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Povzetek
Naslov diplomskega dela: Vključevanje dijakov priseljencev v srednjo šolo

Namen diplomskega dela je bil proučiti, kako poteka vključevanje dijakov priseljencev v
srednješolsko izobraževanje, kakšen je formalni okvir vzgoje in izobraževanje dijakov
priseljencev in priporočila ter kakšne izkušnje imajo dijaki priseljenci v srednješolskem
izobraževanju. Osredotočili smo se na slovensko zakonodajo in proučili, pod kakšnimi pogoji
se dijaki priseljenci vpišejo v srednjo šolo ter kako poteka izobraževanje in sámo
zaključevanje srednješolskih programov. Raziskali smo tudi strokovne dokumente, na katere
se lahko pri svojem delu oprejo pedagoški delavci. Posebej smo se posvetili ideji
medkulturne skupnosti ter, kako lahko različne skupine pripomorejo k njenem
uresničevanju. Na koncu teoretičnega dela je predstavljenih še nekaj primerov dobre prakse.

V empiričnemu delu naloge smo proučevali, kako dijaki priseljenci doživljajo srednjo šolo,
kako je potekal njihov vpis, kako poteka vključevanje v oddelek in tkanje prijateljskih vezi ter
kako se medkulturnost razvija na njihovih šolah.

Ključne besede: dijaki, priseljenci, srednja šola, vključevanje, medkulturna skupnost

Abstract

Title: Integration of immigrant students in Slovenian high schools

The purpose of this thesis is to study the process of integration of immigrant high school
students into the (Slovenian? Western?) high school education system. We investigated the
formal frame of high school education, the recommendations and the experiences of
immigrant high school students. We studied Slovenian legislation about enrolling high school
immigrants, as well as documents about what pedagogical professionals can do to help
immigrant high school students to integrate into a new education system. We focused also
on the idea of an intercultural community and how different groups in the high school
community can help to realize that intercultural community. At the end of our theoretical
study, we present a couple of successful cases.

In the empirical part we researched how immigrant highs school students experience their
Slovenian high school educations, how their enrolment proceeded, how they integrated into
their classes, their networks of friendship with other classmates and how interculturality
evolved in their schools.

Key words: high school students, immigrants, high school, integration, intercultural
community
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Uvod
Prihod v novo šolo, med nove učitelje in nove sošolce je stresen za marsikaterega dijaka, tudi
če ta ne menja hkrati še države. Še večji izziv pa je, če se mora dijak spopasti z drugačnima
jezikom in kulturo. Zgodovina nas uči, da je človek prišel iz Afrike in se naselil po celem svetu
ter bil od nekdaj nagnjen k selitvam (Manning 2013). Posamezne skupine so se na
določenem ozemlju ustalile, še vedno pa so prihajali novi ljudje, ki so ali ostali ali ne. Premiki
ljudstev so se na območju vzhodnih Alp in srednjega Podonavja med antiko in srednjim
vekom dogajali kot posledica trenj med različnimi ljudstvi, ki so se borila za ozemlje.
Zmagovalci so svoje ljudi naseljevali na prisvojeno ozemlje, poraženci pa se včasih umaknili
tudi na kako drugo nezaseženo ozemlje (Lotter idr. 2005). Ozemlje Slovenije ni bilo nikoli
etnično homogeno (Komac 2007, str. 1). Zaradi migracijskih pretokov ljudi se šolski prostor
srečuje s kulturno pestro populacijo učencev in staršev (Kalin idr. 2009, str. 103). V Slovenijo
prihajajo predvsem priseljenci iz bivših republik Jugoslavije (Medvešek 2010). Raziskovalci
ugotavljajo, da je vključevanje priseljencev uspešnejše, če se začne karseda zgodaj v življenju
otroka (Heckmann 2008). Vseeno pa se ljudje v drugo državo preselijo v različnih življenjskih
obdobjih, tudi v času srednješolskega izobraževanja.

V diplomski nalogi predstavljamo problematiko vključevanja priseljencev v srednješolsko
izobraževanje pri nas. Na začetku so opredeljeni sam pojem priseljenec in nekaj ostalih, ki se
uporabljajo v besedilu. Nato je prikazan formalni okvir vzgoje in izobraževanja dijakov
priseljencev. Poglavje je razdeljeno na več podpoglavij, glede na potek samega šolanja, od
vpisovanja do zaključevanja srednješolskega izobraževanja. Sam potek šolanja je zaradi
preglednosti razdeljen na tri dele: na izvajanje izobraževanja, ocenjevanje ter poučevanje
slovenščine in maternega jezika priseljencev. V naslednjem poglavju so preučeni nekateri
strokovni dokumenti, ki obravnavajo problematiko vključevanja priseljencev (Resolucija o
migracijski politiki 1999, 2002; Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah 2009;
Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 2012; Strategija vključevanja
otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2007 in Zelena knjiga: migracije in mobilnost 2008). Sledi poglavje o moči participacije dijaka
priseljenca, v katerem je predstavljeno, kolikšen vpliv ima ta pri kreiranju izobraževanja.
Tematika tega poglavja se nadaljuje v naslednje, kjer je predstavljeno, kako uspešna je
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sedanja integracija dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje. V poglavju
Medkulturna skupnost pa je predstavljen doprinos glavnih oseb oz. skupin oseb pri
ustvarjanju medkulturne skupnosti v šoli ‒ učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev, staršev,
sošolcev oz. oddelka ter priseljencev samih. Za konec so predstavljeni dodani še primeri iz
prakse, ki so se v zadnjih letih odvijali na področjih osnovnošolskega in srednješolskega
izobraževanja ter se posvetili problematiki vključevanja priseljencev v srednješolsko
izobraževanje.

Predstavljeni formalni okvir vključevanja dijakov priseljencev velja na določenih mestih za
vse dijake. Dijaki priseljenci namreč nimajo vedno posebnih prilagoditev, ki bi jim pomagale
pri dokončanju srednješolskega programa. Glede na to, da diplomska naloga zajema le
problematiko vključevanja dijakov priseljencev pri nas, so v besedilo vključeni večinoma
slovenski avtorji in analize. Te so na določenih mestih dopolnjene s tujimi ugotovitvami.

V empiričnem delu diplomske naloge smo intervjuvali mlade, ki so se na novo priselili v
Slovenijo ter se vpisali v srednješolsko izobraževanje. Priseljenci druge in tretje generacije ter
otroci slovenskih izseljencev in zdomcev, pri katerih je slovenščina njihov materni jezik, v
diplomski nalogi niso posebej proučevani. Osredotočili smo se na skupino srednješolcev, za
katere je, zaradi neobveznosti srednješolskega izobraževanja, sistemsko slabše poskrbljeno.
Različni avtorji z raziskavami (podrobno gl. v Knaflič 2010) »ugotavljajo, da je za
obvladovanje konverzacijske stopnje jezika potrebnih tri do pet let šolanja v drugem jeziku
(J2), za obvladovanje akademske pa veliko več, štiri do sedem let, da se dvojezični govorci
izenačijo s svojimi enojezičnimi vrstniki v šoli« (prav tam, str. 290). To pomeni, da tudi dve
šolski leti prilagoditev, ki jih imajo osnovnošolci po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013), v določenih primerih morda ne
zadostujeta, da bi lahko v srednješolsko izobraževanje vstopali enakovredno v primerjavi s
svojimi sošolci, katerih slovenščina je njihov materni jezik. Tudi analiza, ki jo je na podlagi
podatkov iz raziskave PISA 2006 opravila A. Kolednik (2010), pokaže, da dosegajo dijaki
priseljenci slabše učne rezultate v primerjavi z večinsko populacijo dijakov.

12

1. Pregled ključnih pojmov pri obravnavi vključevanja dijakov priseljencev v
srednješolsko izobraževanje
V nadaljevanju pojasnjujemo pojme, ki se v besedilu diplomske naloge večkrat pojavijo in ki
predstavljajo pojmovni okvir vključevanja dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje.
Vključevanje priseljencev oz. njihova integracija v življenje in kulturo posamezne države je
odvisna od imigracijske politike te države. V vzgoji in izobraževanju pedagoški delavci pri
svojem delovanju upoštevajo to integracijsko politiko ter načela medkulturne pedagogike.
Medkulturnost kot pedagoško načelo predstavlja cilje, ki jih lahko dosežemo z medkulturnim
dialogom.

1.1. Imigracijska politika v Sloveniji
Slovenska imigracijska politika je razpršena v več zakonih (Zakon o mednarodni zaščiti 2016;
Zakon o tujcih 2015 in Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb 2005) in dokumentih
(Resolucija o imigracijski politiki 1999; Resolucija o migracijski politiki 2002). Osebam, ki
pridejo v Slovenijo na različne načine in iz mnogovrstnih razlogov, podeli raznolike statuse.
Zakon o tujcih (2015) ureja pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju RS). Tujce opredeli kot osebe, ki nimajo državljanstva RS. Tujcu se
lahko dovoljenje za prebivanje izda zaradi zaposlitve v Sloveniji, zaradi združitve družine,
izobraževanja in drugih upravičenih razlogov (prav tam, člen 35). Uredba o integraciji tujcev
(2008, člen 1) tujce opredeljuje kot osebe, ki imajo v RS dovoljenje za prebivanje. Zakon o
mednarodni zaščiti (2016) ureja načela in postopke dajanja ter odvzemanja mednarodne
zaščite osebam, ki jim je bil priznan status begunca, zaradi utemeljenega strahu pred
preganjanjem, ali status subsidiarne zaščite, če obstaja tveganje, da bi ob vrnitvi v izvorno
državo utrpeli resno škodo. Zakon o tujcih (2015, člen 2) državljana EU šteje zatujca z
državljanstvom druge države članice Evropske unije. Zakon o mednarodni zaščiti (2015, člen
2) se pri opredelitvi termina tujec nasloni na zakon, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje
tujcev v RS, izvzame pa državljane Evropske unije, prosilce in osebe s priznano mednarodno
zaščito.

Zakon o tujcih (2015, člen 47) omogoča tujcem, ki pridobijo dovoljenje za stalno ali začasno
prebivanje, pravico do združitve družine. To je ena od možnosti za prihod priseljencev v
13

Slovenijo. M. A. Vižintin (2014, str. 107) ugotavlja, da je priselitev na podlagi združitve
družine, najpogostejši način priseljevanja mladih v Slovenijo. K. Skubic Ermenc (2015, str. 8)
pa doda, da je priseljevanje vplivalo tudi na pestrejšo etnično sestavo dijakov v šoli. V
izobraževanju je posledično prišlo do večje potrebe po aktivnejšem ukvarjanju s pojavom več
kultur v oddelku in na šoli.

Resolucija o migracijski politiki (2002; v nadelavanju Resolucija 2002) predstavlja
nadaljevanje Resolucije o imigracijski politiki (1999; v nadaljevanju Resolucija 1999). V
naslovu so termin »imigracijska politika« zamenjali z izrazom »migracijska politika«. V
Resoluciji (2002) uporabljajo termin »migracijska politika«, za razliko od Resolucije (1999),
kjer sta večkrat uporabljena oba termina, a se iz besedila razbere, da sta mišljena kot
sinonima. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) imigracijo opredeli kot priseljevanje,
emigracijo kot izseljevanje, migracijo pa kot preseljevanje, spreminjanje bivališča. Termin
migracija je tako opredeljen kot nadredni pojem imigraciji in emigraciji. Obe Resoluciji (1999
in 2002) opisujeta predvsem politiko priseljevanja, hkrati pa se dotakneta tudi zahteve, da
morajo države zaradi preseljevanja sodelovati (prim. Resolucija 2002, str. 7).

Resolucija (2002, str. 8) deli migracijsko politiko na:


azilno politiko (predstavlja sestavine in ukrepe, ki zadevajo prosilce za azil in
begunce),



priselitveno oz. imigracijsko politiko v ožjem smislu (regulacija in postopki
priseljevanja) in



integracijsko politiko (ukrepi države za ugodno integracijo priseljencev).

R. Bešter (2007, str. 113) razlikuje pojma imigracijska politika in imigrantska politika. Z
imigracijsko politiko »država nadzira priseljevanje na njeno ozemlje« (prav tam). Z
imigrantsko politiko pa države »urejajo odnose med večinsko družbo in priseljenci, ki so
naseljeni na njihovem ozemlju, postavljajo okvire za vključevanje priseljencev v novo
(družbeno) okolje ter usmerjajo prilagajanje večinske družbe« (prav tam). Slednjo Resolucija
(2002) opredeli kot integracijsko politiko, »ki se nanaša na ukrepe države in družbe, ki
zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja priseljenih, vključno z aktivnim
preprečevanjem diskriminacije, ksenofobije in rasizma, spodbujajo integracijo in omogočajo,
14

da priseljenci postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije« (prav tam, str.
8). Za namene te diplomske naloge bomo uporabili termin migracijska politika ‒ politika, ki
želi urediti preseljevanje med državami. Termin imigracijska politika bomo uporabili za
namene opisovanja politike, ki ureja priseljevanje v državo, termin integracijska politika pa za
politiko, ki ureja vključevanje priseljencev v družbo.

Cilj imigracijske politike je integracija posameznikov v družbo. Pojem integracija predstavlja
tudi lastnost družbenega sistema in se kot tak nanaša na stopnjo integriranosti same družbe
in povezanost njenih sestavnih delov, skupin, institucij in organizaciji (Medved 2010, str. 20,
21).

Države se na problematiko priseljencev v izobraževanju odzivajo različno. Integracijske
politike evropskih držav vsebujejo različne pristope (prav tam, str. 10‒11):


pomoč pri učenju jezika države, pri čemer poudarjajo predvsem čim zgodnejše učenje
jezikov



spodbujanje učenja maternega jezika priseljencev,



k cilju usmerjene podpore, kot so štipendije, za katere je pogoj šolski uspeh,



dodatna učna podpora, mentorstvo in tutorstvo otrok, sodelovanje s starševskimi
organizacijami in lokalnimi skupnostmi,



izobraževanje odraslih,



poudarek na predšolskem izobraževanju migrantov,



integrirano izobraževanje, ki stremi k socialno-ekonomskemu in etničnemu
ravnotežju,



zagotavljanje standardov kakovosti v vseh šolah z usposobljenim osebjem, ki se
stalno razvija,



medkulturna vzgoja, znotraj katere vsi učenci bolje spoznavajo svojo kulturo in
kulturo drugih učencev.

Zakon o tujcih (2015) zadolži ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, da »zagotavlja
informacije, ki so potrebne tujcem za vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih
pravic in dolžnosti« (prav tam, člen 105). Vključevanje tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja
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pa urejajo zakoni s področja šolstva. Od RS zahteva, da »zagotavlja pogoje za vključitev
tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja,
v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije« (prav tam). Zakon o tujcih
(2015) vključevanje priseljencev predvidi precej enostransko, predvsem z vidika, kako naj se
čim prej vključijo v slovensko družbo in se ji prilagodijo. »Če ne bodo uspešni, bo to njihov
problem (učne navade, različna kultura, pomanjkanje družinske podpore ipd.), ne pa
problem sistema« (Skubic Ermenc 2010a, str. 272).

1.2. Priseljenci
V tem poglavju bomo predstavili v dokumentih zapisane pravice priseljencev v Sloveniji.
Lahko bi rekli, da, za namene izobraževanja, status osebe, ki je prišla v Slovenijo, ni
pomemben. Kljub temu imajo različni statusi migrantov pravice do izobraževanja različno
opredeljene. Te razlike so v splošnih zakonih, v primeru pravice do dodatnega pouka
slovenščine, prisotne že na osnovnošolski ravni. Na srednješolski ravni pa se vse zaplete še
bolj.

»V vzgojno-izobraževalni sistem se vključujejo migrantski otroci z najrazličnejšimi pravnimi
statusi. Lahko imajo slovensko državljanstvo, lahko so državljani držav EU ali pa državljani
t. i. tretjih držav, lahko imajo status begunca ali pa so prosilci za mednarodno zaščito. Ne
glede na njihov pravni status jim slovenska šolska zakonodaja omogoča vključevanje vsaj v
osnovno šolo pod enakimi pogoji kot slovenskim državljanom. Pri dostopu do
srednješolskega izobraževanja pa obstajajo določene razlike – državljani tretjih držav se
lahko vpišejo zgolj v tiste programe, v katerih so še prosta vpisna mesta.« (Medvešek in
Bešter 2010, str. 101‒102)

Resolucija (1999) v okviru podrejene integracijske politike opredeli, da se pri uporabi te
resolucije »za priseljenca/priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave
prebivališča v Republiki Sloveniji« (prav tam, točka 3). Glede na Resolucijo, oseba po
enoletnem bivanju pri nas, kaže namero, da bo mogoče ostala. Država pa se temu posledično
zaveže k zagotavljanju kvalitete življenja. V Resoluciji se namreč načrtuje izvajanje ukrepov,
»ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja priseljenih, vključno z aktivnim
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preprečevanjem diskriminacije, ksenofobije in rasizma, ki spodbujajo integracijo in
omogočajo, da priseljenci postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije«
(prav tam).

V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji (2007; v nadaljevanju Strategija 2007) je pojem migrant opredeljen širše,
in sicer vključuje tudi otroke, ki v Sloveniji bivajo manj kot eno leto, ter tudi tiste, ki že imajo
slovensko državljanstvo, a še niso povsem vključeni (Strategija 2007, str. 8). Migrante v RS
tako razdeli v več skupin (prav tam, str. 8‒9):
1. nekdanji priseljenci: priseljenci druge in tretje generacije, ki imajo slovensko
državljanstvo in se tudi šolajo kot ostali državljani;
2. »tipični« migranti: ti nimajo slovenskega državljanstva in bivajo tu na podlagi
dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje;
3. prisilni migranti: to so osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci;
4. državljani članic EU: nimajo slovenskega državljanstva, ampak se lahko izobražujejo
pod istimi pogoji kot državljani RS;
5. otroci slovenskih izseljencev in zdomcev s slovenskim državljanstvom ali brez njega.

Tujci pridejo v Slovenijo iz različnih razlogov in iz različnih držav. V Slovenijo lahko pridejo
legalno, npr. na podlagi pravice do združitve družine, ali pa tudi ilegalno, npr. ker so se
umaknili pred nevzdržnimi razmerami v svoji državi. Slovenska zakonodaja ima za njih
različne opredelitve, iz katerih sledijo tudi drugačne pravice in dolžnosti. K. Skubic Ermenc
(2010b) problematizira opredelitev pojma migrant v Strategiji. Meni, da opredelitev odpira
številna vprašanja, kot npr. »Ali imamo v Sloveniji tudi nelegalne priseljence? Kaj se dogaja z
njihovimi otroki?« (prav tam, str. 85). Kaj se dogaja z nelegalnimi priseljenci, težko
ugotovimo zaradi zapletene analize. Hkrati se kot nelegalni priseljenci niti ne morejo vpisati v
slovensko izobraževanje. Ena od možnosti legalizacije bivanja je prošnja za pridobitev statusa
begunca, ki se prizna osebam, ki so se zatekle v drugo državo na podlagi »utemeljenega
strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti
določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju« (Konvencija o statusu
beguncev 1951, člen 1).
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Število oseb, ki se formalno priselijo v Slovenijo, beleži Statistični urad Republike Slovenije (v
nadaljevanju SURS). Med priseljence šteje osebe, ki imajo prvo prebivališče v tujini, ne glede
na to, kje imata prvo prebivališče starša (SURS 2013). Delež tujih prebivalcev v Sloveniji
narašča. V letu 2008 je bilo tujih državljanov med slovenskim prebivalstvom 3,1 %, do leta
2015 je ta delež narasel na 5,1 % (SURS 2016a). V Slovenijo se je v letu 2015 priselilo 32156
ljudi, od katerih je kar 68 % ljudi iz držav nekdanje Jugoslavije (21870 priseljencev). Sledijo
jim državljani, rojeni v Evropski uniji ‒ teh je 20,9 % (6731 priseljencev). Sem so všteti tudi
priseljenci s prvim prebivališčem na Hrvaškem. Iz držav, ki niso članice EU ali iz dela nekdanje
Jugoslavije, je 11 % priseljencev (SURS 2016b). Večina priseljencev tako prihaja iz
neevropskih držav. V letu 2014 se je v Slovenijo priselilo 748 tujih državljanov, starih med 15
in 19 let. Od teh je bilo kar 79 % priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije. Sledijo jim
državljani EU ‒ 12,6 %. Mladih priseljencev iz ostalih držav je bilo 8,4 % (SURS 2015).
Podatka, koliko od njih obiskuje srednješolsko izobraževanje, Statistični urad ne navede.

Državljani EU so vsi državljani posameznih držav EU in se lahko med državami prosto gibljejo.
Če želijo v določeni državi ostati več kot tri mesece, morajo svoje bivanje prijaviti in zanj
navesti razlog: združitev družine, delo ali študij. Tako dobijo dovoljenje za prebivanje za dobo
petih let. Po petih letih življenja v določeni državi EU lahko zaprosijo za dovoljenje za stalno
prebivanje z neomejeno veljavnostjo, če pri tem ni suma, da bi ogrožali varnost, javni red ali
mednarodne odnose RS. Te pravice opredeljuje Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o
pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic (2004).

1.3. Integracija
Integracija ali vključevanje predstavlja proces vključevanja priseljencev v družbo (Vižintin
2013, str. 129). Resman (2003, str. 64) socialno integracijo opredeli kot »proces, ko
posameznik manjšine usvaja vrednote prevladujoče (makro-) kulture, ne da bi pri tem izgubil
svojo izvirno kulturno identiteto«.

Integracija je pojem, ki se opisuje kot dvo- ali večsmerni proces (Bela knjiga 2009; Bešter
2007; Medved 2010 in Skubic Ermenc 2010b). Raziskovalci delijo integracijo na različne
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dimenzije:

»pogosta

je

delitev«

(Bešter

2007,

str.

109)

na

pravno/politično,

socialnoekonomsko in kulturno dimenzijo, ki jo uporabita tudi Entzinger in Biezevald (2003,
str. 10‒14; prim. Medved 2010, str. 21):


Pravna/politična dimenzija integracije bi se naj zaključila s podelitvijo volilne pravice,
ko postane priseljenec enakovreden državljan v pravnem in političnem smislu.
Vendar pa podelitev volilne pravice še ne zagotavlja enakopravnosti z ostalimi
državljani. Entzinger in Biezvald (prav tam) ločita dva sistema. Prvi temelji na logiki
ozemlja: vsi imajo na določenem ozemlju enake pravice. Tisti, ki pridejo na to
ozemlje, dobijo te enake pravice po kratkem prehodnem obdobju (primer Velika
Britanija). Drugi sistem pa deluje po logiki porekla: pravice se prenašajo iz roda v rod,
s čimer lahko ločijo imigrante, ki pridejo na njihovo ozemlje, kot tudi tiste, ki so
njihovi potomci, in tiste, ki niso (primer Nemčija).



Socialnoekonomska dimenzija integracije zajema vključevanje priseljencev v
gospodarsko in družbeno življenje: njihova možnost dostopa do trga dela, dovoljenja
za prebivanje in izobraževanje ter uživanje pravic socialnega in zdravstvenega
sistema.



Kulturno dimenzijo integracije M. Medved (2010, str. 21) opredeli kot »znanje jezika
države sprejemnice, razumevanje njene družbe in spoštovanje njenih temeljnih načel
in vrednot«. Entzinger in Biezvald (2003) pa pri opredelitvi

razlikujeta

multikulturalistični model (primer Velika Britanija), ki priseljencem omogoči bivanje v
novi kulturi brez odpovedovanja prejšnji, in asimilacijski model (primer Francija), pri
katerem se morajo priseljenci podrediti kulturi, v katero so prišli.

Z integracijo v migracijskem kontekstu opisujemo:
»proces vključevanja in sprejemanja priseljencev v novo družbeno okolje ter proces
prilagajanja obstoječih družbenih struktur novim situacijam, ki so posledica imigracije.
Integracija je večsmeren proces, ki zahteva medsebojno prilagajanje priseljencev in
sprejemanje družbe. Priseljenci v tem procesu sprejmejo nekatere norme in pravila, ki
veljajo v novi družbi, večinska družba pa mora odpreti svoje institucije, jih prilagoditi novi
situaciji in zagotoviti priseljencem enake možnosti za sodelovanje v njih, kot jih imajo
preostali prebivalci. Proces integracije naj bi privedel do tega, da bi družbeni sistem (tudi)
po vključitvi posameznikov ali skupin deloval kot povezan in notranje koheziven sistem, ki
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pa je v kulturnem pogledu heterogen in v katerem imajo posamezniki in skupine enake
možnosti, ne glede na svojo etnično ali kulturno pripadnost.« (Bešter 2007, str. 108)

Tudi Bela knjiga predstavi integracijo kot »dvosmerni proces in zmožnost ljudi živeti skupaj v
popolnem spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika, skupnega dobrega, pluralizma in
raznolikosti, nenasilja in solidarnosti ter tudi njihova zmožnost sodelovati v socialnem,
kulturnem, gospodarskem in političnem življenju« (Bela knjiga 2009, str. 6). Vendar pa
raziskovalci (prim. Carrera 2008 v Skubic Ermenc 2010b) ugotavljajo, da se pojavljajo tudi
definicije integracije (prim. Zelena knjiga: migracije in mobilnost 2008), v katerih je ta
predstavljena kot enosmeren proces in pomeni korak nazaj k začetkom procesa vključevanja,
ki jo potekal kot asimilacija priseljencev. Asimilacija priseljencev je model vključevanja
priseljencev v družbo, ko ta od njih zahteva, da se odpovedo svojim jezikovnim, kulturnim in
družbenim značilnostim ter se zlijejo z večinsko družbo (Medved 2001, str. 54).

