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IZVLEČEK
Kontaktni prostor in šolska praksa (primer OŠ P. V. Doberdob)
Raziskava je preučevala kontaktni prostor slovenske narodne skupnosti z večinskim
italijanskim narodom. Ta prostor predstavlja območje dinamičnih povezav in součinkovanj, kar
je v nalogi prikazano s pomočjo modela. Osrednja metoda, na kateri temelji raziskava, je
poglobljeni intervju. Na kontaktnem prostoru se pojavljajo vedno večja kulturna pestrost,
sobivanje narodov, pomembne spremembe, ki zahtevajo veliko prilagajanja s strani učnega
kadra, pa se kažejo znotraj šolske prakse. Glavni proces v tem pogledu predstavlja povečevanje
števila neslovenskih otrok v slovenskih šolah, ki je prikazano na primeru OŠ Prežihov Voranc
Doberdob, s časovnim poudarkom na zadnjem petletju. S svojimi številnimi učinki proces
odpira vprašanja slovenski šoli v Italiji, ki ima že od nekdaj svojo prvotno vlogo v
prepoznavanju in utrjevanju posameznikove identitete ter v ohranjanju jezika in kulture. Da
bo proces čimbolj pozitivno učinkoval na šolsko prakso obravnavane šole in slovensko narodno
skupnost, se mora pedagoški kader usmerjati v individualizacijo pouka in iskati nove metode
poučevanja. Pomemben korak pri načrtovanju pa predstavlja želja, da bi se tudi znotraj
italijanskih šol na kontaktnem prostoru odprle priložnosti za učenje slovenskega jezika kot
učnega jezika.
Ključne besede: kontaktni prostor, šolstvo, Slovenci v Italiji, Doberdob, slovenski jezik

ABSTRACT
Contact area and school practice (example: Primary School P.V. Doberdob)
The final paper research is focused on contact area of the Slovene national community with
majority Italian nation. This area presents region of dynamic connections and interactions,
what is in thesis shown with the help of model. Main method, on which research is based, is
in-depth interview. The ever-increasing cultural diversity and the coexistence of nations
appear in this contact area, and the important changes which require a lot of adjustment on
the part of the teaching staff are reflected within the school practice. The main process in this
regard is the growing number of non-Slovene children in Slovene schools, which is presented
by example of Primary School Prežihov Voranc Doberdob, with emphasis on the last five years
time frame. With its multiple effects raise the questions of a Slovenian school in Italy, whose
primary role has always been recognizing and consolidating the individual's identity and the
preservation of language and culture. That a process will affect on school practice of presented
school and Slovene national community as good as possible, pedagogic staff must lead to
individualization of classes and search for new methods of learning. An important step within
planning is presented by a wish, that inside of italian schools on contact area there will be
opportunity to learn slovenian language as a language of learning.
Key words: contact area, school system, Italian Slovenes, Doberdob, Slovene language
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1. UVOD
Slovensko etnično ozemlje zunaj meja matične domovine je mnogokrat prepoznano kot
obroben del naše dežele, saj je zaradi svoje 'odmaknjenosti' izven uradno omejenega
slovenskega ozemlja in manjše soudeleženosti v javnem mnenju in medijih mnogokrat
slovenskemu človeku, ki biva znotraj meja (ki jih v nekih pogledih ni več), pozabljeno območje.
A vendar je prav ta kontaktni prostor poln dinamičnih povezav in součinkovanj, ki ga
neprestano ženejo k številnim spremembam in premikom. Od našega razumevanja pojavov in
pogleda nanje pa je odvisno, kako te spremembe vrednotimo.
V pričujočem delu se je želelo raziskati povezavo med kontaktnim prostorom in šolsko prakso;
sodobni procesi, ki se na kontaktnem prostoru odvijajo, namreč pomembno učinkujejo in
preoblikujejo slovenske šolske skupnosti. Kot študija primera je bila izbrana OŠ Prežihov
Voranc v Doberdobu. Ob obisku omenjene šole v sklopu terenskih vaj pri študiju geografije je
šola navdušila s svojo majhnostjo, a hkrati z veličino svojega poslanstva in delovanja znotraj
mreže slovenskih šol ter z veliko srčnostjo in prizadevnostjo tamkajšnje ravnateljice, ge. Sonje
Klanjšček, ki se je velikodušno odzvala vabilu k sodelovanju.
Ob prebiranju gradiva, povezanega s tematiko, se je pričelo spoznavanje samega delovanja
slovenskih OŠ na kontaktnem prostoru in skušalo razumeti in ozavestiti čim več dejavnikov, ki
tu živečim ljudem krojijo vsakdanjost. Z vsakim novim pogovorom in intervjujem so bile
spoznane nove razsežnosti izbrane tematike, še posebej pa se je v delu posvetilo raziskavi
procesa povečevanja vpisa otrok iz neslovenskih družin v slovenske šole ter z njegovimi učinki
na kulturo, življenje, skupnost, učenje in sobivanje narodnih skupnosti na tem kontaktnem
prostoru.
Vsak nov pogovor je odkril novo plat zgodbe, doživljanje nekoga, ki se mu sami lahko le
približamo in ga skušamo razumeti. In to je verjetno najpomembnejši trenutek na poti
raziskovanja, usmerjanja in svetovanja, povezanega s človekom, še posebej pa je ta korak
pomemben pri delu z narodnimi manjšinami. Človeka moraš najprej začutiti, razumeti v
njegovi realnosti, v tem, kar živi … in potem je pot do njega mnogo lažja.
Prav stik in sodelovanje s Slovenci, ki živijo na kontaktnem prostoru, lahko domovino obogati
z vsem znanjem in kulturo, ki ju ti negujejo in ohranjajo. Za domovino lahko pomeni tudi
dragoceno povezavo z italijanskim narodom. Procesi, ki se dogajajo na kontaktnem prostoru
in pomembno vplivajo na šolsko prakso, so pomembni za prihodnost te skupnosti, ki se kot
največja zamejska narodna manjšina (po zadnjih ocenah Slovenskega raziskovalnega inštituta
se jih je leta 2002 95.000 opredelilo za Slovence; Bogatec, 2004) pogumno in vztrajno bori za
svoj obstanek.
Slovenska narodna skupnost zaradi svoje vloge na kontaktnem prostoru predstavlja
svojevrsten zgled. Prav in lepo bi bilo, če bi se Slovenci, morda predvsem na pozno
osnovnošolski ali pa srednješolski ravni kdaj srečali in prisluhnili zgodbam slovenske narodne
skupnosti, ki biva izven meja svoje domovine. Lahko bi po zgledu v nadaljevanju omenjene OŠ
Prežihov Voranc izvedli izmenjave in bi tako slovenski otroci iz italijanskih šol preživeli nekaj
dni v kateri izmed slovenskih šol ter se tako še bolj navezali na jezik in utrjevali svojo narodno
pripadnost in identiteto. Zagotovo bi tudi slovenske otroke, ki se šolajo v domovini, obogatila
izkušnja bivanja pri Slovencih, ki živijo za mejo svojega naroda. Če ne drugega, bi se ti otroci
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vsaj zavedali, da slovenski narod nismo le ljudje, ki živimo znotraj meja Slovenije, kot jo
poznajo iz šolskih zemljevidov, ampak da obris domovine seže dlje.
Zagotovo bi prav srčnost in velika prizadevnost ter skrb za preživetje jezika in kulture
pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji tudi v mlade slovenske duše lahko zasejala
semena, ki bodo dala toliko moči, da bo tudi v domovini razumevanje vedno uspelo premostiti
nezaupanje. Da bodo drobni plamenčki nezaupanja in sovražnosti ugasnili, preden bo zapihal
veter in jih razplamtel. Tako bomo skupaj gradili svet razumevanja in sobivanja v sožitju, česar
si danes želimo.

1. 1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je raziskati šolsko prakso kontaktnega prostora. Raziskava
je osredotočena predvsem na procese, ki jih v šolski prostor prinaša povečan vpis neslovenskih
otrok in na učinke tega pojava. Pomembno je tudi spreminjanje vloge in rabe jezika na
kontaktnem prostoru, saj je jezik pomemben dejavnik pri oblikovanju in utrjevanju narodne
identitete, ki ima pomembno mesto znotraj šolske prakse.
Izdelavo zaključne seminarske naloge je vodilo več ciljev.





Prepoznati sodobne procese, ki se odvijajo na obravnavanem kontaktnem prostoru in
jih, če je mogoče, ovrednotiti.
Prepoznati kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne učinke nekaterih procesov, ki se
odvijajo na obravnavanem kontaktnem prostoru.
Preučiti, kako sodobni procesi kontaktnega prostora vplivajo na oblikovanje
posameznikove identitete, in razbrati, kaj to pomeni za prihodnost skupnosti v luči
medkulturnega sobivanja in sožitja.
Predvideti, kako lahko medkulturne interakcije v osnovnošolskem izobraževanju
vplivajo na delovanje in sodelovanje narodne skupnosti v prihodnosti.

Pred izdelavo zaključne seminarske naloge so bile zastavljene štiri delovne hipoteze.
Hipoteza 1: Slovenske osnovne šole na kontaktnem prostoru slovenske narodne skupnosti
z večinskim italijanskim in drugimi narodi so v zadnjem desetletju pridobile nove vloge in
postale namenjene raznoliki populaciji in različnim pričakovanjem staršev.
Hipoteza 2: Slovenske osnovne šole na obravnavanem kontaktnem prostoru se morajo
prilagajati povečanemu deležu neslovenskih otrok, kar prinaša spremembe v učnem
pristopu in zahteva večjo angažiranost učnega kadra.
Hipoteza 3: Pojav povečevanja vpisanih neslovenskih otrok v slovenske šole na
obravnavanem kontaktnem prostoru prinaša nepredvidljive kratkoročne, srednjeročne in
dolgoročne kompleksne in medsebojno povezane učinke z vidika slovenske narodne
skupnosti.
Hipoteza 4: Osnovna šola Prežihov Voranc v Doberdobu je pomemben gradnik in
povezovalec znotraj lokalnega okolja in narodne skupnosti, hkrati pa z njima součinkuje pri
prepoznavanju in utrjevanju posameznikove identitete in identitete celotne skupnosti.
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1. 2. Kontaktni prostor
Kontaktni prostor predstavlja območje, na katerem prihaja do stika. Stik slovenske narodne
skupnosti z večinskim italijanskim narodom tako zagotovo predstavlja primer kontaktnega
prostora. Za sodobno politično geografijo je nadvse pomembno raziskovanje dejavnikov in
elementov, ki z zaviranjem ali pospeševanjem integracijskih praks in praks mednarodnega
sožitja vplivajo na kontaktni prostor (Bufon, 1993; Klemenčič in Bufon, 1994). V tej nalogi bodo
predstavljeni nekateri procesi, ki na tem prostoru puščajo pomembne učinke predvsem v
povezavi s šolsko prakso.
V našem primeru govorimo o slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru, ki je v preteklosti
pripadal različnim državnim enotam, ki so na območju pustile različen pečat. Politične in
državne meje so oteževale komunikacijo med prebivalstvom, pozitivna posledica tega pa je,
da je bilo tako omogočeno ohranjanje značilnosti lokalnih in jezikovnih skupnosti (Bufon,
2008).
Bufon prepoznava velik izziv v poskusu, da bi Evropa družbeno, ekonomsko in politično
integracijo izvedla v pogojih kulturne različnosti. Tako bi ustvarila nov civilizacijski model, ki
tržne ali družbeno-ekonomske globalizacije ne bi nujno enačil z njeno družbeno-kulturno
varianto v obliki talilnega lonca. Prvo preizkušnjo temu modelu pa bi predstavljali prav
kontaktni prostori. Pri tem gre predvsem za vprašanje stika med različnimi narodi in etničnimi
ter jezikovnimi skupinami in udejanjanja mednarodnega sožitja v zavarovanju kulturne
specifike (Bufon, 2002). Zavarovanje kulturne, narodne in jezikovne specifike pa je
predstavljalo pomembno vprašanje znotraj v nadaljevanju naloge predstavljenega premisleka
o učinkih sodobnih procesov kontaktnega prostora na šolsko prakso, saj se ravno številne
odločitve v povezavi s tem sprejemajo po tehtnem premisleku o vplivih in učinkih na omenjene
specifike.
Kontaktni prostor ima s svojimi čezmejnimi odnosi velik pomen ne samo na področju družbene
in ekonomske integracije na meddržavni in medregionalni ravni, temveč tudi v ohranjanju
kulturnih značilnosti in utrjevanju medetničnega sožitja in povezovanja (Bufon, 2002).
Dejavnejši in pogumnejši pristop države Slovenije in njenih manjšinskih skupnosti, ki morajo
imeti glede svojega lastnega razvoja ustrezno vizijo in razvojni program, lahko v prihodnosti
usmerja k preoblikovanju kontaktnega prostora iz območja potencialnih konfliktov v območje
mednarodnega sožitja in sodelovanja (Bufon, 2008).
Z vidika odpravljanja mejnih pregrad med obema državama po vstopu Slovenije v EU novo
vlogo pridobivajo tudi manjšinske šole in vse tiste izobraževalne in kulturne ustanove, ki
ponujajo obmejnemu prebivalstvu večjezično in multikulturno razsežnost, na kateri bo
mogoče graditi družbeno integracijo prostora in ljudi ob današnji slovensko-italijanski meji
(Bufon, 2000).

1. 3. Položaj slovenskih šol v Italiji
Slovenska šola je šola, v kateri je slovenščina edini učni jezik ali pa je eden od dveh učnih
jezikov (v dvojezičnih šolah; Duhovnik Antoni, 2009). Izraz je v nalogi vezan predvsem na šole
na ozemlju slovenske narodne skupnosti v Italiji, v katerih pouk poteka v slovenščini.
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Središčni pomen šole v manjšinski narodni skupnosti je njena vloga v socializacijskem procesu.
Skupaj z družino, množičnimi obveščevalnimi sredstvi in pogosto z društvenim življenjem
predstavlja enega najpomembnejših socializacijskih dejavnikov, preko katerega se narodne
skupnosti ohranjajo žive in razvijajo, saj prihodnjim rodovom predajajo prvine narodnostne
identitete (Bogatec, Bufon, 1996).
Slovenske šole na kontaktnem prostoru so imele v preteklosti poleg osnovne naloge, ki jo ima
vsaka šola – da učenca opremi z znanjem branja, pisanja in računanja ter ostalimi znanji – tudi
vlogo utrjevanja in krepitve slovenske identitete znotraj večinskega naroda Italijanov.
Slovenske šole so tako pomembno prispevale k ohranjanju slovenskega jezika, kulture in
utrjevale narodno identiteto (Bogatec, 2015).
Slovenska šola ohranja jezik in kulturo ter v povezovanju z drugimi kulturnimi sredinami, v prvi
vrsti slovenskimi, to bogastvo na kontaktnem prostoru ohranja in razvija naprej ter istočasno
tke niti sožitja z večinskim narodom ter s slovenskim matičnim narodom v Sloveniji (Klanjšček,
2015).
Je eden glavnih prostorov, kjer se slovenski jezik ohranja, saj vanjo vstopajo otroci od 2 let in
pol naprej do zaključka višje srednje šole, ko štejejo 17 ali 18 let. To je izredno pomembno
obdobje v življenju mladega človeka in šola je tista, ki poleg družine in okolja, v katerem otrok
živi, soustvarja njegovo kulturno identiteto. V povezavi je poznavanje jezika, kulture in
istovetenje s tem bistvenega pomena (Klanjšček, 2015).
Vzgojno-izobraževalni sistem na območju manjšin sodi med ključne razvojne dejavnike
narodnih manjšin. V območjih kulturnega stika, kjer sobivata dve kulturi in dva jezika, ki v
družbi (večinoma) uživata različen položaj in ugled, vzgojno-izobraževalne inštitucije namreč
poleg osnovne funkcije pridobivanja splošnega in poklicnega znanja, pridobijo še pomembno
vlogo pri oblikovanju in varovanju identitete ter zagotavljanju socialnega in demografskega
razvoja manjšine, hkrati pa imajo izjemno pomembno vlogo pri usvajanju, razvijanju in
ohranjanju manjšinske materinščine (Kern, 2009).
Šolska mreža slovenskih vrtcev v Italiji, ki sprejmejo otroke od tretjega do šestega leta starosti,
in osnovnih šol, ki so v italijanskem šolskem sistemu enakovredne slovenskim prvim petim
razredom osnovne šole ter triletnih nižjih (predmetna stopnja slovenske osnovne šole) in
petletnih višjih srednjih (slovenska srednja šola) šol, se deli v dva modela. Na Tržaškem in
Goriškem imajo šole s slovenskim učnim jezikom (italijanski model izobraževanja je tu delno
prirejen, slovenščina je v teh šolah učni jezik, hkrati je uveljavljena kot prvi jezik, ob tem je
italijanščina drugi prvi jezik, torej ima enakovreden status kot na vseh italijanskih šolah).
Model dvojezičnega pouka pa se znotraj vrtca in razredne stopnje OŠ izvaja na dvojezični šoli
v Špetru. Jezik je pri šolanju v tem modelu vezan na osebo – učitelja, ki je v razredu slovenski
govorec, in na drugega, ki je italijanski govorec. V Benečiji gre za razliko od slovenskomadžarskega sistema, kjer se vsi šolajo v dvojezični šoli, za osebno odločitev posameznika in
njegove družine (Duhovnik Antoni, 2009).
Slovensko šolstvo v Italiji se razlikuje v tem, da je učencu in dijaku na Tržaškem in Goriškem
omogočeno šolanje v slovenskem jeziku od vrtca do konca srednje šole, dvojezično
izobraževanje v Benečiji pa se je do nedavnega končalo ob koncu osnovne šole za
enajstletnega učenca, ki je zaključil razredno stopnjo. V šolskem letu 2007/2008 je Dvojezični
center uspel osnovnošolskemu izobraževanju dodati tudi t.i. nižjo srednjo šolo. Tako zdaj v
4

