 
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Graf 28: Prikaz pogostosti o prilagoditvah ocenjevanja znanja med šolskim letom 
(odločitev učiteljev  oz. odločitev učiteljskega zbora). 

 
28. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli pravi, da je lahko učenec priseljenec, ki prvo leto obiskuje osnovno šolo v RS, neocenjen 

pri posameznih predmetih ter lahko na predlog razrednika in glede na odločitev učiteljskega 

zbora napreduje v višji letnik. Iz analize rezultatov ugotovimo, da so stališča med učitelji 

razpršena; namreč 30,8 % je takih, ki učenca priseljenca ob koncu prvega šolskega leta v 

slovenski šoli ocenijo pogosto oz. zelo pogosto, približno 43 % takih, ki ga ne ocenijo 

oziroma ga redko ocenijo, približno 27 % pa ga ocenijo kar pogosto.  

Tabela 3: Pogostost ocenjevanja učenca ob koncu šolskega leta s statusom učenca 
priseljenca (1. leto ) v Republiki Sloveniji. 
Kako pogosto učenca, ki je prvo leto vključen v 
osnovno šolo v Republiki Sloveniji, ob koncu 
šolskega leta ocenite? 

Frekvenca Odstotek (%) 

Nikoli 27 18,9 

Redko 34 23,8 

Kar pogosto 38 26,6 

Pogosto 23 16,1 

Zelo pogosto 21 14,7 

SKUPAJ 143 100,0 
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Pouk maternega jezika in kulture 

Zakon o osnovni šoli nalaga, da se v primeru vključitve učencev priseljencev v šolo 

organizira pouk maternega jezika in kulture, vendar v sodelovanju z državami izvora, čeprav 

podatki kažejo, da se le-to na šolah, v katerih delajo učitelji, vključeni v raziskavo, zgodi 

pogosto oz. zelo pogosto v približno 51 % oz. v 7,6 % kar pogosto. Pomenljiv je podatek 

raziskave Marjance Ajše Vižintin (2010), ki kaže na drugačno podobo o organiziranju 

materinščine v slovenskih šolah. Avtorica raziskave je namreč ugotovila, da je v šolskem letu 

2008/2009 le osem šol spoštovalo pravico do maternega jezika tako, da so izvajali pouk 

materinščine, pretekla leta pa sta to pravico spoštovali le dve šoli. Iz omenjene raziskave je 

mogoče zaznati trend naraščanja šol, ki se odloča za pouk materinščine, namenjen učencem 

priseljencem. 

Graf 29: Pogostost organizacije maternega jezika in kulture na šoli 

 

Dodatna literatura kot pomoč pri poučevanju učenca(-ev) priseljencev 

Visok je delež (31,9 %) učiteljev, ki se pri poučevanju učencev nikoli ne poslužuje dodatne 

literature oziroma dodatno literaturo uporabljajo redko. Približno 44 % pa je tistih, ki pri 

poučevanju učenca priseljenca uporabljajo dodatno literaturo pogosto ali zelo pogosto.  
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Graf 30: Pogostost uporabe dodatne literature kot pomoč pri poučevanju učenca(-ev) 
priseljencev 

 

Medsebojna vrstniška pomoč in sodelovanje 

Medvrstniška pomoč predstavlja pomembno obliko podpore pri vključevanju učenca v novo 

okolje. Z vzpostavljanjem sistema medvrstniške pomoči ustvarjamo okolje, znotraj katerega 

se lahko učenec priseljenec počuti sprejeto in varno. Medvrstniška pomoč ima pozitivne 

učinke tako za učenca priseljenca kot tudi za učenca, ki vstopa v interakcijo z le-tem 

prostovoljno in z ustrezno podporo. Različne oblike medvrstniške pomoči spodbujajo 

empatijo, medsebojno sodelovanje in preprečujejo socialno izključenost (Kiswarday 2012) ter 

spodbujajo socialno kohezivno okolje, v katerem lahko vsak prispeva s svojimi raznolikimi 

izkušnjami, z znanjem, s stališči in z vrednotami. Medvrstniška pomoč je na osnovnih šolah, 

ki so sodelovale v raziskavi, precej pogost pojav, le 3,5 % šol namreč nikoli ne organizira 

nobene oblike medsebojne pomoči, 13,2 % pa je takih, ki jo organizirajo redko. 
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Graf 31: Pogostost organizacije različne oblike medsebojne vrstniške pomoči in 
sodelovanja 

Povezovanje z lokalno skupnostjo 

Skupna kultura in etika, ki spodbujata inkluzijo, se soustvarjata tudi v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo (Borg, Hunter, Sigurjónsdottír, D’Alessio 2011). Sodelovanje med šolami (ki so 

sodelovale v raziskavi) z lokalno skupnostjo, je visoko, kar 65 % šol sodeluje z lokalno 

skupnostjo pogosto oziroma zelo pogosto, le 3,5 % z lokalno skupnostjo ne sodeluje nikoli. 

Graf 32: Pogostost povezovanja šole z lokalno skupnostjo 
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Jezikovno vključevanje učenca priseljenca 

Za jezikovno vključenost učencev zelo pogosto in pogosto skrbi večji delež učiteljev, 

vključenih v raziskavo (80,6 %). V raziskavi so sodelovali tudi učitelji, ki poučujejo na 

predmetni stopnji in srednješolski učitelji, ki svoje vloge pri jezikovnem vključevanju učenca 

priseljenca morda ne prepoznavajo v tolikšni meri (19,4 %), saj le-ta ni v neposredni 

povezavi s predmetom, ki ga poučujejo, kljub temu da bi moralo biti usvajanje učnega jezika 

učenca priseljenca skrb vsakega učitelja, ne glede na to, kateri predmet poučuje.  

Graf 33: Skrb za jezikovno vključevanje učenca priseljenca 

 

Skrb za socialno vključevanje učenca priseljenca 

V raziskavi A. Kobolt, B. Dekleva in D. Hristovski (2002) so učenci, udeleženi v kvalitativni 

raziskavi, poročali o percipiranih predsodkih, predvsem s strani starejšega pedagoškega 

osebja, nasprotno pa s strani drugih, torej nepriseljenih učencev. Hladna, sovražna in 

izključujoča klima do učencev priseljencev zmanjšuje možnosti za učenje (Gay 2002: 619). 

Inkluzivna, prosocialna in učno naravnana razredna skupnost, kjer se vzpostavijo skrbni 

odnosi, ki temeljijo na občutku varnosti, na pozitivnem vrednotenju in zaupanju, pa spodbuja 

pri učencih učenje in izgrajevanje socialnih kompetenc (Cefai 2008: 36). Na vprašanje, kako 

pogosto učitelji skrbijo za socialno vključenost učencev priseljencev, je bil visok delež 

učiteljev, ki zase meni, da pogosto oziroma zelo pogosto (77,1 %) skrbi za socialno 

vključenost učencev priseljencev.  
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Graf 34: Skrb za socialno vključevanje učenca priseljenca 

 

Spremljanje pedagoškega dela z učenci priseljenci; analiza, evalvacija, spreminjanje 

Vloga evalvacije dela z učencem priseljencem je prepoznavanje učenčevega napredka glede 

na cilje, zastavljene v individualnem programu. Obenem je le-to priložnost za učitelja, da 

svoje delo evalvira, o njem reflektira in na podlagi ugotovitev svoje delo dopolnjuje, 

nadgrajuje in spreminja. Skozi refleksijo dela učitelji tako spoznavajo prednosti in kvalitete 

učenca, vendar obenem tudi svoje lastne prednosti in kvalitete (Korthagen 2004), oboje pa 

jim omogoča, da delo z učencem priseljencem učinkovito individualizirajo glede na vzgojno-  

-izobraževalne potrebe, ki jih ima učenec. Analiza vprašanja, kako pogosto učitelji evalvirajo 

svoje delo z učencem priseljencem in ga na podlagi evalvacije spreminjajo, je pokazala, da 

skoraj 60 % učiteljev meni, da le-to počnejo pogosto oziroma zelo pogosto, medtem ko 

približno 15 % redko oziroma nikoli.  
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Graf 35: Spremljanje pedagoškega dela z učenci priseljenci; analiza, evalvacija, 
spreminjanje 

 

Delež učiteljev, ki v svoje pedagoško delo vnaša nove ideje, je visok. 25 % je takih, ki zase 

meni, da so ustvarjali zelo pogosto, 47 % pa pogosto. 

Graf 36: Nove ideje v načrtovanju 
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Večina anketiranih učiteljev pravi, da pri pripravi na pouk pogosto oz. zelo pogosto upošteva 

specifiko oddelka. Tudi kulturna raznolikost je vrsta specifike, ki jo je potrebno upoštevati. Ko 

gre za vključevanje priseljenega učenca v razred, je potrebno upoštevati raven znanja jezika, 

prilagoditve in kulturni šok, ki ga učenec morebiti doživlja. Upoštevanje t.i. specifike pa ne 

gre zanemariti tudi, ko imamo v razredu učence, ki so rojeni v Sloveniji, vendar imajo 

drugačno kulturno in jezikovno ozadje. Ne glede na zelo pozitiven rezultat samopercepcije 

anketiranih učiteljev v pričujoči raziskavi številne druge raziskave kažejo na to, da slovenski 

učitelji redko upoštevajo specifike pri pripravi na pouk. Zelo nazoren primer pokaže Skubic 

Ermenčeva (2006), kjer  učitelj pri pouku pričakuje , da učenci poznajo praznik martinovo , 

zato v uvodu učne ure učence nagovori, naj povedo, kako so praznovali doma, njihova 

pripovedovanja pa potem učitelj naveže na novo snov . Povezovanje izkušnje in nove snovi 

veča zanimanje za snov ter omogoča , da se novo znanje vpne v obstoječo mrežo znanja in 

pojmov, ki jih učenec ima . Problem nastane, če učenec praznika  martinovo ne pozna in niti 

ne ve, o čem natančno se pri pouku pogovarjajo , zato se lahko tak učenec počuti prezrtega 

in izključenega , novo znanje pa se ne more vpeti v njegovo obstoječo mrežo znanja , 

posledično pa to znanje ne bo trdno in trajno k ot znanje učenčevega slovenskega so šolca 

(prav tam, str. 55).  

Graf 37: Pogostost upoštevanja specifike oddelka pri pripravi na pouk 

 

Merjenje stališč učiteljev o nekaterih vidikih vključevanja učencev priseljencev 

V tem delu vprašalnika smo nanizali trditve, anketirani učitelji pa so na 5-stopenjski lestvici 

izrazili svoje strinjanje oz. nestrinjanje z njimi. Trditve smo uredili v 11 sklopov: učiteljeva 
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samopercepcija njegove odzivnosti na potrebe učencev priseljencev, sodelovanje strokovnih 

delavcev, zagotavljanje spodbudnega okolja učencem priseljencem, gradiva za prilagajanje 

pouka učencem priseljencem, materni jezik in kultura učencev priseljencev, sistemske 

podpore pri učenju in poučevanju, vodstvo šole, možnosti podpore lokalne skupnosti, 

samopercepcija medkulturno-inkluzivnih kompetenc, sodelovanje s starši, kompetence, 

pomembne za delo s priseljenimi učenci. 

Pri vključevanju učencev priseljencev moramo upoštevati tudi učiteljevo potrebo po 

profesionalni rasti. Plut Preglejva (2004: 37) meni, da tudi učitelj svoje znanje postopoma 

konstruira. Zato bi šolska politika, ki se zavzema za udejanjenje pravičnosti v šoli, morala 

poskrbeti za usposobljenost učiteljev, spremljanje njihovega dela in nudenje strokovne 

pomoči. Če želimo za učence priseljence ustvariti priložnosti za uspeh v šoli in kasneje v 

življenju, moramo tudi učiteljem, ki jih poučujejo, ponuditi priložnosti, da širijo svoje znanje ter 

tako postajajo bolj prilagodljivi pri delu z učenci priseljenci in bolj dojemljivi za raznolike 

izkušnje učencev priseljencev, ki izhajajo iz drugega socio-kulturnega konteksta.  

Na učiteljevo pedagoško delo lahko vpliva razumevanje, kako učenec znanje pridobiva, 

usvaja in se uči. Učitelji, ki menijo, da so sposobnosti determinirane, določene z rojstvom in 

jih z učenjem ni mogoče spreminjati, so pri delu z učenci manj uspešni, medtem ko so 

učitelji, ki verjamejo, da je pod ustreznimi pogoji sposobnosti mogoče razvijati, pri delu z 

vsemi učenci, torej ne glede na (posebne) vzgojno-izobraževalne potrebe, uspešnejši in 

učinkovitejši (Jordan, Glenn, McGhie-Richmond 2010). Od tega, kako učitelj doživlja svoje 

učiteljsko poslanstvo, kako prepoznava svojo vlogo, ravna v konkretnih situacijah ter od 

prepričanj in kompetenc, ki jih ima ter okolja (Korthegan 2004), je lahko odvisna njegova 

uspešnost in učinkovitost pri pedagoškem delu z učencem priseljencem. Nekaj več kot 

polovica anketiranih učiteljev meni, da na učenčeve učne zmožnosti vpliva kulturno in 

jezikovno okolje, iz katerega izhajajo. S tem se ne strinja le 11,8 % anketiranih. Večina 

učiteljev (63,7 %) se je strinjala oz. popolnoma strinjala s trditvijo, da lahko različno kulturno 

in jezikovne okolje vpliva na učenčeve zmožnosti socialnega vključevanja. 
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Graf 38: Vpliv drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja 

 

Skoraj vsi učitelji (96,6 %) so se strinjali ali popolnoma strinjali s trditvijo, da je pedagoško 

prakso potrebno nenehno raziskovati in izboljševati. 