1.4. Medkulturna pedagogika
K. Skubic Ermenc (2003, str. 47) medkulturno pedagogiko opredeli kot pedagoško disciplino,
ki se odziva na dejstvo, da je družba večkulturna in da v njej obstajajo manjšinske etnične
skupnosti, katerih pripadniki so pogosteje manj uspešni. Njen namen je izluščiti pogoje za
uresničitev enakih možnosti v izobraževanju ter ugotoviti, kako naj šola zagotovi
multikulturno sobivanje in medsebojno opolnomočenje.

Področja delovanja medkulturne pedagogike (Skubic Ermenc 2003, str. 53‒54):


učenje materinščine,



učenje slovenščine,



poznavanje manjšinskih kultur,



medkulturnost kot pedagoško načelo.

Medkulturna pedagogika zajema medkulturno vzgojo ter šolsko integracijo/inkluzijo. Resman
(2003) medkulturno vzgojo definira kot »prizadevanje za vključevanje oziroma za
povezovanje segregiranih, zapostavljenih, obrobnih, manjšinskih skupin ali posameznikov v
običajne/večinske in socialne razmere, da se jim tako omogoči kar najboljši razvoj njihovih
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potencialov« (prav tam, str. 66), inkluzijo pa kot »vključevanje otrok, ki se razlikujejo od
večinske populacije zaradi takih ali drugačnih (intelektualnih, emocionalnih ali socialnih)
razlogov« (prav tam).

1.5. Medkulturnost
Medkulturnost (prim. Sedmak in Ženko 2010 in Vižintin 2013) in interkulturnost (prim.
Čančar 2013; Mrvar 2004 in Skubic Ermenc 2003) sta pojma, ki se v literaturi pojavljata kot
sopomenki. V nadaljevanju besedila bomo uporabljali pojem medkulturnost, z izjemo v
dobesednih navedkih. M. A. Vižintin (2013, str. 12) pojem medkulturnost označi kot
slovensko ustreznico angleškemu pojmu interkulturnost. Medkulturna družba je družba, v
kateri je več različnih kultur oz. etničnih jezikovnih, verskih idr. skupnosti, med katerimi
prihaja do interakcije in sodelovanja, ter kjer ljudje sprejemajo drugačnost kot del vsakdana
(Vižintin 2013, str. 130). »Medkulturnost označuje prizadevanja za integracijo različnih
kultur« (Strategija 2007, str. 14).

Medkulturnost v pedagogiki K. Skubic Ermenc (2006, str. 152) razume kot pedagoškodidaktično načelo, ki »načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja
tako, da ta podpira spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno
etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi skupinami v
sistemu izobraževanja« ter na ta način »prispeva k enakosti dejanskih možnosti za
izobraževanje, ohranjanju različnih identitet in razvoju solidarnega odnosa do etničnih in
kulturnih manjšin« (prav tam).

Medkulturnost kot načelo spodbuja (Skubic Ermenc 2006, str. 153):


razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij;



pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega;



takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih
skupin;



razvoj skupnostnih vrednot.
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V Strategiji (2007, str. 15) napisani cilji medkulturne vzgoje se povezujejo z medkulturnostjo
kot pedagoškim načelom, saj poudarijo enakopravnost in enakovrednost ter spodbujanje
raznolikosti in pozitivnih odnosov med posamezniki. Z medkulturnostjo naj bi spodbujali
boljše spoznavanje lastnih in drugih kultur ter sprejemanje drugačnosti in tako dosegali
kakovostno sobivanje.

Interkulturnost ima dve razsežnosti (Resman 2006, str. 63):


človeška (humanistična) razsežnost, ki temelji na stališču, da je vsak človek nekaj
edinstvenega in ima pravico odločati o sebi in svoji usodi;



družbeno-ekonomska razsežnost, ki opozarja, da je vsak človek pomemben za razvoj
družbe.

1.6. Medkulturni dialog
V Beli knjigi Sveta Evrope (2009; v nadaljevanju Bela knjiga 2009) medkulturni dialog
razumejo kot orodje, ki bo v pomoč pri doseganju pluralizma, tolerance in strpnosti. Orodje,
ki bo omogočilo proaktivnost, uresničevanje skupnih ciljev in obvladovanje kulturne
raznolikosti (prav tam, str. 6). Medkulturni dialog je pomemben pri ohranjanju multikulturnih
pripadnosti v multikulturnem okolju. Je mehanizem za nenehno doseganje novega
ravnotežja v identiteti. Odziva se na nova odkritja in izkušnje ter dodaja identiteti nove plasti
brez trganja posameznikovih korenin. Medkulturni dialog nam pomaga, da se izognemo
pastem načel identitetne politike in ostanemo odprti za spremembe moderne družbe (prav
tam, str. 9).

Medkulturni dialog je opredeljen kot:
»proces, ki zajema odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z
različnimi etničnim, kulturnim, verskim in jezikovnim ozadjem in dediščino na podlagi
medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Zahteva svobodo in sposobnost posameznika,
da se izrazi, ter tudi pripravljenost in zmožnost poslušati mnenja drugih. Medkulturni
dialog prispeva k političnem, socialnem, kulturnem in gospodarskem vključevanju ter h
koheziji kulturno raznolikih družb. Spodbuja enakopravnost, človeško dostojanstvo in
občutek skupnega cilja. Želi razviti globlje razumevanje raznolikih svetovnih nazorov in
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praks, da se povečata sodelovanje in udeležba (ali svoboda pri sprejemanju odločitev), da
se omogočita osebna rast in preobrazba ter spodbujata strpnost in spoštovanje do
drugih.« (Prav tam, str. 9).
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2. Formalni okvir vzgoje in izobraževanja dijakov priseljencev
V tem poglavju bomo predstavili, kakšen je formalni okvir vzgoje in izobraževanja dijakov
priseljencev. Pri predstavitvi se bomo opirali na zakone, ki so pomembni za srednješolsko
vzgojo in izobraževanje. Predstavitev formalnega okvira smo razdelili glede na časovno
premico poteka samega šolanja. Najprej bomo predstavili proces vpisovanja dijakov, nato
sledita izvajanje izobraževanja in ocenjevanje med izobraževanjem, na koncu pa še
zaključevanje izobraževanja. Ocenjevanje dijakov je sicer del samega izvajanja izobraževanja,
vendar ga bomo zaradi njegove pomembnosti predstavili v samostojnem poglavju. Dijaki
priseljenci niso vedno deležni posebnih pogojev pri vpisovanju, izvajanju in zaključevanju
izobraževanja, zato deloma predstavljamo tudi formalni okvir, ki velja za vse dijake v
srednješolskem izobraževanju.

Srednješolsko izobraževanje sledi osnovnošolskemu izobraževanju, nadaljuje pa se lahko z
vstopom na višje strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje ali pa s prehodom na
trg dela. Izobraževanje dijakov v slovenskem srednješolskem izobraževanju je razdeljeno na
več področij, in sicer: nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško
izobraževanje ter srednje splošno izobraževanje (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja 2015). Srednje splošno izobraževanje izvajajo programi splošnih in strokovnih
gimnazij in se zaključi s splošno maturo (Zakon o gimnazijah 2007). Srednje strokovno in
tehniško izobraževanje se izvaja v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja ter poklicnih tečajih in se zaključi in se zaključi z opravljeno poklicno maturo.
Nižje ali srednje poklicno izobraževanje pa se pridobi po programu nižjega ali srednjega
poklicnega izobraževanja, ki se zaključi z opravljenim zaključnim izpitom (Zakon o poklicnem
in strokovnem izobraževanju 2006).

Temeljni zakoni, ki obravnavajo področje izobraževanja dijakov in hkrati tudi dijakov
priseljencev, so:


Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015),



Zakon o maturi (2007) in



Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006).
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Pomembni pa so tudi pravilniki, ki podrobneje opredelijo vstop v srednješolsko
izobraževanje, pogoje poteka izobraževanja ter zaključek. Ti so:


Pravilnik o vpisu v srednje šole (2012),



Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (2010),



Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2010),



Pravilnik o poklicni maturi (2011) in



Pravilnik o splošni maturi (2011).

Ti dokumenti predstavljajo formalni okvir vzgoje in izobraževanja dijakov ter tudi dijakov
priseljencev. V nadaljevanju bomo najprej predstavili pomembnejše člene iz Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015; v nadaljevanju ZOFVI 2015), nato
pa še vsebino ostalih, zgoraj navedenih zakonov in pravilnikov glede na časovno premico
srednješolskega izobraževanja dijaka. Na nekaterih mestih bomo te zakone in pravilnike
dopolnili z zakoni, ki urejajo migracije na splošno (Zakon o mednarodni zaščiti 2016 in Zakon
o tujcih 2015). Začeli bomo z vpisovanjem dijakov v srednješolsko izobraževanje, nadaljevali
s tem, kako je urejeno izvajanje programov srednješolskega izobraževanja in kako poteka
ocenjevanje znanja v srednješolskem izobraževanju, zaključili pa s pregledom zaključevanja
srednješolskega izobraževanja dijakov priseljencev. Zgoraj navedeni zakoni in pravilniki le
redko opredelijo posebna pravila za dijake priseljence, zato bomo predstavili tudi, kako
poteka izvajanje programov in zaključevanje srednješolskega izobraževanja na splošno, za
vse dijake.

V ZOFVI (2015) so opredeljeni cilji sistema vzgoje in izobraževanja. Ti cilji nam povedo, v
kakšnem duhu želi država vzgajati otroke, vključene v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.
Med njimi so še taki, ki so hkrati pomembni za vzpostavljanje medkulturne skupnosti, v
kateri se bo tudi dijak priseljenec dobro počutil in uspešno razvijal. Ti cilji so (prav tam, člen
2):


zagotavljanje kakovostne izobrazbe, optimalen razvoj posameznika in enake
možnosti za posameznika ‒ ne glede na njegove značilnosti (spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, etnično in narodno pripadnost, socialno okolje, posebne
potrebe);
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vzgajanje za medsebojno strpnost in spoštovanje, za življenje v demokratični družbi, v
katero se lahko dejavno vključujejo in kjer so odgovorni do sebe, drugih in do okolja;



razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti ter ozaveščanje o položaju slovenskega
jezika kot jezika države Slovenije oz. tudi italijanskega in madžarskega na območju
obeh manjšin;



razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti ter vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi;



uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;



omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu.

M. Medvešek in R. Bešter (2010) nas opozorita, da »zgolj zapisovanje dobrih namenov in
želja v zakonodajna določila v praksi nima zadostnih učnikov« (prav tam, str. 104). Tudi
Resman (2006) zapiše, da ni dovolj le zapis medkulturnih vrednot na papirju, saj vrednote
»učiteljev, učencev in staršev (družin) bolj vplivajo na oblikovanje kulture šole kot vrednote,
deklarirane v sistemskih dokumentih in nacionalnem kurikulu« (prav tam, str. 206).

ZOFVI se v nadaljevanju le na enem mestu dotakne položaja otrok priseljencev, ki so sicer
opredeljeni kot otroci tujci. V 81. členu (ZOFVI 2015) določa, da se bodo sredstva iz
državnega proračuna, med drugim, koristila tudi »za učenje slovenščine za tujce, vključene v
redno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje« (prav tam), ter »za poučevanje
maternega jezika za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje«
(prav tam). ZOFVI (2015) tega, kako naj poteka izobraževanje za priseljence, ne opredeljuje
posebej. Še zlasti se v prvem členu izogne določanju, kako bo potekalo izobraževanje za
tujce, če ti niso vključeni v slovenske javnoveljavne programe. Vsi slovenski javnoveljavni
programi se namreč morajo izvajati v slovenskem jeziku, z izjemo na področjih italijanske in
madžarske manjšine, kjer se lahko izvajajo tudi v italijanščini oz. madžarščini (prav tam, člen
3).

Da bi lažje predstavili formalni okvir vzgoje in izobraževanja dijakov priseljencev, smo
tematiko razdelili na več poglavij ‒ od začetka vpisovanja v šolanje do njegovega zaključka. V
osrednjem delu smo zaradi njune pomembnosti ločili dve samostojni poglavji: poučevanje
jezikov in ocenjevanje.
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Predstavitev srednješolskega izobraževanja z vidika dijakov priseljencev od vpisa do
zaključka:


vpisovanje dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje,



izvajanje programov srednješolskega izobraževanja,



poučevanje slovenščine in maternega jezika dijakov priseljencev,



ocenjevanje znanja dijakov in dijakov priseljencev,



zaključevanje srednješolskega izobraževanja.

2.1. Vpisovanje dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje predstavlja nadaljevanje izobraževanja in zato postavlja vpisne
pogoje. V programe splošne in strokovne gimnazije se lahko vpišejo tisti, ki so zaključili
osnovnošolsko izobraževanje, če izobraževalni program to zahteva, pa morajo dijaki opraviti
preizkus nadarjenosti, predstaviti svoje športne dosežke ali imeti znanje klasičnih oz. tujih
jezikov (Zakon o gimnazijah 2007; v nadaljevanju ZGIM 2007, člen 11). Pogoji za vpis v
poklicno oz. strokovno izobraževanje se določijo z izobraževalnim programom. Pogoj so
lahko končani ustrezni izobraževalni programi, delovne izkušnje ali pridobljena nacionalna
poklicna kvalifikacija, lahko pa tudi preizkus posebne nadarjenosti ali prikaz psihofizične
sposobnosti. Poleg tega je pogoj za vključitev lahko tudi individualna učna pogodba (Zakon o
poklicnem in strokovnem izobraževanju 2006; v nadaljevanju ZPSI 2006, člen 22). Poklicno in
strokovno izobraževanje, zaradi specifičnosti in raznolikosti med programi, dopušča večjo
raznolikost pri pogojih vpisa, medtem ko gimnazija, zaradi svoje naloge po nadaljevanju
splošnega izobraževanja, zahteva dokončano osnovno šolo. Oba zakona (ZGim 2007, člen 14
in ZPSI 2006, člen 29) predvidevata omejitev vpisa, v primeru da je število kandidatov
bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole. Merila za izbiro so učni
uspeh v predhodnem izobraževanju ter na drug način izkazana znanja in spretnosti (ZGim
2007, člen 15 in ZPSI 2006, člen 30).
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»Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji ne sodi v sklop obveznega izobraževanja in
srednje šole lahko avtonomno odločajo, ali bodo dijaka tujca sprejele v svoj program ali
ne. Vendar pri tem obstajajo razlike med dijaki tujci, ki so državljani Evropske unije, in
tistimi, ki so državljani tretjih držav. Poseben je tudi položaj dijakov s statusom Slovenca
brez slovenskega državljanstva.« (Bešter in Medvešek 2010, str. 211)

Dijaki so tako lahko omejeni pri izbiri šole ne glede na njihovo državljanstvo, dodatno pa so
omejeni še, če niso slovenski državljani. Vsi dijaki priseljenci se namreč ne vpisujejo v
srednješolsko izobraževanje pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. V primeru da so
osebe v svoji državi ogrožene ter pridejo k nam in zaprosijo za zaščito, pa imajo pri vpisu v
srednješolsko izobraževanje enake možnosti kot ostali slovenski državljani. Prosilci za
mednarodno zaščito in tisti, ki jim je ugodena mednarodna zaščita, imajo pravico do
izobraževanja (Zakon o mednarodni zaščiti 2016). Mladoletnim prosilcem se zagotovi dostop
do izobraževanja na poklicnih in srednjih šolah najkasneje v treh mesecih od dneva vložitve
prošnje pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Stroške javnega prevoza do
izobraževalnih institucij krije ministrstvo, sami pa krijejo dokazovanje izobrazbe v izvorni
državi (prav tam, člen 88). Osebo, ki ji je priznana mednarodna zaščita, ministrstvo v njej
razumljivem jeziku informira o njenih dolžnostih in pravicah, med katerimi je tudi pravica do
izobraževanja (prav tam, člen 91). Če se oseba z mednarodno zaščito vključi v srednješolsko
izobraževanje in ima status dijaka, nima pa sredstev za preživljanje, je upravičena do
denarnega nadomestila za čas šolanja (največ do 26. leta) (prav tam, člen 97). Prav tako je
upravičena do državne štipendije in nastanitve v dijaških domovih pod enakimi pogoji kot
slovenski državljani. Stroške, povezane s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja, pa ji
krije ministrstvo (Prav tam, člen 101).

Pravilnik o vpisu v srednje šole (2012, člen 3) določa, da se na razpisana prosta mesta lahko
prijavijo kandidati, ki imajo slovensko državljanstvo oz. so Slovenci brez slovenskega
državljanstva, a so državljani držav Evropske unije, ali pa ima RS z njihovo izvorno državo
sklenjeno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti ter tisti, ki se izobražujejo v skladu
s predpisi o azilu, začasni zaščiti razseljenih oseb oz. o tujcih. Drugi se lahko vpišejo v

28

izobraževalne programe, ki imajo po vpisu ostalih še prosta mesta. Pogodbo o izobraževanju
po načelu vzajemnosti ima Slovenija sklenjeno le z Republiko Hrvaško1. Minister za šolstvo
vsako leto določi število vpisnih mest za tuje državljane, ki se izobražujejo po načelu
vzajemnosti v skladu z mednarodnimi pogodbami (ZPSI 2006, člen 7).

Možnosti vpisa dijaka priseljenca v programe srednješolskega izobraževanja se razlikujejo
glede na njihov status tujca. Državljani Evropske unije in Slovenci brez slovenskega
državljanstva ter državljani tistih držav, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o vzajemnosti
(Hrvaška), se lahko v slovenskem srednješolskem izobraževanju izobražujejo pod enakimi
pogoji kot državljani RS (ZGim 2007, člen 9 in ZPSI 2006, člen 7), kar pomeni, da oddajo
prijavnico v marcu, skladno s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (2012). Preostali tuji
državljani pa se lahko vpišejo v tiste programe, ki imajo po drugem vpisnem roku v
septembru še vedno prosta mesta. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2007,
člen 7) tistim tujim državljanom, ki nimajo možnosti izobraževanja po načelu vzajemnosti,
omogoča še plačevanje stroškov izobraževanja iz državnega proračuna.

Tujci iz tretjih držav morajo ob priselitvi v Slovenijo navesti razlog selitve. Če je razlog študij,
morajo, po Zakonu o tujcih (2011, člen 33), imeti najprej dokazilo o sprejemu v izobraževanje
v Sloveniji, ki jim ga šole ne morejo izdati, vse dokler ti nimajo dovoljenja za prebivanje. Tako
postopek vpisa, še pred prihodom otrok v Slovenijo, pogostokrat začnejo starši sami. Šole jim
izdajo »rezervacijsko pismo«, da so dijaka tujca pripravljene vpisati, nato pa starši na Uradu
za tujce začnejo s postopkom za prihod dijaka v državo (Bešter in Medvešek 2010, str. 212).
Ravnateljica srednje šole meni, da je to »zelo zapleten postopek, ki ga je včasih vodilo
ministrstvo, zdaj pa ga vodi šolska svetovalna služba« (prav tam, str. 213).

Glede na to, da srednje šole, kot pogoj za vpis, zahtevajo predpisano pridobljeno znanje,
morajo bodoči dijaki dokazati, da so potrebno izobraževanje že opravili v drugi državi.
Preverjanje se izvede skladno z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (2012).
Dokončano izobraževanje prizna šola, na katero se dijak priseljenec vpisuje na podlagi listine

1

»Po informacijah Sektorja za srednje šolstvo Ministrstva za šolstvo in šport z dne 2. 9. 2009 ima Slovenija
sklenjen tovrsten sporazum samo z Republiko Hrvaško.« (Bešter in Medvešek 2010, str. 211)
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o izobraževanju. V postopku priznavanja izobraževanja se poleg mednarodnih načel na tem
področju upoštevajo tudi druge značilnosti predhodnega izobraževanja, in sicer: sistem
šolanja, izobraževalni program, predmetnik oz. učni načrt, učni dosežki, trajanje
izobraževanja ter pravice, ki izhajajo iz izobraževanja (prav tam, člen 16).

2.2. Izvajanje programov srednješolskega izobraževanja
Dijaki priseljenci se, kot smo predstavili zgoraj, v srednješolsko izobraževanje vpisujejo pod
posebnimi pogoji. Ko so enkrat v določeno srednjo šolo vpisani, pa za njih veljajo precej
podobna pravila kot za vse ostale dijake. Kako bo potekalo srednješolsko izobraževanje,
podrobneje opredeljujta Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) in Zakon o
gimnazijah (2007), nekatere prilagoditve pa so določene s Pravilnikom o šolskem redu v
srednjih šolah (2010). ZPISI (2006) in ZGim (2007) navajata skoraj enake cilje za vse dijake
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošne in strokovne gimnazije. Tudi tu se cilji ne
nanašajo posebej na dijake priseljence, nam pa povedo, v kakšnem duhu naj bi bili vzgajani
vsi dijaki, se pravi tudi dijaki priseljenci. Naloge tako poklicnega in strokovnega kot tudi
splošne in strokovne gimnazije so: (ZGim 2007, člen 2 in ZPSI 2006, člen 2):


razvijati samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,



spodbujati zavest o integriteti posameznika,



razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi,



vzgajati za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in
spoštovanje soljudi,



razvijati in ohranjati lastno kulturno tradicijo in seznanjati z drugimi kulturami in
civilizacijami,



razvijati pripravljenost za vzpostavljanje svobodne, demokratične in socialno pravične
države,



vzbujati zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje,



razvijati zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana,



razvijati nadarjenosti in usposabljati za doživljanje umetniških del in za umetniško
izražanje.
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Cilja v ZSPI (2006, člen 2) in ZGim (2007, člen 2), ki poudarjata pomembnost jezika, se v
opredelitvi malo razlikujeta. V obeh zakonih je izraženo, da je pomembno razvijati
sposobnost razumevanja in sporočanja v slovenskem jeziku, na narodno mešanih področjih
pa tudi v italijanskem in madžarskem (prav tam). Dodatno pa je v ZGim (2007, člen 2)
zastavljena še naloga posredovati »znanje o slovenskem jeziku in književnosti« (prav tam).
Med opredeljenimi nalogami manjka naloga razvijanja maternega jezika dijakov priseljencev,
če ta ni slovenščina.

M. Medvešek in R. Bešter (2010, str. 103, 104) sta ugotovili, da zakonodaja na ravni srednje
šole vključuje določbe o večkulturni družbi le na načelni ravni, v ciljih, globlje pa se ne
spušča. Posebne prilagoditve izvajanja programa za priseljence ali manjšinske kulturne in
etnične skupine niso navedene. Učni jezik je v obeh primerih slovenski, na narodno mešanih
območij pa še italijanski oz. madžarski (ZPSI 2006, člen 6 in ZGim 2007, člen 8). Če je
predavatelj tujec, se lahko v tujem jeziku izvaja del izobraževalnega programa, ki pa ne sme
biti nikoli daljši od tretjine predvidenih ur predmeta. Pri ocenjevanju se obvezno uporablja
slovenščina (prav tam). Program gimnazije se lahko za tujce izvaja v tujem jeziku, slovenščina
pa je v tem primeru učni predmet. Prav tako se lahko v tujem jeziku izvajajo priprave na
mednarodno maturo (ZGim 2008, člen 8).

Izvedbo pouka lahko dijaku v določenih primerih, če s tem prispevamo k njegovemu
boljšemu uspehu, prilagodimo s pedagoško pogodbo. Med te določene primere spada, po
Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (2010, člen 11), tudi prihod iz tuje države.
Ravnatelj lahko na podlagi mnenj oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe sklene
pedagoško pogodbo s starši in dijakom. V pedagoški pogodbi določijo prilagoditve pri izvedbi
pouka (prav tam):


pravice in obveznosti dijaka in šole,



načine in roke za ocenjevanje znanja dijaka,



obdobje, za katerega se pedagoška pogodba sklene,



razloge za mirovanje oziroma prenehanje pedagoške pogodbe.

Pedagoška pogodba se sklene med šolo, starši in dijakom, ki naj bi tudi vsebino prilagoditev
določili skupaj. R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 230) ugotavljata, da pomenijo
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prilagoditve, ki jih dijak dobi, pogosto več dela za učitelje, ki ga velikokrat opravijo tudi
prostovoljno. Želijo si, da bi bilo prilagoditve sistemske, saj bi tako lahko šole zaposlile
dodatne pedagoške delavce.

2.3. Poučevanje slovenščine in maternega jezika dijakov priseljencev
Poučevanje slovenščine in maternega jezika dijakov priseljencev je osnovna pravica, ki je
zapisana tudi v ZOFVI (2015, člen 81). Kot učni jezik je, z izjemo na področju italijanske in
madžarske skupnosti, predvidena le slovenščina (ZOFVI 2015, člen 3). 81. člen ZOFVI (2015),
ki opredeli pravico do poučevanja slovenščine in maternega jezika za dijake priseljence, je
podrobneje definiran v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih
programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (2010). Za dijake
priseljence, ki potrebujejo pomoč ali si je želijo zaradi neznanja oz. pomanjkljivega znanja
slovenskega jezika, se organizira tečaj slovenščine, in sicer (prav tam, člen 16):


glede na jezikovno znanje mešana skupina do 6 dijakov intenzivni 35-urni tečaj,



glede na jezikovno znanje mešana skupina ter od 7 do 12 dijakov 70-urni tečaj,



16 dijakov z enakim (pred)znanjem jezika 70-urni tečaj.