Špetru deluje večstopenjska šola s tridelno strukturo vrtca, osnovne in nižje srednje šole. Na
italijanskih višjih srednjih šolah na Videmskem pa slovenščine ni mogoče izbrati niti kot izbirni
predmet učenja jezika okolja (Duhovnik Antoni, 2009).
Vrtci in osnovne šole se v Italiji združujejo v didaktična ravnateljstva (Duhovnik Antoni, 2009).
V nadaljevanju obravnavana osnovna šola v Doberdobu spada v didaktično ravnateljstvo
Doberdob in predstavlja njegov sedež, poleg omenjene šole pa združuje še šoli v občinah
Sovodnje ob Soči in Ronke (Klanjšček, 2015).
Potrebno je omeniti prehod družbe iz agrarne preko industrijske v postindustrijsko družbo. Ta
prehod v vsakem obdobju izkazuje drugačne poglede na šolske strukture. Pred 50-imi leti je
bilo npr. na območju Doberdoba mnogo manj stikov. Ljudje so se ukvarjali s svojimi kmetijami,
v svojem krogu. Za obdobje agrarne dobe je namreč značilna številnost kmečkega sloja
(Zupančič, 2013). Takrat je bila vas oz. določeno območje bolj vase povezano oz. zaprto.
Dandanes je območje dosti bolj odprto zaradi služb, potovanj in drugih povezav. K temu pa
svoje doprinese tudi šola (Klanjšček, 2015).
V zadnjih desetih letih se je populacija otrok, ki se vpisuje v slovenske šole, začela spreminjati.
Duhovnik Antoni (2009, str. 6) navaja, da so nekdaj v slovensko šolo otroci prihajali predvsem
iz slovenskih družin, zdaj pa je takih predvsem v vrtcu in na razredni stopnji osnovne šole
približno 40 %, 40 % učencev je iz t.i. »mešanih« družin (starša sta slovenske in italijanske
narodnosti), 20 % otrok pa prihaja iz italijanskega oz. neslovenskega okolja. Dodaja še
(Duhovnik Antoni, 2015), da »je oznaka »neslovenska družina« pogosto zelo ohlapna in
približna, saj se delno ob procesu deasimilacije v slovenske vrtce in osnovne šole vračajo otroci
družin, kjer se je med generacijo njihovih starih staršev in staršev pretrgal jezikovni stik in je
slovenščina le pri vmesni generaciji zamrla.«
Slovenska šola je tako danes postavljena v spremenjene razmere, v situacijo, v kateri pridobiva
nove vloge. Spreminja se populacija otrok, ki se šola v slovenski šoli, spreminja se profil staršev
oz. družin, iz katerih ti otroci prihajajo (predvsem pri jezikovni in narodni pripadnosti) in
spreminja se vzrok izbire šolanja v slovenskem jeziku.
V preteklosti je ta bil predvsem ohranjanje identitete in jezika ter stik s skupnostjo, danes pa
izbira pridobiva funkcionalnost. Znanje več jezikov pridobiva tržno vrednost in omogoča večjo
zaposljivost, slovenske šole postajajo na svojem širšem območju prepoznane za kakovostne.
Odločitev staršev, s kakšnim namenom bodo svojega otroka vpisali v slovensko šolo, pa je
pomemben dejavnik pri nadaljnjih odločitvah glede jezika poučevanja njihovih otrok.
Naraščajoče zanimanje za slovensko šolo s strani italijanskih družin je pojav, ki je trenutno zelo
aktualen. Ima dvojno plat; po eni strani je to zadovoljivo, saj je to dokaz, da se spreminjajo
etnični odnosi med skupnostma, po drugi strani pa je potrebno upoštevati, da je slovenska
šola bila navajena na en tip populacije, torej v glavnem na otroke iz slovenskih družin, sedaj
pa ima med vpisanimi otroke, ki slovenščine ne poznajo. To je čisto nov pojav, ki slovenski šoli
na kontaktnem prostoru prinaša tudi določene težave (Bogatec, 2015).
Del manjšine pogosto poudarja, da so bile slovenske šole po 2. sv. vojni izrecno namenjene
šolanju v slovenskem jeziku za pripadnike slovenske manjšine v Italiji. Kasneje je (tudi z
asimilacijskimi procesi) upadalo število vpisanih. Predvsem v zadnjih 10-ih letih to lahko
povežemo tudi z vstopom Slovenije v EU in posledično večjo odprtostjo prostora. Pomembno
pa je tudi zavedanje, da slovenščina lahko pomeni neko dodano vrednost odraščajočemu
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otroku. Zato se v zadnjih letih v te šole vpisujejo vsi, ki se želijo naučiti slovenščine (Duhovnik
Antoni, 2015).
Slovenska šola mora ohraniti svojo prvotno vlogo in cilj, saj je to zelo pomembno za slovensko
narodno skupnost v Italiji. Biti mora tudi kakovostna. »Svojega otroka vpišem v slovensko šolo
ne samo zato, ker sem Slovenka, ker želim, da se otrok nauči slovenščino in ohrani slovensko
identiteto, ampak želim tudi, da zna pisati, brati, računati. In mislim, da je tako v vsaki družini.
Eno ne izključuje drugega« (Bogatec, 2015).

1. 4. Opredelitev temeljnih pojmov
V tem poglavju so zbrani nekateri v povezavi z raziskovano temo pomembni pojmi in teoretska
izhodišča, ki bodo služila boljšemu razumevanju celotne raziskave in njenih ugotovitev. Dobro
razumevanje in poznavanje izbranih pojmov bo namreč ključno za nadaljnje razumevanje in
sledljivost zapisov v tem delu. Izbrani pojmi so tudi temeljni pojmi, s katerimi v geografski
stroki opredeljujemo v nadaljevanju preučevane značilnosti nekega območja in s katerimi to
območje preučevanja tudi v samem začetku izdvojimo.
Slovenska narodna skupnost v Italiji je skupnost Slovencev, ki živi na slovenskem etničnem
ozemlju (to je ozemlje, kjer so Slovenci avtohton narod) v Italiji, vendar zunaj meja matične
domovine. Je najštevilčnejša, najmočnejša in najbolj zaščitena avtohtona slovenska narodna
skupnost (USZS, 2015). Njen položaj je zakonsko opredeljen v dokumentu Resolucija o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in
drugih dejavnikov Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS leta 1996 (USZS,
2015). Položaj skupnosti in šolsko prakso opredeljuje Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj
njenih meja (iz leta 2005; UL, 2015). Pomemben mejnik v odnosu Italijanske republike do
slovenske narodne skupnosti pa predstavlja leta 2001 sprejeti Zakon o zaščiti slovenske
manjšine v Italiji (38/01; USZS, 2015).
Kompleksnost sodobne strukture slovenske narodne skupnosti v Italiji je v obliki tipologije
njenih pripadnikov prikazala Brezigar (2004). Razdelitev se naslanja na koncentrični model
etno-jezikovnih manjšin Jørgena Kühla (1997), znotraj katerega različno intenzivnost
pripadnikov manjšine avtorica ponazarja s tremi koncentričnimi krogi:
a) trdo jedro manjšine gradijo predstavniki, ki se imajo za Slovence, uporabljajo
slovenščino v domačem okolju, si delijo slovenske vrednote in slovensko kulturo in se
udeležujejo kulturnih prireditev,
b) osrednji pas sestavljajo predstavniki, ki jim slovenščina ni nujno (edini) jezik, ki ga
uporabljajo doma; zanje je značilno, da se prepoznavajo kot Slovenci, kljub temu da v
domačem okolju uporabljajo (tudi) italijanski jezik,
c) zunanji pas sestavljajo predstavniki, ki ne poznajo slovenskega jezika, vendar pa svoje
otroke vključujejo v slovenske šole in slovenska društva.
Avtorica vse tri tipe vključuje v manjšino, vendar pa pri drugem in tretjem opaža pojav
kreolizacije, torej nastanka nove, mešane kulture (Brezigar, 2004).
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Neslovenske družine v nalogi označujejo družine, v katerih nihče izmed staršev ni Slovenec.
Oznaka je dandanes pogosto zelo ohlapna in približna, saj se ob deasimilaciji v slovenske vrtce
in osnovne šole vračajo otroci družin, kjer se je med generacijo njihovih starih staršev in
staršev pretrgal jezikovni stik. Slovenščina je tako zamrla le pri vmesni generaciji (Duhovnik
Antoni, 2015).
Mešane družine v nalogi označujejo družine, v katerih je eden izmed staršev Slovenec, drugi
pa pripada drugemu narodu.
Območje je ozemlje z določenimi skupnimi značilnostmi (Geografski terminološki slovar,
2013).
Teritorij je ozemlje, ki si ga prisvoji določena politično organizirana družbena skupina, mu
postavi meje in se z njim poistoveti. V političnogeografskem pomenu ga lahko enačimo z
ozemljem, ki predstavlja del Zemljinega površja glede na pripadnost kakšni upravni ali politični
enoti (Geografski terminološki slovar, 2013). Zupančič (2013) govori o teritorialnosti kot
lastnosti skupnosti, ki poudarja njihovo navezanost na okolje bivanja in delovanja.
Kultura je skupek idej, navad in prepričanj, ki so značilnost ljudi, ki živijo na določenem ozemlju
in vplivajo na oblikovanje družbenih in materialnih značilnosti družbe (Kranjc, 2002). Območje
preučevanja v tej seminarski nalogi predstavlja stik več kultur.
Čezmejno sodelovanje pomeni lokalno ali regionalno formalno in/ali institucionalno
meddržavno oziroma mednarodno sodelovanje med sosednjimi območji na kulturnem,
družbenem, gospodarskem in političnem področju (Geografski terminološki slovar, 2013).
Narodna identiteta omogoča ljudem, ki so ali niso v medosebnih stikih, da svojo pripadnost
širši skupnosti doživljajo kot obvezujočo zaradi skupnega jezika ali govora, strnjenega bivanja
na skupnem ozemlju in ker so na njegove naravne danosti čustveno navezani; udeležujejo se
številnih skupnih običajev in vzdržujejo njihov zgodovinski spomin (Debeljak, Krpič, Arsenjuk,
2015).
Skupnost v geografski stroki predstavlja trajnejšo obliko povezanosti in organiziranosti ljudi.
Ker je njeno delovanje trajnejše, so tudi njeni učinki trajnejši in temeljitejši. Skupnosti tako
lahko oblikujejo kulturno pokrajino mnogo bolj kot jo lahko posameznik (Zupančič, 2013).
Sociologi skupnost zaradi prisotnosti skupne volje označujejo kot večjo in bolj povezano
entiteto znotraj večje skupnosti (Tönnies, 1999).
Asimilacija je proces, preko katerega je manjšina, ki ima podrejen status, vsrkana v kulturo
prevladujoče skupine oz. je njej vedno bolj podobna, kar ogroža njeno različnost (Kosic, Flego,
2008).
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1. 5. Območje preučevanja
Slovensko zamejstvo predstavljajo obmejna območja štirih sosednjih držav, kjer živi avtohtona
slovenska narodna skupnost. Skupaj z Republiko Slovenijo, ki je zaščitnica slovenske narodne
skupnosti, tvorijo skupni slovenski kulturni prostor (USZS, 1996).
V Italiji je avtohtona slovenska narodna skupnost najštevilčnejša, najmočnejša in pravno
najbolj zaščitena. Slovenci naseljujejo predel v avtonomni pokrajini Furlanija-Julijska krajina.
Ta je sestavljena iz 4 provinc: Trst, Gorica, Videm in Pordenone, ki skupaj zavzemajo 7851 km 2.
Največja zgostitev slovenskega prebivalstva je na obali Tržaškega zaliva in v obalnem pasu
pokrajine Videm (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987).
To območje stika Slovencev z drugimi narodnostmi (predvsem z večinskim italijanskim
narodom) predstavlja kontaktni prostor, na katerem prihaja do medsebojnih vplivov in
učinkov med narodnimi skupnostmi.
Število pripadnikov slovenske manjšine v Italiji je težko določiti, saj obstajajo številne ocene,
ki pa se močno razlikujejo. Italijanski viri pogosto navajajo nižje vrednosti od realnih, prav tako
vrednosti nihajo glede na avtorje in njihove opredelitve pripadnosti manjšini (Pre-misliti
manjšino, 2008). Po slovenskih ocenah je Slovencev v Italiji med 83.000 in 100.000, po
italijanskih državnih (uradnih) ocenah pa 52.000 (Zupančič, 2001).
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Popis prebivalstva v Italiji je bil pred drugo svetovno vojno pomemben vir podatkov. Leta 1921
naj bi Julijsko krajino naseljevalo 271.305 Slovencev (28 % celotnega prebivalstva). Ta popis je
bil zadnji, ki je beležil narodno pripadnost, in sicer glede na uporabo jezika (Bufon, 2008).
V nadaljnjih popisih je kriterij narodne pripadnosti predstavljal jezik, ki ga posameznik govori
v družini. Ti rezultati so bili še bolj sporni, saj so se v tem primeru med Italijane uvrstili tudi vsi
tisti Slovenci, ki so kot pogovorni jezik v družini označili italijanščino (npr. mešani zakoni),
čeprav so se imeli po narodni identiteti za Slovence (Jagodic, 2011).
V sklopu potreb po urejanju varstva manjšin je tako Italija dvakrat izvedla ocene števila
manjšin na podlagi znanja jezika. Ocene državne komisije se pomembno razlikujejo od ocen
slovenskih organizacij in posameznih raziskovalcev (Zupančič, 2011).
Zato slovenska manjšina teh rezultatov ni nikoli priznala kot verodostojne, v času po drugi
svetovni vojni pa se je tudi močno upirala preštevanju svojih pripadnikov, kar je opravičevala
s prepričanjem, da bo ta podatek zlorabljen in uporabljen le v škodo manjšini. Do sprejetja
Zakona o zaščiti slovenske manjšine v Italiji (2001) namreč slovenska narodna skupnost v Italiji
ni imela nobene ustrezne pravno-formalne zaščite (Brezigar, 2004).
Zaradi različnih uporabljenih kriterijev ocene v spodaj prikazani preglednici med seboj niso
primerljive. Upadanje števila Slovencev je v glavnem rezultat fašistične raznarodovalne
politike predvojnega in vojnega obdobja in ostalih pritiskov povojnega časa (urbanizacija,
socialna mobilnost, povečana intenzivnost medetničnih odnosov). Vse to je dodalo svoj pečat
k postopnemu »utapljanju« slovenskega prebivalstva v večinsko okolje (Jagodic, 2011).
Najnovejša ocena o slovenski prisotnosti v Italiji izhaja iz raziskave SLORI-ja v letu 2002. Število
prebivalcev, ki se je opredelilo za Slovence, je bilo ocenjeno na 95.000 oseb, govorcev
slovenščine naj bi bilo preko 100.000, slovenski jezik pa je razumelo preko 183.000 oseb
(Bogatec, 2004).
Preglednica 1: Ocene števila pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Avtor ocene
Vlada Italijanske republike (1953)
Čermelj (1958)
Valussi (1974)
Alpina (1975)
SLORI (1981)
SLORI (1985)
Vlada Italijanske republike (90. leta)
Stranj (1992)
Bufon (1992, 2002)
Bellinello (1996)
It. min. za notranje zadeve (1996)

Ocena
72.323
125.000
52.174
49.414
83.000
85.000–96.000
60.200
96.000
90.000–100.000
46.882
61.000

Vir: Kavrečič, 2008; Sussi, 1998.
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Slika 1: Kontaktni prostor slovenske narodne skupnosti v Italiji in večinskega italijanskega naroda.

Vir: Slovenska manjšina v Italiji, 2012.

