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izzive, ki posegajo na različna področja pedagoške teorije in prakse. Še posebej 
jo odlikujejo članki, ki imajo za pedagoško prakso in za šolsko politiko res velik 
pomen. V njih avtorji med drugim tematizirajo obravnavo »drugačnih« v javnih 
šolah in vlogo vzgojnega koncepta šole; prinašajo nova spoznanja o vlogi telesne 
aktivnosti pri učnem uspehu učencev; odpirajo problematiko sodobnega modela 
odkrivanja nadarjenih v slovenskih šolah in razpravljajo o nerešenih vprašanjih 
obravnave učencev in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Omeniti 
želim tudi nadaljevanje razprave o prevajanju strokovnih in znanstvenih besedil 
v slovenščino: gre za strokovno področje, kjer na kakovost izdelka odločilno vpliva 
sodelovanje dobrih poznavalcev stroke in dobrih prevajalcev, zato ni nenavadno, 
da gre za zahtevna in turbulentna vprašanja. Vabljeni k branju!

Številko odpira članek Mojce Kovač Šebart Spoprijem z diskriminacijo in 
izključevanjem v javni šoli: med pravicami in pripoznanjem, katerega izhodišče je 
lanski dogodek, ko so nekateri starši, s katerimi je strinjanje izrazilo tudi nekaj 
strokovnih pedagoških delavcev ene izmed gimnazij, nasprotovali nastanitvi mla-
doletnih beguncev brez spremstva v tamkajšnji dijaški dom. Dogodek je avtorica 
postavila v širši diskurzivni okvir »begunske krize« in ga pojasnila kot simptom 
nestrpnosti in sovražnosti do drugačnih, ki se krepi tako v družbi kot v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. V nadaljevanju opisuje načine izključevanja in stigmati-
zacije v šolskem prostoru in razmišlja o pomenu spoštovanja formalnih družbenih 
norm in vanje vpisanih skupnih vrednot. Poudarja, da mora vzgoja za univerzalno 
emancipacijo in pravičnost temeljiti na prazni točki univerzalnosti, katere merilo 
je mesto tistega, ki je na dnu, ki je izločen. Prazno točko univerzalnosti ponuja 
etika človekovih pravic, ki edina zmore vzpostaviti pogoje za udejanjanje ene te-
meljnih vrednot sodobne šole, to je različnosti. Poleg tega avtorica reflektira vidik 
učinkovanja ideologije, ki zadeva reprodukcijo družbenih razmerij, in opozarja na 
razmere, ki tudi prek vzgoje v šolah formirajo nedejavnega posameznika, ki ga 
nepravična družbena razmerja ne zanimajo oziroma ga zanimajo le, kolikor zadevajo 
neposredno njegovo partikularno identiteto. 

Za pedagoško prakso in šolsko politiko bodo še posebej relevantna spoznanja, ki 
jih prinaša članek izpod peres Gregorja Starca, Maše Gril in Primoža Černilca 
z naslovom Učna uspešnost najbolj in najmanj gibalno učinkovitih otrok. Avtorji 
uvodoma navajajo izsledke sodobnih raziskav, ki kažejo, da je telesna dejavnost eden 
izmed temeljnih pogojev ustreznega razvoja možganov ter posledične učne uspešnosti 
otrok in mladostnikov. Osrednji del članka je posvečen prikazu rezultatov študije 
primera, ki so jo avtorji izvedli med gibalno najbolj nadarjenimi in gibalno najbolj 
neučinkovitimi učenci od 3. do 9. razreda izbrane osnovne šole v Sloveniji. Želeli so 
ugotoviti, kakšna je povezanost gibalne učinkovitosti, določene z indeksom gibalne 
učinkovitosti sistema SLOfit  Športnovzgojni karton, z učno uspešnostjo, določeno s 
povprečjem ocen vseh predmetov ter ločeno z oceno matematike. Zanimiva je ugoto-
vitev, da imajo tudi ob izločitvi vpliva spola in ekonomskega statusa družine gibalno 
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nadarjeni otroci statistično značilno višjo povprečno oceno vseh predmetov kot tudi 
višjo oceno matematike. Rezultati nakazujejo, da je indeks gibalne učinkovitosti, ki 
ga je s pomočjo podatkov SLOfit mogoče določiti za vsakega posameznega učenca 
v Sloveniji, lahko uporaben kazalnik učne uspešnosti posameznika. Avtorji se 
zavzamejo za večje spodbujanje telesne dejavnosti v šoli in omejevanje sedenja 
otrok v šoli in doma tudi z vidika izboljševanja učinkov učenja. Kot primere dobre 
prakse, ki že kažejo pozitiven učinek, navajajo v slovenske osnovne šole vpeljan 
program Zdrav življenjski slog, ki je številnim otrokom prinesel dodatno uro ali 
dve strokovno vodenega športa v šoli, ter uvedbo neobveznega izbirnega predmeta 
Šport v drugem triletju osnovne šole.

Ksenija Domiter Protner je avtorica naslednjega zanimivega članka, ki bo 
še posebej pritegnil vse, ki se ukvarjajo z nadarjenimi učenci. Članek z naslovom 
Odnos do nadarjenih učencev in družbena (ne)enakost nadarjenih v slovenskih šolah 
od začetka 20. stoletja do danes prinaša pregled značilnosti odkrivanja nadarjenih 
in odnos do problema družbene (ne)enakosti nadarjenih v slovenskih šolah od 
začetka 20. stoletja do današnjega dne. Avtorica ugotavlja, da je bila že od prve 
polovice 20. stoletja naprej, še zlasti pa v osemdesetih letih, opazna obravnava 
dveh problemov na tem področju. Prvi je bil problem nadarjenih učencev z nizkim 
socialno-ekonomskim statusom, drugi pa problem vloge in usposobljenosti učiteljev 
pri odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi. Od devetdesetih let naprej sta se 
raziskovanje nadarjenosti in družbena pozornost do nadarjenih učencev zelo okre-
pila in dobila tudi zakonske podlage. Zgodil pa se je preobrat na področju družbene 
enakosti nadarjenih učencev oziroma povečevanje družbene neenakosti nadarjenih 
v slovenskih šolah. Temu preobratu bo treba nameniti posebno pozornost, saj je 
v Sloveniji delež prepoznanih nadarjenih izjemno velik in neprimerljiv z deleži v 
drugih evropskih državah (kar je problem že sam po sebi), pa vendar je med njimi 
delež tistih, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij, izjemno majhen. Obstoječi model 
odkrivanja nadarjenih učencev, zaključuje K. Domiter Protner, krepi ekonomsko 
razumevanje izobraževalnih dosežkov, s tem pa tudi družbeno neenakost otrok.

Za strokovnjake, ki delajo z mladimi tako v kontekstu formalnega kot neformal-
nega izobraževanja, pa bo zanimiv članek z naslovom Stališča mlajših odraslih do 
migracij: primer programa PUM-O. Avtorici Klara Kožar Rosulnik in Andreja 
Kermc predstavljata rezultate študije, v kateri sta spoznavali stališča mlajših odra-
slih, vključenih v program neformalnega izobraževanja Projektno učenje mlajših 
odraslih, do migracij. Ugotavljali sta, kako mladi razmišljajo o migracijah, kdo ali kaj 
vpliva na njihovo razmišljanje, kako dobro poznajo migracije ter kakšne so njihove 
osebne izkušnje z migranti in migracijami. Zanimalo ju je tudi, ali se med njimi 
pojavljajo stereotipi in predsodki ter kakšne možnosti vidijo glede izobraževanja 
migrantov. V analizi podatkov, pridobljenih z uporabo različnih tehnik zbiranja 
podatkov, sta ugotovili, da se udeleženci izbranega programa PUM-O s temo mi-
gracij precej ukvarjajo in so kritični do situacije, s katero se v sodobnosti soočajo 
predvsem begunci, ki bežijo z nemirnega Bližnjega vzhoda. Do migrantov so izražali 
pozitivna stališča, se z njimi celo poistovetili, pa vendar so se v pripovedovanjih 
pojavljali stereotipi in dihotomije oziroma delitve na »mi«/»oni«, »sprejemljivo«/ 
»nesprejemljivo«, »naše«/»tuje«. Pomembna je ugotovitev, da so bili sogovorniki do 
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medijev precej kritični, pa vendarle so mediji na njihova stališča do migracij imeli 
precejšen vpliv. Avtorici prispevek skleneta s smernicami za razvijanje pozitivnejšega 
odnosa do migracij in migrantov.

Andrej Gregorač, tina Kralj in Mateja Oman pa so avtorji strokovnega 
članka z naslovom Osredotočimo se na razvijanje potencialov, ne na odpravljanje 
primanjkljajev: koncept, vreden razmisleka. V njem opisujejo nizozemske izkušnje 
pri delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, s katerimi so se seznanili 
na strokovni ekskurziji v tej državi. Prispevek je zanimiv, čeprav morda niti ne 
toliko zaradi predstavitve filozofije delovanja nizozemskih institucij ter njihovih 
praks, temveč bolj zato, ker na podlagi opisane izkušnje temeljito preizprašuje 
nekatere stranpoti vključevanja te skupine učencev v šolski sistem v Sloveniji. 
Neposredna primerjava med ureditvama seveda ni mogoča zaradi številnih razlik 
med sistemoma, je pa odlična inspiracija za razpravo o možnostih prevetritve in 
izboljšave, saj se zdi, da je Nizozemski v sistemu izobraževanja inkluzijo uspelo 
udejanjiti precej bolje kot pri nas.

Revijo zaokrožujeta dva članka v angleškem jeziku, ki bralcem ponujata vpo-
gled v raziskovalno dejavnost v nam bližnjih, pa tudi bolj oddaljenih okoljih. Članek 
Transformacija nadzora v izobraževanju kot posledica velikih političnih sprememb 
v Republiki Južni Afriki in dveh državah na Balkanu med letoma 1990 in 2005 
(Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in 
South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005) je nastal v soavtorstvu sedmih 
avtorjev iz Republike Južne Afrike, Hrvaške in Srbije s Henniejem Steynom kot 
prvim avtorjem. Prinaša rezultate primerjalne študije, izvedene v omenjenih treh 
državah, katere izhodišče je bilo vprašanje, ali je mogoče zaznati tipične trende 
v strukturi in tipu nadzora v izobraževanju, ki so posledica radikalnih političnih 
sprememb, ne glede na to, kje na zemeljski obli se zgodijo. Tako kot je značilno za 
primerjalne raziskave sicer, tudi za to velja, da skuša iz rezultatov izluščiti nekaj 
smernic za odločevalce o sistemih izobraževanja na terenu. Zdi se, da vse analizirane 
države sledijo globalnim trendom na področju izobraževanja (npr. procesi priva-
tizacije in decentralizacije), da pa se v nekaj potezah razlikujejo od držav, ki svoje 
sisteme spreminjajo v politično stabilnejšem okolju. Avtorji v analiziranih državah 
namreč zaznavajo problematiko nastavljanja politično, ne pa strokovno izbranih 
kadrov na odločevalska mesta ter problematiko nizke ravni demokratizacije, ki se 
kaže tako v neenakopravnem vključevanju vseh deležnikov v procese odločanja kot 
tudi v slabšem odzivu sistemov na kulturno, versko in drugo raznolikost populacije. 
Temeljno sporočilo članka tudi v slovenskem okolju gotovo ni zanemarljivo.

Zadnji članek tokratne številke pa prihaja iz Hrvaške, kjer so Anđelka Peko, 
Snježana Dubovicki in Rahaela Varga raziskovale vprašanja preobremenjenosti 
učencev v hrvaški osnovni šoli. V članku z naslovom (Re)konstrukcija obremenitve 
učencev v hrvaškem kontekstu ((Re)construction of student overload in Croatian 
context) so se avtorice osredotočile na kurikul kot enega izmed najpomembnejših 
dejavnikov kvantitativne obremenitve v izobraževanju. S kvantitativno obremenitvijo 
opredelijo čas, ki ga učenec porabi za opravljanje vseh s šolo povezanih obveznosti, 
ki za dokončanje zahtevajo tolikšno količino časa, da jih učenec doživi kot breme. 
Na zgodovinski analizi kurikularnih gradiv med letoma 1958 in 2016 avtorice 
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utemeljujejo potrebo po zmanjšanju obremenitve, ki se je v omenjenem obdobju 
nenehno povečevala. Zavzemajo se tako za rekonstrukcijo aktualnega nacionalnega 
kurikula kot tudi za spremembo organizacije šolskega dneva: šola bi morala dobiti 
možnost uvedbe razširjenega pouka, v katerem bi učencem nudili ustrezno pomoč 
pri opravljanju šolskih obveznosti. 

Številko zaključujemo z recenzijo knjige Zorana Jelenca Vseživljenjskost učenja 
in izobraževanje odraslih avtorice Natalije Žalec ter dvema odzivoma na zapis  
dr. Sonje Sentočnik iz prejšnje številke o prevajanju revidirane Bloomove taksono-
mije. Prvega je napisala Barica Marentič Požarnik, drugega pa nada Grošelj. 

Dr. Klara Skubic Ermenc
Glavna in odgovorna urednica
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Spoprijem z diskriminacijo in 
izključevanjem v javni šoli:  
med pravicami in pripoznanjem1

Povzetek: Izhodišče besedila je lanski dogodek v Kranju, ko so nekateri starši, s katerimi je strinjanje 
izrazilo 24 strokovnih pedagoških delavcev Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, nasprotovali nastanitvi 
mladoletnih beguncev brez spremstva v tamkajšnjem dijaškem domu. Dogodek razumemo kot pomenljiv 
simptom, ki priča, da vsebina in vrednote formalnega okvira, ki bi jim morali biti zavezani tako oblast 
kot tudi državljanke in državljani, očitno niso vzpostavljene kot moralna pregrada proti sovražnosti in 
izključevanju. Gre za simptom, ki med drugim jasno kaže, kako se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
odraža v družbi stopnjujoča se nestrpnost in sovražnost do Drugega kot »drugačnega« in kako (lahko) 
institucionalna vzgoja takšno izključevanje tudi generira in reproducira. 
V prvem delu članka opisano problematiko kontekstualiziramo v širšem diskurzivnem okviru t. i. be-
gunske krize, nato pa pokažemo, kako so (lahko) nestrpnost, izključevanje in stigmatizacija prisotni v 
šolskem prostoru, zaradi česar se kot nujen kaže razmislek o spoštovanju formalnih družbenih norm 
in vanje vpisanih skupnih vrednot. Te zadevajo človekove pravice, zlasti z vidika iskanja odgovorov na 
vprašanje, kako nanje skozi proces vzgoje »pripeti« posameznika. Reflektiramo tudi vidik učinkovanja 
ideologije, ki zadeva reprodukcijo družbenih razmerij, in opozarjamo na razmere, ki (tudi) prek vzgoje 
v šoli formirajo nedejavnega posameznika, ki ga nepravična družbena razmerja ne zanimajo oziroma 
ga zanimajo le, kolikor zadevajo neposredno njegovo partikularno identiteto. 

Ključne besede: človekove pravice in dolžnosti, formalni okvir, vrednote v javni šoli, nestrpnost, šola 
kot ideološki aparat države

UDK: 37.015.4

Znanstveni prispevek

Dr. Mojca Kovač Šebart, redna profesorica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,  
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; 
e-naslov: mojca.kovac-sebart@guest.arnes.si 

1  Članek je nastal v okviru raziskovalnega programa št. P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave 
– Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti, ki ga je sofinancirala Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
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uvod

Od drugega »begunskega vala« se v Sloveniji srečujemo z vidnim povečevanjem 
nestrpnosti in sovražnosti do beguncev. Pa ne samo do njih: diskriminacija, ki 
je usmerjena proti Drugemu, je vpisana v odnos do vsakega, ki mu je pripisana 
»drugačnost« in se razlikuje od fantazmatske predstave »normalnega in našega«. 
To na široko odpira prostor izključevanju (brutalnemu, a tudi pretanjenemu in 
takemu, ki je nereflektirano ter celo podprto z vključevalnimi nameni).  

V šolskem polju smo se z razmerami, ki jih vzpostavlja tak odnos do beguncev, 
v javnosti srečali denimo ob poskusu poiskati dom manjši skupini najbolj ranljivih 
mladoletnih otrok beguncev brez spremstva v dijaškem domu v Kranju. Naspro-
tovanje staršev, da bi v dijaški dom, v katerem živijo njihovi otroci, nastanili šest 
šoloobveznih otrok, ki ga je podprlo 24 učiteljev Gimnazije Franceta Prešerna 
Kranj, je razkrilo, da so ti pedagoški delavci »s svojim ravnanjem kršili osnovna 
načela poklicno odgovornega ravnanja učiteljev, med katere nedvomno spada tudi 
preprečevanje vseh vrst rasizma, predsodkov in diskriminacije v izobraževanju« 
(Dnevnik 2016). Transparentna je postala zev med formalnimi normami, deklari-
ranimi vzgojnimi načeli in nenačelno realnostjo vsakdanjika, ki se kaže tudi v polju 
vzgoje in izobraževanja. 

S podobno problematiko se v pedagoški praksi ne srečujemo prvič: zaznavamo 
jo, ko gre za učence prve (in celo druge) generacije priseljencev, učence Rome ter 
otroke, ki se razlikujejo glede na različne osebne okoliščine in so v prevladujočem 
neformalno normativnem prostoru označeni za »drugačne«. So figure Drugega, 
ki predstavljajo »vsakokratnega konkretnega sovražnika«, ki nas ogroža. Njegove 
podobe se spreminjajo in se med seboj lahko tudi izključujejo (Zupančič Žerdin 
2016, str. 12). 

Šoloobvezni otroci, ki so jih želeli nastaniti v dijaškem domu v Kranju, imajo 
»pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot 
državljani Republike Slovenije« (Zakon o osnovni ... 2006, 10. člen). Zakonodaja 
pa tudi obvezuje, da se ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti otrokom, 
mladoletnikom brez spremstva, v naši državi zagotavljajo posebna nega, skrb in 
obravnava (Zakon o mednarodni ... 2016, 12. člen). Pri njihovi nastanitvi je treba 
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upoštevati njihov specifični položaj, jim prilagoditi materialne pogoje sprejema, 
zdravstveno in psihološko svetovanje ter nego (prav tam, 14. člen). V postopkih, 
v katerih je prosilec za mednarodno zaščito mladoletnik brez spremstva, mora 
biti spoštovano načelo največje otrokove koristi (prav tam, 15. člen), dodeli se mu 
zakoniti zastopnik, z njim pa pristojni organ sodeluje pri iskanju nastanitve in 
izvajanju oskrbe, otroka zastopa tudi na področjih varovanja zdravja, izobraževanja 
ipd. (prav tam, 16. člen). 

Zapisano ne govori samo o formalnem okviru, ki bi ga morala v opisanem 
primeru spoštovati država, temveč tudi o vsebini in vrednotah, ki so vpisane vanj, 
a očitno niti pri oblastnikih niti pri državljanih in državljankah niso vzpostavljene 
kot moralna pregrada proti sovražnosti in izključevanju. Govori pa tudi o tem, da je 
»strah« pred Drugim,2 ki se od nas razlikuje – v konkretnem primeru nasprotovanje 
staršev in učiteljev, da bi v dijaški dom naselili mladoletne otroke – le drugo ime za 
diskriminacijo in izključevanje (Kovač Šebart 2016, str. 5). 

Opisanega dogodka sicer ne moremo posploševati, a se tudi ne gre slepiti, da je 
šlo pri njem le za nedolžen nesporazum. Zato ga postavljamo za izhodišče članka, v 
katerem bomo govorili o tem, kako se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah odražata 
v družbi stopnjujoči se nestrpnost in sovražnost do Drugega kot »drugačnega« in 
kako vzgoja3 v njih (lahko) tovrstno izključevanje tudi generira in reproducira.  
V prvem delu besedila bomo problematiko kontekstualizirali v širšem diskurzivnem 
okviru t. i. begunske krize, nato bomo razpravljali, kako so nestrpnost, izključevanje 
in stigmatizacija prisotni v šolskem prostoru; poudarili bomo, da je nujen razmislek 
o spoštovanju formalnih družbenih norm in vanje vpisanih skupnih vrednot, ki za-
devajo človekove pravice, in to predvsem z vidika iskanja odgovorov na vprašanje, 
kako nanje skozi proces vzgoje »pripeti« posameznika. V besedilu bomo reflektirali 
še vidik učinkovanja ideologije, ki zadeva reprodukcijo družbenih razmerij, in opo-
zorili na razmere, ki (tudi) prek vzgoje v šolah formirajo nedejavnega posameznika, 
ki ga nepravična družbena razmerja ne zanimajo oziroma ga zanimajo le, kolikor 
zadevajo neposredno njegovo partikularno identiteto.4 

2  Raziskava, ki so jo Hofstede idr. (2010) opravili med evropskimi profesionalnimi elitami (uslužbenci 
IBM, piloti, študenti, javni uslužbenci ipd.), je denimo pokazala, da ima Slovenija enega najvišjih inde-
ksov anksioznosti v Evropi (ob Grčiji, Portugalski, Poljski, Srbiji, Romuniji). Indeks so, poenostavljeno 
rečeno, opredelili kot strah pred drugačnostjo in nepredvidljivo prihodnostjo (prav tam, str. 187–233).

3  V mislih imamo tudi koncept in vsebino izobrazbe (Kovač Šebart 2016) ter učne metode kot 
oprijemališča, prek katerih učitelj in vsebina nagovorita učence in ki pripomorejo k razvoju kritičnega 
mišljenja in avtonomnega odločanja (glej npr. Radovan in Makovec 2015).  

4  Poenostavljeno povedano, skušali bomo poiskati oprijemališča za vzgojno vrednotenje v javni šoli 
v Sloveniji, ki je pomembno za vzgojo kritične moralnosti. Privzemamo Vidmarjev (2016) razmislek, 
da ima vsaka veda obdobja, v katerih se ukvarja bolj s seboj kot z raziskovanjem, utemeljevanjem in 
preverjanjem svojih konceptualnih spoznanj (prav tam, str. 33) ter učinkov v praksi. Menimo, da so 
obdobja, ko si pedagogika to morda lahko privošči, da pa je treba vsake toliko časa opraviti refleksijo 
konceptov, poiskati skupna oprijemališča in cilje, ki zadevajo vzgojno prakso. To pa ne pomeni, da kli-
čemo k poenotenju različnih poti za njihovo doseganje.



      13
Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli: med pravicami in pripoznanjem
Tackling discrimination and exclussion in public school: between rights and recognition

Pomenljivost diskurzivnih praks: obrazi iste politike in nespoštovanje 
vrednot ter vsebine, ki so vpisane v formo prava

Uvodoma izrisana logika dogodka v Kranju ima krovno podobo v žici, s katero 
je obdana Slovenija, tej »neprehodni oviri«, namenjeni ustavljanju ljudi na begunski 
poti. O njej govori tudi sporni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih 
(2017, v nadaljevanju Zakon o tujcih). Oba ukrepa, žica in sprememba zakona, sta 
sledila promoviranju določene oblike izrednih razmer (v boju zoper grožnjo tero-
rizma, zoper priseljence ...), kar je vzpostavilo okoliščine za enostavno sprejemanje 
sicer nesprejemljivih ukrepov, saj so se kazali kot nujni za normalizacijo razmer 
(prim. Žižek v Badiou in Žižek 2010, str. 78).

Ukrepa tudi nakazujeta, da v Sloveniji dokumenti, ki zadevajo varovanje vsa-
kega človeka kot človeškega bitja in njegovih temeljnih pravic, za vlado ter večino 
poslancev in poslank v državnem zboru niso zavezujoči. Tega tudi ne skrivajo in 
svoje odločitve odkrito pojasnjujejo s tem, da nekaterih mednarodnih normativnih 
podlag pač ni mogoče spoštovati, ker »niso prilagojene sodobni situaciji, torej tem 
masovnim migracijskim tokovom. Tudi Ženevska konvencija je ne nazadnje pisana 
za en drug čas, zato so tudi težave pri njeni implementaciji, saj ni prilagojena so-
dobnim migracijskim premikom ljudi« (Györkös Žnidar v Planinšič 2017). Srečamo 
se z logiko »suspenzije zakona«, ki »priznava, da krši črko zakona, toda to opravičuje 
s sklicem na nek višji nacionalni interes« (Žižek 1997, str. 129).5 Izključeni iz 
pravnega reda, homines sacri (več o tem Agamben 2004), je ne zanimajo, na ravni 
vsebine pa to pomeni, da jih je mogoče »nekaznovano tudi ubiti« (Žižek v Badiou 
in Žižek 2010, str. 79). Precej značilno za Evropo, ki se ima »za poslednjo utrdbo, 
polno spoštovanja človekovih pravic in humanitarne pomoči« (prav tam). 

O podobi vladajoče politike, ki si v javnosti ves čas prizadeva ustvariti kronično 
občutje krize in nevarnosti, govori podatek, da ima Slovenija med državami članicami 
EU enega najmanjših deležev oseb s statusom tujca, prosilcev za mednarodno zaščito, 
oseb z mednarodno zaščito (to je oseb, ki imajo v RS status begunca ali status 

5  Na (ne)potrebnost Zakona o tujcih in na njegovo sprejemanje v drugi funkciji, kot je deklarira-
na, je opozoril Matevž Krivic (2017), ugledni strokovnjak na področju ustavnega prava: utemeljeval je, 
da z Zakonom o tujcih nismo le kršili številnih mednarodnih norm, ampak smo – po butalsko – napis 
»Turkom vstop prepovedan« nadomestili z napisom »Turkom vstop najstrože prepovedan« (prav tam). 
V tej zvezi so zanimive tudi besede predsednika republike Boruta Pahorja. Svoj podpis pod zakon je 
sicer legitimiral z besedami, da je Zakon o tujcih skladen z ustavo in mednarodnim pravom, saj če bi 
bilo nesporno jasno, da ni tako, po njegovem mnenju predlagatelji ne bi posegli po takih ukrepih (Ma. 
F. STA 2017). Ob tem pa je bil nedvoumen – in to je zanimivejši del njegove izjave –, da Zakon o tujcih 
vključuje predloge za izredne ukrepe v primeru novega begunskega vala, da pa iz osebnih pogovorov 
z voditelji, ki so pomembni za razvoj migracijskih tokov, v skorajšnji prihodnosti ne vidi možnosti, 
da bi se ti tokovi povečali (prav tam). Zdi se, da so sporočila predsednika jasna: sprejetja zakona niso 
narekovale realne okoliščine, tudi v prihodnosti predsednik ne vidi razmer, ki bi upravičevale uporabo 
določil zakona. Bilo je torej dovolj časa, da bi predlagatelj javnosti, preden je povezana koalicija neka-
terih koalicijskih in opozicijskih strank zakon izglasovala, predstavil predlog zakona in argumentirano 
odgovoril na ugovore o domnevni kršitvi konvencij in ustave. Ne nazadnje tudi zato, ker je že obstajala 
formalna podlaga, ki je v izrednih razmerah omogočala sprejemanje ukrepov, ki so uzakonjeni v novem 
Zakonu o tujcih. Zato obstaja upravičen razlog za kritiko, da v državi sprejemamo radikalne ukrepe, 
ki zaradi varnosti, na katero se sklicujejo predlagatelji, objektivno niso potrebni, temveč so v funkciji 
zastraševanja in legitimiranja ter ohranjanja oblasti. 
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subsidiarne zaščite) in oseb z začasnim zatočiščem (Eurostat 2016). Zato je toliko 
bolj povedno sporočilo državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve, ko 
opravičuje Zakon o tujcih: »Nikakor ne bomo dopustili, da bi ilegalni migranti tavali 
po vaseh, mestih, po parkih in železniških postajah, čemur smo priča v sosednjih 
državah.« (Špenga v Jančič 2017) Že pred desetletji je Cristopher Lasch (2012) 
opozoril na način političnega delovanja, v katerem predstavniki izvršilne oblasti 
svoje politične, vodstvene, predsedniške odlike nenehno dokazujejo z razglašanjem 
krize in odločenosti, da ji bodo kos in bodo odločno ukrepali (prav tam, str. 102). 

Vladajoča politika v Sloveniji se v zadnjem obdobju sicer ves čas sklicuje 
na pravno varovane univerzalne človekove pravice, a kot smo pokazali, bodisi 
pragmatično privzema in (celo normativno) utemeljuje izjeme, ki so izvzete iz te 
»univerzalnosti« (migranti, begunci …), bodisi sledi najbolj konservativnim in 
restriktivnim interpretacijam prava, ki so pomembnejše od varovanja človekovih 
pravic samih.6 Ali ne gre tu za držo, ki neposredni populistični rasizem ožigosa za 
»nerazumnega« in nesprejemljivega za naše demokratične standarde, ob tem pa 
podpre »razumno« rasistične preventivne ukrepe (Žižek v Badiou in Žižek 2010, 
str. 79)? Postaja evidentno, da smo priča očitnemu prehodu »od neposrednega bar-
barstva k barbarstvu s človeškim obrazom« (prav tam).

Retoriko iste vladajoče politike, ki se od doslej predstavljene razlikuje, v na-
daljevanju ilustriramo z besedami predsednika državnega zbora Milana Brgleza ob 
glasovanju o Zakonu o tujcih: »Glasoval bom proti kot državljan te države, pa tudi 
kot poslanec in kot predsednik državnega zbora, ker, prvič, ne morem glasovati za 
zakon, o katerem menim, da krši ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala 
Republika Slovenija. Drugič, ker se bojim, da ta zakon uzakonja kršitve temeljnih 
človekovih pravic, ki so določene v naši ustavi. In tretjič, ker se zavedam, da bo 
sprejetje tega zakona imelo nepopravljive zunanjepolitične in mednarodnopravne 
posledice za Slovenijo in njene interese v mednarodni skupnosti, Svetu Evrope in 
Evropski uniji.« (Brglez v Jančič in Potič 2017)

V času sprejemanja »protimigrantskih ukrepov« imamo torej v vladajoči po-
litiki opravka z dvema diskurzivnima praksama: eno, ki utemeljuje nespoštovanje 
mednarodnih deklaracij v imenu višje koristi ali pa se sklicuje na najbolj restriktivne 
interpretacije prava, v katerih je tisto, kar zadeva človekove pravice po vsebini, 
prezrto in izigrano. Druga pa sporoča, da spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz 
dokumentov, ki vzpostavljajo formalni okvir človekovih pravic, državam nalaga, 
da noben posameznik ne sme ostati brez njih in da ni nikogar, ki bi lahko pravice 
univerzalno posedoval, zato je dolžnost države, da te pravice varuje in zagotavlja 
vsem. Za tistega, ki to sporočilo izreka, se zdi, da mu kršitve prava niso obrobnega 
pomena, pri njem je pravna norma povezana z vestjo, subjekt ji je zavezan. Na kaj 
merimo, pokaže razlika v vsebini dveh sporočil: 

 – prvo sporočilo: »Ko sem se prvič odzival na to, sem govoril še kot pravnik, 
zdaj sem postal politik in se bom vzdržal komentarja [...] Ne bi se zapletal 
v pravne zgodbe, ker ne bom prepričljiv.«7 

6  Komentar k zavrnitvi prošnje za azil in izselitvi sirsko-egipčanske družine Korba-Soliman z 
otrokom, rojenim v Sloveniji (glej Krivic 2017a).

7  Odgovor Mira Cerarja na pripombo voditelja Odmevov (RTV 2014) o formalni primernosti datuma 
volitev, češ da je najprej rekel, da 13. julij ni sprejemljiv, potem je stališče spremenil. 



      15
Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli: med pravicami in pripoznanjem
Tackling discrimination and exclussion in public school: between rights and recognition

 – drugo sporočilo: »Če ne bi naredil vsega, da je bil sprejeti zakon o 
mednarodni zaščiti usklajen z mednarodnim pravom, tega predmeta ne 
bi več mogel predavati. [...] Ravnal sem po svoji vesti.«8

Zadnji stavek drugega sporočila, ki je pomemben za navezavo na problematiko 
vzgoje, terja komentar: zgolj besede in glasovanje ne zadostujejo za interpretacijo, 
da je oseba, ki je tako govorila in ravnala, zavezana vrednotam in formalnim 
normam človekovih pravic. Po tem, ko je bil zakon izglasovan, je izjavljalec ostal na 
položaju, ki ga je zasedal. Vrednote, za katere je izjavljal, da jim je zavezan, mu niso 
narekovale, da odstopi s funkcije in izstopi iz stranke, ki je predlagala in podprla 
tak zakon.9 Ob tem pa dvomimo, da zaradi tega ne bo več predaval predmeta o 
evropskem varstvu človekovih pravic. A etika (govoril je o »svoji vesti«) ne pozna 
kompromisa, »z etičnimi zahtevami se ni mogoče pogajati. Tudi če drugi popuščajo 
v svojem etičnem prepričanju, etično napačno dejanje ne more postati pravilno.« 
(Balluch 2011, str. 22) Čeprav lahko razumemo, da je politika konsekvencialistična, 
da se njena vrednost meri izključno po njenih konsekvencah, pa etika postavlja 
mejo političnim ukrepom in ravnanjem, ki so etično sprejemljivi (prav tam,  
str. 23–24).

Transparentno torej postane, da pravna norma, ki prepoveduje, zapoveduje in 
grozi s sankcijami, ne učinkuje enako kot tihi glas, ki brez sankcij od subjekta terja, da 
stori svojo dolžnost (Dolar 1987, str. 130). Pokaže se, da zakoni zahtevajo le zunanjo 
poslušnost, da ni nujno, da jim je subjekt notranje zavezan, torej »pripet« na zakon 
(prav tam, str. 129–130). Kot smo že opozorili v besedilu, objavljenem v tej reviji 
(Kovač Šebart 2013), je prav to eno od ključnih sporočil, ki jih tiste interpretacije v 
pedagoški teoriji, za katere so človekove pravice le formalna norma, ne tematizirajo,10  

8  Milan Brglez je odgovoril na vprašanje, ki mu ga je v intervjuju zastavila novinarka Meta Roglič 
(Dnevnik 2016a): »Če bi bilo sprejeto besedilo zakona, kakršnega je želela notranja ministrica Vesna 
Györkös Žnidar in po katerem begunci v Sloveniji skorajda ne bi več mogli vlagati prošenj za azil, torej 
ne bi več predavali o evropskem varstvu človekovih pravic?« (Prav tam) 

9  Povedal je tudi, da se ne strinja z medijsko podobo o tem, da se je uprl predsedniku vlade: 
»Nikomur se nisem uprl.« (Brglez v Babič Stermecki 2017) Na to, da ne gre za upor akterja, je opozoril 
Troha (2017a) s komentarjem, da je oblast ob tem, ko se je pri sprejemanju zakona umaknila iz javnosti, 
ponudila verzijo načelnega nasprotnika, človekoljubnega upornika, figuro, za katero je vedela, da za-
kona ne bo zrušila. Javnosti odslej ni več zanimala usoda zakona, temveč usoda Milana Brgleza. Avtor 
je še zapisal, da je Brglez svojo vlogo odigral perfektno: »Ko so na kolegiju razpravljali o upravičenosti 
nujnega postopka, se je skril za formalizme; ko je potekal odbor, se ga ni udeležil, pa čeprav bi se ga kot 
poslanec absolutno smel; na plenarni razpravi je molčal in molčal ter se z žalobnim spevom oglasil ob 
samem koncu, že po tem, ko je bil izglasovan amandma, s katerim je zakon postal še nekoliko slabši.« 
(Prav tam) Levica, ki mu je ob tem namenila aplavz, piše avtor, je morda mislila, da ploska svojemu 
zavezniku, da ploska načelnosti, vsebini, a je nevede ploskala samemu suspenzu, podprla je gesto, ki bi 
jo morala izžvižgati (prav tam).

10  Razmerja »med posamezniki lahko človekove pravice rešujejo le na formalni ravni, ne pa tudi 
na ravni medosebnih odnosov, k(j)er etika meri na dolžnost in odgovornost posameznika do drugega« 
(Mikulec 2015a, str. 49–50). Če znotraj katere od interpretacij človekove pravice ne merijo na dolžnost 
in odgovornost, tega ni mogoče posploševati. Poglejmo primer: »Ljudje imajo posebne pravice (in 
dolžnosti), ki izhajajo iz obljub, pridobitev, vlog in razmerij, kakor tudi splošne [pravice], ki jim rečemo 
človekove pravice (in tem soodnosne dolžnosti)« (Waldron 1993, str. 170). Pravice namreč stojijo in 
padejo na ponotranjanju dolžnosti in udejanjanju odgovornih ravnanj. Zato je ne glede na to, ali je neki 
nabor pravic in dolžnosti učenca določen na ravni države ali na ravni šole, treba reflektirati, kako se 
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saj ne vzpostavljajo razlike med družbeno pravno normo oziroma formalnim za-
konom in notranje zavezujočim »glasom vesti«.11 

Doslej zapisano tako prinaša zahtevo po iskanju odgovora na vprašanje, kako 
skozi proces vzgoje posameznika »pripeti« na formalne norme in vanje vpisane 
vrednote, ki zadevajo človekove pravice, in kako prek vzgoje vzpostavljati refleksijo 
o (ne)pravičnosti veljavnih zakonov, ki jih vanje vpisujejo nepravična družbena 
razmerja.12 Kako vzpostaviti razmere, v katerih so vrednote in norme, ki zade-
vajo človekove pravice, »nedotakljiva nujnost, ki je ne smemo žrtvovati, četudi to 
domnevno terja varnost družbe« (Balluch 2011, str. 30)?

Ne smemo se sprenevedati: ustavno varovana zahteva po spoštovanju uni-
verzalnih človekovih pravic je na ravni konkretne zakonodaje in ravnanj pogosto 
izigrana, kršena. Najbolj razvpit primer take prakse so v Sloveniji izbrisani. Različne 

na šoli konkretno dela za to, da se udejanja zasnova pravic in dolžnosti, tako da učenci sprejmejo nase 
odgovornost ravnanj (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 176). Ob tem pa zapisani ugovor vzgoji, ki se opira 
na vrednote, ki izhajajo iz človekovih pravic, zahteva vsaj odgovor na vprašanja, kako v multikulturni 
družbi vrednotiti in vzgajati v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kako pripoznavati »drugačnost« 
kot normalo, kako vzgojno ravnati, kjer si partikularnih vrednot in iz njih izpeljanih norm ne delimo 
(denimo tistih o začetku človeškega življenja). Kako v šoli omogočiti sobivanje razlik, ko je za ene splav 
umor, dejanje, ki ga je treba pravno sankcionirati, za druge pa odločanje o svojem telesu? Kako rešujemo 
probleme, vrednotimo in vzgojno ravnamo, ko dialog ni več mogoč, ko »zlati rez« ni rešitev, temveč 
problem, zdrava pamet pa uveljavlja večinsko partikularno normo?

Na tem mestu je potreben komentar še k dvema ugovoroma, ki zadevata koncept človekovih pravic, 
saj pomembno odzvanjata v pedagoški praksi: »Kar model svetovnega etosa med drugim razlikuje od 
človekovih pravic (in to mu štejemo v dobro), je dejstvo, da je sestavljen iz dveh osnovnih načel, načela 
pravičnosti (ne naredi drugemu tistega, česar ne želiš, da drugi naredi tebi) in načela dostojanstva (ki 
upošteva dostojanstvo vsakega človeka, ne glede na njegov izvor.« (Mikulec 2010, str. 264) Zlati rez res ni 
interpretativno jedro človekovih pravic (z njim med drugim ne rešujemo problemov, kot je nezdružljivost 
nekaterih partikularnih vrednot in norm: na primer že omenjene nedotakljivosti človeškega življenja 
od spočetja naprej in iz nje izpeljane norme, da je abortus umor človeka). Glede spoštovanja človeškega 
dostojanstva pa zadošča navedba ustavne norme: »Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in 
varnosti« (Ustava RS 2011, čl. 34).