Graf 39: Raziskovanje in izboljševanje pedagoške prakse 
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Graf 40: Pripravljenost za učenje načinov prilagajanja pouka učencem priseljencem 
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Graf 41: Pripravljenost učiteljev za delo s priseljenimi učenci 
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Samopercepcija učiteljeve odzivnosti na potrebe učencev priseljencev  

Rezultati analize podatkov opravljene raziskave so pokazali, da učitelji sebe doživljajo kot 

osebe, ki jim učenci zaupajo (78,5 %). Učiteljeva naklonjenost, pripravljenost poslušanja in 

razumevanja je učencem ob prvih dneh vključevanja v novo okolje zelo pomembna (več v 

intervjujih z učenci). Zaupanje si lahko učitelj pridobi, tako da učenci zaznajo, da jih je opazil, 

da je opazil njihovo stisko in jim ponudil pomoč. 87,5 % učiteljev zase meni, da opazuje odziv 

vsakega učenca, skoraj vsi (97,5 %) pa se na opažene posebnosti pri učencu tudi odzovejo. 

Učitelj pa vendarle ne more biti le edina oseba na šoli, za katero učenec priseljenec čuti, da 

se lahko nanjo obrne. Zato je dobro, da zna učitelj – najprej sam, kot model ‒ učence 

spodbujati, da si med seboj pomagajo. 85,4 %, učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, meni, 

da take oblike pomoči tudi spodbujajo.  

Graf 42: Stopnje strinjanja s trditvami, vezanimi na samopercepcijo odzivnosti 
učiteljev na potrebe učencev priseljencev učiteljev 
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Sodelovanje strokovnih delavcev 

77 % učiteljev, udeleženih v raziskavi, meni, da je v vzgojno-izobraževalnemu zavodu 

komunikacija med zaposlenimi na šoli učinkovita, jasna in pravočasna. 80 % jih meni, da si 

med seboj izmenjujejo dobre prakse, torej pristope in strategije, ki so bile pri delu z učencem 

učinkovite. Dobra komunikacija in zaupanje med zaposlenimi je zagotovo eden izmed 

ključnih pogojev, da lahko učitelj in šola učencu priseljencu zagotovita polno vključenost. 

Pomembno je namreč, da skrb za učence priseljence ni le skrb posameznega učitelja, 

temveč celotnega kolektiva, ki z učencem dela.  

Graf 43: Sodelovanje med strokovnimi delavci 
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Zagotavljanje spodbudnega okolja učencem priseljencem 

Večina učiteljev (pričakovano; kar 92,4 %) zase meni, da učencev priseljencev ne spravlja v 

zadrego pred drugimi zaradi nepoznavanja učnega jezika in neuspeha, 2,1 % pa jih ne ve, če 

jih. Prav tako jih večina (84,7 %) meni, da šola učencem priseljencem predstavlja varno 

okolje, znotraj katerega se lahko družijo in učijo. 88,2 % učiteljev meni, da jim šola zagotavlja 

možnosti za pestre izvenšolske dejavnosti, v katere se lahko vključujejo vsi učenci. 

Graf 44: Zagotavljanje spodbudnega okolja učencem priseljencem 
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Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, menijo, da so njihove ideje sprejete in spoštovane, saj jih 

kar 89 % meni, da lahko s svojimi izkušnjami in z znanjem sodelujejo pri sprejemanju 

odločitev na ravni šole.  

Graf 45: Delo z učenci priseljenci 
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didaktičnega materiala učiteljev prenizka. 74,3 % učiteljev se strinja, da bi učenci priseljenci 

potrebovali več prilagojenega gradiva.  

Graf 46: Stališča do gradiv za delo z učenci priseljenci 
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Graf 47:  Stališča do izobraževanja za medkulturnost 
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Graf 48: Stališča do podpor učiteljem in priseljenim učencem 
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81,2 % anketiranih učiteljev se strinja ali popolnoma strinja, da bi bilo potrebno odločati o 

potrebah učencev in njihovih družin, zlasti ko gre za njihovo življenje. Približno 97 % učiteljev 

meni, da imajo vsi učenci pravico do aktivne udeležbe, drugače ne meni nihče od anketiranih 

učiteljev. Skoraj vsi udeleženci v raziskavi so mnenja, da bi učitelj moral znati prepoznavati in 

upoštevati potrebe učenca. 98,6 % sodelujočih v raziskavi se strinja, da je pomembno 

izgrajevati pozitivni odnos do vseh učencev in biti pripravljen sodelovati s kolegi – 78,5 % 

učiteljem se s tem stališčem popolnoma strinja. 

Graf 49: Stališča učiteljev do lastne vloge pri vključevanju učencev priseljencev 
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Vodstvo šole 

Vizija vodstva do vključevanja učencev priseljencev ima pomembno vlogo pri zagotavljanju 

inkluzivnega okolja v šoli. Vizija vodstva pomeni imeti tako jasna stališča o vključevanju 

učencev priseljencev, predstave o tem, kako k čemu šola stremi, kot tudi jasne predstave o 

odgovornosti prepoznavanja in upoštevanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (Borg, 

Hunter, Sigurjónsdottír, in D’Alessio, 2011). Vodstvo šole, ki ima jasno vizijo o medkulturnosti 

in inkluzivnosti, spodbuja tudi sodelovanje in ustvarjalnost pedagoških delavcev. Da bi 

vodstvo šole moralo ceniti različnost zaposlenih, učencev in spodbujati kolegialnost ter 

podpirati inovacije, meni 97,2 % anketiranih, od tega se 72,9 % s tem popolnoma strinja. 

Graf 50: Vodstvo šole bi moralo ceniti različnost zaposlenih kot tudi učencev, 
spodbujati kolegialnost in podpirati inovacije. 
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vloge in odnose. V zaključni publikaciji projekta (Baloh, Štirn, Jelen Madruša 2015), je 

zapisana ideja o vzpostavitvi regionalnih centrov, ki bi nudili pomoč učencem. Podporne 

centre bi lahko vzpostavili kot nadgradnjo v mreži konzorcijskih šol, ki so nosilke programa 

»Uspešno vključevanje otrok priseljencev«. Lahko bi bili organizirani v okviru obstoječih 

organizacij oz. institucij v lokalnih skupnostih ali regijah.  

Osnovne dejavnosti centrov bi bile: 

1. »Sprejemni program« abc-podporne storitve ob prihodu/selitvi v Slovenijo. 

2. Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja za priseljence: 

 - otroke, dijake, študente, 

 - starše, 

 - druge odrasle. 

3. Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce. 

4. Podporne storitve za zaposlovanje, delo (informiranje, koordinacija, napotitev, spremljanje 

...). 

5. Podporne storitve za zdravje in socialno varstvo (informiranje, koordinacija, napotitev, 

spremljanje ...). 

6. Krepitev socialne mreže (programi tutorstva, koordinacija, krepitev različnih socialnih 

mrež, širše podpore in solidarnosti v lokalni skupnosti).  

7. Izvajanje, koordinacija, informiranje o različnih kulturnih dogodkih, programih (več v: 

Baloh, Štirn, Jelen Madruša 2015). 
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Graf 51: V lokalni skupnosti bi morala obstajati storitev, ki bi učitelju pomagala in 
svetovala pri delu s priseljenimi učenci in starši. 
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V primerjavi z rezultati o tem, kaj učitelji in učenci priseljenci potrebujejo, je bila samoocena 

učiteljevih kompetenc izražena z manjšim strinjanjem, čeprav; če povzamemo, ugotovimo, 

da večina učiteljev zase meni, da zna prepoznati potrebe učenca in se nanje ustrezno in 

učinkovito odzvati. 

Graf 52: Samopercepcija medkulturnih in inkluzivnih kompetenc anketiranih učiteljev 
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Samopercepcija usposobljenosti pri delu s priseljenimi učenci 

Učitelji se v 70,9 % strinjajo in popolnoma strinjajo s stališčem, da so usposobljeni za 

prepoznavanje učnih potreb in različnih zmožnosti učencev, deloma se strinja 9,7 % 

anketiranih učiteljev. Da so usposobljeni za individualizacijo učnega dela z učenci priseljenci, 

meni 47, 2 % anketiranih učiteljev, od tega se skoraj 10 % s tem popolnoma strinja. 28, 4 % 

pa je učiteljev, ki menijo, da niso dovolj usposobljeni oz. da so deloma usposobljeni. Podobni 

rezultati se pokažejo pri stališčih učiteljev, udeleženih v raziskavi, o usposobljenosti za 

diferenciacijo in medpredmetno povezovanje (npr. učenje slovenskega jezika učenca 

priseljenca ne more biti le skrb učitelja slovenščine, temveč tudi vseh ostalih učiteljev, 

predvsem ko gre za specifike učnega jezika, za katerega učenec iz drugega jezikovnega 

okolja potrebuje več časa, da ga usvoji). 

Graf 53: Samopercepcija usposobljenosti učiteljev  
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Sodelovanje s starši 

Večina učiteljev (53,5 %) se strinja, da je usposobljena za sodelovanje s starši učencev 

priseljencev. 28,5 % se s tem stališčem deloma strinja in sploh ne strinja, 18 % pa ne zna 

oceniti. Kaže, da je temu segmentu potrebno nameniti dodatno pozornost. Učitelji sebe 

ocenjujejo kot usposobljene za medkulturno komunikacijo v 54,1 %. Da za medkulturno 

komunikacijo niso usposobljeni oziroma da so deloma usposobljeni, jih meni 21,6 % 

anketiranih učiteljev. Večina učiteljev (68 %) meni, da so usposobljeni za sodelovanje s 

strokovnjaki drugih strok. 

Graf 54: Samopercepcija usposobljenosti učiteljev - nadaljevanje 
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Znanja oz veščine, pomembne za delo s priseljenimi učenci 

Učitelje smo vprašali, katera so po njihovem mnenju tista ključna znanja oz. veščine, 

ki jih potrebujejo za delo s priseljenimi učenci.  

Odgovore učiteljev bi v grobem lahko razdelili v tri sklope. Prvi sklop odgovorov se je 

nanašal na empatijo, odprtost, razumevanje, torej socio-emocionalne veščine, 

ki se vzpostavijo v neposrednem odnosu z učencem priseljencem. Drugi sklop 

odgovorov je zajemal strokovna znanja in znanje jezika učenca priseljenca, torej 
specifične strokovne veščine, tretji sklop pa razumevanje kulture učenca 
priseljenca oz. stališča, torej medkulturne veščine.  

Iz vseh odgovorov je tako možno sklepati, da dajejo učitelji različne prednosti 

posameznim elementom kompetenc, ki ji torej sestavljajo znanja, veščine in stališča. 

Pomembno je, da učitelj skozi sodelovanje in refleksijo svoje pedagoške prakse 

spozna, na kateri ravni kompetenc za soustvarjanje medkulturnosti in inkluzije 

potrebuje še dodatno podporo in okrepitev. 

1. Sklop: socio-emocionalne veščine. 

Odgovori so bili naslednji: 
- empatijo (8-krat );  

- razumevanje (4-krat); 

- senzibilnost (4-krat); 

- biti mora človek, ki sprejema drugačnost, odprt, brez predsodkov; 

- bolj kot znanje potrebuje izreden pedagoški čut (le-taki bi smeli delati v 

šolstvu); 

- imeti mora pravo mero samokritike in razsodnosti, poštenosti;  

- otrokom dati čustveno in socialno varnost;  

- da je sposoben vzpostaviti dober odnos z učencem; 

- dovolj odprta družba, sprejetost, sodelovanje, ohranjanje lastne kulture; 

- etika;  

- mislim, da bolj kot znanja pozitivno naravnanost za delo z njimi, saj je v tem 

primeru znanje, ki ga nima, pripravljen poiskati;  

- medsebojno sprejemanje, sprejemanje učenca;  

- pozitivna naravnanost; pripravljenost in dobra volja; 

- predvsem mora biti človek, strpen, toleranten, kreativen, odprt;  

- predvsem odprtost za potrebe drugih (2-krat); 
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- predvsem volja do dela z njimi, doslednost pri sebi in učencih;  

- socialne kompetence, veščine (2-krat); 

- sodelovanje in strpnost; 

- vzpostaviti občutek varnosti, sprejetosti; 

- veliko potrpljenja; 

- znati upoštevati različnost otrok; 

- družba, ki sprejema priseljence in brez predsodkov (2-krat); 

- pedagoško, psihološko, socialno; 

- srčno kulturo in vedenje, da smo edini odrasli v razredu; 

- občutek za otrokove potrebe, počutje, stiske, težave, srčnost (2-krat); 

- prepoznavanje potreb dijakov in hitro odzivanje nanje; 

- širok spekter znanj in biti najprej ČLOVEK; 

- učenec se mora počutiti sprejetega in varnega; 

- vsekakor mora biti strpen, spoštljiv, prijazen, pozitivno usmerjen do odnosa 

do učenca in do dela, znati mora poslušati; 

- učitelj mora biti oseba, ki zna biti v razredu korekten do vseh dijakov. 