2. METODE DELA
V okviru raziskave izbrane tematike so bile uporabljene različne metode dela, saj je tematika
zaradi svoje celovitosti in kompleksnosti zahtevala tehten premislek, hkrati pa je tudi dokaj
slabo popisana, saj se raziskovanje procesov, ki vplivajo na šolsko prakso na kontaktnem
prostoru, zaradi njihove sorazmerne novosti odvija šele sedaj.
Raziskava je v samem izhodišču izhajala iz opredelitve slovenske narodne skupnosti in njene
vloge ter položaja znotraj Italije, kar je razvidno iz dokumentov Ustave RS in posameznih
zakonov. Raziskava se je nadaljevala s pregledom širše literature o kontaktnem prostoru in
šolski praksi na tem območju avtorjev M. Bufona, N. Bogatec, A. Duhovnik Antoni, A. Gosarja,
Ž. Gruden, P. Petričiča in drugih. Ob prebiranju gradiva je bil pridobljen širši pogled na same
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značilnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji, na dogajanje in nekatere procese, ki se
pojavljajo znotraj nje. Uporabljena metoda je ocenjena pozitivno, saj je bilo na tak način
pridobljeno osnovno vedenje, ki ga je nadaljnje delo zahtevalo. Z vidika uporabljene literature
je problematično le brskanje po številnih prispevkih, saj so bila mnoga spoznanja, ki so sicer
pomembna za to območje, za obravnavano tematiko neprimerna.
Sledila je izbira oseb, ki bi bile primerne za intervjuje, saj literature o procesu povečevanja
neslovenskih otrok v slovenskih šolah na obravnavanem kontaktnem stiku, ki v seminarski
nalogi predstavlja temeljni sodoben proces znotraj šolske prakse, in njegovih učinkih, ni veliko.
Za intervjuvance so bile izbrane 3 kompetentne osebe, ki se ob svojem delu srečujejo z izbrano
tematiko. Prva je bila ga. Norina Bogatec (intervju opravljen 9. 4. 2015) s Slovenskega
raziskovalnega inštituta v Trstu (v nadaljevanju SLORI), ki je na omenjenem inštitutu
odgovorna za področje šolstva. Sledil je intervju z go. Andrejo Duhovnik Antoni (opravljen 11.
6. 2015), višjo svetovalko za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji z Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo. Zadnji intervju (24. 7. 2015) je bil opravljen z go. Sonjo Klanjšček,
ravnateljico Osnovne šole Prežihov Voranc v Doberdobu, ki v nalogi služi kot študijski primer.
Vsak intervju je trajal približno 1–2 uri. Sledila je njihova transkripcija. Intervjuji so služili kot
temeljni vir raziskovanja. Pozitivna stran izbrane metode – intervjuvanja – je bila v tem, da
sem pridobila mnenja in izkušnje oseb, ki se s preučevanimi procesi dnevno srečujejo in z njimi
živijo. Manj primerna stran metode pa je po mojem mnenju v tem, da intervjujev vendarle ne
moremo jemati kot skrajno objektivne, saj zagotovo vključujejo subjektivno doživljanje
intervjuvancev. Zavedati se je potrebno tudi, da sem svojo raziskavo oprla na primer
Doberdoba. Vemo pa, da se lahko že na majhnem območju pokažejo velike razlike, zato je
pretirano posploševanje spoznanj z območja šole v Doberdobu na celoten kontaktni prostor
strokovno problematično početje, saj se v neki drugi slovenski šoli, ki ima drugačno strukturo
in je postavljena v drugačno okolje (tu mislim na večjo oddaljenost od meje s Slovenijo,
Doberdob je namreč v oddaljenosti nekaj manj kot 3 km zračne razdalje od meje), lahko kažejo
povsem drugačne značilnosti in lahko učinke tega pojava prepoznavajo kot bolj ovirajoče v
primerjavi z Doberdobom.
Terensko delo – pogovori z intervjuvankami – je zahtevalo precej časa. Zaradi oddaljenosti
območja preučevanja se je bilo potrebno večkrat odpraviti na kontaktni prostor. Seveda bi bilo
delo lažje izvesti, če bi se lahko izvedlo v neposredni bližini. Skupni čas transkribiranja zvočnih
zapisov v tekst je znašal 55 ur. Vse transkripcije imajo skupno 34 strani in približno 104.000
znakov s presledki. Informacije s strani intervjuvank so se nanašale na šolsko prakso in vlogo
slovenskih šol na kontaktnem prostoru, sodobne procese zamejskega šolstva in na slovensko
šolo Prežihov Voranc v Doberdobu ter na njeno vlogo znotraj celotne lokalne skupnosti.
Sočasno je bila v juniju 2015 s pomočjo vprašalnika izvedena tudi spletna anketa, s katero sem
želela pridobiti nekaj mnenj in razmišljanj o izbranih procesih. Zavedala sem se, da sama s
svojo strokovno usmerjenostjo in izkušnjami ne morem pomisliti na vse morebitne učinke, na
katere lahko pomislijo moji vrstniki s poznavanjem drugih strokovnih področij. Zato se mi je
zdelo dragoceno pridobiti njihova mnenja in tako v sami raziskavi postati pozorna in opozoriti
na učinke, ki jih sama sicer morda ne bi zaznala. Na vprašalnik je odgovorilo 31 oseb, vsi
sodelujoči so bili študenti oz. mladi v poklicih in so prihajali iz različnih strokovnih področij
(psihologija, socialna in rehabilitacijska pedagogika, razredni pouk, logopedija, strojništvo,
matematika, geografija, slovenistika, jezikoslovje, sociologija, elektrotehnika, medicina,
ekonomija, teologija, pravo … ). Uporaba omenjene metode mi je razširila spekter mogočih
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učinkov, ki jih lahko pričakujemo na kontaktnem prostoru, zato jo ocenjujem kot zelo
pozitivno. Negativno pri uporabi le-te metode pa je, da so bili anketiranci v celoti iz območja
znotraj Slovenije. Tako smo se z vsemi našimi premisleki lahko le približali realnosti, ki je ne
bomo mogli nikoli občutiti. Vendar so bili za potrebe uporabe teh rezultatov, ki so služili le
razširitvi potencialnih učinkov, tudi sodelujoči kljub omenjeni pomanjkljivosti primerni.
Ko so bili pridobljeni vsi intervjuji in potrebni podatki, sem pojave in učinke, ki so se mi
odkrivali in povezovali v predhodnih metodah dela, združila in povezala v modelnem prikazu.
Temu je sledila podrobnejša analiza posameznih procesov, učinkov in medsebojnih povezav.
S pomočjo podatkov, ki so bili pridobljeni na SLORI-ju, so bili izdelani statistični prikazi v obliki
grafikonov. Na vizualen način lahko preko njih spoznavamo intenzivnost sprememb, ki se
dogajajo na kontaktnem prostoru. To metodo ocenjujem kot ne preveč uspešno, saj prikazani
rezultati ne kažejo dovolj jasne slike, ki je bila sprva pričakovana. Problem je že v tem, da za
samo šolo Prežihovega Voranca obstaja dokaj malo podatkov (rešenih vprašalnikov), da bi na
podlagi njih lahko spremljali spremembe preko daljšega časovnega obdobja. Tako sem
statistični prikaz izdelala tudi za celotno didaktično ravnateljstvo Doberdob, kamor omenjena
šola spada. Žal pa tudi to ne omogoča »popolnega« vpogleda v dogajanje, saj to ravnateljstvo
vključuje šole in vrtce, katerih populacija se močno razlikuje glede na kraj šolske ustanove.
Tako so rezultati le nekakšna »mešanica« oz. »zlata sredina« vseh odstopanj in skrajnosti na
samem obravnavanem kontaktnem prostoru.
Delo je bilo zaključeno s preverjanjem in potrjevanjem oz. zavračanjem raziskovalnih hipotez.

3. SODOBNI PROCESI ZNOTRAJ ŠOLSKE PRAKSE NA KONTAKTNEM
PROSTORU
Kontaktni prostor je prostor številnih součinkovanj procesov, ki puščajo učinke na samem
prostoru in pomembno preoblikujejo skupnost, ki na tem prostoru živi. Ker je celota procesov
in učinkov zelo kompleksna, sem oblikovala model, ki le-to poenostavljeno prikazuje. V
nadaljevanju je torej prikazan model soodvisnosti procesov na način, da so v notranjem izseku
izdvojeni najpomembnejši procesi, ki se odvijajo na obravnavanem kontaktnem prostoru v
povezavi s šolsko prakso – stik kultur, spremembe v rabi jezika in spremembe v šolski strukturi.
Ti procesi z medsebojnim učinkovanjem na kontaktnem prostoru izkazujejo učinke, ki se v
koncentričnih krogih razpirajo okrog središčnega stika s prepletom procesov. Učinki so
razporejeni glede na trajanje svojega vpliva med kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne
učinke.
Posamezni elementi modela so v nadaljevanju naloge podrobneje predstavljeni.
Kot dopolnitev modelnega prikaza je ustvarjena tudi preglednica, v kateri so zbrani vsi učinki
in njihovi kazalci, ob njih pa so predstavljeni načini številčnega oz. opisnega merjenja le-teh.
Nadaljnja poglavja se začenjajo z že omenjenim modelom, ki pa prikazuje le tiste učinke, ki so
v določenem poglavju obravnavani. Izsek učinkov na modelnem prikazu nam torej
napoveduje, o čem bo govora v poglavju, ki ga uvaja.
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V modelnem prikazu in preglednici sta uporabljeni tudi dve krajšavi, in sicer sln. za slovenski
in ita. za italijanski.
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Preglednica 2: Pregled kazalcev učinkov in načinov njihovega merjenja.

KAZALEC
meddržavni
stiki med Slo in
Ita
gospodarsko
sodelovanje Ita
in Slo
povezovanje
večinskega in
manjšinskega
naroda
destigmatizacija
sln. manjšine
čezmejno
sodelovanje
med Ita in Slo
več govorcev
sln. jezika

ŠTEVILČNO OPISNO MERILO/OPISNO VREDNOTENJE
MERLJIV MERLJIV
x
Število srečanj državnih predstavnikov, sodelovanje
držav na različnih področjih, npr. v šolstvu.
x

x

x

x

x

x

x

iskanje sln.
korenin

nižja raven
znanja sln.
jezika

ita. jezik v
šolskem
prostoru

x

x

hitrejša
asimilacija
Slovencev
učenje sln. v
italijanskih
šolah
kakovost
šolanja

Število
skupnih
projektov,
gospodarskih mrež, podjetij.

x

x

x

x

povezovanje

Merljivo je število skupnih dogodkov in društev ter
organizacij, v katere so vključeni predstavniki obeh
narodov. Opisno vrednotimo po odnosih med
sosedi, po skupnem preživljanju prostega časa
pripadnikov različnih narodnosti.
Vrednotimo glede na občutje sln. manjšine, ali se
čutijo enakovreden in enakopraven del družbe.
Število povezav med posamezniki oz. skupnostmi
na obeh straneh meje, npr. povezovanje OŠ P. V.
Doberdob s slovenskimi šolami.
Število govorcev ocenimo na podlagi njihove lastne
opredelitve v popisih, glede na število oseb, ki se
učijo slovenskega jezika.
Vrednotimo jo na podlagi zmanjšane rabe
manjšinskega jezika, manjšega občutka slovenske
pripadnosti ter izgubljanja slovenskih kulturnih
značilnosti in tradicije.
Merimo število ita. šol in neslovenskih učencev, ki
se znotraj njih učijo sln. jezika.
Kakovost šolanja je številčno merljiva po ocenah in
dosežkih učencev, vrednotimo pa jo tudi po dobrih
odnosih in zadovoljstvu učencev, staršev in
učiteljev.
Neslovenski in slovenski učenci znotraj slovenskih
šol zaradi vloge narodne identitete v slovenski šoli
pogosteje začnejo brskati po svoji osebni zgodovini
in mnogokrat najdejo slovenske korenine pri svojih
prednikih.
Preko različnih testov in ocenjevanj lahko
ugotovimo, kaj se dogaja z znanjem sln. jezika.
Zaradi stika z drugimi jeziki in posledično
spremenjeno rabo materinščine lahko raven sln.
jezika pade.
Ita. jezik v slovenskem šolskem prostoru
vrednotimo po rabi v pogovorih med nevodenimi
dejavnostmi.
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čezmejne
poklicne
priložnosti
sobivanje

x

večjezičnost

x

x

deasimilacija

x

socialne
interakcije

x

pedagoški izzivi

x

strah sln.
staršev

x

razumevanje
skupnosti

x

izguba
identitete

x

spremenjena
socialna
struktura
ohranjanje
slovenske
šolske mreže v
Italiji
demografske
spremembe