11  Ponotranjenje družbenih norm omejijo na razumevanje, da je subjektov notranji zakon le preprosto 
ponotranjenje družbenih pravnih norm (Dolar 1987). Že Martin Luther King (prevod celotnega pisma 
(2008) v Balluch 2011) je v javnem pismu iz zapora opozoril na etično obvezo ne slediti nepravičnim 
zakonom, s ciljem predramiti vest družb. Pri tem pa je bil jasen, da tako ravnanje, če naj bi ostalo demok-
ratično legitimno, zahteva tudi pripravljenost sprejeti predvideno kazen. Taka kršitev zakona, zapiše, 
izraža njegovo najvišje spoštovanje: »Človek nima samo zakonite odgovornosti, temveč tudi moralno, 
da se pokorava pravičnim zakonom. In obratno, človek ima moralno odgovornost, da se ne pokorava 
nepravičnim zakonom [...] Zakon je nepravičen, če je predpisan manjšini, ki zaradi tega, ker so ji odrekli 
pravico do glasovanja, ni imela nobene vloge pri uveljavljanju ali snovanju zakona. [...] Včasih je zakon 
pravičen na videz in nepravičen v izvajanju [...] Tisti, ki prekrši nepravični zakon, mora to storiti javno 
[...] in s pripravljenostjo, da sprejme kazen. Previdno pripominjam, da posameznik, ki prekrši zakon, 
za katerega mu njegova vest pravi, da je nepravičen, in ki voljno sprejme zaporno kazen, da bi prebudil 
vest skupnosti zaradi njene nepravičnosti, v resnici izraža najvišje spoštovanje do zakona.« (Luther 
King v prav tam, str. 85) 

12  Denimo ob spoznanju, da zakonodaja »ustvarja« tudi »več sto ljudi brez pravic«: »Konkretna 
zgodba: v azilnem domu na Kotnikovi v Ljubljani je v času januarske epidemije gripe zbolelo petindvajset 
prosilcev za azil. Do zdravniške oskrbe niso imeli pravice, prav tako ne do zdravil. Svojih zdravstvenih 
potreb nikakor niso mogli udejanjiti. Deset jih je prišlo v našo ambulanto v Rogu, preostalih petnajst 
sem sam obiskal na Kotnikovi. Med njimi je bil tudi starejši gospod, ki je že dlje časa nepremičen ležal. 
Usoda teh ljudi je dejansko v božjih rokah […] Prepuščeni so sami sebi. Ves čas se soočam s situacijami, 
kjer zakonodaja odloča o življenju.« (Anakiev v Videmšek 2017). 
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vlade so leta dopuščale kršitve osnovnih človekovih pravic tolikšnemu številu ljudi 
in do razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice vztrajale pri izbrisu. Pravni 
strokovnjaki so s častnimi izjemami ob tem molčali ali pri tem celo participirali. 
Za to sramotno kršitev je bila slepa in gluha tudi večina državljank in državljanov. 
Govorimo torej o umanjkanju zaveze dolžnosti do drugih na ravni spoštovanja razlik 
med ljudmi, ki jim pripadajo enake temeljne pravice kot nam.

Mar zapisano kaj sporoča tudi o formativnem vidiku vzgoje posameznikov 
in posameznic v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah? Morda to, da ta posa-
meznike vodi le k sklicevanju na njihovo partikularno identiteto? Da je šola kot 
ideološki aparat države (že pred osamosvojitvijo in v letih po njej) privzela držo, ki 
se predstavlja kot politično korektna, nevtralna, postideološka (ideologija nas ne 
zanima, smo nad njo; šola ponuja, vsak izbere in se odloča o uspešnosti na svoji poti; 
zunanja pravila nas omejujejo, prostor svobode poiščimo v sebi, svoji neodtujeni 
naravni notranjosti; vživeti se je treba v Drugega kot drugačnega in biti do njega 
toleranten …(Gauchet v Blais idr. 2013, str. 55–109))? Da šola sicer deklarativno 
sloni na vladavini zakona, a slednjo strokovni delavci in delavke prej zaznavajo kot 
nekaj, kar otežuje njihovo strokovno delo? Tvegamo še tezo, da se je šola odpove-
dala cilju razumevanja radikalno antagonističnega značaja družbe. Sicer je res, da 
je šola objektivno normalizirajoča družbena institucija, a kot institucija, ki uvaja v 
abstraktno vednost, katere cilj je kritična moralnost, bi morala vzpostavljati tudi 
kritičen odnos do nepravične družbene strukture (tudi nepravične in nepravično 
udejanjene zakonodaje), in to prav prek vzgoje za univerzalno emancipacijo in 
pravičnost, ki jo vključuje etični koncept človekovih pravic. Da to lahko stori, pa 
mora pod vprašaj postaviti konkretni obstoječi univerzalni red v prid njegovemu 
simptomu: to je tistemu delu, ki, čeprav je notranji obstoječemu univerzalnemu 
redu, nima »svojega mesta« v njem (na primer ilegalni priseljenci, brezdomci) (prim. 
Žižek 1997, str. 120–122).13 Privzemamo namreč, da je merilo univerzalnosti družbe 
to, »v kakšnem razmerju so njeni deli s tistimi ‘na dnu’, izključenimi iz vsega in od 
vseh« (prav tam, str. 122). 

Migrant ni begunec, a na vsakem beguncu je nekaj migrantskega

Poglejmo v nadaljevanju vsebino diskurza, ki je pripravil teren za večinsko 
sprejemljivost nesorazmernih formalnih ukrepov, in to ob utemeljenih kritikah, 
da gredo ti čez okvire spoštovanja človekovih pravic, h katerim se je s podpisom 
obvezala država. Omenjeni diskurz je gradil na zastraševanju in izključevalni logiki 
»kužnega subjekta«, fantazmatski podobi begunca kot nekoga, ki za seboj pušča 
razdejanje na vlakih, prenaša nalezljive bolezni, ogroža naše ženske in otroke, in 

13  »Ta postopek identifikacije s simptomom je natančno in nujno nasprotje standardne geste, ki 
išče partikularno vsebino za nekim abstraktnim univerzalnim pojmom (‘človek’ v človekovih pravicah 
je dejansko beli moški lastnik …), tj. ki razglaša nevtralno univerzalnost za lažno: v njej afirmiramo 
(in se identificiramo s) točko notranje izjeme/izključitve, ‘izmečkom’ konkretnega pozitivnega reda, kot 
edino točko resnične univerzalnosti, kot točko, ki postavlja na laž konkretno obstoječo univerzalnost« 
(Žižek 1997, str. 122).
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to tudi (ali zlasti) zaradi muslimanske vere, ki ji pripada. Ob tem je vzpostavljal 
razliko med beguncem in migrantom s sporočili, da je begunec v bistvu migrant, 
ki se le prikazuje kot begunec, zato je tudi na vsakem beguncu nekaj migrantskega 
(Troha 2017, str. 202). 

Politika vlade je predstavljeni diskurz utrjevala z besednjakom, ki se je sicer 
izognil označevanju migrantov s pošastmi, a vendarle z oznako, da niso begunci, 
zato do njih nimamo nobenih dolžnosti. Pomagamo lahko samo tistim beguncem, 
ki imajo resnične pravno utemeljene razloge za svoj prihod v državo, in še to le 
tolikim, kolikor jih lahko oskrbimo (prav tam, str. 207). Slovenija bi v letu in pol 
sicer lahko sprejela 567 beguncev, a treba je biti previden, ker se tudi med njimi 
lahko skriva nevarnost, je sporočal podpredsednik odbora za obrambo v državnem 
zboru: »Migracij je več vrst. So delovne, ko posamezniki vidijo Evropo kot oblju-
bljeno deželo [...] Prihajajo tudi ljudje, ki prosijo za azil, ker so v njihovih državah 
konflikti. V obeh skupinah pa so lahko tudi posamezniki, ki pomenijo varnostno 
tveganje. Govorimo o terorizmu.« (Dolinšek v Jančič 2017a) Tako je begunec postal 
le potencialni begunec. Za pripoznanje statusa ni bilo dovolj, da izpolnjuje formalne 
kriterije mednarodnega prava, temveč je postal odvisen od nedefiniranega okvira 
integracijskih možnosti in varnostnega tveganja (Troha 2017, str. 208) in tako 
tudi od arbitrarnih interpretacij azilnih birokratov, kdo je pravi begunec in kdo ne.

Poudarjanje različnosti kot prostora normalnega

Zapis, ki govori o ideologiji vzpostavljanja odnosa do beguncev in o posledicah, 
ki izhajajo iz tega, je relevanten tudi za prostor vzgoje in izobraževanja. Nestrp-
nost, izključevanje, stigmatiziranje so del šolskega vsakdana, saj se te ustanove 
vedno soočajo s perečimi aktualnimi težavami, ki vdirajo v njihovo vsakodnevno 
življenje (Kroflič 2002, str. 71). Za spoprijem z njimi, (tudi) kar zadeva vzgojo in 
izobraževanje, pa je, kot smo pokazali, pomemben razmislek o spoštovanju for-
malnih družbenih norm in vanje vpisanih vrednot, ki zadevajo človekove pravice. 
Najprej zato, ker morajo v razmerah, ki smo jih opisali, strokovni delavci in delavke 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah vzgajati skladno s cilji in vrednotami, ki so 
zapisani v kurikularnih dokumentih in zakonodaji. Seveda se mnogi strokovni de-
lavci in delavke v pedagoški praksi postavljajo po robu izključevanju in sovražnosti 
v odnosu do »drugačnih«. »Glas vesti« jim narekuje takšna ravnanja tudi takrat, 
ko se v družbi, politiki in v šolah srečujejo s prikritim ali odkritim spodbujanjem 
strahu, zaradi katerega vidimo na primer begunce kot nekaj, kar nas ogroža, kot 
prvo stvar, ki nam je pri roki oziroma nogi, da vanjo brcnemo (Zupančič Žerdin 
2016, str. 10–11). 

Tudi strokovni delavci, ki se ne prepuščajo najbolj »barbarski«, »grobi« 
populistični sovražni logiki v odnosu do beguncev, pa morajo svoja ravnanja reflekti-
rati, podobno kot smo pokazali na ravni diskurzivnih praks, ki zadevajo »barbarstvo s 
človeškim obrazom«: ravnajo naklonjeno iz sočutja do otrok, ki so izgubili dom, včasih 
družino, in so v nezavidljivem položaju? Ravnajo sprejemajoče, ker jim partikularna 
norma veleva, da so Drugi, čeprav drugačni, vredni usmiljenja, pomoči in ljubezni? 
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Jih pri tem vodi razumevanje, da klasifikacija drugačnosti predpostavlja normo, ki 
v okoliščini, v kateri se posameznik razlikuje, ne prepoznava zgolj razlike, temveč 
odklon od normalne večine, zato gradijo na vzgoji, ki vzpostavlja prostor spoštovanja 
in reflektiranja različnosti? V prvem koraku so zapisane razlike morda zanemarljive, 
rezultat je namreč nasprotovanje agresivnemu izključevanju in diskriminiranju, 
a s stališča vzgojnega vodila v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi so te razlike 
bistvene, čeprav ni nujno, da kateri od opisanih vzgojnih razmislekov v izhodišču 
krši katero od ustavnih ali zakonskih norm, ki zadevajo človekove pravice. Sočutje 
tako ni garant za nediskriminatorno vzgojo; nič ne pove o tem, ali ta vzgoja gradi 
na logiki Drugega, ki je drugačen od večine, ki predstavlja normalo; ne odgovarja 
na vprašanja, kako se spopasti s partikularnostjo vrednot, glede na katere vrednote 
in norme naj strokovni delavec presoja svoja vzgojna ravnanja ipd.

Odzive in ravnanja pedagoških delavcev lahko analiziramo že skozi njihove 
diskurzivne prakse. Denimo: »No, če so tu, bomo z njimi živeli, upam, da ne bo 
prevelikega vznemirjanja v razredu, da ne bo prevelikih težav. Drugačni so.« 
»Vedno pomagam revežem, ljudem, sploh otrokom, ki so izgubili vse. Politika 
me ne zanima, itak nam samo nalaga bremena. Mi pa se moramo z njimi vedno 
spoprijemati sami.« »Učencem vedno ponudim pomoč, a ne morem namesto njih 
reševati problemov. Odgovornost je na njih. Sploh pa je tako: če bodo starši po-
magali pri učenju slovenščine, nasploh pri učenju, bo šlo, sicer pa …« Gre torej za 
one z oznako »drugačni«: denimo za Yasina, ki ni pripoznan enako kot Jaka, Aleš, 
Mojca, Zoran, Jošt, Sanja. Ti se lahko med seboj glede na osebne okoliščine celo 
razlikujejo, a so »naši«. Yasin pa ne sodi med njih, čeprav smo mu naklonjeni: je 
drugačne kulture, drugačne veroizpovedi. Če je tudi drugačne spolne usmerjenosti, 
si to osebno okoliščino sicer deli tudi z Jako, sta pač drugačna. »Jaki jo je zakuhala 
narava, a je vendarle naš.« »Sanja ne verjame v Boga, to je skoraj slabše, kot če bi 
bila muslimanka: tam, kjer ni Boga, je vse dovoljeno, no, a je vendarle vzgojena 
v naši kulturi. Sicer se ne vede spoštljivo, vedno nekaj protestira, vzgoja pač …«

Te pripovedi smo zapisali kot hipotetične, čeprav smo se z njimi srečevali v 
realnosti. Zapišemo lahko mnogo podobnih: »A veš, da je mama petih otrok prišla v 
šolo in nas obvestila, da bo spremenila spol? Joj, a ne ve, kaj počne svojim otrokom? 
Tega ji pa res ne bi bilo treba pri teh letih.« »Ni čudno, da so ljudje zmedeni, če je 
vse dovoljeno, da Zoran ne ve, ali je fant ali dekle, da si zmišljuje. Narava je narava 
in pika.« »Zadnjič sem otroke vprašala, kaj so dobili za božička, pa me je ena od 
mam oštela. Pa ravno tista, ki je povedala, da bodo na nedeljsko srečanje zamudili, 
ker gredo najprej k nedeljski maši. Kaj ji morem, če so fanatiki in se ne obdarujejo 
za božič?« »Istospolne družine ne bomo omenjali, ko bomo obravnavali družino, 
saj v skupini nimamo otrok iz take družine, zakaj bi s tem dražili starše?« Odkriti 
izrazi normativnega zdravorazumskega razmisleka – ki opozarjajo, da mnenja in 
prepričanja pedagoških delavcev, ki ne reflektirajo vsebine in vrednot, ki so vpisane 
v ustavo in predstavljajo normativni in vrednotni okvir vzgoje v šoli – pomembno 
vplivajo na strokovnost vzgojnih ravnanj in zlahka vodijo v nestrokovno samovoljo.

»Drugačnost« v vzgoji terja najprej spoprijem s fantazmo normale, saj je »nor-
malnost« vedno partikularen družbeni konstrukt. Družba in kultura ga vsiljujeta 
posamezniku v obliki fantazme, ki se prikazuje kot zahteva realnosti, zdravega 
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razuma, prakse. Ta bodisi izključuje v osnovi bodisi ne privzema razlik med ljudmi 
tako dolgo, dokler niso vidne. Ne reflektira, da so vsi, ki jih tlačimo v normalo, ker 
konformno ravnajo, ker se »ne vidi«, da so »drugačni« ipd., »sestavljeni iz različnih 
kosov«, da se vedno razlikujejo od celosti fantazmatske predstave normalnega. Še 
več, terja tudi premislek o vzgoji, ki sicer gradi na tem, da Drugemu ne zoperstavlja 
lastnih partikularnih vrednot, a vendarle ohranja to pozicijo »kot privilegirano prazno 
točko univerzalnosti, iz katere lahko primerno cenimo (ali zaničujemo) posebnosti 
Drugega, kar pa je oblika zatrjevanja lastne superiornosti« (Žižek 1997, str. 114). 
Prav hitro se namreč lahko pri vzgoji ujamemo v podobno realno težavo, kot jo 
ima udejanjanje maksime »ljubiti bližnjega kot samega sebe«: najprej od Drugega 
pričakujem, da postane enak meni, da bi ga bilo nato mogoče ljubiti (prim. Badiou 
v Badiou in Žižek 2010, str. 56).

Vzgojni spoprijem z »drugačnostjo« zahteva vzpostavljanje prostora različnosti 
kot vsakdanje prakse, ki ne potrebuje pripoznave drugačnega kot normalnega, 
zahteva pa najprej prevpraševanje lastnih pozicij in privilegijev. V bistvu gre za 
vzgojno prakso, ki vztraja na razlikah med ljudmi in na tem, da mora biti »različnost 
vrednota sodobne šole« (Jeznik 2015, str. 56). To seveda ne pomeni, da si smemo 
zatiskati oči pred tem, da se v praksi pojavljata izključevanje in diskriminiranje, 
in seveda, takrat, ko se pojavita, se je temu treba zoperstaviti. 

So izključevanje, netoleranca in sovražnost ter prepoznavanje in pripozna-
vanje »drugačnosti« lahko celo del istega problema vzgoje v javni šoli? Se lahko tu 
skriva tudi del odgovora na vprašanje, zakaj se v šolah (še) ni uveljavil »koncept 
tolerance, ki ga prinaša koncept pripoznanja«? Bolje rečeno, zakaj ta ne učinkuje, 
kot smo načrtovali? Se del odgovora vendarle skriva tudi v interpretaciji človekovih 
pravic kot zgolj pravne norme brez etične razsežnosti,14 pri čemer se zahteva po 
spoštovanju človekovih pravic, ki so zapisane v ustavi, interpretira kot vzgajanje 
v (pravnem) jeziku konflikta, na katerem ni mogoče graditi globljih osebnih vezi 
(Kroflič 2009, str. 42–47)?15 Vprašanje je retorično: če človekove pravice zreduciramo 
na »pravno formo«, če ekspliciramo, da denimo velikokrat »ne zmorejo izraziti 
raznolikosti filozofskih in drugih antropoloških predstav človeka« in so nezmožne 
izraza raznolikosti njegovih pogledov in predstav,16 se ne kaže čuditi, da se tisto, 

14  Ker v prostoru stavimo na formalno zaščito človekovih in otrokovih pravic, ki je kot taka po eni 
strani nujna, a nezadostna in jo je treba dopolniti z vsebino (Mikulec 2010, str. 264).

15  Dejansko drži nasprotno, kot piše avtor, namreč da jezik prava in človekovih pravic šele vzpo-
stavlja razmere, ki omogočajo sobivanje tistih razlik, pri katerih so nasprotja nepomirljiva (ne določa, 
kdaj se začne človeško življenje, ker si glede tega partikularni vrednotni sistemi vrednot ne delijo). 
Skupno sobivanje in grajenje osebnih vezi je tako mogoče prav zaradi prepovedi, ki v okviru vrednot 
in norm pravne države ne dopušča, da bi nekoga, ki ne sprejema določene partikularne vrednote, zato 
sankcionirali. Natančneje, ki ne dopušča, da bi nekdo želel uveljaviti svoje vrednote tudi tam, kjer si 
jih ljudje ne delimo.

16  Z obema od primerov, s katerima Kroflič (b. l.) utemeljuje nezmožnost človekovih pravic, da 
izrazijo raznolikost pogledov in predstav človeka, ter njihovo vezanost na kulturni pomen, je mogoče 
polemizirati. Pri prvem, ki govori o sporni upodobitvi Mohameda v danskem časopisu Jyllands-Posten, 
avtor zapiše: »Pri karikaturah Mohameda v časopisu so številni v Evropi menili, da gre za kratenje 
pravice do svobode govora, v islamskih državah pa so komične karikature razumeli kot žalitev oz. 
sovražni govor.« (Prav tam, str. 16) Zagotovo drži, da karikature percipiramo različno, a to se dogaja 
tudi v istem kulturnem prostoru. Ponazorimo s primerom: najprej zamenjajmo besede in prestopimo v 
»našo« kulturo. Pri podobi brezjanske Marije s podgano v roki, ki je bila upodobljena na ovitku zgoščenke  
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česar »ni« (česar »ne zmore«), v izhodišču ne more »prijeti« in tako odigrati temeljne 
vrednotne matrice vzgoje v javni šoli (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 73). 

Del bremena, ki zadeva spoštovanje formalnih norm in vanje vpisanih vrednot 
ter njihovo preizpraševanje, pade torej na pedagoško stroko: predstavljanje »forme« 
kot ovire »vsebini« je prvovrsten alibi za to, da z vzgojo ne zavezujemo k spoštovanju 
formalnih norm in vrednot, ki zadevajo človekove pravice. Ko ob tem privolimo v 
tezo, da »ni etične teorije«, ki bi dajala vzgoji zanesljivo oporo, in naj se zato šola 
opira na »etiko zdravega razuma«, se zdi, da to vodi k temu, da se ni več treba 
ukvarjati z vsebino oziroma z etično dimenzijo človekovih pravic. 

A vrnimo se k točki strinjanja, ker je ta pomembna za iskanje dogovora o 
vzgojnem vodilu v javni šoli: pri izpostavljanju človekovih pravic kot pravne norme 
avtorji (Medveš 2007; Peček Čuk in Lesar 2009) ne postavljajo pod vprašaj formalne 
zaščite človekovih pravic. Ni torej razhajanja v sporočilu, da pri razmisleku o vzgoji 
v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi in njenem udejanjanju ne moremo mimo 
formalnih norm. Težko bi bilo drugače, saj je formalni okvir, ki zadeva delovanje 
vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji, za strokovne delavce obvezujoč: še 
več, menimo, da je vztrajanje pri njihovem spoštovanju, ob hkratnem reflektiranju 
njihove zgodovinskosti, nepogrešljiv del strokovnih prizadevanj za vzgojo odgo-
vornega in svobodnega individuuma, ki preizprašuje tudi nepravična družbena 
razmerja in pri tem dejavno ravna. Da so človekove pravice lahko podlaga za vzpo-
stavljanje vzgojnega okvira šole, opozarjata tudi Mojca Peček Čuk in Irena Lesar 
(2009), ko poudarjata, da lahko sklicevanje na njih poveča kakovost in pravičnost 
vzgoje v šoli, »vendar same po sebi ne predstavljajo vrednot v javni šoli, temveč je 
potrebno vrednote iz njih in drugih etičnih teorij šele izpeljati« (prav tam, str. 174).  

skupine Strelnikoff, so številni v Sloveniji razumeli, da gre za »pot osmislitve človeškega izkustva« 
(Waldron 1998, str. 145), še več pa jih je menilo, da je taka podoba žalitev, norčevanje oziroma da izraža 
nestrpnost in sovražnost do simbola katoliške vere. Poveden je tudi primer Salmana Rushdieja, nad 
katerim je bila zaradi knjige Satanski stihi izrečena fatva: rojen v Bombaju, živel in delal je v krogu pis-
cev, založnikov, kritikov in komentatorjev, ki nenehno prehajajo meje držav in kultur. O njem je moralni 
filozof Jeremy Waldron (1998) zapisal naslednje: »To ni le Britanec, ki mu Iran trdovratno nasprotuje. 
To je Salman Rushdie, državljan sveta, v konfrontaciji z islamom. Prav tako ni le razsvetljeni Zahod, 
ki se spopada s starejšo, tujo, predrazsvetljensko miselnostjo. Stvari ni mogoče tako lahko razdeliti. 
Celo družba, v kateri bi tak avtor lahko živel, je že mikrokozmos sveta, Vzhoda in Bližnjega vzhoda in 
Zahoda: Rushdiejeva knjiga je bila zažgana v Bradfordu in prepovedana v Ottawi tedne pred tem, ko so 
ga izobčili v Teheranu. [… ] Ali naj to obsodimo ali je to oblastno vsiljevanje naših vrednot kulturi, ki je 
ne razumemo? […] Toda relativistični pristop nikakor ni uporaben v aferi Rushdie. Da ‘njihovi’ načini 
niso naši, je zdaj problem, ne rešitev.« (Prav tam, str. 140) V točki vrednote nedotakljivosti človeškega 
življenja se problem izkristalizira. Glede primera, ki ga navaja Kroflič (b. l.), to je nošenje naglavnih 
rut, pa najprej opozarjamo, da je problem s posplošeno trditvijo, da je v Evropi nošenje naglavnih rut 
navadno obravnavano kot napad na človekove pravice (prav tam). Najprej zato, ker se že same prakse 
v različnih evropskih državah zoperstavljajo tej interpretaciji (primer je Anglija in denimo pokrivala 
državnih uslužbencev …). Drugič zato, ker se je v Franciji pokazalo, podobno kot v Sloveniji, da so za-
koni lahko sprejeti celo v imenu človekovih pravic, a te pravice kršijo prav po vsebini, in to praviloma 
takrat, ko oblast zlorablja formalne ukrepe za ohranjanje oblastnih razmerij. In tretjič, prav človekove 
pravice kot etični koncept omogočajo reflektiranje »nepravičnih zakonov« in odpirajo prostor zahtevam 
po njihovem spreminjanju v imenu vrednot, ki jih vključujejo čovekove pravice. V tem smislu razumemo, 
da imajo človekove pravice »svojo kritično funkcijo v presoji vsakokratne zgodovinske dejanskosti 
samo, kolikor ostajajo prazna univerzalna ideja, ki je ni mogoče napolniti niti z vsebino vsakokratnih 
družbenih odnosov« (Salecl 1993, str. 81).
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Če pustimo ob strani dejstvo, da so formalne norme izpeljane iz vrednot (in ne 
obratno!), h katerim so se zavezale države podpisnice in s tem privzele, da si jih 
delijo različni partikularni sistemi, je vendarle ključno sporočilo avtoric, da je v tem 
okviru mogoče iskati skupno vodilo vzgoje v javni šoli.

Iskanje (partikularne) vsebine za abstraktnim pojmom?

Privzemamo tezo, da si mora za uveljavljanje pravic v medsebojnih odnosih 
»človek razviti nekaj bistveno bolj temeljnega kot samo poznati pravice in obvladati 
postopke, ki zagotavljajo varstvo pravic v državni instituciji« (Medveš 2007, str. 
12; prim. Lesar, Ermenc, 2017). Je pa res, da v teoriji nismo zasledili zapisov, po 
katerih naj bi vzgoja stavila samo na poznavanje pravic in postopkov, ki zagotavljajo 
njihovo varstvo. Zato ponovno opozarjamo na problematičnost logike razcepa, v 
katerem je forma (pravo, institucionalizacija) razglašena za krivca, ki onemogoča, 
da bi se vsebina (etika) udejanjila; da se etična plat pravic »očitno zaradi njihove 
formalistične instrumentalizacije sploh ni mogla razviti, ne v vsakdanjem življenju 
ne v delovanju institucij« (prav tam). Tudi če zapis vzdrži argumente o formalistični 
instrumentalizaciji v šolski praksi, vidimo problem in enega od razlogov instrumen-
talizacije v sporočilih, da forma preprečuje udejanjanje etike oziroma vrednot (več 
o tem Kovač Šebart in Krek 2007 in 2009). Podobno logiko razcepa vzpostavljajo 
sporočila: »Nedvomno je, da šola ne more kršiti človekovih ali otrokovih pravic 
v svojem ravnanju, toda v svoji vzgojni filozofiji, pri vzgojnih ciljih naj sprejema 
otrokove in človekove pravice le v sklopu etične opredelitve […] ker pa vemo, da ni 
etične teorije, ki bi dajala zanesljivo oporo, je mogoče preprosto skleniti, naj sprejme 
šola kot svoj etični kodeks načelo etike ‘zdravega razuma’« (Medveš 2007, str. 14). 
Sprejemamo del, v katerem je avtor ekspliciten, da se v šoli ne more dogajati nič, 
kar je v nasprotju z vrednotami človekovih pravic in pravičnostjo, ter da lahko šola 
vzdrži etično držo le, če je v spoštovanju vrednot dosledna in celo strožja od »civil-
nega življenja« (prav tam). Del zapisa o zdravem razumu17 pa bomo za rabo iskanja 
dogovora o vodilu vzgoje v javni šoli namerno razumeli kot zahtevo po vzgoji, ki 
reflektira vsebino in vrednote ustavnih norm in jih udejanja kot »brezglavo navado«. 

Sklenemo lahko, da človekove pravice v vzgojni praksi ne morejo zaživeti, če se 
z njimi ne ukvarjamo vsebinsko, jih ne reflektiramo, ne udejanjamo v praksi skozi 
zahteve in ravnanja. Pri vzgoji nikoli ne gre samo za formo, pomembno je, kako se 
abstraktna načela konkretizirajo, uporabijo, kakšno je razmerje med načeli, njihovim 
konkretnim udejanjanjem in kako to posameznik doživlja ipd. Prav formalni okvir 
strokovne delavce (če ga reflektirajo in jih ta zavezuje) opozarja, kje z vzgojnimi 
ravnanji prestopajo meje spoštovanja človekovih pravic in vrednot, ki so vanje 
vpisane. Če pa človekove pravice dojemajo stereotipno, da so le »zapis na papirju«, 

17  S sporočilom, da naj se, ker ni etične teorije, ki bi vzgoji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah dajala 
trdno oporo, opremo na načelo »zdravega razuma«, se seveda ni mogoče strinjati, saj se zdravorazumsko 
presojanje in ravnanje opira na osebna prepričanja akterja, ki vključujejo vrednostne razmisleke par-
tikularnih ali v družbi večinsko uveljavljenih vrednot in norm, za katere ni nujno, da jih posameznik v 
odnosu do drugega sploh zazna in dojema kot problematične, nedopustne, prepovedane. 
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pravna norma, ki je ovira vzgoji, da gre le za koncept pravic, ki zanemarjajo dolžnosti, 
je seveda težko verjeti, da jih bodo privzeli kot izhodišče svojih vzgojnih ravnanj 
tako na ravni spoštovanja v intersubjektivnih odnosih kot na ravni vztrajanja pri 
njihovem udejanjanju (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 119–120). 

Zdi se, da bi bilo treba doseči, da strokovni delavci in delavke najprej re-
flektirajo vlogo formalnega okvira človekovih pravic, ki tudi zaradi vključenosti 
v ustavo ne more biti diskutabilen in je zanje formalno obvezujoč. Nato pa, da jih 
udejanjajo tako, da kot vrednotno vodilo v vzgoji in izobraževanju ne bi bile odprte 
in nedorečene v interpersonalni funkciji. Moralna vzgoja v javni šoli namreč ne 
more ostati nereflektirana, ko gre za razmislek o temeljnih skupnih vrednotah, ki 
izhajajo iz pravic človeka kot človeškega bitja, ki so kot norme vpisane v ustavo. 
Te norme moramo v procesu vzgoje znati uporabiti tudi kot načela, in to velja za 
strokovne delavce na ravni »procesne« in »ciljne naravnanosti«, za otroke in učence 
pa to velja kot vzgojno-izobraževalni cilj vzgoje. Ni namreč mogoče vzgajati brez 
načel (Krek 2015) in brez načel tudi ni mogoča etična refleksija (Krek in Zabel 2017). 
Hkrati pa prav nabor vrednot, o katerih v družbi velja (tudi formalni) konsenz, da 
so splošno sprejemljive, omogoča razmislek in ustrezno vzgojno ravnanje, kjer se 
vrednote in norme med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa razlikujejo. 
Če o tem razmišljamo in ravnamo skladno z opisanimi zahtevami, v javni vzgojno-
izobraževalni ustanovi ne vzgajamo v enakosti, ki bi onemogočala posamičnost in 
različnost, in ne dopuščamo, da bi se v njej partikularno, četudi večinsko, izražalo 
kot človeško univerzalno (Kovač Šebart 2013; prim. Kuhar in Zobec 2017). 

Spoprijem s fantazmo, ki strukturira družbeno realnost

Čas je za nekaj nedvoumnih sporočil: da, človekove pravice so del zgodovinskega 
diskurza; da, ta diskurz sam ne more rešiti družbenih konfliktov, temveč jih lahko 
samo reformulira; da, v diskurzivni in vsakdanji praksi so lahko celo opora pri 
ohranjanju nepravičnih družbenih razmerij;18 da, z njimi je mogoče zamaskirati 
konkretne odnose dominacije med ljudmi. Lahko se tudi strinjamo, da so denimo 
pravice do umetne prekinitve nosečnosti, do porok istospolnih partnerjev, do bio-
medicinske oploditve samskih žensk le dovoljenja, zakrinkana v pravice, saj niti 
najmanj ne spremenijo oblastnih razmerij. Četudi zaradi njih življenje dejansko 
postane lažje, ne posežejo v oblast in nepravično družbeno strukturo, saj gradijo 
na depolitiziranem psevdodelovanju (novi življenjski slogi), kar je lahko oblika 

18  »Bojujemo torej svoje bitke ‘politične korektnosti’ za pravico etničnih manjšin, gejev in lezbijk, 
različnih življenjskih slogov … medtem ko kapitalizem nadaljuje svoj zmagoslavni pohod – in današnja 
kritična teorija v obleki ‘kulturnih študij’ dela neoviranemu razvoju kapitalizma velikansko uslugo, ko 
aktivno sodeluje v ideološkem naporu narediti nevidno masivno reprezenco kapitala, v tipičnem postmo-
dernem ‘kulturnem kriticizmu’.« (Žižek 1997, str. 116) A to ne pomeni, »da je razredni boj ultimativni 
referent in horizont pomena vseh drugih bojev; pomeni, da je razredni boj strukturirajoče načelo, ki nam 
omogoči razložiti samo ‘nekonsistentno’ mnoštvo načinov, kako so lahko drugi antagonizmi artikulirani 
v ‘verigo ekvivalenc’. Na primer: feministični boj je lahko artikuliran v verigo skupaj s progresivnim 
bojem za emancipacijo, lahko pa tudi (in to se vsekakor dogaja) deluje kot ideološko orodje zgornjega 
srednjega razreda […]« (Žižek 2004, str. 175).
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družbene pasivnosti (Žižek v Illouz 2010, str. 145). »Tisti, ki imajo moč, zelo dobro 
poznajo razliko med pravico in dovoljenjem. [...] Pravica v strogem pomenu izraza 
podeli dostop do izvrševanja moči na račun druge moči. Dovoljenje ne zmanjša moči 
tistemu, ki ga podeli, in ne poveča moči tistemu, ki ga pridobi. Njegovo življenje 
naredi lažje, kar je nekaj.« (Milner v prav tam) 

Zato najprej opozarjamo, da opravljamo razmislek o vrednotnem merilu, skladno 
s katerim pedagoški delavci in delavke vrednotimo svoja ravnanja v procesu vzgoje 
in izobraževanja otrok in mladostnikov ter tudi ravnanja tistih, ki jih vzgajamo; da 
je vzgoja konsekvencialistična, da se njena vrednost meri po doseganju zastavljenih 
ciljev in da etika človekovih pravic poda tako rekoč mejo etično sprejemljivih 
vzgojnih ravnanj (prim. Balluch 2011, str. 23–24). Ob tem se ustavimo še pri kri-
tiki človekovih pravic, ki utemeljuje, da je vsaka etična univerzalnost osnovana na 
izključitvi »toksičnega Drugega«, Bližnjika. Privzemamo, da obstaja univerzalnost, 
ki ne izključuje Bližnjika. To je, kot smo v besedilu že opozorili, »univerzalnost, ki 
je osnovana na ‘delu, ki ni del’, singularna univerzalnost, katere zgled so tisti brez 
svojega mesta v družbeni totalnosti, njeni ‘deplasiranci’, ki kot taki označujejo 
univerzalno razsežnost« (Žižek v Badiou in Žižek 2010, str. 80). Strinjamo se, da 
je treba to identifikacijo z izključenimi, denimo begunci, zoperstaviti sočutju ter 
razumevanju njihovega mučnega položaja, kakor tudi iz tega izhajajočim poskusom 
njihove vključitve v družbeno zgradbo (prav tam). Gre namreč za razliko med ti-
stimi, ki so vključeni v pravni red, in tistimi, ki so iz njega izključeni. Ta razlika pa 
ni preprosto razlika med dvema skupinama ljudi, temveč bolj ustreza »‘vertikalni’ 
razliki med dvema (nadpostavljenima) načinoma obravnavanja istih ljudi […]. Pravi 
problem ni krhek status izključenih, temveč dejstvo, da smo na najelementarnejši 
ravni ‘izključeni’ prav vsi, in sicer v pomenu, da smo na najelementarnejši, ‘ničelni’ 
ravni v položaju objekta biopolitike in da so nam morebitne politične in državljanske 
pravice dane v sekundarni gesti, skladno z biopolitičnim strateškim premislekom.« 
(Žižek v Badiou in Žižek 2010, str. 80–81) Analiza izključenih iz pravnega reda tako 
ne implicira »prizadevanj po njihovi vključitvi, pač pa dejstvo, da so ‘resnica’ vseh 
nas, v tem ko zastopajo ničelno pozicijo vseh nas. Zato ta ‘del, ki ni del’ skupnosti, 
ta univerzalna singularnost figure homo sacer, ni konstitutivna izjema univerzal-
nega: ne gre za to, da bi bila njihova izključitev iz javnega prostora državljanstva 
pogoj konstitucije univerzalnega.« (Prav tam) Mejo etične dimenzije sprejemljivosti 
vzgojnih ravnanj moramo postaviti tukaj; s tem dobimo oprijemališče za presojanje 
njihove legitimnosti, a tudi za reflektiranje pravnih norm (pravičnih in nepravičnih 
ter nepravično udejanjanih). 

V kontekstu uvodnih sporočil tega poglavja je za razmislek o vzgoji pomembno 
tudi to, da je posameznik danes vpet v kulturo, ki je prežeta z idejo pravic, kar 
ne zadeva le koncepte, ki se opirajo na formalni in etični okvir človekovih pravic, 
temveč tudi tiste, ki gradijo na »pripoznanju« in zahtevah po »potrditvi«.19 Preden 

19  »Zahteva po pripoznanju ne pomeni, da mora drugačen življenjski slog prejeti odobritev, temveč 
le to, da mora biti javno sprejet kot del ‘normalnih’ možnosti ter da nosilcev ne zaznamuje kolektivna 
identiteta, stigmatizirana z izključenostjo (kulturna drugačnost, drugačna spolna usmeritev ipd.). 
Pripoznanje terja javno vidnost in pozitivno uveljavitev lastnih razlik, vzajemnost vlog v odnosu pri-
poznavanja, kot tudi zahtevo po netolerantnosti do obnašanj, ki žalijo šibke identitete. V tej luči vidimo 
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nadaljujemo z utemeljitvijo, je smiselno ponovno eksplicirati, da ob ideologiji, 
ki jo lahko poimenujemo populistična in zastraševalna, v šolskem polju pa je 
učinkovala tudi ob predstavljenem dogodku v Kranju, delujejo v tem polju tudi 
diskurzi drugačnih ideoloških prešitij: označujejo vse od razmišljajočega odnosa, 
ki ne priznava odvisnosti od socialne realnosti, do akcijsko usmerjenih prepričanj, 
od sredstva, v katerem posamezniki izživijo svoje odnose do socialne strukture, 
do napačnih prepričanj, ki upravičujejo prevladujočo družbeno moč (Žižek 1994, 
str. 3–4). Zdi se, da se ideologija pojavlja, ko se ji skušamo izogniti, in je ni, kjer bi 
jo pričakovali. In njeno prepoznavanje pomeni tudi reflektiranje morebitne uje-
tosti vzgojnih konceptualizacij v (pre)vladujočo ideologijo ohranjanja nepravičnih 
družbenih razmerij, pri čemer je še kako pomembno razumeti, da je učinek ideologije 
pasivizacija subjekta (prim. prav tam). 

Posamezniki in skupine, če se vrnemo h kulturi pravic, vse bolj zahtevajo 
pripoznanje, ki je vanjo vpisano oziroma se nahaja »v krhkem, konfliktnem in 
nestabilnem stičišču med trgom in jezikom pravic, ki strukturira civilno družbo« 
(Illouz 2010, str. 73). Eva Ilouz (2010) ob tem opozarja, da so v čustvenem kapi-
talizmu, kot ga poimenuje, prav izpoved, izraz (terapevtska pripoved), doživljanje 
preobrazbe »blago, ki ga proizvaja, predeluje in razpečuje cela legija strokovnjakov 
[…]« (prav tam). 

Analizirajmo v tem kontekstu vzgojno stavo na samozavedanje, samoregulacijo,20 
na zmožnost identificirati občutke, se vživeti v položaj Drugega. To naj bi omogočilo 
iskanje rešitev in razvijanje skupne kulturne strukture z Drugim, saj osmišlja 
čustva, ki si jih lahko delimo in kapitaliziramo za razrešitev določenega problema. 
Stavimo torej na izkušnjo, v kateri subjekti izkusijo sebe kot moralno in družbeno 
najbolj usposobljene, in to prav skozi izkustvo samospremembe, samoregulacije in 
konstrukcije tega izkustva (prav tam, str. 72–88). Srečanje z Drugimi kot drugačnimi 
je tako lahko po eni strani definirano kot nujen pogoj za občutenje lastne identitete 
ter znajdenje v svetu razlik. Šele z refleksijo drugosti bližnje osebe se po tem razu-
mevanju lahko produktivno soočimo z drugostjo v jedru lastne osebe (po Kroflič v 
Jeznik 2015, str. 53). Ob tem pa je prisotna ideja, da je »subjektivacija pravi način 
boja zoper demonizacijo Drugega, da je treba prisluhniti njegovi zgodbi in jo razumeti, 
da bi videli, kako gleda na situacijo« (Žižek v Badiou in Žižek 2010, str. 74). V tem 
kontekstu je sovražnik »nekdo, čigar zgodbe nisi slišal« (prav tam). Navedeno avtor 
ilustrira s predstavitvijo oblike subjektivacije Drugega, ki so jo uvajale islandske 

tudi sami afirmacijo koncepta pripoznanja, ki ‘drugačnost’ razumeva z zahtevo po javnem pripoznanju 
kolektivnih identitet marginaliziranih družbenih skupin […]« (Mikulec 2010, str. 265).