2. Sklop: specifične strokovne veščine 

- postopki, didaktike za učenje slovenskega jezika kot drugega jezika (27-krat); 

- znanje, ki ga ima za delo z učenci, ki niso priseljenci (2-krat); 

- didaktično; kako prilagoditi delo/ pouk učencu (24-krat); 

- začetni pristopi k učencu (5-krat);  

- pedagoška znanja (2-krat); 

- metode socialnega vključevanja (2-krat); 

- poznavanje zakonodaje, pravilnikov in smernic na tem področju (9-krat); 

- psihologije in pedagogike (2-krat); 

- individualizirani pouk; oblikovanje individualiziranih programov (3-krat); 

- nabor različnih prilagoditev učencem priseljencem (4-krat); 

- načini in pravila preverjanja in ocenjevanja znanja (5-krat); 

- različne strategije poučevanja (4-krat); 

- delo s starši; 

- diferenciacija učnega dela;  

- izmenjava izkušenj med sodelavci in podpora strokovne službe (6-krat);  

- dodatna strokovna znanja s področja priseljencev, tega se na fakulteti nismo 

učili;  

- dodatna znanja o načinu izvajanja dodatne pomoči;  
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- kako vključiti priseljence v običajen oddelek in kako mu prilagoditi šolsko 

delo; 

- manj učencev v razredu; 

- dobre strokovne in zakonodajne podlage;  

- metode vključevanja priseljencev v razred, ko ta pridobi zadostno znanje 

slovenskega jezika; 

- več didaktičnega materiala za učence; 

- okolje, otrokov značaj, učne sposobnosti; 

- spretnost pri načrtovanju dela (medpredmetna povezanost in diferenciacija); 

- dobro prepoznavanje učenčevih  primanjkljajev;  

- Sodelovanje s prevajalcem (2-krat); 

- strokovna usposobljenost za poučevanje (4-krat);  

- socialni dialog; 

- prepoznavanje učnih potreb, individualizacija, diferenciacija; 

- znanja in vsebine za delo z učenci priseljenci, ki naj bi jih dobil že med 

študijem; kasneje bi le te dopolnjeval s primeri dobre prakse; 

- zmanjševanje učnih težav učenca priseljenca; 

- vključevanje, sprejemanje - pedagoška, psihološka znanja o vodenju razreda. 

3. sklop: Medkulturne veščine: 
- poznavanje vsaj osnovne kulturne navade učencev (7-krat); 

- poznavanje specifike kulture in življenjski stil ter vrednote naroda in družine 

(10-krat); 

- poznavanje nekaj osnovnih besed v jeziku učenca s področja medkulturnosti; 

- poznavanje (vsaj osnov) jezika učenca (12-krat); 

- poznavanje katerega koli drugega tujega jezika (2-krat); 

- razumevanje drugačnosti (2-krat); 

- strpnost, odprtost do drugačnih; 
- poznavanje vzroka priseljenosti, družinskega ozadja (3-krat);  

- poznavanje njihovega izobraževalnega sistema, ki da širšo sliko o 

predznanju;  

- osnove njihovega učnega načrta za predmet, ki ga poučuje; 

- pozitiven odnos do učencev priseljencev; 

- medkulturnost za učence, ki niso priseljenci; 

- sprejetost v razredu, pomoč sošolcev; 

- medkulturne razredne ure; 
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- ustrezna komunikacija in ustrezen odnos do učencev priseljencev; 

- znanja družboslovnih vsebin; medkulturno povezovanje;  

- asimilacija, integracija o kulturni raznolikosti, o delu z ostalimi učenci. 

DRUGO: 

- Predvsem potrebujemo kakšnega strokovnjaka, ki bi nam bil v pomoč.  

- Usposobljenost strokovnih delavcev za delo s priseljenci. 

- Izvajanje znanja, ki jih posredujejo učitelji iz svoje dobre prakse. 

Dejavniki uspešnega vključevanja 

Drugo odprto vprašanje smo zapisali: »Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešno 

vključevanje učencev priseljencev?« Odgovori so zapisani v spodnjih alinejah, enake 

odgovore smo združili in v oklepajih zapisali frekvenco. 

- znanje jezika (18-krat) 

- okolje, ki sprejema večkulturnost (21-krat) 

- ustrezna podpora šole učencu in družini (9-krat) 

- sprejetost in spoštovanje (6-krat) 

- dobro sodelovanje staršev in šole (12-krat) 

- družina (4-krat) 

- strpnost (4-krat) 

- ne vem  

- empatičnost (3-krat) 

- prilagajanje priseljencev 

- njihova prilagoditev  

- njihova osebna želja po znanju 

- njihova prilagoditev na razmere v državi, kamor so se preselili 

- njihova prilagodljivost, spodbuda doma in inteligenca 

- njihova pripravljenost biti enak med sovrstniki 

- njihovo družinsko okolje in pripravljenost družine, da otroku omogoči hitro 

vključevanje   

- pripravljenosti (želje) priseljencev, da sprejmejo kulturo, navade in se naučijo 

jezika 

- kultura šole  

- metode in oblike poučevanja, prilagoditve dela pri pouku in ocenjevanju, še 

posebej na srednji šoli 



  

    
  

62 

- organizirana strokovna pomoč pri vključevanju, tako na jezikovnem, 

socialnem oz. kulturnem področju ... 

- angažiranost družine in učenca, razredna skupnost in učitelj 

- hkratna socializacija otroka med vrstnike (tudi popoldan) 

- spoznavanje kulture, interesne dejavnosti 

- sproščenost 

- količina prejete pomoči  

- karakter učenca  

- komunikacija in sodelovalno učenje v oddelku 

- medkulturne vsebine 

- medsebojni odnosi 

- vsaj delno, kakšen hitri tečaj, šele nato se ga vključi v šolo 

- največ medsebojni odnosi, kako jih sprejmemo in integriramo, jim pomagamo 

- neizpostavljenost 

- nivo kulture "domačinov" in odprtost družbe do drugačnosti in različnosti 

- nudenje pomoči učencem in staršem, vključevanje v okolje, razumevanje 

njihovih težav in reševanje ... 

- odnos doma do šole, zmožnost podpore, ki jo lahko sami nudijo otroku, 

vključenost v skupino, pomoč vrstnikov, učitelj, ki dela z njimi 

- odnos sošolcev, pripravljenost sodelovanja, učenje drugega jezika, 

sposobnosti priseljenca ... 

- odnos, ki se vzpostavi med družino in institucijo 

- prilagodljivost priseljenca 

- odprtost učenca in njegova pripravljenost sodelovanja ... 

- podpora okolja, vodstva, veliko bi pomenilo že to, da družba in mediji ne bi 

spodbujali predsodkov in nacionalizma 

- podpora staršev, predznanje, motivacija, znanje jezika 

- poštenost učencev in staršev 

- pozitiven odnos, pripravljenost za učenja jezika 

- poznavanje njegovega okolja, iz katerega izhaja, razumevanje in psihološke  

potrebe  

- bistrost učenca in vedoželjnost, socialni status družine, iz katere izhaja, 

pomoč sošolcev in učiteljev 

- poznavanje zakonodaje, poznavanje kulture otroka priseljenca 

- praktični primeri 

- predstavitev, spoznavanje novega okolja, predstavljanje lastne države 
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- predvsem njihova želja po vključitvi 

- predvsem sodelovanje celotne družine 

- predvsem to, da se čutijo sprejeti in varni v novem okolju 

- prijazno okolje, volja do učenja, razumevanje z naše strani 

- pripravljalni tečaj (2-krat) 

- razumevanje šole na potrebe  učencev priseljencev (2-krat) 

- razred, kjer bi se tujci učili jezika 

- razumevanje 

- slovenščina, šport, likovna vzgoja, glasba, etika 

- socialna vključenost 

- socialna vključenost in občutek sprejetosti 

- socialna vpetost v skupino 

- socialni moment 

- pozitivno vzdušje na šoli, priprava ostalih učencev na sprejemanje 

drugačnosti. 

- pripravljenost učitelja in učencev na vključevanje in sprejemanje drugačnih, 

načrtno in timsko delo pred prihodom učenca v oddelek ter redno sodelovanje 

in spremljanje njegovega napredka, dobro sodelovanje s starši 

- sodelovanje vseh zaposlenih 

- sodelovanje z učenci priseljenci 

- sposobnost vključevanja, njihova motiviranost za šolsko delo; pogosto to 

pomeni motiviranost staršev, posebej vloga mam, vzpostavitev dialoga med 

otrokom in učitelji, družba vrstnikov 

- sposobnosti 

- občutek varnosti (2-krat) 

- uspešnost učenca pri ocenjevanje in nasploh 

- pozitivna samopodoba, dobra strokovna pomoč pri učenju jezika in učna 

pomoč, dobro poznavanje zakonodaje in primerne prilagoditve v šoli, socialna 

vključenost v okolje 

- starši učencev priseljencev 

- trikotnik ‒ učenec, starši, učitelji 

- učenčeva notranja motivacija, sposobnosti in vrednote v družini ter starost 

učenca 

- učenčeva motivacija, volja, želja; ni le jezik ali njegovo nepoznavanje glavna 

ovira 

- učenje slovenščine kot drugega jezika, razbijanje predsodkov, stereotipov ... 
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- učenje slovenščine, poznavanje šolske zakonodaje, prilagojeno ocenjevanje 

- učitelj 

- učiteljev odnos do učenca, učiteljeva pomoč pri  vključevanju učenca v 

razredno skupnost, učiteljeva naravnanost do različnih kultur, razumevanje 

čustvenega doživljanja otroka, sodelovanje s starši otroka ... 

- ugodna razredna klima, občutek sprejetosti, dodatna razlaga, iskanje močnih 

področij, individualni pogovori 

- uspešna komunikacija in sprejetost med učence 

- uspešno socialno vključevanje v skupino, ugodna šolska klima 

- uspešno sodelovanje vseh, medsebojno sodelovanje, izmenjava izkušenj 

- v šoli vsekakor učiteljev pristop 

- vključevanje družin v okolje 

- vodstvo šole 

- vsaj pasivno znanje jezika preden učenec vstopi v razred 

- vse, zlasti pa občutek sprejetosti, razumevanja, upoštevanja, občudovanja 

kulturnega okolja, iz katerega prihaja, možnost izraziti stiske, počutje, želje, 

pričakovanja 

- zaupanje 

- zelo dobra povezava in izmenjava informacij med pedagoškimi delavci, 

(zunanjimi) izvajalci pomoči, starši 

- znanje učitelja in odprtost  

- želja po znanju in zaupanje v učitelja 

- želja priseljenca in njegove družine, da se integrira 

- redne ure pouka, uspešnost pri delu 

- da se kljub gojenju lastne kulture sprijaznijo in prevzamejo norme države, v 

kateri zaživijo, posebej glede jezika; starši se morajo bolje vključiti, tudi doma 

gojiti jezik države, v katerega so priseljeni 

- predvsem učenčeva pripravljenost sprejemanja novega okolja, novega jezika 

- želja in trud po asimilaciji 

- pripravljenost družine za asimilacijo 
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III. Polstrukturirani intervjuji z učenci s priseljensko izkušnjo 
(MI-B) 

Multiplikatorke so opravile polstrukturirane intervjuje z učenci priseljenci. Vzorec 

predstavlja 14 intervjujev z učenci od 1. do 9. razreda, priseljenih iz različnih držav.  

Intervjuvanje je imelo 2 cilja: 

a) raziskovanje učenčevih izkušenj:    

- kakšna je bila izkušnja učencev ob priselitvi v Slovenijo; 

- kako so se učenci (na)učili slovenščine; 

- kako so se vključevali v skupino (razred) in kako so navezovali stike; 

- katere lastnosti so jim pri učiteljih pomembne; 

- katere so stiske, ki jih učenci doživljajo (npr. strah); 

- kako učitelji upoštevajo njihovo kulturno raznolikost. 

 

b) raziskovanje učenčevega procesa vključevanja in spoznavanje osebne 
izkušnje učenca priseljenca8.  

Iz intervjujev z učenci priseljenci je bilo moč ugotoviti, da so se učenci priselitve 

večkrat veselili, da so kasneje pogrešali dom in da jih je bilo v novem okolju sram, 

strah ter da so se počutili osamljene. Najtežje jim je bilo prav učenje jezika in 

vključevanje v skupino. Pristop učiteljice se je po besedah učencev izkazal kot 

največja motivacija za učenje. Vsi učenci so izrazili, da si želijo sprememb, da bi 

znali slovensko in da bi imeli več prijateljev ter učitelja, ki mu lahko zaupajo in 

verjamejo. 

                                                 
8 Opravljanje intervjuja z učenci lahko povežemo z zelo visokim rezultatom zaključne ankete z 
multiplikatorkami – kar 93 % multiplikatork je po koncu projekta motiviranih za raziskovanje 
zgodb učencev priseljencev. 
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Tabela 4: Pregled intervjujev z učenci 

Prihod v 
Slovenijo 

Ob prihodu v Slovenijo je večina najbolj pogrešala prijatelje in sorodnike. Razveselili so se lepe šole in nekateri morja, 

malice v šoli, lepe okolice z igrali.  

»Ko sem prišel v Slovenijo, mi je bilo najtežje, da tukaj nisem imel sorodnikov in prijateljev. Najboljše mi je bilo to, da so 

mi lahko takoj pomagali prijatelji, da sem se vpisal v šolo.« 

Učenje 
slovenščine 

Veliki večini vprašanih se je učenje slovenščine zdelo zelo težko, redkim lahko, ena od intervjuvanih učenk pa se je 

slovenščine učila že pred prihodom. Pri učenju slovenščine so jih najbolj spodbujali učitelji – kar 10 intervjuvanih učencev 

jih je postavilo na prvo mesto. Med drugimi so jih spodbujali tudi prijatelji in starši. Zaznati je bilo, da tudi starši želijo, da 

se otroci čim prej naučijo novega jezika. Kot pravi ena od učenk: »Oče je rekel, da se moram vsak dan naučiti 10 besed«. 