x

x

x

Število Neslovencev, ki so dobili delo v Sloveniji na
podlagi znanja sln. jezika. Starši želijo to možnost
omogočiti otroku s šolanjem v sln. šoli.
Stik s pripadniki drugega naroda in poznavanje
njihovega jezika lahko bistveno pripomoreta k
sobivanju skupnosti na kontaktnem prostoru.
Vrednotimo ga po pozitivnih oz. negativnih
občutkih posameznikov na prostoru.
Večjezičnost je merljiva s pomočjo opredelitev
posameznikov o jezikih, katerih govorci so, pa tudi
z vpogledom v število učencev, ki se na kakršenkoli
način učijo drugega ali tujega jezika.
Deasimilacijo vrednotimo po tem, pri koliko
družinah se je v neki vmesni generaciji pretrgal stik
s slovenskim jezikom in se je potem zopet vrnil
preko naslednje generacije.
Vrednotimo jih lahko po stiku učencev različnih
narodnosti, po njihovih prijateljstvih. Prav tako jo
vrednotimo po stikih in interakcijah med starši in
znotraj celotne skupnosti.
Lahko jih merimo glede na raznolikost populacije
izbranega razreda, ki ga učitelj poučuje. Če to
populacijo označujejo različne jezikovne in kulturne
predispozicije, zagotovo to zahteva veliko
prilagajanja s strani pedagoškega kadra.
Vrednotimo ga po doživljanju sln. staršev glede
procesov, ki se dogajajo znotraj šole. Spremenjena
populacija namreč v starših vzbuja skrbi, da njihov
otrok ne bo dobil tistega, kar želijo, v dovolj veliki
količini in na dovolj visoki ravni.
Vrednotimo ga po sprejemanju slovenske manjšine
s strani Neslovencev, po razumevanju njihovih želja
in ciljev.
Vrednotimo po posameznikovi in skupnostni
identifikaciji. Ko se le-ti manj prepoznajo v slovenski
narodni skupnosti, lahko govorimo o izgubljanju
identitete.
Socialno strukturo lahko vrednotimo po
izobrazbeni sestavi staršev otrok in po njihovih
dohodkih.
Merimo po podatkih slovenskih šol o narodni
pripadnosti populacije. V nekaterih primerih bi se
slovenske šole zaprle, če jih ne bi obiskovali tudi
neslovenski učenci.
Merimo jih po statističnih podatkih, ki izkazujejo
narodnostno pripadnost.
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3. 1. Povečan vpis neslovenskih otrok v slovenske šole in razlogi zanj
Šola
se
spreminja
zaradi
demografskih sprememb znotraj
manjšinske družbe in je njeno
zrcalo. Te spremembe lahko
izmerimo s pomočjo statističnih
podatkov,
ki
prikazujejo
narodnostno pripadnost. Včasih je
bilo na kontaktnem prostoru
slovenskih družin bistveno več.
Delovale in živele so v okoljih, ki so
bili pod manjšim pritiskom
medijev, drugega večinskega
jezika, v okoljih, ki so bila pristno
slovenska.
Danes
je
na
kontaktnem prostoru več priliva
mešanih zakonov, močno je
prisoten tudi vpliv medijev.
Spremenila se je percepcija
večjezičnosti, večkulturnosti in
bogastva, kar se zrcali v šoli. V
preteklosti so vsi mešani zakoni
vpisovali otroke v italijanske šole,
izredno malo otrok (tudi iz
slovensko govorečih) mešanih
zakonov je prišlo v slovensko šolo. Italijanski partner je namreč takšni izbiri velikokrat
nasprotoval. Danes pa tega, vsaj v večini, ni več (Klanjšček, 2015).
Priliv otrok, ki ob vstopu v vrtec ne obvladajo slovenščine oz. jo poznajo samo pasivno, se na
kontaktnem prostoru pojavlja že kar nekaj desetletij in postaja iz leta v leto večji (Klanjšček,
2015). Ravnateljica šole v Doberdobu, Klanjšček (2015), dodaja: »Ko sem jaz začenjala
poučevati pred približno 30-imi leti, je bila populacija otrok, recimo v mestu Gorica, kjer sem
poučevala, v glavnem slovenska. Bilo je tudi nekaj mešanih zakonov, ampak otroci so ob vstopu
v šolo v glavnem vsi v večji ali manjši meri obvladali slovenščino. In so izhajali iz družin, kjer je
bil pogovorni jezik v glavnem ali celo samo slovenski.« V zadnjih desetletjih se je to zelo
spremenilo. Spremembe v šoli so bile posledice spremembe demografske strukture okolja.
Veliko več je mešanih zakonov, ki se odločajo otroke vpisati v slovensko šolo v Doberdobu.
Povečan je tudi delež družin iz povsem italijanskega okolja, ki ima, kljub temu da je jezik
pozabljen, sicer pogosto slovenske korenine in ki se odloča za vpis otrok v tamkajšnjo
slovensko šolo. Pojav povečevanja številčnosti neslovenskih otrok v slovenskih šolah se je sicer
zdaj po opažanjih ravnateljice osnovne šole v Doberdobu nekako ustalil (Klanjšček, 2015).
Omenjeni pojav je v okviru slovenske narodne skupnosti na kontaktnem prostoru doživljan na
različne načine. Nekateri gledajo nanj zelo optimistično, kot izziv, kot nekaj skoraj izključno
pozitivnega, na drugi strani pa so nekateri, ki v njem vidijo problem, ker značilnosti nove
populacije (torej novih šolskih skupnosti, ki postajajo čedalje bolj narodno heterogene)
postavljajo zlasti učni kader pred določene težave. Del manjšine se s temi težavami želi soočati,
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je na to pripravljen in se je s tem sposoben soočati. Za nekatere pripadnike manjšine pa je to
problem. Morda je pri starejšem kadru to težje, ker so bili navajeni dela na določen način, in
se tako znajdejo pred učenci, razredom, ki ima čisto drugačne potrebe in izkazuje druge
značilnosti. Spet nekaterim predstavlja proces veliko nevarnost, ker zaradi prisotnosti otrok iz
mešanih in neslovenskih zakonov (v glavnem so to italijanski zakoni, čeprav so tudi kakšni
primeri priseljenskih družin) prihaja do tega, da se italijanščina zelo uveljavlja tudi v šolskem
okolju, predvsem pri dejavnostih, ki niso vodene s strani učnega kadra, npr. med odmori in v
vseh socializacijskih trenutkih zunaj šole. Rabo italijanskega jezika tako vrednotimo po rabi v
pogovorih med nevodenimi dejavnostmi. Italijanščina postaja preveč dominantna in to
predstavlja veliko nevarnost, ker se posledično slovenščina manj uporablja. Tako se vedno bolj
krčijo priložnosti uporabe slovenščine. V splošnem se je nivo znanja znižal (ta učinek lahko
merimo s pomočjo raznih testov in ocenjevanj znanja jezika). To je sicer pojav, ki se dogaja
povsod, ampak očitno je na kontaktnem prostoru vendarle bolj izrazit, saj verjetno prisotnost
Neslovencev delno okrepi učinke tega pojava (Bogatec, 2015).
Pojav kaže na interes za slovenski jezik, kar je dobro in razveseljujoče, saj vodi do večjega
števila govorcev slovenščine. Le-te lahko ocenimo na podlagi njihove lastne opredelitve v
popisih in glede na število oseb, ki se učijo slovenskega jezika. Pojav je znak interesa, da se
pobliže spozna najprej tiste, ki živijo v bližini, potem pa tudi sosednjo državo – Slovenijo. Ob
vprašanju, zakaj izbirajo slovenske šole, veliko staršev odgovarja, da želijo bolj tekoče stike s
sosednjo državo (merimo s številom povezav med posamezniki oz. skupnostmi na obeh
straneh meje, npr. povezovanje OŠ P. V. Doberdob s slovenskimi šolami), pri čemer je jezik, če
ga ne obvladaš, seveda velika ovira. Del ozemlja meji na drugo državo in če tega jezika in
kulture ne poznaš, s to državo in njenimi državljani veliko težje navezuješ stike in sodeluješ na
kateremkoli področju. Pozitivno je, da obstaja interes, da se govor ljudi, ki na različnih nivojih
poznajo slovenščino, od pasivnega do visoko aktivnega na najvišji ravni, povečuje tudi v
italijansko govorečih skupnostih (Klanjšček, 2015).
S strani slovenskih staršev je večkrat izražen strah, da bi bila slovenščina prikrajšana, da bi šola
zniževala nivoje, zahtevnost, in da bi potem otroci slovenskih družin bili že v šoli pod pritiskom
italijanščine. Ta strah je prisoten in se ga v šoli v Doberdobu dobro zavedajo. Ravnateljica šole
Klanjšček (2015) v svojem okolju opaža »ta prehod, ko se k nam vpišejo otroci iz osnovne šole
z Laškega, 6., 7., 8. razred hodijo sem, v šolo v Doberdob. In tukaj se srečajo z otroki iz
Doberdoba. Ta močan priliv iz okolja, ki je sicer učencem zelo blizu, ki ga poznajo, in iz katerega
prihaja tudi veliko njihovih sorodnikov, je jezikovno in kulturno bistveno drugačen od našega
doberdobskega, in tudi včasih postavlja taka vprašanja, ki jih moramo reševati skupaj s starši.
To v prvi vrsti niso lahka leta za otroke same, to so pubertetniki, in to obdobje prinaša že celo
vrsto specifik.« Ta priliv iz drugega okolja predstavlja močan izziv tako za učno osebje kot za
starše (Klanjšček, 2015).
Pojav se razvija in je odvisen od drugih družbenih pojavov, ki potekajo na kontaktnem prostoru
(čedalje tesnejše čezmejno sodelovanje, integracijski procesi tudi na evropski ravni). Teh
učinkov ni mogoče ustaviti, ampak jih je potrebno sprejeti. Situacijo je potrebno znati voditi,
vzeti v roke in se ji prilagoditi. Prilagoditi je potrebno učne metode, učne pristope, ne da bi se
pri tem zamenjala cilj in vloga, ki ju ima slovenska šola v teh okoljih. Poleg izobraževanja otrok
je cilj vsekakor tudi ohranjanje narodne skupnosti in njen razvoj s kulturnega in jezikovnega
vidika. Ta cilj ostaja, potrebno pa je spremeniti pristop k temu zaradi drugačnih potreb v
razredu (Bogatec, 2015).
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Na SLORI-ju raziskujejo pojav povečevanja vpisanih otrok iz neslovenskih družin v slovenskih
šolah. Izvedli so primerjavo vpisov v prve letnike vseh stopenj šolanja v šolskem letu
2010/2011 z rezultati prejšnjih raziskav, in sicer iz raziskave o slovenski šoli v tržaški in goriški
pokrajini, ki je bila izvedena v letih 1995 (vrtci in osnovne šole) in 1997 (nižje in višje srednje
šole), druga pa je bila izpeljana leta 2003.
Ugotovili so splošen trend spreminjanja narodnostne strukture obravnavane predšolske in
šolske populacije. Ta pomembno vpliva na demografsko podobo prostora. Delež otrok iz
mešanih zakonov je naraščal do leta 2003, nato je ostajal dokaj konstanten. Delež otrok iz
slovenskih družin se je prepolovil, naraščati pa sta začela delež otrok italijanskih staršev (delež
je več kot trikrat večji) in delež otrok iz družin tretje narodnosti. Dinamika na Tržaškem je
podobna splošnemu trendu, spremembe do leta 2003 pa so izrazitejše na Goriškem (Bogatec,
2012).
Kot eno izmed metod dela sem v juniju (2015) izvedla anketo, v kateri sem mlade povprašala,
zakaj menijo, da se starši otrok iz neslovenskih družin odločajo za vpis otroka v šolo s
slovenskim učnim jezikom. Sledeče odgovore kasneje potrjujejo besede sogovornic iz
intervjujev.
Starši se za šolanje svojih otrok v slovenskih šolah odločajo iz raznovrstnih razlogov.
Otroci lahko mimogrede osvojijo še en jezik, znanje več jezikov pa se staršem zdi koristno.
Slovenska šola jim omogoča (brezplačno) učenje dodatnega jezika, ki otrokom prinese »tržno«
vrednost. Za slovenske šole se lahko odločajo tudi na podlagi kakovosti šolanja. Otroku s
šolanjem v slovenskem jeziku odprejo več možnosti za nadaljnje šolanje in razširijo poklicne
priložnosti ter omogočijo večje možnosti zaposlitve v Sloveniji. Prav tako lahko znanje obeh
jezikov na kontaktnem prostoru narodnih skupnosti pozitivno doprinese in omogoči večjo
uspešnost. Morda starši želijo, da bi otroci v prihodnosti lažje razumeli slovensko narodno
skupnost, se vanjo vključili in se čutili pripadniki Slovenije. Boljše razumevanje in sprejemanje
slovenske narodne skupnosti na kontaktnem prostoru je zelo pomemben dolgoročni učinek,
ki ga vrednotimo po sprejemanju slovenske manjšine s strani Neslovencev, po razumevanju
njihovih želja in ciljev. Zagotovo bo skupno šolanje pomagalo neslovenskim otrokom ozavestiti
prisotnost slovenske narodne skupnosti na teritoriju italijanske države. Upamo lahko, da bo
sobivanje pozitivno vplivalo na preseganje predsodkov, ki jih morda obe skupnosti gojita.
Končno pa bodo neslovenski otroci s slovenskimi lahko spletli vezi prijateljstva in sodelovanja,
ki bodo močnejše od vseh trenj na kontaktnem prostoru. Neslovenske skupnosti bodo zaradi
svojih stikov s slovensko skupnostjo v prihodnosti bolje razumele zahteve, potrebe in
prizadevanja slovenske skupnosti.
Nekateri starši sklepajo, da se bo njihovim otrokom, če bodo "dvojezični", tudi kasneje lažje
učiti novih jezikov. Nekateri želijo, da bi otroci spoznali neko drugo kulturo in pridobili
»mednarodno« izkušnjo, ter tako postali bolj fleksibilni, odprti in bi lažje sprejemali različnost.
Morda se za šolo odločajo tudi iz čisto praktičnega vzgiba v primeru, da je slovenska šola bližje
kot italijanska. Tako lahko otroci ostanejo v stiku s svojimi vrstniki iz okolja. Obstajajo tudi zelo
banalni razlogi za izbiro slovenske šole, npr. brezplačna malica.
»Pomembno je, zakaj se starši odločajo za slovensko šolo. Od tega je namreč zelo odvisno,
kako bo ta otrok v šoli napredoval. Ali je to zavestna odločitev staršev, da želijo, da otrok raste
v obeh jezikih in obeh kulturah? Če je to samo nek praktičen vidik, ker je šola dobra, ker je šola
blizu, ker ima šola prosto soboto (italijanske šole imajo ob sobotah pouk), ker je slišal, da je
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učiteljica dobra, ker se bo potem lažje učil še angleščine, torej če starši niso zavestno za to
odločitvijo, potem otrok tudi ne napreduje uspešno v jeziku« (Duhovnik Antoni, 2015).
V Italiji obstajajo določena okolja, kjer je tako veliko tujih priseljencev (iz Bangladeša pri Tržiču,
iz Senegala v pristanišču v Trstu, kitajska četrt v Trstu), da je včasih slovenska prisotnost v šoli
manj ogrožajoča kot to globalno prepletanje, ki se je pojavlja v italijanskih šolah (Duhovnik
Antoni, 2015).
Slovenska šola (vsaj vrtec in osnovna šola) v lokalnem okolju velja za dobro. Npr. v šoli v Devinu
se vizualno vidi razlika med slovenskim pritličjem in italijanskim nadstropjem, pedagoški
delavci v slovenski šoli delajo z nekim čustvenim nabojem, ker se zavedajo, da vzgajajo
prihodnost manjšine. Slovenska šola je polna aktivnosti, pestrosti in pisanosti (Duhovnik
Antoni, 2015).
Zelo pomembno je, da se stvari znotraj manjšine ne jemlje kot samoumevne. Pripadniki
manjšine doživljajo številne stvari samo zaradi tega, ker so pripadniki manjšine. Nekdo, ki to
ni, jih ne more doživljati. Delovati je potrebno v smeri, da se bo tudi tisti, ki ni pripadnik
manjšine, temu doživljanju lahko približal. Zato je staršem, ki so Italijani in prihajajo iz
italijanske družine, treba marsikaj povedati, preden vpišejo otroka v slovensko šolo, česar
slovenskim staršem morda ni potrebno (Bogatec, 2015).
Starši otrok iz neslovenskih družin se za vpis otrok v šolo s slovenskim učnim jezikom v
Doberdobu odločajo iz raznoraznih razlogov. Obstajajo zelo različni vzroki izbir, ni enovitega
»recepta«, da bi lahko rekli, da se odločajo samo zaradi nečesa. Ker so v letih ta pojav kar
dobro preučili, so izluščili nekaj razlogov (Klanjšček, 2015).
Izbira je velikokrat vezana na socialno strukturo družine. Pri višje izobraženih družinah gre v
glavnem za jasno kulturno izbiro. Torej če govorimo o italijansko govorečih družinah, se
družina za slovensko šolo odloči, ker predpostavlja, da je večjezičnost velika prednost in
obogatitev za otroka, in da se s tem odpira možnost večjega sožitja na kontaktnem prostoru.
To so starši zelo jasno povedali, je pa vezano na določen odstotek družin, ki se tega zavedajo,
ki o tem razmišljajo in šolo zavestno izbirajo. Po navadi imajo otroci teh družin v šoli v
Doberdobu zelo dobre uspehe. Predvsem zato, ker imajo za sabo solidno socialno varnost,
bogato kulturno zaledje v družini sami, ker je otrokom zelo jasno, zakaj so starši šolo izbrali in
ker so po navadi starši pri teh izbirah tudi gotovi. Mnogi otroci iz teh družin so potem študirali
tudi v Ljubljani na univerzi in zelo uspešno dokončali študij ter postali učitelji in profesorji v tej
šoli ter se tako polno vključili. Potem so družine, ki slovensko šolo izberejo zato, ker v splošni
zavesti večjezičnost predstavlja veliko prednost za otroka. V šolo otroke vpisuje tudi velik del
ljudi, ki to naredijo, ker se zavedajo, da jim je bilo nekaj odvzeto v preteklosti. Vedo, da so
njihovi starši izhajali s te strani, prihajajo iz Doberdoba ali iz drugih kraških vasi tudi čez mejo.
Vedo, da so starši nekoč bili Slovenci, in bolj ali manj zavestno želijo, da to vedo tudi njihovi
otroci. Vedo, da je to mogoče, če se naučijo jezika in dobijo stik s to stvarnostjo. Ti ljudje se o
tem velikokrat težko pogovarjajo in sam vzrok izbire pride šele z leti na dan, včasih šele ob
izstopu iz šole, ko rečejo: »Moja nona, prababica, je bila pa od tu.« Ob vpisu sicer na šoli v
Doberdobu vedno vprašajo, kako govorijo doma, če razumejo slovenščino, če so bili predniki
slovenskega rodu. Ampak veliko stvari pride na dan potem z leti, ker je to zelo občutljivo
področje, po besedah ravnateljice Klanjšček (2015) »zelo lepo po svoje, včasih trpko, ampak
vredno našega truda«. To imenujejo deasimilacija. Potem se v šolo vpisujejo tudi take družine,
ki same ne vedo, zakaj tja otroke vpišejo. Nekateri zato, ker je šola blizu, ker se jim to v nekem
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trenutku zdi modno, ker imajo na šoli krasne izlete. In čeprav jim ob vpisu jasno povedo, da je
za otroka iz italijanske družine oz. družine, ki slovenščine ne pozna, odločitev za slovensko šolo
vsekakor pogumna izbira, mora družina zagotovo stati za to odločitvijo. Tudi od družine šola
pričakuje nek vnos, saj v nasprotnem primeru šola sama ne more biti kos vsem težavam, ki se
pojavljajo. Otrok mora imeti motivacijo s strani družine in mora razumeti, zakaj je ta izbira
staršev pomembna, saj se sicer vpraša, zakaj se mu je potrebno truditi z drugim jezikom, ko je
njegovim vrstnikom to prihranjeno, in vse opravljajo v italijanščini. To spraševanje se pogosto
pojavlja v obdobju pubertete, kot del vsesplošnega odpora. Imajo tudi primere otrok, ki so iz
italijanskih družin, in po zaključeni slovenski osemletki nadaljujejo na italijanskih višjih šolah,
potem pa se vpišejo v Ljubljano ali Koper na univerzo, saj šele kasneje ozavestijo to izbiro. Na
šoli imajo profesorje, ki so šli po taki poti, in so ravno zaradi svoje lastne izkušnje zelo uspešni
pri delu s takimi družinami (Klanjšček, 2015).
Če se pojavijo težave na otrokovi šolski poti, se lahko s strani staršev hitro pojavi strah o
pravilnosti izbire jezika šolanja. V tistih trenutkih je važno, da šola pristopi, pomaga in svetuje.
Včasih svetuje tudi prepis oz. odsvetuje vpis tam, kjer vidi, da ni jasne slike in podlage za izbiro
slovenske šole. Vendar je to zelo spolzko področje, ki zahteva veliko mero previdnosti, saj se
strah hitro razširi in lahko ob prepisu nekoga to stori še nekdo, ki je perspektiven (Klanjšček,
2015).
Maksimalni obseg populacije vpisanih v slovenske šole v Italiji je v otroškem vrtcu. Kasneje se
tekom izobraževalnega procesa pojavljajo prehodi v italijanske šole. Zlasti otroci iz
neslovenskih in mešanih družin se odločajo za prepis na italijansko šolo. Glede na to, da se ta
odstotek otrok iz neslovenskih družin veča, se večajo tudi prehodi. Ti so najbolj izraziti iz nižje
na višjo srednjo šolo (iz slovenske končane devetletke na srednjo šolo). Vzrok je v tem, da
slovenske srednje šole ne pokrivajo vseh smeri, saj si tega slovenska šolska mreža ne more
privoščiti, ker je smeri preveč, populacija pa je omejena. Nekaterih smeri tako ni v slovenskem
jeziku, zato se tudi otroci iz slovenskih družin, ki hočejo iti na pomorsko ali kakšno specifično
tehnično šolo, odločijo za vpis na italijansko šolo. Pri neslovenskih družinah pa se za vpis v
italijansko šolo pogosto odločijo tudi, če je na razpolago isti študij na slovenski šoli (Bogatec,
2015).
»Primeri, ko otrok pri 11-ih letih po slovenski osnovni šoli odide na italijansko nižjo srednjo šolo,
se mnogim zdijo velika škoda, saj naj bi bilo v otroka že ogromno vloženo. Vendar pa se
moramo zavedati, da bo ves trud, ves vložek, v otroku ostal. Dejstvo je, da bo jezik, če ga ne bo
uporabljal, počasi pozabljal. Ampak tudi če ga bo ohranil le nekaj, bo imel ta otrok čisto
drugačno zavedanje o Slovencih v Furlaniji–Julijski krajini. On bo drugačen človek. Izgubljenega
ni nikoli nič, zagotovo pa zahteva ogromno energije« (Duhovnik Antoni, 2015).
Pojav povečevanja vpisanih neslovenskih otrok v slovenske šole se ne kaže enako intenzivno
na vseh slovenskih šolah v Italiji. Predvsem je vezan na spremembe poselitve in prebivalstva
na samem teritoriju.
Npr. mestni predel Sv. Jakob v Trstu je bil v začetku prejšnjega stoletja slovenski, sčasoma pa
se je njegova narodnostna struktura precej spremenila. Danes je v njem zelo izrazita prisotnost
otrok priseljenih družin. Posledično je tudi na tej slovenski šoli izrazita prisotnost otrok
priseljenih družin, zlasti družin, ki prihajajo iz republik bivše Jugoslavije. Te družine namreč
svoje otroke vpisujejo v slovensko šolo zaradi sorodnosti, bližine jezika. Presodijo, da se bo
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otroku lažje vključiti v slovensko kot v italijansko šolo. Čeprav seveda večina priseljenih družin
svoje otroke vpiše v italijansko šolo. To so bolj izjeme (Bogatec, 2015).
V zadnjih letih nekatere šole izstopajo po deležu otrok italijanskih družin, in sicer mestne
slovenske šole v Trstu, Gorici, Romjanu in pa šole, ki so na periferiji slovenskega
narodnostnega območja. Torej slovenske občine vzdolž meje, ki imajo veliko pripadnikov
slovenske narodne skupnosti. Prisotnost italijanskih družin je manj izrazita na kraškem predelu
tržaške občine, tudi goriške. Šola je izraz prebivalstva na teritoriju in sprememb, ki se na
teritoriju dogajajo. Otroci v osnovne šole prihajajo iz družin, ki na kontaktnem prostoru živijo.
Mobilnost je danes velika, ampak še vedno velika večina staršev otroka vpiše v šolo, ki jim je
najbližja. Zaradi tega prihaja do razlik med šolami (Bogatec, 2015).