20  »Socialni kontekst je pomembno dejstvo, da postane razmislek sredstvo posameznikove 
samoregulacije.  [...] uspešnost takega pedagoškega prizadevanja je neposredno odvisna od tega, ali 
se posameznik čuti pritegnjenega k stvari, [...] predvsem pa, ali doživi cilj, ki naj ga doseže, kot realno 
dosegljiv [...] Čeprav naj v sami komunikaciji, pogovoru, reševanju problema, nizanju argumentov, stališč 
in mnenj prevladujejo racionalni argumenti, so ta raziskovanja vendarle pokazala, da je emocionalni in 
motivacijski pomen socialnega okolja, v katerem se vse to dogaja, za uspešnost te strategije večji, kot so 
doslej poudarjale kognitivne raziskovalne paradigme. Bistveno je, da čustveni in motivacijski dejavniki 
delujejo posredno, iz ozadja, ki ima bolj vlogo scene kot igralcev v vzgojni strategiji. [...] Osrednjo vlogo 
te teorije, ki jo označuje sistem osebne interakcije, sestavlja večdimenzionalni sistem kognitivno-emo-
cionalnega vodenja, upravljanja, ki se opira na motivacijsko dogajanje in na procese samoregulacije.« 
(Medveš 2007, str. 27–28) 
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oblasti na podlagi »plemenite multikulturne programske zamisli«, kako se spopasti 
z naraščajočo ksenofobijo, seksualno nestrpnostjo ipd. Organizirale so t. i. žive 
knjižnice, pripadnike etničnih in seksualnih manjšin pa plačevale za to, da obiščejo 
islandsko knjižnico, se pogovarjajo z njenimi člani, jih seznanijo s svojim načinom 
življenja, svojimi opravili, sanjami itd. Na ta način naj bi se eksotični tujec, ki velja 
za grožnjo našemu načinu življenja, izkazal za nekoga, v kogar se lahko vživimo, »za 
nekoga s svojim lastnim kompleksnim svetom« (prav tam). Avtor opozarja na mejo 
takega razmisleka: »si je moč zamisliti, da k sebi povabimo okrutnega nacističnega 
zločinca ... – da bi nam povedal svojo zgodbo? Smo res pripravljeni sprejeti, da je 
bil Hitler naš sovražnik, ker nismo slišali njegove zgodbe?« (Prav tam, str. 74–75) 
Poudarja, da se tezi, da je naše najelementarnejše izkustvo subjektivnosti, izkustvo 
bogastva mojega notranjega življenja, tisto, kar v resnici sem, in da je to v nasprotju 
s simbolnimi opredelitvami in mandati, ki jih privzemam v svojem javnem življenju, 
zoperstavlja »prvi nauk psihoanalize«, ki opozarja, da je »bogastvo notranjega 
življenja« v zadnji instanci vselej zlagano. Da je to »ekran, lažna distanca, ki tako 
rekoč deluje kot sredstvo ohranjanja mojega videza […] moje resnične družbeno-
simbolne identitete« (prav tam). Način kritike ideologije je zato iskanje strategije, 
kako »demaskirati hinavščino notranjega življenja« z iskrenimi čustvi vred. No-
tranje izkustvo življenjskih zgodb, ki si jih pripovedujemo, je »psihično gledano 
laž – resnica je zunaj v našem ravnanju« (prav tam). Zgodbo nekoga lahko povsem 
razumemo, a kljub temu ostane Drugi, ki je drugačen, toksični Drugi. V zvezi s 
tem je zanimivo tudi opozorilo E. Illouz (2010), da družbena distanca, oddaljenost, 
»ne nastopi zato, ker ljudje nimajo nič skupnega, ampak zato, ker so stvari, ki so 
jim skupne, postale preveč skupne« (prav tam, str. 134). 

Za razmislek o konceptualizaciji vzgoje je pomembo tudi sporočilo, da se 
logika »vživetja« izrisuje na široki paleti družbenih prizorišč, saj mora, da bi 
pripoved ali druga oblika izraza postala osnovna shema, ki organizira jaz, imeti 
velik kulturnoinstitucionalni odmev (prav tam, str. 74). Vzpostavljajo se omrežja z 
mnoštvom udeležencev, ki skladno z vizijo »vodij« organizirajo delo v obliki skupin 
ali projektov, osredotočeni pa so na zadovoljstvo sodelujočih. Predstavljena logika 
je postala sestavni del vsakdanjega delovanja institucij, ki obvladujejo trg in vse 
sfere družbenega življenja. Avtopoetična interakcija in spontana samoorganizacija 
tako legitimizirata kapitalizem kot egalitarni projekt (Žižek v Illouz 2010, str. 138). 

Opisani način konstrukcije in dekonstrukcije človeških problemov utrjujejo 
različni mehanizmi, tudi teoretske razprave (vlogo ideološkega aparata sta odigrala 
tudi psihoanaliza in feminizem). E. Illouz (2010) opozarja denimo na vsebino v 
pedagogiki odmevne knjige Alice Miller (1992), Drama je biti otrok, ki postavlja 
travmo v središče življenjske pripovedi, avtentičnost pa za cilj, ki bi mu morali slediti. 
Pokaže, da so pojmi, ki jih promovira tudi ta knjiga – kot sta samouresničevanje 
in avtentično izkustvo –, postali derridajevska entiteta,21 ki vsebuje in predpisuje 
natančno to, kar skuša izključiti: bolezen, trpljenje, bolečino, drugačnost (prim. prav 
tam, str. 76). Učinkuje tako, da se čustveno polje vzpostavi kot sfera družbenega 
življenja (v njej se križajo tako država, univerzitetniki, različni segmenti kulturne 

21  Več o tem glej Badiou (v Badiou in Žižek 2010). 
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industrije kot skupine strokovnjakov, ki jih je pooblastila država, ter trg zdravil 
in popularne kulture, ki ustvarjajo področje delovanja diskurza s svojimi lastnimi 
pravili, predmeti in mejami). Enako kot kulturna kompetentnost je čustvena kompe-
tentnost zdaj prevedljiva v družbeno korist, denimo v šolsko, poklicno napredovanje, 
v socialni kapital. Da bi namreč neka forma ali kulturno vedenje postalo kapital, 
mora imeti ekonomsko in družbeno korist, zamenljivo za nekaj, s čimer je mogoče 
participirati na pravici do vstopa v določeno polje in si pridobiti to, za kar v tem 
polju gre. Samozavedanje, upravljanje čustev, motiviranje sebe, empatija, čustvena 
inteligenca, vse to so postala orodja klasifikacije za nadzorovanje, napovedovanje 
in povečevanje delovnega (v najširšem smislu) učinka. Čustva so torej postala 
entitete, ki jih je treba ovrednotiti, izpogajati, kvantificirati in poblagoviti (prav 
tam, str. 82). Tudi »imaginacija oziroma kulturno in institucionalno organizirana 
uporaba fantazije ni abstraktno ali univerzalno delovanje uma, ampak ima kulturno 
obliko, ki jo je treba analizirati« (prav tam, str. 117). Družbeni red, ki ga živimo, 
je torej iz ekonomskih transakcij oziroma iz večine družbenih odnosov napravil 
žarišče strategije dialoga, pripoznavanja in samoemancipacije. Naši možgani niso 
samo socializirani, temveč je tudi sama družba naturalizirana v njih (Žižek v Illouz 
2010, str. 141). Zato je vprašanje, ki še kako zadeva vzgojno polje: »Kako doseči, da 
zavest možganov ne bo preprosto in neposredno sovpadla z duhom kapitalizma?« 
(Prav tam) Rečeno drugače, kako skozi vzgojo graditi na subverziji reprodukcijske 
družbene logike, ki zadeva emancipacijo posameznika? Premisliti bo treba formo 
problemov ter zaznati problem tudi v načinu, kako neki problem dojemamo (prav tam,  
str. 146). 

Sklep

Potrebno je privzeti, da so človekove pravice ustavno obvezujoča norma, da 
vključujejo skupne, univerzalne vrednote, na katerih mora graditi vzgoja v javni 
šoli v Sloveniji, te pa omogočajo prostor premislekov in vzgojnih ravnanj tam, 
kjer si posamezniki in posameznice vrednot ne delimo, zato ne določajo v celoti 
individualne morale. Prav abstraktne človekove pravice dajejo strokovnim de-
lavcem in delavkam oprijemališče za zaznavo različnosti (pri sebi in tistih, ki jih 
vzgajajo in izobražujejo, ter njihovih starših) ter za spoprijem z diskriminacijo in 
izključevanjem. Ob tem je jasno, da družbo zaznamuje kultura pravic, kar, kot smo 
pokazali, učinkuje: to pomeni, da je stava na družbeno delovanje, na vzgojo, ki jemlje 
v bran vse posamezne Druge, ki so denuncirani kot »drugačni«, ki si prizadeva za 
uveljavljanje njihovih pravic, za pripoznanje različnosti in vztrajanje pri njej, nujna. 
Ni pa zadostna, kolikor sprejemamo tako temeljno videnje realnosti, v katerem se 
vsi konflikti in pojavi (rasizem, nasilje, revščina, spolna diskriminacija) umeščajo 
na ozadje predpostavke, da so ključni družbeni problemi že rešeni, da nam ostane 
le, da se še naprej borimo za pravice, za pripoznanje žensk, beguncev, istospolno 
usmerjenih ipd. (Žižek 1983, str. 13). Zato je tudi v vzgoji in izobraževanju nujna 
njihova navezava na spoznanje, da so konflikti del temeljnega družbenega antago-
nizma, ki ne le, da ni razrešen, ampak se zaostruje. Mikulec (2015) tako upravičeno 
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opozarja na problem pedagoškega optimizma, ki izhaja iz prepričanja, da lahko 
izobraževanje spodbuja družbeni napredek brez preoblikovanja družbenega reda, in 
da nas zgodovina uči, da taka pričakovanja sproducirajo le različne mite (izobrazba 
odpravi brezposelnost, revščino, kriminal …) (prav tam, str. 109).  

Zagotovo pa je za spoprijem pomemben način, kako reflektiramo in bijemo 
(tudi) vzgojne bitke v okoliščinah, ki so zmeraj konkretne. Konkretna realnost je 
prežeta z abstraktnimi kategorijami dominacije kapitala, ideologijo usmerjenosti 
vsakega nase in na svoj partikularni interes, ki ga je treba izboriti v konkurenci z 
vsemi drugimi. Ideale solidarnosti, bratstva, enakosti, spoštovanja vsakega človeka 
kot človeškega bitja, skupnega delovanja, ki sega čez neposrednost vsake situacije 
k drugim, skupnim ciljem, je zato treba privzeti kot vsakdanjo (vzgojno) prakso. 
Zarezati moramo namreč v logiko vzgoje konkurenčnih posameznikov, ki je temeljna 
oblika družbenega življenja, in s prizadevanji, ki segajo onkraj osebnih ali cehovskih 
interesov, zamajati ideološki konsenz (Žižek 1983, str. 13). 

Povedano drugače: privzemamo, da je cilj vzgoje v javnih vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah oblikovanje osebno odgovornega posameznika, ki spoštuje vsakega človeka 
in zakone, varuje okolje, je pošten, ima etično držo. Potrebna je tudi vzgoja, ki nauči 
mlade, kako se je treba angažirati ob problemih v skupnosti; vzgoja, ki bo otroke, 
učence, dijake senzibilizirala za različne potrebe posameznikov in posameznic ter 
solidarno pomoč takrat, ko jo kdo potrebuje. Ob tem pa pri vzgoji ni mogoče mimo 
prepoznavanja krivičnosti, kritičnega ocenjevanja vzrokov družbenih problemov 
in učenja, kako se spoprijeti s spreminjanjem uveljavljenih sistemov in struktur, ki 
probleme porajajo. Ni torej dovolj, da v šoli vzgajamo k razmislekom, kako lahko 
denimo neposredno pomagamo revnim. Pomoč pri odpravi posledic, lajšanje stisk 
in solidarnost, vse to je sicer pomembno, a ima le kratkoročne učinke in pogosto 
»podpornika« odvezuje od delovanja, saj daje vtis, da je storil nekaj oziroma da 
je storil dovolj: »Kadar zasledimo oglas s sestradanimi afriškimi otroki, ki je 
pospremljen s pozivom k ukrepanju in pomoči (‘Za ceno dveh kapučinov jim lahko 
rešite življenje!’), se pravo sporočilo glasi nekako takole: ‘Ne misli, ne politiziraj, 
pozabi na prave vzroke njihove revščine, samo ukrepaj, prispevaj denar, da ti ne bo 
treba misliti!’ Pravo sporočilo je skratka: Za ceno dveh kapučinov lahko še naprej 
mirno živiš svoje ignorantsko in lagodno življenje, ne da bi se čutil krivega, pač 
pa dobrega, ker sodeluješ v boju zoper trpljenje!« (Žižek v Badiou in Žižek 2010,  
str. 84–85) Zato bi mladi denimo morali prepoznavati vzroke za revščino in poznati 
poti njihovega spreminjanja. 

Javnost in politika teh zadnjih zahtev na šolo ne naslavljata. Še več, zdi se, 
da v javnih razpravah vzgojo v šoli pogosto zvedemo na razmisleke o delovanju, 
katerega cilji so, pogojno rečeno, sprejemanje obstoječega ter lojalnost in poslušnost. 
Prav v tem pa se transparentno pokaže logika šole kot ideološkega aparata države. 
Preizkus, ki ga lahko hitro opravimo, je, da pedagoškim delavcem in mladim, ki 
ne prihajajo iz socialno in kulturno deprivilegiranega okolja, zastavimo vprašanja: 
kaj menijo o brezdomcih, brezposelnih, revnih; komu nalagajo odgovornost za te 
okoliščine, kako pojasnjujejo razloge zanje; kje vidijo rešitve problemov. Odgovori 
na ta vprašanja bodo o vzgoji mladih v šoli povedali bistveno več kot razpravljanje 
o njenem disciplinatornem vidiku.
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Če sklenemo: za natančnejšo sliko problematike, s katero se spoprijema bese-
dilo, bi potrebovali raziskavo, ki bi analizirala vzgojne prakse v vrtcih in šolah kot 
ideološkem aparatu države. Brez take analize se lahko zadovoljimo z izvajanjem in 
spremljavo projektov, ki dajejo na individualni ravni sliko investicij in spoprijemov 
s težavami, ki zadevajo vzgojo posameznikov, pri čemer se lahko celo dozdeva, da 
taka vzgoja katarzično rešuje probleme, ki se nanašajo na čustveno sprejemanje 
drugačnega in njegovo pripoznanje (sklicujoč se na človekove pravice ali svetovni 
etos), a to lahko vodi v »normalizacijo« in celo v izključevanje.22 
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Abstract: The starting point of this article is an event that took place in Kranj last year when some 
parents, supported by 24 educators of Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, opposed offering accom-
modations for unaccompanied refugee minors in their residence hall for secondary-school students. We 
understand the event as a telling symptom that testifies to how the content and values of the formal 
framework that both the authorities and citizens should be committed to are clearly not established as 
a moral barrier against hatred and exclusion. It is a symptom that, among others, clearly demonstrates 
how educational institutions reflect society’s increasing intolerance and hatred of the Other as ‘differ-
ent’ and how institutional education can generate and reproduce such exclusion. 
In the first part of the article, we contextualise the issue in the broader framework of the so-called 
refugee crisis, then we show how intolerance, exclusion, and stigmatisation may be (are) present in 
school. This makes it necessary to consider the respect for formal social norms and the shared values 
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that relates to the reproduction of social relations, and we draw attention to the conditions that form, 
including through school education, inactive individuals who are not interested in social inequities or 
who are interested only as far as it targets their own particular identities. 
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uvod

Zgodovina proučevanja povezanosti kognitivnih sposobnosti in učne uspešnosti 
s telesno dejavnostjo in gibalno učinkovitostjo je precej bogatejša, kot bi lahko 
sklepali iz dejanskega praktičnega uveljavljanja izsledkov vseh teh raziskav v me-
todiki in organizaciji pouka v šolah. Eden izmed prvih, ki je začel teoretizirati ta 
gibalno-kognitivni duet, je bil Jean Piaget, ki je že leta 1936 v enem izmed svojih 
temeljnih del z naslovom Izvori inteligentnosti otrok (Piaget 1936) zapisal, da je 
gibalni razvoj izjemnega pomena za kognitivni razvoj otrok, vendar pa so tudi že 
pred Piagetom nekateri pedagogi začeli razumevati pomembnost gibanja za duševni 
razvoj otroka. Maria Montessori je na primer leta 1911 v svoji manj znani, a za tisti 
čas izjemno napredni knjigi Pedagoška antropologija (Montessori 1911) poudarila, 
da je ena izmed stvari, ki bi jo učitelj o svojem učencu moral poznati, njegov gibalni 
razvoj, leta 1938 pa je v knjigi Skrivnost otroštva (Montessori 1938) zapisala, da je 
gibanje ključni dejavnik intelektualnega razvoja, saj lahko le v gibanju pridemo v 
stik z zunanjo realnostjo, prek teh stikov pa začnemo razumevati abstraktne ideje. 

Po drugi svetovni vojni so se pojavili posamezni poskusi proučevanja poveza-
nosti telesne dejavnosti in kognitivnega delovanja človeka (Clarke 1958; Hammett 
1967; Morgan idr. 1970; Powell 1975; Young in Ismail 1976), vendar pa sta Folkins 
in Sime (1981) v enem izmed prvih preglednih člankov o povezanosti telesnega 
fitnesa in duševnega zdravja te zgodnejše poskuse fizioloških razlag označila kot 
potpuri špekulacij, torej kot skladbo lahkotnega značaja, sestavljeno iz znanih 
melodij in odlomkov skladb, ki nujno potrebuje neki teoretski model, s katerim bi 
lahko različne trditve o vzrokih in posledicah smiselno utemeljili. Njuna kritika 
je razumljiva, saj so dotedanji izsledki bolj ko ne res špekulirali o tem, da se po 
telesni dejavnosti ljudje bolje počutijo, da se med telesno dejavnostjo poveča izlo-
čanje endorfinov, da nadledvična žleza proizvaja več steroidov, ki nam pomagajo 
zmanjševati stres, nekatere teorije pa so zelo mehanicistično govorile tudi o tem, 
da se anksioznost in druga negativna psihološka stanja omilijo zgolj zaradi tega, 
ker živčni dražljaji, potrebni za gibanje, zapolnijo informacijske kanale in one-
mogočijo ta negativna stanja (Schwartz idr. 1978). Precej bolj sta bila Folkins in 
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Sime leta 1981 prizanesljiva do proučevanja kognitivnih stanj s pomočjo bioloških 
povratnih informacij (Lazarus 1975), vendar pa je bila v tistem času tehnologija, 
ki je med gibanjem omogočala pridobivanje povratnih informacij, kot so srčni 
utrip, temperatura telesa, možgansko valovanje, dihanje in mišično delovanje, še  
v povojih.

Ravno zaradi izjemnega napredka diagnostičnih metod v nevrologiji od 
osemdesetih let 20. stoletja dalje, ki so raziskovalcem omogočale vse natančnejšo 
spremljavo možganske dejavnosti, pa danes vemo veliko več o kognitivnem delo-
vanju, strukturi in funkciji možganov. Hkrati je v tem obdobju izjemen napredek 
dosegla tudi diagnostika na področju kineziologije, ki raziskovalcem ponuja teh-
nologijo za objektivno spremljavo telesne dejavnosti in preverjene merske baterije 
za določanje gibalne učinkovitosti, s pomočjo katerih danes vemo veliko tako o 
vzorcih telesne dejavnosti otrok kot o strukturi gibalnega prostora in vzorcih 
razvoja gibalnih sposobnosti. Pregled večine raziskav o telesni dejavnosti, telesnem 
fitnesu, kognitivnem delovanju in učni uspešnosti v zadnjih 30 letih, ki ga je leta 
2016 opravila skupina raziskovalcev v okviru American College of Sports Medicine 
(Donnelly idr. 2016), je zaradi tega prinesel precej bolj konkretne ugotovitve kot 
že omenjeni pregledni članek Folkinsa in Sima leta 1981. Pokazal je namreč, da 
telesna dejavnost neposredno izboljšuje izvršilno funkcijo (ang. executive function), 
torej kognitivno delovanje, ki je podlaga za izbiro, razporejanje, usklajevanje in 
nadzor kompleksnih, ciljno usmerjenih procesov, povezanih z zaznavo, spominom 
in odzivom posameznika (Donnelly idr. 2016). 

Povezanost telesne dejavnosti, telesnega fitnesa in kognitivnega 
delovanja

Zaradi jasnosti nadaljnje razprave je smotrno razložiti osnovne termine, saj v 
slovenskem prostoru strokovna terminologija ni vedno rabljena na enak način. S 
terminom telesna dejavnost označujemo vse vrste telesnega gibanja, ki jih povzročajo 
skeletne mišice in pri tem porabljajo energijo. Telesna vadba je tista vrsta telesne 
dejavnosti, ki je načrtovana, strukturirana in se ponavlja z namenom ohranjanja 
ali izboljševanja telesnega fitnesa. Telesni fitnes je fiziološko stanje, ki zmanjšuje 
tveganje bolezenskih stanj, povezanih s pomanjkanjem telesne dejavnosti, in nam 
omogoča učinkovito opravljanje vsakdanjih opravil ter ukvarjanje s športnimi 
dejavnostmi. Kot kazalnik telesnega fitnesa bomo v prispevku uporabljali gibalno 
učinkovitost, ki se kaže v ravni razvitosti različnih gibalnih sposobnosti, kot so 
aerobna vzdržljivost, mišična vzdržljivost, mišična moč, koordinacija in gibljivost. 
S terminom kognitivno delovanje označujemo množico mentalnih procesov, ki 
sodelujejo pri zaznavi, pomnjenju, razumevanju in odzivanju, kot kazalnik učin-
kovitosti kognitivnega delovanja pa v prispevku uporabljamo učno uspešnost, ki bo 
natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Raziskovalci so v zadnjem desetletju identificirali vrsto mehanizmov, ki delu-
jejo kot prenašalci pozitivnih učinkov telesne dejavnosti in še posebej telesne vadbe 
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na kognitivno delovanje. Telesna dejavnost omogoča boljšo prekrvitev (Querido in 
Sheel 2007) v tistih delih možganov, ki so povezani z izvršilno funkcijo, še posebej v 
prefrontalni skorji (Voss idr. 2011), ter spreminja sinaptične prenose na tak način, 
da spreminja tudi razmišljanje, sprejemanje odločitev in vedenje (Kopp 2012).
Možganski nevrotropni dejavniki, ki jih sproža telesna vadba in pospešujejo rast 
nevronov, imajo neposreden vpliv na učinkovitost učenja in pomnjenja (Voss idr. 
2013). Redna in dolgotrajna telesna vadba tudi dokazano izboljšuje rast možgan-
skega ožilja, s čimer se izboljša pretok krvi in s tem energijska oskrba možganov 
(Schmidt idr. 2013). Telesna vadba, katere intenzivnost je v bližini laktatnega 
praga, izboljšuje kognitivno delovanje tudi s tem, da se v takšnih stanjih povečajo 
koncentracije kateholaminov, hormonov nadledvične žleze, vazopresinov in betaen-
dorfinov v krvi, to pa povzroči povečano izločanje nevrotransmitorjev v centralnem 
živčnem sistemu, posledica česar je izboljšanje pozornosti (McMorris idr. 2008). Ne 
nazadnje so pri otrocih, ki dosegajo višje ravni telesnega fitnesa, opazili, da imajo v 
primerjavi z vrstniki s skromnejšim telesnim fitnesom večji volumen možganov, ki 
se kaže v večjem volumnu bazalnih ganglijev in hipokampusa ter večjem volumnu 
možganske beline, kar omogoča boljšo komunikacijo med različnimi regijami mož-
ganske sivine (Chaddock-Heyman idr. 2014).

Kljub vsem znanstvenim dokazom šolski sistemi po vsem svetu v veliki meri 
zanemarjajo možnosti izboljšav svoje učinkovitosti s spodbujanjem telesne dejav-
nosti med poukom in telesno dejavnim načinom poučevanja, pri čemer bi lahko 
izkoriščali vse opisane mehanizme. Tudi slovenski šolski sistem pri tem ni izjema, 
vendar pa imamo v primerjavi z drugimi šolskimi sistemi nekatere prednosti, med 
katerimi je gotovo tudi možnost rabe podatkov Športnovzgojnega kartona, ki so 
danes del sistema SLOfit, za praktično preverjanje povezave med telesnim fitnesom 
kot posledico redne telesne dejavnosti in telesne vadbe ter učno uspešnostjo kot 
merilom uspešnosti izobraževanja posameznika.

Študija primera opazovalnega proučevanja povezanosti gibalne 
učinkovitosti in učne uspešnosti

Namen raziskave

Namen tega članka ni empirično dokazati, da lahko s krepitvijo telesnega fit-
nesa razvijamo tudi učni potencial posameznega otroka ali celotne populacije otrok, 
saj je uporabljeni pristop nenaključna opazovalna študija primera s kontrolami, 
na študiji primera pa želimo pokazati, kaj se zgodi, ko iz populacije otrok ene šole 
izluščimo oba ekstrema – gibalno najbolj in gibalno najmanj učinkovite otroke – in 
preverimo, ali med tema skupinama otrok obstaja razlika v učni uspešnosti.
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Vzorec

Kot smo že zapisali, želimo z opazovalno študijo proučiti, kakšna je povezanost 
gibalne učinkovitosti otrok in njihove učne uspešnosti, zaradi česar smo na vzorcu 
50 najbolj in enakem številu najmanj gibalno učinkovitih otrok od 3. do 9. razreda 
izbrane osnovne šole v letu 2015 preverili (Tabela 1), kakšno učno uspešnost dose-
gata prva in druga skupina otrok. Z določitvijo vzorca zgolj z ene šole, ki je imela 
v omenjenih razredih skupno 537 učencev, smo želeli zmanjšati vpliv dejavnikov 
različnih šolskih okolij tako na učno uspešnost kot na gibalni razvoj, v vzorec pa 
niso bili izbrani otroci 1. in 2. razreda, ker je v teh razredih ocenjevanje opisno. 

Razred Št. fantov Št. deklet Skupno št.

3. razred 8 8 16

4. razred 5 10 15

5. razred 2 4 6

6. razred 4 4 8

7. razred 9 8 17

8. razred 9 5 14

9. razred 13 11 24

Tabela 1: Opis vzorca glede na spol in razred

Zbiranje podatkov

Kljub bliskovitemu tehnološkemu razvoju tehnologija za objektivno spremljanje 
telesne dejavnosti še vedno ni na takšni ravni, da bi omogočala tako zanesljivo in 
natančno spremljanje telesne dejavnosti, da bi lahko določili, katere vrste telesne 
dejavnosti, kakšne intenzivnosti, kakšne pogostnosti, kakšnega trajanja in v katerem 
razvojnem obdobju najbolje vplivajo na razvoj posameznih kognitivnih sposobnosti 
otroka. Telesne dejavnosti, kljub poplavi pametnih zapestnic, aplikacij za pametne 
telefone, pedometrov in merilnikov porabe energije, tudi danes še ne znamo meriti, 
ampak jo zgolj ocenjujemo. Ta tehnologija tudi ne omogoča dolgotrajnega spremljanja 
telesne dejavnosti in je najpogosteje omejena na analiziranje enotedenske telesne 
dejavnosti, v tako kratkem obdobju spremljave pa zagotovo ne moremo pričakovati 
kakšnega bistvenega trajnega vpliva na kognitivno delovanje posameznika. Na srečo 
pa imamo na voljo drugo rešitev, ki nam omogoča anamnezo telesne dejavnosti 
posameznika, saj se zgodovina telesne dejavnosti posameznika izraža v stopnji 
njegovega telesnega fitnesa, torej v njegovi gibalni učinkovitosti, opredeljeni z raz-
ličnimi gibalnimi sposobnostmi. Telesni fitnes posameznika se namreč izboljšuje v 
skladu z njegovo telesno dejavnostjo in gibalno bolj učinkoviti otroci so tisti, ki so 
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telesno bolj dejavni in manj časa preživijo sede, njihove gibalne sposobnosti pa so 
zaradi tega bolj razvite kot pri manj dejavnih otrocih. 

Podatke o gibalni učinkovitosti vključenih otrok smo pridobili prek meritev 
za SLOfit – Športnovzgojni karton, ki je nacionalni sistem za spremljavo telesnega 
in gibalnega razvoja otrok in mladostnikov (Kovač idr. 2011). Meritve za SLOfit 
so bile v skladu s protokolom na šoli izvedene v aprilu 2015, izvajali so jih učitelji 
športne vzgoje v sodelovanju z razrednimi učiteljicami, vsem otrokom, ki so bili ob 
soglasju staršev vključeni v analizo, pa smo izmerili telesno višino, maso, kožno 
gubo nadlahti, število dotikov plošče z roko v 20 sekundah, dolžino skoka v daljino 
z mesta, čas izvedbe poligona nazaj, število dvigov trupa v 60 sekundah, globino 
predklona na klopci, čas vese v zgibi, čas teka na 60 metrov in čas teka na 600 
metrov. Rezultati meritev so bili poslani na Fakulteto za šport, kjer so podatke 
pregledali in ovrednotili ter obdelane podatke vrnili na šolo. Podatke o ocenah 
posameznih predmetov in o subvenciji prehrane smo pridobili iz šolskih evidenc 
ob koncu pouka v juniju 2016.

Kazalniki

Kot kazalnik učne uspešnosti smo uporabili povprečno oceno vseh predmetov, 
ob tem pa tudi oceno matematike, ki ima v slovenskem prostoru najvišjo napovedno 
vrednost prihodnjega učnega uspeha v srednji šoli (Flere idr. 2009). 

Kot kazalnik gibalne učinkovitosti smo uporabili indeks gibalne učinkovitosti, 
ki ga učitelji poznajo tudi kot vrednost XT, navedeno na poročilih o telesnem in 
gibalnem razvoju otrok SLOfit, ki jih šole prejmejo od Fakultete za šport. To vred-
nost izračunamo kot povprečje T-vrednosti osmih gibalnih merskih nalog merske 
baterije SLOfit (Kovač idr. 2011), T-vrednost posamezne merske naloge pa je izra-
čunana na podlagi standardizacije glede na spol in razred šolanja kot: T-vrednost = 
z-vrednost x 10 + 50. Indeks gibalne učinkovitosti nam daje informacijo o splošni 
gibalni učinkovitosti, na podlagi katere ocenjujemo gibalni razvoj posameznega 
otroka in sklepamo o obsegu njegove vsakdanje telesne dejavnosti.

Ker trenutni dokazi kažejo, da na telesno dejavnost in posledično na telesni 
fitnes otrok vpliva tudi ekonomski položaj njihovih družin (Lioret idr. 2000), smo 
ob obeh omenjenih kazalnikih v analizi upoštevali tudi ekonomski status družine, 
za katerega smo uporabili kazalnik subvencije prehrane (brez subvencije, subven-
cionirana malica, subvencionirana malica in kosilo). Obseg subvencionirane prehrane 
je objektiven kazalnik ekonomskega statusa družine, saj višji delež subvencije kaže 
na nižji ekonomski status družine.

Glede na to, da podatki tako v Sloveniji (Flere idr. 2009) kot po svetu (Voyer 
in Voyer 2014) kažejo, da so v osnovni šoli na splošno učno bolj uspešna dekleta, 
smo v analizi upoštevali tudi spol.

Zbiranje podatkov ni bilo del financiranega raziskovalnega projekta, zaradi česar 
nismo imeli časovnih in finančnih možnosti zbiranja podatkov o učni uspešnosti vseh 
učencev in smo v vzorec izbrali skrajni skupini glede na gibalno učinkovitost, torej 
gibalno najbolj in gibalno najmanj učinkovite otroke. Takšen pristop je opredelil tudi 
načine statistične obdelave podatkov, pri čemer smo upoštevali omejitve tovrstnega 
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pristopa, ki ga v statističnih krogih imenujejo analiza skrajnih skupin (Preacher idr. 
2005). Pri izboru statističnih metod smo upoštevali tri osnovne omejitvene posledice 
pristopa analiz skrajnih skupin in smo se izognili tako interpretaciji prenapihn-
jenih mer velikosti standardiziranih učinkov kot tudi gradnji modelov, pri katerih 
bi morda tvegali neupravičene predpostavke o linearnosti in članstvu v skupinah, 
ob tem pa smo upoštevali, da je zaradi vključitve skrajnih skupin zanesljivost naše 
analize bolj verjetno zmanjšana kot pa povečana (Preacher idr. 2005). 

Izračunali smo povezanost med indeksom gibalne učinkovitosti in oceno 
matematike ter povprečno oceno vseh predmetov vključno z oceno matematike, 
pri čemer pa smo izvedli tudi popravek korelacijskega koeficienta (Wiberg in 
Sundström 2009) zaradi omejitve razpona, ki je posledica vključitve zgolj skrajno 
gibalno učinkovitih in neučinkovitih otrok. Pri tem smo uporabili postopek, ki sta 
ga predlagala Pearson (1903) in Thorndike (1949).

Obdelava podatkov

Podatke smo statistično obdelali s programsko opremo IBM SPSS Statistics 
24, grafične prikaze pa oblikovali s programsko opremo Microsoft Excel.

Najprej smo s t-testom za neodvisne vzorce proučili razliko med spoloma v 
povprečni oceni, oceni matematike in gibalni učinkovitosti posebej v skupini gibalno 
najbolj učinkovitih in gibalno najmanj učinkovitih otrok, nato smo z analizo variance 
proučili razliko pri vseh treh kazalnikih znotraj vseh treh družbenoekonomskih 
skupin otrok, povezanost med učno uspešnostjo in gibalno učinkovitostjo pa smo 
preverili z analizo parcialne korelacije, pri čemer smo izločili vpliv ekonomskega 
statusa in spola na učno uspešnost in gibalno učinkovitost. Izračunani korelacijski 
koeficient smo popravili, da bi se izognili precenjevanju korelacijskega koeficienta 
zaradi omejenega razpona (Pearson 1903). 
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Rezultati analize povezanosti gibalne učinkovitosti in učne uspešnosti

T-test za neodvisne vzorce je pokazal (Tabela 2), da so bila v skupini najmanj 
gibalno učinkovitih otrok dekleta statistično značilno bolj gibalno učinkovita od 
fantov, medtem ko v povprečni oceni in oceni matematike razlika med fanti in dekleti 
ni bila statistično značilna. Na drugi strani v skupini najbolj gibalno učinkovitih ni 
bilo statistično značilnih razlik niti v gibalni učinkovitosti niti v povprečni oceni 
ali oceni matematike.

Spol M SD t df Sig.

Gibalno neučinkoviti otroci

Indeks gibalne učinkovitosti
Fantje 40,64 1,80 -2,16 48,00 0,04

Dekleta 41,88 2,24 -2,16 45,86 0,04

Povprečna ocena
Fantje 3,24 0,79 -1,38 48,00 0,18

Dekleta 3,55 0,82 -1,38 47,94 0,18

Ocena matematike
Fantje 2,64 1,00 -1,20 48,00 0,24

Dekleta 3,00 1,12 -1,20 47,36 0,24

Gibalno nadarjeni otroci

Indeks gibalne učinkovitosti
Fantje 59,60 2,10 -0,44 48,00 0,66

Dekleta 59,84 1,77 -0,44 46,67 0,66

Povprečna ocena
Fantje 4,40 0,69 -1,80 48,00 0,08

Dekleta 4,69 0,43 -1,80 40,32 0,08

Ocena matematike
Fantje 4,16 1,03 -0,73 48,00 0,47

Dekleta 4,36 0,91 -0,73 47,27 0,47

Tabela 2: Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik med spoloma (t-test za neod-
visne vzorce) v skupini gibalno neučinkovitih in gibalno nadarjenih otrok

Legenda: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, t – t-vrednost, df – stopnja prostosti,  
Sig. – statistična značilnost; v vsaki skupini gibalne učinkovitosti je 25 fantov in 25 deklet.

Analiza variance (Tabela 3) je v skupini gibalno najmanj učinkovitih otrok 
pokazala, da glede na ekonomski položaj družine med njimi ni bilo razlik niti v 
gibalni učinkovitosti niti v povprečni oceni ali oceni matematike. Na drugi strani 
se je pokazalo, da so imeli med različnimi ekonomskimi skupinami v skupini gi-
balno najbolj učinkovitih otrok tisti otroci, ki niso imeli subvencionirane prehrane, 
statistično značilno višjo povprečno oceno in oceno matematike, medtem ko se v 
gibalni učinkovitosti statistično značilne razlike niso izrazile.
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Ekonomski status M SD n F df Sig.

Gibalno neučinkoviti otroci

Indeks gibalne 
učinkovitosti

Brez subvencije 40,68 2,73 19

1,15 (2, 47) 0,325Subvencija malice 41,61 1,41 23

Subvencija malice in kosila 41,63 2,07 8

Povprečna ocena

Brez subvencije 3,68 0,88 19

2,03 (2, 47) 0,142Subvencija malice 3,23 0,78 23

Subvencija malice in kosila 3,19 0,58 8

Ocena 
matematike

Brez subvencije 3,26 1,05 19

3,39 (2, 47) 0,056Subvencija malice 2,65 0,98 23

Subvencija malice in kosila 2,25 1,04 8

Gibalno nadarjeni otroci

Indeks gibalne 
učinkovitosti

Brez subvencije 59,85 2,03 41

1,10 (1, 48) 0,300Subvencija malice 59,11 1,27 9

Subvencija malice in kosila - - 0

Povprečna ocena

Brez subvencije 4,66 0,47 41

10,42 (1, 48) 0,002Subvencija malice 4,02 0,79 9

Subvencija malice in kosila - - 0

Ocena 
matematike

Brez subvencije 4,44 0,87 41

9,14 (1, 48) 0,004Subvencija malice 3,44 1,01 9

Subvencija malice in kosila - - 0

Tabela 3: Osnovni opisni statistični podatki in rezultati preverjanja razlik glede na ekonomski status 
(analiza variance One-way ANOVA) v skupini gibalno neučinkovitih in gibalno nadarjenih otrok

Legenda: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, N – število, F – F-vrednost, df – stopnja 
prostosti, Sig. – statistična značilnost; med gibalno nadarjenimi otroki ni noben otrok imel subven-
cionirane malice in kosila.

Zaradi prikazanih razlik v učni uspešnosti glede na spol in ekonomski status 
družine (Tabeli 2 in 3) smo v analizi parcialnih korelacij izločili vpliv obeh omenjenih 
dejavnikov na povezanost med gibalno učinkovitostjo in učno uspešnostjo, analiza pa 
je pokazala, da obstaja zmerno visoka statistično značilna pozitivna povezanost med 
indeksom gibalne učinkovitost in obema kazalnikoma učne uspešnosti, povprečno 
oceno in oceno matematike (Tabela 4).

Kazalnik SDo SDn r rp

Povprečna ocena 9,49 6,53 0,55* 0,42*

Ocena matematike 9,49 6,53 0,47* 0,34*

Tabela 4: Standardni odkloni v omejenem (SDo) in neomejenem vzorcu (SDn) ter korelacije med gibalno 
učinkovitostjo in učno uspešnostjo brez popravka (r) in s popravkom (rp)

Legenda: * p < 0,001
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Zaradi omejenega vzorca, ki je vključeval le skrajni skupini gibalno nadarjenih 
in gibalno neučinkovitih, je standardni odklon v tem omejenem vzorcu (SDo) večji 
kot standardni odklon v neomejenem vzorcu vseh otrok od 3. do 9. razreda na šoli 
(SDn), kar smo upoštevali pri popravku korelacijskega koeficienta. Pri nepopravljenem 
korelacijskem koeficientu (r) je indeks gibalne učinkovitosti pojasnjeval 30,25 % 
oziroma 22,01 % variance skupne učne uspešnosti oziroma učne uspešnosti pri 
matematiki, po popravku omejitve razpona pa je pri popravljenem korelacijskem 
koeficientu (rp) indeks gibalne učinkovitosti pojasnjeval 17,64 % oziroma 11,56 %  
variance skupne učne uspešnosti oziroma učne uspešnosti pri matematiki, pri čemer 
je bila statistična značilnost na ravni p < 0,001.