Različni avtorji na podlagi raziskav (podrobno gl. v Knaflič 2010) »ugotavljajo, da je za
obvladovanje konverzacijske stopnje jezika potrebnih tri do pet let šolanja v drugem jeziku
(J2), za obvladovanje akademske pa veliko več, od štiri do sedem let ‒ da se dvojezični
govorci izenačijo s svojimi enojezičnimi vrstniki v šoli« (prav tam, str. 290). Kar pomeni, da
tudi dve šolski leti prilagoditev, ki jih imajo osnovnošolci po Pravilniku o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013), v določenih primerih
morda ne zadostujeta, da bi lahko v srednješolsko izobraževanje vstopali enakovredno v
primerjavi s svojimi sošolci, katerih slovenščina je njihov materni jezik. Tudi R. Bešter in M.
Medvešek (2010, str. 225) ugotavljata, da je obdobje dveh let, v katerem imajo dijaki
priseljenci možnost za učenja slovenščine kot tujega jezika, prekratko. Kljub spoznanju, da je
obdobje učenja slovenščine kot drugega tujega jezika prekratko, pa raziskovalki ugotavljata,
da se nekateri dijaki tudi branijo obiskovanja tečaja, zato učitelje moti, da ni obvezen (prav
tam, str. 223).

32

»V šolskem letu 2008/09 so srednje šole prijavile 494 dijakov, v letu 2009/10 pa 589
dijakov, ki bi potrebovali pomoč pri učenju slovenskega jezika, oziroma želijo obiskovati
tečaj slovenskega jezika. Tečaji so se obe leti izvajali na 37 šolah. Po podatkih Ministrstva
za šolstvo in šport je približno 70 % dijakov, ki so obiskovali tečaj slovenščine, prišlo iz
držav z območja nekdanje Jugoslavije, med njimi je največ dijakov iz Makedonije in s
Kosova, naslednji po številu so Kitajci. Dijaki v največjem številu prihajajo iz srednjih šol, ki
izvajajo programe s področja gradbeništva, iz gostinsko-turističnih in srednjih zdravstvenih
šol« (Bešter in Medvešek 2010, str. 225).

M. Knez v besedilu Jezikovno vključevanje (in izključevanje) otrok priseljencev (2009) opiše
izvedbo intenzivnega 20-urnega tečaja slovenščine za tiste, ki so se priselili v Ljubljano l.
2009/10 ali leto poprej. Udeležili so se ga tako starši kot učenci osnovnih in srednjih šol.
Osredotočili so se predvsem na usvajanje tem, povezanih z začetkom šole. Izvajali so ga
učitelji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Udeleženci in izvajalci so bili z izvedbo
zadovoljni. Udeleženci so bili visoko motivirani, predlagajo pa, da bi se tečaj izvajal v strnjeni
obliki in bi imel več ur. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2015) izvaja kar nekaj
različnih tečajev učenja slovenščine. Tečaji so plačljivi. Edino zamejski Slovenci in potomci
slovenskih zdomcev in izseljencev imajo določene ugodnosti. Obsežnost njihovih tečajev se
razteza od Intenzivnega tečaja z 20 urami (4 dni po 4 šolske ure) do Spomladanske šole,
tečaja z 220 urami.

Slovenija ima z več državami podpisane medkrovne sporazume o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti, na podlagi katerih si države med seboj omogočajo tudi
organizacijo pouka v jeziku priseljencev in njihovih potomcev. Trenutno je teh držav 47.
Med njimi so vse države bivše Jugoslavije ter skoraj vse države EU, z izjemo Danske in
Švedske (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2016a).

Znanje jezika je bistven del izobraževalne politike in integracijskega procesa, zato morajo
priseljenci dobro obvladati jezik države, kamor se vključujejo (Heckmann 2008, str. 9).
»Učenje maternega jezika omogoča migrantskim otrokom ohranjati stike s člani njihove
migrantske skupnosti in tudi z rezidenti v njihovi izvorni državi ter tako povečuje njihov
kulturni kapital. Sposobnost tekočega sporazumevanja v več jezikih lahko imigrantskim
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učencem odpira nove možnosti na področju izobraževanja in profesionalnega razvoja ter
izboljšuje njihove možnosti na trgu dela« (Bešter in Medvešek 2010, str. 243). Vseeno pa
R. Bešter in M. Medvešek (2010) ugotavljata, da na nekaterih srednjih šolah nimajo tečajev
maternega jezika priseljencev (prav tam, str. 249).

2.4. Ocenjevanje znanja dijakov in dijakov priseljencev
Ocenjevanje znanja v srednješolskem izobraževanju je podrobneje opredeljeno v Pravilniku o
ocenjevanju znanja (2010). V njem so napisana le pravila, ki veljajo za vse dijake. Posebej se
posveti le še dijakom s posebnimi potrebami, medtem ko dijakov priseljencev izrecno ne
obravnava. Prav zato bomo predstavili, kako mora učitelj izvesti ocenjevanje za vse dijake.
Po Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2010; v nadaljevanju Pravilnik 2010, člen
1) mora učitelj vse dijake na začetku izvajanja predmeta oz. programske enote seznaniti z
učnimi cilji, obsegom učne vsebine, oblikami in načini ocenjevanja znanja, merili za
ocenjevanje znanja, dovoljenimi pripomočki (prav tam, člen 3). Pri ocenjevanju znanju mora
upoštevati izobraževalni program, uporabljati različne oblike in načine ocenjevanja znanja in
spoštovati pravice dijakov, njihovo osebno integriteto in različnost (prav tam, člen 4). Če ni
določeno drugače z učnim načrtom ali na podlagi ravnateljeve utemeljitve, je ocenjevanje
znanja pisno in vsaj enkrat letno ustno. Učitelj skupaj z dijaki analizira rezultate ocenjevanja
znanja (Prav tam, člen 13). Dijakom mora omogočiti vpogled v pisni izdelek, na katerem je
predhodno ustrezno označil napake, zaradi česar lahko dijak prepozna pomanjkljivosti v
svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene (prav tam, člen 17). Dijak ima
možnost v roku treh dni od seznanitve z oceno (obvestilo o uspehu ali spričevalo) vložiti pisni
ugovor, o katerem presodi ravnatelj. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, imenuje tričlansko
komisijo, ki lahko poda novo oceno na podlagi ugotovitev iz dokumentacije ali ponovnega
ocenjevanja. Ugovor lahko tudi zavrne (Prav tam, člen 33 in 34).

Po Pravilniku (2010) nimajo dijaki priseljenci nobenih posebnih prilagoditev pri ocenjevanju,
za razliko od osnovnošolcev, ki se jih lahko, po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013, člen 15), največ dve šolski leti ocenjuje glede
na napredek pri doseganju ciljev oz. standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.
Ocenjevanje dijakov priseljencev se lahko, če se šola strinja, prilagaja na podlagi prej
34

omenjene pedagoške pogodbe. Dodatno pa lahko v poklicnem in strokovnem izobraževanju
pri ocenjevanju dijaka upoštevajo tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje npr. z
javno listino ali izpitom (ZPSI 2006, člen 71). To jim daje večji manevrski prostor pri
ocenjevanju tudi dijakov priseljencev.

2.5. Zaključevanje srednješolskega izobraževanja
Zaključevanje srednješolskega izobraževanja opredeljujejo Pravilnik o poklicni maturi (2011),
Pravilnik o splošni maturi (2011), Pravilnik o zaključnem izpitu (2011) in Zakon o maturi
(2007). Tudi ti se dijakom priseljencem posebej ne posvetijo, a njihova določila veljajo tudi
zanje. Dijaki zaključijo srednješolsko izobraževanje s splošno oz. poklicno maturo ali
zaključnim izpitom. Ti končni preizkusi znanja preverjajo usvojeno znanje skozi celoten
izobraževalni program ter omogočajo pridobitev izobrazbe. S splošno maturo se preverjajo
doseženi cilji gimnazijskih programov in maturitetnega tečaja, s poklicno maturo pa cilji
izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter
poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja (Zakon o maturi 2007, člen 2 in 3).
Zaključni izpit pa preverja dosežene cilje v izobraževalnih programih nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja (Pravilnik o zaključnem izpitu 2011, člen 1). Matura je sestavljena iz
splošnega in izbirnega dela predmetov (Zakon o maturi 2007), kar daje dijakom vsaj delno
možnost izbire in omogoča, da pri preizkusu pokažejo znanje svojih močnih področij.

Opravljanje mature se po Zakonu o maturi (2007) prilagodi kandidatom s posebnimi
potrebami, ki so bili v izobraževalne programe usmerjeni z odločbo o usmeritvi, ter ‒ pri
načinu opravljanja mature in ocenjevanja znanja ‒, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
tudi drugim kandidatom. Pravila prilagajanja pa v obeh primerih določi minister, pristojen za
šolstvo (prav tam, člen 4). Na podlagi ob prijavi oz. predprijavi priloženih ustreznih dokazil
(Pravilnik o poklicni maturi 2011, člen 27, in Pravilnik o splošni maturi 2011, člen 30) lahko
uveljavljajo prilagoditve za izvedbo izpitov oz. opravljanje poklicne mature v dveh delih.

R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 231) ugotavljata, da imajo lahko dijaki priseljenci zaradi
pomanjkljivega znanja slovenskega jezika težave pri opravljanju mature. Državni komisiji za
poklicno in za splošno maturo imata nalogo odločati o prilagojenem opravljanju poklicne
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mature (Pravilnik o poklicni maturi 2011, člen 8, in Pravilnik o splošni maturi 2011, člen 8).
Državna komisija za splošno maturo je leta 2009 sprejela sklep, ki ga upošteva tudi Državna
komisija za poklicno maturo, in sicer, da se dijakom, ki so obiskovali šolo s slovenskim učnim
jezikom tri leta ali manj, pri opravljanju mature priznajo določene prilagoditve, kot so
(Bešter in Medvešek 2010, str. 231):


pri pisanju maturitetnega eseja podaljšan čas pisanja za 25 % ter možnost rabe
Slovarja slovenskega knjižnega jezika in dvojezičnega slovarja,



pri pisanju razčlembe izhodiščnega neumetnostnega besedila podaljšan čas pisanja za
25 %.

Pravila izvajanja zaključnega izpita določi ravnatelj s šolskimi pravili po predhodni pridobitvi
mnenja učiteljskega zbora. V šolskih pravilih opredeli tudi prilagoditve za kandidate s
posebnimi potrebami in druge kandidate, ki zaradi nezgode, nenadne bolezni oziroma
poškodbe in podobno potrebujejo prilagojen način izvajanja zaključnega izpita. Opravljanje
zaključnega izpita se prilagodi na enak način kot kandidatom s posebnimi potrebami
(Pravilnik o zaključnem izpitu 2011, člena 2 in 7). Pri zaključnem izpitu tako ravnatelj s
šolskimi pravili opredeli, ali bo prilagojeno izvajanje zaključnega izpita omogočeno tudi
dijakom priseljencem.
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3. Strokovni dokumenti, na katere se pri vključevanju priseljencev v
srednješolsko izobraževanje lahko oprejo pedagoški delavci
Slovenska in evropska politika sta pripravili več dokumentov, ki niso pravno zavezujoči,
predstavljajo pa pregled stanja vključevanja priseljencev v slovensko družbo, nekatere
ključne probleme in predloge za reševanje ter splošne usmeritve imigracijske politike.
Vsebino nekaterih dokumentov smo v besedilo vključili že prej, zdaj pa bomo predstavili še
dokumente same. Ti namreč predstavljajo usmeritve, na katere se pri svojem delovanju
lahko oprejo tudi pedagoški delavci. Njihov skupni namen je izboljšati, včasih pa tudi
opredeliti, potek vključevanja priseljencev v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.
Podrobneje ne bomo predstavljali vseh dokumentov, ampak se bomo osredotočili na tiste, ki
želijo s svojimi navodili bolj neposredno vplivati na pedagoško delo, in sicer na Strategijo
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanje Republike
Slovenije (2007) in Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012, v
nadaljevanju Smernice 2012).

Slovenska politika je z Resolucijo o imigracijski politiki (1999) postavila temelj migracijske
politike in predvidela potrebne ukrepe za njeno izvajanje. V letu 2002 so Resolucijo o
migracijski politiki (2002) izdali ponovno. V njej so analizirali opravljeno delo in takratno
stanje migracijske politike ter predstavili predloge za naprej. Resolucija »ni pravno zavezujoč
akt, predstavlja okvir, ki določa splošne cilje, področja skupnega delovanja, načela in
instrumente za spremljanje« (Urad RS za mladino 2016). V Resoluciji (1999) so opredelili
»glavne cilje migracijske politike« (prav tam) in »splošne smeri ukrepanj in dejavnosti za
doseganje ciljev na področjih azila, bivanja, zaposlitve, legalne in družbene integracije« (prav
tam, str. 2).

Imigracijsko politiko RS so osnovali na načelih (prav tam, str. 3):


solidarnosti in mednarodne delitve bremen,



zgodovinske odgovornosti,



odgovornosti do naroda,



dolgoročne makroekonomske utilitarnosti,



spoštovanja prava.
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Pri načelu imigracijske politike so poleg zgoraj navedenih, iz Resolucije (1999), dodali še
načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja (Resolucija 2002, str. 6).

»Upoštevajoč družbeno večkulturnost, s spoštovanjem bogastva različnosti, mirnega sožitja,
družbene stabilnosti in kohezivnosti bo Republika Slovenija vodila integracijsko politiko,
katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in
vzajemnega sodelovanja« (Resolucija o migracijski politiki 1999, str. 6). V Resoluciji (1999)
predvidijo, da se bodo za izvajanje migracijske politike zavzele tako država sama kot tudi
občine ter organizacije civilne družbe in da bodo skupaj spodbujali enakopravnost vseh
prebivalcev Slovenije. Želijo si celovite in usklajene normativne ureditve z usklajenim
sodelovanjem institucij in jasno opredeljenimi vlogami odgovornih (prav tam, str. 7).

Časovno jim sledi Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem
vzgoje in izobraževanje Republike Slovenije (2007; v nadaljevanju Strategija 2007), ki je
usmerjena na področje vključevanja migrantov v slovenski šolski sistem. Strategijo (2007)
bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.

Komisija evropskih skupnosti je izdala Zeleno knjigo: migracije in mobilnost (2008; v
nadaljevanju Zelena knjiga 2008), ki obravnava problematiko »velikega števila otrok
migrantskega porekla iz slabih socialnih ekonomskih razmer v šolah« v evropskih državah
(prav tam, str. 2). V njej se opirajo predvsem na raziskavi PISA 2006 in PIRLS 2006, na podlagi
katerih ugotavljajo, da je veliko otrok migrantov pri izobraževanju prikrajšanih. Ugotovili so,
da migrantski otroci pogosteje dosegajo slabe rezultate v izobraževanju kot njihovi vrstniki.
Obstajajo razlike v dosežkih migrantskih otrok pri branju, matematiki in naravoslovju v
primerjavi z otroki, kateri starši so bili rojeni v Sloveniji. Več migrantskih otrok opusti šolanje,
preden ga zaključijo. Večje število migrantskih otrok vpliva na spremenjeno izobraževanje na
ravni razredov, šol in šolskih sistemov, njihov (ne)uspeh pa se odraža na uspešnosti
celotnega šolskega sistema (prav tam, str. 4‒7).

Navajajo več vzrokov za slabšo oz. boljšo učno uspešnost (prav tam, str. 8‒9):


na učno uspešnost negativno vplivajo slabše socialno-ekonomske razmere;
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migranti ne morejo izkoristi vsega nakopičenega znanja, ki so ga pridobili v drugi
državi;



negativno vpliva tudi neznanje učnega jezika;



odnos družine in okolice do samega izobraževanja vpliva na otrokov odnos do
izobraževanja;



vzorniki in razumevajoč odnos lahko pozitivno vplivajo na otrokove učne dosežke.

Belo knjigo o medkulturnem dialogu (2009) je izdal Svet evropskih ministrov za zunanje
zadeve. Predlaga skupni evropski okvir, ki bi povzdignil migracijsko politiko in vsakdanje
težave oz. posledice multikulturne družbe na višjo raven. Predlagajo, naj bo medkulturni
dialog osnova za ohranjanje in promocijo človekovih pravic, demokracije in vladavine prava v
komunikaciji med različnimi družbami znotraj Evrope ter med Evropo in njenimi sosedami
(prav tam, str. 4). V dokumentu iščejo načine, kako sprejeti kulturno raznolikost,
utemeljujejo, kakšni so pogoji medkulturnega dialoga, ter utemeljijo pet pristopov za
promocijo medkulturnega dialoga. Na koncu predlagajo tudi ukrepe, ki bi jih lahko izvedli za
izboljšanje medkulturnega dialoga (prav tam). Navedene poudarke bomo v nadaljevanju
podrobneje predstavili.

Za lažje sprejemanje kulturne raznolikosti v Evropi predlagajo, da svoje delovanje osnujemo
na pluralizmu, ki temelji na priznavanju kulturne, etnične, verske in drugih različnosti ter na
toleranci in medkulturnem dialogu, ki ju lahko uporabimo kot orodje za doseganje sloge.
Prizadevanja za enakost človeškega dostojanstva naj bi preprečila neupoštevanje človekovih
pravic. Poudarijo, da vodi odsotnost dialoga v stereotipne poglede na situacijo in posledično
v nestrpnost in diskriminacijo. (prav tam, str. 6‒8)

Medkulturni dialog razumejo »kot proces, ki zajema odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj
med posamezniki in skupinami z različnima etničnim, kulturnim, verskim in jezikovnim
ozadjem in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Zahteva
svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi, ter tudi pripravljenost in zmožnost
poslušati mnenja drugih« (prav tam, str. 9).

Pogoji medkulturnega dialoga (prav tam, str. 10‒13):
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Vsak dialog se mora odvijati v spoštovanju do soljudi in človekovih pravic, vladavine
prava in demokracije. Etnične, kulturne ali jezikovne pripadnosti in tradicije
posameznikom ne smejo preprečiti izvajanja svojih pravic in odgovornega
sodelovanja v družbi. Upoštevanje demokratičnih načel pomaga posameznikom
identificirati se z družbo, katere člani so, saj ponuja legitimno moč odločanja in
izvajanja odločitev.



Vladavina prava je osnova za razvoj medkulturnega dialoga, saj ponuja jasno ločnico
med močjo, legalno sigurnostjo in enakopravnost o pred pravom.



Enakost dostojanstva in medsebojno spoštovanje sta bistvena pri odstranitvi ovir za
realizacijo medkulturnega dialoga. Medkulturni dialog lahko reši probleme
vsakdanjega življenja, ki jih vlade same ne morejo.



Pravica do enakopravnosti spolov človekova pravica ter predstavlja pomembno temo
pri spreminjanju družbe. Predstavlja bistven element demokracije in prvi preizkus
uspešnosti medkulturnega dialoga.



Spopad z ovirami, ki preprečujejo medkulturni dialog.



Za uspešno realizacijo medkulturnega dialoga se moramo spopasti z ovirami, ki ga
preprečujejo, kot je problematika komuniciranja v različnih oz. v več jezikih.
Medkulturni dialog onemogočajo tudi diskriminacija, revščina in izkoriščanje.

Priporočila za nadaljnje ukrepanje iz Bele knjige (2009, str. 21‒28):


Medkulturni dialog potrebuje nevtralen institucionalni in legalni okvir delovanja na
nacionalni in lokalni ravni, ki bo zagotavljal standarde človekovih pravic Sveta Evrope
in bo osnovan na načelih demokracije in vladavine prava.



Državne oblasti in vse socialne sile je treba spodbujati k razvoju potrebnega okvira
dialoga z izobraževalnimi iniciativami in praktičnimi dogovori, ki vključujejo večino in
manjšine (prav tam, str. 41). Javne oblasti bi morale spodbujati aktivno participacijo v
javnem življenju na lokalni ravni.



Učenje in poučevanje medkulturnih kompetenc je bistveno za demokratično kulturo
in socialno kohezijo. Medkulturne kompetence bi morale biti del izobraževanja za
demokratično državljanstvo in človekove pravice. Spoštovanje našega raznolikega
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kulturnega ozadja bi moralo vsebovati poznavanje in razumevanje vseh velikih
svetovnih religij in nereligioznih prepričanj ter njihove vloge v družbi.


Državne oblasti, socialne institucije, novinarje, neprofitne organizacije … pozivajo k
promociji medkulturnega dialoga.

V nadaljevanju bomo predstavili Strategijo (2007) in Smernice (2012). Osredotočili se bomo
na probleme, ki so jih zaznali v teh dokumentih, ter rešitve, ki jih predlagajo. Predstavitev
Strategije (2007) je dopolnjena s kritiko K. Skubic Ermenc (2010b) iz besedila Slovenska
strategija vključevanja učencev migrantov v izobraževanje v kontekstu evropske
izobraževalne politike.

3.1. Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje
in izobraževanja v RS
Strategijo (2007) je izdalo slovensko Ministrstvo za šolstvo in šport. V njej so, na podlagi
raziskave, ki jo je izvedel Zavod za šolstvo, ugotavljali stanje vključevanja migrantov v
slovenski sistem vzgoje in izobraževanja, opredelili ključne probleme, predlagali rešitve ter
naredili kratko primerjavo s tujimi vzgojno-izobraževalnimi sistemi. V Strategiji (2007)
ugotavljajo, da zakoni v vzgoji in izobraževanju (ZOFVI 2015, Zgim 2007, ZPSI 2006) in
pravilniki (Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih
šolah) ne dajejo kakšnih posebnih navodil, kako v izobraževanje vključiti priseljence, ter da
potrebujejo otroci migranti pomoč pri učenju slovenščine, njihovi učitelji pa več formalnih
dokumentov o načinih in postopkih vključevanja ter več znanja o poučevanju slovenščine kot
drugega jezika, o medkulturnosti in sodelovanju s starši migranti. Dokument skuša prikazati
stanje vključevanja otrok priseljencev v Sloveniji in nekaterih tujih državah ter poda smernice
delovanja in predloge za izboljšavo, ki jih bom predstavila v nadaljevanju.

Na kakšne skupine razdelijo migrante avtorji Strategije (2007), smo pojasnili že zgoraj, v
poglavju Priseljenci. Dodatno pa v njej obrazložijo tudi predvidevanja o znanju slovenščine za
vsako skupino otrok migrantov posebej. Na primer pri t. i. prisilnih migrantih, tipičnih
migrantih in državljanih ostalih članih EU predvidevajo, da jezika večinoma ne obvladajo in se
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bodo z njim prvič srečali v vrtcu in šoli (prav tam, str. 9). K. Skubic Ermenc (2010b) ugotavlja,
da je za opredelitev migrantov v Strategiji ključno njihovo znanje slovenskega jezika. Tudi
podskupine opišejo glede na to, koliko znanja slovenščine lahko od njih pričakujemo. Tako pa
je, po mnenju K. Skubic Ermenc (prav tam, str. 86), temeljni cilj Strategije naučiti učence
slovenščine, kar hkrati označi za osnovno izhodišče Strategije glede vključevanja otrok
migrantov v vzgojno izobraževalni sistem. Namesto tega pa K. Skubic Ermenc predlaga
»razvoj interkulturno in inkluzivno zasnovane vzgoje in izobraževanja« (prav tam, str. 85).

K. Skubic Ermenc (prav tam) piše, da se Strategija ne opira na raziskovalne izsledke ter da bi
z njenimi predlogi lahko še bolj povečali nepravičnost v izobraževanju. Strategija namreč
predlaga obravnavo otrok priseljencev kot posebno skupino, podobno kot otroke s
posebnimi potrebami. Eden takih primerov je predlog Strategije, naj se podatki o učencih
migrantih sistematično zbirajo, kar je zaradi strogih predpisov o varstvu osebnih podatkov
zdaj omejeno. K. Skubic Ermenc se sprašuje, ali morda populacija vključevanja ne bi smeli biti
le otroci priseljenci, ampak »celotna učna populacija, ki jo želimo vzgajati v duhu
medkulturnosti« (prav tam, str. 85). V enakem duhu tudi Resman (2006, str. 204) zapiše, da
se »interkulturna šolska skupnost postavlja zaradi vseh učencev, ne samo zaradi drugačnih«.
V Strategiji (2007, str. 5) opredelijo ključne probleme pri vključevanju otrok migrantov v
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ter zapišejo tudi predloge za njihovo reševanje. K.
Skubic Ermenc (2010b) v svojem članku njihove predloge dopolni še z duhom
medkulturnosti. Opisane probleme, predloge za reševanje v Strategiji in dopolnitve K. Skubic
Ermenc bomo pobliže pogledali.