3. 2. Pouk slovenščine v italijanskih šolah, učni načrti in ohranjanje šolske
mreže
Italijanska šola v Furlaniji–Julijski
krajini do pred petimi leti ni nikoli
pomislila, da bi uvedla slovenščino
kot učni predmet. Na tem območju
je tako edina možnost, da se otrok
uči slovenščino, ta, da vstopi v šolo
s slovenskim učnim jezikom. S tem
pa se pojavlja velik problem. Zelo
smiselno bi bilo v italijanske šole
uvesti 2 uri slovenščine tedensko
po modelu, ki ga Slovenci
poznamo
z
dvojezičnega
italijansko-slovenskega področja v
Slovenski Istri, kjer se v šolah
sistematično učijo jezik okolja. Na
Tržaškem sta samo dve nižji srednji
šoli, ki imata slovenščino uvedeno
kot drugi tuj jezik v sklopu
popoldanskih ur, na Goriškem pa
te možnosti sploh ni. Zato prihaja
do tega navala v slovenske šole
(Duhovnik Antoni, 2015).
Nekatere slovenske šole v Italiji se bojijo, da bi v primeru množičnega uvajanja slovenščine kot
učnega predmeta v italijanskih šolah drastično upadlo število otrok v slovenskih šolah. Nekaj
bi jih odpadlo, vendar pa bi se že takoj v začetku ločili tisti, ki bi verjetno kasneje na višjih
stopnjah šolanja prešli v italijanske šole, tisti, ki bi slovensko šolo izbrali iz njene drugotne
vloge. Če ti ne bi izbrali slovenske šole, bi učitelji lažje delali s tistimi, ki si res želijo naučiti
slovenščine (Duhovnik Antoni, 2015).
Slovenske šole v Italiji delujejo po italijanskih učnih načrtih, ki so v primerjavi s slovenskimi
zelo odprtega tipa in procesno ciljno naravnani. Zelo je odvisno, kako učitelj ta učni načrt
opredmeti v svoji letni delovni pripravi. Učitelji lahko zaradi odprtosti in svobode teh učnih
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načrtov zelo veliko pridobijo, saj jih ti ne omejujejo. Slovenska šola ima v tem priložnost, da
znotraj dovoljenega v italijanskem šolskem sistemu prevzema dobra spoznanja in primere
dobre šolske prakse iz Slovenije (Duhovnik Antoni, 2015).
Kar se tiče programov, izbire, šolske ponudbe, urnikov, ima danes šola bistveno večje
možnosti, da se prilagaja potrebam svojega okolja. Slovenska šola v Doberdobu ima to
pomembno nalogo, da ohranja jezik in kulturo in s tega vidika lahko izbira vsebine oz.
didaktične metode, pristope, izlete, gostovanja. Tako ima velik manevrski prostor. Pojavljajo
pa se problemi, da je veliko učiteljev bilo začetno izobraženih na način, da so nekje delali po
nekem konceptu, ki je bil že zasnovan. Naučiti osebje, da je samoiniciativno oz. da izbira,
prenaša druga znanja, druge načine dela, sedaj ni vedno enostavno. Veliko lažje je te nove
načine uvajati z novo generacijo, ki prihaja v šolo veliko manj obremenjena s programom. Pri
kakovostnih mladih ljudeh, ki jih je veliko, je s tega vidika opazna veliko večja prožnost
(Klanjšček, 2015).
Številni vidijo pozitivno stran povečevanja neslovenskih otrok v slovenskih šolah z vidika
ohranjanja šolske mreže.
Demografski pojavi zlasti v Trstu pa tudi na splošno v Italiji so negativni. Trst je eno izmed
mest, ki ima najbolj negativne demografske trende. Prav gotovo ta priliv otrok iz neslovenskih
družin omogoča, da slovenska narodna skupnost ohranja določeno šolsko mrežo. Vendar pa
bi tisti, ki v tej prisotnosti vidijo nevarnost, skorajda želeli določiti nivo števila otrok iz
italijanskih družin v razredu. Ob tem pa pozabljajo, da bi se ob uvedbi nekih takih kriterijev in
ukrepov, slovenska šolska mreža reducirala (Bogatec, 2015).
Duhovnik Antoni (2015) meni, da je manjša populacija, ki je trenutna demografska realnost,
vezana bolj na generacijske spremembe. »Devinska šola ni bila tako velika, potem je postala
zelo velika, ker je ena generacija imela v tistih letih otroke bolj množično, in zdaj se je spet
zmanjšala in potem se bo spet zvečala.«
Dobro priložnost za uravnavanje tega novega pojava Duhovnikova (2015) vidi v sistematičnem
uvajanju slovenščine v italijanske šole. Ob tem bi izgubili manjši delež otrok, a zaradi tega ne
bi zapirali šol. Standardi, da manjšinski razred obstane, so na kontaktnem prostoru nižji kot v
matični državi. Če je sedaj v vrtcu 20 ali celo 28 otrok in bi prišlo do prehoda v italijanski vrtec,
ker bi bili starši zadovoljni z dvema urama igre tedensko v slovenskem jeziku, bi v teh vrtcih še
vedno ostalo 15 ali 20 otrok, s tem pa bi se povečala kakovost dela z njimi. Zaradi tega se ne
bi zapiralo šol, česar se del manjšine boji.
Po mnenju Klanjščkove (2015) pojav gotovo pozitivno vpliva na ohranjanje šolske mreže. Sploh
glede na demografski trend, ki se je v 80-ih letih 20. stoletja zelo znižal, in se je zdaj zopet
zvišal. V letih znižanja se je število učencev v doberdobski šoli zelo znižalo, ampak to je bil
splošen pojav v vseh šolah. Veliko manjših šol je bilo zaradi tega tudi zaprtih. Kasneje se je
spremenila percepcija slovenščine in pomena večjezičnosti ter prednosti, ki jih le-ta prinaša.
Ravnateljica Klanjšček (2015) percepcijo slovenskega jezika opisuje s svojo izkušnjo: »Na
večinskih šolah so se šolale prijateljice in znanke iz slovenskih družin, kjer ni bilo slovenskih šol.
Učitelji so staršem jasno povedali, naj ne govorijo slovensko niti doma, da je to kvarno, da bodo
otroci zrasli slaboumni, s težavami v šolah. Pritisk je bil zelo hud, ne toliko v naših krajih kot
pač v drugih.«
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Klanjščkova (2015) izpostavlja tudi pomanjkanje znanja za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki v
drugih okoljih (torej ne v slovenskih šolah v Italiji, kjer to znanje imajo). Pri tem ne gre le za
manjšinske otroke, temveč tudi za tiste otroke, ki prihajajo iz drugih okolij, za priseljene
otroke. Tudi zanje je to izredno občutljivo področje, o katerem je med učitelji premalo znanja.
V drugih okoljih namreč še danes staršem priseljencev rečejo, naj ne govorijo v svojem jeziku
z otrokom. To ustvarja velike travme tako na šolskem kot vedenjskem in drugih področjih. Na
tem bo tako potrebno še veliko delati.

3. 3. Pedagoški izzivi
V tem poglavju se osredotočamo predvsem na učinek številnih pedagoških izzivov znotraj
šolske prakse.
Učni kader na slovenskih šolah v Italiji mora poleg jezikovnih razvijati tudi sporazumevalne
zmožnosti, ki so neločljiv del vseh predmetnih kompetenc. Ključni problem je vedno več otrok
v slovenskih šolah, ki jim slovenščina ni prvi jezik, ampak drugi ali marsikomu že tuj jezik. Tako
se raven znanja slovenščine kot učnega jezika precej razlikuje znotraj razreda. Pedagoške
delavce je potrebno ves čas opozarjati na nove modele učenja in poučevanja ter na
diferenciacijo in individualizacijo pouka. Biti morajo prilagodljivi, iznajdljivi in motivirani, saj se
soočajo s pestrim jezikovnim predznanjem oz. neznanjem otrok (Duhovnik Antoni, 2015).
Učinke tega pojava odraža ugotovitev, da pojav nakazuje zmanjšano družbeno razdaljo med
etničnimi skupinami in posledično njihovo postopno medsebojno integracijo. Tovrsten razvoj
pa z novimi strukturami uporabnikov slovenskih šol in vrtcev prinaša težave z vidika
pedagoškega dela in ohranjanja primarne vloge slovenskega jezika znotraj manjšinskih
ustanov in z vidika njihovega komuniciranja z zunanjim okoljem (Bogatec, Bufon, 1996).
V spletnem vprašalniku so mladi razmišljali o številnih zahtevah in spremembah, ki jih pojav
zahteva od učnega kadra in so bile potrjene tudi s strani sogovornic.
Od šolskega kadra je v teh spremenjenih okoliščinah zahtevano boljše poznavanje italijanskega
jezika, kulture, učitelji morajo biti bolj strokovno usposobljeni. Pojav zahteva odprtost za
dogovarjanje, iskanje skupnih poti in rešitev, da lahko pouk kakovostno poteka.
Kader mora neprestano spremljati, ali otrok, ki se uči slovensko, sploh razume snov. Razredna
skupnost mora delovati drugače, biti mora bolj sprejemajoča in odprta, kar je pozitivno.
Razredi z različnim kulturnim in socialnim ozadjem so lahko bolj naporni, ključno je
sodelovanje z družinami in starši, kar lahko predstavlja precejšno časovno in psihično
obremenitev za učitelje. Večje so razlike v poznavanju slovenskega kulturno-zgodovinskega
konteksta, kar pomeni, da morajo učitelji porabiti več časa, da ustvarijo podobno bazo znanja
pri vseh učencih. Pojav zahteva temeljito pripravo na vzgojno-izobraževalni proces. Šolska
skupnost lahko ob tem pridobi nove izkušnje in se uči strpnosti, potrpežljivosti ter spoštovanja
sočloveka.
V slovenskih šolah v Italiji izjemoma učijo osebe, ki so se šolale v slovenskih šolah in se nimajo
za Slovence (prihajajo iz neslovenskih družin in njihov materni jezik ni slovenski). Ker so se
šolali v slovenščini in njihovo znanje dosega standarde, lahko učijo. Sicer pa so pripadniki
slovenske narodne skupnosti v Italiji vsi dvojezični. Učitelj v slovenski šoli v Italiji mora biti
italijanski državljan. Znanje italijanščine pri pripadnikih slovenske narodne skupnosti v Italiji ni
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problem, saj so vseskozi izpostavljeni italijanščini. Če primerjamo situacijo v Trstu in Gorici s
Koprom in narodnostno mešanimi območji v Sloveniji, na Primorskem, so velike razlike. V
Kopru ima italijanščina enakopraven nivo kot slovenščina. V občinah Koper, Izola in Piran se
dvojezičnost izvaja kolikor toliko dosledno in je tudi precej vidna (dvojezični napisi). Tudi v
Kopru ni prav vse in strogo dvojezično, ampak pomembno je že dejstvo, da se italijanščine
učijo na vseh šolah, tako slovenskih kot italijanskih v Kopru. Učenje italijanščine je torej
predvideno na vseh šolah na narodnostno mešanem območju na Primorskem, česar v Italiji žal
ni (Bogatec, 2015).
Največja težava učiteljev je prilagajanje pouka spremenjenim razmeram (ne)znanja
slovenščine kot učnega jezika v teh šolah. Izziv je najti nov način in pristop poučevanja. »Tistim
pedagoškim delavcem, ki iščejo nove načine dela v razredu in ki so hkrati ves čas nezadovoljni,
da jim ni uspelo toliko, kot bi želeli, je ključno povedati, da so naredili korektno in največ, kar
se je dalo, ampak otrok potrebuje svoj čas, saj zelo hitro ne dobimo povratnih rezultatov.
Zavedati se je treba, da šola oblikuje slovenskega govorca, zelo pomembno pa je tudi okolje«
(Duhovnik Antoni, 2015).
Popolnoma prilagajati pouka neslovenskim otrokom ni mogoče, ker bodo nezadovoljni starši,
katerih otroci so že dobri govorci slovenščine (tu se zopet vračamo k strahu sln. staršev, kar je
bilo obravnavano že v prejšnjem poglavju), potrebno pa je iskati nove možnosti in
individualizirati pouk. Pozitivna okoliščina je, da razredi niso veliki, v osnovnih in nižjih srednjih
šolah so redki, ki dosežejo število 28, v višjih srednjih šolah je do 15 učencev. To omogoča
individualiziranje pouka (Duhovnik Antoni, 2015).
Velik izziv učnega kadra je najti nove pristope, da se nov jezik v otrocih zasidra čim bolj
neprisiljeno oz. na čim bolj naraven in prijeten način. To je še posebej občutljivo pri vrtcu, saj
delo poteka z zelo majhnimi otroki. Tu v prvo vrsto stopa didaktika, metodologija in iskanje
novih pristopov. Proces usvajanja jezika se nato nadaljuje na ravni osnovne šole. V obdobju
vrtca in osnovne šole tečejo najvažnejša leta za otroka, ko usvaja nov jezik, ampak to je le eno
področje dela. Drugo področje, ki je bistveno težje in na katerem učni kader še vedno išče,
dela, in iz leta v leto nadgrajuje svoje pristope, pa je, kako pridobljeno znanje jezika potem
postaviti v aktivno rabo. V želji, da ne bi slovenščina postala ali ostala za nekatere otroke zgolj
učni jezik, ampak da bi postala živi jezik, ki bi ga otrok, ki prihaja tudi iz italijanskega okolja,
neprisiljeno in brez večjih težav uporabljal. Pri tem gre za to, da bi po prvih letih nepoznavanja
slovenski jezik postal občevalni jezik vsaj v času, ko so otroci v šoli (Klanjšček, 2015).
»Šola je dobra, če ima dober učni kader in ravnatelj je uspešen, če ima dobre učitelje. To se
doseže s tem, da se stalno izpopolnjuješ, da se stalno sprašuješ, da pride do samorefleksije, da
vidiš, če dosegaš določene zadeve, če ne dosegaš, iščeš, kako to spremeniti, biti moraš
fleksibilen. V teoriji je to izredno jasno, v praksi je to mnogokrat zelo, zelo kompleksno. Učitelji
so danes pod velikim pritiskom. Vsi učitelji, ne glede na to, ali delujejo v manjšinskih ali drugih
šolah. Družba je postala zelo kompleksna, je pod velikim pritiskom. Ni jasnih iztočnic za
bodočnost, za zaposlitev, jasno pa je, da je znanje bogastvo. Kako otrokom in mladim to
posredovati, to je stvar stalne samorefleksije in spraševanja, iskanja, povezovanja z
družinami.« (Klanjšček, 2015)
Zaradi spremenjenih vzgojnih pristopov so tudi otroci danes bolj zahtevni, kot so bili nekoč.
Družba od šole veliko pričakuje in ji velikokrat nalaga naloge, ki jim sama ni kos. Tudi družina
ima manj skupnega časa. Stanje je kompleksno. »Pozitivna stran na naših šolah, ki je morda še
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neka pozitivna usedlina preteklosti, pa je, da našo šolo in delo v njej učitelji, osebje in velika
večina ljudi doživlja kot nekaj pomembnega, kot poslanstvo, in zato naše osebje včasih veliko
naredi tudi mimo tistega, kar bi bilo »nujno« narediti. Naredi tisto nekaj več, kar potem naši
šoli daje možnost, da je še vedno vabljiva. To velja tako za učno kot za ne učno osebje.«
(Klanjšček, 2015).

3. 4. Kulturna podoba območja in povezovanje skupnosti
Na kontaktnem prostoru lahko
pričakujemo mešanje, prelivanje
slovenskih in italijanskih navad,
običajev in skupne
kulturne
dogodke. Teh bo lahko več in bodo
dvojezični. Zaradi mešanja kultur
obstaja možnost, da pride do
slabljenja ene kulture. Sčasoma se
bo kulturna identiteta lahko
spremenila in oddaljila od izvorne
slovenske, ohranjanje slednje pa je
zlasti na območju manjšin ključno.
Zaradi
večje
vključenosti
slovenskega jezika in večjega
spoštovanja s strani Neslovencev,
bo slovenska kulturna dediščina
postala bolj prepoznavna. Prišlo bo
do večje medkulturne izmenjave,
morda se bo slovenska nacionalna
zavest zaradi "tujka" okrepila.
Nekatere navade in običaji se bodo
lahko s kontaktnega prostora
prenesli v Slovenijo, prav tako bosta skupnosti lahko druga ob drugi ohranjali svojo tradicijo in
tako bogatili druga drugo. Seveda pa lahko pride tudi do nasprotnega pojava, da bi tradiciji in
kulturi obeh narodov zamrli ali pa bi se slovenski narod asimiliral.
»Prepričana sem, da bodo vsi ti otroci, ki izstopijo iz slovenskega šolanja in se prešolajo v
italijansko šolo, zagotovo z enim drugim načinom živeli in občutili, da je slovenščina tudi
prisotna na tem območju. Gotovo bodo prinesli odprtost, če bodo kasneje uporabljali slovenski
jezik ali ne« (Duhovnik Antoni, 2015).
Če bo v prihodnosti več ljudi zunaj slovenske manjšine vsaj delno obvladalo slovenščino, bosta
toleranca in sprejemanje v prihodnosti večja (Duhovnik Antoni, 2015).
»Mi se srčno nadejamo, da bo tako,« je na vprašanje o sobivanju teh otrok kot pomembni
obogatitvi za njihovo razumevanje multikulturnosti sodobnega sveta in priložnosti za večje
spoštovanje in sožitje na skupnem teritoriju jasno odgovorila ravnateljica šole (2015) v
Doberdobu. V šoli želijo, da bi to sobivanje pripomoglo k večjemu razumevanju slovenske
narodne skupnosti s strani Neslovencev in učinkovitejšemu sodelovanju v prihodnje. Vsak
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otrok, ki hodi v slovensko šolo več ali manj let, bo ohranil nekaj pozitivnega, npr. prijatelje. To
so pomembna leta za otroke. Pomembno pa se je tudi zavedati, da je šola le eden od
dejavnikov, ki vplivajo na to. Vsaka manjšina, ki želi, da bi bil njen jezik ohranjen, mora stremeti
k temu, da ta jezik pozna tudi večinski narod. Na žalost je tega na tem območju zelo malo oz.
skoraj ni. Slovenščine ni v italijanskih šolah, razen zelo redkih primerov. Uvedba slovenskega
jezika v italijanskih šolah bi bila velika obogatitev najprej za otroke italijanskih šol, nato pa tudi
za celoten kontaktni prostor, saj bi to precej olajšalo medsebojne stike (Klanjšček, 2015).
Obstaja pa tudi strah, da se bo zaradi večjega števila Neslovencev znižala raven slovenskega
jezika pri slovenskih otrocih in da bo s tem prišlo do hitrejše asimilacije Slovencev. To je
nepredvidljiv učinek, vsekakor pa sta njegov obstoj in intenzivnost odvisna od zavedanja
posamezne slovenske šole in ukrepov, ki jih v zvezi s tem vzpostavlja.