Primerjava povprečnih vrednosti indeksa gibalne učinkovitosti (Slika 1) 
zgovorno priča o veliki razliki v gibalni učinkovitosti med skupinama gibalno 
neučinkovitih in gibalno nadarjenih otrok, saj je v prvi skupini indeks znašal le 
41,26 (SD = 2,11), kar pomeni, da je bilo od te skupine otrok v Sloveniji slabših 
zgolj 19 % otrok, medtem ko je bilo od skupine gibalno nadarjenih z indeksom 
59,72 (SD = 1,93) v Sloveniji boljših manj kot 17 % otrok. Zgolj po naključju sta 
bili povprečni vrednosti indeksa gibalne učinkovitosti vseh otrok od 3. do 9. razreda 
in analiziranega vzorca enaki (50,49), gibalna učinkovitost povprečnega otroka te 
šole pa je bila višja od 52 % vseh otrok v Sloveniji.   
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Slika 1: Primerjava povprečij indeksa gibalne učinkovitosti vseh otrok od 3. do 9. razreda, vzorca, sku-
pine gibalno nadarjenih in skupine gibalno neučinkovitih otrok

Tudi primerjava povprečnih ocen in ocen matematike v skrajnih skupinah gi-
balne učinkovitosti je zgovorna (Slika 2), saj imata oba kazalnika v skupini gibalno 
neučinkovitih bistveno nižjo vrednost kot v skupini gibalno nadarjenih, ob tem pa 
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so v skupini gibalno nadarjenih manjši tudi standardni odkloni, kar nakazuje na 
večjo homogenost te skupine.
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Slika 2: Primerjave povprečnih ocen in ocen matematike v skupini gibalno neučinkovitih in gibalno 
nadarjenih otrok

Sklep: Kaj nam gibalna učinkovitost lahko pove o učni uspešnosti 
otrok?

Študija našega primera je pokazala na pozitivno povezanost gibalne učinkovitosti 
in učne uspešnosti, pri čemer pa je treba še enkrat poudariti, da sta bili v analizo 
vključeni skrajni skupini gibalno najbolj in najmanj učinkovitih otrok. Pokazalo 
se je, da so gibalno najbolj učinkoviti otroci bistveno bolj učno uspešni od gibalno 
najmanj učinkovitih otrok, ne glede na njihov ekonomski položaj in spol. Implika-
cije te ugotovitve za šolski sistem so zelo pomembne, saj kažejo na to, da moramo 
za izboljšanje učne uspešnosti otrok v Sloveniji razmišljati tudi o tem, kako lahko 
v šolskem okolju otrokom ponudimo še več telesne dejavnosti, in to ne le v obliki 
ure športa v šoli na dan, temveč tudi s spreminjanjem klasičnih sedečih načinov 
šolskega izobraževanja z dinamičnimi načini učenja v gibanju tako na prostem kot 
v učilnicah. Na ta način bi lahko vplivali tudi na povečevanje siceršnje habitualne 
telesne dejavnosti otrok, ki bi se lahko izrazila tako v izboljšanju gibalne učinko-
vitosti kot tudi učne uspešnosti.

Kljub uporabi konservativnega pristopa s popravkom korelacijskega koeficienta 
je naša analiza pokazala, da obstaja pozitivna povezanost med gibalno učinkovitostjo 
in učno uspešnostjo, pokazalo pa se je tudi, da je povprečna ocena vseh predmetov 
nekoliko močnejši kazalnik kot ocena matematike. Podatki torej nakazujejo, da 
se tisti otroci, ki so bolj gibalno učinkoviti, verjetno tudi bolj učinkovito učijo, pri 
čemer pa se kaže, da najbolj učno uspešni otroci zelo verjetno niso tisti, ki se učijo 
največ, ampak tisti, ki so se zaradi zadostne telesne dejavnosti sposobni naučiti, torej 
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tisti, katerih možgani dopuščajo hitrejše shranjevanje večje količine podatkov in 
bolj kakovostno procesiranje podatkov zaradi boljših nevronskih povezav (Bangsbo 
idr. 2016; Castelli idr. 2007). 

Izsledki naše raziskave potrjujejo izsledke nekaterih sorodnih raziskav, ki so 
preverjale povezanost telesnega fitnesa in kognitivnega delovanja. Verburgh in so-
delavci (2016) so na primer analizirali razlike v kognitivnem delovanju med otroki 
športniki, ki so redno trenirali nogomet, in otroki, ki niso bili vključeni v nobeno 
organizirano športno vadbo. Analiza je pokazala, da so imeli športniki bistveno 
boljši kratkoročni in delovni spomin ter boljšo pozornost od nešportnikov, vsi trije 
omenjeni dejavniki pa so ključni tudi pri doseganju učne uspešnosti. Tudi izsledki 
Sardinhe in sodelavcev (2014), ki so proučevali povezanost srčno-dihalnega fitnesa z 
učno uspešnostjo otrok, so potrdili, da so imeli otroci z visoko ravnjo srčno-dihalnega 
fitnesa 127 % večjo verjetnost doseganja boljše učne uspešnosti od otrok z nizkim 
srčno-dihalnim fitnesom. Tudi raziskave, ki so proučevale razlike v rabi jezika med 
otroki z višjo ali nižjo ravnjo srčno-dihalnega fitnesa (Scudder idr., 2014), so pokazale, 
da otroci z višjo ravnjo srčno-dihalnega fitnesa uporabljajo bogatejšo mrežo besed 
in njihovih pomenov, hkrati pa imajo tudi bistveno boljšo sposobnost odkrivanja in 
popravljanja slovničnih napak, kar ima lahko neposreden vpliv na učno uspešnost 
pri različnih predmetih. Čeprav se je večji del študij, ki so proučevale povezanost 
telesnega fitnesa z učno uspešnostjo, osredotočal predvsem na srčno-dihalni fitnes, 
postaja vse bolj očitno, da k izboljšanju možnosti za boljšo učno uspešnost prispeva 
tudi mišični fitnes, čeprav trenutni dokazi niso enoznačni. Kao in sodelavci (2016) 
so na primer ugotovili, da je mišični fitnes pozitivno povezan z delovnim spominom 
neodvisno od srčno-dihalnega fitnesa, ne pa tudi z učno uspešnostjo pri matematiki, 
študija Kalantarija in Esmaeilzaddeha (2016) pa je pokazala le na povezanost učne 
uspešnosti s srčno-dihalnim fitnesom, ne pa tudi z mišičnim fitnesom. Podobno 
so tudi Chu in sodelavci (2016) v svoji pregledni študiji ugotavljali, da je bila v 
vseh analiziranih študijah bolj konsistentna povezanost srčno-dihalnega fitnesa 
in učne uspešnosti kot pa povezanost mišičnega fitnesa in učne uspešnosti. S tega 
vidika je naša študija ponudila dodatne dokaze, da k učni uspešnosti ne prispeva 
zgolj aerobna vzdržljivost kot kazalnik srčno-dihalnega fitnesa, ampak tudi druge 
gibalne sposobnosti, saj je uporabljeni indeks gibalne učinkovitosti sestavljen iz 
rezultatov osmih gibalnih merskih nalog, ki imajo enako težo in med katerimi po-
meni rezultat teka na 600 metrov kot kazalnik srčno-dihalnega fitnesa le osmino 
celotnega indeksa gibalne učinkovitosti.

Če naše ugotovitve na študiji primera ene same šole postavimo v širši kontekst 
zaznanih trendov razvoja gibalne učinkovitosti in učne uspešnosti v Sloveniji, lahko 
ugotovimo, da so se ob izboljšanju učnih dosežkov slovenskih otrok v zadnjih med-
narodnih primerjavah, kot sta PISA (Štraus idr. 2016) in TIMSS (Japelj Pavešić in 
Svetlik 2016a, 2016b), izboljšali tudi trendi gibalne učinkovitosti slovenskih otrok 
(Starc idr. 2016), čemur smo priča od šolskega leta 2010/11, ko je bil v slovenske 
osnovne šole vpeljan program Zdrav življenjski slog (Strel 2014). Ta je več kot 30.000 
otrokom prinesel dodatno uro ali dve strokovno vodenega športa v šoli, k temu pa 
lahko prištejemo še učinke neobveznega izbirnega predmeta šport v drugem triletju, 
ki je tudi prinesel povečanje telesne dejavnosti velikemu deležu otrok v šoli. Številni 
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slovenski otroci so v zadnjih šestih letih tako postali bolj telesno dejavni, izboljšala 
se je njihova gibalna učinkovitost, hkrati pa tudi njihova učna uspešnost, kar je 
vsaj deloma morda povezano z izboljševanjem gibalne učinkovitosti in bi moralo 
postati predmet obširnejših multidisciplinarnih raziskav. Zato lahko sklenemo, 
da bi zagotovljena ura športa v šoli vsak dan, telesno dejavni odmori ter izvajanje 
gibalno dejavnega učenja, ob izboljšanju gibalne učinkovitosti, počutja in zdravja 
otrok, verjetno imeli zelo ugodne učinke tudi na učno uspešnost otrok. Ključ do 
boljše učne uspešnosti otrok v slovenskih šolah torej morda leži tudi v zagotavljanju 
gibalno spodbudnega šolskega okolja ter ustvarjanja priložnosti za optimalen razvoj 
in delovanje otroških možganov z drugačno organizacijo pouka in drugačnimi načini 
učenja in ne zgolj v povečevanju obsega učnih obremenitev v šoli in prostem času. 
Ker je slovenski šolski sistem precej enoten in tudi sicer deprivilegiranim skupinam 
omogoča enakovredne možnosti razvoja (Starc in Klinčarov 2016), bi s tem lahko še 
pripomogli k zmanjševanju neenakosti tako v zdravju kot v učni uspešnosti otrok.
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uvod

Fenomen nadarjenosti je postal aktualen že konec 19. stoletja, še posebej pa 
od začetka 20. stoletja, ko so se psihologi začeli ukvarjati z vprašanji inteligentnosti 
(glej Hymer idr. 2009; Shore 2010; Callahan & Herberg Davis 2013). Nadarjenost 
je izjemno kompleksna in ima mnoge specifike, kar se kaže v pestrosti opredelje-
vanja nadarjenosti ter posledično tudi v odkrivanju nadarjenih in v načinih dela z 
njimi (Hymer idr. 2009; Shore 2010; Callahan & Herberg Davis 2013. V sodobnem 
času je to področje deležno velike pozornosti tako v globalnem kot v slovenskem 
prostoru. V Sloveniji že 17 let velja Koncept odkrivanja nadarjenih učencev in 
vzgojno-izobraževalnega dela z njimi (1999) in v skladu z njim je v slovenskih 
osnovnih šolah 26 % otrok prepoznanih kot nadarjenih, v gimnazijah pa več kot  
50 % (Juriševič 2012). V tem Konceptu … (1999) je upoštevan večdimenzionalni 
model nadarjenosti (Žagar 2006). Pomen kombinacije različnih kriterijev za odkri-
vanje nadarjenosti dokazujejo številni avtorji (npr. Barber in Torney-Purta 2008; 
Hymer idr. 2009; Robinson in Campbell 2010 idr.). Tudi mednarodna raziskava  
J. Freeman s sodelavci (2010) je pokazala, da je kombinacija različnih kriterijev 
pri odkrivanju nadarjenosti prevladujoča oblika identifikacije. Podobne ugotovitve 
najdemo v poročilu Eurydica (2006). Ta študija je med drugim pokazala, da je za 
države EU značilen delež 3 do 10 % odkritih nadarjenih v šolski populaciji (prav tam, 
str. 5). Slovenski model odkrivanja nadarjenih torej z uporabo večdimenzionalnega 
modela sledi trendu v mednarodnem prostoru, po številu odkritih nadarjenih v šolski 
populaciji – 26 % v OŠ, v gimnazijah pa več kot 50 % (Juriševič 2012, str. 106) – pa 
bistveno odstopa od povprečja v državah EU. Ob številu odkritih nadarjenih učencev 
po obstoječem modelu pa med številnimi problemi zbuja še posebno skrb podatek, 
ki ga navaja analiza uresničevanja Koncepta za osnovne šole v letu 2011 (Bezić in 
Deutch 2011) o samo 0,6 % identificiranih nadarjenih učencih z »zelo neugodnimi 
socialnimi razmerami« (prav tam, str. 25). 

Med številnimi pomisleki, ki jih sproža zgoraj navedeno, se zastavlja tudi 
vprašanje o stanju na področju odkrivanja nadarjenih učencev pred uvedbo veljavnega 
modela. Zaradi tega je namen pričujočega članka ugotoviti in pregledati značilnosti 
odkrivanja nadarjenih učencev od začetka 20. stoletja do uvedbe zdajšnjega modela, 
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pri čemer nas je še posebej zanimala skrb za nadarjene učence iz deprivilegiranega 
družinskega okolja. Namen članka pa je tudi prikaz nekaterih pomembnejših 
aktualnih problemov na tem področju v slovenskih šolah.

Za celotno obdobje smo opravili pregled publikacij s pomočjo slovenske Vza-
jemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI s ključnimi besedami: 
nadarjenost, talentiranost, nadarjeni, talenti, nadarjeni učenci, talentirani učenci. 
Pregledali smo tudi slovenske pedagoške publikacije s tega področja, in sicer vse 
letnike (od leta 1880 do leta 1950) pedagoškega časopisa Popotnik in vse letnike 
revije Sodobna pedagogika (naslednica revije Popotnik) do leta 1990, posamezne 
letnike časopisa učiteljev Učiteljski tovariš (letniki med 1900 in 1941) in posamezne 
številke Pedagoškega zbornika Slovenske šolske matice ter posamezne izvode drugih 
časopisov (npr. Sodobnost, Teorija in praksa idr.). Za obdobje po uvedbi Koncepta 
odkrivanja nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalnega dela z njimi pa tudi 
dostopna poročila Zavoda RS za šolstvo o odkrivanju nadarjenih in delu z njimi v 
osnovni in srednji šoli.

V nadaljevanju bomo prikazali ugotovljene značilnosti za obdobje do II. sve-
tovne vojne in za obdobje po II. svetovni vojni do 90. let, v zadnjem delu pa ključne 
značilnosti današnjega stanja na področju nadarjenosti v slovenskih šolah.

Odnos do nadarjenosti in nadarjenih učencev v obdobju pred  
II. svetovno vojno

Po pregledu dostopnih slovenskih publikacij ugotavljamo, da se je na začetku 
20. stoletja nadarjenost povezovala predvsem s splošno zmožnostjo nadaljnjega 
šolanja in je bila tudi izrazito spolno določena. Tako v različnih časopisih najdemo 
pozive staršem za vključitev »nadarjenih sinov« v študij, kot na primer članek z 
naslovom »Starši, dajte nadarjene sinove študirat!« (Učiteljski tovariš 1908, str. 2). 
V vseh teh prispevkih je bila v ospredju splošna potreba naroda po izobrazbi v po-
vezavi s skrbjo za zagotavljanje sposobnega, izobraženega kadra zaradi pomanjkanja 
duhovnikov, učiteljev, pravnikov, zdravnikov ter slovenskih uradnikov. Starše so 
pozivali, naj svojim otrokom zagotovijo boljšo prihodnost. Ob tem je zanimivo, da 
je bila posebna pozornost namenjena mladim iz nižjih družbenih slojev. Starše in 
bodoče študente iz nižjih družbenih slojev so spodbujali, naj izkoristijo socialno 
pomoč, ki so jo ponujala takrat nastala društva za podporo revnejših dijakov in 
študentov, ter možnost brezplačnega kosila v dijaških kuhinjah (prav tam).

Razumevanje nadarjenosti, ki je temeljilo predvsem na zmožnosti nadaljnjega 
šolanja in »pridnosti«, je bilo na Slovenskem prisotno do 30. let 20. stoletja, ko 
lahko zasledimo večji interes za obravnavo nadarjenosti kot psihološke posebnosti 
posameznika ter iskanje ustreznega pedagoškega pristopa. Tako so pedagoški 
časopisi (npr. Popotnik) objavljali različne članke, ki so prikazovali pristope dela z 
nadarjenimi v tuji pedagoški praksi (npr. Iz šole za izredno nadarjene otroke, 1933). 

Med prvimi slovenskimi pedagogi, ki so v tistem obdobju objavili strokovne 
razprave o odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi, je bil Karel Ozvald. V 
svojih prispevkih je posebej omenjal nujnost dobre pedagoške in strokovne uspo-
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sobljenosti učiteljev, še zlasti učiteljev v srednji šoli (Ozvald 1927, 1934a, 1940). V 
zvezi z odkrivanjem nadarjenih pa je v tistem času imel pomembno vlogo tudi Vlado 
Schmidt. Nadarjenost sta obravnavala s povsem različnih perspektiv, zato ni nena-
vadno, da sta bila tudi medsebojno kritična. Ozvald je bil prvi profesor pedagogike 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani od ustanovitve leta 1919 naprej (Protner 2000; 
Vidmar, 2016) in predstavnik t. i. duhoslovne oziroma kulturne pedagogike (prav 
tam). Schmidt pa je bil med ustanovitelji Banovinske poklicne svetovalnice v Lju-
bljani in od njenega nastanka (1938) naprej tudi njen vodja (Žvokelj 1998). Poklicne 
svetovalnice so v Evropi nastajale že od leta 1909 naprej (prav tam) in Ozvald je 
bil kritičen do delovanja poklicnih svetovalnic že pred nastankom slovenske. Kot 
ključne probleme je še posebej navajal pomen in problem strokovne usposobljenosti 
poklicnih svetovalcev, zahtevnost prepoznavanja specifičnosti posameznega mla-
dostnika ali mladostnice ter dvom o možnosti merjenja sposobnosti in interesov 
posameznikov (Ozvald 1934b). Schmidt je bil v tistem obdobju ne samo zagovornik 
tovrstnega merjenja, ampak tudi izvajalec testiranja inteligentnosti, kar je razvidno 
tudi iz njegovega poročila o raziskavi »Inteligentnost, šolski uspehi in družbeni izvor 
dijakov ljubljanskih srednjih in meščanskih šol« (Schmidt 1939). Poudaril je, da je 
»metoda tega sestavka eksperimentalna« (prav tam, str. 169), in tudi, da se izogiba 
»vsakega duhoslovnega razglabljanja« (prav tam), kar kaže njegov kritični odnos do 
hermenevtike kot raziskovalne metode duhoslovne oziroma kulturne pedagogike. 
Nasprotno pa je Ozvald (1940) dokazoval, da testiranje inteligentnosti ne more 
biti ključni način ugotavljanja nadarjenosti. Problematiziral je tudi povezovanje 
nadarjenosti s šolsko uspešnostjo ter poudaril, da ima nadarjenost več različnih 
dimenzij in se ne kaže pri vseh posameznikih na isti način (prav tam, 57). Pomen 
kombinacije različnih kriterijev za odkrivanje nadarjenosti, na katero je opozoril 
Ozvald (prav tam), danes dokazujejo številni avtorji (npr. Barber in Torney-Purta 
2008; Hymer idr. 2009; Robinson in Campbell 2010 idr.).

Ozvald (1940) je kot posebno pereč problem testiranja omenjal tudi usposo-
bljenost tistih, ki izvajajo testiranje in interpretirajo rezultate. Poudaril je pomen 
dobre usposobljenosti in nadarjenosti psihologa (prav tam, str. 53). Ozvaldovo opo-
zarjanje na vprašanje ustrezne usposobljenosti tistih, ki prepoznavajo nadarjenost, 
je še danes aktualno. Številne študije (glej Koren 1971; Kogej 1972; Jukič 2003; 
Barber in Torney-Purta, 2008) namreč že dolga desetletja opozarjajo na problem 
(ne)usposobljenosti učiteljev za prepoznavanje nadarjenih učencev. Kot poseben 
problem pa je Ozvald (1940) omenjal tudi, da je Schmidt šolske sposobnosti deset-
letnih učencev testiral s testi, ki so, kot je rekel, »rahla revizija ameriških Army 
Alpha testov« (Ozvald 1940, str. 65). Še v istem letu je Schmidt (1940) objavil članek 
o že opravljeni standardizaciji testa inteligentnosti na Slovenskem in pojasnil, da 
uporabljajo spremenjeno češko predelavo omenjenega ameriškega vojaškega testa 
inteligentnosti. 

Testiranje inteligentnosti kot podlaga za prepoznavanje nadarjenosti ni 
sporno. Dejstvo namreč je, da je bilo za takratni čas tudi drugod v svetu značilno 
prepoznavanje nadarjenosti z merjenjem inteligentnosti (Hymer idr. 2009; Shore 
2010; Callahan in Herberg Davis 2013). Problematične pa so ugotovitve o povezavi 
med šolskim uspehom, inteligentnostjo in družbenim izvorom dijakov. Schmidt 
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(1939) je namreč ugotavljal močno in statistično pomembno povezavo med šolskim 
uspehom in inteligentnostjo, oziroma, kot je zapisal: »Iz tega lahko sklepamo, da je 
inteligentnost, ki jo ta test ugotavlja, glavni činitelj šolskega uspeha«. (Prav tam,  
str. 172) Še bolj presenetljiv pa je njegov sklep, da je »inteligentnost družbeno 
odvisna« (prav tam, str. 172). In še bolj, da »je za svoj sloj povprečno razvit 12 
letni otrok nekvalificiranih delavcev približno toliko inteligenten, kakor za svoj 
sloj povprečno razvit 10 letni otrok dobro situiranih in akademsko izobraženih 
staršev« (prav tam, str. 172). 

Ozvald (1940) je v svojem kritičnem odzivu menil nasprotno, da šolski uspeh ni 
odvisen samo od inteligentnosti, kar so kasneje dokazale številne študije (npr. Koren 
1971; Kogej 1972; Makarovič 1988, 1996; Harris idr. 1986; Barber in Torney-Purta 
2008). Dokazoval je, da nanj vplivajo tudi interes, spomin, pridnost, vestnost, reden 
šolski obisk, socialna vključenost, zdravje, urejene domače razmere ipd. (Ozvald, 
1940). Zaradi pomanjkljivosti testiranja je bil še posebej kritičen do podeljevanja 
štipendij nadarjenim učencem zgolj na podlagi rezultatov testiranja (prav tam).

Schmidtove ugotovitve (1939) je kritično ovrednotil tudi anonimni avtor  
(A. N. 1941) v reviji Sodobnost. Posebej kritičen je bil do ugotovljene visoke korela-
cije med šolskim uspehom in inteligentnostjo ter do Schmidtove ugotovitve, da so 
»otroci nekvalificiranih delavcev manj inteligentni od otrok iz višjih slojev« (prav 
tam). Na ta članek se je že v naslednji številki Sodobnosti odzval Schmidt (1941) 
ter opozoril na pomanjkljivosti v prispevku A. N. (1941). Poudaril je, da v poklicni 
svetovalnici izvajajo svetovanje na podlagi različnih dejavnikov in je test inteligent-
nosti samo eden izmed njih. Navedel je, da pojmujejo inteligentnost kot rezultanto 
dveh dejavnikov, in sicer prirojene dispozicije in pa okolja, ki je to dispozicijo bolj 
ali manj kakovostno oblikovalo in razvijalo (Schmidt 1941). Še več, trdil je, da je 
»inteligentnost delavskih otrok drugačna od inteligentnosti meščanskih otrok, 
ker živijo v drugačnem okolju« in ker vpliva okolje ne le na »kolikost, temveč tudi 
na kakovost duševnih funkcij, torej tudi na kakovost inteligentnosti« (prav tam,  
str. 90). Ne glede na to, da je Schmidt (1941) poskušal ugotovitve o povezavi inteli-
gentnosti in socialno-ekonomskega statusa otrok nekoliko omiliti, je nesporno, da 
je popolnoma spregledal pomen in vpliv kulturnega in socialnega kapitala.1 Res je, 
da se začne vprašanje kulturnega kapitala učencev intenzivneje obravnavati šele 
od 60. let naprej2 (npr. Bourdieu, Passeron 1964 v Štrajn 2002; Bourdieu 1974), 
a avtor A. N. (1941) in Ozvald (1940) sta ta problem videla že v času Schmidovih 
(1939; 1941) ugotovitev. 

V prvi polovici 20. stoletja je bila torej za področje nadarjenosti učencev značilna 
že dokaj velika dinamika. V prvih desetletjih 20. stoletja sta opazna poudarjanje 

1  Schmidt je svoj (zgoraj opisani) odnos do interpretacije testov inteligentnosti nekaj let pozneje 
radikalno spremenil in poudaril pomen razumevanja otrokovega socialnega okolja. Že leta 1948 je v 
učbeniku Pedagogika, ki ga je napisal za slušatelje Višje pedagoške šole v Ljubljani, zapisal: »Poleg poiz-
kusov nekaterih naših učiteljev je to zgrešeno metodo zlasti uporabljala nekdanja Poklicna svetovalnica 
v Ljubljani pod vodstvom dr. Vlada Schmidta.« (Schmidt 1984, str. 56)

2  Monografija Bourdieuja in Passerona iz leta 1964 Dediči, študentje in kultura je, kot meni Štrajn 
(2002), »ena od odločilnih za celotno področje, v katerem se je vprašanje dostopnosti izobraževanja po-
stavilo ne samo kot vprašanje abstraktne pravičnosti, ampak kot vprašanje, ki zahteva analizo socialnih 
razmerij, institucij in vložkov socialnih skupin v to področje.« 
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pomena nadarjenih učencev z vidika potenciala za rast celotnega naroda ter skrb za 
podporo otrok in študentov iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Ta 
je sicer v zadnjem desetletju pred II. svetovno vojno izginjala (vsaj propagiranja in 
spodbujanja skrbi za učence z nizkim socialno-ekonomskim statusom ni več možno 
zaslediti). Schmidt (1939, 1941) je v svoji raziskavi celo brez kritičnosti do metode 
testiranja, ki ji je sledil, za otroke iz družin nekvalificiranih delavcev navajal nižjo 
stopnjo inteligentnosti. Še danes pa so aktualne in za tisti čas napredne ugoto-
vitve Ozvalda (1927, 1934a, 1940) o nujnosti ustrezne usposobljenosti učiteljev pri 
odkrivanju nadarjenih in delu z njimi ter o problemu vrednotenja šolskega uspeha. 

Odnos do nadarjenosti in nadarjenih učencev v obdobju po II. svetovni 
vojni

Po II. svetovni vojni dolga leta ne zasledimo posebne obravnave nadarjenih 
učencev – šele konec 60. let se pojavijo prvi posamezni prispevki o tej temi. Omeniti 
velja predvsem Jana Makaroviča in njegovo delo v poklicni svetovalnici. Poklicno 
svetovanje se je sicer ponovno začelo izvajati že v 50. letih, a »infrastruktura pok-
licnega usmerjanja«, kot je to imenoval Makarovič (1996), se začne izgrajevati leta 
1964 (prav tam, str. 19). To gradivo se je kmalu začelo uporabljati tudi za odkrivanje 
vrhunsko nadarjenih (prav tam). Pokazalo se je, da se številni nadarjeni učenci zaradi 
slabih socialno-ekonomskih razmer odločajo za hitro pot do zaposlitve in se vpisujejo 
na poklicne šole ali se zaposlijo celo takoj po osnovni šoli (Kogej 1972). Zaradi tega 
je bil že leta 1966 pri Službi za zaposlovanje ustanovljen sklad za štipendiranje 
nadarjenih iz socialno-ekonomsko šibkega okolja (prav tam), kmalu za tem pa še 
podoben sklad pri Republiškem zavodu za zaposlovanje z imenom »Milijoni za na-
darjene« (Makarovič 1996, Kogej 1972). Kmalu se je ob postavljenih kriterijih za 
pridobitev štipendije (nizek socialno-ekonomski status in najmanj prav dober uspeh) 
pokazal problem neustreznosti učnega uspeha kot kriterija nadarjenosti. Izkazalo 
se je namreč, da ima najmanj tretjina učencev z nadpovprečnimi intelektualnimi 
sposobnostmi zelo nizek učni uspeh (Kogej 1972). Med temi učenci je bilo več 
fantov kot deklet, učencev s specifičnimi učnimi težavami, učencev z emocionalnimi 
težavami ter otrok iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom (prav tam). 
A štipendiranje nadarjenih iz delavskih in kmečkih družin je bilo v takratnem času 
hitro označeno kot »elitistično« in v 70. letih odpravljeno (Makarovič 1996).

V začetku 70. let so v Sloveniji nastale tudi prve večje študije o obravnavi 
nadarjenih učencev. Tako je leta 1970 Ivan Ferbežer (1970a) objavil pregleden 
članek o značilnostih nadarjenih otrok ter prispevek o vlogi učiteljev in vzgojiteljev 
nadarjenih otrok (Ferbežer 1970b, 1971). V letu 1972 je Pavle Kogej objavil pre-
gledno raziskavo »Skrb za nadarjeno mladino«, Makarovič pa leta 1973 začel izvajati 
raziskavo (s spremljavo tisoč učencev) o vlogi družbene neenakosti pri aktualizaciji 
intelektualnih potencialov (Makarovič 1996). 

V omenjenih delih izstopa poudarjanje ključne vloge učiteljev nadarjenih 
učencev, ob tem pa kritika okostenele osnovne šole in (ne)usposobljenosti učiteljev 
za ustrezno delo z nadarjenimi učenci in sploh za prepoznavanje nadarjenih  
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(npr. Ferbežer 1970b, 1971; Kogej 1972). Ob tem so še posebej omenjali problem 
ustreznih kriterijev za prepoznavanje nadarjenih otrok. Kot še posebej sporna 
so videli kriterija šolske uspešnost in vedenja otrok, še zlasti pri otrocih z nižjim 
socialno-ekonomskim statusom (npr. Kogej 1972). 

V 80. letih 20. stoletja se je raziskovanje problematike odkrivanja in obravnave 
nadarjenih učencev zelo razširilo. Na tem področju so tedaj izšle tudi prve monogra-
fije slovenskih avtorjev (npr. Trstenjak 1981; Pečjak 1987; Makarovič 1984, 1985, 
1986; Strmčnik 1987). Tem in tistim, ki so se s to problematiko obširno ukvarjali že 
v 70. letih (npr. Makarovič, Ferbežer), so se pridružili še številni drugi. Med njimi 
naj omenimo na primer A. Mikuš Kos in B. Jurmana. V povezavi z nadarjenostjo so 
se v 80. letih pojavili tudi različni članki tako v dnevnem tisku kot v pedagoškem 
in družboslovnem (npr. številni članki v Prosvetnem delavcu, Sodobni pedagogiki, 
Vzgoji in izobraževanju, Anthroposu). V obdobju 80. let je nastalo tudi sedem 
diplomskih in ena magistrska naloga o nadarjenosti (podatki COBISS na ključne 
besede »nadarjenost«; »nadarjeni«).

Omenjena dela iz obdobja 80. let so se ukvarjala z značilnostmi in pomenom 
nadarjenosti ter značilnostmi in potrebami nadarjenih otrok, s pomenom in vlogo 
učiteljev nadarjenih otrok, z individualizacijo in diferenciacijo učiteljevega dela ter z 
vprašanjem družbene neenakosti pri prepoznavanju nadarjenosti in šolske uspešnosti 
nadarjenih otrok. Do tega je bil še posebej kritičen Makarovič (1984, 1985), ki je 
dokazoval problem vpliva družbenoekonomskega statusa na šolsko uspešnost otrok 
(prav tam). Ob tem je opozarjal, da šolski uspeh nima samo selektivne funkcije, 
ampak tudi orientacijsko (prav tam). Tako je poudaril, kako »usodno je, da nimajo 
do delavskih in kmečkih otrok predsodke le drugi, ampak imajo podobne predsodke 
tudi oni sami« (Makarovič 1985, str. 93). Prav zaradi tega je menil, da ni dovolj, 
da talente odkrijemo, ampak jim moramo omogočiti tudi, da sami odkrijejo svoje 
lastne talente (prav tam).

Prav za omogočanje in dostopnost šolanja vsem nadarjenim mladim se je v 
letu 1986 ponovno uvedlo štipendiranje nadarjenih (Zoisove štipendije),3 skupaj 
z izdelano metodologijo za prepoznavanje nadarjenih (Makarovič 1996). Istega 
leta je bil v Ljubljani organiziran tudi strokovni posvet »Drugačnost otrok v naši 
osnovni šoli«, kjer so obravnavali tako otroke s posebnimi potrebami kot tudi 
nadarjene. Ugotovitve posveta v povezavi z nadarjenimi so se nanašale na proble-
matiko značilnosti nadarjenih, odkrivanja teh otrok in dela z njimi ter na ključno 
vlogo učiteljevega pristopa, dela in ustrezne usposobljenosti ter na vpliv socialno-
ekonomskega položaja družine na otrokovo uspešnost in prepoznano nadarjenost.

Nadarjenih in možnih vzgojno-izobraževalnih pristopov pri delu z njimi pa so se 
dotaknili tudi na seji predsedstva Zveze socialistične mladine Slovenije (RK ZSMS) 
o obnovi šolstva v Sloveniji leta 1987. Pri obravnavi nujnosti celostne strategije 
dolgoročnega razvoja šolstva je bil podan tudi predlog oziroma ideja ustanavljanja 
posebnih centrov za nadarjene za dodatno ustvarjalno-raziskovalno delo. Ta ideja 
je doživela večinsko nesoglasje s prevladujočim argumentom, da bi s tem naredili 

3  Zoisove štipendije so se po tej metodologiji podeljevale do leta 2007, ko je začel veljati novi Zakon 
o štipendiranju − ZŠtip (2007).
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»prvi korak h kasti oziroma eliti nadarjenih« (Proti »eliti« nadarjenih 1987, str. 1), 
to pa je sprožilo številne odzive v strokovnih in dnevnih časopisih. V izhodišču sta 
se izoblikovala predvsem dva pogleda: perspektiva premajhne skrbi za nadarjene 
v šolah, zanemarjanje njihovih potreb in vprašanje strahu pred ustvarjalnostjo, 
razvojem ipd., na drugi strani pa dokazovanje, da je v šolah za nadarjene že tako 
dovolj dobro poskrbljeno.

V začetnem obdobju tranzicije, tj. v 90. letih, se je obravnava pomena in 
prepoznavanja nadarjenosti v Sloveniji še bolj intenzivirala tako na strokovni kot 
tudi na zakonodajni ravni. Leta 1996 je obravnava nadarjenosti in nadarjenih v 
slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu dobila na podlagi Bele knjige o vzgoji 
in izobraževanju v Sloveniji iz leta 1995 tudi izhodišča za ustrezno šolsko zako-
nodajo.4 V skladu s temi zakonskimi podlagami je bil leta 1999 potrjen Koncept 
odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli,5 leta 2007 pa še Koncept 
vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju. 

V 90. letih sta se raziskovanje in družbena pozornost do nadarjenosti v šoli 
zelo okrepila in z zakonskimi podlagami dosegla neke vrste vrh. Zgodil pa se je pre-
obrat na področju, ki je nekoč pravzaprav sprožilo obravnavo nadarjenosti v šolah, 
tj. prepoznavanje in pomoč učencem z nizkim socialno-ekonomskim statusom, kar 
bomo poskušali prikazati v nadaljevanju pri obravnavi aktualnega stanja na tem 
področju v slovenskih šolah.

Stanje v obravnavi in prepoznavanju nadarjenih učencev v slovenskih 
šolah6

Že v uvodu smo omenili velik delež odkritih nadarjenih v šolski populaciji, 
ki je tudi bistveno večji kot v ostalih državah EU. Velik delež nadarjenih v naših 
šolah ob problemu ustrezne identifikacije (Juriševič 2012) pa odpira še vprašanja 
o drugih težavah in ovirah. Na problem usposobljenosti učiteljev so opozarjali že 
od predvojnega obdobja naprej, še posebej pa v 80. letih. Vendar po pregledu v 
študijskem letu 2016/17 veljavnih predmetnikov pedagoških študijskih programov 
Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter Pedagoške fakultete Univerze 
na Primorskem ugotavljamo, da v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju 
učiteljev, z izjemo enega izbirnega predmeta na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
in enega7 na Pedagoški fakulteti v Kopru ter enega predmeta na 2. stopnji dveh 

4  Zakon o osnovni šoli – ZOsn (1996), Zakon o gimnazijah – ZGim (1996), Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (1996).

5  Po Konceptu … (1999) so v osnovni šoli kot nadarjeni prepoznani tisti, ki so pokazali visoke 
dosežke ali potenciale na splošno intelektualnem, ustvarjalnem, učnem, voditeljskem, umetniškem ali 
psihomotoričnem področju (prav tam). V postopku identifikacije v osnovni šoli so upoštevane ocene uči-
teljev (ocenjevalne lestvice) in testi sposobnosti ter ustvarjalnosti, učenec pa je prepoznan kot nadarjen, 
če je vsaj pri enem od meril dosegel zahtevani nadpovprečni rezultat (prav tam).

6  Ta del je bolj obširno prikazan v članku Domiter Protner (2015).
7  Na študijskem programu Pedagogika.



58 Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies  Domiter Protner

študijskih programov8 Pedagoške fakultete v Mariboru in enega9 Pedagoške fakul-
tete v Kopru, ni posebnih predmetov, ki bi učiteljem zagotovili kompetence za delo 
z nadarjenimi učenci. Zavod RS za šolstvo sicer v zvezi z nadarjenimi učenci že od 
leta 1996 naprej organizira seminarje za šolske svetovalne delavce in učitelje (Bezić 
2011). Za strokovno usposobljenost učiteljev, še posebej tistih, ki so v vlogi mentorjev 
ali celo ocenjevalcev,10 pa je to premalo, kar ugotavljajo tudi v doslej opravljenih 
analizah ZRSŠ in raziskavah (Bezić in Deutch 2011; Juriševič 2012). Spregledati 
ne gre niti vprašanja motivacije strokovnih delavcev za delo z nadarjenimi učenci. 
Pogosto mnenje učiteljev, ki ga navajajo različni avtorji (Hymer idr. 2009), je, da 
je njihova vloga poučevanje, ne razsojanje o značilnostih in potrebah nadarjenih. 
Slednje je povezano tudi s celotno klimo na šoli in odnosom do nadarjenosti na-
sploh (Rosič 2003; Stevanovič 2003). S klimo in odnosi v posameznih šolah lahko 
pojasnjujemo in povezujemo tudi problem motivacije učiteljev, saj je ta pogosto 
odraz ne samo individualnih specifičnosti, ampak tudi vzdušja na šoli. Zanemarljivi 
pa niso niti drugi vidiki v delu učiteljev. Nekateri avtorji poudarjajo, da za delo z 
nadarjenimi učenci ni dovolj samo strokovna usposobljenost učiteljev mentorjev, 
ampak sta pomembna tudi nadarjenost samih mentorjev (Jukič 2003) in zavzet 
(strasten) odnos učitelja mentorja do predmetnega področja (Robinson, Campbell 
2010). Prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela zahteva ob posebnem znanju 
učiteljev tudi njihovo kreativnost. In ni nenavadno, da se individualizacija pogosto 
omeji na priprave na tekmovanja ter dodatne naloge (Domiter Protner 2015). Pri 
tem seveda ne gre zanemariti za sodobni čas značilne (pre)obremenjenosti učiteljev 
s številnimi nalogami in projekti. V povezavi s slednjim je tudi problem motivira-
nosti in občutljivosti učiteljev tako za odkrivanje nadarjenosti kot za prilagajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela. Ob dejstvu, da v naših osnovnih šolah kot nadarjene 
prepoznamo več kot četrtino učencev in v gimnazijah v povprečju kar polovico dijakov, 
se pojavljajo še nove težave. Kako pričakovati od učitelja, ki se vsakodnevno sreča 
tudi z 200 različnimi učenci v različnih oddelkih, da bo kontinuirano in kvalitetno 
spremljal prepoznane nadarjene ter kreativno in kvalitetno diferenciral oziroma 
individualiziral vzgojno-izobraževalno delo z njimi? To pogosto presega zmožnosti 
še tako usposobljenih, kreativnih in nadarjenih učiteljev. 

Velik delež nadarjenih v naših šolah ob zgoraj omenjenih zadregah učiteljev 
povzroča še več drugih pomembnih težav. Ob tako velikem številu prepoznanih na-
darjenih je lahko še posebej v gimnazijah v manjšini druga skupina učencev oziroma 
dijakov, tj. tistih, ki niso prepoznani kot nadarjeni. Posledično se torej srečujemo 
z dvema skupinama, ki sta lahko stigmatizirani kot drugačni. Že poimenovanje 
nadarjenih in dejavnosti za nadarjene z imeni, kot so klubi za nadarjene, ekskur-
zije za nadarjene, lahko povzroča težave in stiske obema skupinama, še posebej pa 
skupini učencev, ki niso prepoznani kot nadarjeni.

8  Študijska programa 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju in Razredni pouk.
9  Študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika
10  V postopku identifikacije v osnovni šoli so upoštevane ocene učiteljev o nadarjenosti učencev na 

posameznih področjih (ocenjevalne lestvice).



      59
Odnos do nadarjenih učencev in družbena (ne)enakost nadarjenih v slovenskih šolah ... 
Attitudes towards gifted students and the social (in)equality of gifted students in ...