Področja ključnih problemov in predlaganih rešitev (po Strategiji 2007):


zakonske podlage,



oblikovanje strategij in instrumentov za vključevanje otrok migrantov,



informacije za uspešno sodelovanje s starši migranti,



znanje slovenščine,



vrednotenje jezika in kulture,



vključenost migrantov v okolje.
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3.1.1. Zakonske podlage
V Strategiji predlagajo, da bi »pomanjkljive zakonske podlage, ki bi omogočale bolj uspešno
načrtovanje integracijskih postopkov migrantov slovenski sistem vzgoje in izobraževanje«
(Strategija 2007, str. 5) reševali s pripravo ustreznih normativnih aktov, podrobneje
»pravilnika o vključevanju migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja« (prav tam, str. 16). Ta
pravilnik bi opredelil: zbiranje relevantnih podatkov o otrocih migrantih, postopek
vključevanja otrok, pripravo individualnega programa, načine in kriterije ocenjevanja znanja,
normative in standarde za npr. učenje slovenščine kot drugega jezika, ter potek
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo z otroki migranti (prav tam). K.
Skubic Ermenc (2010b) pa meni, da »ti ukrepi spominjajo na postopke, ki jih poznamo pri
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami« (prav tam, str. 86). Zato predlaga »zbirajmo
podatke o vseh« in »individualne programe pripravljamo za vse« (prav tam). Tako lahko
»ustvarimo pogoje za dejansko individualizacijo in fleksibilnejše oblike diferenciacije pouka
brez stigmatizacije« (prav tam).
3.1.2. Oblikovanje strategij in instrumentov za vključevanje otrok migrantov
Naslednji ključni problem so »neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok
migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja« (Strategija 2007, str. 5). Na primer: sistemska
ureditev, dodatna strokovna pomoč, kako ocenjevati napredovanje otrok pri slovenščini in
drugih predmetih, kakšen status naj ima otrok, koliko časa za prilagajanje vzgojnoizobraževalnemu sistemu naj ima otrok, kakšna naj bodo navodila za delo celotnega
pedagoškega osebja (prav tam). Kot rešitev predlagajo prilagajanje izvajanja kurikula, in
sicer: »prilagajanje načinov dela, strategij poučevanja in pripravo programa dela za otroke
migrantov« (prav tam, str. 16). Program dela vključuje: pripravo individualnega programa,
opredeljeno število ur poučevanja slovenščine kot drugega jezika, določanje, katere so tiste
dejavnosti, v katere se bo otrok migrant zlahka vključil, prilagajanje urnika (prav tam). K.
Skubic Ermenc (2010b, str. 86‒87) ukrepom z vidika individualizacije pouka ne očita ničesar,
poudari pa, da mora biti vsem otrokom, v okviru njihove razvojne stopnje, omogočena
izbirnost različnih, a enakovrednih znanj. Tudi Heckmann (2008) poudari pomembnost
podpore v izobraževanju migrantskih otrok, hkrati pa ugotavlja, da je kratenje te podpore
ena najpogostejših oblik diskriminacije (prav tam, str. 8).
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3.1.3. Informacije za uspešno sodelovanje s starši migranti
V Strategiji (2007) ugotavljajo tudi, da imajo strokovni delavci premalo ustreznih strokovnih
znanj in spretnosti za kakovostno sodelovanje s starši migranti ter da manjkajo smernice,
gradiva in izobraževanja za delo s starši, ki bi pomagali pri poznavanju prvin jezika in kulture
migrantov ter pri izboljšanju medkulturne komunikacije med udeleženci (Strategija 2007, str.
5). Predlagajo pripravo »strategij za delo s starši migranti in njihovo vključevanje v življenje
vrtca ali šole« (prav tam, str. 17) ter »razvijanje jezikovnih spretnosti staršev migrantov v
okviru specializiranih tečajev« (prav tam). Tudi pri načrtovanju dela s starši sledijo logiki
formalnih ukrepov in krepitve jezikovnih spretnosti staršev.
3.1.4. Znanje slovenščine
V Strategiji so navedena naslednja dejstva, ki vplivajo na (ne)znanje slovenščine otrok
migrantov: neopredeljeno in nezadostno število ur učenja slovenščine kot drugega jezika,
pomanjkanje učnih gradiv in učnega načrta za učenje slovenščine kot drugega jezika,
nedoločeno zahtevano znanje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika ter njegovo
sistemsko neurejeno pridobivanje (2007, str. 5). Predlagajo določitve, kako se bo izvajal pouk
slovenščine kot drugega jezika, kakšne kompetence bo imel izvajalec, ter pripravo priporočil
za izvajanje tega pouka in tudi učnih načrtov ter gradiv in evalvacijo naučenega (prav tam,
str. 17‒18). K. Skubic Ermenc (2010b) opozori, da stopnja obvladovanja slovenščine ne sme
definirati otrok migrantov ter da mora biti učenje slovenščine le del celotne inkluzivno
zasnovane vzgoje in izobraževanja.
3.1.5. Vrednotenje jezika in kulture
V Strategiji so zaznali neenakovreden položaj maternega jezika in kulture otroka migranta v
primerjavi s slovensko kulturo in jezikom. Integracija otrok migrantov v slovensko kulturo se
ne dogaja ob hkratnem upoštevanju in ohranjanju njihovega jezika in kulture porekla. Učitelji
premalo poznajo ključne prvine jezika in kulturo porekla ter ne vedo, kako spodbujati
medkulturno komunikacijo med otroki v skupini (Strategija 2007, str. 5). Da bi izravnali
neenakovreden položaj, predlagajo, da se spodbujanje izvaja v okviru dejavnosti, ki
prispevajo k »ohranitvi jezika in kulture migrantov ter k enakemu vrednotenju le-teh v
primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja« (prav tam, str. 17). Predlagajo še
spodbujanje strokovnih delavcev in otrok k »enakemu sprejemanju otrok migrantov ne glede
na njihov socialni status oziroma državo porekla« (prav tam). Med starši slovenskih otrok naj
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se širi »vedenje o integraciji in kulturi drugačnih« (prav tam). Strokovni delavci naj se
seznanjajo s primeri dobre prakse, do vsebinskih in formulacijskih sprememb pa naj pride
tudi v kurikulih in učnih materialih (prav tam). Poskrbi naj se tudi za kakovostno poučevanje
jezikov otrok migrantov v okviru šolskega urnika ter pridobivanje literature v maternem
jeziku otrok migrantov (prav tam, str. 18). K. Skubic Ermenc (2010b, str. 87) opozori, da
morajo biti te »dejavnosti, če so sistematične in poglobljene, načrtovane skupaj z učenci,
starši in lokalnimi skupnostmi«. Predlaga tudi »še globlji poseg v slovenske kurikule in
učbenike«, ki bi odpravili »etnocentrično naravnanost« (prav tam).
3.1.6. Vključenost migrantov v okolje
Ugotavljajo tudi, da otroci in starši migranti niso dovolj vključeni v šolsko in širše slovensko
okolje, ker ne poznajo dobro sociokulturno življenje v Sloveniji in ker jih slovenska skupnost,
zaradi njihovega posebnega statusa neekonomskih migrantov, ni pripravljena sprejeti
(Strategija 2007, str. 5). Predlagajo izvajanje dejavnosti v vrtcu in šoli ter širšem okolju, ki bi
bile povezane z medkulturnim učenjem (prav tam, str. 17). Institucije, kot sta Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik in Zavod RS za šolstvo, naj pripravijo letni akcijski načrt za
izvajanje ukrepov (prav tam, str. 18).

3.2. Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole
Smernice za vključevanje priseljencev so bile prvič izdane leta 2009 v besedilu Smernice za
izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). K. Skubic Ermenc je predlagala, naj se
termin otroci tujci nadomesti s terminom otroci priseljenci, s čimer bi zajeli širšo populacijo
otrok (Skubic Ermenc 2010a, str. 169). Leta 2012 izidejo nove smernice, tokrat z naslovom
Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Samo besedilo predstavlja
malenkostno nadgradnjo Smernic (2009), zato bomo predstavili le novejšo verzijo.

Smernice (2012) so namenjene vzgojno-izobraževalnim zavodom, v katere so vključeni otroci
priseljenci. Besedilo navaja predloge, kako izboljšati učno prakso, in možne pristope dela z
otroki, učenci in dijaki tujci ter njihovimi starši v vrtcu, osnovni in srednji šoli ter dijaškem
domu (prav tam, str. 11). Pri predstavitvi pa se bomo omejili na napotke, ki so namenjeni
celotni vzgojno-izobraževalni vertikali, in tiste, ki so namenjeni srednji šoli. Napotke v
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Smernicah bomo primerjali s komentarji K. Skubic Ermenc (2010) iz besedila Med posebnimi
pravicami in načelom interkulturnosti.

Vsebinski sklopi, ki opredeljujejo možne pristope dela (Smernice 2012, str. 11‒23):


Priprava na vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja



Vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja



Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela



Slovenščina kot učni jezik



Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev



Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti



Sodelovanje s starši



Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev



Ukrepi na nacionalni ravni

3.2.1. Priprava na vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja
Znotraj tega sklopa predlagajo, da se zagotovi okolje dobrodošlega sprejema. V okolju naj
bodo informacije o državi, jeziku in kulturi dijaka priseljenca. Učitelji naj bodo o novem
dijaku pravočasno in temeljito informirani. Omogoči naj se dijakova predstavitev oddelku ‒
njegovih izkušenj in njega samega (Smernice 2012, str. 11‒13).
3.2.2. Vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja
Smernice (2012, str. 13) predlagajo zbiranje podatkov o otrocih priseljencih v skladu s
predpisi. K. Skubic Ermenc (2010a, str. 273) nas ponovno opozori na restriktivnost slovenske
zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, ki v veliki meri onemogoča zbiranje podatkov in s
tem ovira pedagoško delo. Pedagoškim delavcem nalagajo tudi preverjanje pravnih
možnosti, ki jih za vključitev omogoča slovenska šolska zakonodaja. Kot smo že prej ugotovili,
pa to zajema predvsem možnost učenja materinščine in slovenščine kot drugega jezika
(ZOFVI 2015, člen 81). Poleg tega predlagajo posredovanje informacije o obstoju spletne
strani infotujci.si, vključitev tolmača ter intervju z otrokovimi starši o posebnostih otroka in
izobraževalnem sistemu, ki ga je obiskoval (Smernice 2012, str. 13).

46

3.2.3. Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela
Smernice predlagajo prilagajanje ocenjevanja znanja posamezniku, pri katerem se
ocenjevanje prilagaja dijakovim komunikacijskim zmožnostim. Na začetku je v ospredju
ocenjevanje izdelkov oziroma oblikovanje portfolija. Smernice (2012) ne opredelijo, koliko
časa naj traja prilagajanje, za razliko od Smernic (2009), kjer prilagoditve omejijo na dve leti.
Predlagajo oblikovanje individualnega programa, ki je opredeljen na podlagi otrokovega
predznanja ter močnih in šibkih področij. V individualnem programu so zapisani prilagoditve,
ukrepi, postopek spremljanja napredka ter vloge in naloge dijaka priseljenca, staršev in
strokovnih delavcev. Individualni program oblikuje učiteljski zbor (Smernice 2012, str. 15).
Kot individualni program se lahko uporabi tudi pedagoška pogodba, ki je opredeljena v
Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (2010). Smernice (2012, str. 16) predlagajo še
spodbujanje dijaka k vključevanju v šolske in obšolske aktivnosti ter pomoč učenca tutorja pri
učenju.
3.2.4. Slovenščina kot učni jezik
Smernice (2012, str. 17) nalagajo vsem strokovnim delavcem skrb za učenje slovenščine
otroka priseljenca. Poudarijo pomembnost, da so osebe, ki poučujejo slovenščino kot tuj
jezik, ustrezno usposobljene in da imajo razvite medkulturne kompetence. Omenijo tudi
različne možnosti učenja slovenščine (intenzivni tečaj na začetku, tečaj med šolskim letom,
uporaba prilagojenih učnih gradiv, skupno branje v šoli (prav tam). K. Skubic Ermenc (2010a,
str. 274) pa predlaga, da se učni načrti za slovenščino prilagodijo dejstvu, da je za nekatere
dijake slovenščina drugi jezik, ter naj bodo toliko odprti, da bo učitelj poučevanje lahko
prilagajal ravni učencev. Kot možno alternativo predlaga pripravo učnega načrta za
slovenščino kot drugi jezik (prav tam).
3.2.5. Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev
Smernice nalagajo strokovnim delavcem skrb, da otrok priseljenec ohranja stik z maternim
jezikom in s kulturo staršev, zato spodbujajo pomoč naravnih govorcev in spletno
komuniciranje s šolami, od koder prihaja dijak, ter pridobivanje literature in gradiv v
maternem jeziku za spodbujanje k branju in uporabo maternih jezikov tudi na spletnih
straneh in na oglasnih deskah (Smernice 2012, str. 19‒20). K. Skubic Ermenc (2010a, str. 274)
pa predlaga, da se poučevanje maternih jezikov priseljencev uvede v kurikule, in sicer tudi na
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formalni ravni, kar pomeni, pomeni, da bi imel vsak učenec formalno možnost postati dvoali večjezičen (prav tam, str. 275).
3.2.6. Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti
Smernice (2010, str. 20) predlagajo, da se večkulturnost in medkulturne zmožnosti razvijajo s
spodbujanjem drugačnosti, edinstvenosti ter zanimanja in radovednosti za spoznavanje
drugih kultur ter s spodbujanjem drugih otrok, da pomagajo otroku priseljencu,
imenovanjem strokovnega sodelavca, ki prevzame vlogo t. i. zaupnika za koordinacijo dela z
dijakom med šolo in starši ter spodbujanjem interakcij med različnimi kulturami. Predlagajo
še spodbujanje otrok, da se vključujejo v mednarodne projekte in k različnim dejavnostim
medkulturne komunikacije. Poleg tega Smernice spodbujajo še k odpravljanju stereotipov in
predsodkov, k oblikovanju vrednot medkulturne vzgoje ter k organizaciji dejavnosti odprte
komunikacije (prav tam, str. 20‒21). Večperspektivni kurikul, ki bi bil usmerjen v
odstranjevanje primerov etnocentrizma in stereotipov ter bi bil podprt z ustreznimi učbeniki
in drugimi gradivi ‒ kakor predlaga K. Skubic Ermenc (2010a, str. 274) ‒, bi lahko na formalni
ravni pomagal strokovnim delavcem razvijati večkulturnost in medkulturne zmožnosti ter
tako olajšal izvajanje predlogov Smernic. Bi pa ta ukrep že spadal na nacionalno raven.

Tudi drugi raziskovalci (prim. Bešter in Medvešek 2010; Žitnik Serafin 2014) so opozarjali na
primanjkovanje gradiv, s katerimi bi si lahko pomagali učitelji. J. Žitnik Serafin (2014) je
izvedla analizo osnovno- in srednješolskih učnih gradiv za pouk slovenskega jezika in
književnosti ter ugotovila, da novejši učbeniki že vsebujejo zamejsko in izseljensko umetnost,
a v njih še vedno ni primerov priseljenske literature, ki, kot pravi, obstaja in si zasluži biti
obeležena v učnih gradivih.
3.2.7. Sodelovanje s starši
Smernice (2012) pri sodelovanju s starši priseljencev poudarijo spoštovanje zasebnosti,
kulture, jezika, svetovnega nazora in vrednot. Poleg tega predlagajo prevajanje sporočil,
pripravo brošur za starše ter njihovo vključitev v različne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah (prav tam, str. 21‒22). K. Skubic Ermenc (2010a, str. 176) poudari še, da so starši
vključeni tudi v odločanje o postopku vključevanje učenca.
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3.2.8. Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
Smernice predlagajo vključevanje zunanjih sodelavcev pri zagotavljanju dodatne pomoči
priseljencem in zagotavljanje stalnega izobraževanja strokovnih delavcev (Smernice 2012,
str. 22).
3.2.9. Ukrepi na nacionalni ravni
Smernice predlagajo, da se na nacionalni ravni poskrbi za ustrezna gradiva za otroke in
strokovne delavce, za nudenje stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev z
vsebinami medkulturne pedagogike ter za objavo imen strokovnjakov in ustanov, na katere
se lahko obračajo strokovni delavci pri iskanju nasvetov in pomoči (Smernice 2012, str. 23).
K. Skubic Ermenc (2010a, str. 275) predlaga še, naj oblasti »uvedejo novo delovno mesto
učitelja asistenta (pomočnika), ki bi ga šole lahko zaposlovale za pomoč različnim pogosto
izključenim otrokom« (prav tam), »odpravijo birokratizacijo učiteljevega dela« in »okrepijo
učiteljevo avtonomijo na ravni učnega procesa« (prav tam).

K. Skubic Ermenc (2015, str. 9) ugotavlja, da so v dokumentih, kot je Strategija (2007), ter v
Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2009, 2012) priseljenci dojeti kot
skupina otrok s primanjkljaji, predvsem na področju jezika. Naloga države pa je, da jim s
poučevanjem slovenščine pomaga pri integraciji v šolski sistem in družbo. Predvideni ukrepi
v strategijah in smernicah spominjajo na postopke, ki jih poznamo pri usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami. Zaradi tako zastavljenih postopkov so učenci razumljeni kot učenci s
posebnimi potrebami, čeprav imajo v primerjavi s njimi zelo omejeno pomoč (prav tam).
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4. Moč participacije dijaka priseljenca na oblikovanje lastnega izobraževanja
V tem poglavju predstavimo, kolikšen vpliv ima dijak priseljenec na oblikovanje lastnega
izobraževanja. Predstavili bomo njegove formalne možnosti, zapisne v pravilnikih (Pravilnik o
ocenjevanju znanja v srednjih šolah 2010, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 2010) in
strokovnih dokumentih (Konvencija o otrokovih pravicah 2009), ter, kaj o možnostih
participacije ugotavljajo drugi avtorji (Kodele in Lesar 2015, Kovač Šebart in Krek 2007,
Resman 2006). »Ne glede na vstopni položaj otrok priseljencev je ob vpisu v slovenski
vzgojno-izobraževalni sistem njihov pravni status izenačen z vsemi vključenimi otroki«
(Smernice 2012, str. 2). Zaradi tega bomo v nadaljevanju predstavili tudi določila, ki veljajo za
vse dijake in hkrati tudi dijake priseljence.

T. Kodele in I. Lesar (2015) sta naredili primerjavo opredelitev participacije med tremi
raziskovalci (Hart 1992; Shier 2001 in G. Lansdown 2010 v Kodele in Lesar 2015, str. 39‒42).
Ugotovili sta, da se njihove opredelitve med seboj povezujejo. Opredelitve participacije ležijo
na premici: od točke, kjer odločajo učitelji, otroci pa so seznanjeni z dogajanjem in lahko tudi
izrazijo svoje mnenje, do naslednje ravni, ki predstavlja možnost, ko o aktivnostih še vedno
odločajo učitelji, a v sodelovanju z otroki, in ravni, ki sledi in kjer otroci vodijo aktivnosti,
učitelji jih po potrebi podpirajo ali pa skupaj z njimi enakovredno sprejemajo odločitve.
Zadnja možnost je za učitelja najtežja, saj je ta še vedno omejen z zunanjimi pravili vodenja
pouka in doseganja ciljev. S tem hodi po tanki črti med dajanjem odgovornosti mladim in
tem, da bo videti, kot da sam ne ve, kaj dela, in za nasvet sprašuje dijake. Pomembno je, da
vsi udeleženci poznajo cilje, ki jih morajo doseči, in omejitve pri načinih, kako jih doseči.

»Participacija učencev v kulturno mešanih oddelkih je tudi eden ključnih pogojev
povezovanja učencev v kolektiv. Participacija izhaja iz vere v človeka, vere, da je sposoben
uravnavati svoja delo in življenje. Participacija je človekova pravica odločanja o tem, kaj se
bo z njim dogajalo in kaj bo postal. Pravica do participacije je pravica, ki pripada vsem; je
izraz enakopravnosti in enakovrednosti ljudi (učencev) in se uresničuje v sodelovanju med
vrstniki, z razpravljanjem in odločanjem. Ob tem se med učenci različnega socialnega,
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verskega in kulturnega izvora razvija kolegialna in prijateljska kultura« (Resman 2006, str.
210‒211).

Resman (2006, str. 209) se zavzema za vzgojno-izobraževalno prakso, pri kateri učence
seznanjamo s svojimi stališči in vrednotami, a jim pri tem ne ukazujemo, kaj naj delajo, torej
táko, v kateri učenci sami iščejo relacijske, etične, poklicne vrednote in ideale, ki so skladni z
njihovimi realnimi življenjskimi izkušnjami. Kot osnovno sredstvo prepoznavanja kulture
učencev pa določi empatijo, s katero učitelj pomaga, da vstopi v učenčev svet in mu pomaga
priti do spoznanj (prav tam). Pravico, da je mnenje dijakov priseljencev slišano, zagotavlja
Konvencija o otrokovih pravicah (2009; v nadaljevanju Konvencija 2009) v 12. členu, kjer
piše: »Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico
do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti mnenj pa se presoja
v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo« (prav tam). T. Kodele in I. Lesar (2015) nas
opozorita, da tak zapis odpira vprašanja, kdaj so otroci sposobni izoblikovati lastna mnenja in
koliko so tehtna za tiste, ki presojajo, ali se bo njihovo mnenje upoštevalo. Mnenje se lahko
izrazi tudi na neverbalen način, z risbo, s telesno govorico, kretnjami ali preko igre. 13. člen
Konvencije (2009) pa jim zagotavlja ravno to ‒ svobodo izražanja, iskanja, sprejemanja in
širjenja informacij in idej ne glede na način (ustni, pisni, tiskana ali umetniška oblika). Tako
lahko svoje mnenje podajo ne le najmlajši otroci, ampak tudi priseljenci, ki se morajo jezika
še naučiti.

V prispevku Ali formalni in strokovni dokumenti s področja šolstva spodbujajo participacijo
učencev? (Kodele in Lesar 2015) so predstavljeni odgovori na vprašanje, »kakšno je
pojmovanje participacije v formalnih in strokovnih dokumentih, ki opredeljujejo delo v
slovenskih osnovnih šolah« (prav tam, str. 36). Ugotovili so, da je stanje participacije na
precej nizkem nivoju in da včasih bolj meji na neparticipacijo. Odrasli (starši, učitelji) imajo
pravico odločanja. Ponekod je določeno, da so otroci vprašani za mnenje, ki pa ga odraslim ni
treba upoštevati (prav tam). Učitelj mora dijakom omogočiti sodelovanje pri načrtovanju
preverjanja in ocenjevanja znanja (ZGim 2007, člen 38). Če se dijak ne strinja z oceno iz
letnega spričevala, ugovor predloži ravnatelju, ki imenuje komisijo, s pomočjo katere
sprejme odločitev, ali bo ugovor sprejel ali zavrnil. Njegova odločitev in ocena komisije sta
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dokončni (prav tam, člen 41). Enako velja tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI
2006, člen 81).

Dijaki priseljenci nimajo posebnih prilagoditev po Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih
šolah (2010), je pa v 11. členu Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (2010) opredeljeno,
da se lahko dijaku v primeru prihoda iz tuje države prilagodi izvedba pouka s pedagoško
pogodbo, če bi s tem prispevali k njegovemu boljšemu uspehu. Pedagoška pogodba se sklene
med ravnateljem (kot predstavnikom šole), starši in dijakom. Glede izvedbe pouka pa
določijo: pravice in obveznosti dijaka šole; načine in roke ocenjevanja znanja dijaka; obdobje,
za katero se sklene pedagoška pogodba, in razloge za mirovanje oz. prenehanje pogodbe
(prav tam). Dijakov podpis na pogodbi sicer še ne pomeni, da je dejansko sodeloval pri
nastajanju pogodbe. Čisto možno je, da so strokovni delavci šole pogodbo sestavili sami,
vendar s podpisom pogodbe dijak jamči, da se z njo strinja vsaj na formalni ravni. T. Kodele in
I. Lesar (2015) poudarita, da formalna možnost participacije ni dovolj, je pa pomemben
začetek, ki pedagoške delavce spomni, da je glas učencev in dijakov pomemben ter da ga
moramo upoštevati in jim s tem dati možnost enakovrednega sodelovanja tudi pri
postavljanju pravil in ciljev. Predlagata okrepitev ozaveščanja šolskih strokovnih delavcev o
pomenu participacije učencev ter spodbujanje k dojemanju otrok kot o kompetentnih bitjih
(prav tam, str. 49).

Pedagoška pogodba je formalna priložnost, da dijak pove svoje mnenje. Dober učitelj pa
njegovega mnenja ne bo upošteval le na začetku šolskega leta, ampak bo našel tudi ostale
priložnosti, v katerih bo lahko dijak sprejemal odločitve in tudi stal za posledicami. Šolsko
okolje je okolje, kjer dijak sicer težje nosi tudi posledice svojih odločitev, saj šolo kot
družbeno institucijo opredeljujejo pravila in norme, ki so določeni od zunaj (Kovač Šebart in
Krek 2007, str. 35). Raziskovalca predlagata, da učitelj od zunaj postavljena pravila kot taka
tudi predstavi učencem ter se z njimi pogovori o razlogih za utemeljitev teh pravil in o
potencialni potrebi po spreminjanju. Popolna demokracija v šoli namreč ni mogoča, to pa
zato, ker določena pravila že obstajajo in jih niti učenci niti delavci šole ne morejo kar tako
spremeniti. Kljub temu da so pravila postavljena od zunaj, imajo učitelji in učenci vseeno
pravico, da se o njih prevprašujejo, jih reflektirajo in vadijo njihovo sprejemanje. Ali bo ta
pravica dejansko omogočena, pa je odvisno od učitelja. Za avtonomno odločanje je potrebna
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vaja, paziti pa moramo, da odločanje ni le navidezno in da se mladi ne odločajo o nečem, na
kar dejansko nimajo vpliva, saj gre v tem primeru za manipulacijo. Hkrati pa je pomembno,
da jim, takrat ko možnost odločanja imajo, odločanje tudi dejansko omogočimo. Seveda pa
prej poskrbimo, da imajo ustrezno znanje, na podlagi katerega se bodo lahko utemeljeno
odločili (Kovač Šebart in Krek 2007).