3. 5. Struktura prebivalstva, dejavnosti in socialnih interakcij
V prihodnosti lahko zaradi znanja
slovenskega jezika v širšem
okolju kot posledici šolanja
neslovenskih otrok v slovenskih
šolah pričakujemo več povezav
med tujci in Slovenci, več
mešanih zakonov (demografske
spremembe) in dvojezičnih
otrok. Italija in Slovenija bosta
kot članici EU lahko krepili
socialni kapital na območju
pripadnikov obeh narodnosti,
lahko
bosta
razvijali
multikulturnost in obenem
gradili spoštovanje med obema
skupnostma. Vse to bosta lahko
krepili na način meddržavnih
stikov, raznih skupnih projektov
in konstruktivnih dogovorov.
Struktura prebivalstva bo logično
sledila povečanemu deležu
tujcev v šolah, zato bo bolj
mešana. Morda bo zaradi
povečanega števila govorcev slovenščine prišlo do boljšega upoštevanja jezikovnih in tudi
drugih pravic slovenske manjšine.
Socialne interakcije bodo bolj sproščene, ljudje se bodo hitreje in enostavneje ter tudi
pogosteje povezovali med seboj. Lažje bodo presegli negativne predsodke, saj bodo otroci
med seboj v stiku že od ranega otroštva, ko lahko pričakujemo, da jih svet odraslih še ni
ukalupil v svoje mnogokrat zmotne predstave o pripadnikih drugega naroda.
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Pojav bo lahko vplival na mlade, ki se bodo manj odseljevali, ker se bodo v mešani skupnosti
čutili bolj sprejete.
Možno je, da bo med prebivalstvom prišlo do povečanja konflikta ali pa kakovostnejšega
sodelovanja, kar je odvisno od samih ljudi, njihove izobrazbe in obremenjenosti s predsodki.
Kakovostnejše sodelovanje bo slovenski skupnosti prineslo destigmatizacijo znotraj
večinskega okolja.
Če se bo na območju zaradi kakovostnejših socialnih interakcij izboljšalo samo bivanje, lahko
pričakujemo celo priseljevanje mladih, saj bi bila takšna skupnost zelo vabljiva. To pa bi
pomenilo tudi boljšo starostno strukturo za območja, kjer je trenutno precej velik problem
staranje prebivalstva.
Gotovo ima nekdo z znanjem dveh jezikov veliko več možnosti, da se postavi na trg in da brez
večjih težav sodeluje in dela z drugimi. Pretok med ljudmi na samem teritoriju in tudi preko
nekdanje meje se je zelo povečal. Tudi pri ljudeh, ki so bili včasih sovražno nastrojeni do
Slovencev, se je ta odnos večinoma izboljšal. Spoznali so, da je to življenjski prostor obojih in
da je boljše živeti v medsebojnem razumevanju kot v stalnem konfliktu. »Vsi vemo, da je zelo
malo potrebno, da popihaš na plamenček nezaupanja, sovražnosti, in da se ta hitro lahko
razplamti. Upamo, da bodo tista naša semena, ki jih dajemo v te mlade duše, dala toliko moči,
da bo razumevanje vedno uspelo premostiti nezaupanje« (Klanjšček, 2015).
Zaradi morebitnega povečanega sodelovanja obeh skupnosti lahko pričakujemo povečanje
prometa v smeri v in iz kontaktnega prostora, tudi več čezmejnih tokov. Pričakovali bi lahko
izboljšanje povezav javnega prometa. Zaradi jezikovnega znanja in posledičnih zaposlovanj
tujcev v Sloveniji lahko čezmejne dnevne migracije postanejo številčnejše. Če bo slovenski jezik
z večjo rabo in večjim številom govorcev ter tudi večjim spoštovanjem Neslovencev do
slovenske narodne skupnosti pridobil na veljavi, lahko pričakujemo boljše upoštevanje
zahtevane rabe dvojezičnih napisov tako v prometu kot tudi drugod. Glede na oddaljenost
novo vpisanih otrok v slovenske šole lahko pričakujemo več prometnih tokov v bližini šole in
tudi organiziran javni prevoz do šol.
Zaradi povečanega števila govorcev slovenskega jezika lahko pričakujemo povečano rabo
jezika v okviru storitvenih dejavnosti, saj bo spoštovanje jezika okolja lahko doprineslo k
slovesu same dejavnosti. Povečala se bo potreba po spremembi profila v bolj multikulturno
usmerjenega. Večje bodo možnosti za povezovanje dejavnosti tudi na meddržavni ravni.
Zaradi enotnejšega delovanja in spoštovanja med skupnostma bodo lahko kraji bolje
promovirali sami sebe in razvili turistične dejavnosti.

3. 6. Narodna identiteta
V tem poglavju se osredotočamo na učinke v povezavi z narodno identiteto.
SLORI se s področjem šolstva ukvarja od vsega začetka. Šola je namreč ena izmed
najpomembnejših ustanov v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji. SLORI sledi in
spremlja glavne značilnosti populacije vpisanih na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in
na dvojezični šoli v Špetru. Zbira podatke o družinskih okoljih, iz katerih izhajajo učenci
(Bogatec, 2015).
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Pri sedanjih analizah se pojavlja problem opredeljevanja narodnosti. Pred 20-imi leti je bilo
jasno, da si Slovenec, Italijan, Srb, kdorkoli, to pa se pri mlajši generaciji v večji meri prepleta.
Verjetno bi bilo potrebno najti nek drug pristop, ki ne zapostavlja pomena narodnosti, ampak
obravnava to vprašanje na drug način, ne da bi pri tem zmanjšali pomen, ki ga ima (Bogatec,
2015).
Vprašanje narodnosti ni bilo nikoli lahko za tiste, ki so bili bolj na robu, iz mešanih zakonov in
tudi za tiste, ki so prihajali iz slovenskih družin, in kasneje večinoma živeli v italijanski družbi.
Tudi večinskemu narodu je težko razumeti, kaj so manjšine. To je treba poskusiti. Biti
manjšinec predstavlja kompleksnost v pravem pomenu besede. Tu so prisotna čustva, pogled
na samega sebe, pritiski, raznorazne zadeve. To, kar za nekoga, ki živi s tega vidika v varnem
okolju, absolutno ni problem, je za manjšinca lahko zelo problematično. Nekateri to vprašanje
identitete razrešijo v toku let, ko sami sebi priznajo oz. si izoblikujejo sliko, kdo so, in ko znajo
to povedati (Klanjšček, 2015). Ravnateljica Klanjšček (2015) prisotno realnost naslika s
sledečimi besedami: »Poznam kup odraslih ljudi, ki rečejo mah, jaz sem, veš kaj, bastard, vsega
malo. Ne vem, koliko samemu sebi pove, kaj je, kaj ni. To niso lahka vprašanja za vse ljudi,
odvisno, v katerem okolju in kakšen si.«
Etnično opredeljevanje se srečuje s primeri otrok iz mešanih zakonov, v primeru katerih ni več
mogoče uporabljati »objektivnih« opredelitvenih kriterijev (npr.: glede na narodno pripadnost
staršev je Slovenec), saj lahko osebe občutijo hkratno pripadnost dvema ali celo več etničnim
skupinam (Bufon, 2004). Nekdanjim trdnim in fiksnim identitetam se pridružujejo
kompleksnejše oblike večplastnih oz. hibridnih identitet (Pertot, 2007), ob tem pa se poraja
vprašanje, ali so slednje (še vedno) povezane z znanjem manjšinskega jezika oz. z
vključevanjem v manjšinsko kulturno okolje (Jagodic, 2011).
V slovenski šoli danes govorijo o slovenskem jeziku in o slovenski kulturi, izraza slovenska
identiteta pa se kar malo izogibajo, predvsem zato, da ne bi s tem prizadeli tistih, ki se ne čutijo
Slovenci (Duhovnik Antoni, 2015). »Mislim, da bi lahko govorili tudi o slovenski identiteti,
vendar tako, da ne bi nasilno želeli teh, ki se tako rekoč nimajo za Slovence, predrugačiti,
ampak da bi z nekim večjezičnim in večkulturnim pristopom smeli reči, da je slovenska šola
pomembna tudi za slovensko identiteto bodočih pripadnikov manjšine. Ampak to identiteto bi
morali seveda obravnavati zelo sodobno. /…/ Slovenska šola bi morala najti pravo mero, da
vse otroke pripelje čim dlje po poti slovenskega jezika in kulture, hkrati pa tudi ne popolnoma
zamolčati, da je vloga šole tudi izoblikovanje slovenske identitete (Duhovnik Antoni, 2015).

3. 7. Vloga in raba slovenskega jezika
Povečan delež neslovenskih otrok v slovenskih šolah na obravnavanem kontaktnem prostoru
pomeni večji delež oseb, ki so v stiku s slovenskim jezikom. To bo vodilo v povečano rabo in
večje število govorcev slovenskega jezika (vsaj znotraj vodenih šolskih dejavnosti), hkrati pa to
pomeni, da se bo pri nevodenih šolskih dejavnostih (med odmori, pri igri nogometa) lahko
povečala raba italijanščine.
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Ker
pripadniki
italijanske
skupnosti
slovenščine
ne
obvladajo, se je ohranila
ločenost med skupnostma. In če
se
Slovenci
hočejo
sporazumevati s pripadniki
italijanske skupnosti, morajo
uporabljati italijanščino. Če si v
neki družbi 20 mladih, in je
izmed njih eden Italijan, se
pogovarjaš v italijanščini. Tako
tudi v skupini otrok, znotraj
katere je en Italijan, prevlada
italijanščina. Slovenci so namreč
zelo
močno
izpostavljeni
italijanščini tudi preko vseh
sredstev
množičnega
obveščanja. Imajo sicer svoj
dnevnik, televizije imajo zelo
malo, radia pa mladi danes ne
poslušajo veliko. Z jezikovnega
vidika so tako zelo izpostavljeni
italijanščini, zato jim ta ni
problem. Tudi v okviru javne
uprave se v manjših občinah, ki
so na kraškem predelu, uporablja malo slovenščine (Bogatec, 2015).
S povečanim številom govorcev slovenščine bo lahko jezik pridobil na ugledu, saj bo postajal
čedalje bolj uporaben tudi za morebitno prihodnje povezovanje in gospodarsko sodelovanje s
Slovenijo. Tako lahko prepoznamo dolgoročen učinek, da bodo otroci iz neslovenskih družin,
ki bodo v prihodnosti imeli poleg materinščine, torej italijanskega jezika oz. katerega drugega
jezika, še znanje jezika okolja, torej slovenščine, imeli boljše možnosti za zaposlitev, v okviru
katerih bodo pomembne tudi čezmejne poklicne priložnosti. Lahko se bodo bolje udejstvovali
in v večji meri pripomogli k medsebojnemu sodelovanju, sobivanju in součinkovanju obeh
skupnosti.
Raziskave kažejo, da je še vedno glavni razlog, zaradi katerega neslovenske družine izberejo
slovensko šolo ta, da se otrok nauči slovenskega jezika. Ne da postane Slovenec, ampak da se
nauči slovenskega jezika. Slovenska država danes lahko predstavlja perspektivo za otroka.
Spremenili so se odnosi med državama. V preteklosti so bile skupnosti zelo ločene, do pred
kratkim sta v isti stavbi delovali šola s slovenskim in šola z italijanskim učnim jezikom, ki nista
imeli nobenega stika. Pri tistih starših, ki so izhajali iz mešanih zakonov, je bilo jasno, kot kdo
se čutijo. Tega danes ni več. Tako starši, posebno pa otroci mešanih zakonov nimajo nobenega
problema izjavljati, da se čutijo tako Slovenci kot Italijani. Včasih so se morali opredeliti, sicer
so bili izdajalci tako za enega kot za drugega. Te stvari so se spremenile na boljše, o tem nihče
ne dvomi, pojavile pa so se nove težave, nove potrebe. Italijanska družina vpiše otroka v
slovensko šolo, ker hoče, da se nauči jezika, saj bo to gotovo prednost v njegovem poklicnem,
profesionalnem in tudi osebnostnem razvoju (Bogatec, 2015).
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Povečano število govorcev bo gotovo lahko zelo pozitivno pripomoglo k rabi samega jezika. Tu
se pojavlja vprašanje, ali bodo neslovenski govorci slovenščine želeli uporabljati slovenski
jezik, če bodo lahko v istih primerih uporabljali tudi svoj materni jezik. Vendar se tu povratno
pojavi vprašanje, čemu bi se potem ti ljudje odločali za učenje slovenščine, če je kasneje ne bi
nameravali uporabljati. Vemo namreč, da znanje jezika z njegovo neuporabo upada. Sklepam,
da vendarle lahko pričakujemo povečano rabo slovenskega jezika, s tem pa tudi večjo
suverenost in pogum maternih govorcev slovenščine na tem območju, ki bodo svoj jezik zaradi
pridobivanja njegove veljave z večjim veseljem uporabljali.

4. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC V DOBERDOBU
Slika 2: Vhod v Osnovno šolo Prežihov Voranc v Doberdobu. (M. Kos, 2015)

Šola v Doberdobu spada v didaktično ravnateljstvo Doberdob, ki poleg omenjene šole, kjer
ima didaktično ravnateljstvo sedež, zajema še šoli v dveh občinah. Občina Sovodnje ob Soči je
narodnostno in jezikovno podobna Doberdobu, v občini Ronke, ki jo v slovenščini imenujejo
tudi območje Laškega, pa je, kot pove že sama beseda, prevladujoč jezik italijanščina oz. razna
narečja; bizjaško in ostala tovrstna narečja. Za območje na Laškem je značilno, da se je v vasi
v to občino in v njej bližnje občine v prejšnjih desetletjih priselilo zelo veliko Slovencev. Zato
zdaj opažajo interes s strani okolja, ko v Laškem, v osnovno šolo v Romjanu, vpisujejo otroke
30