Odkrivanje nadarjenih in družbena neenakost 

Najbolj pereč problem in neustreznost sedanjega modela odkrivanja nadarjenih 
pa se kaže v poglabljanju družbene neenakosti. Podatek o samo 0,6 % evidentiranih 
in identificiranih nadarjenih učencih iz deprivilegiranega družinskega okolja (Bezić 
in Deutch 2011) je alarmanten, še posebej glede na kar 13,8-odstotno stopnjo tve-
ganja revščine za starostno skupino otrok do 17. leta v istem letu (2011) (podatkovni 
portal SI-STAT). Povezava šolske uspešnosti s socialno-ekonomskim statusom 
družine je dokazana v številnih študijah (npr. Bourdieu 1974, 1986; Coleman 1988; 
Makarovič 1984; Flere idr. 2009). Vpliv kulturnega kapitala na šolsko uspešnost 
otrok je bil dokazan tudi v Sloveniji (Makarovič 1984) že pred uvedbo sedanjega 
modela prepoznavanja nadarjenih. 

Možnost izključevanja deprivilegiranih otrok povečujejo še drugi dejavniki. Med 
pomembnimi je tudi težnja staršev po maksimalnih spodbudah za otrokov razvoj, 
zaradi česar starši vključujejo otroke v številne dejavnosti že od najzgodnejšega 
otroštva naprej. Te dejavnosti pa so težje dostopne za vedno večji krog otrok, za 
tiste, ki živijo na pragu revščine, pa popolnoma nedostopne. Razlike med otroki se 
tako še povečujejo. Otroci iz deprivilegiranega okolja imajo ob nižjem kulturnem 
kapitalu in spodbudah pri šolskem delu tudi manj znanja in pridobljenih veščin 
pri drugih dejavnostih, v katere so bili njihovi sošolci vključeni že od predšolskega 
obdobja naprej. 

Po obstoječem modelu odkrivanja nadarjenih je v srednji šoli možna identifika-
cija tudi ob dosežku na državni ravni. V tem ne bi bilo nič spornega, če bi upoštevali 
zgoraj omenjene razlike v možnostih in dostopnostih priprave. Problem pa je, da 
obstoječi model teh različnih možnosti (ne)dostopa ne upošteva. Kot primer nave-
dimo samo dosežke na področju tujih jezikov, športa in glasbe. To so področja, na 
katera so številni otroci vključeni že od zgodnjega otroštva naprej, v veliki večini 
pa gre za plačljive dejavnosti. A to še ni vse, saj ima tudi štipendiranje nadarjenih 
(Zoisova štipendija) od leta 2008 naprej med kriteriji za dodelitev štipendije šolski 
uspeh in dosežek, kar še dodatno povečuje možnost izključevanja otrok iz deprivi-
legiranega okolja. 

Zaključek

Po kratkem pregledu značilnosti odkrivanja nadarjenih na Slovenskem ugo-
tavljamo, da so že v prvi polovici 20. stoletja namenjali posebno pozornost nadarjenim 
in tudi organizirano skrbeli za nadarjene učence iz depriviligiranega družinskega 
okolja. V 60. letih smo opazili nadgradnjo nastajajočih trendov iz prejšnjega ob-
dobja, ko so pozornost usmerili na pomoč učencem iz deprivilegiranega okolja in na 
iskanje ustreznega načina za prepoznavanje nadarjenosti z namenom podeljevanja 
štipendij. Ob tem se je pokazal problem objektivnosti učnega uspeha kot merila ter 
vloge učiteljev in njihovih napak pri prepoznavanju nadarjenosti in ustreznem delu 
z nadarjenimi. Problem usposobljenosti učiteljev in napak v učiteljevi identifikaciji 
nadarjenih so sicer že pred II. svetovno vojno empirično dokazovali v tujem prostoru 
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(npr. Witty v Koren 1971), pri nas pa je na to opozarjal že Ozvald (1940). V 80. letih 
se je pozornost, namenjena vlogi učitelja in tudi vprašanju nadarjenih učencev z 
nizkim socialno-ekonomskim statusom in kulturnim kapitalom, še okrepila, vzpo-
stavilo pa se je tudi štipendiranje nadarjenih otrok.

V zadnjih dveh desetletjih se zelo povečuje tudi družbena in politična pozornost 
do fenomena nadarjenosti, kar potrjuje tezo Borlanda (2013), da je nadarjenost 
socialni konstrukt. Poseben poudarek je na izkazovanju dosežkov ali kot pravi 
Lyotard (1984 v Barle 2007): »preračunljivost in tekmovalnost je ‘lingua franca’ 
novega diskurza moči«. Izobraževalni dosežki se običajno predstavljajo z vidika 
razvoja, vendar ne smemo zanemariti, da pomenijo tudi kapital. V Strategiji EU 
2020 je celo zapisano, da »če bi EU dosegla ciljno vrednost (delež učencev z nizkimi 
dosežki do leta 2020 manj kot 15 %) […] se bo BDP EU do leta 2090 povečal za 
21 bilijonov EUR« (Štremfel 2014). Ob ekonomskem razumevanju izobraževalnih 
dosežkov ni nenavadno, da kapital usmerja tudi pot do teh dosežkov. V zadnjih 
desetletjih smo priča vedno bolj razvitemu vzgojno-izobraževalnemu trgu. Razvoj 
sposobnosti in prepoznavanje nadarjenosti ni samo v interesu optimalnega razvoja 
otrok, ampak pomeni tudi zadovoljevanje potreb staršev, izobraževalnih institucij in 
s tem povezanega trga ter seveda kapitala (Domiter Protner, 2015). Nadarjeni otrok 
je tako lahko v družini ali šoli tudi simbol prestiža, kar ugotavljajo tudi različni drugi 
avtorji (Ball 2003). Če pogledamo s te perspektive, ni nenavadno, da je tudi v naših 
šolah zaznati povečan pritisk staršev po odkrivanju nadarjenih (Juriševič 2010). 

Posledice zgoraj navedenega in obstoječe metodologije odkrivanja nadarjenih 
se kažejo v izjemno velikem deležu odkritih nadarjenih učencev v slovenskih šolah. 
Tako velikemu številu učencev je zelo težko zagotavljati posebne razmere za opti-
malen razvoj, še posebej ob neustrezni usposobljenosti učiteljev na tem področju. 
Posebno težavo pa pomeni tudi že omenjeno nastajanje in položaj »druge« skupine 
učencev, ki niso prepoznani kot nadarjeni. Glede na to, da imajo pri prepoznavanju 
nadarjenih po obstoječih konceptih pomembno vlogo dosežki, za razvoj katerih je 
ob kulturnem in socialnem kapitalu staršev potreben tudi ekonomski kapital, pa ni 
presenetljivo »spregledanje« učencev iz družin z zelo nizkim socialno-ekonomskim 
statusom, kar je izjemno skrb zbujajoče in potrebno nujne obravnave.

Na posvetu v 80. letih izražena misel »potrebna je previdnost, da se skrb za 
nadarjene ne pretvori v njeno nasprotje« (Švajcer, 1989, str. 1) se danes kaže kot 
upravičena v različnih dimenzijah. Pri skrbi za nadarjene otroke iz deprivilegiranih 
družin se je zagotovo že obrnila v nasprotje prizadevanj iz 20. stoletja, ki so temeljila 
na povečevanju možnosti nadarjenih otrok z nizkim socialno-ekonomskim statusom. 
Obstoječi model odkrivanja nadarjenih učencev ob številnih pomanjkljivostih pa ne 
le reproducira, ampak celo povečuje družbeno neenakost otrok.  
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uvod

Migracije se najpogosteje opredeljujejo kot fizično gibanje skupin oziroma 
posameznikov z enega geografskega območja na drugo (npr. Klinar 1976), vendar 
gre pri tem za veliko bolj kompleksen pojav, ki vključuje, združuje, spreminja, 
dodaja, razbija ekonomske, demografske, politične, družbene, kulturne, ekološke 
in jezikovne pojave. Gre za proces, ki poteka na več ravneh, zato je raziskovanje 
migracij postalo interdisciplinarno polje. Raziskovalke in raziskovalci iz številnih 
znanstvenih disciplin, ki proučujejo migracije, si v raziskavah zastavljajo raznovrstna 
vprašanja, uporabljajo različne metodološke pristope in iščejo različne interpretacije. 
V andragogiki se s proučevanjem migracij in z njim povezanega učenja ukvarjamo 
na dva načina. Prvi je povezan z različnimi vrstami organiziranega izobraževanja 
za migrante (prim. Guo 2013; Moser 2012; Vrečer 2010; Zelinska 2013), drugi 
pa s proučevanjem pojavov informalnega učenja oziroma učenja v vsakdanjem 
življenju (Kožar Rosulnik, Milharčič Hladnik in Ličen 2016; Ličen, Lihtenvalner 
in Podgornik 2012), tj. učenja, ki poteka nenadzorovano in neorganizirano in ga 
lahko interpretiramo kot izkustveno ali biografsko učenje (Kožar Rosulnik 2015). 

V raziskavi, katere izsledke predstavljamo v članku, smo proučevali stališča 
mlajših odraslih, vključenih v program Projektno učenje mlajših odraslih1  
(v nadaljevanju PUM-O), do migracij, njihovo poznavanje migracij ter poglede na 
izobraževanje priseljencev. V zadnjih letih so raziskovalke in raziskovalci v evrop-
skem prostoru že izvedli podobne raziskave (npr. Štefančuk in Lenč 2013; Nedelcu 
2013). Razumevanje stališč je namreč zelo pomembno pri načrtovanju kurikula in 
pri programih usposabljanja za pedagoške oziroma andragoške delavce. Poleg tega 
imajo stališča močan vpliv na načrtovanje oziroma razumevanje izobraževalnih 
politik ter na načrtovanje izobraževalnih programov. 

Menimo, da kljub številnim raziskavam o migracijah v Sloveniji primanjkuje 
empiričnih evidenc, ki bi prinesle odgovore na vprašanje, kakšna so stališča mladih do 
pojava migracij ter kakšno je njihovo poznavanje in razumevanje migracij. Izhajamo 

1  PUM-O je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, namenjen mladim v starosti od 
15 do 26 let, ki imajo status brezposelne osebe in/ali niso vključeni v izobraževanje oziroma se pri tem 
srečujejo s težavami, ki vodijo v opustitev šolanja, in/ali niso zaposleni.
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namreč iz ugotovitve raziskovalke M. Milharčič Hladnik (2016), da se negativna 
stališča, stereotipi, predsodki in negativni diskurz o migracijah v javnem prostoru 
širijo predvsem zaradi slabega poznavanja in razumevanja migracij. Avtorica navaja 
tri razloge za nepoznavanje migracij. Prvega vidi v tem, da se v šolskem sistemu 
na vseh stopnjah izobraževanja premalo (ali ničesar) ne naučimo o migracijah, saj 
te niso vključene v kurikule, kar vodi v splošno nepoznavanje in nerazumevanje 
zgodovinskih dejstev migracijskih tokov, ki že stoletja povzročajo mešanje ljudi, 
kulturne in jezikovne stike ter hibridiziranje identitet (Sedmak 2011); drugega v 
tem, da migracije ne ustrezajo prevladujoči razlagi nacionalne zgodovine in kulture, 
ki sloni na homogenosti kulture; tretjega pa v javnem diskurzu, ki postavlja strogo 
ločnico med nami, ki smo »od tod od vedno«, in »vprašljivimi« prišleki z vnaprej 
sumljivimi nameni. V tem kontekstu interpretacija migracij temelji na konstruktu 
razločevanja med nami, ki naj bi bili večno »zakoreninjeni«, in drugimi, ki se premi-
kajo, so izkoreninjeni in pomenijo odstopanje od normalnosti. Takšno razumevanje 
migracij vodi v oblikovanje stereotipov in predsodkov.

Zaradi boljšega razumevanja pojmov stališče, stereotip in predsodek –  
v vsakdanji pogovorni rabi se namreč pogosto uporabljajo kot sinonimi – bomo 
te v nadaljevanju na kratko razložili, nato pa predstavili opravljeno raziskavo in 
ugotovitve, ki jih prinaša. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako mladi odrasli, ki so del okolja, v kate-
rega prihajajo migranti, razmišljajo o migracijah ter kdo ali kaj vpliva na njihovo 
razmišljanje. Želeli smo spoznati, kako dobro poznajo migracije, kakšne so njihove 
osebne izkušnje tako z migranti kot z migracijami. Zanimalo nas je tudi, kako 
doživljajo položaj migrantov, ali se med njimi pojavljajo stereotipi ter kakšne možnosti 
vidijo glede izobraževanja migrantov. 

Raziskava prinaša spoznanja o tem, kakšna znanja/stališča do migracij imajo 
mladi, ki so zapustili formalno izobraževanje in so vključeni v PUM-O. Za orga-
nizatorje in izvajalce izobraževanja odraslih je poznavanje teh stališč pomembno, 
saj bi ugotovitve, ki jih prinaša raziskava, lahko uporabili kot izhodišča za razvoj 
izobraževalnih vsebin in dejavnosti v programih neformalnega izobraževanja za 
mlajše odrasle.

Stališča, stereotipi in predsodki

V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s stališči. Pojem stališče navadno 
označuje splošne (pozitivne ali negativne) sodbe oziroma vrednotenja različnih 
družbenih situacij, ljudi, predmetov in pojavov (Hogg in Vaughan 2005, str. 150). 
Lahko jih razumemo kot razmeroma trajen sistem pripravljenosti za določen način 
reagiranja, pridobljen v socializaciji, ki vpliva na konsistentnost posameznikovega 
vedenja. Stališča so namreč kompleksne strukture, ki v sebi združujejo tri dimenzije: 
kognitivno, afektivno in vedenjsko2 (prav tam, str. 137).

2  Trikomponentni model stališča.



      69
Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O
Attitudes of young adults toward migration: The case of the PUM-O program

Kognitivna dimenzija vključuje znanje, informacije, misli, ideje, izkušnje, pa 
tudi vrednotne sodbe in argumente o pojavu, dogodku, predmetu, osebi ali situa-
ciji, do katerih oblikujemo stališče. Najosnovnejša oblika kognitivnega elementa 
stališča so kategorije, s katerimi predmete obravnave razvrščamo v razrede (na 
primer kategoriziranje migrantov na neekonomske in ekonomske, prisilne in 
prostovoljne, na begunce itd.). Afektivna ali čustvena komponenta obsega občutja, 
čustva, razpoloženja v zvezi s predmetom stališč, ki so lahko pozitivna, negativna 
ali nevtralna. Ta komponenta je običajno usklajena s kognitivno. Če se med seboj 
razhajata, to skoraj nujno vodi do spremembe stališča (Ule 2009). Afektivna 
komponenta je tudi podlaga za nastanek predsodkov, ki so neupravičena, neargu-
mentirana in nepreverjena stališča (prav tam), ki jih spremljajo močna čustva in 
so zelo odporna proti spremembam (Brown 2010). Predsodki močno vplivajo na 
(pre)oblikovanje samopodobe pri posamezniku in so v tem primeru podlaga osebni 
in socialni identiteti posameznikov ter kolektivnih praks skupin – ne samo tistih, 
ki imajo predsodke, temveč tudi tistih, proti katerim so predsodki usmerjeni, kar 
ugotavlja M. Nastran Ule (1999, str. 300): »Vsebina predsodkov, usmerjenih proti 
njim, postane tudi vsebina njihove samopodobe in njihovih praks. Tako pride do 
znane ‘samoizpolnjujoče se’ napovedi, žrtve predsodkov same s svojim obnašanjem 
legitimirajo predsodke. Tisti, ki izraža predsodke, dobi argumente za svoja ravnanja, 
in sicer ravno od žrtve.« 

Kot neke vrste predstopnjo predsodkov bi lahko opredelili stereotipe, ki te-
meljijo na nepreverjenih dejstvih in govoricah ter poudarjajo tipične poteze neke 
skupine. Nastanejo na podlagi omejenih informacij, predvsem zaradi potrebe po 
poenostavljanju stvarnosti in kompleksnosti pojavov, saj je človekova sposobnost 
za predelovanje informacij omejena (Ule 2009). Medtem ko stereotipe razumemo 
kot posplošene sodbe posameznika o drugih ljudeh, pa predsodke razumemo kot 
sovražna čustva do drugih posameznikov ali družbenih skupin, ki temeljijo na 
napačnih in nefleksibilnih posplošitvah, na določenih (negativnih) stereotipih, kot 
jih opredeljuje Allport (1954). Predsodki so skupki stališč, ki imajo poleg kognitivne 
komponente, značilne za stereotipe, tudi afektivno (emocionalno) in vedenjsko.

Vedenjska dimenzija trikomponentnega modela stališč zajema težnjo človeka, 
da deluje na določen način glede na svoja stališča, ko na primer podpre tiste pojave 
ali situacije, do katerih ima pozitivna stališča, oziroma prepreči tiste pojave ali 
situacije, do katerih ima negativna stališča. Poudarek je torej na pripravljenosti 
za delovanje, na nameri, ne pa na dejavnosti sami (Ule 2009). Čeprav so opisane 
komponente stališč navadno med sabo konsistentne in usklajene, to ni vedno nujno. 
Lahko imamo denimo do nečesa pozitivno stališče, vendar ne ravnamo skladno s tem.

Stališča, predsodki in stereotipi nam pomagajo pri razlagi sveta v smislu po-
enostavljanja njegove kompleksnosti. Njihova glavna funkcija je torej zmanjšanje 
števila informacij, ki jih predelamo v svojem kognitivnem sistemu. To se nam ne 
zdi problematično, saj bi se sicer v preobilju vsakodnevnih informacij lahko izgubili; 
radi pa bi poudarili, da se s tem prezrejo edinstvenost, posebnost, originalnost in 
neponovljivost posameznika. Poleg tega se s splošnimi sodbami marsikomu stori 
krivica, saj ga s stereotipizacijo postavimo v predhodno skonstruiran položaj, ki se 
po navadi le v maločem sklada s tem, kar posameznik v resnici je.
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Raziskava

Raziskovalni problem

Z raziskavo,3 za katero smo podatke zbirali spomladi in poleti 2016, smo 
želeli dobiti vpogled v stališča mlajših odraslih do migracij: zanimalo nas je, kako 
dobro udeleženci programa PUM-O poznajo migracije, kako jih doživljajo, kakšne 
so njihove osebne izkušnje z migracijami in kako doživljajo položaj migrantov, kje 
vidijo pomanjkljivosti in kje rešitve. Zanimalo nas je, ali se med njimi pojavljajo 
stereotipi in predsodki ter kakšni so. Vprašali smo jih tudi o tem, kje pridobivajo 
informacije o migracijah, ali poznajo osebne zgodbe priseljencev ter kakšne možnosti 
vidijo glede izobraževanja migrantov.

Raziskovalna metoda

Empirična raziskava je zasnovana po načelih kvalitativne metodologije 
(Creswell 2013; Denzin in Lincoln 2015). Podatke smo zbirali na več načinov: z 
delno strukturiranim intervjujem, opazovanjem z udeležbo in diskusijo v fokusni 
skupini. Kot prvo smo uporabili tehniko opazovanja z udeležbo, ki velja za eno izmed 
najstarejših tehnik zbiranja podatkov družboslovnega raziskovanja. Odločili smo 
se za tehniko odkritega opazovanja s popolno udeležbo, ki smo jo izvajali od maja 
do julija 2016. Opazovanje je bilo nestrukturirano, kar pomeni, da smo opazovali 
tisto, kar je v danem trenutku pritegnilo našo pozornost. V času opazovanja smo 
vodili dnevnik, v katerega smo zapisovali izjave, misli, ki se tičejo obravnavane teme. 
Relevantne izjave smo kasneje vključili v pripravo intervjuja in vodenje diskusije. 
Kot drugo tehniko zbiranja podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju, 
ki je zelo razširjen v migracijskih študijah (Edwards in Holland 2013; Kožar Ro-
sulnik, Milharčič Hladnik in Ličen 2016; Pajnik in Bajt 2009). Pogovor smo vodili 
z vnaprej pripravljenimi vprašanji, ki smo jih sproti dopolnjevali s podvprašanji. 
Tretja tehnika zbiranja podatkov v raziskavi je bila diskusija, izvedena s fokusno 
skupino. Tudi s pomočjo te tehnike so migracije že proučevali (npr. FEMAGE 2007),4 
kot uspešna se je izkazala tudi pri oblikovanju integracijskih politik (OLIP5 2010) 
in na področju zaposlovanja migrantov (Rolfe idr. 2013). Tema diskusije v fokusni 
skupini naše raziskave so bile seveda migracije. Kot izhodišče za diskusijo smo si 
ogledali film Medena koža (Couleur de peau: miel). Ta prikazuje zgodbo sirote – 
zapuščenega korejskega dečka Junga, ki ga je pri petih letih na ulici v Belgiji našel 
policist. Film prikazuje težave, ki jih je fant imel z vključevanjem v novo družbo in  
kulturo. 

3  Zbiranje podatkov je bila opravljeno v okviru magistrskega dela Pogledi udeležencev PUM-a na 
migracije (Kermc 2016). 

4  Spletna stran projekta: http://www.bib-demografie.de/EN/Research/Project_Archive/FEMAGE/
femage_node.html (pridobljeno 24. 3. 2017).

5  OLIP – The Ottawa Local Immigration Partnership.
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Raziskovana populacija

Raziskovana populacija je zajemala 20 oseb. Število udeležencev pri posamezni 
tehniki zbiranja podatkov je bilo različno: v diskusiji, ki je bila strukturirana kot 
fokusna skupina, je sodelovalo 13 udeležencev (deset moških in tri ženske), od tega 
jih je šest sodelovalo v intervjujih. Udeleženci so bili stari od 15 do 26 let. Večina ni 
imela dokončane srednje šole in so bili v fazi iskanja zaposlitve.

Analiza podatkov

Osnovno empirično gradivo smo uredili tako, da smo izjave in mnenja najprej 
zapisovali v raziskovalni dnevnik. Sledili so intervjuji in diskusija, ki smo jih snemali 
in transkribirali. Pridobljena gradiva smo nato analizirali in opravili kodiranje, pri 
čemer smo se osredotočili na teme (kategorije), ki smo jih določili na podlagi naših 
raziskovalnih vprašanj. Analizo smo opravili v naslednjih korakih: posameznim 
besedam, besednim zvezam in povedim smo pripisali kode, s čimer smo jim pripi-
sali pomen; sorodne pojme smo združili v podkategorije in kategorije. V raziskavi 
smo vzpostavili naslednje kategorije (tematske sklope), skladne z raziskovalnimi 
vprašanji, ki smo jih oblikovali na podlagi že opravljenih raziskav (Štefančuk in 
Lenč 2013; Nedelcu 2013): 1) poznavanje migracij, 2) doživljanje migracij in osebne 
izkušnje, 3) zavedanje o položaju migrantov, 4) stereotipi in predsodki o migrantih, 
5) pridobivanje informacij o migracijah in poznavanje osebnih zgodb, 6) možnost 
izobraževanja migrantov. V nadaljevanju bomo ugotovitve podali po posameznih 
tematskih sklopih.

Rezultati in interpretacija

Pred prikazom ugotovitev bi radi opisali še okoliščine, ki so vplivale na pri-
povedovanje udeležencev. Za udeležence v programu je značilno, da so to ljudje, ki 
so bili v sistemu izobraževanja neuspešni, so brezposelni in na neki način socialno 
izključeni. V njihovem pripovedovanju je mogoče začutiti občutek »odrinjenosti«, 
zato migrante vidijo podobno kot sebe – kot marginalizirane in »zatirane« ljudi. 

V svojem pripovedovanju so precej kritični do družbe oziroma države, ki ne 
»poskrbi« za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Opazili smo, da so v pogovoru o izobraževanju 
migrantov izhajali iz lastnih (negativnih) izkušenj z izobraževalnim sistemom in 
niso pomislili na ljudi, ki so v izobraževanju uspešni in migrirajo prav zaradi boljših 
izobraževalnih možnosti. Poudariti moramo tudi časovno umeščenost raziskave – to 
je bilo obdobje tako imenovane begunske krize, ko so migracije v javnosti dobile še 
posebej negativno konotacijo in so se nemalokrat enačile z begunstvom. Opazili smo, 
da je v pripovedovanju udeležencev o migracijah in migrantih največkrat prisotna 
podoba begunca. Najverjetneje tudi zato, ker sta v času opravljanja raziskave na 
obisk v PUM-O prišla begunca, ki sta jim predstavila svojo osebno zgodbo. Opazili 
smo, da je njuna zgodba precej vplivala na mnenje udeležencev o migracijah, saj so 
v intervjujih pogosto navajali njun primer. Na pripovedovanje udeležencev je vplival 
tudi film, ki smo si ga ogledali pred diskusijo fokusne skupine.
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Poznavanje migracij

Migracije so kompleksen, raznolik proces, ki je stalnica v zgodovini, spreminjajo 
se le vzroki, oblike, obseg, smeri, česar so se zavedali tudi naši sogovorniki. Eden 
je v intervjuju pripovedoval o tem, da migracije obstajajo že od nekdaj:

 Nomadi so bli v bistvu ljudje, k so se skos selil, tko k živali, npr. črede. Prvo je mišljen, 
da gre človek tam, kjer bo lažje preživel, drugo so pa te katastrofe, k se zgodijo, vojne, 
recimo.

Zanimalo nas je, ali mlajši odrasli poznajo vzroke migriranja in kakšne vrste 
migracij poznajo. V intervjujih in diskusiji fokusne skupine se je izkazalo, da 
udeleženci programa PUM-O poznajo vzroke migriranja. Največkrat so kot vzroke 
za migracijo navajali politične in vojne razmere, pa tudi ekonomske – v smislu 
reševanja eksistence oziroma izboljšanja ekonomskega položaja. Nekateri so poleg 
političnih razmer in vojne kot vzroke za selitev v diskusiji navedli tudi nekatere 
druge. Oseba M6 je poleg selitve zaradi zaposlitve in vojn poudarila podnebne, 
okoljske oziroma ekološke vzroke:

 Selijo se zarad podnebja, preživetja, vode. Več vzrokov je lahko. Tudi zarad služb, 
naravnih katastrof, pa zarad vojne. Velik vzrokov je. Poznamo tut dnevne migrante, 
k se pač vozjo v šolo iz kraja v drug kraj. Pol se pa preseljo tut zarad podnebja, ali pa 
nimajo dovolj virov za preživetje.

Zanimivo, da nihče od udeležencev ni omenil osebnih in družinskih vzrokov, 
ki so precej različni in številni. M. Lukšič Hacin (1995) sem prišteva družinske in 
prijateljske odnose. Lahko gre tudi za izobraževanje v tujini, poroko ali prihodnost 
otrok. Pri migrantih, ki si želijo strokovno napredovati, so glavni razlogi selitve 
predvsem pridobivanje znanja, izobrazbe, kvalifikacije ter možnost ustvarjanja za 
profesionalno napredovanje.

Večina udeležencev je poznala razliko med notranjimi in zunanjimi migracijami. 
Oseba S je v intervjuju razložila razliko med njimi:

 Obstajajo notranje in zunanje vrste migriranja. Notranje so znotraj ene države,  
npr. če migriraš v Sloveniji. Zunanje so pa, če greš vn iz države.

Nekateri pojmi (kolonije, ekonomski migranti, skupinske migracije, indivi-
dualne migracije, kriminal, denar) so se pojavljali le enkrat, kar pomeni, da so se 
pojavili le pri eni osebi.

Ko smo mlajše odrasle v intervjujih povprašali o tem, kdaj so začeli razmišljati 
in pridobivati informacije o migracijah, so bili njihovi odgovori podobni izjavi osebe 
T: »Bolj v zadnjem letu. Pred tem mi je blo vse samoumevno.« V fokusni skupini 
smo jih vprašali, ali pumovci7 razmišljajo o problematiki migracij. Povedali so, da se 
zavedajo težavnosti vključevanja migrantov v novo okolje, reševanja stanovanjskega 

6  Imena udeležencev v raziskavi so anonimna, zato jih označujemo s črkami.
7  V medsebojnih pogovorih se udeleženci programa PUM-O imenujejo »pumovci«, zato v besedilu 

za njihovo poimenovanje uporabljamo tudi ta izraz.
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problema in pridobivanja zaposlitve. Nekateri so opisali tudi svoje osebne izkušnje, 
kot na primer oseba S:

 Sam sem bil migrant. Mel sem težave, ker se nisem mogu vključt v družbo. To pusti 
posledice, če se pa seliš iz ene države v drugo, pa še tolk večje. Težko je, ker zapustiš 
svojo domovino. So novi pogoji, drugi standardi, vse je drugo. Težko se zaposliš, težko 
dobiš stanovanje, državljanstvo pa sploh. […] To, da se v otroštvu skos seliš, vpliva na 
tvojo osebnost. Da ti en pečat, sploh če si otrok.

Izjave udeležencev programa PUM-O so pokazale, da poznajo vzroke za migra-
cije in nekatere vrste migracij. Ugotovili smo, da o njih razmišljajo, jih povezujejo 
z zgodovinskim dogajanjem (časovno umestijo migracije v prejšnja obdobja), opa-
zovanjem okolja (vključevanje, stanovanjski problemi), političnim dogajanjem ter 
da so njihova razmišljanja povezana tudi z osebnimi izkušnjami.

Doživljanje migracij in osebne izkušnje

Mlajši odrasli so v intervjujih in diskusiji fokusne skupine pripovedovali o 
tem, kako doživljajo migracije, ter opisali svoje osebne izkušnje z migracijo. Vsi 
udeleženci so migracije doživljali kot izredno težko situacijo. Oseba S je poudarila 
izločenost migrantov iz družbe:

 Bit migrant je izredno težko. Noben te ne sprejme, vsi te čudno gledajo, povsod si na 
nek način zavržen.

Na drugem mestu po pogostosti je bil pojem pridobivanja državljanstva. Večina 
sogovornikov ni poznala pogojev8 za pridobivanje državljanstva v Sloveniji, se je 
pa strinjala, da gre za zapleten postopek. Menili so, da država premalo naredi za 
migrante, svoje mnenje pa so utemeljevali z napačnimi oziroma neustreznimi po-
datki, na primer da jezikovno izobraževanje za migrante organizirajo prostovoljci 
in ne država. 

V veliki večini so udeleženci v ospredje postavili problem integracije, saj se neka-
teri migranti precej razlikujejo od prevladujoče kulture (na primer vera, nacionalna 
pripadnost, osebnost), kar naj bi po njihovem mnenju integracijo otežilo. Po drugi 
strani pa so trije udeleženci težavnost vključevanja priseljencev pripisovali njihovi 
nezainteresiranosti in kršenju zakonov. Doživljanje pumovcev ni bilo naivno, saj se 
zavedajo, da migranti (kakorkoli so jim že naklonjeni) niso a priori (že zato, ker so 
migranti) vsi pošteni, moralni in spoštljivi do zakonodaje, kar je poudarila oseba T:

 Velikokrat nasprotujejo določenim zakonom v državi. Jst mislm, da tut tuki izhaja 
njihov beden položaj. Moral bi bolj upoštevat zakone v državi, pa bi blo mogoče boljše. 
Sej je pršu z razlogom. Ma še druge šanse.

8  Državljanstvo RS se lahko pridobi pod naslednjimi pogoji: finančna preskrbljenost; znanje 
slovenskega jezika za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar se dokaže s spričevalom o uspešno 
opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni; prebivanje v Sloveniji deset let, od tega 
neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje; urejen status tujca; nekaznovanost itd. (povzeto 
po: http://www.infotujci.si/v/18/dr%C5%BEavljanstvo, pridobljeno 11. 5. 2017).
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Tri osebe so bile mnenja, da večinsko prebivalstvo težje sprejema migrante 
predvsem zaradi drugačnega verskega prepričanja. V diskusiji je oseba A omenila, 
da ljudje težje sprejemamo druge, če imajo verska prepričanja, ko so nasprotna 
našim. Prav vera naj bi združevala ali ločevala ljudi. Na ta način se povezujejo tudi 
vrednote migrantov, ki se po mnenju osebe A sicer med seboj razlikujejo.

V intervjuju so tri osebe opisale svojo osebno izkušnjo migracije, ki so jo opre-
delile kot negativno. Oseba S je pripovedovala o težavah, ki jih je imela ob prihodu 
v novo okolje, ter o čustvenem doživljanju ob tem:

 Sam se nisem mogu vklučt v družbo. Velike težave so, ker prideš v neko drugo državo 
in so novi pogoji, drugi standardi in vse je novo. Na začetku sem joku, k sem mogu it 
v šolo, zdej se pa sploh več ne obremenjujem.

Oseba G je pripovedovala o tem, kako so selitve, kljub manjšim razdaljam, 
močno zaznamovale njeno otroštvo. Osebe z izkušnjo migracije so poudarile, da so 
težki predvsem začetki ob vstopanju v novo okolje. Strinjali so se, da je v otroštvu 
to težja izkušnja kot v odraslosti, saj se z migracijo prerežejo socialne strukture 
(izguba prijateljev, sošolcev) in te to prisili k vzpostavitvi novih odnosov, kar je v 
občutljivih otroških letih težje. Mnenje, da je migracija v otroštvu bolj zapletena, 
lahko povezujemo z izkušnjami sogovornikov in tudi z vplivom filma, ki je bil uvod 
v razpravo v fokusni skupini.

Pumovci so bili v svojem doživljanju naklonjeni migrantom, saj se jim zdi mi-
gracija težavno obdobje. Večina je menila, da država premalo naredi za vključevanje 
migrantov v našo družbo, kar pa so utemeljevali z neustreznimi podatki. Po drugi 
strani pa so nekateri težavnost vključevanja pripisovali nezainteresiranosti mi-
grantov ter njihovemu kršenju zakonov. Te osebe so izrazile pričakovanje, da se 
morajo priseljenci popolnoma prilagoditi novemu okolju (asimilacija). Predvsem iz 
pripovedi tistih oseb, ki imajo osebno izkušnjo migracije, smo zaznali, da se zavze-
majo za medsebojno prilagajanje večinske populacije in priseljencev, ne podpirajo 
pa »integracije«, kjer se morajo migranti prilagoditi večinskemu prebivalstvu. Iz 
njihovega stališča do integracije lahko ugotovimo, da ne poznajo njenega pomena. 
Integracijo namreč opredeljujemo kot dinamičen, dvosmeren proces medsebojnega 
prilagajanja, proces izgradnje novih socialnih odnosov med imigrantom/imigranti in 
novo družbo ter njenim institucionalnim okoljem. Pri integraciji gre za vključevanje 
migrantov in njihovo sodelovanje v modelih vsakdanjega družbenega življenja 
(ekonomsko, politično in kulturno področje vključevanja) (Zavratnik Zimic 2011).

Zavedanje o položaju migrantov

V intervjujih in diskusiji smo mlade vprašali o tem, kako vidijo položaj mi-
grantov, kje vidijo pomanjkljivosti in kje rešitve. Tako v intervjujih kot v diskusiji, 
ki je sledila filmu, je šest oseb menilo, da imajo migranti v družbi (izredno) slab 
položaj. Posamezniki so predlagali tudi rešitve, ki bi jih lahko sprejeli. Ta podatek 
nam sporoča, da udeleženci precej kritično razmišljajo, hkrati pa vidijo, kje so možne 
rešitve. Oseba P je v diskusiji poudarila:
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 Največja ironija se mi zdi pa to, da itak smo lahko mi jutri migranti. Ljudje se sploh 
ne zavedajo, kako je lahko to tko hitr tuki. Hkrati pa so lahko v istem položaju kot ti 
migranti, k prhajajo zdej sem v Evropo.

Po pogostosti se je na drugem mestu pojavil pojem »slaba država«, ki ga je 
navedlo šest oseb. Oseba G je menila, da Republika Slovenija slabo poskrbi za svoje 
državljane, še slabše pa za priseljence. Meni, da moramo državljani sami dati pobudo 
za spremembe, saj ni država tista, ki bi prva začela izvajati ukrepe. Šest udeležencev 
se je strinjalo, da se slovenska družba na splošno ne zavzema za migrante, na primer 
glede zaposlitve, jezika, možnosti socialne pomoči, stanovanja. Nekateri so menili, 
da so migranti neslišani in celo zatirani. Oseba S je navedla svojo osebno izkušnjo, 
v kateri »zatiranje« pojmuje kot »neslišanje« in »norčevanje«:

 Ves čas si zatiran, kamorkoli prideš. Jst sem bil že v šoli, nisem znal slovensko, pa so 
se norčeval iz mene. Videl se je, da je neki drugač, in tut počutu sem se tko. K da me 
noben ne sliš in ne vid moje probleme. To je zame zatiranje.

Trije intervjuvanci so razloge za slab položaj migrantov videli v velikih kul-
turnih razlikah in njihovi neprilagojenosti. Eden od njih je razloge za »beden položaj« 
migrantov denimo videl v tem, da velikokrat nasprotujejo določenim zakonom v 
državi. V izjavah te osebe lahko opazimo, da so ji izredno pomembni zakoni, saj 
pravi, da dokler priseljenec ne krši zakonov, je sprejemljiv, ko jih začne kršiti, pa 
ga ni več mogoče sprejemati, saj to ni dopustno. 

Dva intervjuvanca sta na vprašanje, kaj lahko naredimo za izboljšanje situa-
cije migrantov, odgovorila, da položaja migrantov ni mogoče izboljšati. Navedimo 
še pojme, ki so se pojavljali posamezno – večja emancipiranost v družbi, problem 
gledanja na migrante, slab sistem in družba, neenakopravno obravnavanje, kar 
pomeni, da so bili opaženi le pri enem sogovorniku.

Zanimivo je bilo pripovedovanje osebe M, ki je v intervjuju svoj pogled na slab 
položaj migrantov povezala s stereotipizacijo skupine in s tem povezano družbeno 
vlogo. Vzrok za slab položaj migrantov je videla v tem, da ljudi dojemamo le na 
podlagi migrantskih izkušenj in ne kot enakopravne:

 Mislm, da bi njim največ pomenil, da jih ne bi sploh gledal kot migrante. K že to, da jih 
tko gledaš, je že popredalčkanje: »Aha, ti si pa iz tam. Ti si drugačen.« To je edino, kar 
hočjo, da jih sploh ne opredeljujemo kot takšne. Sej znajo živet, po moje še bol k mi. Oni 
si bi lahko še boljše življenje ustvarl, če jih mi ne bi nekam potiskal pa jih kordiniral, 
kam oni morjo zdej it točno. Pač lahko bi si čist v redu življenje ustvarl.

Iz izjav udeležencev lahko ugotovimo, da so v svojem razmišljanju precej kritični, 
mnenja o odgovornosti za položaj migrantov v diskusiji pa so si lahko nasprotna: 
nekateri vidijo težave na ravni politike oziroma skupin, ki imajo družbeno moč, 
drugi v dojemanju migrantov kot neenakopravnih ljudi in tretji v nespoštovanju 
pravil in zakonov, ki veljajo v naši družbi.
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Stereotipi in predsodki o migrantih

Zanimalo nas je, ali se med udeleženci programa PUM-O pojavljajo stereotipi 
in predsodki  ter kakšni so. Udeleženci so se strinjali, da prav vsi gojimo stereotipe 
o migrantih, ki so po njihovem mnenju povezani z neobjektivnimi informacijami v 
medijih, neznanjem (nepoznavanjem migracij in drugih kultur) ter strahovi. Njihova 
razmišljanja so izhajala predvsem iz podobe beguncev iz Sirije, Iraka, Afganistana, 
Eritreje in Somalije, ki v zadnjih letih tudi prek Slovenije prihajajo v Evropo.

Velika večina udeležencev je poudarila, da stereotipi nastajajo zaradi neznanja 
– nepoznavanja drugačnih kultur in dejanskega stanja na kriznih žariščih, med 
njimi tudi oseba S:

 Mi teh migrantov, k zdej prhajajo, ne poznamo tolk in se jih zato bojimo. Ne vemo, kdo 
so. Pa tut rasa, pa pokrivala.

Zaradi neznanja nastajajo strahovi, ki vodijo v razvijanje predsodkov. Predsodke 
razumemo kot negativna in emocionalno nabita stališča do določenih družbenih 
skupin (Ule 2009; Nastran Ule 1999). 

V diskusiji se je šest udeležencev strinjalo, da so za nastajanje in širjenje strahov 
ter iz njih izvirajočih stereotipov in predsodkov krivi predvsem mediji. Nekateri 
so v svojih izjavah povzemali informacije, ki so bile v ospredju prav v medijih, med 
njimi denimo oseba Ž v diskusiji: 

 Sam če pridejo pol v drugo državo, naj pol ne zažigajo, pa vse pustijo za sabo. Naj 
spoštujejo potem tut vse v tisti državi. Ti migranti, k so pršli, so pol kr zažigal stvari 
in se katastrofalno obnašal.9

Iz te izjave lahko vidimo, da so nekateri udeleženci prejemali informacije iz 
medijev in so na podlagi teh informacij posploševali na vse migrante. 