Med odgovori je opaziti veliko medvsrtniškega sodelovanja – pomoči pri učenju jezika učencev iz iste jezikovne skupine. 

Kot pravi eden: »Slovenščina je malo težka, pomagajo mi Albanci, ker Slovenci ne znajo albansko.« 

Vključevanje 
v skupino 

Vključevanje v skupino je bilo običajno za vse intervjuvane zelo zahtevno prav zaradi nepoznavanja jezika. Nekateri so se 

težje vključili, ker prvi dan niso razumeli popolnoma nič, drugi so bili občutno izključeni. Večinoma pa so bili na začetku 

sami in so se najprej spoprijateljili z učenci enake ali podobne kulture.  

Npr. sami pravijo:  

»Prišli so me vprašat, kako mi je ime, jaz pa jih nisem razumela.« 

»Ko je prišla Anja, potem pa ne več. Dokler ni bilo Anje, so mi vsi v razredu pomagali.«  
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»Med odmori sem sedela sama pri mizi.« 

»Ko sem prišla v Slovenijo, nisem znala slovensko. Ni mi bilo všeč, samo sedela sem in gledala, nisem se mogla 

pogovarjati.« 

»Med odmori sem se najprej družil samo s stolom.« 

O učiteljih Pomagali so različni učitelji ter šolska svetovalna služba, psihologinja. Multiplikatorke so bile največkrat omenjene kot 

pozitivna oseba, ki jim je bila v veliko pomoč  – omenili so jo kot »učiteljica za priseljence«.  

Nekaj primerov, kako so se učenci znašli prve dni: 

»Pomagali so mi tako, da so mi prevajali. Nekateri znajo srbščino ali druge stvari. Kasneje sem malo po malo dobil 

prijatelje in mi pomagajo oz. me popravljajo, ko zgrešim.« 

»Ne maram tega, da nekateri učitelji ne pomagajo.« 

»Najbolj mi pomagajo učiteljice, ki me jemljejo od pouka, pa sem sam z njimi, ker mi razložijo, me naučijo, mi pomagajo.« 

Stiske Največje strahove so učenci doživljali prve dni ob vključitvi – prav zaradi nerazumevanja jezika, občutka izključenosti in 

strahu. Sami so odgovorili npr.: 

»Malo me je bilo strah, ker nisem vedel, kje sem in kaj se pogovarjajo okrog mene.«  

 »Ko sem bila med počitnicami doma, jim nisem povedala, da sem bila na Kosovem, samo eni. Drugim ne, ker mi je 
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hudo.« 

»Eden od učencev pravi: “... molil sem bogu, da mi bo lažje, bral sem Koran. V novem stanovanju je bil drugačen vonj, ki 

sem se ga težko navadil ... Bil sem osamljen v šoli in doma, saj si nisem upal niti na sprehod, da se ne bi izgubil. Ko se je 

končal prvi šolski dan, mi je bilo tako težko, da sem pomislil na samomor. Ko sem začel obiskovati tečaj slovenščine, sem 

videl, da se bom naučil jezika in mi je postalo lažje. V Slovenijo si nisem želel.« 

»Ko smo v šoli pisali urnik, nisem razumela, kaj pomenijo kratice, ravno tako, da imamo malico v šoli.« 

Največ zadreg so imeli učenci pri prehranjevanju brez svinjine. Iz spodnjega citata lahko razberemo, da učenec še ni 

uspel razviti zaupnega odnosa z novim okoljem. 

»Prvi dan nisem jedel malice, ker nisem hotel, ker sem mislil, da je svinjsko meso.« 
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IV. Polstrukturirani intervjuji z učitelji, ki poučujejo učence 
priseljence (MI-C) 

 S pomočjo razgovorov z učitelji smo želeli: 

a) raziskati,  

- kako učitelji/-ce prilagajajo pouk in katere so inovativne prakse9 slovenskih 

učiteljev, ko gre za vključevanje priseljenih učencev; 
- s katerimi strokovnimi sodelavci in na kakšen način sodelujejo učitelji/-ce;  

- kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo s priseljenimi učenci; 

- kakšna so stališča učiteljev do trenutne podpore za učence priseljence in 

strokovne podpore za učitelje, ki priseljene učence poučujejo. 

 

b) spodbuditi raziskovanje različnih pedagoških praks in izkušenj.  

Učitelji imajo v začetnih letih izobraževanja močan vpliv na razvoj otrokove 

odgovornosti, skrbi zase, za okolje in za drugega (Sustainable 2011). Ker postajajo 

družbe (še posebej v zahodnem svetu) vse bolj kulturno heterogene, je zmožnost 

bivanja v kulturni raznolikosti zelo velikega pomena (Vah Jevšnik, Toplak 2011). 

Učitelji morajo zato poznati dinamiko globalnih in lokalnih migracij, izoblikovati pa 

morajo tudi medkulturne kompetence za delo s kulturno raznolikimi skupinami. 

Slednje je nujno za razvoj družb v smeri sprejemanja drugačnosti (prav tam: 42).  

Van Eyken et al. v medkulturne kompetence uvrščajo znanje, tolerantnost do 

nejasnih, nepredvidljivih situacij, fleksibilnost, zavedanje lastne kulturne identitete, 

odprtost za nove izkušnje, upoštevanje mnenj, sposobnost prilagajati se vrednotam 

drugih, etično obnašanje, potrpežljivost, zavzetost, interpersonalne veščine, 

povnanjanje in samoizražanje, empatijo in občutek za humor (Van Eyken et al. v 

Večer 2009). Bender Szymanski (v: Blazinšek in Kronegger 2008) pa med 

medkulturne kompetence uvršča tudi spodbujanje medkulturne komunikacije, 

prepoznavanje težav priseljencev, pomoč pri soočanju s temi težavami, poznavanje 

migracij in zmožnost ocenitve posledic priseljevanja in preseljevanja. 

V nekaterih slovenskih raziskavah so učitelji že sami večkrat izrazili 10, da se ne 

čutijo dovolj kvalificirane za delo s priseljenimi učenci in da niso imeli možnosti priti 

                                                 
9 Kot inovativne prakse so definirane tiste, ki niso del formalnega šolskega sistema oz. v slovenski 
zakonodaji niso zapisane konkretno kot podpora priseljenim učencem – npr. uvajalnica, skupne ure 
slovenskega jezika, ki se izvajajo v obliki krožka, interesne dejavnosti. 
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do zadostnih znanj, ki bi jim pomagale pri specifikah dela v večkulturnih razredih 

(Novak idr. 2011). Ravno tako se je pokazalo, da običajno ne razumejo kulturnih 

razlik, navad staršev, običajev in pravil, ki jih narekujejo religije (Cankar 2009). 

Trenutno v slovenskem sistemu izobraževanja učiteljev ni sistematičnih modulov ali 

treningov, ki bi bodoče učitelje pripravili za delo z (novo) priseljenimi učenci, pač pa 

se le nekatere vsebine obravnava v okviru drugih pedagoških (in ne didaktičnih) 

predmetov.  

V Beli knjigi (2011) je zapisano, da je bodoče strokovne delavce potrebno usposobiti 

za izvajanje diferenciacije in individualizacije in s tem za prilagajanje individualnim 

značilnostim otrok ter med drugimi oblikovanje medkulturnega učnega okolja. 

Poudarek je na dejstvu, da središče profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

nikakor ni le posredovanje znanja – ključna je opora učencem pri njihovem učenju, 

osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za njihova dejanja (prav tam). Vsaka od 

multiplikatork je izvedla 1 intervju z učiteljico, ki poučuje učence priseljence. Vzorec 

predstavlja 14 intervjujev z učitelji, ki poučujejo na posameznih osnovnih ali srednjih 

šolah. Intervjuvani učitelji imajo od 10 do 29 let delovnih izkušenj. Intervjuji so bili 

izvedeni v aprilu 2014. 

Vzorec 14-ih intervjuvanih predstavlja učitelje osnovnih in srednjih šol. Intervjuvane 

so učiteljice razrednega pouka ali slovenščine11 ter učitelj zgodovine in sociologije. 

Vsi imajo od 10 do 38 let delovne dobe v šoli. 

                                                                                                                                         
10 To so dokazali tudi z izražanjem stališč in neposrednim delom v razredu (Peček in Lesar 
2006; Lesar, Čančar, Jug Drošler 2010, Skubic Ermenc 2006). 
11 Tudi v kombinaciji slovenčina in angleščina. 
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Tabela 5: Pregled intervjujev z učitelji 

Prilagoditve 

 

Večina učiteljev pouk prilagaja, tako da: 

- v pouk vključuje veliko slikovnega materiala; 

- navodila podaja večkrat in počasi; 

- pri pouku uporablja slovarje in dodatne delovne liste ter gradiva. Največkrat omenjeno gradivo je Slika jezika, več pa 

jih uporablja tudi učbenike v učenčevem maternem jeziku; 

- uporablja splet – še posebej spletne slovarje in interaktivne vaje; 

- oblikuje slovarje, ki jih sproti izdelujejo učenci sami oz. skupaj z učiteljem; 

- prilagodi tudi količino nalog, preverjanje in ocenjevanje. 

Nekateri učitelji veliko pozornosti namenjajo govorici telesa in konstantno iščejo potrditev razumevanja, ravno tako iščejo in 

spodbujajo močna področja učencev, saj menijo, da je samopodoba ključna v začetni fazi vključevanja. Npr. tudi delovne liste 

intervjuvani prilagodijo tako, da prevladujejo naloge izbirnega tipa, manj je zapisovanja, kot pravi učiteljica:  » ... saj učenec 

razume, ni pa še sposoben samostojno tvoriti povedi.« Ena od učiteljic pri delu z učenci priseljenci uporablja prvine 

Montessori pedagogike, druga prevede navodila v otrokov materni jezik - kot pove sama: »... priredim UL, kolegica, ki zna 

kitajsko, pa napiše navodila v tem jeziku.« 

Učitelj v srednji šoli izpostavi individualne razgovore po pouku ali med prostimi urami – ki so po njegovem zelo pomembna 

podpora priseljenim učencem – včasih gre za ponovno razlago, utrjevanje ali pa pogovor. Druga učiteljica v srednji šoli pa 

izpostavi razgovore pri svetovalni službi – skupaj z dijakom ali dijakinjo. 

Omenja se individualno delo. Staršem se običajno svetuje, da učenca vključijo v OPB.  
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Večkrat je omenjeno vključevanje k dopolnilnemu pouku ter uram individualne in skupinske pomoči. Ena od učiteljic zapiše, 

da se zgodi, da prilagoditve niso vedno učinkovite. Kot pravi sama: »Ti lahko pripraviš čudovit program, vzorno učno uro, 

vendar če posameznik sam ni pripravljen sodelovati, je utrujen, zaspan, nosi v sebi jezo zaradi prihoda v novo okolje, ne boš 

ničesar dosegel.« 

Sodelovanje z učiteljico albanščine ena od učiteljic izpostavi kot zelo uspešno prakso. »V veliko pomoč mi je njena razlaga 

albanske slovnice, preko katere otroku v tretji triadi lažje razložim slovensko.«  

Učiteljica v srednji šoli se na željo učencev za izboljšanje ocene odzove s predlogom za izdelavo referata na temo primerjave 

slovnice albanskega in slovenskega jezika.  

Ena od učiteljic v srednji šoli izpostavi uporabo spleta pri razlagi besed. Kot pravi sama: »Če dijaki ne razumejo, »poguglam«, 

najdem sličico in jim le-to pokažem. Na ta način se tudi jaz naučim njihovih besed.« 

Inovativne 
prakse 

 

Dodatna ura slovenščine za učence priseljence, imenovana Besedni biseri, ki jo izvajajo tri učiteljice za učence različnega 

znanja slovenščine,  je praksa na eni izmed slovenskih šol. Na eni od šol se je vzpostavil sistem individualne učne pomoči, ki 

ga izvaja učiteljica, ki večinoma dela z učenci priseljenci. Po dogovoru z učiteljico med poukom dela z učenci priseljenci, 

medtem pa je poudarek predvsem na učenju jezika. Uvajalnica in pripravljalnica se sicer omenjata na dveh šolah, kjer 

poučujeta intervjuvani učiteljici, na eni od šol je potekala že 3-krat. Kot inovativno smo zaznali idejo srečevanja otrok in 

staršev v šoli – v obliki delavnic. Na eni od teh so učenci in starši likovno ustvarjali, na drugi pa so se predstavili z državo, s 

kulturo in z jezikom. Tretje srečanje je bilo športno obarvano. Opaziti je tudi precej medvrstniškega tutorstva – še posebej so 

se starejši učenci izkazali kot zelo dobri prevajalci. 

Ena od učiteljic v srednji šoli se je identificirala kot »učiteljica zaupnica«, medtem ko je zaznala probleme, ko učenci niso 
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vedeli, na koga bi se obrnili pri vsakdanjih problemih in v stiski. Na enem od seminarjev oz. srečanju je prevzela besedno 

zvezo »učitelj zaupnik« in njegovo vlogo – tudi sama opaža pozitivne učinke ob prisotnosti takšnega učitelja na šoli.  