starši, ki doma velikokrat ne govorijo slovensko. So pa njihovi predniki slovenskega rodu.
Drugače pa je v Doberdobu in v Sovodnjah, kjer je še vedno glavnina družin, ki se odloča za
slovensko šolo, slovenska. Tudi pogovorni jezik je v veliki večini primerov slovenščina ali
odnosno slovenščina in italijanščina v primeru mešanega zakona; le-teh je sedaj precej tudi že
v Doberdobu in v Sovodnjah. Vendar je vsekakor jezikovna struktura v Doberdobu in
Sovodnjah še vedno v glavnem slovenska. Tudi znotraj kulturnih sredin (zborov, kulturnih
društev, športnih društev, cerkve …) je v rabi slovenščina (Klanjšček, 2015).
Šola v Doberdobu opravlja le omejen nadzor nad pojavom povečevanja vpisa neslovenskih
otrok. Tu sodelujejo s SLORI-jem, ki ta pojav stalno monitorira, kar je koristno, saj je tako
statistika jasna in omogoča tudi primerjavo med šolami. Prej tega nihče ni izvajal in ni bilo
jasno, kako močan je ta pojav. Šola v Doberdobu ima cilj, da informira starše, kaj njihova šola
je, katero je njeno glavno poslanstvo, katere so prednosti in morebitne težave za otroka, ki
prihaja iz neslovenskega okolja. Od novembra do konca februarja imajo informativne
sestanke, ampak nikoli nanje ne pridejo vsi starši, veliko pa jih pride tudi na individualne
razgovore z ravnateljico oz. učitelji, vzgojitelji. Ti skušajo razumeti, kaj predstavlja vzrok izbire
in če je ta izbira premišljena oz. če za njo stoji tudi dovolj energije, dane s strani družine.
Velikokrat se na teh pogovorih zazna, če za izbiro stojita oba starša, mama in oče, skupaj. Hudo
je tam, kjer nista oba za to, najhuje pa je tam, kjer je mešan zakon, pa eden od staršev ni
prepričan v odločitev. V teh primerih je velikokrat slovenski član pod veliko čustveno
obremenitvijo. Celo pri tistih, ki mislijo, da s tem nimajo težav, to lahko v otrokovih
pubertetnih letih postane občutljiva tema, zato na tem veliko delajo. Preko pogovorov tako
šola informira starše. V letih prehodov na višje stopnje šolanja včasih, čeprav redko, tudi
učitelji sami svetujejo oz. odsvetujejo nadaljevanje v slovenski šoli. To predvsem v primerih,
kjer prepoznajo pomanjkanje interesa oz. kjer rezultati niso taki, da bi bili otroku v pomoč
(Klanjšček, 2015).
V določenih vrtcih je več vpisov kot prostih mest, zato tam določi kriterije svet šole. Svet šole
je dal prednost otrokom slovenskih družin oz. mešanih družin oz. družin, kjer so bili predniki
Slovenci oz. družin, ki imajo že na slovenskih šolah brate in sestre, in ki nameravajo kasneje
nadaljevati šolanje v slovenskem jeziku. Tistim, ki pridejo samo v slovenski vrtec brez namena
nadaljevanja šolanja v slovenskem jeziku, to odsvetujejo že takoj, saj ni smiselno (Klanjšček,
2015).
Ravnateljica Klanjšček (2015) o morebitnih ukrepih v prihodnosti razmišlja: »Glede na to, da je
pojav močno prisoten, bomo videli v naslednjih letih, koliko se bo povečeval oz. ustalil, bo
morda potrebno o teh zadevah še skupaj razmišljati, ne samo na ravni enega ravnateljstva,
ampak prav na ravni skupnosti. Niso pa to lahka vprašanja in ni vedno jasno, kateri odgovori
bi bili najboljši.«
Lokalna skupnost v Doberdobu na pojav povečevanja neslovenskih otrok v njihovi slovenski
šoli gleda različno. Nekateri so prav načelno izredno pozitivno nastrojeni, saj vidijo v
večkulturnosti možnost, da se slovenščina ohrani, da se širi krog govorcev. Pri nekaterih je
prisoten strah, da bi ta pojav zbežal izpod nadzora in da bi bil pritisk dominantnega jezika še
večji, kot v resnici je. Realni sta obe perspektivi. Slovenska šola mora biti odprta in tam, kjer
obstajajo nelagodja, konflikti, te zadeve reševati aktivno s starši, z družinami, z otroki, kjer pa
je treba strokovno drugače pristopiti, tam pa šola še vedno išče pravilne pristope. V šoli v
Doberdobu so si izoblikovali vizijo, da teh zadev ne sprejemamo kot samoumevne, ampak jim
sledijo, jih sproti analizirajo in postavljajo določene cilje, ki so srednje- oz. dolgoročni.
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Kratkoročne je seveda najlažje postavljati, a tisto, kar je bistveno težje, je dolgoročno
načrtovanje (Klanjšček, 2015).
Slovenska kultura ima v okviru šole že od nekdaj glavno mesto. Šola v Doberdobu si je za otroke
slovenske sredine zadala cilj, da se prepoznajo v slovenski skupnosti v Italiji in da čutijo vez z
matičnim narodom ter se z njim istovetijo. Pri otrocih mešanih zakonov je normalno, da imajo
v sebi eno in drugo. Cilj šole je v primeru teh otrok posredovanje vseh možnosti, da se v
slovenski kulturi in slovenskih sredinah prepoznavajo. Za otroke večinskega naroda pa je
slovenska šola prostor sprejemanja različnosti. Tudi pri italijansko govorečih otrocih skušajo
najti slovenske korenine, in tako navezati čustvene mostove. Otroci v doberdobski šoli imajo
tako slovensko pripadnost kot del svoje identitete, ali pa skušajo svojo identiteto obogatiti s
tem, da znajo sprejemati, spoznavati in rasti tudi ob sprejemanju druge identitete, ki je na
teritoriju prisotna. To je cilj šole, ki je v teoriji zelo jasen, v praksi pa zahteva veliko dela. Vendar
jim to dobro uspeva (Klanjšček, 2015).
Učitelji, zaposleni v Doberdobu, so večinoma iz Goriške pokrajine, nekaj jih je iz Tržaške, veliko
je vaščanov. V zadnjih letih se pojavlja fenomen, da mladi učitelji študirajo v Kopru in Ljubljani,
potem pa se vrnejo in so zelo dobro didaktično, metodološko in jezikovno pripravljeni.

4. 1. Statistični prikaz sodobnih procesov
Sledi pregled statističnih prikazov na podlagi podatkov Didaktičnega ravnateljstva Doberdob
(v nadaljevanju DRD), pridobljenih s strani SLORI-ja. Podatki so pridobljeni v sklopu Projekta o
spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnosti šolajoče se populacije slovenskih vrtcev in
šol v Tržaški in Goriški pokrajini in večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim
poukom v Špetru (v nadaljevanju Šola 2010–2014). Deloma so ti podatki že objavljeni na spletni
strani SLORI-ja, sicer pa bodo v prihodnosti izšli v monografski obliki. S statističnimi prikazi
naloga želi vizualno predstaviti sodobne spremembe znotraj šolske prakse na kontaktnem
prostoru, pri čemer je za študijo primera izbrana OŠ Prežihov Voranc Doberdob.
Prvi del statističnih prikazov predstavlja krajša analiza podatkov le za preučevano šolo
Prežihovega Voranca v Doberdobu (v nadaljevanju OŠ PV), ki spada v to didaktično
ravnateljstvo. Podatki so bili pridobljeni s strani staršev, katerih otroci so bili v obravnavanem
obdobju 2010–2014 vpisani v 1. razred šole. Za omenjeno šolo je namreč število oddanih anket
v petletnem obdobju 2010–2014 precej skromno, saj obsega vsega skupaj 47 anket. V tem
celotnem obdobju se je sicer v prvi razred vpisalo 61 učencev. Anketno polo je tako izpolnilo
77 % staršev. Zaradi majhnega numerusa podatki niso prikazani po letih vpisa, ampak so zbrani
skupaj za celotno obdobje. To nam žal ne omogoča dobrega vpogleda v dinamiko sprememb,
ki se dogajajo znotraj OŠ PV.
Oznaka sln., ita., drugo vključuje očete oz. matere s katerimi koli kombinacijami treh
navedenih narodnosti (oz. jezikov), pri katerih pa je vedno prisotna slovenska (torej sln. + ita.,
sln. + drugo, sln. + ita. + drugo), oznaka drugo pa predstavlja vse očete oz. matere, ki se niso
prepoznali niti v slovenski niti v italijanski narodnosti (oz. jeziku).
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Grafikon 1: Narodnostna struktura družin vpisanih otrok v 1. razred OŠ PV med leti 2010–2014.
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Vir podatkov: Šola 2010–2014, SLORI, 2015.

Slovenskih zakonov oz. družin je v OŠ PV le 35 %. Velik delež pa pripada mešanim zakonom,
kar izkazuje stik in mešanje narodnosti na obravnavanem kontaktnem prostoru. To izkazuje
tudi prikaz jezikovne strukture, kjer prevladuje mešana struktura.
Grafikon 2: Jezikovna struktura družin vpisanih otrok v 1. razred OŠ PV v letih 2010–2014 glede na materni jezik
staršev.
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Vir podatkov: Šola 2010–2014, SLORI, 2015.

Starši so v nadaljevanju vprašalnika s seznama 9 možnosti (in možnosti drugo za odprti
odgovor) morali izbrati največ tri razloge, zaradi katerih so se odločili za vpis otroka v slovensko
šolsko ustanovo. Odgovori na ta del vprašalnika so pridobljeni le za šolsko leto 2014/2015, na
vprašanje pa je tako odgovorilo le 10 staršev. To je vsekakor premajhno število, odgovori tudi
ne prikazujejo narodne in jezikovne strukture teh družin, da bi lahko iz rezultatov kaj sklepali.
Morda bi lahko omenili le, da so vsi anketirani odgovorili, da šole ne izbirajo iz naslednjih
razlogov: ker jo obiskujejo otrokovi prijatelji, ker se ukvarja z multikulturnostjo in zaradi
urejenosti šolskih prostorov.
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Preglednica 3: Razlogi izbire OŠ PV.
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Bolj smiselna je analiza pridobljenih podatkov za celotno DRD. Sledeči rezultati vključujejo
starše otrok iz 4 otroških vrtcev (otroci starosti 3 let) – Doberdob, Sovodnje, Rupa, Romjan; 4
osnovnih šol (otroci starosti 6 let) – Sovodnje, Vrh, Doberdob, Romjan in ene srednje šole prve
stopnje (otroci starosti 11 let). Pomembno pa je dejstvo, da se populacija vpisanih po
narodnostnem in jezikovnem izvoru zelo razlikuje glede na kraj otroškega vrtca oziroma
osnovne šole. Tako tudi iz teh podatkov ne moremo razbrati neke dinamike sprememb znotraj
OŠ PV, lahko pa vendarle prepoznamo nekaj trendov, ki izhajajo iz statistike celotnega DRD, in
ki bodo v nadaljevanju predstavljeni.
Vsi podatki so pridobljeni s strani staršev, katerih otroci so bili v izbranem šolskem letu vpisani
v 1. razred oz. letnik vrtca, OŠ ali srednje šole prve stopnje. Numerus se giblje med najnižjo
vrednostjo 113 očetov in 113 mater otrok, ki so bili v letu 2013 vpisani v vrtec ali OŠ ter med
najvišjo vrednostjo 154 očetov in 152 mater v letih vpisa 2012 in 2014.
Kot je bilo v delu že omenjeno s strani intervjuvank Klanjšček in Duhovnik Antoni, je
pomembno, da se ob analizi zavedamo ohlapnosti oznake »neslovenska družina«. Znotraj
procesa deasimilacije se v slovenske vrtce in osnovne šole vračajo otroci, katerih predniki so
govorili slovenščino in je le-ta zamrla pri vmesni generaciji, ki pa se nima več za Slovence. Tako
so te družine v nekem pogledu pravzaprav slovenske, čeprav se same nimajo za take.
V nadaljevanju je najprej grafično prikazana narodnostna struktura družin vpisanih otrok
znotraj DRD. Vprašanje se je v vprašalniku, ki so ga starši vpisanih otrok prejeli s strani SLORIja, nanašalo na občutek narodne pripadnosti in ne na državljanstvo.
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Odgovori so združeni na 4 izbire, pri čemer je pomen oznak enak kot v analizi OŠ PV.
Grafikon 3: Narodnostna struktura družin vpisanih otrok v 1. razrede vrtcev in šol znotraj DRD med leti 2010–
2014.
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V letu 2014 je močno opazno povečanje števila vpisanih otrok, ki v slovenske šole na
kontaktnem prostoru prihajajo iz zakonov drugih narodnosti (torej ni nihče od staršev
pripadnik slovenske ali italijanske narodnosti). Vzrok za to lahko iščemo v kakovosti slovenske
šole, v njeni bližini, v želji po večjezičnosti oz. učenju slovenščine in še v marsičem. V povprečju
se rahlo povečuje tudi število otrok, ki prihajajo iz italijanskih zakonov. Vzroki teh izbir so prav
tako verjetno podobni že omenjenim za zakone drugih narodnosti.
Pri jezikovni strukturi družin, ki je prikazana v nadaljevanju, oznaka mešani združuje tiste
družine, v katerih je pri enem ali obeh starših poleg nekega jezika prisotna tudi slovenščina,
medtem ko oznaki sln. oz. ita. pomenita, da oba starša uporabljata izključno sln. oz ita. jezik.
Pri oznaki drugi pa so upoštevane tiste družine, v katerih je materni jezik obeh staršev različen
od slovenščine.
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Grafikon 4: Jezikovna struktura družin vpisanih otrok v 1. razred šol in vrtcev znotraj DRD v letih 2010–2014 glede
na materni jezik staršev.
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Pri prikazu jezikovne strukture družin vpisanih otrok znotraj DRD v letih 2010–2014 glede na
materni jezik staršev lahko prepoznamo, da se je še posebej v letu 2014 povečalo število
družin, ki pripadajo drugim jezikom, torej niti oče niti mati ne govorita slovenskega oz.
italijanskega jezika. Tu se zopet kaže, da slovenske šole postajajo iz raznovrstnih razlogov
zanimive tudi za pripadnike, ki niso del niti večinskega italijanskega niti manjšinskega
slovenskega naroda. Učinki in zahteve, ki jih ta pojav znotraj preučevanih procesov prinaša, so
bili v nalogi že obravnavani.
Opazno je tudi, da je znotraj slovenske šole velik delež otrok, ki glede na materni jezik staršev
pripadajo italijanskim družinam. Ta delež se je od leta 2010, ko je bilo takih 39 družin, do leta
2014 z vmesnimi nihanji povečal na 59 družin. Tu se postavlja vprašanje, kaj bo to pomenilo
za jezikovno podobo slovenskih šol, za raven znanja slovenščine in za morebitno asimilacijo
slovenske manjšine zaradi sicer nepredvidljive prevlade italijanskega jezika zunaj vodenih
šolskih dejavnosti.
Starši so v nadaljevanju vprašalnika s seznama 9 možnosti (in možnosti drugo za odprti
odgovor) morali izbrati največ tri razloge, zaradi katerih so se odločili za vpis otroka v slovensko
šolsko ustanovo. Odgovori na ta del vprašalnika so zbrani samo za šolsko leto 2014/2015, ko
je numerus znašal 153 družin. Odgovarjali so starši, katerih otroci so bili v omenjenem šolskem
letu vpisani v 1. razred vrtca oz. šole.
Razlog, ki prevladuje, je, da so starši slovensko šolsko ustanovo izbrali, ker se v njej otrok lahko
nauči tako slovenskega kot italijanskega jezika in spozna obe kulturi, s čimer se je strinjalo 60
% vprašanih. Temu razlogu sledi izbira slovenske ustanove zaradi dobrih možnosti za
prihodnost otroka v 39 %. Tretji najpogostejši razlog pa je izbira slovenske šolske ustanove
zaradi njene kakovosti – ker je odlična šola v 35 %.
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Na podlagi rezultatov so starši v zelo majhnem deležu šolo oz. vrtec izbrali zaradi lepote in
urejenosti šolskih prostorov. Kar 116 družin tega razloga ni izbralo, kar predstavlja 76 %. Tudi
na podlagi tega, da so šolo obiskovali otrokovi prijatelji, starši šole niso izbrali v 72 %. Temu
sledi razlog, da starši prav tako šole niso izbrali zaradi njenega konkretnega ukvarjanja z
multikulturnostjo.
Preglednica 4: Razlogi izbire za šolanje v slovenskem jeziku.
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4. 2. Povezovanje slovenskih šol
V Italiji je šolski sistem zelo svoboden, malo je vsebin, ki jih morajo učitelji obvezno izvesti. V
Sloveniji je to popolnoma drugače, mnogo bolj načrtovano in vezano na učne načrte. Zato je
dogovarjanje, da kakšno dejavnost slovenska šola v Sloveniji in v Italiji izvedeta skupaj, precej
zahtevno. Če se ravnatelj potrudi in mu čezmejni stiki kaj pomenijo, potem stvari uspejo. Treba
se je potruditi in si veliko prizadevati (Bogatec, 2015).
Osnovna šola Prežihov Voranc v Doberdobu se že vrsto let (35) povezuje v mreži Prežihovih
šol v Sloveniji, vsako 6. leto šola tudi gosti ostale šole. Vsako leto imajo srečanja po različnih
krajih, kjer so Prežihove šole (Ljubljana, Ravne, Dolina pri Trstu, Maribor, Jesenice). S temi
šolami so vzpostavili zelo lepe stike, z ravnatelji, učitelji so stiki prerasli v prave prijateljske
vezi. V šoli sodelujejo tudi v vrsti projektov, ob katerih se povezujejo s šolami v Sloveniji. Od 4.
razreda naprej je v sklopu šole vsakoletno teden bivanja v domovih CŠOD, kjer se včasih
srečajo z nekaterimi šolami. Vrsto let so učenci 6., 7. ali 8. razreda hodili v OŠ Piran na jezikovni
teden, kjer so bili otroci vključeni v pouk slovenske šole, kar je bilo zelo dobro. Sedaj
ravnateljica načrtuje sodelovanje s šolo iz Mirna, s katero bi izvedli izmenjave učencev v
Doberdobu. Medsebojnih stikov je precej, kar veliko pripomore k znanju jezika. Prežihovega
srečanja otroci ne pozabijo, prav tako ne starši. Včasih se nekaterim zdi, da vse to vzame veliko
časa in prinese veliko odgovornosti, ampak ravnateljica je prepričana, da to prinese tako
otrokom kot družinam tisti pravi stik (Klanjšček, 2015).