Tudi glede poteka pouka ne morejo o vsem odločati učenci sami, to pa zato, ker morajo
učitelji slediti učnim načrtom ter zahtevam zakonov in pravilnikov. Lahko pa učitelji dijakom
priseljencem olajšajo razumevanje šolskega vsakdana, npr. jim obrazložijo, da se predmeti
izvajajo v različnih učilnicah, ter posredujejo informacije o tem, kdaj je čas za malico, koliko
časa traja odmor, kakšen je postopek na začetku in koncu ure itd. Seveda jim razlaganje
vsega tega v slovenščini, pa čeprav zelo počasi, ne bo čisto nič pomagalo. Najde naj se
alternativni način (Bešter in Medvešek 2010).

Učitelj lahko s svojim načinom vodenja spodbuja participacijo učencev. Pri izbiri strategij
vodenja razreda je namreč avtonomen. Sam se odloča o tem, kako bi dijake vključil v proces
nastanka učne ure. M. Pšunder (2011, str. 45) pravi, da si mora učitelj, ki želi spodbujati
participacijo učencev, najprej odgovoriti na vprašanje, »kakšne odzive učencev si želi« (prav
tam). Pripravljen mora biti tudi na to, da »se bodo učenci različno odzvali« (prav tam), saj
različni učenci potrebujejo »drugačno stopnjo podpre in spodbud« (prav tam). Učitelj lahko
participacijo, z izbiro strategij vodenja razreda, spodbuja ali zavira. M. Pšunder (2011) razdeli
strategije vodenja razreda na preventivne, proaktivne in reaktivne. Preventivne in proaktivne
strategije označi kot tiste, ki so bolj v skladu s sodobnimi trendi vodenja razreda (prav tam,
str. 73). Med preventivne in proaktivne strategije vodenja razreda spadajo strategije, ki jih
učitelji uporabljajo z namenom, da bi zmanjševali pojavljanje neprimernega vedenja pri
učencih, in so: načrtovanje začetka šolskega leta, obvladovanje fizičnega prostora,
oblikovanje pravil in postopkov, vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učencem,
oblikovanje sodelovanja oddelčne skupnosti, partnerstvo med šolo in domom, načrtovanje in
izvajanje pouka (prav tam, str. 75).
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5. Uspešnost vključevanja dijakov priseljencev v srednješolsko skupnost
Priseljenci se v izobraževanje vključujejo v državah, kamor se priselijo. Delež priseljencev,
vključenih v izobraževanje, je v državah članicah OECD narasel z 9 %, v letu 2003, na 12 %, v
letu 2012. Hkrati pa se je izboljšala njihova uspešnost v primerjavi z učenci brez
migrantskega ozadja, vendar s podobnim socialno-ekonomskim statusom (OECD 2014, str.
12).

Heckmann (2008) je z metaanalizo preverjal uspešnost strategij evropskih šol in družbe pri
vključevanju otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem. Njegove ugotovitve so
pomembne tudi za slovensko integracijsko politiko. Poročilo Education and migration,
strategies for integratin migrant children in European schools and societies (Heckmann 2008)
se nanaša na osnovnošolce, dijake in študente migrante oz. z migrantskim ozadjem. Poročilo
je razdeljeno na tri ravni, na nacionalno – makro raven, šolsko – srednjo raven ter družinsko
– mikro raven. V nadaljevanju bomo povzeli tiste ugotovitve, ki so pomembne za doseganje
uspešnega vključevanja dijakov v srednješolsko izobraževanje. Heckmann (2008) v poročilu
uporablja izraz »migrant students« za učence, otroke, dijake, študente z migrantskim
ozadjem oz. za člane manjšine (prav tam, str. 7). Mi bomo za izraz »migrant students«
uporabili izraz migrantski učenci in s tem mislili na vse učence v šolski vertikali, tudi dijake in
študente.

Ugotovitve poročila za nacionalno raven (prav tam):


Migrantski učenci so prikrajšani pri načinu vpisovanja v šolo, pri izboru šole, pri
trajanju obiskovanja šole, pri kazalnih dosežkih, pri osipu in pri tipu zaključnega
certifikata, ki ga dobijo.



Stopnja povezanosti učenčevih dosežkov s socialno-ekonomskim izvorom je v
precejšnji meri odvisna od specifik nacionalnega sistema vzgoje in izobraževanja in
njegovega konteksta.



Dosežki migrantskih učencev so sorazmerno višji v državah z nižjo ekonomsko
neenakostjo.



Izobraževalni dosežki migrantskih učencev so boljši v enotnih sistemih s pozno
selekcijo učencev glede na njihove dosežke in slabši v sistemih z visoko selektivnostjo.
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Ugotovitve poročila za šolsko raven (prav tam, str. 8):


Šola ima pomembno vlogo pri integraciji migrantskih učencev. Zato relativna
odsotnost ali popačena reprezentacija migrantov v šolskem kurikulu, v učbenikih in
drugih šolskih materialih, ki so prisotni v življenju šole, škodi samopodobi in
samospoštovanju manjšinskih skupin učencev ter negativno vpliva na njihove
možnosti za šolski uspeh.



Vsaka šola je pomembna. Raziskave o kvaliteti šole potrjujejo hipotezo, da so šole, ki
so dobre za vse učence na splošno, dobre tudi za učence migrante in njihove
izobraževalne priložnosti.



Sovrstniki imajo pomemben vpliv na dosežke migrantskih učencev. Koncentracija
migrantskih otrok v šoli zniža njihove akademske dosežke. Migrantski učenci, ki imajo
sošolce z boljšimi učnimi dosežki in višjimi izobraževalnimi aspiracijami, so pogosteje
nagnjeni k temu, da tudi sami zvišajo svoje izobraževalna pričakovanja in dosežke.



V šolah za učence s posebnimi potrebami obstaja prevelik delež migrantskih učencev.



Diskriminacija je pogosto pomemben faktor, ki vpliva na dosežke migrantskih
učencev. Raziskave kažejo, da je prikrajšanje migrantskih učencev za pomoč
najpogostejša oblika diskriminacije v izobraževanju.



Nižja pričakovanja učiteljev negativno vplivajo na zavzetost migrantskih učencev.



Učitelji z migrantskim ozadjem imajo pozitiven vpliv na dosežke migrantov v šoli.



Vključevanje staršev v šolsko delo njihovega otroka je pozitivno povezano z dosežki
otroka v šoli. Imigrantski starši ne iščejo stika s šolo.



Mentorstvo v različnih oblikah in z različnimi izvajalci lahko občutno izboljša učne
dosežke.

Ugotovitve poročila za družinsko raven (prav tam, str. 9):


Poročilo poudari pomembnost obvladanja jezikov, maternega jezika in jezika države,
kamor se priselijo, ter pomembnost podpornih programov.

Ugotovitve poročila (Heckmann 2008) nam povedo, da lahko prizadevanja in uspeh
migrantskih učencev izboljšujemo s kvalitetno šolo, ki ima pozno selekcijo; z učitelji, ki
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migrantske učence spodbujajo in razumejo njihov položaj; s sošolci, ki imajo sami visoke
aspiracije; z nediskriminacijo; z vključevanjem staršev ter mentorstvom.

Uspešnost vključevanja dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje v Sloveniji pa je
ugotavljala A. Kolednik (2010) ‒ na podlagi raziskave PISA 2006. Z analizo so primerjali učne
dosežke pri naravoslovni pismenosti dijakov (15-letnikov) priseljencev (prve in druge
generacije) in celotne populacije dijakov ter ugotovili, da imajo priseljenci statistično
pomembno slabše učne dosežke, za kar pa ni vzrok le priseljevanje ampak tudi potencialno
slabši socialno-ekonomski in kulturni status ter neznanje jezika države, v katero so se priselili.

Po podatkih PISE 2006 je v Sloveniji, med dijaki, starimi 15 let, 1,8 % priseljencev prve
generacije, od katerih jih največ obiskuje srednje tehniško in strokovno izobraževanje (STSI)
(44,4 %), nato srednje poklicno izobraževanje (SPI) (23,7 %). Splošno in klasično gimnazijo
obiskuje 17,2 %, strokovno gimnazijo pa 13,3 %. Najmanj jih je v nižjem poklicnem
izobraževanju (1,4 %) (Kolednik 2010, str. 142). Zanimiv je tudi podatek, da govorijo dijaki
priseljenci, ki obiskujejo splošno ali klasično gimnazijo, doma v glavnem slovensko, dijaki
priseljenci, ki obiskujejo srednje in nižje poklicno izobraževanje, pa doma pogosteje govorijo
drug jezik. Podatek velja za priseljence prve in druge generacije skupaj (Prav tam, str. 142‒
143).

Statistično pomembne razlike se kažejo v povprečnih dosežkih pri naravoslovju, in sicer:
priseljenci prve (za 49 točk) in druge generacije (za 57 točk) imajo nižje povprečne dosežke
na ravni države v primerjavi z naravnimi govorci. Razlike so statično pomembne tudi v vseh
programih srednješolskega izobraževanja (prav tam, str. 143). Na vseh programih imajo, v
primerjavi s priseljenci druge generacije, boljše rezultate priseljenci prve generacije, pri
čemer A. Kolednik opozori, da je lahko razlog za to tudi manjše število dijakov prve
generacije, zajetih v raziskavo (prav tam, str. 146).

Priseljenci prve generacije, ki doma govorijo slovensko, dosegajo višje povprečne dosežke pri
naravoslovju v primerjavi z dijaki priseljenci, ki doma govorijo najpogosteje drug jezik (prav
tam, str. 144). To je dodaten argument pri spodbujanju, naj se tudi starši vključujejo v tečaje
učenja slovenščine, saj bodo tako svoje otroke lažje spodbujali in jim bili v pomoč.
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Z regresijsko analizo so ugotovili, da »jezik in socialno-ekonomski in kulturni status vplivajo
na razlike v dosežkih pri naravoslovju med dijaki priseljenci in dijaki naravnimi govorci med
posameznimi programi srednješolskega izobraževanja« (prav tam, str. 145). To pomeni, da
bodo dosežki tistih, katerih materni jezik ni slovenščina ter katerih socialno-ekonomski in
kulturni status sta nižja, verjetneje slabši, zaradi česar se bodo posledično lahko vpisali na
srednje šole z nižjo omejitvijo točk ali brez nje ‒ kar v Sloveniji predstavljajo šole strokovnega
in poklicnega izobraževanja. So pa ugotovili še, da obstajajo tudi drugi nepojasnjeni oz.
nezajeti dejavniki, ki pomembno vplivajo na dosežke.

Zaključki se ujemajo tudi s poročilom Education and migration, strategies for integratin
migrant children in European schools and societies (Heckmann 2008), v katerem so ugotovili,
da so učenci migranti v slabši poziciji glede izbire šole, da dosegajo med šolanjem slabše
dosežke in izkazujejo večji osip. Hkrati pa so ugotovili, da so njihovi primanjkljaji nižji v
državah z manjšim razmahom ekonomske neenakovrednosti, večjim vlaganjem v varstvo
otrok in dobro razvitim sistemom predšolske vzgoje (prav tam).
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6. Medkulturna skupnost
V srednjih šolah se izobražujejo dijaki, pripadniki različnih kultur, rojeni v različnih državah in
z različnimi maternimi jezikih (Kolednik 2010). Ta raznolikost lahko postane problem, če se je
ne prizna ter ustrezno neguje (Devetak 2007, str. 33). V Beli knjigi (2009) ugotavljajo, da
lahko zapiranje vrat pred raznolikostjo okolju ponudi le navidezno varnost. Umik v očitno
pomirjujoče udobje ekskluzivne skupnosti lahko vodi v zadušljiv konformizem. Odsotnost
dialoga vse prikrajša za prednosti novih kulturnih obzorij, potrebnih za osebni in socialni
razvoj v globaliziranem svetu. Segregirane in obojestransko izključujoče se skupnosti
ustvarjajo klimo, ki je pogosto sovražna individualni avtonomiji ter neovirani izvedbi
človekovih pravic in osnovne svobode (prav tam, str. 8). Medkulturna skupnost je skupnost,
kjer raznolikost ne le obstaja, ampak se tudi ceni in neguje. Medkulturna skupnost »pomeni
sožitje med ljudmi in temelji na svobodi, spoštovanju sočloveka, strpnosti, enakosti,
pravičnosti, solidarnosti, odgovornosti, sodelovanju, participaciji. Je koncept, za katerega je
značilen skupnostni ideal – solidarnost, zaupanje v pripadnika skupnosti ter soglasje glede
skrbi in odgovornosti za posameznika in skupnosti« (Resman 2006, str. 204).

Resman nas opozori, da ni dovolj le zapis medkulturnih vrednot na papirju, saj vrednote
»učiteljev, učencev in staršev (družin) bolj vplivajo na oblikovanje kulture šole kot pa v
sistemskih dokumentih in nacionalnem kurikulumu deklarirane vrednote« (Resman 2006,
str. 206). Za cilj medkulturne skupnosti postavi življenje različnih ljudi v sožitju, ki se dosega z
iskanjem skupnih značilnosti ter z iskanjem razlogov za skupno življenje in delo (prav tam,
str. 207). Medkulturna skupnost se vzpostavlja z medkulturnim kurikulom. Ta pa ne
predstavlja le proslav, opomb pod črto v učbeniku ali serije izjem, ki omenijo medkulturno
realnost (Resman 2003, str. 68). Na ravni institucije je treba manjšini zagotoviti možnosti
ohranjanja in negovanja njene kulture. Resman predlaga, da se negovanje kulture izvede s
fakultativnim učenjem jezika manjšine, s kulturnimi skupinami, etnološkimi zbirkami in krožki
ter tako, da se dijaki naučijo jezika drug drugega (manjšinskega ali večinskega) toliko, da
bodo lahko participirali v skupnosti (prav tam, str. 69).
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6.1. Doprinos učiteljev k medkulturnosti
Učitelji so tisti, s katerimi imajo dijaki največ stika v šoli in ki imajo lahko posledično največji
vpliv na njih. Resman (2006, str. 215) jim zato namenja odločilno vlogo v razvoju
medkulturne šolske in oddelčne skupnosti. Opozarja jih, da morajo spoznati vsakega otroka
posebej ter da otrok iste narodne, kulturne ali verske skupnosti ne smejo avtomatično
enačiti med seboj in predvidevati, da bodo imeli vsi od njih enaki vrsto in stopnjo zanimanja
ter motivacijo za izobraževanje in prostočasne aktivnosti. Opozori pa tudi na pomembnost
zavedanja stereotipov pri sodelovanju s starši ter na pridobivanje zaupanja staršev v to, da
delajo učitelji skladno z njihovo predstavo/željo o otrokovi bodočnosti (prav tam, str. 213).
Nižja pričakovanja učiteljev glede učnih dosežkov manjšinskih skupin imajo namreč na
splošno negativen vpliv na njihove dosežke. Učitelji, ki so sami del manjšinske skupine ali so z
njo povezani, pa na migrantske otroke vplivajo pozitivno. Pozitiven vpliv na zavzetost mladih
ima tudi mentorstvo (Heckmann 2008, str. 9).

R. Bešter in M. Medvešek (2010) sta ugotovili, da se pedagoški delavci zavedajo
pomembnosti spodbude, saj »poudarjajo, da migrantski otroci in njihovi starši potrebujejo
dodatno pomoč in spodbudo na različnih področjih (npr. različne oblike svetovanja, tečaje s
praktičnimi vsebinami), ne zgolj dodatnih ur učne pomoči pri posameznih predmetih« (prav
tam, str. 215). »Zlasti šole, ki se srečujejo z večjim številom migrantskih otrok in imajo s tem
več izkušenj, se zavedajo, da morajo svoje delo prilagoditi potrebam teh otrok in ne
obratno« (prav tam). Glede uporabe maternega jezika pa so učitelji razdeljeni. Nekateri
podpirajo njegovo rabo, drugi pa menijo, da bi morali starši s svojimi otroki doma govoriti v
slovenskem jeziku (prav tam, str. 247). Menita tudi, da je treba »posodobiti izobraževalne
programe institucij, kjer se izobražujejo bodoči učiteljski kadri, in hkrati omogočiti različne
oblike dodatnih izobraževanj za učitelje, da bodo čim bolj usposobljeni za delo z
migrantskimi otroki in njihovimi starši« (Medvešek in Bešter 2010, str. 104). Tudi v Beli knjigi
(2008, str. 25) predlagajo omogočanje vadbe učiteljem o tem, kako delovati v multikulturnih
družbah.

K. Skubic Ermenc (2015) je s kvalitativno pilotno raziskavo, ki jo je opravila v sodelovanju s
študentkami 3. letnika prvostopenjskega programa Pedagogika in andragogika, s
polstrukturiranim intervjujem, ugotavljala, kakšne so izkušnje devetih učiteljev s
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poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Ugotavljajo, da se učitelji zavedajo prisotnosti več kultur v oddelkih, ter tudi, da se učitelji
bolj zavejo multikulturnosti, ko gre za dijake z jezikovnimi primanjkljaji. Ukrepi, ki jih učitelji
uporabljajo pri poučevanju priseljencev, so: pomagajo si s prevajalcem; z drugim jezikom
(npr. angleščino); pogosteje preverjajo, ali dijaki razumejo vsebino; prilagodijo vaje na
delovnem listu (težavnost nalog, jezik); snov dopolnjujejo z več primeri; individualno delo z
dijakom, medtem ko ostali samostojno rešujejo nalogo; pomagajo jim pri učenju slovenščine
z razlago v njihovem jeziku, z nebesednimi znaki, s pomočjo učenca, ki je vešč obeh jezikov;
pri ocenjevanju uporabijo alternativni način pridobivanja ocen (npr. seminarska naloga o
temi, ki jim je blizu), bolj so pozorni na vsebino kot na pravilno izražanje (prav tam, str. 13‒
16). Na ravni šole pa se izvajajo dodatna učna pomoč, tutorstvo in multikulturni projekti. K.
Skubic Ermenc (2015, str. 16) opozori, da ti projekti ne smejo biti zasnovani le kot
predstavljanje kulture priseljencev večinski populaciji. Njihov cilj naj bo bolj medkulturno
naravnan, v smislu poudarka na prepletanju kultur. Učitelji namreč opažajo, da večinska
populacija slabo sprejema, če se skupina dijakov pogovarja med seboj v jeziku, ki ni
slovenščina, ter da so dijaki, ki ne obvladajo slovenščine, pogosteje izolirani ter se tudi manj
družijo s sošolci (prav tam, str. 17).

6.2. Doprinos svetovalnih delavcev k medkulturnosti
Svetovalni delavec je strokovna podpora tako učiteljem kot dijakom. S procesom
medkulturnega svetovanja oz. pomoči dijakom pomaga v raznolikih pogojih ‒ ki jih
povzročajo različne socialne, verske, kulturne idr. posebnosti dijakov ter okolja ‒ dosegati
njihove šolske, poklicne in življenjske cilje (Resman 2006, str. 203). »Naloga svetovalnega
delavca (čeprav ne najprej ali samo njegova) je pomagati učencem različnega kulturnega in
socialno-ekonomskega izvora in stanja ter razviti kompetence – zavest, znanje in spretnosti –
za življenje in razvoj v socialno-kulturno drugačnem okolju, kot ga je vajen in v katerem se je
socializiral« (prav tam).

Naloge svetovalnega delavca pri vzpostavljanju in vzdrževanju medkulturne skupnosti so
identifikacija morebitnih deviacij, ki rušijo medkulturnost, strokovna pomoč učiteljem pri
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njihovem osebnem napredku in pri napredkih učencev, sodelovanje pri razvijanju oddelčne
skupnosti, pomoč učencem, ki so jih sošolci izločili pri druženju, pomoč učencem, da se
vključijo v večinsko kulturo, ne da bi bila prizadeta njihova socialno-kulturni izvor in
identiteta, navezovanje stika s starši, ki sami ne pokažejo zanimanja za otrokovo
izobraževanje (Resman 2006, str. 215‒216).

Svetovalni delavci naj bi prek svojega dela sledili pedagoškemu načelu medkulturnosti,
omogočali uresničevanje ciljev šole2 ter »učencem priseljencem pomagali obvladovati
njihove težave, izpolnjevati prilagoditvene naloge, ki so postavljene pred njih, in krepili
obvladovalne sile učencev pri soočanju s prilagoditvenimi izzivi. Šolski svetovalni delavci in
učitelji naj bi zmanjševali neugodne vplive učenčeve drugačnosti – kulturne, jezikovne,
religiozne, barve kože itn., hkrati pa bi s tem preprečevali, da etnične in kulturne razlike ne
postanejo podstat raznovrstnim težavam na šolskem in posameznikovem psihosocialnem
področju. Učencem priseljencem naj bi pomagali, da bodo našli svoje mesto v novem okolju
in novi družbi ter v svojem socialnem okolju« (Mrvar 2004, str. 149).

6.3. Doprinos oddelka k medkulturnosti
Medkulturnost kot pedagoško načelo pride najbolj do izraza v oddelku. Dijak preživi s svojimi
sošolci največ časa, zato je pomembno, da se med njimi počuti kar najbolj sprejetega.
»Interkulturna skupnost se začne oblikovati v oddelku, kjer se vsi dijaki najbolj neposredno
srečujejo z značilnostmi pluralnega« (Resman 2006, str. 204).

R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 242) sta ugotovili, »da imajo dijaki migranti prav v
razrednem kolektivu največjo podporo in da se v njem dobro počutijo. Nekoliko manj
sprejete se počutijo na ravni širšega kolektiva, na primer od dijakov iz drugih razredov. S tega
vidika omejevanje medkulturnih programov samo na razrede, v katere so v večjem številu
vključeni dijaki migranti, ni smiselno, saj bi tovrstne programe medkulturnega učenja
potrebovali tudi vsi drugi« (prav tam).

2

Cilje šole smo podrobneje obravnavali v poglavju Formalni okvir vzgoje in izobraževanje dijakov priseljencev.
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Intervju z E. Murgić (2015), profesorico angleščine iz Bosne in Hercegovine, ki se je priselila v
Slovenijo, nam ponudi vpogled, kako se mogoče tudi današnji dijaki priseljenci počutijo, ko
se priselijo. E. Murgić se je priselila v Novo mesto in se tam vključila v več programov,
pripravljenih za tujce, ki jih je izvajal Razvojno-izobraževalni center Novo mesto (RIC), kot
npr. Zaživimo v novi državi, študijski krožek Poznam deželo, ki je trenutno moj dom?,
Začetna integracija priseljencev. V programih je ne samo izvedela več o državi, kjer živi,
ampak tudi našla družbo. S pomočjo programov je postala samozavestnejša pri uporabi
slovenščine in pri vključevanju v družbo. »Učenci, ki znajo dobro komunicirati v različnih
kulturnih okoljih, ki ponazarjajo jezike različnih kultur in kulturnih manjšin ter obvladajo
različne kulturne prostore, so uspešnejši pri navezovanju stikov z ljudmi in tudi pri učenju«
(Resman 2006, str. 205).

Priseljenci lahko določene ukrepe, ki se strokovni javnosti zdijo smiselni, dojemajo tudi kot
negativne. V končni fazi je njihov občutek sprejetosti tisti končni faktor pri presojanju, ali so
ukrepi dosegli svoj namen. Eden takih primerov je priporočilo, da ni dobro, da je v mestu
visoka koncentracija priseljencev oz. pripadnikov določene etnične pripadnosti na enem
območju (Bešter 2007, str. 107). Vendar pa so »številne sociološke raziskave pokazale, da
priseljenci prav koncentracijo priseljenske skupnosti v enem delu mesta ocenjujejo kot zelo
pomembno za svojo integracijo« (Bauböck 1994 v Bešter 2007, str. 110).

6.4. Doprinos družine k medkulturnosti
Poudarjena pomembnost sodelovanja s starši je izražena v vseh predhodno predstavljenih
zakonih in strokovnih dokumentih kot tudi pri raziskovalcih. Sodelovanje staršev s šolo
omogoča informiranost »o delu in napredovanju otroka v njegovem učnem in osebnostnem
razvoju«, njihovo sodelovanje z učitelji pa pripomore »k zbliževanju otrok in staršev, kar je
temeljni vzvod dobrega učnega dela v šoli« (Kalin idr. 2009, str. 13). Resman (2006, str. 212)
nalaga učiteljem, da spoštujejo vrednote družine in okolja, iz katerega prihaja otrok, saj bodo
drugače s starši in otrokom v večnem konfliktu. Da bo medkulturna vzgoja lahko uspešna, je
pomembna aktivna participacija staršev tudi pri načrtovanju kurikula (prav tam, str. 213).
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»Zato se interkulturna šolska skupnost in interkulturna vzgoja oblikujeta in vzdržujeta v
sodelovanju s starši vseh (tudi drugačnih) otrok in organizacijami, ki so nosilke različnih
kulturnih skupin in skupnosti« (prav tam).