Sodelovanje 
s sodelavci in 
starši 

 

Med intervjuvanimi je najbolj očitno sodelovanje med učitelji/-cami in šolsko svetovalno službo.  

Glede sodelovanja s starši učitelji/-ce večinoma pravijo, da sodelujejo z očeti, saj je z njimi lažje komunicirati, ker bolje 

govorijo in razumejo slovensko, vendar pa se zgodi, da so mnogokrat prezaposleni in se ne utegnejo vedno oglasiti na 

govorilnih urah. Večkrat je s strani intervjuvank izraženo, da bi morale tesneje sodelovati s starši. Ena od učiteljic sodeluje s 

prevajalko iz albanščine v slovenščino in obratno, ki ji je tudi priskrbela albanske učbenike za učence, druga pa s Filozofsko 

fakulteto, študenti ter profesorico sinologije, tretja s študentko albanščine in slovenščine. Ena od učiteljic v razgovoru 

poudarja, da mora v procesu vključevanja učencev sodelovati cela šola, sicer ni uspeha. Večkrat učiteljice omenijo 

medvrstniško sodelovanje – in sicer učenci hitro prevzamejo vlogo prevajalca ter pomagajo učencem, ki so prišli iz enakega 

jezikovnega okolja. 

Ocena lastne 
usposobljen-
osti 

Intervjuvani so se večinoma udeležili seminarjev ali drugih izobraževanj, prebirajo literaturo, veliko pa pridobijo s prakso. 

Skoraj vsi intervjuvani velik pomen pripisujejo praksi. Kot pravi ena od učiteljic: »Največ se naučiš z zgrešenimi in dobrimi 

primeri ter s pogovori s sodelavkami”. Ena od učiteljic učence priseljence umesti v skupino otrok s posebnimi potrebami in 

pravi: »Za delo z učenci priseljenci smo, iskreno, zelo slabo usposobljeni. Na splošno smo učitelji pomanjkljivo ”oboroženi” za 

delo z otroki s posebnimi potrebami.« Večkrat se kot prenašalka znanja in kot zelo dobra podpora šoli v času trajanja projekta 

omeni tudi multiplikatorka. Skoraj vse intervjuvane izrazijo željo po dodatnih usposabljanjih, ne glede na izkušnje z delom z 

učenci priseljenci. Tudi tiste z veliko izkušnjami bi se udeležile dodatnega usposabljanja.  

Večina učiteljic kot pomembne lastnosti pri delu z učenci priseljenci omenja razumevanje, potrpežljivost in spoštovanje. 



  

  74  
  

Podpora 
sistema 

 

Nekateri učitelji menijo, da je podpora sistema deloma ustrezna. Večina meni, da le-ta učencem ni zadostna in se lahko še 

izboljša. Menijo, da bi bilo predvsem dobrodošlo zmanjšati normative v razredih, kjer so učenci priseljenci. Kot utemeljuje ena 

od učiteljic: »Ob rednem pouku je premalo časa za vse prilagoditve!« Sistemsko bi se moralo po mnenju intervjuvanih 

omogočiti več podpore predvsem pri učenju jezika. »Mnogi so “vrženi” v razred, kjer se počutijo izolirani. Tako pada njihova 

samopodoba, ne glede na njihove sposobnosti,« pravi ena od učiteljic. V danih razmerah bi po mnenju ene od učiteljic 

potrebovali učitelja za individualno delo z učenci, ki so prvo leto vključeni v pouk. »Želela bi, da bi učiteljem kdo pomagal z 

nasveti – npr. da bi lahko kadarkoli poklical nekoga, ki bi znal svetovati. Vem, da je to iluzija, ampak večina učiteljev se tega 

dela kar malo boji.« 

Projekt UVOP se prav tako omenja kot zelo dobra izkušnja; in sicer: »Odlična zadeva je ta program UVOP, ker je omogočil 

poglobljen, strokoven in sistematičen pristop do te problematike.« 

Ena od srednješolskih učiteljic meni, da so podpore premalo jasno definirane. Npr. problem je že v tem, kako oblikovati tečaj 

slovenščine za dijake, kdaj naj se izvaja, kaj naj se izvaja. Kot pravi sama: »Vemo samo to, da obstaja podpora v obliki 70 ur 

učenja jezika«. Želeli bi si, da bi bilo tudi pri nas bolj podobno kot v osnovni šoli – da bi imeli kakšno knjigo, priročnik, gradiva, 

ki jih lahko uporabljamo.« 

Gradiva in 
literatura 

V zvezi z gradivi se intervjuvani običajno obrnejo na šolsko knjižnico, redki tudi samostojno poiščejo dodatna gradiva. Omenja 

se tudi Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Zelo veliko se med intervjuvanimi uporabljajo Slika jezika, Gremo naprej, 

ABC … 1, 2, 3; slikopisi, različne socialne igre. Na splošno velja mnenje, da ustreznega materiala za poučevanje primanjkuje. 

Upoštevanje 
specifik 

Na nekaterih šolah se upoštevajo prehranske omejitve učencev, zato se jim npr. omogoči prehrana brez svinjine. 

Ena od učiteljic omeni, da iz učnih vsebin izpusti teme, ki so navezane na religiozne praznike, ki jih učenci ne praznujejo – to 
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 pa ne pomeni, da jih ne omenijo. 

V enem od razredov predstavljajo države, iz katerih prihajajo učenci: »Odkar je v razredu npr. otrok s Kitajske, skušam 

določen del snovi vedno povezati s Kitajsko – npr. vprašam ga, kako pa je na Kitajskem in on z veseljem pove.« Ena od 

učiteljic spodbuja k predstavljanju svoje države, kulture, običajev, glasbe in glasbenikov, praznikov, abecede, zapisu glasov. 

Pravi, da to počne spontano in sredi povsem običajnih ur. Eden od učiteljev se pozanima o učenčevi kulturni oz. verski 

pripadnosti in vošči učencem ob njihovih praznikih.  
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Raziskava (Vah, Jevšnik 2010) je pokazala, da so učitelji bežno seznanjeni s 

konceptom medkulturnosti, da nimajo jasnih priporočil in navodil za implementiranje 

le-te. Skozi analizo intervjujev smo ugotovili, da intervjuvani učitelji največji pomen 

pripisujejo praksi in izkušnji. Izpostavijo, da mora biti učitelj razumevajoč, odprt do 

raznolikosti in sprejemati druge kulture – češ, da to šteje največ, vendar se je večina 

še pripravljena dodatno usposobiti za poučevanje v medkulturnih razredih.  

Prav tako so precej redka manj formalna usposabljanja za učitelje (ki jih je razvil 

Zavod RS za šolstvo ali drugi izobraževalni zavodi) na temo medkulturnega 

izobraževanja. Po drugi strani pa učitelji menijo, da je potreba po tovrstnem 

usposabljanju bolj pomembna kot kdaj prej (Toplak, Vah Jevšnik 2010). 

Medkulturnost se pri intervjuvanih učiteljih kaže večinoma v začetni fazi; in sicer kot 

spoznavanje drugačnosti in razlik preko srečanj, sejmov, predstavljanja hrane in 

običajev. Preko intervjujev in opisovanja praks pa je bilo redko zaznati uporabo 

medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela. Vsaka šola , ki ima vpisanega 

vsaj enega priseljenca , si mora prizadevati , da ga v življenje in delo šol e vključuje 

skladno z načeli Konvencije o otrokovih pravicah. Učenec priseljenec ima pravico, da 

ohranja in tudi navzven pokaže svojo nacionalno pripadnost in nihče ga nima pravice 

siliti k sprejemanju večinske kulture.  

Da to ni enostavno in, da je potrebno sproti reflektirati svoje pedagoške prakse, je 

opazila in opisala Skubic Ermenčeva (2006): Drugačnost se m ora sprejemati kot 

normalnost. Tudi drugačni pristopi , ki jih drugačnost zahteva , morajo biti razumljeni 

kot »normalni« . Pri pouku v multikulturnem razredu moramo izhajati iz prejšnjega 

znanja učencev in njihovih izkušenj, oboje pa je socialno določeno (gl. str 39).  

Glavni izzivi učiteljev, ki delajo v heterogenih razredih, so: kako poučevati učence, ki 

ne razumejo slovensko, kako omogočiti, da se otroci počutijo enakopravne, kako 

otrokom privzgojiti strpnost in kako prebroditi pomanjkanje znanja o migraciji. 

Poseben izziv je prilagojeno ocenjevanje, in – po našem mnenju najpomembnejši 

izziv – kako se soočiti z lastnimi predsodki in s predsodki otrok. Če povzamemo: 

učitelji so v slovenskih osnovnih šolah izrecno izrazili potrebo po izobrazbi na temo 

migracij in medkulturnih odnosov, poleg tega pogrešajo izobraževalno gradivo, 

didaktične pristope in usposobljenost, ki bi jim omogočili celovito poučevanje (Toplak, 

Vah Jevšnik 2010). 
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Glede na vzorec in zastavljena raziskovalna vprašanja lahko zaključimo, da se 

intervjuvani učitelji, ki poučujejo učence priseljence, trudijo prilagajati pouk na načine, 

ki so del individualizazije oz. diferenciacije pouka. Redko se povežejo z zunanjimi 

ustanovami, s prostovoljci ali z jezikoslovci, ki bi jim lahko priskočili na pomoč – 

vendar se tudi te prakse prenašajo, saj jih učitelji izkušajo kot dobre. Tudi v tem delu 

se omenja izredno uspešno sodelovanje šole z DPRD Novo mesto. Sicer pa učitelji 

največ sodelujejo med sabo ali s šolsko svetovalno službo, vodstvo skoraj ni 

omenjeno. Učitelji so si enotni glede trenutne podpore pri vključevanju priseljenih 

učencev v šolo – in sicer menijo, da ta ni zadostna – ne za njih, ne za učence. 

Število dodatnih ur slovenskega jezika, ki jih učenci prejmejo, pa je po izkušnjah 

sodeč absolutno premalo. Primanjkuje pa tudi gradiv za poučevanje in znanja o 

podpornih načinih vključevanja. Večina bi se udeležila dodatnega izobraževanja na 

to temo. 
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V. Strukturiran intervju/anketa s starši učencev priseljencev  
(MI-Č) 

Multiplikatorke so opravile še krajši razgovor s starši učencev priseljencev ali pa so 

le-ti pisno odgovorili na zastavljena vprašanja. Na podlagi kratkih razgovorov oz. 

zapisov 27-ih staršev12 smo želeli ugotoviti,: 

- katere informacije so jim bile predstavljene ob vpisu otroka v šolo; 

- kako sodelujejo z učitelji; 

- kako in koliko so vključeni v šolske aktivnosti. 

 

Največkrat so starši veliko informacij dobili ob vpisu. Obvestili so jih tudi o uvajalnici, 

o poteku projekta UVOP. Večkrat so v šoli dobili tudi informacije o šolskem sistemu, 

malici, učbenikih, ocenah in nabavi šolskih potrebščin ter tečaju slovenskega jezika, 

ki je morda potekal v okolici. Nekateri starši omenjajo seznam osnovnih informacij za 

učence, ki so ga prejeli ob prvem obisku oz. vpisu. 

Eden od vprašanih staršev omeni tudi drugačno vrsto pomoči, ki jo je prejel s strani 

šole; in sicer pomoč pri iskanju zdravnika, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ter 

iskanju pomoči na Centru za socialno delo. 

Kot pravi ena od mam: »Otrokoma je težko, ker še ne poznata jezika, vendar sta zelo 

hvaležna in vesela, ker so učitelji prijazni. Doma se pogovarjamo in otroka sta 

vesela, da sta prišla na to šolo. Želeli bi, da bi imeli več slovenščine, da se je hitro 

naučijo, ker bi se lažje znašli.« 

Tudi starši pripisujejo pomembno vlogo pri vključevanju prav učiteljem. Menijo, da je 

neznanje jezika ovira za učinkovito komunikacijo, da mame rade sodelujejo v »šolah 

za mame« in na šolskih prireditvah ter sejmih, da močno cenijo korekten sprejem v 

novo okolje ter si želijo, da bi se njihovi otroci hitreje naučili slovensko. So pa starši 

zaznali razlike v šolskih in vrednostnih sistemih in bi si želeli več informacij o šolskih 

dejavnostih. Npr. v nekaterih državah otroci v šolah ne nosijo copat, zato lahko pride 

že pri zelo enostavnih šolskih zahtevah do nesporazumov v komunikaciji.  

Z učitelji večinoma sodelujejo običajno, skozi vsakdanjo komunikacijo pred učilnico, 

na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Ena od mam omeni sodelovanje preko e-

                                                 
12 Za doseganje legitimnih raziskovalnih rezultatov bi bilo potrebno narediti poglobljen intervju s starši 
učencev priseljencev. Zaradi pomanjkanja časa oz. resursov smo opravili le krajši razgovor oz. so starši, 
ki imajo dovolj dobre jezikovne zmožnosti, sami zapisali odgovore na odprta vprašanja. 
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Asistenta. Zelo pogosto omenijo različna družabna srečanja ali prireditve – da se jih 

redno in radi udeležujejo. Tudi besedna zveza “šola za mame” se pogosto pojavlja. 

Tiste mame, ki niso omenile, da obiskujejo šolo za mame, so izrazile željo po 

obiskovanju le-te.  