5. ŠOLSKA SKUPNOST KOT POMEMBEN GRADNIK LOKALNEGA OKOLJA IN
SKUPNOSTI
Že v raziskavi Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu iz leta 1996 je bilo ugotovljeno, da
»primerjava med razporeditvijo slovenskih osnovnih šol in vrtcev ter ostalo slovensko
»nacionalno« infrastrukturo (razna društva in ustanove) potrjuje njuno močno soodvisnost,
saj sta obe nastajali sočasno v obdobju slovenskega nacionalnega uveljavljanja. To dejstvo
izraža obenem obstoj dobrih izhodiščnih pogojev za vključevanje slovenskih šolskih in
predšolskih struktur v bližnje družbeno okolje, zlasti v okoliških predelih« (Novi položaj, 1996).
Znotraj lokalnega okolja in skupnosti je šola gotovo povezovalen element. Po eni strani so
spremembe v strukturi šole kot posledice povečanega vpisa neslovenskih otrok v slovenske
šole vplivale na samo lokalno okolje, saj šola vedno zrcali družbo, in sta tako šola kot okolje
delovala sinergično. Slovenska šola je bila vedno, že zgodovinsko, zelo tesno povezana s svojim
okoljem, z društvi, z vsem, kar v okolju deluje, še posebej s slovenskimi dejavnostmi. Tudi
staršem, ki v slovensko šolo v Doberdob vpišejo otroke, šola predlaga, da otroka, za katerega
želijo, da bi postal slovenski govorec, vpišejo tudi v slovensko športno društvo, glasbeno šolo,
kjer se pogovarjajo slovensko. S tem širijo časovni razpon aktivne rabe jezika. Slovenska šola
ima še vedno veliko potreb po sodelovanju z drugimi kulturnimi vejami na kontaktnem
prostoru. Tudi zato, ker odgovorov na tako velika vprašanja, ki se pojavljajo ob sodobnih
izzivih, ni pristojna sama dati in tudi nima sama toliko moči, da bi temu pravilno odgovarjala.
Tu je zahtevano sodelovanje med raznimi akterji in skupni dogovor, kako delati (Klanjšček,
2015).
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Slovenska šola v Italiji je precej povezana s kulturnimi društvi in vsem podobnim, medtem ko
je slovenska šola v Sloveniji povezana bolj medgeneracijsko in preko določenih projektov,
razlike v povezanosti opaža ravnateljica Klanjščkova. Slovenske šole v Italiji so zagotovo
aktivno povezane z lokalno skupnostjo (Klanjšček, 2015).
Sama po vseh pogovorih s sogovornicami zagotovo trdim, da so slovenske šole v zamejstvu
mnogo bolj povezane z lokalno skupnostjo kot slovenske šole v domovini. Kljub temu da sama
izhajam iz podeželja, kjer so praviloma skupnosti bolj povezane s krajevnimi ustanovami kot v
večjih mestih, in ob tem, da se zavedam, da bo kakršnakoli »sodba« precej subjektivna, saj ne
poznam preštevilnih lokalnih okolij v Sloveniji, kjer je to sodelovanje morda na primerljivi ravni
zamejskim šolam ali pa jih celo presega, sem prepričana, da je v okoljih slovenskih zamejskih
šol zelo močan socialni kapital, prav tako pa sami prebivalci na območju in njihovo
prizadevanje ter trud k povezovanju veliko doprinesejo. Gotovo ima veliko vlogo tudi sam učni
kader z ravnateljem oz. ravnateljico na čelu, kar gotovo dokazuje šola v Doberdobu. Ob
pogovoru človek začuti utrip šole in samo povezanost ter na nek način tudi navezanost na to
skupnost s strani posameznikov, ki so vanjo mnogo prispevali.
Končno pa je prav zaradi specifik okolja, v katerem se slovenske šole na kontaktnem prostoru
nahajajo, potrebno, da celotno območje čim bolj sodeluje in součinkuje. Le tako se bo namreč
slovenska skupnost lahko ohranjala, utrjevala in rasla v svoji identiteti, zavedanju in
pripadnosti. To je tudi tisto, kar jo je sploh privedlo do tu, da se ni v toku zgodovine ob vseh
asimilacijskih pritiskih zlomila in klonila. Verjetno pa je ta zavest postala že del zamejcev in je
kot take sami ne prepoznavajo več v tolikšni meri. Prav tako same povezanosti sami verjetno
ne opazijo in prepoznavajo tako močno, kot jo občutimo tisti, ki se s takšno skupnostjo prvič
srečamo pobliže.

6. SKLEP
Slovenska narodna skupnost v Italiji je skupnost Slovencev, ki živi na slovenskem etničnem
ozemlju v Italiji, zunaj meja matične domovine. Prostor, kjer se stikata in sobivata oba naroda,
imenujemo kontaktni prostor. Označujejo ga dinamične povezave in součinkovanje, na njem
se pojavljata vedno večja kulturna in narodna pestrost, kar se kaže tudi v šolski strukturi.
Celotna slika preučevanega prostora je zelo kompleksna. Kot najpomembnejša predvidena
učinka sodobnih procesov v povezavi kontaktnega prostora in šolske prakse na podlagi
spoznanj iz OŠ Prežihovega Voranca v Doberdobu sta bila prepoznana povečano število
govorcev slovenščine in boljše razumevanje ter sprejemanje slovenske narodne skupnosti na
kontaktnem prostoru, ki pa se lahko znotraj celotnega prostora razlikuje v odvisnosti od
posamezne šole in njene skrbi za slovenski jezik ter pravilnega usmerjanja procesov. Drugi
učinek se lahko celo popolnoma izniči in ga nadomesti učinek hitrejše asimilacije Slovencev s
strani večinskega naroda, česar slovenska narodna skupnost seveda ne želi.
Kaj se bo dogajalo na obravnavanem kontaktnem prostoru kot posledice in učinki trenutnih
procesov, bo pokazal čas. Nekatere stvari so v delu izpostavljene, samo sobivanje in
součinkovanje vseh deležnikov na samem prostoru pa bo pokazalo učinke trenutnih procesov,
ki zagotovo pomembno spreminjajo samo slovensko narodno skupnost in njeno mesto znotraj
večinskega italijanskega naroda ter nezanemarljivo vplivajo na šolsko prakso. Znotraj te se
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povečuje individualizacija pouka in postaja pomembno iskanje novih metod poučevanja, ki bi
bile primernejše in učinkovitejše glede na strukturo šolajočih.
Pred izdelavo zaključne seminarske naloge so bile zastavljene delovne hipoteze, ki bodo v tem
sklepnem poglavju potrjene oz. zavrnjene.
Hipoteza 1: Slovenske osnovne šole na kontaktnem prostoru slovenske narodne skupnosti z
večinskim italijanskim in drugimi narodi so v zadnjem desetletju pridobile nove vloge in
postale namenjene raznoliki populaciji in različnim pričakovanjem staršev.
Prvo hipotezo v celoti potrjujem, saj so sogovornice v vseh intervjujih jasno spregovorile o
novih vlogah slovenske šole v Italiji. Prvotna vloga se je močno dopolnila, za nekatere družine
pa je celo bistvena drugotna vloga slovenske šole, torej kot primer pot do večjezičnosti oz.
boljših zaposlitvenih priložnosti v prihodnosti. Tudi šolska populacija in struktura šole sta se
zaradi sprememb na kontaktnem prostoru močno preoblikovali. Ker pa pojav povečevanja
deleža neslovenskih otrok ni enako intenziven na vseh slovenskih šolah, tudi novih vlog niso
vse šole pridobile v enaki meri, a vsaj delno so jih gotovo.
Hipoteza 2: Slovenske osnovne šole na obravnavanem kontaktnem prostoru se morajo
prilagajati povečanemu deležu neslovenskih otrok, kar prinaša spremembe v učnem pristopu
in zahteva večjo angažiranost učnega kadra.
Tudi drugo hipotezo v celoti potrjujem, saj je pojav povečevanja deleža neslovenskih otrok v
slovenskih šolah kot eno pomembnejših posledic prinesel zahtevno in nujno prilagajanje
učnega kadra spremenjenim razmeram v razredu. Predvsem spremenjeno osnovno znanje ali
celo neznanje učnega jezika zahteva veliko diferenciacije in iskanja novih pristopov v učnem
procesu. Učitelji morajo pouk bolj individualizirati in na pravi način poskrbeti za vključenost
vseh učencev v razredno skupnost in medsebojno razumevanje ter spoštovanje. Angažiranost
učnega kadra se zahteva tudi z vidika sodelovanja s starši, ki pristopajo v šolo z različnimi
pričakovanji in zahtevami. Učitelji morajo poleg osnovnega znanja skrbeti tudi za izpolnjevanje
prvotne vloge slovenskih šol na tem prostoru, ki je predvsem v ohranjanju in prepoznavanju
narodne identitete.
Hipoteza 3: Pojav povečevanja vpisanih neslovenskih otrok v slovenske šole na obravnavanem
kontaktnem prostoru prinaša nepredvidljive kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne
kompleksne in medsebojno povezane učinke z vidika slovenske narodne skupnosti.
Pojav slovenski narodni skupnosti zagotovo prinaša številne učinke in posledice, ki jih je
skupnost že zaznala, ali pa se je bodo dotaknili v prihodnje. Predvsem so pomembni dolgoročni
učinki, ki lahko skupnost obogatijo ali pa ji škodujejo. Seveda so ti učinki najbolj nepredvidljivi,
zahtevajo pa odgovore in načrtovanje v sedanjosti. Zato je pomembno, da skupnost pri
odločitvah sodeluje in dobro preuči možnosti različnih ravnanj ter posledice. Tako so npr. v OŠ
Prežihov Voranc izvedli študije, kaj bi sledilo, če bi pojav zelo omejili, in bi v slovensko šolo
sprejemali samo otroke, ki slovenščino poznajo. Govorcev slovenščine bi bilo bistveno manj.
Trend bi šel v nekaj generacijah praktično v izgubo. Tako je bila njihova izbira, da v šolo
sprejmejo neslovenske otroke, zelo premišljena in posledica zunanjih dejavnikov.
Vendar pa so na drugi strani kratkoročni učinki precej predvidljivi. Predvidljivo je npr., da se
število govorcev slovenskega jezika povečuje, če so v proces šolanja vključene osebe, ki jim
učni jezik prej ni bil znan. Z učenjem slovenščine in njegovo rabo v pogovorih s sošolci in
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prijatelji, ki so Slovenci, neslovenski otroci zagotovo pridobivajo znanje jezika, v tem pa lahko
prepoznamo kratkoročen učinek povečane rabe jezika in povečevanje števila govorcev
slovenščine. Prav tako je predvidljiv učinek pri povečanem vpisu Neslovencev in ob hkratnem
demografskem upadanju števila slovenskih otrok, da ta pojav gotovo pozitivno učinkuje na
ohranjanje slovenske šolske mreže. Nepredvidljiv učinek pa je, da ne vemo, ali bo ta pojav
spodbudil asimilacijo Slovencev in tako deloval negativno. Pojav lahko učinkuje tudi tako, da
se bodo vzpostavile nove povezave med predstavniki narodov, ki se bodo na tem prostoru
srečevali. To lahko prinese večjo odprtost družbi in v prihodnosti tudi večje razumevanje
slovenske narodne skupnosti. Pomeni lahko tudi večje povezovanje znanja in kapitala med
pripadniki različnih narodnosti. Obstaja pa tudi velika nevarnost izgube identitete Slovencev
znotraj slovenske narodne skupnosti in nevarnost zmanjšane rabe slovenskega jezika zaradi
stikov s pripadniki drugih narodov, katerim se bodo Slovenci lahko podredili v smislu jezikovne
izbire. Vsi ti dolgoročni učinki so seveda nepredvidljivi, bodo pa pomenili velike spremembe
za samo skupnost. Ugotovljeno je bilo, da poleg nepredvidljivih učinkov (večina je takih)
obstajajo tudi predvidljivi, zato tretjo hipotezo le deloma potrjujem.
Hipoteza 4: Osnovna šola Prežihov Voranc v Doberdobu je pomemben gradnik in povezovalec
znotraj lokalnega okolja in narodne skupnosti, hkrati pa z njima součinkuje pri prepoznavanju
in utrjevanju posameznikove identitete in identitete celotne skupnosti.
Slovenska šola v Doberdobu je aktivno povezana z lokalno skupnostjo in okoljem. Spremembe
njene strukture zrcalijo spremembe v samem okolju. Slovenska šola je bila vedno zelo tesno
povezana z društvi in vsem, kar v okolju deluje. Šola staršem predlaga sodelovanje v slovenskih
dejavnostih, ki jih ponuja okolje, da bi otroci postali še boljši slovenski govorci. Šola se s
preostalimi gradniki lokalnega okolja povezuje tudi zato, ker le skupaj z njimi lahko oblikuje
prave odgovore na vprašanja, ki jih prinašajo spremembe. Specifike okolja, v katerem se
nahaja OŠ v Doberdobu zahtevajo čim boljše sodelovanje in součinkovanje.
Prvotna vloga slovenske šole je že od nekdaj slovenskemu otroku pomagati prepoznati
slovensko identiteto in jo utrjevati. Tu pa morajo seveda svoje doprinesti tudi ostali dejavniki,
torej družina, okolje in lokalna skupnost. Četrto hipotezo v celoti potrjujem.

7. SUMMARY
The Slovene national community in Italy is community of Slovenians, which lives on slovenian
ethnic territory in Italy, outside of native country borders. The area, where both nations are
in contact and live together, is called contact area. Marked is by dynamic connections and
interactions, the ever-increasing cultural and national diversity also appear on this contact
area and is reflected within the school structure. The overall picture of the researched space
is highly complex. As a two most predicted effects of the modern processes within connection
of contact area and school practice based on the experience of Primary School Prežihov
Voranc in Doberdob were considered, that there will be the increased number of Slovene
speakers and the better understanding and acceptance of the Slovene minority in the contact
area, which can, however, differ within the whole area depending on each school and its
concern for the Slovene language and the proper routing of the processes. The latter effect
might even be completely negated and replaced by the effect of a faster assimilation of
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Slovenes from the side of the majority, which is, of course, not something that Slovene
national community want.
Only time will tell what will happen on the discussed contact area as a result of the current
processes and effects. Some of those things have been highlighted in this paper; the
coexistence and interactions of those living in the contact area themselves will show the
results of the current phenomena, which certainly affect the Slovene minority and its place
within the majority of the Italian nation in an important way and have a significant effect on
the school practice. Inside school practice increases individualization of classes and becomes
important searching for new methods of learning, which will be more appropriate and
effective according to structure of students.
Before writing the final paper, have been set four working hypothesis, which will be confirmed
or rejected in this conclusion.
Hypothesis 1: The Slovene primary schools in the contact area of the Slovene minority with
the Italian and other nations' majority have in the last decade gained new roles and their
intention has became a diverse population and different expectations coming from the
parents.
I confirm the first hypothesis in its entirety. The interviewees clearly spoke of the new roles
of Slovene schools in Italy; the primary role has been strongly perfected, and for some families,
the secondary role of a Slovene school has become more important – for example, the path
to multilingualism or better career opportunities. The school population and the structure of
the school have also been greatly transformed due to the changes in the contact area.
However, since the phenomena of the increasing number of non-Slovene children is not
equally intense in all Slovene schools, not all of them have acquired the new roles to the same
degree – though they have at least partly.
Hypothesis 2: The Slovene primary schools in the discussed contact area have to adapt to the
increasing share of non-Slovene children, which brings changes to the teaching approach and
calls for a greater engagement of the teaching staff.
I confirm the second hypothesis in its entirety as well. The phenomenon of the increasing
number of non-Slovene children in Slovene school has brought, as one of the most important
consequences, a challenging but necessary adjustments of the teaching staff and changes of
the conditions in the classroom. In particular, the different basic knowledge of the learning
language, or even a complete lack of it, demands a lot of differentiation and looking for new
approaches to the learning process. The teachers have to make their classes more
individualized and in a correct manner ensure the involvement of all students into the class
community, mutual understanding and respect. The engagement of the teaching staff is also
required in terms of the cooperation with parents, who have different demands and
expectations from the school. In addition to the basic knowledge, the teachers also have to
take care of the improvement of the primary role of Slovene schools in this area, which deals
mostly with the preservation and recognition of the national identity.
Hypothesis 3: The increase of enrolment of non-Slovene children in Slovene schools on the
discussed contact area brings unpredictable, short-, medium- and long-term complex and
interrelated effects from the perspective of the Slovene national minority.
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The phenomenon brings many effects and consequences to the Slovene national community,
which have already been detected or will be in the future. Long-term effects are especially
important, since they can either enrich the community or harm her. Of course these effects
are the most unpredictable and require answers and planning in the present, which is why it
is important, that the community actively participates in decision-making and thoroughly
studies the possibilities of various practices and their consequences. In the Prežihov Voranc
Primary School, for example, they conducted a series of studies which showed what would
occur if the phenomenon had been very limited, and they would only accept children who
know the Slovene language in their school. There would be a considerably smaller amount of
Slovene speakers; the trend would have gotten virtually lost within a few generations. Thus it
is clear that their decision to accept non-Slovene children in their school was due to the
external factors and was very well thought out.
On the other hand, however, the short-term effects are relatively predictable. It can be
assumed, for example, that the number of speakers of Slovene language increases when
people, who have previously not had any knowledge of the learning language, are included in
the learning process. By learning the Slovene language and using it in conversations with
classmates and friends who are Slovene, non-Slovene children acquire knowledge of the
language. In that, we can recognize the short-term effect of the increased use of language and
its speakers. Another foreseeable effect in the case of the increasing number of enrolment of
non-Slovenes and the demographic decline of Slovene children is that the phenomenon
positively effects the preservation of the Slovene school network. An unpredictable effect is
that we do not know whether this phenomenon will encourage the assimilation of Slovenes
and therefore have a negative effect. The phenomenon can also work so that new connections
will be established between the representatives of the nations meeting in this area. That can
bring about a greater openness in society and a better understanding of the Slovene minority
in the future. It can also mean more integration of knowledge and capital between the
members of different nationalities. There is also a high risk of losing the Slovene identity within
the minority and the threat of a reduced use of the Slovene language due to the contact with
the members of other nations, to whom the Slovenes will subordinate in terms of the linguistic
choices. All of these long-term effects are, of course, unpredictable, but they will mean major
changes for the community. It was found that in addition to the unpredictable effects (which
is most of them), there are also a few that can be predicted, which is why I am partly
confirming the third hypothesis.
Hypothesis 4: Prežihov Voranc Primary School in Doberdob is an important building block and
a link within the local and the national community and at the same time interacts with them
in identifying and consolidating the individual's identity and the identity of the entire
community.
The Slovene school in Doberdob is actively connected with the local community and
environment. The changes to its structures reflect the changes in the environment itself. The
Slovene school had always been closely linked to clubs and societies who operate in the area.
The school proposes to parents the participation in Slovene activities which the environment
offers in order for the children to become even better Slovene speakers. The school is also
working with other builders of the local environment because it is only with their help that it
can form the right answers to the questions brought by change. The specifics of the
environment surrounding the primary school in Doberdob require good cooperation and
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interaction. The primary role of a Slovene school has always been to help a Slovene child
recognize and strengthen their Slovene identity; other factors like family, environment and
the local community must contribute to this. I fully confirm the fourth hypothesis.
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