Vključenost staršev pozitivno vpliva na dosežke otrok, vendar pa imigrantski starši na splošno
kontakta s šolo ne iščejo (Heckmann 2008, str. 9). R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 253)
sta z intervjuji ugotovili, da učitelji zaznavajo, da se starši včasih izogibajo stiku s šolo zaradi
neznanja jezika ali prezaposlenosti. Resman (2006) od svetovalnih delavcev pričakuje, da
bodo našli način, kako se približati tistim staršem, ki se v šolsko skupnost ne vključujejo
aktivno. »Sodelovanje staršev je večje, bolj motivirano, če je vezano s spoznanjem, da bodo
pomagali svojemu otroku« (Kalin idr. 2009, str. 33).

Priseljeni starši dijakov priseljencev so na podlagi Uredbe o integraciji tujcev (2008, člen 2)
upravičeni do programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino,
kulturo in ustavno ureditvijo; do vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev
javnoveljavne izobrazbe in v postopke pridobivanja certifikatov o nacionalno poklicni
kvalifikaciji; do spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi
državljani; ter spodbujanja pri informiranju v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko
družbo. Brezplačno obiskovanje tečaja je opredeljeno s pogoji, glede na to: kako so prišli v
Slovenijo, iz katere države so in kakšno dovoljenje za prebivanje imajo (za začasno ali stalno).
Najdaljši brezplačni tečaj obsega 180 ur ter dodatnih 30 ur seznanjanja s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (Uredba o integraciji, členi 3, 10, 18). Poleg tečaja
slovenščine se priseljenci lahko udeležijo tudi programa ZIP (Začetna integracija za tujce), ki
ga izvajajo ljudske univerze po vsej Sloveniji ‒ če torej prihajajo iz držav, ki niso članice EU.
Program je namreč namenjen le državljanom tretjih držav.

Starši in osebe v družinskem okolju imajo pomembno vlogo pri pripravi mladih na življenje v
kulturno različni družbi. Kot vzgled svojim otrokom morajo biti osveščeni glede spreminjanja
mentalitete in percepcij. Programi izobraževanja odraslih in družin, ki obravnavajo
problematiko kulturne raznolikosti, lahko pomagajo družinam pri izpolnjevanju te vloge (Bela
knjiga 2009, str. 18).
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7. Primeri iz prakse
Pri iskanju primerov dobre prakse smo se osredotočili na misel, da je dobra praksa tista, ki
ima za ciljno populacijo svojega delovanja celotno učno populacijo, ki jo vzgaja v duhu
medkulturnosti (Skubic Ermenc 2010b, str. 85). Dobra praksa v skladu z načeli medkulturne
pedagogike skrbi ne samo za učenje slovenščine in maternega jezika, ampak tudi za
spoznavanje vseh manjšinskih kultur med poukom. Medkulturnost upošteva kot didaktično
načelo, kar pomeni, da iz pouka načrtno izločuje etnocentrična stališča, upošteva predznanje
otrok in dejstvo, da slovenščina ni materni jezik vseh otrok, kar tudi zahteva večjo strpnost in
podporo pri komunikaciji (Skubic Ermenc 2003, str. 53‒56).

7.1. Projekt EDUKA
Primer dobre prakse razvijanja medkulturnosti je tudi Projekt EDUKA – Vzgajati k različnosti
(Vidau in Bogatec 2015), pri katerem so se osredotočili predvsem na razvijanje medkulturnih
kompetenc ter čezmejno povezovanje in sodelovanje med Italijo in Slovenijo. Projekt je
deloval med leti 2011 in 2014, še vedno pa obstaja spletna stran eduka-itaslo.eu, kjer je
dostopno tudi gradivo, ki so ga ustvarili in ki se lahko uporablja pri ozaveščanju in doseganju
medkulturnosti v Sloveniji. S projektom EDUKA – Vzgajati k različnosti so želeli ozaveščati
šolsko populacijo o temah medkulturne vzgoje in izobraževanja ter ustvarjati znanje in
orodja za vzgajanje k različnosti ter razvijati medkulturni dialog v šolah in univerzah. Izvedli
so zelo obširen projekt. Rezultat tega projekta je nabor novih knjig, iger in delovnih zvezkov.
Izvedli so več delavnic, predavanj in drugih aktivnosti, s katerimi so med seboj povezali več
osnovnih in srednjih šol ter univerz (SLORI b. l.).

K izvajanju projekta so pristopile tudi nekatere srednje šole. Dijaki dveh slovenskih srednjih
šol in dveh italijanskih srednjih šol so sodelovali v čezmejnih raziskovalnih delavnicah o
medkulturnosti. Dijake so razdelili na dve skupini ‒ glede na učni jezik. Na začetku, na
uvodnih predavanjih, so dijake seznanili s teoretičnimi izhodišči o medkulturni vzgoji in
značilnostih obmejnega večkulturnega prostora. Nato so dijake razvrstili v dve skupini. Prva
je izvedla empirično kvantitativno raziskavo z naslovom Živeti v različnosti, v kateri so dijaki
šol z italijanskim učnim jezikom (1 slovenska in 1 italijanska šola) poudarili integracijsko
dinamiko manjšinskih in priseljenskih skupnosti. Druga skupina se je posvetila temi
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čezmejnega sodelovanja in integracije z naslovom Sežana in Trst: blizu in daleč. Na podlagi
zbranih intervjujev so naredili kratki film (Vidau in Bogatec 2015). Glede na to, da se je
skupina, ki je izvedla anketo, posvetila tudi vprašanjem sprejemanja priseljencev, bomo
njihove odgovore pobliže pogledali.

Anketirali so 200 dijakov (100 dijakov z ISIS Giosuè Carducci-Dante Alighieri iz Trsta in 100
dijakov iz srednjih šol v Kopru, Izoli in Piranu), od tega 41 % moških in 59 % žensk, vpisane v
različne letnike (1.–5. letnik). Raziskava primerja odgovore med dijaki na slovenski in
italijanski strani (Bogatec 2014, str. 16). Preverjali so stališča do manjšin, priseljencev, tujcev
in narodnih skupnosti. Ugotovili so, da na slovenski strani le 27 % dijakov ne čuti pripadnosti
nobeni manjšini (jezikovni, verski, kulturni, narodni), medtem ko je na italijanski strani
odstotek precej večji (83 %) (prav tam, str. 18). Večina (76 %) slovenskih in italijanskih
anketiranih dijakov ima prijatelje in znance med pripadniki priseljenskih skupnosti (prav tam,
str. 21). Hkrati pa je precej visok odstotek tistih, ki še niso slišali govoriti o priseljencih doma
(ne 54 %), v šoli (ne 45 %), v prijateljskem krogu (ne 43 %). 7 % jih je odgovorilo, da niso
slišali govoriti o priseljencih še nikoli in nikjer (prav tam, str. 27). Ali se o perečih temah
pogovarjajo s starši ali prijatelji, je odvisno od družine oz. družbe, da pa skoraj polovica v
vsem času šolanja ni zaznala teme o priseljencih, kaže na to, da, tudi če so bile kake teme
povezane s priseljenci, na njih ni bilo dovolj poudarka, da bi si dijaki to tudi zapomnili.
Vseeno pa zaznavajo težave zaradi prisotnosti priseljenskih skupnosti. Največje težave so
zaznali v kulturni različnosti (25 %), nato v verski (18 %) in jezikovni (16 %). Za kombinacijo se
je odločilo 13 %. Najmanj jih je izbralo ekonomski vidik (11 %), nekaj pa se jih ni moglo
odločiti (17 %) (prav tam, str. 32). Glede vpliva priseljenskih skupnosti na dogajanje v okolju
zaznava 14 % pozitiven vpliv, 17 % negativnega, 23 % se jih ni moglo odločiti, 46 % pa se je
odločilo za odgovor ne eno ne drugo (prav tam, str. 35). Njihovi odzivi na srečanje z osebo iz
druge države pa so vseeno pozitivni ‒ 48 % vprašanih je hotelo skleniti prijateljstvo, 28 % jih
je vprašalo o krajevnem izvoru, 5 % jih je označilo, da so se vedli normalno, 18 %, da še niso
imeli priložnosti spoznati osebe iz druge države, in 1 %, da niso želeli spregovoriti (prav tam,
str. 37). Večina (72 %) dijakov je ob srečanju z osebo iz druge države čutila naklonjenost in
načeloma so tak odziv (56 %) dobili tudi od oseb iz drugih držav ob srečanju (prav tam, str.
39).
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Dijaki anketiranih šol imajo načeloma pozitiven odnos do priseljencev. Zaznavajo družbeno
raznolikost, več dijakov pa bi bilo lahko takih, ki bi se o tej družbeni raznolikosti tudi
pogovarjali ‒ konstruktiven dialog namreč pomaga ozaveščati stereotipe in rušiti predsodke.
Predvsem šola bi bila lahko bolj aktivna. Korak k večanju znanja o stanju medkulturnosti so
šole storile tudi z udeležbo v tem projektu. Prednost projekta je bila, da udeležba ni bila
omejena le na priseljence oz. v tem primeru na manjšinske dijake, ampak so se dijaki lahko
udeležili tudi, če jih je tema zgolj zanimala. Z izvedbo ankete in izdelavo filma so delček
svojega znanja in razmišljanj prenesli tudi na ostale dijake.

7.2. Projekt Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji
Med primere dobre prakse spada tudi projekt Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji. V okviru
projekta so v letu 2012 na šolah poučevali bosanski jezik in kulturo, izdali priročnik za
izvajanje šole bosanskega jezika in kulture ter Priročnik za interkulturno pedagogiko (Čančar
2013), ki je namenjen vsem učiteljem, ki učijo učence iz drugih kultur. Priročnik je dober za
začetno informiranje, ki ga učitelj potrebuje pri poučevanju v medkulturnem oddelku.
Pojasni ključne pojme in nekaj zakonskega ozadja, ponudi seznam uporabnih gradiv ter
predstavi primere za izvedbo učne ure/delavnice za krepitev inkluzije v oddelku. Predstavi pa
tudi sam projekt, ki so ga izvajali v Velenju, Ljubljani in na Jesenicah. Skupno so pripravili 400
ur pouka, ki se ga je udeležilo 130 otrok. Na podlagi eksperimentalno izvedenih učnih ur so
pripravili učno gradivo. Najprej so želeli učence predvsem naučiti bolje pisati in govoriti
bosanski jezik, vendar so med izvajanjem delavnic ugotovili, da se morajo posvetiti tudi
temu, da bodo učenci cenili svoj materni jezik, da jih ne bo sram uporabljati ga v javnosti, da
bodo nanj gledali kot na pridobitev. Opazili so, da je izvedba delavnice na učence vplivala
pozitivno ‒ in to ne le na znanje in razumevanje bosanskega jezika ter kulture, ampak tudi na
njihovo razumevanje in znanje pri slovenščini, angleščini ter nemščini (Čančar 2013). V
okviru projekta je nastala tudi spletna stran: http://kbds.bosnjak.si/ (Bošnjaška kulturna
zveza Slovenije b. l.), ki še vedno deluje. Namenjena je predvsem predstavitvi projekta,
novejše informacije niso objavljene. To pa ne pomeni, da sama bošnjaška skupnost v
Sloveniji ni aktivna. V Bošnjaško kulturno zvezo Slovenije spada več kulturnih društev, ki
skrbijo tudi za poučevanje bosanskega jezika in kulture (Sokultura 2016).
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7.3. Projekt Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje
V okviru projekta Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje (Sušec
2010) so v dveletnem obdobju na 13 slovenskih šolah izvajali različne dejavnosti, katerih
namen je bil povezovanje dijakov priseljencev, njihovih staršev in med seboj ter z učitelji.
Pripravili so predlog kurikula Medkulturna vzgoja, ki je načrtovan kot kroskurikularna tema in
je priključen k vsem ostalim predmetom. Zraven so pripravili tudi učna gradiva in izvajali
Medkulturno vzgojo v razredu (Sušec 2010, str. 5). V okviru projekta so naredili še raziskavo,
ki je raziskovala potrebe pri vključevanju priseljencev v srednjo šolo ter aktivnosti za dijake
migrante (športne aktivnosti, kulinarične predstavitve, predstavitev običajev in držav ter
literarni natečaj) (Sušec 2010, str. 31). Prednost tega projekta je, da so z izvedbo aktivnosti
povezali dijake priseljence med različnimi šolami. Izvajalci projekta so opazili, da je to
pozitivno vplivalo na zavedanje dijakov, da v tem položaju niso edini. Poskrbeli so tudi, da so
se bolj dobrodošle v šoli počutile tudi mame dijakov priseljencev. Literarni natečaj Nihče ni
otok sam zase pa je dijakom omogočil, da so svoje izkušnje in občutke predstavili tudi
ostalim dijakom. Lahko so pisali v poljubnem jeziku. Manj poudarka pa je projekt namenjal
povezovanju posamezne šole kot celote. Dijaki so sicer svojo specifično kulturo (hrano, plese,
objavljena besedila v šolskem časopisu) predstavili vsem dijakom, manj pa je bilo poudarka
na njihovem druženju in razvijanju inkluzivne šolske klime.

V okviru projekta Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje so
izvedli raziskavo, kaj je potrebno za uspešno vključevanje priseljencev v srednješolsko
izobraževanje. Ugotavljali so, kakšna stališča imajo o tem dijaki, starši, svetovalni delavci in
učitelji. V vzorec so zajeli 13 šol, 104 dijake migrante prve generacije, 84 njihovih staršev in
12 svetovalnih delavcev. Svetovalni delavci so povedali, da po njihovih izkušnjah dijaki
pridejo v Slovenijo malo pred začetkom šole. Zaradi neznanja jezika so na začetku zmedeni in
prestrašeni. Po 4 do 6 mesecih se začnejo vključevati v novo okolje, kar pa jim otežuje tudi
neznanje jezika. Svetovalne delavce so tudi vprašali, kakšne prilagoditve ponujajo dijakom
migrantom. Največkrat jim ponudijo prilagojeno ocenjevanje znanja. Na šestih šolah imajo
dodatni pouk slovenščine, na petih so izdelali osebni izobraževalni načrt z dijaki migranti. Na
štirih šolah imajo dijaki migranti dodatno uro pred pisanjem testa. Na treh šolah dobijo
dodatne učne liste, na dveh pa kopirane zapiske. Svetovalni delavci so tudi omenili, da jim
pomagajo pri izpolnjevanju dokumentov, učitelji jim dodatno razložijo snov, organiziran je
67

dopolnilni pouk, učno snov dobijo zapisano. Prevajalca dobijo redko. Starši si želijo čim več
informacij o učnem programu šole in samem slovenskem šolskem sistemu ter možnostih
nadaljevanja. S šolo želijo sodelovati prek roditeljskih sestankov in individualnih pogovorov
(Skrbinšek in Novak 2010, str. 102‒108).

Dijaki priseljenci so v anketi izrazili naslednje želje in pobude (Skrbinšek in Novak 2010, str.
105). Dijaki pričakujejo od staršev:


da jih sprašujejo o sošolcih in ocenah,



da se pogovarjajo o težavah in skupaj z njimi iščejo rešitve



da se ne jezijo zaradi nms-jev,



da jih podpirajo, spoštujejo in skušajo razumeti,



da se zanimajo za njihovo šolanje.

Od učiteljev pričakujejo:


da jim pomagajo pri snovi,



da so potrpežljivi, če imajo težave,



da se z njimi pogovarjajo kot z »navadnimi ljudmi«,



da se pogovarjajo o njihovih osebnih težavah,



razumevanje,



dobre, spoštljive odnose,



nasvete za nadaljevanje šolanja,



napovedano ocenjevanje,



spoštovanje, četudi so iz druge države,



da opozarjajo ostale dijake, da so migranti enako ljudje kot domačini,



da jim učitelji nudijo več časa za narek oziroma prepisovanje,



da jim dajo več časa za razmislek,



da se učitelji zanimajo za njihovo družino in življenje,



da učitelji z njimi govorijo bolj slovnično in razločno (brez narečja, z jasno
artikulacijo).
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Želijo si tudi:


poseben status,



dodatne ure slovenščine,



da jim učitelji ne bi zamerili neznanja jezika,



da bi učitelji več vedeli o njihovi kulturi,



srečanja in izlete po Sloveniji,



pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja.

7.4. Projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja
Projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti
strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in
izobraževanje (Baloh idr. 2015) je potekal dve leti. V njem so sodelovale različne osnovne in
srednje šole. V okviru

projekta so usposabljali strokovne delavke, da bi lahko kot

multiplikatorke delovale na svojih šolah oz. v svoji regiji. Izvajali so tudi program Uspešno
vključevanje otrok priseljencev, v okviru katerega so preizkušali prepoznane dobre šolske
prakse ter iskali nove modele in strategije vključevanja učencev ter dijakov priseljencev v
vzgojo in izobraževanje (prav tam, str. 5). Rezultat tega projekta je tudi Priročnik za izvajanje
programa UVOP (Uspešno vključevanje otrok priseljencev) (Jelen Madruša 2015), ki je
izdelan za osnovne in srednje šole. Pri razvijanju pripomočka so sodelovale predvsem
osnovne šole in nekaj srednjih šol (65 vseh skupaj). V okviru tega projekta so pripravili tudi
model, kako naj bi potekalo vključevanje priseljencev v osnovno šolo, ki so ga med
izvajanjem projekta tudi preizkusili (Jelen Madruša in Čančar 2015, str. 18).

69

Slika 1: Model vključevanja otrok priseljencev (Jelen Madruša in Čančar 2015, str. 18)

Pripravljalni razred oz. uvajalnico so izvedli na 12 šolah. Vanj se je vključilo 141
osnovnošolcev in 12 srednješolcev. Kljub temu da je bil projekt preizkušen v večini pri
osnovnošolcih, se ob začetku obiskovanja nove slovenske šole verjetno podobno kot
osnovnošolci počutijo tudi srednješolci, ki potrebujejo posledično podobne primere. Oboji se
srečajo z neznanim jezikom in z željo po občutku sprejetosti ter spopadajo z
nerazumevanjem navodil in tudi same snovi.

Naše predvidevanje potrdi tudi učiteljica, ki je sodelovala pri poučevanju slovenščine
učencev in dijakov: »Iz dvoletnih izkušenj dela z dijaki lahko povem, da je delo z mladostniki
zelo podobno delu z učenci na osnovni šoli. Tako eni kot drugi potrebujejo prijazen sprejem
in videnje, da jim zaposleni na šolah želimo pri vključevanju v novo okolje in učenju
slovenščine biti v oporo in da si učitelji v veliki meri prizadevamo, da bi bili na poti odraščanja
uspešni. Pri mnogih so na začetku prisotni različni strahovi in naša naloga je, da jim v tem
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obdobju stojimo ob strani z nekoliko več razumevanja in potrpežljivosti, da jim damo čas, da
začutijo varnost novega okolja« (Jelen Madruša 2015, str. 113‒114). Je pa opazila, da
osnovne šole med seboj več sodelujejo in da so tudi kolektivi bolj povezani, zaradi česar se
dobra praksa hitreje razširi. Na regijskem usposabljanju v okviru tega projekta so tudi
predlagali, da bi bilo v skupni projekt dobro povezati srednje šole, pri čemerbi zbrali primere
dobre prakse in jih nadgradili z novimi (prav tam, str. 14).

Program projekta so izvajale mutiplikatorke, strokovne učiteljice, ki so se predhodno
dodatno usposobile. Njihov glavni namen je bil širjenje znanja. Izkušnje iz prakse na osnovnih
in srednjih šolah, ki so jih izvajali v okviru projekta Razvijamo medkulturnost kot novo obliko
sobivanja (Jelen Madruša in Čančar 2015), so:


Uvajalnica, začetni tečaj slovenščine pred začetkom šolskega leta, na katerem se
seznanijo s slovensko abecedo in z osnovnimi besedami šolske stvarnosti ter kjer
dobijo orientacijo v samem okolju in spoznajo učitelje.



Če pridejo med šolskim letom, se lahko vključijo v nadaljevalnico, tečaj slovenskega
jezika, ki so ga na eni osnovni šoli izvedli med poukom v strnjeni obliki, en del dneva
je bil namenjen uvajalnici, drugi pa pouku. Učenci tako pri delu rednega pouka niso
prisostvovali. Druga osnovna šola pa je uvajalnico izvedla kot preduro. Učenci tako
niso zamujali pouka, so pa morali priti v šolo malo prej.



Učne ure so izvedli v jeziku priseljenca in tako ostalim učencem pokazali, kakšen je
občutek, ko ne razumeš navodil in snovi. Tako so tudi ti bolje razumeli, kaj doživlja
učenec priseljenec, hkrati pa so dali učenci priseljencu možnost, da je pokazal, kaj zna
in sicer na svojih močnih področjih (v maternem jeziku).



V podobno situacijo so postavili tudi učitelje na konferenci, ki so jo deloma izvedli v
tujem jeziku. Učitelji so povedali, da jih je izkušnja nerazumevanja navodil
spodbudila, da so se bolj potrudili z razlago (prevodi, risbami, preverjanjem
razumevanja) navodil učencem priseljencem.



Izvedli so gledališko predstavo na temo medkulturnosti, pri kateri so sodelovali tako
priseljeni kot ostali učenci. S tem so jim dali tudi priložnost za druženje in skupen cilj.



Poudarijo pomen učitelja zaupnika, osebe, s katero učenec priseljenec vzpostavi
pozitiven odnos. Ta učitelj naj bi bil posebno pozoren, kdaj prihaja do razlik v kulturi
in navadah, predvsem pri stvareh, ki so nam samoumevne. Npr. kdaj so počitnice,
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prazniki, kaj bomo za pusta. Učiteljeva naloga je, da učenca o tem pravočasno
seznani.


Pri učenju slovenščine poudarjajo, naj bo to čim bolj konkretno in slikovno. Predvsem
naj bodo to slike realnih predmetov, kajti risbe lahko drugače vsebujejo ponazoritev,
ki je učenec zaradi kulturne razlike ne bo razumel. Učenci lažje govorijo o stvareh, ki
so jim blizu. Treba jih je učiti z zavedanjem, da je njihov slovenski besedni zaklad zelo
skop, in začeti z osnovami. Njihove izkušnje kažejo, da je pomembno, da se učenci
naučijo besede pravilno izgovarjati.



Učno pomoč so izvajali tako, da so najprej pregledali, kateri predmeti delajo učencu
največ težav, ter imeli v času tega predmeta na učenčevem urniku učno pomoč za ta
predmet ali individualno ali v manjših skupinah. Preverili so tudi kvaliteto usvojenega
znanja prejšnjih vsebin pri tem predmetu in ga po potrebi najprej nadgradili. Učenci
priseljenci so s tem napredovali pri predmetu ter dobili tudi motivacijo in samozavest
za učenje.



Tisti učitelji, ki so uporabljali individualizirani program ter so cilje in dosežke beležili
sproti, so učenca priseljenca lažje ocenili. Beležili so tudi cilje, ki jih ni treba
ocenjevati, vendar so pomembni za razumevanje snovi posameznega predmetnega
področja.



Preizkusili so tudi tutorstvo ‒ kot medvrstniško pomoč oz. z učenci priseljenci
povezali študentke edukacijskih ved. V obeh primerih so učenci priseljenci navezali
pozitivne medosebne vezi s svojimi tutorji, kar je krepilo njihov občutek sprejetosti.



Poudarijo, da so pomembne tudi izvenšolske dejavnosti, pri katerih dijaki priseljenci
zaradi neznanja jezika in/ali socialnoekonomske prikrajšanosti potrebujejo pomoč za
začetek obiskovanja.



Tudi mame učencev so se z veseljem udeležile tečaja slovenščine in raznih delavnic, ki
so jih organizirale šole.

H. Piškur in B. Upale (2015, str. 150) sta prilagoditve, ki jih uporabljajo pri učencih, predstavili
kar v preglednici. Sicer prikazuje tabela prilagoditve za osnovnošolce, ki imajo po Pravilniku o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) dve šolski
leti, ko so lahko ocenjeni po napredku doseganja ciljev oz. standardov znanja, vendar pa se
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lahko tudi z dijaki priseljenci naredi pedagoška pogodba in z njo omogočijo prilagoditve,
zaradi katerih se bodo lažje vključili.

Slika 2: Prilagoditve za učence priseljence (1. in 2. leto) (Piškur in Upale 2015, str. 150)

Zgornji primeri skušajo vpeljati ideje medkulturne pedagogike (Skubic Ermenc 2003). Malo
manj pa je njihovo delovanje usmerjeno na celotno učno populacijo, kot to predlaga K.
Skubic Ermenc (2010b). S primeri dobre prakse zaključujemo teoretični del diplomske
naloge. Sledi mu empirični, v katerem bomo predstavili raziskavo, v okviru katere smo
opravili intervjuje z dijaki priseljenci.
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8. Empirični del
V empiričnem delu smo preverjali, kako dijaki priseljenci doživljajo svoj vpis v srednjo šolo in
samo šolanje v srednji šoli. Zanimalo nas je, ali so deležni ukrepov, ki so omenjeni v zakonih
in strokovnih dokumentih, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu.