“Če bi bila delavnica za mame, bi se je z veseljem udeležila, ampak le če bi bilo 

organizirano varstvo otrok ali bi se učili starši skupaj z otroki.« 

»Zelo sem vesela sodelovanja v šolskih aktivnostih in upam, da jih bo vedno več.« 

Omenja se pozitivna izkušnja z DPRD NOVO MESTO, kjer imajo otroci popoldanske 

aktivnosti oz. pomoč pri domačih nalogah in učenju. Eden od odgovorov je bil: 

»Vključeni smo kot starši vseh drugih otrok, ki so rojeni v Sloveniji.« 
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VI. Anketa s svetovalnimi delavci (MI-D) 

Opravljena je bila tudi kratka anketa s svetovalnimi delavci, ki je bila vezana 

predvsem na pripravo individualnega programa za učence priseljence ter 

sodelovanje z učitelji in s starši.  

Iz majhnega vzorca ankete (15 anketiranih) s šolskimi svetovalnimi delavci je 

razbrati, da večina svetovalnih delavcev staršem otrok priseljencev natančno 

predstavi, kaj otrok potrebuje za šolsko delo in kako poteka učni proces. Medtem pa 

niso prepričani, ali starši vse razumejo, saj kot največje izzive pri delu s starši in z 

otroki omenjajo prav komunikacijo oz. jezik. Redko svetovalni delavci starše 

seznanijo z možnostjo vključevanja v svet staršev oz. šole. Večina jih sicer nudi 

pomoč pri vključevanju v šolske in izvenšolske aktivnosti, vendar je med njimi tudi 

nekaj takih, ki tu ne prepoznavajo svoje vloge. Delavnice za otroke in starše, ki 

krepijo medkulturni dialog, na šoli izvaja le peščica svetovalnih delavcev. V zvezi s 

pripravo IP-ja je bilo razvidno, da večinoma sodelujejo pri nastajanju le-teh, vendar 

pa jih večinoma pripravijo učitelji. Prav tako odgovori kažejo, da priseljeni učenci in 

njihovi starši ne sodelujejo pri pripravi IP-jev. 
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Graf 55: Prvi stik s starši 
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V okviru vzorca pripravi IP za učenca priseljenca največkrat šolska svetovalna služba 

skupaj z učiteljem, ki poučuje učenca priseljenca (40 %) oz. učitelj sam (33 %).  

Pri nastajanju IP-ja pa je največkrat zaznati več sodelovanja. In sicer šolska 

svetovalna služba največkrat sodeluje s koordinatorjem za učence priseljence na 

šoli 13 , učitelj slovenščine oz. razrednik. V malo manjšem obsegu je zaznati 

sodelovanje oddelčnega učiteljskega zbora in zelo slabo sodelovanje učencev ter 

staršev učencev priseljencev (Graf 56). 

Glede na rezultate je odstotek tistih, ki IP-ja ne pripravijo, ravno tako visok (27 %). 

Medtem največ anketiranih svetovalnih delavcev nudi učno pomoč oz. skrbi za tečaj 

slovenskega jezika in vključevanje pred šolskim letom (Graf 55). Delavnice za otroke 

in starše, ki so namenjene krepitvi medkulturnega povezovanja, izvaja 20 % 

anketiranih. 

                                                 
13 Koordinator za učence priseljence ni uradno sistematizirano delovno mesto, vendar je 
praksa pokazala, da se na nekaterih šolah določeni učitelji bolj angažirajo za delo z učenci 
priseljenci, izvajajo tečaje jezika, organizirajo prireditve, srečanja ipd. V primeru projekta so 
mnogi koordinatorja za učence priseljence poimenovali multiplikatorke, pojavlja se tudi ime 
učitelji za priseljence. 
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Graf 56: Priprava IP-ja za učenca priseljenca 



  

  83  
  

Graf 57: Pregled aktivnosti za učence priseljence 
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Graf 58: Pregled sodelovanja pri pripravi IP-ja 
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VI. Anketa z izvajalci uvajalnice (MI-E) 

Vse multiplikatorke, ki so izvedle uvajalico na šoli, smo prosili za rešitev kratke 

ankete o načrtovanju in poteku le-te. 

Skozi evalvacijo uvajalnice smo želeli ugotoviti,: 

- koliko je bilo vključenih učencev; 

- kdo je učiteljem pomagal pri načrtovanju in izvajanju uvajalnice; 

- na kakšen način so starše in učence obveščali o poteku uvajalnice; 

- kakšna je bila njihova izkušnja ob izvajanju; 

- kakšno je njihovo mnenje o pomenu in vsakoletni izvedbi uvajalnice za 

učence priseljence. 

 

V okviru projekta je 12 šol izvedlo uvajalnice za učence priseljence. Uvajalnica se je 

na nekaterih slovenskih šolah že pojavila (Osnovna šola Koper, Osnovna šola 

Livada), pa vendar to še ni ustaljena praksa drugih šol. Prvi načrti za izvedbo 

uvajalnice so se pojavili v okviru projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske 

tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo, ki je 

potekal med letoma 2009 in 2011 (Jelen Madruša 2011).  

Sprejemi priseljenih učencev v osnovno šolo se po državah razlikujejo glede na 

posamezne rešitve v šolskih sistemih . Nekatere države (npr. Švedska, Norveška, 

Finska, Kanada, Avstralija, Francija in Avstrija) ponudijo v podporo priseljenim 

učencem sistemizirano in sistematično pripravljalno fazo. Na Finskem pripravljalni 

pouk traja v obsegu od 450 do 500 ur. V Kanadi poteka faza v treh »podfazah« : 1) 

sprejemna faza, 2) prehodna faza in 3) vključitvena faza (Christensen in Stanat 2007, 

v: Čančar 2014).  

Strnjeni uvodni tečaji so že prepoznani kot smiselno učenje novega jezika , za 

katerega izkušnje kažejo , da povečuje možnosti za uspeh , hitrejšo vključitev i n 

napredovanje (Krek in Metljak 2011). Christensen in Stanat (2007) omenjata pet 

različnih programov v smislu dvojezične podpore priseljenim učencem:  

1. Ni specifične podpore pri učenju jezika : učenci so umeščeni v učilnice , v 

katerih se srečajo z jezikom okolja.  

2. Sistematična podpora pri učenju jezika : učenci so umeščeni v redne oddelke , 

vendar neko obdobje (v učnem jeziku, tj. jeziku države gostiteljice) prejemajo 

še dodatno pomoč pri obvladovanju jezika. 
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3. Podpora s pripravljalno fazo : pred prehodom v redni oddelek se učenci 

udeležijo pripravljalne faze.  

4. Prehodna dvojezična podpora : učenci najprej dobijo podpo ro v svojem 

maternem jeziku . Postopoma prehajajo v učenje v učnem jeziku države 

gostiteljice. 

5. Vzdrževanje dvojezičnosti : učenci so večinoma poučevani v njihovem 

maternem jeziku. Takšen program si prizadeva razviti dvojezičnost pri učencih 

– obvladanje maternega in drugega jezika.  

V Sloveniji pripravljalne faze formalno sploh ne poznamo , torej bi bili umeščeni v 1. 

program podpore – podpora v obsegu do 35 ur učenja slovenščine obstaja, vendar ta 

ni sistematična in ne poteka v maternem jezik u učenca . V zadnjem času se 

(neformalno) pojavljajo nekatere vrste programov pomoči na posamezni h šolah, na 

katerih je odstotek priseljenih učencev višji.  

Pod vodstvom multiplikatork je bilo v septembru 2014 v uvajalnice vključenih 141 

novopriseljenih osnovnošolcev in 12 novopriseljenih srednješolcev. Multiplikatorke so 

pri načrtovanju in izvajanju sodelovale z drugimi učitelji ali s svetovalno službo, redko 

so se jim pridružili prostovoljci oz. lokalna skupnost. Starše so k pridružitvi v 

uvajalnico povabile preko šolske spletne strani oz. preko namensko oblikovanih 

brošur in letakov, ki so jih starši prejeli ob vpisu; včasih so bile te brošure tudi v 

drugih jezikih. V okviru uvajalnice so učenci spoznali šolsko okolje, prostore, 

potrebščine, nekatere učitelje, šolski sistem, urnik, čas za odmore ipd. Učenci se 

naučijo toliko jezika, da lahko odgovorijo na osnovna vprašanja, ki jim jih običajno ob 

prvem stiku zastavijo sošolci in učitelji. 

Kot pravi ena od učiteljic in izvajalk: »Uvajalnica je odlična zadeva, ker se naučijo res 

osnov za preživeti prvi dan, teden v šoli med ostalimi učenci. Na koncu 

pripravljalnice, ki sem jo izvajala jaz, so bili učenci hvaležni za vse nove besede, ki 

so se jih naučili.« 

Pri načrtovanju uvajalnice učiteljicam oz. multiplikatorkam ni pomagal nihče, redko 

drugi učitelji. Pojavila se je kombinacija odgovora: drugi učitelji in šolska svetovalna 

služba.  
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Graf 59: Načrtovanje uvajalnice 
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Pri izvajanju uvajalnice so bili učitelji manj samostojni. Večini so pomagali drugi 

učitelji/-ce, knjižničarke ter šolska svetovalna služba in sicer v kombinacijah s 

prostovoljci. 

Glede na to, da se je uvajalnica začela dogajati pred začetkom pouka, smo želeli 

ugotoviti, na kakšne načine so šole obvestile starše oz. učence o izvajanju 

uvajalnice. Velika večina, 92 %, jih je pripravila zgibanko ob vpisu, ki jo je kombinirala 

z objavo na spletni strani. Nekateri so poslali vabilo na dom in starše o uvajalnici 

obvestili ustno ob vpisu. 

Graf 61: Obveščanje o uvajalnici 

 

Izkušnja z uvajalnico 

Po mnenju izvajalk predstavlja uvajalnica pomemben prvi stik z učitelji, s šolo, z 

novim šolskim sistemom, s pravili, z novim jezikom. Prav tako je pomemben vidik 

spoznavanja in druženja z drugimi učenci, saj se med seboj spodbujajo in si 

pomagajo pri prevajanju. Kot je zapisala ena od učiteljic: »Uvajalnica je tudi možnost, 

da prvič po več ur skupaj poslušajo slovenski jezik in se naučijo predstaviti ter 

odgovoriti na vprašanja, ki jih bodo najverjetneje dobili v prvih dneh: Od kod 

prihajaš? Koliko si star? Kako dolgo si že v Sloveniji?« 

Izvajalke uvajalnic pravijo, da je le-ta učinkovita predvsem zato, ker otroci tako že 

pred začetkom šolskega leta vedo, na koga na šoli se lahko obrnejo, kje so določeni 
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šolski prostori, seznanjeni so z osnovnim besediščem, ki ga potrebujejo že takoj v 

prvih dneh vključitve. 

Drugi učitelji na šolah so prav tako zelo dobro sprejeli idejo uvajalnice in izrazili željo, 

da bi le-ta lahko postala stalnica. Vsi so opazili, da se predhodno delo z učenci 

priseljenci v uvajalnicah pozna pri njihovem šolskem delu, saj je bil prehod v novo 

šolsko okolje občutno lažji kot v preteklih letih ter pri prvem osnovnem 

sporazumevanju. Opazili so tudi razliko med učenci, ki so obiskovali uvajalnico in 

tistimi, ki je niso obiskovali. 

Po izkušnjah je bilo najtežje delati v starostno heterogeni skupini, z učenci od 1. do 9. 

razreda ali pa uvajalnico izvajati s samo dvema učencema. Ravno tako je bilo kot 

zahtevno izpostavljeno samo načrtovanje brez izkušenj in informiranje staršev oz. 

otrok o uvajalnici. Poleg tega pa tudi skromen interes za sodelovanje drugih 

strokovnih delavcev tako pri načrtovanju kot izvajanju. Kot pomanjkljivost se izpostavi 

tudi premalo ur izvajanja (25 ur). 
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VIII. Anketa z multiplikatorkami (MI-F) 

V okviru projekta so bile multiplikatorke kot strokovne pedagoške delavke ob 

izvajanju aktivnosti tudi vključene v dvoletni program usposabljanja, v okviru katerega 

so se seznanile z medkulturnimi vsebinami in usposobile za implementacijo modela 

vključevanja učencev priseljencev v šole. Ob koncu projekta smo jih zato povabili k 

reševanju anketnega vprašalnika, v katerem so ocenjevale svojo usposobljenost 

pred in po usposabljanju za vključevanje otrok iz različnih socio-kulturno-etničnih 

okolij v šolo. Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti pri multiplikatorkah razlike 

v doživljanju lastne kompetentnosti za delo z učenci priseljenci pred usposabljanjem 

in po njem. Stališča, ki so jih multiplikatorke ocenjevale s pomočjo Likartove lestvice 

stališč od 1 do 5, smo razdelili v tri sklope.  

Prvi se je nanašal na samodoživljanje usposobljenosti multiplikatork, drugi na 

samooceno znanja v povezavi z medkulturnimi vsebinami, tretji sklop pa je zajemal 

stališča o motiviranosti in pripravljenosti multiplikatork za nadaljnjo delo z učenci 

priseljenci. 