Trije udeleženci so bili mnenja, da nekateri stereotipi držijo in da ni vse 
neresnično. Med njimi je bila tudi oseba G, ki je dejala:

 Pa sej ogromno stereotipov drži, tko na splošno. Npr. da Poljaki velik pijejo, pa da so 
Francozi vzvišeni. Je pa drugač, če pride miljon Sircev ali pa miljon Srbov, čeprav bi 
bil strah isti. V tem primeru gre za Arabce, muslimane, ker prhajajo iz takih regij in 
smo jih v Evropi na nek način vedno gledal kot neke vrste podljudi.

Poudarjen je bil tudi pojem neizobraženosti in neinteresa za učenje jezika. 
Prav tu se kažejo nekateri stereotipi, ki jih morda imajo nekateri udeleženci o mi-
grantih. Doslej opravljene raziskave (npr. Žitnik Serafin 2009) so pokazale, da je 
eden izmed največjih stereotipov o priseljencih prepričanje o njihovi neizobraženosti, 
pogost je tudi ta, da nočejo govoriti slovensko. Ti stereotipi se nanašajo predvsem 
na priseljence iz nekdanje Jugoslavije.

O stereotipih smo diskutirali na dveh ravneh. Naši sogovorniki so pripovedovali 
o stereotipih o migrantih, ki jih o njih gojijo drugi ljudje. Vzroke za njihov nastanek 

9  Izjava se povezuje s poročanjem medijev o dogajanjih ob prehodu meje leta 2015. Glej npr.  http://
www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/video-neuradno-begunci-v-brezicah-zazgali-25-sotorov.



      77
Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O
Attitudes of young adults toward migration: The case of the PUM-O program

so pripisovali predvsem strahu in nepoznavanju migrantov. Nekateri sogovorniki 
pa so v pogovoru izražali lastne stereotipe ali posplošitve s posameznika na celotno 
skupino. Zaznali smo stereotipe, kot so: »nočejo se naučiti jezika«, »požigajo«, »ne 
spoštujejo zakonov« ipd. 

Pridobivanje informacij o migracijah in poznavanje osebnih zgodb

Udeležence smo vprašali, kje pridobivajo informacije o migracijah in kje vidijo 
težave pri podajanju informacij. Zanimalo nas je tudi, ali poznajo osebne zgodbe 
migrantov. 

V pripovedovanju so bili pumovci zelo kritični do medijev in so imeli izdelano 
mnenje o načinu prenašanja informacij. Prav vsi so se eksplicitno strinjali, da je 
večina podatkov, ki jih dobijo iz medijev, lažnih, nerealnih. Implicitno pa so medijska 
poročila vplivala na njihova mnenja, kot smo prikazali v prejšnji kategoriji. 

Oseba M se je v intervjuju navezala na begunsko problematiko in poročanje 
o njej:

 Mislm, da je strah zarad teh informacij, k so velik, velik prvlečene za lase. Pač neki je 
dejansko res, ampak na podlagi neke resnice prikrojijo to resnico in je dost slabša od 
realnosti. Če pomislm, da bi človek pršel iz tam z letalom, noben ne bi pomislu: »Lej, 
ta je pa iz tam.« Tko pa k bežijo zarad vojne, pa jih noče noben sprejemat.

Hkrati so udeleženci opozorili tudi na manipuliranje10 medijev z bralci, poslušalci 
in gledalci. Udeleženci so mnenja, da mediji z neobjektivno prikazanimi novicami 
manipulirajo z ljudmi. Oseba A je v diskusiji izrazila svoj pogled na podajanje lažnih 
informacij:

 Mediji nam dajejo ves čas napačne informacije. Te informacije in podatki so lažni in 
ljudje se tega ne zavedamo. Mi smo ene navadne ovce, k manipulirajo ves čas z nami.

Zgornja izjava daje slutiti, da oseba A meni, da bi morali bralci, poslušalci in 
gledalci razviti kritičen odnos do medijskih sporočil (da ne bi bili »ovce«). Čeprav 
imajo pumovci negativno mnenje o medijih, ki po njihovem prepričanju ne poročajo 
objektivno, večina udeležencev spremlja informacije o migrantih prek časopisov, 
socialnih omrežij in interneta. Trije pumovci so navedli, da so med begunsko krizo 
svoje mnenje o migrantih spremenili. Sprva so imeli negativno mnenje o migrantih, 
ki so ga oblikovali na podlagi negativnih informacij iz medijev, kasneje so skozi 
slišane osebne zgodbe in druge informacije svoja prepričanja spremenili. Oseba M je 
v intervjuju na vprašanje, kaj je vplivalo na spremembo njenih prepričanj, odgovorila:

10  Manipuliranje sicer pomeni preračunljivo ravnanje, namerno zavajanje, da bi vir manipulacij 
imel korist. V odgovorih je bilo bolj slutiti, da gre za »napačne informacije« kot pa za »namerno škodo-
vanje«. Z uporabo družbenokritične teoretske paradigme bi lahko pojasnili, da so tudi mediji »zavedeni« 
zaradi interesov vplivnih skupin, ki imajo družbeno moč. Tega v izjavah sogovornikov in sogovornic 
nismo zaznali, zato bi lahko bilo vključeno v izobraževalni program kot naslednja stopnja; to je razvoj 
kritičnega branja.
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 Vzrok tega je bil, da sem spoznal dost teh migrantov. Enga sem spoznal, k ma svojo 
firmo in pridelujejo olje in jim gre zlo dober. So zlo uredu ljudje. Pa tut ta dva,11 k sta 
pršla pa razložila zgodbi, kaj se sploh izvaja, pa dogaja, pa zakaj je do tega pršlo.

Tako v intervjujih kot v diskusiji so vsi pripovedovali o tem, da poznajo osebne 
zgodbe priseljencev. Ena izmed udeleženk je poudarila, da se iz osebnih zgodb 
največ naučiš oziroma ti »največ dajo«. Vsi udeleženci poznajo migrante različnih 
ver. Oseba E je poudarila:

 Skor vsi migranti, k jih jst poznam, so drugačne vere. Pa zato niso nč slabši al pa boljši. 
Vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo.

V nadaljevanju pogovora je nekaj udeležencev povedalo, da poznajo priseljence 
z drugačnimi vrednotami, kar pomembno vpliva na njihovo integracijo oziroma 
vključevanje v kulturo novega okolja.12 Včasih gre za precej drugačna mnenja in 
interese, ki jih je po prepričanju pumovcev težko uskladiti. Tu so se nekateri spet 
navezovali na integracijo migrantov. Prav zaradi drugačnih vrednot naj bi se migranti 
težje integrirali v novo okolje. Oseba R je v intervjuju izrazila svoje mnenje glede 
vključevanja priseljencev, ki so že po svoji vizualni podobi »drugačni«. Menila je, da 
je njihovo vključevanje še težje, vendar ne vidi težave v nesprejemanju drugačnosti 
na strani večinske družbe, temveč je bila mnenja, da so priseljenci tisti, ki »trpijo«, 
da niso takšni kot »mi«. Dejala je, da bi se morali begunci, ki prihajajo iz vojnih 
žarišč, prilagoditi razmeram ter spremeniti svoje vedenje in oblačilne prakse glede 
na družbo, v katero vstopajo.

Ugotovili smo, da mlajši odrasli spremljajo informacije o migracijah v različnih 
medijih, do katerih so precej kritični. Kljub njihovi kritičnosti in zavedanju o ne-
objektivnosti poročanja (nekaterih) medijev pa smo v pripovedih nekaterih posa-
meznikov zaznali stereotipe, ki so nastali prav na podlagi informacij, pridobljenih 
iz medijev. Mlajši odrasli si na podlagi medijskih informacij ustvarjajo svoje mnenje 
in stališča, nanje pa – pri nekaterih – vplivajo tudi poznavanje osebnih zgodb 
priseljencev ter osebne migracijske izkušnje. Osebne naracije (srečanje z dvema 
migrantoma) in izkušnje so bile vplivnejše od medijskih sporočil.

Možnost izobraževanja migrantov

V pogovoru s pumovci nas je zanimalo, kakšne možnosti vidijo glede izobraževanja 
migrantov. Vsi so v ospredje postavili finančne težave priseljencev, kar naj bi bila 
velika ovira za kakršnokoli izobraževanje. Ugotovili smo, da gojijo stereotipe o tem, 
da so vsi migranti revni. 

Nekateri so bili mnenja, da priseljencem zaradi osebnih težav, s katerimi se 
srečujejo v novem okolju, izobraževanje ni prioriteta. V nadaljevanju diskusije so 
nekateri posamezniki pavšalno izjavili, da migranti na splošno niso zainteresirani za 

11  Spomladi 2016, pred izvedbo raziskave, sta pumovce obiskala dva begunska fanta in jim pred-
stavila svojo življenjsko zgodbo.

12  Poznamo več konceptov vključevanja migrantov in drugih skupin, npr. inkluzija, integracija, 
asimilacija.
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izobraževanje in da se jezika naučijo le zato, ker so v to prisiljeni, drugi angažmaji 
pa so izključeni. Potrebno je poudariti, da so to osebna mnenja mladih, ki imajo 
sami težave z izobraževalnim sistemom, zato niso pomislili na posameznike, ki 
migrirajo prav zato, da bi se izobraževali. Podoba migranta, o kateri razpravljajo, 
ni označena z visokimi aspiracijami, večjo finančno zmožnostjo ali visoko izobrazbo. 

Pet oseb se je strinjalo, da je sistem izobraževanja v Sloveniji slab in neprila-
godljiv. Oseba R je povedala svoje mnenje o sistemu izobraževanja:

 Namenjen je neki sredini, odstopanja pa imaš na obeh koncih. Namenjen je temu, da 
iz sebe neki nardiš. Nek cilj, kaj boš na koncu. Majo neko predstavo, kaj bi na konc blo. 
Ni namenjen temu, da bi dosegu svoj potencial, ampak da boš dosegu njihov ideal. No, 
sej če sem čist iskren, drugač ne morš narest. To je taka, najbolj salomonska odločitev.

Eden izmed sodelujočih v diskusiji je opozoril na svojo osebno precej negativno 
izkušnjo z vključevanjem v izobraževalni sistem, potem ko je migriral v Slovenijo: 

 Mislm, da se je v Sloveniji težko vključit v sistem izobraževanja, če si tujc. Tut mene 
so zejbaval, k sem pršel, z evropsko maturo. Jst mam certifikat, kjer piše, da se prizna 
enako vsem mednarodnim izobrazbam. Original sem mel v angleščini in v slovenščini 
spričevala. Hotel so, da to prevajam iz slovenščine v slovenščino, zraven pa še pišem za 
vsa ta leta, kaj sem počel, spričevala vseh let sredne šole. Mogu sem še neki iz osnovne 
šole pošilat. Veš, pa te stvari mi sploh niso povedal vnaprej.

Na podlagi analize pripovedi pumovcev smo ugotovili, da ima večina stereo-
tipen pogled na migrante kot neizobražene, nemotivirane za izobraževanje, revne 
posameznike, ki imajo težave v izobraževalnem sistemu. Iz izjav lahko sklepamo, 
da njihova mnenja izhajajo iz osebnih izkušenj, saj ima večina udeležencev lastne 
težave in slabe izkušnje z izobraževalnim sistemom.

Razprava

V analizi zapiskov opazovanja, intervjujev in diskusije smo ugotovili, da 
udeleženci programa PUM-O poznajo nekatere vzroke za migracije in vrste migracij, 
vendar so se v svojem pripovedovanju navezovali predvsem na begunsko proble-
matiko. Informacije so pridobivali iz medijev, vplivne so tudi osebne izkušnje. Le 
redki so se v svojem pripovedovanju navezovali na podatke, pridobljene v formalnem 
izobraževanju (npr. nomadi, kolonije). V pripovedih so migracijo opisovali kot izredno 
težko življenjsko situacijo. Težave so videli predvsem pri pridobivanju potrebnih 
dokumentov (npr. državljanstvo) in vključevanju v novo okolje (izobraževalni sistem). 

Večina mlajših odraslih je bila v svojem doživljanju naklonjena migrantom. 
Menili so, da pri vključevanju v novo okolje potrebujejo več pomoči in podpore družbe 
in države. Posamezni udeleženci pa so bili drugačnega mnenja in so opozarjali, da 
so priseljenci za svoj položaj odgovorni sami, ter poudarjali, da se morajo migranti 
popolnoma integrirati v novo okolje. Ob tem je bilo slutiti, da integracijo razumejo 
kot enosmeren proces oziroma kot asimilacijo, ki pomeni vključevanje v določeno 
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okolje s popolnim prevzemanjem njegovih značilnosti. Težave z vključevanjem v 
novo okolje so omenjali tudi tisti posamezniki, ki imajo osebno izkušnjo migracije. 
S selitvijo se pretrgajo socialne vezi, zato so priseljenci v novem okolju prisiljeni k 
vzpostavitvi novih. Pumovci so se v diskusiji strinjali, da so ti procesi najbolj boleči 
v otroštvu in osebo zaznamujejo za vse življenje. 

V diskusiji in intervjujih so bili udeleženci programa PUM-O precej kritični 
pri svojem razmišljanju o odgovornosti za slab položaj priseljencev v družbi. Neka-
teri so izražali mnenje, da težave za njihov položaj izhajajo iz slabe migrantske 
politike in dojemanja priseljencev kot neenakopravnih, drugi pa so bili mnenja, 
da so za slab položaj v družbi krivi migranti sami – zaradi nespoštovanja pravil in  
zakonov.

V raziskavi nas je zanimalo, ali se med pumovci pojavljajo stereotipi in predsodki. 
V intervjujih in diskusiji so udeleženci izražali negativna stališča do priseljencev, 
povezanih z islamom in islamskimi oblačilnimi praksami, kar v svojih raziskavah 
zaznavajo tudi drugi raziskovalci (npr. Štefančík in Lenč 2013). Razpravljali so 
predvsem o stereotipih o migrantih, ki jih o njih gojijo drugi ljudje, ob tem pa (nevede) 
izražali svoja posplošena prepričanja, ki so se oblikovala na podlagi neobjektivnih 
informacij iz medijev, do katerih so bili v svojih pripovedih sicer zelo kritični. Večina 
udeležencev je bila mnenja, da mediji o migracijah  (iz izjav lahko sklepamo, da so 
imeli v mislih begunsko problematiko) ne poročajo objektivno, a jih kljub temu redno 
spremljajo. Svoje mnenje so oblikovali po svoji presoji, na podlagi lastnih izkušenj 
z migranti in migracijami. Kljub temu smo ugotovili, da so mediji v času poročanja 
o »begunski krizi«, ki se je začela leta 2015 in nadaljevala med našo raziskavo leta 
2016, vendarle vplivali na oblikovanje nekaterih stereotipov pri pumovcih.

Velika večina mladih je bila kritična tudi do vloge države. Mladi so izrazili 
pričakovanje, da bi morala država bolj podpreti priseljence in aktivno spodbujati 
njihovo vključevanje, zlasti na področju izobraževanja in sprejetja slovenskega 
jezika. Čeprav so pumovci izražali naklonjenost priseljencem, smo v njihovih 
pripovedih opazili dihotomije oziroma delitve na »mi« in »oni«, »sprejemljivo« in 
»nesprejemljivo«, na »dobre« in »slabe« ali na »naše« in »tuje«.

Poleg tega smo spoznali, da ima večina mlajših odraslih, vključenih v PUM-O, 
stereotipen pogled na migrante kot socialno izključene, neizobražene, nemotivirane, 
neaktivne in revne ljudi. Predvidevamo, da so na njihovo doživljanje migrantov 
vplivale lastne negativne izkušnje, kot so slabe izkušnje z izobraževalnim sistemom, 
šolska neuspešnost, brezposelnost in posledično majhna finančna moč, socialna 
ranljivost in izključenost. Poudariti je treba, da poleg izraženih razlogov, zaradi 
katerih udeleženci programa PUM-O opustijo šolanje, obstajajo prikriti vzroki za 
njihovo neuspešnost – mladostniki so v številnih primerih žrtve izjemno hudih, 
travmatičnih in stresnih dogodkov, kar je raziskovala M. Guzelj (2016). Predvide-
vamo, da so se s svojimi stresnimi in bolečimi življenjskimi preizkušnjami nekateri 
v svojih pripovedovanjih poistovetili s travmatičnimi izkušnjami beguncev.



      81
Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O
Attitudes of young adults toward migration: The case of the PUM-O program

Zaključek

Glede na ugotovitve, ki jih prinaša opravljena raziskava ter tudi nekatere druge 
(Murray in Marx 2013; Štefančuk in Lenč 2013; Nedelcu 2013), ocenjujemo, da na 
stališča mladih do migracij bistveno vplivajo izobraževanje, mediji, družina in lastne 
izkušnje z migracijo ali migranti. Vlogo izobraževanja pri razvijanju pozitivnejših 
stališč, preseganju stereotipov in predsodkov ter pri uspešnejšem vključevanju 
priseljencev vidimo na več ravneh, in sicer v: 

 – vključevanju migracij v kurikule in izobraževanju učiteljev za poučevanje 
o migracijah; 

 – razvoju zavedanja o večkulturni družbi;
 – medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnem načelu, ki spodbuja razvoj 

enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij, pogled na drugačnega kot 
enakovrednega in ne deficitnega,  takšno vodenje pedagoškega procesa, ki 
omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin, razvoj skupnostnih vrednot 
(Skubic Ermenc 2006, str. 153);

 – sistemski podpori za uspešno vključevanje otrok priseljencev;
 – razvoju medkulturnega dialoga v vzgojno-izobraževalnih institucijah;
 – pripravi neformalnih izobraževalnih programov za migrante in večinsko 

družbo.

Mlajši odrasli so v raziskavi poudarili vlogo države, od katere pričakujejo 
večjo (finančno) podporo izobraževalnim programom, namenjenim priseljencem, 
ter povezovanju z večinsko družbo in vključevanju vanjo. 

Nazadnje bi radi omenili tudi vlogo družine. Veliko predsodkov izvira iz 
zgodnjega otroštva, ko nastanejo primarne kategorizacije. Raziskave kažejo, da se 
osvojene klasifikacijske sheme težko spremenijo le pod vplivom dejstev (s kogni-
tivnimi informacijami). Tako so na primer rasne predsodke odkrili že pri tri leta 
starih otrocih. »Družina kot primarna socializacijska institucija velja za bistven 
socializacijski model pri nastajanju predsodkov.« (Ule 1999, str. 174–175)

Opravljena raziskava pomembno prispeva k spoznanjem dozdajšnjih raziskav, 
ki obravnavajo izjemno ranljive skupine mlajših odraslih (Knaflič 2002; Guzelj 2012, 
2016). Spoznanja in ugotovitve, ki jih prinaša, so uporabni pri načrtovanju in izva-
janju programa PUM-O. Vendar pa ima raziskava tudi svoje omejitve, ki kažejo na 
možnosti za nadaljevanje raziskovanja. Proučevanje bi lahko nadaljevali s tehniko 
opazovanja z udeležbo v daljšem obdobju, nato pa bi ponovno izvedli diskusijo v 
fokusni skupini. Raziskavo bi lahko izvedli tudi v drugih programih Projektnega 
učenja mlajših odraslih po Sloveniji, nova spoznanja pa bi lahko uporabili pri 
načrtovanju in izvajanju programa.
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Klara KOŽAR ROSULNIK, PhD, and Andreja KERMC

ATTITUDES OF YOUNG ADULTS TOWARD MIGRATION: THE CASE OF THE PUM-O 
PROGRAM

Abstract: In the following text, we present results from research that examined young adults’ attitudes 
toward migration in the case of the non-formal education programme Project Learning of Young Adults 
(PUM-O). The purpose of our survey was to determine how young people think about migration, and who 
or what influences their thinking. We wanted to find out what they believe about migration, as well as 
their personal experiences, either with migrants or the migration process. We also wanted to know how 
they perceive the overall migration situation. Do they harbour stereotypes/prejudices about migrants 
and what possibilities do they see in terms of migrants’ education? The analysis of data obtained using 
different data-collection techniques (participant observation, interviews, and discussions in a focus 
group) indicates that the participants involved in selected PUM-O programs in urban areas are well 
aware of the migration issue and are critical of the present migrant situation faced by refugees fleeing 
from conflicts in the Middle East. Although most participants had a positive view of migrants (in their 
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narratives, they said they identified with them), they also perceived migrants in a stereotypical manner 
through dichotomies/divisions, e.g., we/they, acceptable/unacceptable, and our/foreign. The findings also 
indicate that most information that participants have heard about migrants originates from the media, 
of which they also were quite critical. In the final part of the text, based on the research findings, we 
have provided some guidelines for developing a more positive attitude toward migration and migrants.

Keywords: migrants, non-formal education, stereotypes, prejudices, focus group
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uvod

Naslov prispevka deluje navidezno lahkotno in samoumevno v smislu: »Seveda! 
Saj vsi stremimo za temi idejami in delamo na tem.« Lahkotnost in samoumevnost 
pa se ob poglabljanju v pedagoške koncepte hitro izgubita. Področje čustvenih in 
vedenjskih motenj je zelo raznoliko, kakor so zelo raznolike tudi oblike pomoči, ki 
jih potrebujejo otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

V Sloveniji je temeljni sistem pomoči organiziran v obliki mladinskih domov 
(Mladinski dom Malči Beličeve, Mladinski dom Jarše, Mladinski dom Maribor 
s pripadajočo enoto Slivnica) in vzgojnih zavodov (Vzgojno-izobraževalni zavod 
Frana Milčinskega Smlednik, Vzgojni zavod Kranj, Osnovna šola Veržej, Vzgojno-
izobraževalni zavod Planina, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in Vzgojno-
izobraževalni zavod Višnja Gora), ki imajo v našem prostoru že dolgo tradicijo. Otroke 
in mladostnike v zavod usmerjajo centri za socialno delo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij, mladostnike pa lahko v zavod 
namesti tudi sodišče, ki jim izreče ukrep oddaje v vzgojni zavod.1 Namen zavodske 
vzgoje je zagotavljanje okolja za varen in zdrav osebnostni razvoj, kompenzacija 
razvojnih primanjkljajev in vrzeli v kognitivnem, čustvenem, socialnem razvoju, po 
potrebi pa tudi medicinska oskrba (splošna medicinska, pedopsihiatrična, psihote-
rapevtska ipd.). Cilj bivanja otrok in mladostnikov v zavodu je čimprejšnja usposo-
bitev za uspešno vrnitev/vključitev v matično/običajno okolje in uspešno dokončanje 
osnovnega ali poklicnega izobraževanja (Škoflek idr. 2004, str. 9). Ti mladinski 
domovi in vzgojni zavodi se med seboj razlikujejo po obliki zavodske vzgoje (klasična 
zavodska vzgoja ali stanovanjske skupine), organiziranosti izobraževanja (interno 

1 Odločbe o namestitvi v vzgojni program zavoda, ki jih izda center za socialno delo, ali ukrepi 
namestitve v vzgojni program zavoda, ki jih izreče sodišče, niso vedno povezani z izdajo odločbe komi-
sije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki bi otroka ali mladostnika opredeljevala kot otroka 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Po zadnjem Zakonu o spremembi Zakona o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A; Uradni list RS, št. 90/12) naj bi center za socialno delo v skladu s  
14. členom zakona pred oddajo otroka v vzgojni zavod pridobil strokovno mnenje komisije za usmerjanje. 
Kljub temu so v praksi centri za socialno delo dolžni pridobiti strokovno mnenje komisije za usmerjanje le 
v primerih, ko je komisija za usmerjanje otroka ali mladostnika že obravnavala in na podlagi obravnave 
za otroka ali mladostnika izdala odločbo, ki je določala program ter izvajanje vzgoje in izobraževanja. 
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ali eksterno šolanje), starosti populacije (osnovnošolska populacija, srednješolska 
populacija ali osnovnošolska in srednješolska populacija) ter specifiki populacije 
(otroci in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, mladostniki, ki so 
povzročili kaznivo dejanje, otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
itd.).

Toda kljub bogati ponudbi ustanov in programov obstajajo skupine mladih, ki 
nimajo možnosti ustrezne obravnave, med njimi gre zlasti za otroke in mladostnike, 
ki imajo poleg čustvenih in vedenjskih motenj bodisi tudi hude psihiatrične motnje 
bodisi zlorabljajo droge ali pa iz sistema pomoči izpadejo zaradi nevključenosti v 
proces izobraževanja. Poleg tega vzpostavljeni sistem obravnave ni vedno uspešen.

Da bi spoznali drugačne oblike dela, smo se zaposleni v Vzgojnem zavodu Kranj 
leta 2015 odpravili na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko, kjer smo spoznavali 
njihove sisteme pomoči in hkrati kritično razmišljali o možnostih prenosa posa-
meznih načinov dela v naš prostor. Obiskali smo več vzgojno-izobraževalnih ustanov 
na Nizozemskem s poudarkom na ustanovah za vzgojo in izobraževanje otrok s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Najprej smo obiskali Nacionalni inštitut za 
razvoj kurikuluma, ki je odgovoren za pripravo kurikularnih podlag tako za večinsko 
šolstvo kot tudi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
Njihovo vodilo smo zapisali že v naslovu, poleg tega pa nas je presenetilo tudi 
spoznanje, da v vzgojno-izobraževalnih programih združujejo otroke in mladostnike 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter z motnjami avtističnega spektra. Ideja 
nam ni bila popolnoma nova, pa vendarle nas je soočenje s tovrstnimi delujočimi 
programi presenetilo.

Obiskali smo tudi Penta College, De Vaart, del organizacije Horizon, in De 
Strandwacht; njihovo delovanje in značilnosti predstavljamo v osrednjem delu 
članka. Da pa bi lažje razumeli njihovo vpetost v sistem izobraževanja, v prvem 
delu članka najprej predstavljamo temeljne značilnosti nizozemskega sistema 
izobraževanja. Temu sledijo predstavitev in analiza omenjenih izobraževalnih 
ustanov ter nazadnje razprava s primerjavo med slovensko in nizozemsko ureditvijo 
ter filozofijo izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, zlasti tistih s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami.

Nizozemski izobraževalni sistem

Nizozemski izobraževalni sistem je v zadnjem desetletju doživel korenite 
spremembe. Njegov temeljni cilj je pripraviti otroke in mladostnike na aktivno in 
odgovorno življenje v družbi: izobraževanje naj bi razvijalo kognitivne zmožnosti 
otrok in mladostnikov, spodbujalo razvoj kritičnega mišljenja, čustvene inteligence, 
kreativnosti, socialnih veščin, komunikacijskih spretnosti, pa tudi razvoj otrokovih 
in mladostnikovih močnih področij in učenje učinkovitega spoprijemanja z more-
bitnim hendikepom. Ob tem želijo biti osredotočeni na potrebe vsakega posameznika 
posebej in na uresničitev njegovih potencialov. Kurikulumi na nizozemskih šolah 
so prav zato zasnovani okvirno. Temeljni principi nizozemskega pristopa so (Thijs 
idr. 2008):
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 – vsak otrok je pomemben: izobraževalne institucije imajo odgovornost, da za 
vsakega posameznika zagotovijo primerno mesto znotraj izobraževalnega 
sistema;

 – sodelovanje med različnimi izobraževalnimi institucijami, vključujoč 
osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje, poklicno 
izobraževanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami;

 – sodelovanje med šolami in ostalimi organizacijami ter institucijami, ki so 
odgovorne za skrb in blaginjo otrok (zdravstvene institucije itd.);

 – aktivno sodelovanje vseh soudeleženih v posameznem primeru (šola kot 
celota – vodstvo, učitelji in ostali strokovni delavci, starši, učenec).

Vse od leta 1969 velja, da se morajo otroci vključiti v šolanje najkasneje 
pri petem letu starosti in se šolati najmanj 12 let oziroma vsaj do dopolnjenega  
16. leta starosti. Od leta 2007 dalje nizozemska zakonodaja mladostnike, mlajše od 
18 let, celo obvezuje, da nadaljujejo izobraževanje najmanj do pridobitve osnovne 
poklicne kvalifikacije. Veliko pozornosti namenjajo cilju, da učenci šolanja ne opu-
stijo prezgodaj. 

Osnovnošolsko izobraževanje traja osem let, ob tem pa ločijo redne osnovne 
šole, specializirane osnovne šole (gre za osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, a drugačnimi pristopi, metodami, prilagoditvami glede na hendikep 
učencev, t. i. SBAO) in osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (slednje so 
namenjene učencem z motnjami v duševnem razvoju) (Thijs idr. 2008, Education 
system The Netherlands 2015, str. 6–8).

Specializirane osnovne šole, kakršne poznajo danes, so se začele pojavljati leta 
1998, zakonsko pa so bile uveljavljene leta 2003. Pokrivajo štiri osnovna področja 
posebnih potreb (Thijs idr. 2008, Netherlands – Special needs education within the 
education system):

 – izobraževanje za osebe, hendikepirane na področju vida;
 – izobraževanje za osebe, hendikepirane na področju sluha in komunikacije;
 – izobraževanje za telesno ali duševno hendikepirane učence in dolgotrajno 

bolne učence;
 – izobraževanje za učence z vedenjskimi motnjami, resnimi motnjami v 

integraciji in kronično (psihiatrično) bolne učence. 

Po končanem osnovnošolskem izobraževanju se mladostniki (pri starosti 12 let) 
vključujejo v srednješolske programe. Ti so si med seboj različni, in sicer obsegajo 
vse od preduniverzitetnega izobraževanja (t. i. VWO, ki pripravlja učence na uni-
verzitetni študij), splošnega srednješolskega izobraževanja (t. i. HAVO, ki pripravlja 
dijake na visoki strokovni študij), predpoklicnega izobraževanja (t. i. VMBO) pa do 
praktičnih treningov (t. i. pro). Uspešno končano predpoklicno izobraževanje se 
lahko nadaljuje s poklicnim izobraževanjem (MBO), v primeru opravljanja teoretskih 
predmetov pa tudi s splošnim srednješolskim izobraževanjem (HAVO) (Netherlands 
– Special needs education within the education system, 2015).
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Učenci, ki obiskujejo specializirane osnovne šole, imajo možnost nadaljevati 
izobraževanje na specializiranih srednjih šolah, znotraj tega pa lahko enakovredno 
sledijo kurikulumu, ki velja v okviru katerega koli splošnega srednješolskega 
izobraževanja (praktičnih treningov, VMBO, HAVO ali VWO, prav tam).

V zadnjem desetletju pa so vse močnejše težnje po vključevanju otrok s po-
sebnimi potrebami v redne programe osnovnih in srednjih šol (ne specializiranih 
šol), ob tem se jim sistem prilagodi do te mere, da hendikep zanje ne bi bil ovira. 
Prav to je ena temeljnih in bistvenih razlik, ki nizozemski izobraževalni sistem 
loči od mnogih drugih. Nizozemska filozofija temelji na tem, da je treba prilagoditi 
sistem z namenom, da bo otrok lahko sledil. Gre za spremembo v sami miselnosti, 
kar pa nadalje zahteva tudi spremembe v učnih načrtih, načinu dela, metodah in 
tehnikah, ki se uporabljajo, ciljih, ki jim pri tem sledijo. V ozadju je razlika (tudi med 
Slovenijo in Nizozemsko) v osnovni filozofiji šolanja: v Sloveniji je, kot ugotavlja tudi 
I. Lesar (2013, str. 82), osnovni kriterij pri vključevanju v večinsko šolo zmožnost 
doseganja minimalnih standardov znanja na vseh področjih, dodatno se izvaja le 
pomoč učencu pri doseganju teh ciljev. Ostali vidiki otrokovega doživljanja šolanja, 
pedagoškega procesa in osebnostnega razvoja se ne upoštevajo toliko, niti pri otrocih 
s posebnimi potrebami v samem procesu usmerjanja v posebne programe (prav tam,  
str. 81). Pri nas torej skušamo otroku pomagati, da se prilagodi sistemu, ki je 
vnaprej določen. Otrokov hendikep se skuša odpraviti z različno vrsto in količino  
pomoči. 

Posledično na Nizozemskem poleg izraza inkluzivno izobraževanje upora-
bljajo tudi termin prilagoditveno izobraževanje.2 Slednje je definirano kot ureditev,  
v kateri so učenci s posebnimi potrebami v največji možni meri vključeni v redni 
izobraževalni sistem in imajo na voljo vso potrebno pomoč, kjer jo potrebujejo in 
kakršno potrebujejo. Ob tem so za to, da ponudijo učencem izobraževanje, ki je pri-
lagojeno njihovim razvojnim potrebam ter spodbuja razvijanje njihovih potencialov, 
v prvi vrsti odgovorni šole in učitelji. Prav učitelji so namreč tisti, ki imajo najboljši 
vpogled v potrebe in sposobnosti otrok, šole pa imajo avtonomijo, da svoje učne 
načrte temu prilagajajo. Posledica tega so seveda šole z zelo različnimi programi, 
vse pa delujejo v smeri razvijanja samostojnih in aktivnih učencev. Prilagoditveni 
sistem naj bi preprečeval, da bi otroke s posebnimi potrebami prehitro in prelahkotno 
usmerjali v posebne šole. 

2  Izraz, ki ga uporabljajo v angleških prevodih predstavitvenih edicij, je »Appropriate education« 
(Thijs idr. 2008, str. 26). Vprašanje je, kakšna je sploh razlika med inkluzivnim in prilagoditvenim 
izobraževanjem. Koncept inkluzije je sicer izredno kompleksen, temeljno vodilo inkluzivne pedagogike 
pa je vključevanje otrok, ki so zelo drugačni in zahtevajo od vzgojiteljev in učiteljev posebne prilagodit-
ve, in sicer s tem, da delujejo v smeri spreminjanja kulture vzgojno-izobraževalne ustanove (Cencič in 
Opara 2011). Iz definicije prilagoditvenega izobraževanja pa bi lahko sklepali, da šolski sistem poleg 
delovanja v smeri prilagajanja kulture ustanove skuša še individualno oblikovati programe izobraževanja 
z namenom nudenja optimalne pomoči otroku s posebnimi potrebami, ne samo izhajajoč iz njegovih 
specifičnih motenj, ampak predvsem v smeri učenja in spodbujanja sposobnosti, ki jih otrok ima. V 
Sloveniji se sicer za otroke s posebnimi potrebami tudi pripravljajo individualizirani programi, a ne na 
ravni prilagoditve celotnega programa in standardov znanja, ampak na ravni prilagoditev, s katerimi 
naj bi učenec uspešno dosegal cilje posameznega izobraževalnega programa.
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Nacionalni inštitut za razvoj kurikuluma, SLO, Enschede

SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling: Nationaal Expertisecentrum Leer-
planontwikkeling) je nacionalni inštitut za razvoj kurikuluma na Nizozemskem. 
Kot so nam povedali med obiskom, gre za neodvisno in neprofitno organizacijo, ki 
jo je pred 30 leti nizozemska vlada ustanovila z namenom, da bi ji dajala podporo 
z neodvisnimi in strokovnimi nasveti na področju razvijanja ustreznih, doslednih, 
uporabnih, učinkovitih in trajnostnih učnih načrtov ter seveda pri njihovem izva-
janju. Ob tem si SLO prizadeva za celosten pristop in ne upošteva zgolj dogajanja 
znotraj izobraževalnega sistema, temveč tudi splošno družbeno dogajanje, tako 
na nacionalni kot mednarodni ravni. Pri razvoju kurikuluma sodeluje s šolami in 
univerzami, ves čas pa skrbi tudi za njegovo vrednotenje in zagotavlja informacije 
o kvaliteti učnih gradiv. 

SLO s svojim delovanjem pokriva vse sektorje izobraževanja, vključno z 
osnovnošolskim, srednješolskim in poklicnim izobraževanjem, izobraževanjem otrok 
s posebnimi potrebami in izobraževanjem učiteljev. Njegove osnovne naloge so:

 – oblikovanje in potrjevanje nacionalnih kurikularnih okvirov;

 – analiza, načrtovanje in vrednotenje kurikulumov na šolah;

 – razvoj znanja (na podlagi raziskav) in strokovni razvoj na področju 
kurikuluma (prek publikacij in svetovanja);

 – nacionalna koordinacija razvoja študijskih dejavnosti;

 – svetovanje in podpora vladi v zvezi z razvojem kurikuluma.

Temeljni nameni kurikuluma so na splošno povezani z učnimi cilji in učnimi 
vsebinami. Razmerja med posameznimi sestavinami kurikuluma v SLO pojas- 
njujejo s pomočjo modela kurikularne pajkove mreže (SLO in brief, 2016). Ob 
tem so v same temelje kurikuluma umestili osnovno vodilo izobraževanja, ki služi 
kot osrednja povezava do vseh ostalih sestavnih delov kurikuluma. Idealno je, 
da so vsi ti sestavni deli med seboj povezani in s tem zagotavljajo doslednost in  
skladnost.
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UČNI CILJI
»H KATERIM CILJEM
STREMIJO PRI UČENJU?«

UČNA VSEBINA
»KAJ SE UČIJO?«

UČNE AKTIVNOSTI
»KAKO SE UČIJO?«

VLOGA UČITELJA
»KAKO JIM UČITELJ
POMAGA PRI UČENJU?«

UČNI PRIPOMOČKI IN MATERI ALI
»S ČIM SI POMAGAJO PRI UČENJU?«

OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN
»S KOM SE UČIJO?«

LOKACIJA
»KJE SE UČIJO?«

ČAS
»KDAJ SE UČIJO?«

PREVERJANJE IN 
OCENJEVANJE
»KAKO JE ZNANJE 
PREVERJANO?«

Slika 1: Kurikularna pajkova mreža (SLO 2016)

V SLO pravijo, da so izobraževanje otrok s posebnimi potrebami zasnovali tako, 
da skušajo spodbujati in utrjevati močna področja (sposobnosti) otrok s posebnimi 
potrebami in niso zgolj usmerjeni v oblikovanje posebnih metod, pristopov in pri-
lagoditev za posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami (kar je značilnost 
slovenskega pristopa). Kot so nam povedali ob našem obisku, za udejanjenje tega 
cilja upoštevajo več dejavnikov:

 – najprej analizirajo stanje družbe in družbene potrebe;
 – stremijo h konceptualni usklajenosti in povezanosti celotnega 

izobraževalnega sistema od vrtca do visokošolskega izobraževanja,
 – usklajujejo področje vzgoje in izobraževanja s socialnim varstvom, 

zdravstvom, policijo in sodstvom,
 – povezujejo pristojna ministrstva na državni in lokalni ravni (zlasti so tu 

pomembne občine, v katerih so umeščene specialne šole),
 – prilagoditve kurikuluma, izhajajoč iz univerzalnih človekovih vrednot, 

hkratna usklajenost s splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja, z osnovnimi 
izobrazbenimi standardi (računstvo/matematika, materni jezik, socialne 
veščine itd.) ter značilnostmi populacije, ki ji je izobraževanje namenjeno 
(posebne potrebe);

 – skrbijo za ustrezno postavljene normative in standarde v vzgojno-
izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami;

 – izobraževanje povezujejo z delovnim usposabljanjem;
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 – skrbijo za usposobljenost in usklajenost strokovnega kadra;
 – vzpostavljajo sistem za spremljanje rezultatov programov vzgoje in 

izobraževanja.

Praktično se to udejanja na posameznih področjih izobraževanja v specializi-
ranih šolah na naslednje načine:

 – v predmetniku je poudarek na učenju računstva/matematike, maternega 
jezika in socialnih veščin (skozi analizo in primere družbenih pojavov);

 – število otrok v oddelku je zmanjšano (normativ je 12 otrok na oddelek);
 – povečano je število učiteljev v oddelku (dva učitelja na oddelek);
 – predmetnik ni opredeljen časovno, ampak vsebinsko: ko otroci razumejo 

in utrdijo snov pri določenem predmetu, sledi prehod na obravnavo snovi 
pri naslednjem predmetu ne glede na to, koliko časa to traja;

 – učilnica je prostorsko opremljena tako, da daje optimalne pogoje za otroke 
glede na njihove motnje;

 – uporabljeni so številni didaktični pripomočki: interaktivne table, prenosni 
računalniki, druge avdiovizualne naprave, slušalke za zmanjšanje vpliva 
zvokov iz okolice.