8.1. Opredelitev raziskovalnega problema
Dijaki priseljenci se ob prihodi v novo državo znajdejo v šolskem sistemu, ki ima drugačen
učni jezik, drugačna pravila in drugačno kulturo. Slovenska kultura ni homogena, ampak je
sestavljena tudi iz ljudi drugih kultur, ver in narodnosti, ki so v preteklosti prišli na slovensko
ozemlje. Novi dijaki priseljenci, potomci priseljencev in vsi ostali so vključeni v srednješolsko
izobraževanje ter skupaj tvorijo večkulturno družbo. Slovenska šolska integracijska politika
na načelni ravni poudarja, da se te večkulturnosti zaveda in podaja predloge, kako doseči
oziroma izboljšati medkulturnost (prim. Strategija 2007, Smernice 2012). V okviru
medkulturne vzgoje naj bi se pri dijakih priseljencih poskrbelo za usvajanje učnega jezika,
nadgrajevanje znanja maternega jezika, za možnost, da tudi v novem okolju postanejo
enakopravni člani skupnosti (Strategija 2007). Vseeno pa nekateri raziskovalci (prim. Bešter
in Medvešek 2010, str. 104) ugotavljajo, da zapisi ostajajo le na papirju ter se ne prenašajo v
prakso.

Namen raziskave je izvedeti, kako poteka vpis dijakov priseljencev v srednješolsko
izobraževanje in kako ga doživljajo sami, ter, ali se na šolah izvajajo možnosti in predlogi, ki
so omenjeni v zakonih in strokovnih dokumentih, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu.
Zanimalo nas je, ali dijaki priseljenci opazijo vzpostavljanje medkulturnosti na šoli in ali se
pedagoški delavci trudijo v te dejavnosti vpeti dijake in njihove starše. Cilj raziskave je
izvedeti, kako bi lahko pedagoški delavci pomagali dijakom priseljencem, da bi jim bilo pri
vključevanju v slovensko srednješolsko izobraževanje lažje. Izvedeti smo želeli, ali dijaki
priseljenci na šoli opazijo skrb še za kaj drugega kot za učenje slovenščine.
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8.2. Raziskovalna vprašanja
1. Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
2. Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih
sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
3. Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
4. Ali (in kakšne) prilagoditve so dijaki priseljenci imeli pri ocenjevanju znanja?
5. Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
6. Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
7. Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost?
8. Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo
medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni dijaki, starši in učitelji?
9. Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov srednješolsko
izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih, na šoli in v šolskem
sistemu?

8.3. Uporabljena raziskovalna metoda
Uporabili smo kvalitativni pristop raziskovanja, in sicer deskriptivno raziskovalno metodo
(Sagadin 1993). Kvalitativno raziskovanje nam omogoči, da raziskujemo kvaliteto situacij,
dejavnosti, procesov, odnos med ljudmi itd. Izvajalec raziskovanja je pogosto raziskovalec
sam. Gre za bolj induktivno analizo podatkov, kjer se raziskovanje osredotoča na probleme
manjšega obsega in temelji na interpretativni paradigmi (Sagadin 1991, str. 343‒344).
Raziskava je kvalitativna in zato enota raziskovanja ni reprezentativna, statistično
posploševanje ni mogoče.

8.4. Raziskovana populacija
Intervjuvali smo šest dijakov priseljencev s treh različnih srednjih šol v Ljubljani. Intervjuvanci
so bili izbrani glede na pripravnost (Kordeš in Smrdu 2015, str. 33). Ker je raziskava
anonimna, bomo pri predstavitvi raziskovalne populacije in kasneje pri predstavitvi
rezultatov imena intervjuvancev ponazorili s črko »i« in številkami od 1 do 6.
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Prve tri intervjuvanke obiskujejo šolo, ki ponuja redno izobraževanje za program srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Dve
intervjuvanki (i1, i2) obiskujeta program srednjega strokovnega izobraževanja. Prva
intervjuvanka (i1) je v Sloveniji dve leti in letos ponavlja prvi letnik. Druga intervjuvanka (i2)
je v Sloveniji prvo leto. Vpisana je v drugi letnik, saj je v svoji matični državi že dokončala
drugi letnik podobne strokovne smeri. Tretja intervjuvanka (i3) je končala program srednjega
poklicnega izobraževanja. Na prvi šoli smo se za intervjuje z dijaki dogovorili neposredno na
šoli.

Na drugi šoli oba, četrta intervjuvanka (i4) in peti intervjuvanec (i5), obiskujeta srednje
strokovno izobraževanje, a vsebinsko različna programa. Četrta intervjuvanka je dokončala
drugi letnik. V Sloveniji živi tri leta. Pred tem je na drugi srednji šoli dokončala prvi letnik in
obiskovala drugega ter se nato prepisala in opravila nekaj diferencialnih izpitov. Peti
intervjuvanec je zaključil prvo leto v Sloveniji, in sicer drugi letnik. Oba sta že prej v svoji
izvorni državi izdelala dva letnika podobnega programa temu, na katerega sta se vpisala v
Sloveniji.

Na tretji šoli smo dobili kontaktne podatke od ene dijakinje priseljenke (i6). Končala je tretji
letnik srednjega strokovnega izobraževanja. V Sloveniji živi pet let. Tu je zaključila tudi osmi
in deveti razred osnovne šole.

Vzorec intervjuvancev je bil izbran neslučajnostno. V raziskavo so bili vključeni dijaki
ljubljanskih srednjih šol, ki so jih njihovi svetovalni delavci povprašali, ali so pripravljeni
sodelovati v intervjuju za diplomsko nalogo. Iskali smo dijake priseljence, ki so prišli v
Slovenijo in se vpisali v srednjo šolo (ne nujno, da v prvi letnik) oz. niso bili v slovensko
osnovno šolo vpisani več kot dve leti. V tabeli so predstavljene značilnosti intervjuvancev, kot
so spol, letnica rojstva, informacije o njihovem šolanju ter maternem jeziku. Namen tabele je
ponazoriti glavne podobnosti in razlike med intervjuvanci. Intervjuvanci so imeli v državi, kjer
so živeli prej, dobre ocene, zato so lahko v Sloveniji šolo izbrali sami. Le en intervjuvanec je
moškega spola. Tudi po letih so precej homogeni, rojeni so bili med leti 1996 in 1998.
Prihajajo iz dveh različnih držav ‒ Bosne in Hercegovine ali Kosova (i2), zato so se vpisali v
šolo po načelu vzajemnosti. Materni jezik štirih intervjuvank je bosanščina (i1, i3, i4, i6), ene
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intervjuvanke albanščina (i2) ter enega intervjuvanca srbščina (i5). Ena intervjuvanka (i6) je v
Slovenijo prišla že v času osnovnošolskega izobraževanja in je v Sloveniji 5 let. Ostali so v
Slovenijo prišli v času srednješolskega izobraževanja. Dva sta prišla šele letos (i2, i5). Oba sta
predhodno že obiskovala srednjo šolo podobne smeri v svoji državi in sta se v Sloveniji
vpisala: eden v drugi letnik (i2), drugi pa v tretji letnik (i5). Pet intervjuvancev (i1, i2, i4, i5, i6)
je vpisanih v programe srednjega strokovno-tehniškega izobraževanja, ena (i3) pa v program
srednjega poklicnega izobraževanja (vendar je tudi ona najprej tri leta obiskovala srednje
strokovno-tehniško izobraževanje, nato pa se je po neuspešno zaključenem tretjem letniku
prepisala v tretji letnik srednjega poklicnega izobraževanja). Ena intervjuvanka (i4) je
zamenjala vrsto programa po dveh letih.
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Tabela 1: Predstavitev intervjuvancev

Značilnosti
Spol
Letnica rojstva
Materni jezik
Materni jezik staršev
Država izvora

Intervjuvanec/Intervjuvanka št.
I1
I2
Ženski
Ženski
1998
1997
Bosanščina
Albanščina
Bosanščina
Albanščina
Bosna in Hercegovina Kosovo

Čas
bivanja
v 2 leti
Sloveniji
Šolski uspeh v OŠ
državi izvora
SŠ x
Dokončno šolanje v Osnovna šola
državi izvora

I3
Ženski
1997
Bosanščina
Bosanščina
Bosna in Hercegovina

I4
Ženski
1996
Bosanščina
Bosanščina
Bosna in Hercegovina

I5
Moški
1997
Srbščina
Srbščina
Bosna in Hercegovina

1 leto

4 leta

3 leta

1 leto

I6
Ženski
1998
Bosanščina
Bosanščina
Bosna
Hercegovina
5 let

Odličen
X
Osnovna šola

X
Dobre ocene
2. letnik – srednja šola
‒ tehnična smer

x
Dober/prav dober
3. letnik – srednja šola
‒ gradbena smer

Prav dober/odličen
x
7. razred osnovne
šole

X
Prav
dober
(zdr.
tehnik)
Dober (zdr. tehnik)
(zdr.
tehnik)/Prav
dober (b/n)
X
Srednje
poklicno izobr.
Bolničar/negovalec

X
X

x
X

Dober
Zadosten
(pop.
mat.)
Dober
Zadosten/Dober

Šolski
OŠ
uspeh v SŠ/1.
Sloveniji
2.
3.

x
-/- (pop. mat., slo.)

Odličen
Odličen
2.
letnik
–
srednja
zdravstvena šola
x
x

x
x

Dober
x

4.
Vrsta izobraževanja
v Sloveniji
Program

x
Srednje
strokovno
izobr.
Zdravstveni tehnik

x
Srednje
strokovno izobr.
Zdravstveni
tehnik
še ne obstaja),

Razlaga

simbolov:

X

(podatek

pobarvan
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X
x
Slabe ocene (strojna)/ Dober
dober (okoljev.)
x
Srednje
strokovno Srednje
strokovno
izobr.
izobr.
Okoljevarstveni tehnik Gradbeni tehnik

kvadratek

(podatek

ni

pridobljen

ali

je

in

x
Srednje strokovno
izobr.
Živilsko prehranski
tehnik
nenatančen)

8.5. Instrument za zbiranje podatkov
Kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju, zato smo naprej
določili ključna okvirna vprašanja, ki so bila zastavljena vsakemu intervjuvancu. Opredelili
smo jih s pomočjo analize strokovne literature v teoretičnem delu (Sagadin 1995, str. 314‒
314). Intervjuje smo izvedli osebno. Pred začetkom intervjujev je bilo poudarjeno, da so
anonimni in da bodo podatki uporabljeni samo za potrebe te raziskave. Vsi so dovolili
snemanje intervjujev.

8.6. Zbiranje podatkov
Najprej smo kontaktirali s šolami, ki so nam posredovale kontaktne podatke dijakov
priseljencev, s katerimi smo naredili intervju. Zaradi lažjega dostopa do podatkov smo se
osredotočili na ljubljanske srednje šole. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo šest dijakov
priseljencev, ki so obiskovali tri različne srednje šole v Ljubljani. Pri izbiri srednjih šol smo se
osredotočili na šole oz. šolske centre, ki izvajajo programe srednjega strokovnega in
poklicnega izobraževanja. Pri iskanju šol smo si pomagali z Razpisom za vpis v srednje šole in
dijaške domove 2015/2016, in sicer s Prilogo II: Razpis za vpis v programe nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega tehniškega izobraževanja in
gimnazij (Vpis 2015). Na njihovih spletnih straneh smo poiskali kontaktne elektronske
naslove in nanje poslali elektronska sporočila. Elektronsko pošto smo poslali 11 šolam. Eno
sporočilo ni bilo dostavljeno, ker kontaktni naslov na spletni strani ni deloval.

Na našo prošnjo za pomoč pri izvedbi raziskave se je odzvalo šest šol, od katerih so bile tri
šole pripravljene posredovati kontaktne naslove od svojih dijakov priseljencev, da smo se za
intervju lahko z njimi dogovorili neposredno. V sporočilu smo napisali, da iščemo dijake
priseljence, ki v slovensko osnovnošolsko izobraževanje niso bili vključeni več kot dve leti oz.
ki so v Slovenijo prišli v času srednješolskega izobraževanja, ter da ni nujno, da so se ti vpisali
v prvi letnik. Izbor dijakov so naredile svetovalne delavke. Sporočile so nam njihove
kontaktne podatke. Na našo prošnjo so se tri šole odzvale s posredovanimi kontaktnimi
podatki dijakov priseljencev, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Na prvi šoli so bili
pripravljeni sodelovati štirje dijaki priseljenci, od katerih eden nato ni prišel na dogovorjeno
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srečanje. Na drugi šoli so nam posredovali kontakta dveh dijakov priseljencev, s katerima
smo se za srečanje dogovorili po elektronski pošti in telefonu. Na tretji šoli so nam
posredovali kontakt ene dijakinje.

Za intervjuje smo na osnovi raziskovalnih vprašanj pripravili konkretna vprašanja in
podvprašanja za intervjuvance, ki so nam služila kot opora pri izvedbi intervjuja. Vseh šest
intervjujev smo snemali in si zraven zapisali določene ključne besede. Po zaključku intervjuja
smo odgovore prepisali.

8.7. Obdelava podatkov
Posnetki intervjujev so tisti podatki, iz katerih smo izluščili odgovore na raziskovalna
vprašanja. Najprej smo naredili prepis intervjujev. Odgovore intervjuvancev smo na njihovo
željo spremenili v malce bolj slovnično pravilno obliko, a vseeno pustili viden njihov način
izražanja, saj namen te diplomske naloge ni preverjati njihovo znanje komuniciranja v
slovenščini, ampak raziskovanje njihovega doživljanja vključevanja v srednješolsko
izobraževanje. Hkrati jih tudi nismo želeli dodatno izpostavljati.

Na podlagi posnetkov intervjujev so bile narejene transkripcija in določene enote kodiranja.
Enote kodiranja so posamezne besede, besedne zveze ali odstavki. S kodiranjem smo
besedilo razčlenili in povzeli odgovore, kar je omogočalo nadaljnjo primerjavo odgovorov
intervjuvancev. Pomensko sorodne odgovore smo združili pod istimi kodami (Kordeš in
Smrdu 2015, str. 53). Vsebinsko sorodne kode smo nato združili v kategorije, ki pokažejo tudi
razmerje med odgovori (prav tam, str. 57).
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8.8. Rezultati in interpretacija
Rezultati raziskave so v obliki odgovorov na raziskovalna vprašanja razdeljeni po
podpoglavjih. Zadnji dve raziskovalni vprašanji sta zaradi povezanosti vsebin združeni. V
tabelah so prikazani vsebinski odgovori intervjuvancev.

8.8.1. Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
Priseljenci pri vpisu v srednješolsko izobraževanje nimajo enakih pravic kot državljani RS.
Srednje šole se »lahko avtonomno odločajo, ali bodo dijaka tujca sprejele v svoj program ali
ne« (Bešter in Medvešek 2010, str. 211), zato nas je zanimalo, kako je potekal njihov vpis v
srednjo šolo v Sloveniji, kdo jih je vpisal, ali so imeli kakšne težave pri vpisovanju, koliko časa
je trajal sam postopek in ali so se vpisali na želeno šolo.
Tabela 23: Seznam enot kodiranja in kod o poteku vpisa intervjuvancev v srednjo šolo
ENOTE KODIRANJA
KODE
Sestra. (i1, i2)
Kdo je urejal vpis
Starša. (i3)
Oče. (i4)
Sam. (i5, i6)
En mesec. (i2)
Čas trajanja
Dva tedna. (i4)
Svetovalna delavka zelo pomagala pri vpisu. Pomoč svetovalne
(i2, i5)
delavke
Pedagoško osebje prijazno ob vpisu. (i6)
Pomoč pedagoškega
osebja
Zamudili rok za vpis. Vpis v avgustu na Težave s formalnim
sproščeno mesto. (i3)
postopkom vpisa
Zahtevali žig. Narobe vpisali ocene. (i5)
Strah, kako bo v novem okolju. (i1)
Osebne težave
Strah pred zavrnitvijo zaradi neznanja jezika.
(i1)
Boljši življenjski standard. (i1)
Razlog za selitev
Pomagati ljudem. (i1)
Izbira šole glede na
Smer, izbrana že v matični državi. (i2, i5)
vsebino programa
Privlačilo zdravstvo. (i3)
Priznali so mi dve leti, ki sem jih delala v Bosni.
3

KATEGORIJE
Pomoč pri
urejanju vpisa

Nekaj težav ob
vpisu

Vpis na želeno
šolo

V tabeli 2, katera prikazuje razporeditev enot kodiranja v kode in kategorije so zajeti bistveni deli odgovorov
intervjuvancev. Podrobnejša transkripcija odgovorov je na voljo v prilogah od 1 do 6. Zapisano velja za vse
tabele v nadaljevanju.
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Pa nisem imela razlike predmetov, da … (i4)
Najprej sem se želela vpisat v zdravstveno
šolo, ker mi je bilo lepo, da si medicinska
sestra. Pa me niso sprejeli. (i6)
Odlične ocene. (i3)
Možnost izbire šole
Nekatere šole niso odgovorile, nekatere niso glede na formalne
želele vpisati tujcev. Priznani predmeti od prej. kriterije
(i5)
Brez omejitve vpisa. (i6)
KATEGORIJE
Pomoč pri urejanju vpisa (pomoč družine (i1, i2, i3, i4), pomoč pedagoških delavcev (i2, i5,
i6))
Nekaj težav ob vpisu (s formalnim postopkom (i3, i5), osebne težave (i1))
Vpis na želeno šolo (vsebina programa (i1, i2, i3, i4, i5, i6), formalni kriteriji (i3, i5, i6))
Ugotovili smo, da so nekateri urejali vpis sami (i5, i6)4 ali pa so to za njih uredili njihovi
družinski člani, starši (i3, i4)5 ali starejša sestra (i1, i2)6. Trije dijaki (i2, i5, i6)7 poročajo, da jim
je pri vpisu pomagalo pedagoško osebje.

Vseeno pa intervjuvanci ne poročajo o večjih težavah pri iskanju šole za vpis. Tri
intervjuvanke (i1, i2, i4)8 so se na želeno šolo vpisale takoj. Ena intervjuvanka (i3) je zamudila
rok za prvo prijavo in se je zato najprej vpisala na drugo šolo. Ker pa se je na želeni šoli še
pred začetkom leta sprostilo mesto, se je takoj prepisala. Na šoli so bili zainteresirani za njen
vpis, saj je imela dobre ocene9. »Ravnateljica Zdravstvene pa je rekla, da če se kdo izpiše, da
me bo poklicala, ker sem imela odlične ocene in tudi pohvale.«10 Samo en intervjuvanec (i5)
je imel nekaj težav pri izbiri šole, saj mu nekatere niso odgovorile na elektronsko pošto.
Želeno šolo je izbral tudi na podlagi tega, koliko predmetov mu priznajo iz zaključenega
izobraževanja v državi izvora11.
4

Priloga 5 in Priloga 6 – Pomoč pri urejanju vpisa
Priloga 3 in Priloga 4 – Pomoč pri urejanju vpisa
6
Priloga 1 in Priloga 2 – Pomoč pri urejanju vpisa
7
Priloga 2; Priloga 5 in Priloga 6 – Pomoč pri urejanju vpisa
8
Priloga 1 in Priloga 2 in Priloga 4 – Pomoč pri urejanju vpisa
9
Priloga 3 – Pomoč pri urejanju vpisa
10
Priloga 3 – Pomoč pri urejanju vpisa
11
Priloga 5 – Vpis na želeno šolo
5
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Dva intervjuvanca (i5, i6) sta imela nekaj težav pri vpisu. Čeprav sta imela spričevala
prevedena v slovenščino, so jima napačno vpisali ocene. Eni so zamenjali ocenjevalni
obdobji12, drugemu pa so napačno ocene vpisali13. »Ko bi morali vpisati 4, so vpisali 2, ker
niso razumeli, kaj pomeni v našem jeziku. Narobe so vpisali. Niso bili narobe prevedeni, samo
vpisali so, kar so hoteli« (prav tam). Isti intervjuvanec (i5) je imel tudi težave z ustreznostjo
dokazil, saj so na šoli zahtevali, da so dokumenti ožigosani, čeprav naj to, po njegovo, ne bi
bilo nujno, ker imata državi sklenjen dogovor o vzajemnosti. »Ja, pač Bosna in Slovenija sta
sklenili sporazum, da ne potrebujemo žiga, a so ga tu vseeno zahtevali. Ja, in potem, smo
uredili, da ga ne rabijo« (prav tam). Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ima na
svoji spletni strani napisano, da se, čeprav Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(2011) v 20. členu legalizacije listine o izobraževanju (žiga) ne zahteva več, »smejo tuje javne
listine v Sloveniji uporabljati le, če so legalizirane, razen v primeru ko področna zakonodaja
legalizacije ne zahteva« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2016b). Dotični dijak
priseljenec, ki prihaja iz države Bosna in Hercegovina, sicer meni, da so njihove listine o
izobraževanju oproščene legalizacije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2016b),
vendar pa lahko, na podlagi 20. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(2011), šole, v primeru dvoma o izvirnosti listine o izobraževanju, njeno izvirnost preverijo pri
pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. Na spletni strani Ministrstva pa je
dopisano še, da se sme »ne glede na vse navedeno v posamičnih primerih izjemoma
zahtevati tudi žig Apostille« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2016b). Se pravi,
da je šola, kamor se je vpisoval intervjuvanec, lahko zahtevala žig, če je dvomila o
verodostojnosti listin, ki jih je dostavil. Podatkov, zakaj so začeli pri tej zahtevi vztrajati in
zakaj so odnehali, pa z intervjujem nisem uspela pridobiti.

Sam vpis, se pravi iskanje šole, zbiranje dokumentov, njihovo prevajanje in dostavljanje na
šolo, je pri vseh trajal približno en mesec. Osebe, ki so urejale vpis, so s šolo kontaktirale
neposredno in z osebjem na šoli urejale formalni postopek vpisa. Za izbrano šolo so se
odločili sami ali pa njihovi starši. Vsi so se najprej vpisali v srednje strokovno izobraževanje in

12
13

Priloga 6 – Pomoč pri urejanju vpisa
Priloga 5 – Pomoč pri urejanju vpisa
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nobeden od njih ni izrazil, da so pri izbiri šole upoštevali predvideno zahtevnost šole. Tisti, ki
so bili v določeno srednješolsko izobraževanje že vpisani v državi izvora, pa so poiskali šolo, ki
je bila glede na vsebino podobna njihovi prejšnji šoli.

8.8.2. Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje,
kako so ga sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
Smernice (2012, str. 13) predlagajo, naj se pripravi okolje, ki izraža dobrodošlico. Zaposleni
naj bodo informirani o novem dijaku, ki naj ga predstavijo sošolcem in se o njegovi situaciji z
njimi tudi pogovorijo. Zanimalo nas je, kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v
novo šolsko okolje. Ali se je njihova izkušnja oz. njihov občutek sprejetosti s časom
spremenil? Preverjali smo tudi, kakšen prvi vtis so pustili učitelji, sošolci in svetovalni delavci,
ter ali se je njihov odnos kasneje spremenil.