 

Samoocena usposobljenosti za delo z učenci priseljenci 

Iz analize odgovorov učiteljev smo ugotovili, da večina anketiranih učiteljev ocenjuje, 

da se tekom študija ni seznanila z medkulturnimi vsebinami v zadovoljivi meri. Pri 

tem je potrebno poudariti, da zaključek študija obenem predstavlja nadaljevanje 

vseživljenjskega učenja učitelja, tekom katerega se bo imel priložnost spoznati z 

novimi in raznolikimi vsebinami ter pristopi. Glede na samooceno lastne 

usposobljenosti za delo z učenci priseljenci v začetku usposabljanja lahko 

ugotovimo, da je večina multiplikatork svojo kompetentnost pri pripravi IP-ja ocenila 

kot slabo (15 %) oz. zelo slabo (46 %). Nobena med njimi ni menila, da je za pripravo 

IP-ja zelo usposobljena.  Grafi prikazujejo samooceno o usposobljenosti za določena 

področja pred in po usposabljanju po programu UVOP. 
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Graf 62: Samoocena kompetentnosti multiplikatork pri pripravi IP-ja 

 

Nekaj manj kot polovica multiplikatork (46 %) je ocenila, da je zelo slabo ali slabo 
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multiplikatork pa je zase menilo, da so srednje usposobljene.  
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Graf 63: Samoocena usposobljenosti za uporabo gradiv za učence priseljence 

Večina multiplikatork (31%) je ob začetku usposabljanja zase menila, da so srednje 

usposobljene za pripravo didaktičnega gradiva in materiala za učence priseljence,  

38 % pa, da so za pripravo didaktičnega gradiva in materiala za učence priseljence 

slabo oz. zelo slabo usposobljene.  

Graf 64: Samoocena zmožnosti priprave gradiv in didaktičnega materiala 
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Graf 65: Samoocena poznavanja pravilnikov in zakonodaje, ki urejajo delo z 
učenci priseljenci 

Večina multiplikatork (54 %) je ocenila, da so pred usposabljanjem bile slabo ali zelo 

slabo usposobljene za načrtovanje in izvajanje uvajalnice. 23 % multiplikatork pa je 

menilo, da so bile pred usposabljanjem srednje (23 %) ali dobro oz. zelo dobro      

(23 %) usposobljene za načrtovanje in izvajanje uvajalnice.  

Graf 66: Samoocena usposobljenosti za načrtovanje in izvedbe uvajalnice 
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38 % multiplikatork se je ocenilo kot »srednje usposobljenih« za organizacijo 

medvrstniške pomoči v začetku usposabljanja, 31 % jih je menilo, da so dobro 

usposobljene, nobena od multiplikatork svoje usposobljenosti za organizacijo 

medvrstniške pomoči pred usposabljanjem ni ocenila kot zelo dobro. Nekaj manj kot 

polovica multiplikatork (46 %) je menila, da so zelo slabo oz. slabo usposobljene za 

organizacijo aktivnosti za starše otrok priseljencev, približno tretjina pa je svojo 

usposobljenost ocenila za zelo dobro oz. dobro.  

Graf 67: Samoocena usposobljenosti za organizacijo medvrstniške pomoči 
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Graf 68: Samoocena usposobljenosti za organizacijo aktivnosti za starše 
učencev priseljencev 
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Graf 69: Samoocena usposobljenosti za sodelovanje s starši učencev 
priseljencev 
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Graf 70: Samoocena usposobljenosti za medkulturno delovanje v razredu 

38 % multiplikatork je menilo, da so bile na začetku usposabljanja zelo slabo oz. 

slabo usposobljene za spodbujanje učenja maternega jezika učencev priseljencev 

(38 %), 39 % multiplikatork pa je menilo, da so bile za spodbujanje učenja maternega 

jezika učencev priseljencev  dobro oz. zelo dobro usposobljene.  
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kolegialni coaching, v enakem odstotku so multiplikatorke ocenile, da so bile za 

kolegialni coaching slabo oz. zelo slabo usposobljene.  

Graf 72: Samoocena usposobljenosti za timsko delo 
 

Graf 73: Samoocena usposobljenosti za kolegialni coaching 
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Multiplikatorke so po usposabljanju svojo usposobljenost na vseh področjih ocenile 

višje, kot so jo ocenile pred usposabljanjem. Skoraj vse multiplikatorke so po 

zaključku usposabljanja ocenile, da so zelo dobro ali dobro usposobljene za: 

- pripravo IP-ja (85 %),  

- poznavanje zakonodaje, ki ureja delo z učenci priseljenci (92 %), 

- načrtovanje in pripravo uvajalnice ( 92 %), 

- medkuturno delovanje v razredu (92 %) ter 

- timsko delo z drugimi strokovnimi delavci. 

 

Vse multiplikatorke so svojo usposobljenost za uporabo obstoječega didaktičnega 

materiala in gradiva ter pripravo gradiv in didaktičnega materiala za učence 

priseljence ob zaključku usposabljanja ocenile kot zelo dobro oz. dobro, pri tem jih je 

v obeh primerih več kot polovica svojo usposobljenost ocenila kot zelo dobro.  

Rezultati raziskave so pokazali, da bi bilo v bodoče vendarle potrebno nekoliko več 

pozornosti nameniti nekaterim oblikam sodelovanja, tu mislimo predvsem na 

sodelovanje s starši in na medvrstniško pomoč (sodelovanje med učenci). Obe obliki 

sodelovanja oz. podpore imata pomembno sporočilno vrednost (Mitchell 2014), 

potrebno za kakovostno vključevanje otrok, ki tvegajo izključenost.  

Nekoliko negotovosti pa je pri multiplikatorkah mogoče zaznati pri usposobljenosti za 

spodbujanje maternega jezika učencev priseljencev tudi ob zaključenem 

usposabljanju. 38 % multiplikatork je po zaključenem usposabljanju ocenilo, da so 

srednje usposobljene za spodbujanje učenja maternega jezika učencev priseljencev. 

Samoocena poznavanja medkulturnih vsebin 

Multiplikatorke so v drugem sklopu vprašalnika ocenjevale stopnjo poznavanja 

medkulturnih vsebin in konceptov, ki se nanje vežejo, in sicer tako, da so podale 

samooceno svojega znanja pred usposabljanjem in po njem. Rezultati so pokazali, 

da je večina multiplikatork ocenila, da so že pred usposabljanjem koncepte, kot so 

inkluzija (54 %), integracija (62 %) in asimilacija (54 %), dobro oz. zelo dobro 

poznale. Po končanem usposabljanju pa so skoraj vse multiplikatorke menile, da je 

njihovo poznavanje konceptov zelo dobro oz. dobro (92 %).  
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Graf 74: Samoocena razumevanja inkluzije 

 

Graf 75: Samoocena razumevanja integracije
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Graf 76: Samoocena razumevanja asimilacije 
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Graf 77: Samoocena poznavanja didaktike poučevanja SJ2 

 

Pred usposabljanjem so multiplikatorke v večini kot dobro ocenile tudi lastno znanje o 

medkulturni pedagogiki (46 %), književnosti za medkulturno izobraževanje (31 %) in 
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stereotipov zelo dobro.  

Graf 78: Samoocena poznavanja načinov vključevanja priseljenih učencev v 
šolo 
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Glede na izražena stališča multiplikatork o svoji usposobljenosti po izobraževanju 

ugotovimo, da so le-te svoje znanje iz medkulturnih vsebin ocenile kot zelo dobro oz. 

dobro. Nobena od multiplikatork ni ocenila, da po koncu usposabljanja medkulturne 

vsebine pozna slabo oz. zelo slabo.  

Graf 79: Samoocena poznavanja medkulturne pedagogike 
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posameznih trditvah, ki se nanašajo na delo s starši učencev priseljencev (31 %), 

spodbujanje učenja maternega jezika učencev priseljencev (23 %) ter izvajanje 

delavnic o medkulturnosti z drugimi strokovnimi delavci (23 %), mogoče zaznati 

nekaj negotovosti, vzroke le-teh pa bi bilo vredno raziskati.  

Z anketnim vprašalnikom, ki so ga rešile vse multiplikatorke, vključene v projekt, smo 

želeli preveriti, kako multiplikatorke doživljajo lastni napredek v kompetentnosti za 

delo v večkulturnem razredu in vključevanje otrok priseljencev. Rezultati raziskave so 

spodbudni, čeprav metodološko ne v celoti zanesljivi, saj kažejo, da multiplikatorke 

pri sebi zaznavajo napredek v kompetencah za delo v razredih, ki so kulturno 

raznoliki.  
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Graf 80: Motivacija za nadaljne delo izven projekta 
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IX. Anketiranje ravnateljev (MI-G) 

Ob koncu projekta smo ravnateljice in ravnatelje partnerskih ter sodelujočih šol 

povabili k reševanju anketnega vprašalnika. Na povabilo se je odzvalo 11 ravnateljic 

in ravnateljev (v nadaljevanju ravnatelji). Namen anketnega vprašalnika je bil 

ugotoviti, kako ravnatelji doživljajo svojo vlogo v procesu vključevanja učencev 

priseljencev in kako prepoznavajo prednosti projekta »Razvijamo medkulturnost kot 

novo obliko sobivanja«.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so ravnatelji, ki so v raziskavi sodelovali, projektu 

zelo naklonjeni in v njem prepoznavajo koristi ter svoji vlogi pri vključevanju učencev 

priseljencev pripisujejo velik pomen.  

Večina ravnateljev, sodelujočih v raziskavi (91 %) je odgovorilo, da o spremembah 

zakonodaje vedno obvestijo učitelje, ki poučujejo učence priseljence. Le eden izmed 

sodelujočih ravnateljev je odgovoril, da o spremembah v zakonodaji, ki se nanaša na 

učence priseljence, učitelje, ki učence priseljence poučujejo, obvesti včasih. 

Graf 81: Obveščanje učiteljev o spremembah zakonov in pravilnikov 

 

Ocenjevanje lastne vloge pri soustvarjanju medkultune šolske klime 

Skoraj vsi ravnatelji, vključeni v raziskavo (91 %), so menili, da je njihova vloga pri 

vključevanju učencev priseljencev zelo pomembna, en anketiranec pa je svojo vlogo 
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ocenil kot pomembno. Da je vloga ravnateljev pri vključevanju učencev priseljencev 

nepomembna, ni menil nihče izmed anketiranih ravnateljev.  

Večina ravnateljev, sodelujočih v raziskavi (82 %), je menilo, da je njihova vloga pri 

soustvarjanju medkulturne šolske klime zelo pomembna. 18 % anketiranih 

ravnateljev je svojo vlogo prepoznalo kot pomembno, nihče izmed anketiranih pa kot 

nepomembno.  

Graf 82: Ocenjevanje lastne vloge pri soustvarjanju medkulturne šolske klime 

 

Sodelovanje na medkulturnih dogodkih na šoli 

Ravnatelji, ki so sodelovali v raziskavi, se v večini (91 %) vedno udeležujejo 

medkulturnih dogodkov na šoli, ko jih le-ta organizira. En ravnatelj je odgovoril, da se 

dogodkov udeleži pogosto. 

Pouk maternega jezika in kulture 

Odgovori ravnateljev, sodelujočih v raziskavi, so bili na vprašanje, ki se je nanašalo 

na organizacijo pouka maternega jezika in kulture za učence priseljence, nekoliko 

bolj raznoliki v primerjavi z odgovori na predhodna vprašanja. 18 % anketiranih 

ravnateljev je odgovorilo, da pouk maternega jezika in kulture na šoli organizirajo 

vsako leto, tolikšen je bil tudi odstotek ravnateljev, ki so odgovorili, da pouka 

materinščine in kulture ne organizirajo nikoli. Največji je bil odstotek ravnateljev     

(55 %), na katerih šolah pouk maternega jezika in kulture organizirajo včasih, 

najmanjši pa delež (9 %) tistih, ki ga organizirajo redko. 
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Graf 83: Pouk maternega jezika 

Na vprašanje, kdo na šoli spodbuja pouk maternega jezika in kulture, je 64 % 

anketiranih ravnateljev odgovorilo, da ga spodbujajo sami. 18 % se jih odzove na 

predloge učiteljev. Preostali ravnatelji, sodelujoči v raziskavi (18 %) pa se pri 

organizaciji pouka maternega jezika in kulture sami ne odzovejo.  

Medkulturne kompetence 

Večina ravnateljev, vključenih v raziskavo (45 %), svoje medkulturne kompetence 

ocenjuje kot zelo dobre, 27 % kot dobre. Prav tako 27 % anketiranih ravnateljev 

meni, da so njihove kompetence zadovoljive. Nihče od anketiranih ravnateljev ni 

menil, da so njegove medkulturne kompetence slabe ali zelo slabe. 

18 %

55 %

9 %

18 %

Kako pogosto vaša šola organizira pouk maternega jezika in 
kulture za učence priseljence, ki so vključeni v vašo šolo?

Vsako leto

Včasih

Redko

Nikoli



  

  109  
  

Graf 84: Samoocena medkulturne kompetentnosti 

Spodbujanje zaposlenih k izobraževanju iz medkulturnih vsebin  

Več kot polovica ravnateljev (55 %) je odgovorilo, da svoje strokovne delavce vedno 

spodbujajo k izobraževanju iz medkulturnih vsebin, kadar imajo na šoli učenca 

priseljenca. Pogosto jih spodbuja k izobraževanju 36 % ravnateljev, včasih pa 9 %. 

Nihče od anketiranih ravnateljev ni odgovoril, da svoje strokovne delavce redko 

spodbuja k izobraževanju iz medkulturnih vsebin oz. jih nikoli ne spodbuja.  

Graf 85: Spodbujanje zaposlenih k izobraževanju 
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Vsi ravnatelji, sodelujoči v raziskavi, so se strinjali, da bi morale šole organizirati 

usposabljanje, ki bi učitelje pripravile na delo z učenci priseljenci.  