Njihova filozofija je preprosta: namesto da osebo s posebnimi potrebami vidijo 
kot kozarec, ki je napol prazen (primanjkljaji), jo vidijo kot kozarec, ki je napol poln 
(potenciali). Seveda s takšno filozofijo ne odpravimo hendikepa ali nadomestimo 
primanjkljajev, kjer so. Lahko pa s spodbujanjem potencialov spodbujamo osebnostni 
razvoj posameznika in poudarimo pozitiven prispevek posameznika k skupnosti. 
Pasiven objekt, prejemnik pomoči za odpravljanje primanjkljajev, bo postal aktiven 
subjekt, ustvarjalec in razvijalec svojih potencialov.

Penta College, Hengelo

Penta College, del Foundation Attendiz, je specializirana srednja šola. Zagotavlja 
izobraževanje za učence iz različnih kulturnih in socialnih okolij, z različnimi vrstami 
motenj, tako čustvenimi kot vedenjskimi. Ustanovljena je bila z namenom, da bi v 
izobraževalni sistem vpeli mladostnike, ki so se iz različnih razlogov znašli na ulici. 

V izobraževanje je vključenih približno 140 dijakov, starih od 12 do 18 let, ki 
so večinoma nemotivirani za učenje, pogosto imajo tudi neugodno domačo situacijo 
in so izkusili neuspel poskus izobraževanja na (splošni) drugi stopnji (izključitev) 
ali so bili v poseben program napoteni takoj po osnovni šoli zaradi čustvenih in 
vedenjskih motenj. Od leta 2003 v program sprejemajo tudi dijake, ki imajo manj 
izrazite (lahko zgolj začasne) čustvene in vedenjske motnje (ustanovili so poseben 
razred za motivirane dijake), kasneje v letu 2009 pa so se odločili sprejemati še di-
jake z motnjami avtističnega spektra. Dijake z blažjimi čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami vključujejo tudi za krajše obdobje (tri mesece do enega leta), potem 
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jih usmerijo nazaj v redno srednjo šolo. Sicer pa dijaki v šoli ostanejo tako dolgo, 
da program uspešno končajo. Dandanes se kar 85 % dijakov, ki uspešno končajo 
izobraževanje v šoli Penta College, odloča za nadaljevanje šolanja. Ustanova se za-
radi tega trudi, da bi bil njihov izobraževalni standard enak kot na rednih srednjih  
šolah.3

Program je usmerjen predvsem v pridobivanje praktičnih znanj in spretnosti, 
kot so obdelava lesa, kovinarska znanja, avtomehanična znanja, kuharska znanja, 
pri splošnih predmetih sta v ospredju nizozemščina in matematika. Velik poudarek 
je na učenju socialnih veščin, še posebej v povezavi s praktičnim izobraževanjem 
pri delodajalcu, takrat dijaka intenzivno spremljajo in mentorirajo. Glede na to, 
da bistvo ustanove ni v deklarativnem znanju, temveč na učenju funkcionalnih 
spretnosti (učinkovitem poklicnem usposabljanju) in čim prejšnjem vključevanju 
nazaj v družbo (socializaciji), v Penta Collegeu manjši del zavzemajo učilnice, saj je 
večina prostora namenjena mizarski in mehanični delavnici ter ogromni kuhinji. 
V slednji mladostniki pod mentorstvom sami pripravljajo obroke, s čimer jim za-
posleni dajejo temeljno podlago za kasnejše samostojno življenje. Glavno vodilo 
pri delu s temi dijaki je iskanje njihovih močnih točk in ne njihovih omejitev, pri 
izobraževanju se upoštevajo izobraževalne potrebe dijaka in tako prilagajajo  
poučevanje.  

Kot svojo posebnost in hkrati glavni cilj delovanja Penta College poudarja 
sodelovanje z drugimi šolami in delodajalci, saj lahko le tako omogočijo ustrezno 
izobraževanje za dijake, ki so vključeni v njihovo šolo, in tako izpolnijo svoje po-
slanstvo, ki je usposobiti dijake za uspešno vključitev na trg dela ali nadaljevanje 
šolanja na višji stopnji. Mrežo partnerjev imajo vzpostavljeno po celotni regiji.

Navajamo pet temeljnih vrednot (stebrov), ki jim sledijo in jih zagovarjajo  
(od tod tudi ime Penta):

 – Dijak je osrednjega pomena.
 – Izobraževalno okolje zagotavlja varnost vseh vključenih v Penta College.
 – Organizacija izobraževanja je v skladu s sposobnostmi in talenti učencev 

ter zahtevami družbe. Izobraževalni program se prilagaja glede na potrebe 
dijaka in trga dela. 

 – Izobraževalni program4 dijaka vodi in usmerja.
 – Kakovost izobraževalne podpore in skrbi za dijaka je pogoj za doseganje 

dijakove najvišje individualne samoizpolnitve.

3  Tu ne govorimo o primerljivosti standardov znanja pri posameznih predmetih, ampak primerlji-
vosti stopnje izobrazbe po končanem programu. Penta College zagovarja, da so dijaki, ki uspešno končajo 
šolanje v njihovi šoli, upravičeni do enakovredne stopnje izobrazbe kot dijaki, ki uspešno končajo šolanje 
v splošnih srednješolskih programih.

4  Medtem ko pri kurikulumu govorimo o širše postavljenih in načrtovanih vzgojno-izobraževalnih 
ciljih, so v (izobraževalnem) programu cilji postavljeni zelo individualno in specifično.
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De Vaart, del organizacije Horizon, Sassenheim

V instituciji, imenovani De Vaart, ki je le ena od ustanov, ki delujejo v okviru 
organizacije Horizon, mladim in njihovim staršem oziroma skrbnikom pomagajo 
in jih usmerjajo pri učenju, kako se spopadati z motnjami v odraščanju. Kompleks 
stoji poleg Forenzičnega centra Teylingereind, zgrajen je bil leta 2011.

V De Vaart so mladi nameščeni z odločbo družinskega sodišča, vlogo pa sodišču 
poda mestna uprava na podlagi mnenja neodvisne organizacije, ki se ukvarja z 
mladoletniki, ali mestnega oddelka za zaščito mladoletnih (pri nas je to center za 
socialno delo).

De Vaart sprejema dečke in deklice, stare od 12 do 18 let, in jim ponuja 
specialistično obravnavo, saj se ti mladi soočajo z resnimi vedenjskimi motnjami, 
tudi v kombinaciji s psihičnimi motnjami in/ali lažjo motnjo v duševnem razvoju. 
Obravnavo zagotavljajo v naslednjih skupinah: 

 – »forenzični skupini« za dekleta, to so dekleta, ki so storila kaznivo dejanje 
in bi sicer šla v zapor;

 – skupini za opazovanje ter diagnostiko čustvenih in vedenjskih motenj, 
v kateri so nameščeni 10 tednov, potem jih premestijo v drugo ustrezno 
skupino znotraj zavoda;

 – mešani skupini mladih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
 – skupini za fante s hujšimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
 – skupini s posebnim varstvom in obravnavo;
 – posebni skupini, imenovani »Z roko v roki«, katere namen je učenje za 

življenje po odhodu iz zavoda (polodprta skupina).
Glavna načela in metode dela v De Vaartu pa so:

 – pozitivna klima in pozitivne izkušnje pripomorejo k pozitivni spremembi;
 – podpora in spoštovanje;
 – ni represije;
 – intenzivno terapevtsko okolje v smislu delavnic in terapevtskih skupin;
 – vključitev družine v družinsko terapijo.

Z izjemo polodprte skupine se vsi ostali programi v De Vaartu izvajajo znotraj 
institucije. Program »Z roko v roki« je specializiran in namenjen delu z mladimi 
(12–18 let), ki so zaključili program v zaprtem sistemu znotraj zavoda in se pri-
pravljajo na vrnitev v domače okolje ali na samostojno življenje zunaj institucije. 
Mladostniki se v polodprtem programu »Z roko v roki« učijo, kako se odgovorno 
vesti in prevzeti nadzor nad svojim življenjem, niso več omejeni zgolj na zavodski 
prostor, ampak imajo tudi možnost izhodov iz zavoda. Poleg mladostnikov so v 
obravnavo vključeni tudi starši, v ostalih programih v okviru De Vaarta je delo 
osredotočeno na mladostnika oziroma mladostnico. Ker so družine zelo različne, 
skladno s tem načrtujejo tudi obravnavo, uporabljajo individualiziran pristop. Mladi 
in njihovi starši so nosilci procesa in skupaj s strokovnimi delavci oblikujejo cilje 
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svoje obravnave. Za dosego zastavljenih ciljev uporabljajo različne metode, mladi so 
vključeni v skupine, kjer se učijo socialnih veščin, družine so vključene v družinsko 
terapijo, udeležujejo se tudi tematskih srečanj. 

Druga posebnost so projekti v tujini (v Franciji), kamor za določen čas pošljejo 
mladostnike, starejše od 16 let, ki zaradi vedenjske problematike potrebujejo umik 
iz okolja in so bili že ambulantno obravnavani, nameščeni v stanovanjsko skupino 
ali zavod in tovrstna obravnava ni prinesla želenih učinkov. Mladi prebivajo na 
podeželju, na kmetiji, in se vključujejo v vsakodnevne dejavnosti na kmetiji. Namen 
je prek tovrstnega dela omogočiti pozitivne izkušnje, samopotrditev in dvig občutka 
lastne vrednosti, kar vodi v spremembo dojemanja sebe in posledično tudi vedenja. 
V tem obdobju, ko so mladi v Franciji, so vključeni tudi v izobraževalni proces – 
izobraževanje na daljavo s pomočjo prenosnih računalnikov.

Ob namestitvi mladoletnika v zavod oblikujejo individualiziran program, ki 
vsebuje natančno opredeljene cilje obravnave in konkretno načrtovane metode 
dela. Program se določi skupaj s starši oziroma skrbniki ter predstavnikom mestne 
oblasti (primerljivo z našimi centri za socialno delo). Pomemben del programa je 
tudi šolsko področje. Vsake tri mesece se individualizirani program evalvira in po 
potrebi dopolni, popravi. Obravnava traja v povprečju pol leta, po potrebi se podaljša, 
najdlje do zaključka šolanja. V De Vaartu se sicer trudijo za to, da bi bila obravnava 
čim krajša, idealno bi bilo, da bi trajala največ tri mesece. Pred iztekom bivanja v 
zavodu imajo tudi vmesno obdobje, imenovano »spremljani odhod«, ko mladostnika po 
odpustu iz institucije določeno obdobje spremljajo. Če je mladostniku pretežko, če ne 
zmore učinkovito zaživeti v svojem okolju, se vrne v institucijo. Zanimivo in vredno 
razmisleka je, da mladostnike stalno spodbujajo k spremljanju osebnega razvoja in 
napredka, in sicer tako, da vodijo osebno mapo oziroma listovnik. Vanj mladostniki 
sami vstavljajo vse pomembne dokumente, priznanja, zapise in drugo, to pa jim 
omogoča konkreten vpogled v lastne dosežke in premike, kar naj bi pripomoglo k 
opolnomočenju vsakega posameznika. Slednje je, poleg druge dokumentacije, ki jo 
vodijo strokovni delavci, tudi podlaga za evalvacijo individualiziranega programa.

Njihovo izhodišče za delo je vzpostavljanje pozitivne klime, ki omogoča 
učenje. Cilj je vsem mladim, ki bivajo pri njih, ponuditi celodnevni program. Velik del 
dneva zajema pouk v interni šoli, to pa dopolnjujejo z učenjem različnih spretnosti 
ter individualno in družinsko terapijo. Zaradi različnih učnih potreb vključenih 
mladostnikov je šolski program posebej prilagojen. Poleg splošnih predmetov, kot so 
matematika in materni jezik, je večji del usmerjen na funkcionalna znanja ter delo 
v tematskih delavnicah. Tako mladi velik del dopoldneva preživijo na delavnicah 
glasbene, plesne, umetnostne terapije, improvizacijskega gledališča, pomemben del 
pa je tudi skupna priprava obroka, kar pomeni, da ena skupina mladih dopoldan za 
ostale pripravi šolsko kosilo. Na razpolago imajo veliko telovadnico in delavnice, v 
katerih se učijo spretnosti obdelovanja lesa. Izdelke potem uporabijo v zavodu (na 
primer klopi, igrala) ali jih prodajo. Poleg samega učnega programa je prilagojeno 
tudi izvajanje, saj imajo na razpolago številne didaktične pripomočke (interaktivne 
table, slušalke, ki si jih otroci oziroma mladostniki z motnjami pozornosti lahko 
nadenejo, če jih moti hrup v razredu, posebno mizo, ki je s treh strani ograjena, 
kamor lahko sedejo otroci oziroma mladostniki, če potrebujejo mir oziroma želijo 
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zmanjšati dražljaje iz okolice – zanimivo je, da so si tako mizo izdelali mladi sami), 
manjše so tudi skupine, učitelji pa imajo posebna znanja za delo s to populacijo. 
Pomemben del obravnave je tudi psihoterapija, tako individualna kot skupinska 
in družinska.

Po zaključku programa v De Vaartu se mladostniki vrnejo domov, zaživijo na 
svojem ali so za prehodno obdobje nameščeni v hišo, ki deluje pod okriljem krovne 
organizacije Horizon, v kateri mlade še vedno intenzivneje spremljajo in vodijo 
strokovni delavci, prav tako nekaj časa še spremljajo tudi tiste, ki se vrnejo domov 
ali zaživijo na svojem, a ne tako intenzivno. 

De Strandwacht, Den Haag

Šolo De Strandwacht je ustanovil Pedološki inštitut (Pedologisch Instituut) in je 
namenjena osnovnošolskim otrokom z avtizmom, ADHD, čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, raznovrstnimi specifičnimi učnimi motnjami. Ker ti otroci potrebujejo 
več pozornosti kot drugi, v De Strandwachtu menijo, da morajo biti obravnavani po 
posebnem programu, prilagojenem njihovim specifičnim motnjam. V povezavi s tem 
poudarjajo, da otroci sicer potrebujejo »etikete« oziroma čim zgodnejšo diagnostiko 
in diagnozo, saj strokovni delavci le tako vedo, kako s posameznikom ustrezno 
delati in mu pomagati, da razvije vse svoje potenciale. Hkrati pa pravijo, da jim je 
osnovno vodilo misel: »Pozorni smo na zmožnosti otroka in iščemo najboljši način, 
da otrok zablesti.«5

Ko je otrok sprejet v program, ostane v njem do konca osnovnošolskega 
izobraževanja. Učenci so na podlagi starosti in stopnje razvoja razdeljeni v skupine, 
ki štejejo od 12 do največ 14 učencev. Skupno šolo obiskuje 240 otrok, razdeljenih v 
19 skupin. V šoli so v isti skupini tako otroci z motnjami avtističnega spektra kot 
otroci z ADHD ter čustvenimi in vedenjskimi motnjami, saj so strokovni delavci 
ugotovili izredno pozitivne vplive enih na druge.

Izobraževanje je zastavljeno tako, da poskušajo učencem omogočiti celosten 
razvoj. Otroka skozi izobraževanje podpirajo, spodbujajo, uporabljajo tudi nagraje-
valne pristope. Upoštevajo hitrost učenja in temperament otroka ter njegova močna 
področja. Delo s posameznikom je načrtovano na več nivojih: v individualnem načrtu 
otroka, v načrtu skupine in šolskem načrtu. Otrokom, ki imajo specifične motnje, 
namenjajo posebno pozornost. Naredijo individualni akcijski načrt spremljanja 
otroka, ki ga sproti evalvirajo. Nudijo lahko dodatno pomoč, na primer logopedsko 
obravnavo, fizioterapijo, dodatno poučevanje, pomoč pri motnjah zaradi disleksije, 
učenje socialnih spretnosti ali igralno terapijo.

V izobraževalni proces otrok aktivno vključujejo tudi njihove starše, in sicer 
tako, da so ti dvakrat na leto vabljeni na pogovor z razrednikom, dvakrat na leto pa 
staršem pošljejo poročilo o otroku. Na sestanku ob začetku šolskega leta razrednik 
in starš ter po potrebi še drug strokovni delavec šole, večinoma je to šolski svetovalni 
delavec ali šolski psiholog, skupaj oblikujejo individualni načrt obravnave otroka, 

5  Misel, zapisana v predstavitvi institucije.
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kjer postavijo cilje za otroka na intelektualnem, čustvenem ter socialnem področju, 
prav tako govorijo o domačih razmerah, saj lahko le tako omogočijo usklajeno 
obravnavo, ki prinaša največje uspehe. 

Vsako od skupin otrok (oddelek) nenehno spremljata en učitelj in en pomočnik. 
V delo skupine so vključeni tudi interni pedagog,6 socialni delavec in specializirani 
strokovnjak – specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, fizioterapevt, logoped, 
igralni terapevt, odvisno od potreb otrok v skupini. Ti strokovnjaki opazujejo posa-
meznega otroka in zanj oblikujejo poseben program, ki ga nato predajo učitelju v 
izvajanje. Učitelji in pomočniki se tako nenehno izobražujejo in usposabljajo. Otrokom 
z motnjami avtističnega spektra so na voljo posebni spremljevalci, ki jih imenujejo 
kar sence, saj otroka čez dan ves čas spremljajo in ga učijo, kako funkcionirati med 
vrstniki. Z avtističnimi otroki začnejo intenzivno delati že v predšolskem obdobju, 
z nekaterimi že v domačem okolju.  

Potek pouka je popolnoma prilagojen populaciji otrok v razredu. Učitelji imajo 
avtonomijo, da samostojno presojajo o dolžini učne ure ter jo tako prilagajajo kon-
centraciji in pozornosti učencev. Slednjo sicer poskušajo ohranjati z različnimi me-
todami, tehnikami in pripomočki: frontalnemu poučevanju se izogibajo in poudarek 
dajejo predvsem interaktivnosti in interakciji med vsemi udeleženci, uporabljajo 
interaktivne table, otrokom omogočajo uporabo individualnih pripomočkov, kot so 
slušalke, ograjena miza, računalniki za učence z disleksijo itd. Ob tem ima vsak 
možnost kadar koli poseči po pripomočku, ki mu bo v danem trenutku olajšal delo, 
hkrati pa to ne moti učnega procesa ostalih učencev v razredu. Kljub vsemu pa 
v šoli veljajo jasna pravila, ki so namenjena predvsem zagotavljanju varnosti, saj 
je njihova filozofija ničelna toleranca do nasilja in vsakršno kršitev sankcionirajo 
otrokovi starosti primerno. Sodelovanje in vedenje učencev učitelji po potrebi na-
grajujejo ali kaznujejo. Pri nagrajevanju sledijo točkovnemu sistemu, medtem ko pri 
kaznovanju oziroma kot pomoč otroku pri umirjanju večinoma uporabljajo metodo 
zelenega stola. Zeleni stol uporabi otrok, ko »se v njegovi glavi preveč dogaja«, kot 
so to opisali v De Strandwachtu. Zeleni stol stoji v razredu, v garderobi ali pred 
razredom. Ko otrok čuti, da je preveč vznemirjen, ali ga na to opozori učitelj, gre do 
zelenega stola v razredu, sede nanj in se pomiri. Če se ne more pomiriti v razredu, 
gre na stol v garderobi oziroma pred razredom. Če mu tudi to ne pomaga, gre sedet 
na stol v drugo skupino. Ko otrok čuti, da je pripravljen nadaljevati šolsko delo, se 
vrne v svojo klop. Če se nikakor ne zmore pomiriti, mu učitelj, pomočnik učitelja 
ali drug strokovni delavec pomaga narediti načrt, kako se bo pomiril in se vrnil v 
svojo klop. Veliko smo se spraševali o izpostavljenosti otroka z uporabo te metode, 
a so nam odgovorili, da gre predvsem za zagotavljanje strukturiranega okolja, 
kakršnega doma niso imeli in jim krepi občutek varnosti. 

Tudi urnik je fleksibilen. Poleg klasičnih šolskih predmetov njihov pouk 
obsega še predmete, ki otrokom prinašajo predvsem funkcionalna znanja: kuhanje, 
vrtnarjenje, tehnika itd. V učni proces tudi sicer vključujejo vsakodnevne in aktualne 
tematike (na primer vesti iz dnevnih poročil). Angleškega jezika se učijo otroci, 

6  Dodatni pedagog, ki ni stalno navzoč v vseh razredih, s posebnimi didaktičnimi znanji pa učitelju 
pomaga načrtovati učni proces.
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stari 10 do 13 let, medtem ko imajo za nadarjene tudi možnost učenja francoščine. 
Veliko pozornosti namenjajo športni vzgoji, ki je izredno interaktivna7 in vključuje 
veliko športnih pripomočkov. Njihova uporaba je prilagojena posamezniku glede 
na to, katero področje je treba še posebej razvijati: fina motorika, groba motorika, 
krepitev mišic, koordinacija telesa, koordinacija oko–roka itd. V okviru športne 
vzgoje redno poteka tudi plavalni tečaj, šola pa ima na voljo še poligon za učenje 
vožnje s kolesom. 

Odmore pod vodstvom učitelja preživljajo na šolskem igrišču, kjer imajo možnost 
sprostiti odvečno energijo in se naužiti svežega zraka.  

Posebnost šole je »skupina Pedološkega inštituta«, v katero je vključenih osem 
otrok z najhujšimi motnjami, s katerimi delajo individualno, ena na ena. Fokus dela 
je predvsem na spremembi vedenja, usvajanje učne snovi je drugotnega pomena. 
Skupina poroča o izjemnih rezultatih, kar kaže, da je z individualnim delom mogoče 
pomagati otroku s še tako hudimi motnjami. 

Kam zdaj?

Glavna vrednost strokovne ekskurzije je bila v neposrednem prisostvovanju 
pedagoškemu procesu, kar so nam omogočili na vseh šolah. Dobili smo avtentično 
izkušnjo, kaj pomeni prilagoditi pedagoški proces osebam glede na njihovo motnjo, 
jih usmerjati v razvoj njihovih potencialov in ne v odpravljanje primanjkljajev. 
Je pa res, da velike razlike v ureditvi celotnega sistema vzgoje in izobraževanja 
med državama primerjavo otežujejo, poleg tega bi implementacija nekaterih nizo-
zemskih idej v naše okolje terjala ponoven premislek in rekonceptualizacijo našega 
izobraževalnega sistema v celoti. Kljub temu verjamemo, da nam opisana izkušnja 
pomaga pri boljšem razumevanju naše prakse in iskanju rešitev za nekatere težave, 
s katerimi se soočamo. 

Ena od težav, s katerimi se soočamo v Sloveniji, je neustrezno usmerjanje otrok 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Pogosto so zanje pripravljene le prilagoditve 
izobraževanja z določitvijo minimalnih standardov znanja v skladu z učnim načrtom, 
to je s cilji izobraževanja, pri posameznem predmetu, ki jih mora otrok ali mlado-
stnik doseči za pozitivno oceno, ali pa so ti otroci in mladostniki usmerjani celo 
v programe z nižjim izobrazbenim standardom. Ti ukrepi se pogosto pojavijo kot 
oblika pomoči zato, ker so njihove motnje običajno neločljivo povezane z neuspehom 
v šoli. Sicer pa je v skladu z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 283) 
za otroke predvideno, da se večinoma usmerjajo v vzgojni program, ki ga izvajajo 
zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Pet zavodov v Slo-
veniji za vzgojo in izobraževanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ima v 
sklopu zavoda interno šolo, ostali štirje pa nimajo interne šole, ampak otroci, ki so 
vključeni v vzgojni program, obiskujejo redne osnovno- in srednješolske programe 
šol v bližnji okolici ali regiji. 

7  V smislu neposrednega sodelovanja in vključevanja športnih pedagogov v proces športne vzgoje 
in s poudarkom na skupinskih družabnih športnih igrah.
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V vseh izobraževalnih programih (razen v programih z nižjim izobrazbenim 
standardom) je vsebina učnih načrtov praktično identična, medtem ko so programi 
za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami na Nizozemskem tudi vsebinsko 
prilagojeni, s poudarki na funkcionalnem znanju, ki ga povezujejo s temeljnimi 
splošnoizobraževalnimi vsebinami. Poleg tega je na srednješolski ravni veliko 
praktičnega in poklicno usmerjenega izobraževanja, celoten pouk pa je v didaktičnem 
smislu popolnoma prilagojen motnjam in potencialom otrok in mladostnikov. Kljub 
tako celovitim prilagoditvam imajo učenci na Nizozemskem možnost prehajanja v 
večinski sistem šolanja. 

Naša izkušnja kaže, da otroci in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi 
motnjami (ne glede na svoje intelektualne zmožnosti) ob obiskovanju pouka v 
rednih izobraževalnih programih in ob učenju vsebin celotnega predmetnika pogosto 
doživljajo hude stiske in vlagajo velike napore, pa šolski strokovni delavci nimajo 
vedno posluha zanje in vidijo problem zgolj v posameznikovi nemotiviranosti za delo 
in ne v njegovi nemoči. Strokovni delavci v vzgojnih zavodih pa vendarle opažamo, da 
so otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pogosto zelo nadarjeni za specifične 
spretnosti, običajno ročne, in da znajo ob ustreznem vodenju in motivaciji prikazati 
neverjetne rezultate. Težave je torej treba reševati na več ravneh: ponovno moramo 
razmisliti o večji fleksibilnosti sistema kot celote, o možnostih večjih vsebinskih 
prilagoditev šolanja, kot vložiti več napora v pripravljanje strokovnih delavcev 
v vseh vrstah šol na sprejemanje različnosti kot temelja svojega dela. Na pomen 
pripravljenosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev na sprejemanje inkluzivnih 
principov kažejo tudi izkušnje, predstavljene v nadaljevanju. 

Z vidika didaktičnih in organizacijskih rešitev, ki jih poznajo na Nizozemskem, 
ima že sam normativ (dve učiteljici, ki delata v paru z 12 učenci, ob hkratni možnosti 
vključitve asistence in svetovalnega delavca) velik pomen za kvalitetno izvajanje 
strokovnega dela. Je pa res, da je pri tem učitelj postavljen v izredno zahtevno 
vlogo, saj mora biti pripravljen delati timsko. Za to je potrebno ogromno usklaje-
vanja, profesionalnosti, odprte komunikacije in predvsem postavljanja jasnih učnih  
ciljev. 

Nadalje, kot smo videli iz opisov, je veliko pozornosti namenjene prilagajanju 
učnega tempa posameznim učencem ter fleksibilni in individualizirani uporabi 
učnih pripomočkov. Njihovo izhodišče je doseči učne cilje in si za to vzeti dovolj časa, 
pri tem pa omogočiti uporabo raznih didaktičnih pripomočkov, ki služijo večinoma 
odpravljanju tistih motečih elementov, ki učence ovirajo pri učenju. Zanimivo je opa-
zovati oddelek, v katerem ima praktično vsak učenec možnost uporabe didaktičnega 
pripomočka, ki mu pomaga pri premagovanju motnje. Posebej fascinantno pa je, da 
se s tem nihče ne obremenjuje. Oddelčna klima deluje strpno, v smislu spoštovanja 
in upoštevanja drugačnosti. Didaktični pripomočki, ki jih uporabljajo otroci, ne 
delujejo kot distraktorji za ostale učence, pa tudi učitelji se ne sprašujejo, kako 
naj ostalim otrokom utemeljijo, da lahko nekdo uporablja nekaj, česar drugi ne 
smejo. Zdi se, da se pri nas še vedno srečujemo tako z nezmožnostjo učiteljeve 
argumentacije uporabe posebnih didaktičnih pripomočkov ali metod za učence in 
dijake s posebnimi potrebami kot tudi z miselnostjo, ki podpira uniformiranost v 
delovanju vseh učencev.
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Nedvomno je ureditev, ki jo poznajo na Nizozemskem, možna tudi zaradi 
velikih finančnih vložkov. Velika vlaganja se kažejo na vsakem koraku, tudi v or-
ganizaciji prevozov. Otroci imajo organiziran dnevni prevoz v šolo in domov, kar 
lahko za posameznega učenca pomeni tudi več kot dve uri vožnje v eno smer, saj so 
šole za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, kot je na primer Strandwacht, 
organizirane na regijskem nivoju. S tem pozitivno vplivajo na prisotnost učencev 
v šoli. Bistvena odlika nizozemske ureditve pa se nam vendarle zdi njihov cilj, da 
mladostnik ne zaključi izobraževanja pred pridobitvijo najmanj osnovne poklicne 
kvalifikacije. To je obveza, ne glede na to, koliko časa traja proces izobraževanja 
posameznika. In te kvalifikacije so enakovredne kvalifikacijam, pridobljenim na 
večinskih šolah.

Samo prilagajanje programov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi po-
trebami pa niti slučajno ne bi bilo tako uspešno in domišljeno, če bi pri tem izhajali 
zgolj iz težnje po iskanju optimalnih programov. V sami zasnovi je bila na Nizo-
zemskem ključnega pomena prenova celotnega šolskega sistema, najpomembnejši 
dejavnik v celotni zgodbi, zato ga analiziramo kot zadnjega. Izobraževanje otrok 
s posebnimi potrebami nikakor ne more biti ločen del celotnega izobraževalnega 
sistema, od vrtca dalje do doktorskih in podoktorskih programov, ampak je njegov 
integralni del. Nadalje tudi sam izobraževalni del ne more obstajati ločeno.8 Že samo 
znanje je vedno družbeno znanje in je neločljivo povezano z obstojem posameznika 
in družbe. Zato je treba izhodišča iskati v stanju družbe in družbenih potrebah. 
Celoten izobraževalni sistem mora biti namreč osmišljen v družbi kot celoti.9 In 
pri tem je potreben tudi razmislek o tem, kako ranljive skupine, kot so otroci in 
mladostniki s posebnimi potrebami, izobraževati in vzgajati tako, da bodo imeli 
svoje mesto v družbi, ki bo enakovredno vsem ostalim družbenim položajem. 

Sklep

Celotna izkušnja obiska izbranih nizozemskih ustanov za vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami je na nas pustila izredno globok vtis in spodbudila veliko 
vprašanj ter primerjav. Ocenjujemo, da je ključna razlika med Slovenijo in Nizozemsko, 
ki ima implikacije za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, odnos družbe do 
populacij s posebnimi potrebami. Na Nizozemskem je celoten izobraževalni sistem 
usmerjen v vključevanje vsakega posameznika kot aktivnega subjekta v družbo, pri 
čemer ni pomembna raven izobrazbe ali poklic, ki ga posameznik opravlja, ampak 
je pomemben njegov prispevek k družbi kot celoti. Seveda tudi na Nizozemskem 

8  Kot lepo povzema in zaključuje B. R. Handler v primeru vzgojno-izobraževalnih zavodov za otroke 
s posebnimi potrebami v ZDA, je za uresničitev skupne vizije aktov NCLB in IDEA ter za doseganje 
boljših izobraževalnih dosežkov otrok s posebnimi potrebami namesto psihološko-medicinskega pristopa 
v obliki profesionalnih intervencij treba demistificirati pojem oviranosti (znotraj posebnih potreb) in 
specialne pedagogike skozi sodelovanje in skupno/deljeno znanje. Prek sodelovanja in deljenja znanja 
lahko specialni pedagogi razvijajo splošne pedagoške veščine in spretnosti, da bi povečali svoj potencial 
za poučevanje otrok z motnjami, ne glede na to, ali so kategorizirani ali ne (Handler 2006, str. 7).

9  Pri tem ni mišljeno družbeno znanje z vidika utilitarnosti, kot je zelo razširjeno razmišljanje 
tistih, ki v znanju vidijo zgolj potenciale za tehnološki ali ekonomski napredek družbe.
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niso brez težav, soočajo se denimo z uporabo psihoaktivnih substanc in nasiljem 
v institucijah, pa vendarle je opazna njihova želja, da poskrbijo za vsakega posa-
meznika ne glede na njegove motnje. Vedno se najde rešitev. Čeprav so primerjave 
med slovenskim in nizozemskim izobraževalnim sistemom zaradi precej drugačnih 
izhodišč, ki so sicer bolj latentna (in implicitna) kot manifestna, zelo zahtevne, 
pa vseeno pri analizi izobraževalnega sistema za otroke s posebnimi potrebami v 
slovenskem primeru velikokrat ugotavljamo, da otroci ne glede na prilagoditve ne 
dosegajo primerljivih rezultatov z vrstniki,10 poleg tega so izolirani (saj se prilagoditve 
pouka večinoma izvajajo individualno zunaj razreda), stiske otrok in mladostnikov 
pa se ob tem nemalokrat še poglabljajo. Z drugega vidika pa je treba biti pozoren, 
kot ugotavlja Fletcher (2010), ker se poraja veliko vprašanj glede splošne inkluzije 
otrok s čustvenimi motnjami v običajne razrede, saj rezultati kažejo, da inkluzija 
kljub dobronamernim izhodiščem in ciljem ne prinaša obetavnih rezultatov ne za 
otroke s čustvenimi motnjami ne za otroke, ki teh motenj nimajo. Fletcher (prav 
tam) opisuje nastanek tako imenovanega efekta »spillover«, ko ob inkluziji otrok 
s čustvenimi motnjami prihaja do negativnih učinkov v izobraževalnem procesu 
v smislu prilagajanja učnega procesa in posledično možnega znižanja standardov 
znanja (in drugih) za celotno skupino učencev ali dijakov. Zato opozarja, da je treba 
koncept inkluzije temeljito premisliti, tudi z vidika smiselnosti uporabe pri vzgoji 
in izobraževanju določene populacije.11 

Pri razglabljanju o izobraževalnem sistemu za otroke s posebnimi potrebami 
se na koncu vedno vse ponovno usmeri v vprašanje vključenosti v družbo. Dejstvo 
je, da je pri samem načrtovanju izobraževanja treba uvajati tudi določene družbene 
spremembe, predvsem v družbenem statusu določenega izobraževalnega sistema.

V Sloveniji, se zdi, na izobraževanje gledamo preveč z vidika utilitarnosti in 
družbenega statusa, ki ga prinaša, kar zlasti za ranljive skupine pomeni vnaprejšnjo 
obsodbo na neuspeh z vidika težnje po družbeni enakopravnosti, občutka pripadnosti 
širši družbeni skupini in želje po aktivni vlogi v družbi. Taka družba kot vrednoto 
poudarja in sledi predvsem tehnološkemu napredku in ekonomski koristi. Osnovna 
težnja in vodilo družbe je pasivizacija in izolacija posameznika z namenom opti-
mizacije posameznikovega prispevka ter hkratnega zmanjšanja stroškov za tega 
posameznika. V tem procesu so vsi posamezniki, ki k razvoju družbe ne prispevajo 
v kumulativnem smislu pozitivno z vidika tehnološkega napredka in ekonomske 
rasti, tej družbi enostavno odveč. Zato moramo pred razmislekom o konceptih 
vzgojno-izobraževalnih sistemov za otroke s posebnimi potrebami družbo osmišljati 
kot raznolik in pester fenomen, v katerem lahko vsak, ne glede na svoje značilnosti 
(primanjkljaje ali prednosti), najde svoje mesto in prispeva svoj delež k družbeni 
pestrosti, raznolikosti in razvojnim družbenim potencialom.

10  Če odmislimo inkluzijo, ki se žal ne udejanja tako, kot bi lahko se, in uporabimo klasične pri-
merjalne metode glede na kriterije pri standardih znanja.

11  Ponovno je v ospredju vprašanje o osnovnih ciljih vzgoje in izobraževanja, ki so v slovenskem 
prostoru opredeljeni zgolj ali vsaj večinoma s standardi znanja pri posameznih predmetih (Lesar 2013), 
in to za vse učence in dijake enako, medtem ko drugi vidiki in cilji vzgojno-izobraževalnih procesov niso 
v ospredju niti niso osmišljeni.
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O knjigi dr. Zorana Jelenca Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih, 
ki je izšla konec decembra 2016, bi lahko zapisali, da je aktualna, večrazsežnostna 
ali kar vseobsegajoča. Izšla je ravno v času, ko v Sloveniji posodabljamo veljavne 
zakone na področju vzgoje in izobraževanja, v tem okviru še posebej pomembna 
Zakon o izobraževanju odraslih in krovni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Kdor jo bo odprl, bo v njej našel smernice za urejanje sistema 
vzgoje in izobraževanja ali, bolje rečeno, za uveljavitev vseživljenjskosti učenja. 
Ponuja tehtno izhodišče in referenčni okvir za presojanje in sprejemanje odločitev.  
S strokovnega vidika jo lahko označimo kot temeljno delo, v katerem so opredeljeni vsi 
ključni pojmi, relacije in kronološki pregled dokumentov, ki so povezani s konceptom 
vseživljenjskega učenja. V tem pogledu je namenjena zaposlenim v izobraževanju, 
služi lahko kot študijsko gradivo študentom pedagogike in andragogike ter tistim, 
ki si pridobivajo pedagoško-andragoško izobrazbo. Pojma vseživljenjskost učenja in 
izobraževanje odraslih obravnava teoretsko poglobljeno – skozi perspektive različnih 
svetovnih in domačih avtorjev, hkrati pa ju misli v njuni zgodovinski in sodobni 
politični pojavnosti ter tudi prihodnosti. Zajema in opredeljuje tudi druge pojave, 
ki so z njima povezani, ter opozarja na odprta politična in strokovnoterminološka 
vprašanja. Pripadajoče pojme razvršča po načelu nadrednega in podrednega. Tako 
tudi izobraževanje odraslih, ki ga umešča znotraj vseživljenjskega učenja kot njegov 
najobsežnejši in najbolj raznoroden, ne pa identičen pojav.

Krovni pojem je učenje

Krovni pojem, trdi avtor, je učenje. Razume ga kot antropološko danost 
ali dejstvo, ki ima mnogo različnih podob, vse pa povezuje to, da gre pri učenju 
za aktivno konstrukcijo smisla, ki poteka v živi vseživljenjski interakciji posa-
meznika z okoljem, v katerem živi. A pri učenju ne gre le za kognitivno, temveč 
tudi za čustveno in volitivno spreminjanje. V tem pogledu pojem učenje zajema 
tako vzgojo kot izobraževanje. Izobraževanje je v razmerju do učenja ožji pojem, ki 
zajema predvsem družbeno načrtovano dejavnost, ki je v celoti namembna. Tudi 
vzgoja je v razmerju do učenja ožji pojem, enakovredna pa je izobraževanju, pri 
čemer je izobraževanje usmerjeno predvsem v pridobivanje znanja in spretnosti, 
medtem ko gre pri vzgoji za načrtno vplivanje na razvoj navad in vrlin. Učenje je 
posamezniku imanentno – je dejavnost, skozi katero se posameznik uresničuje na 
različnih področjih življenja in v različnih družbenih kontekstih. Proces učenja 
je proces spraševanja in samospraševanja, raziskovanja, uporabljanja domišljije, 
poskušanja in preskušanja – zato je posameznik konstruktor svojega znanja in 
spoznanja, hkrati pa skozi učenje in delovanje ustvarja in spreminja tudi resničnost 
samo. S konstruktivističnega vidika ne gre toliko za dodajanje, temveč in predvsem 
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za konstrukcijo in rekonstrukcijo usvojenega in spoznanega. Če učenje razumemo 
tako, lahko širše in različno razumemo tudi naravo, obliko(e) ter nastajanje sistema 
vzgoje in izobraževanja. Pri tem je ključno vprašanje, čému naj ta služi – kakšna 
je vizija skupnosti, katere so temeljne vrednote in načela skupnosti, kakšen je 
položaj ljudi – kako se lahko osebnostno uresničujejo in kako so udeleženi v razvoju 
skupnosti. To se kaže tudi v položaju in vlogi učenca v kurikulu – v smislu, zakaj, 
kdaj, kaj in kako se (lahko) nekdo uči. V tem referenčnem okviru Jelenc podaja 
in razčlenjuje različne opredelitve vseživljenjskosti učenja, znotraj tega pa tudi 
izobraževanja odraslih, in se do njih tudi kritično opredeljuje.  

Za Jelenca je vseživljenjskost učenja integrativen koncept, ki zajema vso 
kontinuiteto, vso širino in vso globino učenja v življenju. Zavzema se za njegovo 
pospeševanje in udejanjenje v političnih strategijah in normativnih dokumentih. 
V tej zvezi vpelje izraz »skupna hiša vsega izobraževanja«.

Izobraževanje odraslih v skupni hiši vsega izobraževanja

Jelenc v svoji knjigi postavlja jasno strukturo vseživljenjskega učenja in s tem 
kaže tudi na njegovo večrazsežnost. Meni, da bi se ta morala zrcaliti tudi v vzgojno-
izobraževalnem sistemu, in hkrati kritično ugotavlja, da v realnosti ni tako. Že z 
naslovom bralca opozarja, da vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih nista 
identična pojma, čeprav se, kakor navaja pozneje v razpravi, tako neredko razume. 
Prav tako opozarja na pomembne ločnice med pojmoma vseživljenjsko učenje in 
vseživljenjsko izobraževanje, pri čemer izhaja iz različnih opredelitev učenja in 
izobraževanja. 

Razsežnosti vseživljenjskega učenja je mogoče obravnavati na ravni njegove 
življenjske kontinuitete – kot pravi – od zibelke do groba (angl. life-long learning). 
Z vidika vzgojno-izobraževalnega sistema pa ga ločuje na začetno in nadaljevalno. 
Začetno je povezano z obdobjem otroštva in mladostništva, poteka pa prvenstveno 
v vrtcu in šoli, seveda tudi v drugih okoliščinah, ki imajo bolj ali manj jasno izražen 
namen vzgojno-izobraževalnega vplivanja. Nadaljevalno pa je vse učenje, ki ga 
nekdo opravi po tem, ko je končal šolanje, in ga v tem smislu lahko razumemo 
kot izobraževanje odraslih. Znotraj kontinuitete Jelenc opredeljuje tudi navpično 
dimenzijo, pri kateri ločuje temeljno in nadaljnje izobraževanje. Temeljno in 
nadaljnje izobraževanje v kontekstu formalnega izobraževanja pomeni pridobi-
vanje višjih stopenj izobrazbe, razen tega pa tudi vsako spopolnjevanje znanja in 
spretnosti. To izobraževanje ni omejeno na začetno, ampak se odvija tudi v polju 
nadaljevalnega izobraževanja odraslih. Na podlagi različnih raziskav opozarja, da 
je udeležba v izobraževanju odraslih povezana s stopnjo izobrazbe (bolj izobraženi 
se vključujejo pogosteje), pa tudi z ekonomsko neenakostjo v družbi. Kjer so ne-
enakosti majhne, je večja tudi udeležba v izobraževanju odraslih, hkrati pa je za 
te države značilno, da so razlike v pismenosti med prebivalstvom majhne. Ko pri-
merjamo prebivalstvo z nižjimi ravnmi izobrazbe po pismenosti, se pokaže, da je ta v 
splošnem višja v državah, kjer je izobraževanje odraslih bolj dostopno in množično. 
Pomembno pozornost avtor namenja ranljivim skupinam odraslih, predvsem v 
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poglavjih o dostopnosti in udeležbi v vseživljenjskem učenju. Širina in raznolikost 
potreb po učenju in izobraževanju sta še posebej značilni za odrasle, zato morajo 
biti možnosti za učenje organizirane tako, da učenje spodbujajo in omogočajo. 
Izobraževanje odraslih je enakovredna sestavina vzgojno-izobraževalnega sistema 
ali, bolje rečeno, vseživljenjskega izobraževanja. Jelenc podaja shemo, ki jo imenuje 
Skupna hiša vsega izobraževanja; ta se od tradicionalnih shem razlikuje v tem, da 
enakovredno začetnemu in temeljnemu izobraževanju pod isto streho umešča tudi 
nadaljevalno in nadaljnje izobraževanje, specifične oblike izobraževanja odraslih, 
nenehno nadaljnje spopolnjevanje in učenje ter tekoče ugotavljanje in ocenjevanje 
znanja oziroma certifikatni sistem. V njej so zajeta načela integrativnosti vsega 
izobraževanja z upoštevanjem vseh različnosti obeh temeljnih prvin, načelo progre-
sivnosti ali nadaljevalnosti izobraževanja, povezanosti formalnega in neformalnega, 
prehodnosti med različnimi področji izobraževanja – predvsem med splošnim in 
poklicnim izobraževanjem, upošteva uradno formalizirane in alternativne poti 
izobraževanja, povezuje izobraževanje, za katero je pristojna šolska sfera, in tisto, 
ki je v pristojnosti sfere dela in drugih.

To svoje videnje dopolnjuje s predstavitvijo Strategije vseživljenjskosti učenja 
v Sloveniji,1 ki jo sestavlja deset strateških jeder, v katerih so povzeta vsa načela, 
o katerih avtor razpravlja tudi v knjigi. To so: (1) celostna sistemska ureditev 
in povezanost vsega učenja; (2) omrežje vseh možnosti in namembnosti učenja; 
(3) učenje v vsej širini življenja; (4) raznovrstnost, prožnost izpeljave učenja;  
(5) dostopnost učenja po meri osebe, ki se uči; (6) ključne kompetence za učenje in 
osebnostno rast; (7) učenje za uspešno in kakovostno delo ter za poklicno kariero; 
(8) učenje kot temeljni vir in gibalo razvoja skupnosti; (9) vse pridobljeno znanje 
je mogoče ugotoviti in potrditi; (10) osebam, ki se želijo učiti ali se učijo, ponuditi 
informacije in svetovalno pomoč. Razen tega pa navede tudi sveženj ukrepov, ki 
omogočajo izpeljavo strategije. Ti ukrepi so povezani z izboljševanjem in posoda-
bljanjem vzgojno-izobraževalnih programov, učnih načrtov in katalogov znanja glede 
na prvine vseživljenjskosti učenja, z usposabljanjem strokovnih delavcev, razvojem 
različnih oblik, načinov in priznavanja učenja, oblikovanjem ustreznega norma-
tivnega okolja, financiranja in infrastrukture, krepitvijo nevladnega sektorja kot 
partnerja države, promocijo, raziskovanjem in razvojem ter upravljanjem področja 
vseživljenjskega učenja. Poudarja, da je strategija vseživljenjskosti učenja steber 
vizije družbenega razvoja.

Vseživljenjskost učenja v politiki in možnosti za uresničevanje zamisli

Uradna shema vzgoje in izobraževanja se od Jelenčeve razlikuje v tem, da 
je nadaljevalno izobraževanje izpuščeno iz osrednjega dela kot manj pomemben 
neopredeljen del, ki je dodan poglavitnemu sistemu. To se potrjuje tudi v celotnem 

1  To je že leta 2007 sprejelo ministrstvo za šolstvo in šport in so jo potrdili tudi vsi trije strokovni 
sveti. Dr. Zoran Jelenc je vodil delovno skupino, ki jo je pripravila. Delovno skupino je imenoval minister 
za šolstvo in šport. Podrobneje v Jelenc, Z. (ur.). (2009). Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji. 
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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diskurzu izobraževalne politike. V tem kontekstu Jelenc kritično obravnava veljavno 
zakonsko ureditev in način upravljanja vsega izobraževanja. Argumentirano navaja 
največje pomanjkljivosti obojega, predvsem v smislu enakovrednosti in celovitosti 
izobraževanja. Tako iz zakonske ureditve izobraževanja kot iz modela upravljanja 
je razvidno, da se pojmovanje in obravnavanje izobraževanja v državi omejuje le 
na začetno izobraževanje. 

Jelenc na več mestih v knjigi poudarja, da zahteva uresničevanje vseživljenjskosti 
učenja spremembo sistema vzgoje in izobraževanja. Uresničevanje vseživljenjskosti 
učenja se na ravni politik kaže najmanj na treh ravneh: v odločitvi za prestruktu-
riranje sistema vzgoje in izobraževanja, v spodbujanju in razvijanju celotnega 
izobraževalnega potenciala tudi zunaj vzgojno-izobraževalnega sistema ter v 
osrednji in dejavni vloga udeleženca izobraževanja. Vse to podkrepi s številnimi 
dokumenti, ki so se o tem oblikovali na mednarodni ravni, s čimer opozori na to, 
da je vseživljenjskost učenja globalen pojav, ki pa ga je treba premisliti tudi znotraj 
nacionalnih kontekstov. Zaradi tega Jelenc meni, da je vseživljenjskost učenja zelo 
pomembno politično vprašanje, do katerega se mora opredeliti čim večje število 
ljudi in mora o njem odločati tudi parlament. Z vidika izvršne oblasti pa gre za 
vladno vprašanje in vprašanje socialnih partnerjev. Ponuja tudi model upravljanja 
vsega izobraževanja, ki skozi ustrezne upravne, svetovalne in predstavniške organe 
omogoča, da je izobraževanje dostopno vsem skupinam prebivalcev. Jelenc poudarja, 
da mora država, podobno kot za začetno izobraževanje, prevzeti odgovornost tudi 
za nadaljnje izobraževanje – z ustrezno infrastrukturo in financiranjem. Ureditev 
teh vprašanj bi morali zagotoviti z ustrezno zakonodajo. Potrebujemo krovni zakon 
o vseživljenjskosti učenja, ki bi v zakonodajo prinesel novo kakovost, tako da bi 
zakonsko povezal vse vzgojno-izobraževalne dejavnosti – nadaljevalno z začetnim 
izobraževanjem. 

Tretja razsežnost vseživljenjskosti učenja – globina

Jelenc je prepričan, da je treba temelje vseživljenjskosti učenja postaviti že v 
začetnem izobraževanju ali šolanju otrok in mladine ter jo povezati s sočasnim razvi-
janjem nadaljevalnega izobraževanja ali izobraževanja odraslih. To zahteva radikalne 
spremembe v učnih načrtih v začetnem izobraževanju na vseh stopnjah. Težišče 
se mora od transmisivnih modelov poučevanja premakniti h konstruktivističnim 
modelom učenja. Pri tem je pomembna socialna razsežnost učenja, ki temelji na 
enakovredni komunikaciji, v kateri je udeleženec subjekt, ne objekt izobraževanja.  
V učnih načrtih je treba spodbujati in razvijati učne strategije, vse vrste pismenosti in 
ustvarjalnosti ter posledično drugače opredeliti tudi izobrazbo, ki je večdimenzionalna 
in osebi omogoča, da se uči vse življenje in se tako uresničuje v odnosu z drugimi.

Vseživljenjskost učenja je treba proučevati ne le na ravni vsebin in njenega 
izhodiščnega namena, temveč tudi z vidika kompetenc, ki si jih udeleženci v tem 
procesu pridobivajo, in spodbujanja metakognitivnih procesov. Ob izobraževanju 
nastajajo številne oblike povezovanja – interdisciplinarno, kulturno, generacijsko 
raznolike skupine. Gre za ustvarjanje in učenje dialoga v družbi ter s tem za 
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spodbujanje načel strpnosti, razumevanja, sprejemanja in spoštovanja drugačnosti, 
mirno reševanje sporov, iskanje konsenza in družbenega sožitja ter ustvarjalnosti. 
To razsežnost, ki jo lahko izobraževanje načrtno goji in spodbuja, Jelenc označuje 
za globinsko (angl. life-deep) in kaže na družbenost učenja tudi v smislu vrednot. 
Ob tej dimenziji učenja postane razvidno, da znanje samo po sebi še ni vrednota, 
ki bi nujno prispevala k povezanosti in dobremu v družbi, temveč je to povezano z 
vprašanji etike. Nagovarja k povezovanju in globalnemu učenju, ki poudarja trajnost 
v gospodarstvu, družbenih odnosih in pri ohranjanju okolja. Obstaja realna nevar-
nost, da tudi pri izobraževanju in učenju začnejo nad trajnostmi in humanističnimi 
načeli prevladovati ekonomistična in druga storilnostno usmerjena in v posledicah 
razdiralna načela. Pri preprečevanju tega sta po mnenju avtorja zelo pomembna 
dva dejavnika – kako se do tega vprašanja opredeljuje stroka in kakšen odnos ima 
do tega politika.  

Natalija Žalec
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Prevod, ki ni spoštljiv niti do našega jezika niti do bralca

V svojem odgovoru na Odgovor prevajalke dr. Sonje Sentočnik se bom omejila 
le na tri vidike, ki najbolj kličejo po razjasnitvi – o preostalem si bo kritičen bralec 
že sam lahko ustvaril svoje mnenje.

Prvi vidik je prevajalkino pojmovanje zakonitosti, ki veljajo za dobro prevajanje: 
»Osnovno pravilo dobrega prevajanja je, da mora biti prevod vsebinsko zanesljiv in 
jezikovno čim bližje izvirniku.« Prvi del trditve drži; kar se tiče drugega – jezikovno 
najbližje izvirniku je neprevedeno besedilo, pri prevodu pa mora biti vsebina podana 
z ustreznimi jezikovnimi sredstvi ciljnega jezika. 

 »Naloga prevajalke tudi ni, da bi dvomila o upravičenosti uporabe poimenovanj, 
ki so jih uporabili avtorji v izvirniku.« To povsem drži, a prevajalka in strokovna 
urednica naj bi temeljito poznala slovensko terminologijo in jo v prevodu ustrezno 
uporabila.

S citati iz SSKJ ni mogoče utemeljevati terminološke rabe oziroma se skli-
cevati nanj, saj ni terminološki slovar. Tudi utemeljevanje, da ne gre za tujke, 
če se nekateri izrazi pojavljajo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ne zdrži 
jezikoslovne presoje.

Drug vidik je kakovost prevoda in odnos do učiteljev. »Avtorji izvirnika očitno 
ne podcenjujejo učiteljev in verjamejo v njihovo sposobnost razumevanja kompleksne 
pedagoške terminologije.« Ali pomeni podcenjevanje učiteljev, če skuša prevajalec za 
kompleksno angleško terminologijo najti čim  ustreznejšo slovensko terminologijo? 
S tem ne mislim poenostavljanja, ampak pri nas že povsem ustaljena jezikovna 
poimenovanja. V strokovnem jeziku velja načelo ustaljenosti, ki predvideva, da se 
ustaljena jezikovna poimenovanja spreminjajo le, kadar za to obstajajo utemeljeni 
razlogi. Tujke, kot dizajniranje, mapiranje, subsumiranje, lociranje, implementiranje 
(za katere nam slovarsko spletišče Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU Fran v glavnem sporoča: vaše iskanje ni bilo uspešno), gotovo ne bodo prinesle 
paradigmatskih premikov v poučevanju in učenju, prej odpor in nerazumevanje. 
Predlagam majhen preizkus (podobnega sem svoj čas imela navado narediti med 
svojimi študenti na začetku študija, da preverim njihovo izhodiščno razumevanje 
terminologije): izbrani seznam v prevodu uporabljenih tujk oziroma neprevedenih 
izrazov naj se predloži skupini učiteljev, na primer na katerem od seminarjev, z na-
vodilom, naj napišejo, kaj si pod določenim izrazom ali besedno zvezo predstavljajo, 
kaj jim pomeni. Rezultati bi bili gotovo zelo zgovorni. To bi sicer predvsem pokazalo, 
kakšno je učiteljevo razumevanje »primarnih«, to je izvornih angleških izrazov, ne 
bi pa dosti povedalo o njihovi zmožnosti, da znajo »izoblikovati svoje mnenje in 
razviti svoje razumevanje«.

Tretji vidik je neustrezna terminologija, ki jo prevod vsiljuje.
Ali bo uvajanje izraza »avtentične akademske naloge« res povečalo veljavo ra-

ziskovalnemu pristopu pri pouku, ki ga na srečo uveljavlja vse več učiteljev osnovnih 
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in srednjih šol? In se bodo učitelji čutili bližje ljudem z akademskimi nazivi, ki jih 
podeljujejo univerze, ali članom akademije znanosti in umetnosti ali …? 

Predvsem pa želim ponovno opozoriti na neustrezno uporabo izrazov »koncept« 
in »konceptualno znanje«. Kakorkoli obrnemo, je za to vrsto učenja že desetletja 
uveljavljen izraz »učenje pojmov«, pa naj gre za konkretne ali abstraktne pojme, za 
njihovo učenje prek primerov ali prototipov, prek razlage ali odkrivanja. Medtem ko 
so avtorji v omenjeni publikaciji o Bloomovi taksonomiji tej vrsti znanja namenili 
vsaj pet strani, priporočam prevajalki, da si prebere 11 strani besedila o tem v moji 
Psihologiji učenja in pouka (vključeno je tudi učenje zakonitosti, saj gre pri tem za 
zakonito zvezo med več pojmi). Ali – da se podamo tudi v mednarodne vode – naj 
si prebere 12 strani poglavja Učenje in poučevanje pojmov v Pedagoški psihologiji 
Anite Woolfolk (delu, ki ga je odlično prevedla Mateja Hudoklin). Učenje pojmov 
je tam uvrščeno med kompleksne kognitivne procese in obširno razloženo, vendar 
v celotnem 610 strani obsegajočem temeljnem delu ni niti enkrat uporabljen izraz 
»koncept«. Če so ga pri nas nekateri avtorji in prevajalci začeli uporabljati, je to 
zaradi površinskega poznavanja področja ali da bi zveneli bolj »učeno« (glej na 
primer prevod dela O naravi učenja, str. 70–71, kjer je govor tudi o »konceptualnih 
implikacijah«, gre pa preprosto za razumevanje pojmov vzgona, mase in njunih 
odnosov). 

Posebej me je seveda izzvala trditev, da se izraz »koncept« dosledno (!) upora-
blja tudi v zborniku Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev, in sem delo 
po dolgem času spet vzela v roke. Rezultat mojega bežnega pregleda je naslednji: 
Leopoldina Plut Pregelj dosledno uporablja izraz pojem ali pojmovanje, govori tudi 
o pojmovni ekologiji. Tudi jaz v obeh svojih prispevkih dosledno uporabljam izraz 
pojem. V iz nemščine prevedenem prispevku Jeana Luca Patryja se je prevajalka 
odločila za izraz pojmovanje, tudi že v naslovu (verjetno je to v originalu »concep-
tion«). Ko Klara Skubic Ermenc govori o konceptih znanja, ji gre za teoretične 
zamisli, ideje o znanju, ne za »konceptualno znanje« kot vrsto znanja. 

Pojdimo v omenjenem zborniku še na področje specialnih didaktik. Dušan 
Krnel (začetno naravoslovje) govori o pojmih in pojmovnih strukturah, o intuitivnih 
pojmih ipd. Olga Ebert govori o (poenostavljenih) pojmovanjih otrok v vrtcih. Potem 
imamo tri predstavnike didaktike matematike: Zlatan Magajna poudarja pomen 
razumevanja pojmov, podobno Amalija Žakelj – razumevanje matematičnih pojmov 
in struktur. Tatjana Hodnik Čadež ima matematične pojme že v naslovu prispevka. 
Kristina Fuerst iz mednarodnega oddelka šole Danile Kumar le enkrat uporabi 
izraz koncept, pri čemer takoj doda »koncepti ali pojmi«, potem pa v osmih točkah 
obširno razloži, kaj vse obsega učenčevo razumevanje pojmov – kako se spreminjajo, 
kako so povezani, kako o njih razmišljamo … V didaktiki kemije Tončka Požek-
Novak med drugimi procesnimi cilji navaja odkrivanje povezav med pojmi. In še 
likovna vzgoja: Tonka Tacol omenja usvajanje likovnih pojmov, Beatriz Tomšič 
Čerkez pa med načeli sodobne likovne didaktike navaja tudi poznavanje različnih 
povezav med teoretičnimi pojmi ter odkrivanje njihovih zakonitosti. Priznam, da 
sem se kar oddahnila!

Za zaključek še: kar nekaj desetletij sem se ukvarjala, teoretično in praktično, 
z izobraževanjem učiteljev. Ko smo v dialogu pretresali razne ideje, ni šlo nikoli za 
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nezaupanje do njihovega samostojnega razmišljanja, ampak za njegovo spodbujanje. 
Podoben cilj sem zasledovala tudi v pisanju zanje. Vendar menim, da je preveč 
terjati od vseh učiteljev, da razvijejo lastno razumevanje primarnih besedil (ne 
smemo pozabiti, da so primarna besedila tista, zapisana v tujem jeziku!), ampak 
jim morajo pri tem razumevanju pomagati dobri prevajalci.

Ddr. Barica Marentič Požarnik
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V recenziji prevoda revidirane Bloomove taksonomije izobraževalnih ciljev 
in prevajalkinem odgovoru na to recenzijo je bilo zapisanih nekaj stališč do pre-
vajalskega dela in nalog, ki so zanimiva za širše prevajalske kroge, saj se dotikajo 
temeljnih norm, po katerih poteka – ali naj bi potekalo – prevajanje strokovne 
literature v slovenščino. V mislih imam predvsem vprašanje, ali sme prevajalec 
besedilo popravljati oz. prilagajati, bodisi vsebinsko bodisi slogovno, in s tem po-
vezano vprašanje, v kolikšni meri v prevodu prevzemati latinsko-grške tujke. Kot 
aktivna prevajalka (tudi) družboslovnih in humanističnih besedil bi želela zapisati 
ob rob nekaj lastnih misli. 

Za uvod poudarjam, da bom govorila o normah ali konvencijah, ki so uveljavljene 
v slovenski prevajalski kulturi, ne veljajo pa nujno v vseh kulturnih skupnostih. Treba 
se je namreč zavedati, da se nekatere norme, med njimi strpnost ali nestrpnost do 
raznoraznih izpustov, dodatkov in prerazporejanj besedila, pripadnikom posamezne 
kulturne skupnosti lahko zdijo univerzalne in samoumevne, vendar so v resnici 
vrednote, omejene na eno ali tudi več konkretnih skupnosti, ne pa samoumevne 
univerzalije. Zato v nadaljevanju ne govorim o tem, kaj naj bi bilo kategorično prav 
ali narobe, temveč kakšna je splošno sprejeta praksa na Slovenskem (s katero se 
osebno sicer povsem strinjam).

Prevajalec lahko postavi v središče svoje prevajalske strategije bodisi izvirno 
besedilo bodisi ciljno besedilo – prevod – in njegov kulturni kontekst. Tej drugi 
možnosti dajejo prednost »funkcijske« teorije prevajanja, kakršno sta v drugi polovici 
20. stoletja utemeljila prevodoslovca Hans Vermeer in Katharina Reiss: prevod je 
treba podrediti funkciji, ki naj bi jo opravljalo izvirno besedilo, in ga ocenjevati po 
kriteriju, koliko mu to uspeva. Še izraziteje je prenesla težišče na funkcionalnost 
npr. poznejša prevodoslovka Christiane Nord: v nasprotju z izhodiščem K. Reiss, 
da prevajalski pristop odločilno kroji dominantna sporočilna funkcija izvirnika (to 
bi pomenilo, da je mogoče vsako besedilo ustrezno prevesti le na en način), je po 
mnenju C. Nord glavna smernica pri prevajanju želena sporočilna funkcija ciljnega 
besedila.

Te osredotočenosti na želeno funkcijo ciljnega besedila seveda ne gre jemati 
absolutno, saj bi sicer opolnomočili tudi psevdoprevode, popolne priredbe, če se le 
prilagodijo ciljnemu jeziku in kulturnemu kontekstu. Vsekakor pa je po smernicah, 
ki jim sledijo slovenske založbe in prevajalci, namen prevoda zelo pomemben. In prav 
tu pride do bistvene razlike v pristopu k prevajanju leposlovnih in neleposlovnih 
besedil. Če namreč za leposlovna besedila, vsaj za pomembnejša in kakovostnejša, 
velja, da naj prevod kar najzvesteje poustvari vtis, tudi estetski vtis, ki ga napravi 
izvirnik na svoje bralstvo, so neleposlovna besedila namenjena predvsem informi-
ranju. Verjetno se je vsak prevajalec ali urednik neleposlovnih besedil že znašel v 
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položaju, ko je v izvirniku naletel na napako, od posameznih napačnih letnic ali 
citatov do celih odlomkov, npr. netočnega vsebinskega povzetka kake druge knjige. 
Ker bodo bralci iz ciljne kulture prevod predvidoma uporabljali kot referenčni vir, 
torej velja za prevajalčevo in/ali urednikovo dolžnost, da takšno napako odpravi. 
Posegi naj bi bili seveda karseda diskretni, minimalni, pa vendar – zavestno pustiti 
napake v besedilu bi bilo neetično do bralca.

Izjema so besedila, ki so na svojem področju klasika, a imajo danes prej vrednost 
zgodovinskega dokumenta, spomenika neke miselnosti, kakor pa najsodobnejših 
strokovnih ali znanstvenih dognanj. Tak primer je znamenita knjiga umetnostnega 
zgodovinarja Johanna Joachima Winckelmanna iz šestdesetih let 18. stoletja, Ge-
schichte der Kunst des Altertums (Zgodovina umetnosti starega veka). Delo je bilo 
v svojem času prelomno, utrlo je pot umetnostni zgodovini in klasični arheologiji, 
toda že kmalu po avtorjevi smrti so začela vznikati številna nova odkritja. Pojavljale 
so se nove, točnejše interpretacije in kronologija, zato so knjigo v naslednjih izdajah 
dopolnjevali in popravljali. Slovenska založba pa se je odločila za prevod nepo-
pravljenega, prvotnega besedila kot pomembnega zgodovinskega dokumenta. Toda 
z izjemo primerov, kakršen je Winckelmannov, ko je besedilo tako rekoč muzejski 
eksponat, so vsebinski popravki prevajalca ali urednika navadno ne le zaželeni, 
ampak kar pričakovani. Drugačen pa je odnos do dopolnjevanja besedila z avtorskim 
gradivom, npr. s primeri iz ciljnega okolja; taki vložki so praviloma izrecno označeni 
kot prevajalske/uredniške interpolacije.

Če je spreminjanje do neke mere dopustno pri vsebini, velja to še toliko bolj za 
jezik besedila. V primeru revidirane Bloomove taksonomije se je pojavilo vprašanje, 
v kolikšni meri bi veljalo izraze, izpeljane iz latinščine ali grščine, sloveniti in v 
kolikšni meri obdržati. Pri tem je treba upoštevati, da se jezikovna politika od 
naroda do naroda razlikuje. Angleščina, denimo, ima zelo visok prag strpnosti do 
tujih »vdorov«: v prehodu iz stare v srednjo angleščino, od, recimo, Beowulfa do 
Canterburyjskih povesti, je angleški jezik prevzel številne romanske besede in se 
skoraj do nerazpoznavnosti spremenil, živahno prevzemanje besed iz različnih je-
zikov pa je nadaljeval tudi pozneje in si s tem ustvaril ogromno besedišče. Skratka, 
v angleščini so se številne besede latinskega izvora tako udomačile, da jih nihče več 
ne dojema kot tujke. Izraz kot glagol detect, izpeljan iz latinščine, torej v angleščini 
deluje nezaznamovano in sprejemljivo tudi v nestrokovnem kontekstu; celo v lepo-
slovnem delu zlahka naletimo na stavek, kot je »Do I detect a note of reluctance in 
your voice?«, kar bi v slovenščini verjetno izrazili kot »zaznati«.

Nasprotno si nekateri drugi jeziki, na primer slovenščina ali islandščina, zaradi 
različnih zgodovinskih okoliščin prizadevajo za večjo jezikovno čistost in razvijanje 
izrazja v okviru »avtohtonih« možnosti. Pisci in prevajalci v slovenščini iščejo slo-
venske ustreznice ali celo kujejo nove izraze, temelječe na slovenskih prvinah (že 
povsem sprejeta »zgoščenka«). Seveda obstajajo tudi primeri, ko je distribucija tuje 
in domače besede različna in ko v nekaterih kontekstih zato kratkomalo moramo 
uporabiti tujko: uradni naziv diplomanta enega od študijev na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, denimo, ni »dipl. knjižničar«, temveč »dipl. bibliotekar«. Z izjemo takih 
izrazov pa besedilo, natrpano z besedami latinskega ali grškega izvora, v slovenščini 
dejansko deluje bolj tuje kakor v angleščini. »Detektirati«, etimološko ustreznico 
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k zgoraj omenjenemu angleškemu glagolu detect, bomo v slovenskem leposlovju 
redko našli. Sodeč po zadetkih na spletu (http://www.najdi.si/najdi/detektirati), 
se značilno pojavlja v tehničnih in strokovnih kontekstih; sama od sebe se ponuja 
razlaga, da zato, ker so imeli njihovi pisci ob temah, ki so jih obravnavali, pred 
očmi angleška besedila.

Iz angleščine namreč radi uvažamo nove, doslej neznane tujke in skovanke ali 
pa kakšno tujko ali skovanko začnemo uporabljati v pomenu, kakršnega v slovenščini 
doslej ni imela. Dober primer je beseda »koncept«, ki je bila omenjena v recenziji in v 
odgovoru: angleški concept je, sodeč po Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford 
(2005–2006), predvsem »pojem«, »predstava«, »ideja« (a tudi »zamisel«, »zasnova«), 
medtem ko je slovenski »koncept« še v zadnji izdaji SSKJ (2014) opredeljen zgolj 
kot »osnutek« ali »zamisel«, »zasnova«, »načrt«. Toda pod vplivom angleščine se je 
raba »koncepta« in pripadajočih izpeljank v pomenu »pojem« v slovenščini močno 
razširila. O takih premikih pri izrazju je sociolog dr. Jože Vogrinc pisal zanimivo 
in kritično rubriko v reviji Monitor ISH in leta 2015 izdal tudi knjigo Pojmovne 
prikazni: rešeto humanistike. 

Kadar presojamo jezikovno zahtevnost za bralce izvirnika in za bralce prevoda, 
moramo torej upoštevati tudi razlike, ki jih kažejo jeziki v stopnji strpnosti do tujk, 
in se paziti »lažnih prijateljev«. Četudi uporabi prevajalec v ciljnem jeziku besedo, 
etimološko sorodno izvirni, ne bo nujno ustvarila enakega vtisa kakor izvirna – se 
pravi, da na besedilni ravni kljub formalni identičnosti ne bo zares »zvesta«.

Dr. Nada Grošelj
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Sodobna pedagogika objavlja znanstvene in strokovne prispevke, izjave, diskusije, 
odmeve, prikaze, ocene, novosti s pedagoških knjižnih polic, informacije o magistrskih in 
doktorskih delih ter druge prispevke. Prispevek s povzetkom pošljite po elektronski pošti na 
naslov urednistvo@sodobna-pedagogika.net ali v elektronski obliki na nosilcu CD po 
navadni pošti (Uredništvo Sodobne pedagogike, Tržaška 2, 1000 Ljubljana). Ime datoteke 
s prispevkom naj bo priimek prvega avtorja (npr. Novak.doc). Ker je postopek recenzije 
anonimen, v posebni datoteki priložite osnovne podatke o avtorju(ih), in sicer:

a)  naslov prispevka;
b)  ime in priimek avtorja(ev), akademski ali strokovni naziv, naslov ustanove, elektronski 

naslov;
c)  izjavo, da predloženo besedilo še ni bilo objavljeno v drugih publikacijah;

č)  kontaktno telefonsko številko. 

Poslanega gradiva ne vračamo.

TEHNIČNO OBLIKOVANJE PRISPEVKA

Oblika naslovov in podnaslovov: Prispevkom, daljšim od 10.000 znakov, določite 
jasne, povedne naslove in podnaslove. Vodilni naslovi naj bodo zapisani krepko, prvi podna-
slovi naj bodo zapisani ležeče, drugi podnaslovi pa običajno. Naslovov in podnaslovov ne 
številčite. Ne uporabljajte VELIKIH TISKANIH ČRK. 

Povzetek in ključne besede: Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter 
angleški naslov in ključne besede umestite pod naslov prispevka. Dolžina povzetka je 
največ 1500 znakov s presledki. Pod povzetkom navedite ključne besede. Za oboje uporabite 
pisavo Times New Roman, velikost 10.

Grafi, preglednice, slike: Grafe, preglednice, slike in druge grafične prikaze uvr-
stite v prispevek v črno-beli tehniki. Pod grafi, preglednicami in slikami navedite zaporedne 
številke in naslove, uporabite pisavo Times New Roman, ležeče, velikost 10 (primer: Graf 
1: Naslov grafa) 

Prispevek naj bo v pisavi Times New Roman, velikost 12, obojestransko poravnano. 
Besedne zveze, ki jih želite v besedilu posebej poudariti, zapišite ležeče (ne krepko!). 

Opombe navajajte sproti (na dnu strani), uporabite velikost pisave 10.

Prispevki ne smejo biti daljši od 45.000 znakov s presledki (vključujoč povzetek, ključne 
besede in seznam literature), če gre za znanstvene oz. strokovne razprave, in ne daljši od 
15.000 znakov s presledki, če gre za izjave, diskusije, odmeve, prikaze, ocene, novosti s 
pedagoških knjižnih polic, informacije o magistrskih in doktorskih delih ali druga podobna 
besedila. Znanstveni prispevki, ki bodo presegali 45.000 znakov, ne bodo posredovani v 
recenzentski postopek. 

Avtorji naj pri sklicevanju dajejo prednost virom, ki so indeksirani v mednarodnih 
bibliografskih bazah (npr. Scopus in SSCI).
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SKLICI V BESEDILU

Eno delo, en avtor:
 – Sagadin predstavlja vrste pedagoških raziskav (Sagadin 1991, str. xxx). 

 – V delu Razprave iz pedagoške metodologije je Sagadin predstavil vrste pedagoških ra-
ziskav (Sagadin 1991, str. xxx).

Eno delo, več avtorjev:
 – Če ima delo dva avtorja, vsakič navedemo oba priimka:

• (Štefanc in Mažgon 2010, str. xxx).

 – Če ima delo več kot dva avtorja, pri navajanju vira navedemo zgolj priimek prvega 
avtorja, ki mu sledi »idr.«:
• (Čagran idr. 2007, str. xxx). 

Dve deli ali več znotraj istega oklepaja:
 – Dve deli ali več istega avtorja navajamo po letu izida (starejše prej). Priimek navedemo 

enkrat, vmes so vejice:
• (Sagadin 1991, 2009).

 – Avtorje navajamo po abecednem vrstnem redu. Med avtorji je podpičje:
• (Sagadin 1991, 2009; Vidmar 2009a, 2009b).

 – Kadar pri dveh različnih delih istega avtorja navajamo strani, avtorja drugič ponovno 
navedemo. Med obema navedbama je podpičje:
• (Sagadin 1991, str. xxx; Sagadin 2009, str. xxx–xxx).

 – Avtorja, na katerega se sklic neposredno nanaša, navedemo na začetku, ostali sledijo 
po abecednem redu:
• (Mažgon 2007, str. xxx; prim. tudi Kožuh 2003, str. xxx; Sagadin 1991).

 – V prvem sklicu na določenega avtorja oziroma delo v besedilu navedemo polni sklic  
(Sagadin 1991, str. 120), v nadaljnjih zaporednih primerih uporabimo namesto avtorja in 
letnice »prav tam« in navedbo strani, če gre za drugo stran (prav tam, str. 45) oziroma 
zgolj »prav tam«, če gre za sklicevanje na isti vir na isti strani (prav tam).

 – »Če citat obsega poved ali več, stoji sklic za piko.« (Prav tam, str. 45) Sklicu sledi na-
slednja poved.

 – Če gre za krajši citat, »ki obsega besedno zvezo ali stavek«, stoji sklic pred piko (prav 
tam, str. 46).

 – Za navajanje strani uporabljamo stični pomišljaj (str. 45–54), enako za leta (1939–1945). 

 – Za navedbo naslova knjige, članka ali poglavja v knjigi v besedilu uporabimo poševni tisk: 
Sagadinovo delo Razprave iz pedagoške metodologije, v katerem piše o … (Sagadin 1991).

 – V besedilu običajno uporabljamo naslednje kratice: »prim.«, »prim. tudi«, »gl.«, »op.«

 – Za vsak navedek znotraj citata, ki ni od citiranega avtorja (npr. kakršne koli vsebinske 
ali tehnične opombe oziroma dodatki avtorja besedila), uporabimo oglati oklepaj »[ ]«:
• »Pri akcijskem raziskovanju, ki združuje raziskovanje in inoviranje prakse v 

enoten proces, pa gre lahko za uporabo primernih [ki ne odstopajo] modelov 
eksperimenta.« (Sagadin 1991, str. 87)
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•  »Pri akcijskem raziskovanju, ki združuje raziskovanje in inoviranje prakse v 
enoten proces [poudarila J. M.], pa gre lahko za uporabo primernih modelov 
eksperimenta.« (Sagadin 1991, str. 87)

 – Za opuščanje delov znotraj povedi ali med povedmi uporabimo tri pike v oglatem okle-
paju »[…]«:
• Sagadin pravi, da »pri učiteljih, ki sodelujejo pri preliminarnem preizkusu, Bloom 

posebej omenja, […] da lahko učitelji pišejo dnevnike.« (Sagadin 1991, str. 139)

 – Prvo črko prve besede v citatu lahko glede na sobesedilo spremenimo v veliko ali malo 
začetnico. Ločilo na koncu citata lahko spremenimo, da ustreza skladnji: 
• Sagadin pravi, da »pri učiteljih, ki sodelujejo pri preliminarnem preizkusu, Bloom 

posebej omenja, […] da lahko učitelji pišejo dnevnike.« (Sagadin 1991, str. 139)

 – Znotraj citata (tj. dvojnega narekovaja) uporabljamo enojni narekovaj »‚ ‘« za označitev 
tistega, kar je bilo v izvirniku označeno z dvojnim narekovajem.

 – V primeru, da v besedilu posredno navajamo določenega avtorja ali se nanj sklicujemo, 
navedemo izvornega avtorja, nato »v«, ki mu sledi sklic na avtorja, iz katerega navajamo. 
Ne navajamo letnice izvornega besedila:
• Creswell je eden vidnejših zagovornikov spajanja kvalitativne in kvantitativne 

paradigme (Creswell v Mažgon 2006, str. 100).

 – Če delo nima avtorja, se naslov pomakne na mesto avtorja.

SEZNAM LITERATURE

Razvrščanje: 

 – V primeru enega avtorja razvrščamo enote po letu izida. 

 – Če se enote začenjajo z istim priimkom (avtorja), navedemo najprej enoto z enim avtorjem, 
nato z dvema ali več avtorji. 

 – Dela z istim prvim avtorjem in različnim drugim ali tretjim razvrščamo po abecedi po 
priimku drugega avtorja ali, če je drugi avtor isti, po priimku tretjega, itn. 

 – Dela z istimi avtorji v enakem zaporedju razvrščamo po letu izida. 

 – Dela enega avtorja (ali več v istem zaporedju) z istim letom izida razvrščamo po abecednem 
vrstnem redu po naslovu – takoj za letnico izida pa dodamo malo tiskano črko: a, b, c …

 – Navajamo priimke in začetnice imen za vse avtorje (tudi če jih je več kot 6).

 – Pri dveh in več avtorjih stoji pred zadnjim avtorjem »in«.

 – Če kot vir navajamo knjigo z urednikom/uredniki (edited book), stojijo imena urednikov 
na mestu avtorja, pri čemer stoji za zadnjim imenom »(ur.)«.

 – Pri navajanju dnevnikov in tednikov, stoji pri navedbi letnice tudi datum npr. (2011, 12. 6.)

 – Naslov dela navajamo ležeče.

 – Nestandardne informacije, ki so pomembne za identifikacijo (izdaja, letnik) vključimo v 
oklepaju takoj za naslovom enote. Med naslovom in oklepajem ni pike. Vsebine oklepaja 
ne oblikujemo ležeče.
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 – V zbornikih imen urednikov (ki niso na mestu avtorja) ne pišemo obrnjeno, ampak najprej 
kratica imena, nato priimek. Navajamo vse urednike, razen za obsežna referenčna dela, 
z velikim uredniškim odborom, lahko navedemo zgolj vodilnega urednik in nato »idr.«.

 – Če ni urednika, se napiše zgolj »V:« pred naslovom dela.

 – Pri delih brez datuma in dokumentih, pridobljenih z interneta, navedemo (b. l.), če ne 
moremo identificirati datuma. 

Periodika:
 – Sagadin, J. (2006). Metodološki problemi meril za izbiro kandidatov za vpis v gimnazijo. 
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Knjige:
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Zborniki ali zbirke besedil:

Knjiga z urednikom:

 – Muršak, J. in Vidmar, T. (ur.). (2006). Neformalno izobraževanje odraslih – nova možnost 
ali zgolj nova obveznost. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete.

Članek ali poglavje v knjigi z več uredniki:

 – Schmidt, V. (1970). Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti. V: V. Sch-
midt, V. Melik in F. Ostanek (ur.). Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969. Ljubljana: 
Slovenski šolski muzej, str. 9–29.

Knjiga brez avtorja ali urednika:

 – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (1995). Ljubljana: Minis- 
trstvo za šolstvo in šport. 
• V sklicu v besedilu se uporablja nekaj besed iz naslova, ki mu sledijo tri nestične 

pike ali ves naslov, če je le-ta kratek.

Več zvezkov v obsežnem delu z uredniki:

 – Rüegg, W. (ur.). (1993–2010). Geschichte der Universität in Europa (zv. 1–4). München: 
C. H. Beck.
• V besedilu se uporablja navajanje: (Rüegg 1993–2010).
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Enciklopedija ali slovar:

 – Fass, P. (ur.). (2004). Encyclopedia of children and childhood: In history and society  
(zv. 1–3). New York: Macmillan.
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 – Stearns, P. N. (2004). Comparative history of childhood. V: Encyclopedia of children and 
childhood: In history and society. New York: Macmillan, zv. 1, str. 226–232.

Elektronski viri:
 – Konvencija o otrokovih pravicah. (1990). Dostopno na: http://www.varuh-rs.si/index.

php?id=105 (pridobljeno 10. 12. 2010). 