73 % ravnateljev, vključenih v raziskavo, je odgovorilo, da svoje strokovne 

pedagoške delavce pogosto spodbujajo k refleksiji prakse, 27 % se za to odloča 

včasih. Da k refleksiji svoje strokovne delavce spodbuja redko oz. jih ne spodbuja, ni 

odgovoril nihče izmed sodelujočih v raziskavi. 

Samoocena vloge pri učni uspešnosti učencev priseljencev  

Sodelujoči ravnatelji prepoznavajo svojo vlogo pri učni uspešnosti učencev 

priseljencev kot pomembno v 82 %, kot zelo pomembno pa v 18 %. Nihče od 

ravnateljev ne meni, da je njegova vloga pri zagotavljanju učne uspešnosti učencev 

nepomembna.  

Soustvarjanje šolskega vzdušja, naklonjenega medkulturnosti  

64 % ravnateljev, sodelujočih v raziskavi, je ocenilo, da so pri soustvarjanju šolskega 

vzdušja, naklonjenega medkulturnosti, uspešni, 18 % jih je menilo, da bi lahko bili 

bolj uspešni. Prav tako se je 18 % ravnateljev pri soustvarjanju medkulturne šolske 

klime ocenilo kot zelo uspešne. Nihče izmed anketiranih ravnateljev ni menil, da  pri 

tem ni uspešen. 

Graf 86: Samoocena soustvarjanja medkulturne klime na šoli 
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Povezovanje z lokalno skupnostjo  

Večina v raziskavi sodelujočih ravnateljev (45 %) je menilo, da se z lokalno 

skupnostjo zaradi učencev priseljencev povezujejo pogosto, 27 % pa jih ocenjuje, da 

se z le-to povezujejo zelo pogosto.  

Izkušnja z učiteljico "multiplikatorko" na  šoli 

82 % anketiranih ravnateljev je ocenila izkušnjo z učiteljico multiplikatorko kot zelo 

dobro, 9 % (en ravnatelj) pa kot dobro. Nihče izmed anketiranih ravnateljev ni izrazil 

nezadovoljstva z učiteljico multiplikatorko. En ravnatelj na vprašanje ni odgovoril. 

Graf 87: Povezovanje z lokalno skupnostjo 

 

Skoraj vsi ravnatelji, sodelujoči v raziskavi (82 %), so bili mnenja, da bi šole 

potrebovale sistematizirano mesto za delo z učenci priseljenci. Eden izmed 

anketiranih ravnateljev je menil, da bi si moralo več šol skupaj deliti enega učitelja za 

delo z učenci priseljenci. 

Organizacija uvajalnice 

Vsi ravnatelji, ki so odgovorili na predzadnje vprašanje (92 %), so menili, da bodo v 

šolskem letu 2015/2016 na njihovi šoli organizirali uvajalnico za učence priseljence. 

Eden izmed sodelujočih ravnateljev na vprašanje ni odgovoril. 
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Spodaj so nanizani odgovori na vprašanje: Prosimo, zapišite, kaj je vaši šoli 

doprinesel projekt "Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja"?   

- širino, nova znanja, strpnost, še več prilagodljivosti, 

- projekt je v veliki meri prispeval na učnem področju, področju socializacije; 

samopodobe, samozavesti učencev priseljencev, v veliki meri je senzibiliziran in 

ozavesti učiteljski zbor o širši problematiki učencev tujcev, 

- boljše vključevanje učencev priseljencev; strokovno rast učiteljev in sprejemanje 

drugačnosti, 

- doprinesel je veliko (podporo, pomoč, potrditev, da smo na pravi poti, občutek, 

da nismo sami, jasne usmeritve … 

- novo prakso, sistematični pristop, nova gradiva, povezovanje šol z isto tematiko, 

primerjanje praks različnih šol, 

- dopolnjeno predhodno izkušnjo, obogaten pedagoški program, možnost 

aplikacije naših pedagoških rešitev navzven, možnost razvoja naših pedagoških  

rešitev, prepoznavnost v okolju (glede upoštevanja medkulturnosti in 

drugačnosti),    

- senzibilizacijo za učne potrebe učencev priseljencev, uvajalnico, tečaj 

slovenskega jezika za učence in njihove starše, sodelovanje med šolami, 

- nove izkušnje, dodatna znanja ... 

- intenzivnejše delo z učenci priseljenci, ozaveščanje učiteljev o delu s temi otroki, 

širši pogled na svet, 

- sprejetje učencev priseljencev in odnos do dela z njimi v večji meri kot do sedaj, 

- ustrezni strokovni model (obliko) dela s priseljenci, pridobili smo učitelja, 

multiplikatorja z ustreznim strokovnim znanjem. 

 

Ravnatelji, sodelujoči v raziskavi, so bili mnenja, da je projekt »Razvijajmo 

medkulturnost kot novo obliko sobivanja« šolam veliko prispeval. Koristi, ki so jih 

podali v odgovorih na odprto vprašanje, kaj je po njihovem mnenju Projekt šolam 

doprinesel, lahko strnemo v koristi za: 

- učence priseljence (socio-emocionalna vključenost, okolje, dojemljivo za 

raznolikost učencev in njihove raznolike vzgojno-izobraževalne potrebe), 

- učitelje (profesionalni razvoj, sposobnost sprejemati in odzivati se na raznolike 

vzgojno-izobraževalne potrebe učencev priseljencev), 

- šolo (povezovanje z drugimi šolami, globlje razumevanje problematike ter  

razvijanje in udejanjenje novih pedagoških pristopov). 
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Nekateri ravnatelji so kot pomemben prispevek Projekta prepoznali tudi model 

vključevanja otrok priseljencev v šole. Ta namreč v procesu vključevanja učenca 

priseljenca v novo okolje, ki ni le stresno za učenca, ki se vključuje, temveč tudi za 

učitelja in šolo, ki si prizadeva učenca uspešno vključevati, ustvarja občutek varnosti. 

Eden izmed sodelujočih ravnateljev je kot prispevek Projekta (modela) prepoznal tudi 

možnost večje prilagodljivosti. Model vključevanja učencev priseljencev učiteljem in 

šolam seveda daje jasno strukturo, obenem pa omogoča prilagodljivost, saj je 

izvajanje modela odvisno tudi od potreb, ki jih ima posamezni učenec priseljenec.  
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X. ZAKLJUČEK 

Lahko bi zapisali, da je bilo raziskovanje ob projektu zanimivo – prav zaradi 

dinamičnega načina raziskovanja in ker so bili tvorci raziskave, ki se je odvijala 

raziskovalci, strokovni delavci, ravnatelji, učitelji različnih triad in predmetov, učenci in 

celo starši. Skupaj smo prišli do podatkov in številk, ki bodo v prihodnje morda v 

pomoč pri načrtovanju politik, učne pomoči, delu z učenci priseljenci ali pa novih 

raziskav.  

Celotna raziskava je bila izvedena na relativno majhnem vzorcu učiteljev, učencev, 

staršev in svetovalnih delavcev14. Podatki kažejo, da učitelji v času študija niso imeli 

veliko priložnosti za usposabljanje za delo v večkulturnem okolju, vendar je 

spodbudno, da so za delo s priseljenimi učenci večinoma motivirani ter si pri delu 

želijo več podpore, ustrezne literature in več gradiv za poučevanje. Učenci in starši 

izražajo pozitivna stališča do senzibilnih učiteljev in učiteljev, ki so pripravljeni 

prilagajati komunikacijo ter poučevanje, prav tako so izjemno veseli vsakršne 

pomoči, ki jim jo nudi šola. Ne smemo pozabiti dejstva, da medkulturna pedagogika 

predvideva izobraževanje vseh deležnikov v medkulturnem sodelovanju – zato je 

potrebno razmišljati tudi v smeri spodbujanja vzajemnega dela za vzpostavitev 

medkulturnosti v učilnicah. Zelo razveseljujoče je, da je sodeč po pridobljenih 

podatkih v slovenskem šolskem prostoru veliko pripravljenosti za prilagajanje dela 

priseljenim učencem ter vzpostavljanje medkulturnosti in, da so odzivi na model 

vključevanja priseljenih učencev, ki vključuje uvajalnico, pozitivni s strani učiteljev, 

učencev in staršev. Preden posplošimo določene ugotovitve, bi bilo smiselno 

prilagoditi raziskavo in jo izvesti metodološko brez napak ter na reprezentativnem 

vzorcu v slovenskem prostoru. 

To bi omogočilo bolj korekten in podroben vpogled v stanje v Sloveniji ter odziv na 

potrebe učencev, učiteljev in družbe. Le na tak način lahko ukrepamo in omogočimo 

uspešnejše vključevanje priseljenih učencev v šolo in okolje ter skupaj večkulturnost 

spreminjamo v medkulturnost.  

Projekti kot »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« vsekakor 

prispevajo k razvoju medkulturnosti v Sloveniji, spreminjajo stališča učiteljev, ki so v 

mnogih raziskavah delovala kot negativna, pomagajo učencem pri vključevanju in 

                                                 
14 V raziskavi so večinoma sodelovali strokovni delavci iz konzorcijskih in sodelujočih šol. 
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morda celo spreminjajo življenja. Prav zato bi bilo s tovrstnimi aktivnostmi vredno 

nadaljevati tudi v prihodnje.  
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Borg, G., Hunter, J., Sigurjónsdottír, B., D’Alessio, S. (2011). Ključna načela za 
spodbujanje kakovosti v inkluzivnem izobraževanju. http://www.european-
agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-
education-recommendations-for-practice_keyprinciples-rec-SL.pdf (4. 2. 2014). 

Cefai, C. (2008). Promoting resilience in the classroom. London in Philadelphia: 
Jessica Kingsley Publishers. 

Christensen, S., & Stanat, G. (2007). Language policies and practices For helping 
immigrants and Second-generation students Succeed. Washington: MPI & 
Bertelsmann Stiftung.  

Ftičar, Š. (2006) Načrtovanje dejavnosti v večkulturni vzgoji šole in vrtca . Sodobna 
pedagogika, 57(posebna izdaja), 282–288.  

Gay, G. (2002). Culturally responsive teaching in special education for ethnically 
diverse students: setting the stage. Qualitative Studies In Education, 15/6. 613–629. 

Hachfeld, A. idr. (2010). Does immigration background matter? How teachers’ 
predictions of students’ performance relate to student background. International 
Journal of  Educational Research, 49. 78–91. 

Jelen Madruša, M. (2010). Novost pri vključevanju učencev migrantov . V: Baloh, A. 
(ur.), Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule (str. 
69–74). Koper: Osnovna šola Koper.  



  

  117  
  

Jelen Madruša, M. ur. (2015). Priročnik za izvajanje programa UVOP. Ljubljana: ISA 
Institut. 

Jordan, A., Schwartz, E., McGhie-Richmond D. (2009). Preparing teachers for 
inclusive classrooms. Teaching and Teacher Education, 25. 535–542. 

Kiswarday, V. (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri 
učencih in dijakih. Doktorska disertacija. 

Kobolt, A., Dekleva, B. in Hristovski, D. (2002). Pogovori z osnovnošolci. V: Dekleva, 
B. in Razpotnik, Š. (ur.). Čefurji so bili rojeni tu. Življenje mladih priseljencev druge 
generacije v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta in Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti. 174–200. 

kompetence_v_izobrazevanju_odraslih.pdf). 
Korthagen, F. A. J. (2004). In search of the essence of a good teacher: towards a 
more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20. 
77–97. 

Krek, J. & Metljak, M. (ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

Lesar, I. ( 2009a). Ali formalne rešitve na področju šolanja marginaliziranih 
omogočajo uresničevanje ideje inkluzije? Sodobna pedagogika, 60(1), 334–348.  

Lesar, I. (2009b) Šola za vse ? Ideja inkluzije v šolskih sistemih . Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta.  

Lesar, I., Jug Drošler , A. & Čančar, I. ( 2012) Učitelji iz Slovenije in Šved ske o 
poučevanju (novo) priseljenih učencev. Dve domovini/Two homelands (v tisku). 

Lukšič-Hacin, M. (1995). Ko tujina postane dom. Ljubljana: Znanstveno in  

Mittler P (2000) Working Towards Inclusive Education: Social Contexts. London: 
David Fulton. 

Novak, M. Medica, K., Lunder Verlič, S., Pevec Semec, K., Jelen Madruša, M., 
Mežan, J. idr. (2012). Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. 
Ljubljana: Zavod za šolstvo. 

osnovne šole.) Journal of Elementary Education, Vol. 3, No. 2–3. (Dnevnik 
izobraževanja v osnovnih šolah, 3. zvezek, št. 2–3), Maribor: Univerza v Mariboru. 

Peček, M. in Lesar, I. (2006). Pravičnost slovenske šole: Mit ali realnost. Ljubljana: 
Sophia. 

Peček, M., & Lesar, I. (2006). Pravičnost slovenske šole : mit ali realnost. Ljubljana: 
Sophia (zbirka Sodobna družba, 15).  



  

  118  
  

Plut Pregelj, L. (2004). Konstruktivistične teorije znanja in šolska reforma. V: Marentič 
Požarnik, B. (ur.) Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev, 17–40. 

publicistično središče.  

Skubic Ermenc, K. (2006). Slovenska šola z dru ge strani. Sodobna pedagogika, 57 
(123), posebna izdaja, str. 150–167.  
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