Tabela 3: Seznam enot kodiranja in kod o poteku vključevanja intervjuvancev v novo
šolsko okolje ter o tem, kako so jih sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci
ENOTE KODIRANJA
Strah pred neznanim, pred zavrnitvijo zaradi neznanja
jezika. (i1)
Vse je bilo neznano. (i3)
Učiteljica je bila zelo prijazna do nas. (i1)
Razredničarka izrekla dobrodošlico. (i2)
Čudno, da so prišli najprej fantje pozdravit. (i2)
Vsi so me bili veseli, ampak druga družba. (i3)
Tudi fantje so se prišli spoznat z menoj, pa bilo je v
redu. (i4)
Vsi so bili zelo prijazni. (i1)
Učitelji se niso spremenili med letom. (i5)
To je razredničarka vsem razložila. (i1)
Ja, je razložila. (i2)
Na začetku je učiteljica povedala, kdaj so odmori, da
ura traja 45 min, da malica traja 45 min. Pri nas je
trajalo samo 20 min. (i3)
Ko je zvonilo, greš ven in mi niso nič razlagali. (i4)
Velikokrat vprašali, ali razumemo. (i1)
Učitelji spodbujali spraševanje. (i1)
Na začetku, potem so pa mislili, da sem se že naučila
slovensko, pa niso bili več toliko prijazni. (i4)
Nekateri so pomagali, nekateri niso. (i5)
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KODE
Strah pred
neznanim

KATEGORIJE
Strah pred
neznanim

Prvi obisk šole

Dober prvi
vtis

Prvo srečanje s
sošolci

Dober odnos
učiteljev
Razlaga pravil

Učiteljevo
spodbujanje h
komunikaciji

Učitelji
komunicirajo
z dijaki

Vprašali so me v prvem letniku. (i6)
Pa so rekli, ti, če česa ne razumeš, samo vprašaj.(i6)
Učitelji pričakovali manj. Pohvalili napredek. (i2)
Samo svetovalka je bila prijazna zelo in mi je
pomagala. (i4)
Prvo leto družila z 1 sošolko. Drugo leto z vsemi. (i1)
Pet ali šest mesecev samo poslušala, nato začela
govoriti. (i2)
Ko je minilo ene tri tedne, sem se vklopila. (i3)
Leto in pol. (i4)
Nisem si upala postavljati vprašanj. (i1)
Sedaj povem, če ne razumem. (i1)
Saj, ko sem začela je bilo zelo težko. Ko sem šla v šolo,
nisem razumela, kaj drugi govorijo. (i2)
Ne veš, kako bo odreagiral, če ga nekaj vprašaš. (i3)
Ne. Sram me je bilo na začetku. (i4)
Tri leta sem v Sloveniji, pa sem šele sedaj začela
spraševati, če mi ni jasno. (i4)
Ampak nisem nikoli spraševala, tudi če nisem
razumela. (i6)
Sem rekla, saj bo prišla sestra naslednjo uro. (i2)
Dobili smo na listku, doma sem počasi prebrala. (i3)
Pri slovenščini smo naredili PowerPoint o sebi. (i1)
Seminarska naloga Tujci v Sloveniji. Povedala svojo
zgodbo. (i2)
Pa ja, pri umetnosti smo svoj kraj opisovali. (i5)
Predstavila bosansko hrano. (i6)
Na šoli fotografiram. (i5)
Samo z eno sošolko sem se družila skoraj celo leto.
(i1)
Ko ne znaš govoriti, je najboljša izbira, da ostaneš
sam. (i2)
Samo potem se niso pogovarjali, ker so vedeli, da jaz
ne znam jezika. (i4)
Bilo je čudno, ker sem jaz starejša. (i4)
Imam svojo skupino, ene 6 jih je. (i6)
Sedaj se družimo z vsemi … (i1)
Sedaj na koncu so bili čisto drugačni. (i2)
Sedaj je pa vse v redu. Sedaj se normalno obnašajo.
(i4)

Nižja pričakovanja
Pomoč
Čas navajanja

Postavljanje
vprašanj

Sodelovanje
dijaka
priseljenca

Razumevanje pravil
Predstavitev dijaka
priseljenca

Obšolska dejavnost
Odsotnost
komunikacije na
začetku

Sklepanje
prijateljstev
Komunikacija s
sošolci kasneje

KATEGORIJE
Strah pred neznanim (i1, i3)
Dober prvi vtis (prvi obisk šole (i1, i2), prvo srečanje s sošolci (i2, i3, i4))
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Svetovalni
delavci
/

Sošolci

Učitelji komunicirajo z dijaki (dober odnos učiteljev (i1, i5), razlaga pravil (i1, i2, i3, i4),
učiteljevo spodbujanje h komunikaciji (i1, i4, i5, i6), nižja pričakovanja (i2))
Svetovalni delavci (pomoč (i4))
Sodelovanje dijaka priseljenca (postavljanje vprašanj (i1, i2, i3, i4, i6), razumevanje pravil (i2,
i3), predstavitev dijaka priseljenca (i1, i2, i5, i6), obšolska dejavnost (i5))
Sošolci (odsotnost komunikacije na začetku (i4), sklepanje prijateljstev (i4, i6), komunikacija s
sošolci kasneje (i1, i2, i4))

Dve intervjuvanki (i1, i2) sta povedali, da se je vključevanje v novo šolsko okolje na eni šoli
začelo z enotedenskim učenjem slovenščine pred začetkom šolskega leta14. »Ko sem prvič
prišla na šolo. Se pravi, začeli smo avgusta. Tisti, ki smo prišli iz Bosne, da bi si ogledali šolo
en teden prej. In imeli smo slovenščino za tujce. Sedem nas je bilo. Učili smo se slovenski
jezik. Najprej smo si ogledali šolo15.« Prilagajanja prostora niso omenili, nekaterim se je celo
zgodilo, da njihovi učitelji niso bili seznanjeni z informacijo, da prihajajo iz druge države16.

Intervjuvanci prvo srečanje s sošolci in učitelji opisujejo na pozitiven način: »Vsi so bili
prijazni.17« Nekateri pa so izrazili tudi, da jih je bilo strah novega okolja18, ter da je bilo vse
neznano in čudno19. Intervjuvanci opisujejo, da so imeli na začetku precejšnje težave z
razumevanjem jezika: »Ko sem šla v šolo, nisem razumela, kaj drugi govorijo«20. Štiri
intervjuvanke (i1, i2, i3, i4) so povedale tudi, koliko časa so potrebovale, da so se začele
sporazumevati s sošolci in aktivneje sodelovati pri pouku. Razpon med njimi je kar precejšen.
Ena intervjuvanka (i3) je rekla, da je potrebovala le 3 tedne21, druga (i2) od 5 do 6 mesecev22.
Obe sta se opisali kot komunikativni osebi23. Tretja intervjuvanka (i1) se je v prvem letniku
družila le z eno sošolko, v letu ponavljanja prvega letnika pa z več sošolci 24. Četrta

14

Priloga 1 in Priloga 2 – Dober prvi vtis
Priloga 1 – Dober prvi vtis
16
Priloga 1 in Priloga 6
17
Priloga 4 – Prvi vtis
18
Priloga 1 – Strah pred neznanim
19
Priloga 2 – Dober prvi vtis
20
Priloga 2 – Sodelovanje dijaka priseljenca
21
Priloga 3 – Čas navajanja
22
Priloga 2 – Čas navajanja
23
Priloga 2 in Priloga 3
24
Priloga 1 – Čas navajanja
15
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intervjuvanka (i4) pravi, da je potrebovala leto in pol25, da se je navadila. Tudi svojo izkušnjo
na drugi šoli opisuje bolj pozitivno kot tisto na prvi šoli26. Drugi dve intervjuvanki sta se v
intervjuju opisali kot bolj tihi osebi27. Intervjuvanci so potrebovali nekaj časa, preden so se
začeli družiti s sošolci. Tisti z bogatejšim znanjem slovenščine so se tudi lažje pogovarjali s
sošolci. R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 242) sta ugotovili, »da imajo dijaki migranti prav
v razrednem kolektivu največjo podporo in da se v njem dobro počutijo«.

Trije dijaki priseljenci (i1, i2, i3) so zaznali, da so jim učitelji pomagali pri vključevanju z
razlago pravil šole28, ki pa jih niso vedno razumeli29. Učitelji so nekatere spodbujali k
spraševanju (i1, i5)30. Prav tako so jim pri vključevanju pomagali s preverjanjem razumevanja
in spodbujanjem k postavljanju vprašanj, nekateri pa so jim med pedagoškim delom dali tudi
priložnost, da predstavijo sami sebe. Pet intervjuvancev (i1, i2, i3, i4, i6) je povedalo, da so
potrebovali nekaj časa31, preden so začeli postavljati vprašanja pri pouku. Prej kot na učitelje
so se za dodatno razlago obrnili na sošolce. Začetek postavljanja vprašanj dijakov
priseljencev med poukom smo zaznali kot prelomnico, ki kaže na to, da se počutijo toliko
sprejete in imajo dovolj občutka varnosti med sošolci, da se upajo izpostaviti in postaviti
vprašanje.

Sušec (2010) opiše primere, s katerimi so se priseljenci predstavili sošolcem ali obiskovalcem
šole, kot so kulinarične predstavitve, predstavitve običajev in držav, literarni natečaji in
izvedbe ure v maternem jeziku priseljenca. Bešter in Medvešek (2010, str. 242) sta ugotovili,
da se dijaki počutijo manj sprejete na ravni širšega kolektiva in da je zato pomembno, da so
medkulturni programi usmerjeni na celotno šolo. Intervjuvanci kakšnega posebnega truda za
njihovo vključitev med sošolce in v širši kolektiv niso zaznali. So se pa pri nekaterih, po spletu
okoliščin, pojavile priložnosti, da so sošolcem povedali kaj več o sebi in o svoji kulturi. Ena
intervjuvanka (i2)32 ni vedela, katero temo naj izbere za seminarsko nalogo, saj ji nobena ni
25

Priloga 4 – Čas navajanja
Priloga 4
27
Priloga 1 in Priloga 4
28
Priloga 1; Priloga 2 in Priloga 3 ‒ Učitelji komunicirajo z dijaki
29
Priloga 2
30
Priloga 1 in Priloga 5
31
Priloga 1; Priloga 2; Priloga 3; Priloga 4 in Priloga 6
32
Priloga 2
26
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bila znana. Skupaj z učiteljico sta prišli do ideje, da bi predstavila tujce v Sloveniji. Tako je
sošolcem predstavila svoje doživljanje: »In potem, ko sem naredila predstavitev, sem dala tja
težave, kakšne težave sem imela. Da sem imela težave s prijatelji. Sem dala tiste slike, ko
ostaneš sam, v kotu. In sem povedala vse, kar sem občutila. In potem so rekli, vse so
poslušali. In na koncu so rekli, zakaj nisem to povedala prej. In jaz tako, saj vi niste vprašali,
kaj je narobe. Ali pa, kako lahko pomagate. In potem so imeli čisto drugačno mnenje o
meni.«33 Drugi intervjuvanci so se imeli možnost predstaviti s PowerPointom pri
slovenščini34, z opisom svojega rojstnega kraja35, in predstavitvijo kulinarike36.

Glede na odgovore intervjuvancev, svetovalni delavci niso bili prisotni pri njihovem
vključevanju v srednješolsko okolje. Edini izjemi sta pomoč pri vpisu (i2)37 ter obisk zaradi
slabih ocen (i1)38. »Naloga svetovalnega delavca (čeprav ne najprej ali samo njegova) je
pomagati učencem različnega kulturnega in socialno-ekonomskega izvora in stanja razviti
kompetence – zavest, znanje in spretnosti – za življenje in razvoj v socialno-kulturno
drugačnem okolju, kot ga je vajen in v katerem se je socializiral« (Resman 2006, str. 203).
»Učencem priseljencem naj bi pomagali, da bodo našli svoje mesto v novem okolju in novi
družbi ter v svojem socialnem okolju« Mrvar 2004, str. 149).

8.8.3. Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
Smernice (2012, str. 16) predvidijo prilagajanje samega pouka potrebam in jezikovnim
zmožnostim dijaka priseljenca. Zanimalo nas je, kako šole prilagajajo pouk dijakom
priseljencem, in sicer, ali imajo formalno določene prilagoditve ter v kolikšni meri učitelji
individualizirajo pouk, da dijaki priseljenci lažje razumejo snov.

33

Priloga 2 – Dijak priseljenec
Priloga 1 – Dijak priseljenec
35
Priloga 5 – Dijak priseljenec
36
Priloga 6 – Dijak priseljenec
37
Priloga 2 in Priloga 5 – Urejanje vpisa
38
Priloga 1 – Svetovalna delavka
34
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Tabela 4: Seznam enot kodiranja in kot o podpornih oblikah dela, ki so jih bili intervjuvanci
deležni
ENOTE KODIRANJA
Vsi, razen (i4).

KODE
Status tujca

Določili datum spraševanja. (i1, i2)

Napovedano
spraševanje
Prilagoditve
pri
slovenščini

Možnost neocenjenosti prvo leto. (i1, i2)
Dodatnih 10 min pri spisu. (i3)
Pri spisih med popravki pravilni zapis. (i3)
Eni sploh niso vedeli, da sem jaz tujka. Drugi pa so vedeli.
(i1)
Ko sem bila tudi dva ali tri mesece, je ona mislila, da sem
tu že eno leto. (i2)
Sošolci povedali, da sem iz Bosne. (i6)
Jaz mislim, da so oni meni veliko pomagali, samo jaz
nisem bila takrat zainteresirana za šolo. (i1)
Ne, če mi ni kaj jasno, samo dvignem roko.(i2) Ja oba
profesorja sta mi pomagala na praksi, ker mi je bilo težko
s stroji delati. (i4)
Samo dve uri sem bila tam, ker sem imela težave pri
angleščini. (i2)
Tudi če kaj nisem vedela, so rekli, pridi na govorilne ure.
Vzamem si čas in grem. (i3)
Razredničarka me je napotila k (svetovalni delavki). Kar v
redu je bilo. (i1)
Ja delali sva ene načrte, ampak jaz nisem bila
zainteresirana za šolo. (i1)

Seznanjenost
učiteljev

Okvir za prilagoditve (status tujca (i1, i2, i3, i5, i6))
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Podpora s strani
učiteljev

Dodatna
razlaga med
poukom

Dodatna
razlaga po
pouku

Obisk zaradi
slabih ocen
Pomoč pri
izboljšanju
ocen
Ko me je profesor nekaj vprašal, so rekli, pustite, ona ne Pomoč
razume. (i2)
sošolcev
Ali pa sem vprašala prijateljico. Sem rekla, tega
razumem. So potem po angleško. (i2)
Sošolci pomagali. (i3)
Enemu fantu je rekel naj mi pomaga. (i4)
Imam dovolj sošolcev iz Bosne in Srbije, pa so mi oni
pomagali. (i5)
Potem so mi prijateljice pomagale.(i6)
Pri matematiki bi imela. (i1)
Želja po učni
pomoči
KATEGORIJE

KATEGORIJE
Okvir za
prilagoditve
Prilagoditve, ki
izhajajo iz
statusa

Podpora s strani
svetovalni
delavcev

Podpora s strani
sošolcev

Želja po dodatni
podpori

Prilagoditve, ki izhajajo iz statusa (napovedano spraševanje (i1, i2), prilagoditve pri
slovenščini (i1, i2, i3))
Podpora s strani učiteljev (seznanjenost učiteljev (i1, i2, i6), dodatna razlaga med poukom
(i1, i2, i4), dodatna razlaga po pouku (i2, i3))
Podpora s strani svetovalni delavcev (obisk zaradi slabih ocen (i1), pomoč pri izboljšanju
ocen (i1))
Podpora s strani sošolcev (pomoč sošolcev (i2, i3, i4, i5, i6))
Želja po dodatni podpori (želja po učni pomoči (i1))

Intervjuvanci imajo oziroma so imeli prvi dve leti status tujca, ki deluje podobno kot
kolektivna pedagoška pogodba za vse dijake priseljence. Le ena intervjuvanka (i4)39 pravi, da
statusa tujca ni imela. En dijak (i5)40 pravi, da kljub statusu tujca ni imel nobenih prilagoditev.
Dve intervjuvanki (i1, i2) sta poudarili, da jima je status omogočil, da prvo leto nista bili
ocenjeni pri slovenščini, ter da sta imeli napovedano spraševanje41. Ena dijakinja (i3) pa je
omenila, da je imela podaljšan čas pisanja: »Edino pri slovenščini nam je dala tujcem 10 min
po testu, da pregledamo, da preverimo ali smo v redu napisali«42.

Status tujca ni formalna prilagoditev, opredeljena v zakonu, kljub temu pa so intervjuvanci
povedali, da so imeli oz. imajo status tujca prvi dve leti po prihodu iz matične države. Pravice
in zahteve, ki izhajajo iz podeljenega statusa, se razlikujejo med šolami, ki jih obiskujejo
intervjuvanci. Glede na odgovore intervjuvancev v naši raziskavi ta posebni status dijaka
tujca obstaja, vendar sama realizacija poteka različno.

V okviru projekta Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti (Skrbinšek in Novak 2010,
str. 105) so anketirali dijake priseljence 13 srednjih šol. Ugotovili so, da si ti želijo posebnega
statusa (prav tam, str. 5). Ni pa bilo opredeljeno, ali imajo kak posebni status dodeljen že
neformalno. V Strategiji (2007, str. 5) je predvidena formalna ureditev statusa učencev
priseljencev. Z zakonodajo formalni status še ni predpisan, je pa možnost formalne
39

Priloga 4
Priloga 5 – Okvir za omogočanje prilagoditev
41
Priloga 1 in Priloga 2 – Prilagoditve, ki izhajajo iz statusa
42
Priloga 3 – Prilagoditve, ki izhajajo iz statusa
40
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prilagoditve omogočena s pedagoško pogodbo (Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah
2010, člen 11). Pedagoške pogodbe nima nobeden od naših intervjuvancev.
Med poukom so bili intervjuvanci deležni dopolnilne razlage učiteljev43 ter tudi preverjanja
razumevanja44. Dodatno učno pomoč je imela le ena intervjuvanka, in še to v osnovni šoli45,
ena pa bi si želela imeti dodatno učno pomoč pri matematiki46. Vsi so bili tudi vključeni v
tečaj slovenščine kot tujega jezika, vendar bom to podrobneje predstavila pri vprašanju o
učenju slovenščine.

Vprašali smo jih še, ali so bili deležni prilagoditev, kot so prilagojeni delovni listi, slikovna
opora, poenostavljena besedila, prevedeno besedilo (prim. Piškur in Upale 2015, str. 150).
Vsi so rekli, da teh prilagoditev ni bilo.

Smernice (2012, str. 16) predlagajo vpeljavo »učenca tutorja« – kot pomoč sošolcev pri
učenju. Intervjuvancem so pri pouku pomagali tudi sošolci in odgovorili na njihova vprašanja,
če česa niso razumeli, ali pa so na primer vprašali namesto njih47. V nobenem od njihovih
primerov pa ni bilo sošolca, ki bi imel nalogo »dijaka tutorja«, ki pomaga dijaku priseljencu
pri učenju. Pomagali so, ker so se dobro razumeli48 ali ker je učitelj med uro določil nekega
dijaka, da pomaga učencu priseljencu49.

8.8.4. Ali (in kakšne) prilagoditve so imeli dijaki pri ocenjevanju znanja?
Smernice (2012, str. 16) predlagajo prilagajanje ocenjevanja dijakovim komunikacijskim
zmožnostim. Zanimalo nas je, ali so bili deležni prilagoditev, ter kakšne v tem primeru bile.

43

Priloga 1; Priloga 2; Priloga 3 in Priloga 4 ‒ Podpora s strani učiteljev
Priloga 1 in Priloga 6
45
Priloga 6 ‒ Podpora s strani učiteljev
46
Priloga 1 – Želja po dodatni podpori
47
Priloga 2; Priloga 3; Priloga 4; Priloga 5 in Priloga 6 ‒ Podpora s strani sošolcev
48
Priloga 2
49
Priloga 4
44
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Tabela 5: Seznam enot kodiranja in kod o prilagoditvah pri ocenjevanju znanja, ki so jih
intervjuvanci imeli
ENOTE KODIRANJA
Prvi letnik pri slovenščini. (i1, i2)

KODE
Neocenjenost pri
slovenščini
Lahko smo si določili datum, kdaj bomo vprašani. Napovedano
(i1, i2)
spraševanje
Eni sploh niso vedeli, da sem jaz tujka. (i1)
Nepozornost na
Ona ne pozna jezika, ampak točno to, kar jaz hočem, znanje jezika
ona pove. (i2)
Edino bala sem se, da bom kaj po svoje napisala.
Ampak je bilo v redu, so samo popravili. (i3)
Ampak sem dobila 3, ker je ocenjevala vsebino. (i6)
Pa niso me spraševali prvo polovico. (i5)
Odsotnost ustnega
ocenjevanja
Ne, edino pri slovenščini nam je dala tujcem 10 min Podaljšan čas pisanja
po testu, da pregledamo, da preverimo, ali smo v
redu napisali. (i3)
Pa sem imela razliko predmetov. (i4)
Diferencialni izpiti
Dodatno sem moral narediti še geografijo in
slovenščino za prvi letnik in interesne dejavnosti,
športne dneve.(i5)

KATEGORIJE
Prilagoditve
pri
ocenjevanju
znanja

Dodatno
ocenjevanje

KATEGORIJE
Prilagoditve pri ocenjevanju znanja (neocenjenost pri slovenščini (i1, i2), napovedano
spraševanje (i1, i2), nepozornost na jezik (i1, i2, i3, i6), odsotnost ustnega ocenjevanja (i5),
podaljšan čas pisanja (i3)
Dodatno ocenjevanje (diferencialni izpiti (i4, i5)

Podlaga za omogočanje prilagoditev pri ocenjevanju znanja je bil status tujca, ki so ga imeli
intervjuvanci. Intervjuvanci (prim. i1, i2) so imeli možnost biti neocenjeni pri slovenščini50, če
so imeli status tujca 1, kar pomeni, da so bili v Sloveniji prvo leto. Poleg tega so imeli
napovedano spraševanje pri vseh predmetih prvo in drugo leto51. Tri intervjuvanke (i2, i3, i6)
so bile mnenja, da učitelji niso bili pozorni na njihovo znanje jezika in so ocenjevali vsebino,
ki so jo povedale52. Trije intervjuvanci (i2, i4, i5) so hodili v srednješolsko izobraževanje že v
50

Priloga 1 in Priloga 2 – Prilagoditve pri ocenjevanju znanja
Priloga 1 in Priloga 2 – Prilagoditve pri ocenjevanju znanja
52
Priloga 2; Priloga 3 in Priloga 6
51
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državi izvora. Eden (i5) je imel zato diferencialna izpita: »Dodatno sem moral narediti še
geografijo in slovenščino za prvi letnik in interesne dejavnosti, športne dneve53«. Dve
dijakinji (i2, i4) pa sta se vpisali brez dodatnih diferencialnih izpitov.54 Nobeden ni omenil, da
so učitelji izbrali kakšno drugo obliko ocenjevanja, na primer izdelka. Ena intervjuvanka (i3) je
imela podaljšan čas pisanja pri slovenščini55 ter eden v prvi konferenci ni imel ustnega
spraševanja56, vendar ni omenil, da bi bilo to ustno spraševanje zamenjano s kakšno drugo
obliko ocenjevanja znanja. Piškur in Upale (2015, str. 150) predlagata, da se lahko prilagodijo
število ocen, roki ocenjevanja znanja, načini ocenjevanja in napoved ocenjevanja.

8.8.5. Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine
kot drugega jezika?
Pravica do učenja slovenščine kot drugega jezika je opredeljena v 81. členu ZOFVI (2015). Gre
za formalno učenje slovenščine kot drugega jezika, ki ga organizira šola. Zanimalo nas je,
kakšne oblike učenja slovenščine uporabljajo.

Tabela 6: Seznam enot kodiranja in kod o vključenosti intervjuvancev v učenje slovenščine
kot drugega jezika
ENOTE KODIRANJA
Ne. (i1)
Smo pa iskali tečaj. (i2)
Tako, prevajalec pa še neki. (i5)
En teden prej. Imeli smo slovenščino za tujce. (i1)
En teden smo imeli prej. (i2)
Imeli smo od osmih do dvanajstih. Pet dni. (i3)
Da smo si lažje predstavili. Je pomagalo. (i3)
Učiteljica je bila zelo prijazna do nas. (i1)

Zadnji teden, ko je prišla nazaj, pa je ves čas brala. (i2)
53

Priloga 5 – Dodatno ocenjevanje
Prologa 2 in Priloga 4
55
Priloga 3 – Prilagoditve pri ocenjevanju znanja
56
Priloga 5 – Prilagoditve pri ocenjevanju znanja
54
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KODE
Odsotnost
učenja pred
prihodom v
Slovenijo
Tečaj
slovenščine
pred začetkom
pouka
Pozitivno
mnenje o tečaju
Pozitivno
mnenje o
učitelju
Branje knjig

KATEGORIJE
Učenje
slovenščine
pred začetkom
pouka

Slovar je imela.(i2)
Vsak teden imamo dve uri ta tečaj. (i1)
V šoli dvakrat po dve uri na teden. (i2)
Smo imeli v prvem in drugem letniku tečaj slovenščine.
(i3)
Ja, dve leti smo imeli. (i4)
Imam samo tisti tečaj slovenščine za tujce.(i5)
Na uri je bilo preveč dolgočasno. Profesorica se preveč
posveča nepomembnim stvarem. (i1)
Bil je koristen tečaj. (i3)
V redu je bilo. Profesorica je bila prijazna in mi je ful
šlo. (i4)
Pa dobro. Pride prav pri testih za slovenščino. (i5)
V drugem letniku pa sem morala hoditi, saj bi drugače
dobila neopravičene ure. (i1)
Dobim neopravičeno, če ne pridem. (i5)
Ali pa sem vprašala prijateljico. Sem rekla, to ne
razumem. So potem po angleško. Eni ja. (i2)
Sošolci pomagali. (i3)
Tudi če nisem razumela, sem prijateljico vprašala
takrat. (i6)
Besede, ki jih nisem razumela, sem pisala v zvezek.
Potem doma sem vprašala. Potem Google prevajalnik.
(i2)
Pa nič. (i5)
Pa na govorilne ure slovenščine sem hodila. (i3)
Saj jo (sestro) vedno vprašam. (i2)
Kar nisem razumela, mi je oče pomagal. (i3)
Ali pa sem vzela telefon in potem na Google translate.
(i2)
Imela sem tri slovarje. Ang – bos, slov – bos, slo – ang.
(i3)
Tako vprašam na Facebooku prijateljico, če pa še ona
ne zna povedati, grem na Google translate. (i6)
Brala sem knjige. Pa sem si predstavljala, kako bi bilo
se pogovarjati. Tako sem se zapomnila veliko besed.
(i3)
Ja, včasih berem. (i4)
Pa v osnovni šoli, jaz sem ene 20 knjig prebrala. (i6)
Bi se udeležila, če bi bil na voljo. (i4)
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Slovar
Tečaj
Učenje
slovenščine med slovenščine
letom
med šolskim
letom

Mnenje o tečaju

Obvezno
obiskovanje
Pomoč sošolcev

Samostojno
učenje

Dodatne ure po
potrebi
Pomoč družine
Samostojno
učenje

Učenje
slovenščine
doma

Branje knjig

Želja po
nadaljevanju

Nadaljevanje
učenja
slovenščine

KATEGORIJE
Učenje slovenščine pred začetkom pouka (odsotnost učenja pred prihodom v Slovenijo (i1,
i2, i5), pozitivno mnenje o tečaju (i3), pozitivno mnenje o učitelju (i1), branje knjig (i2),
slovar (i2))
Učenje slovenščine med šolskim letom (tečaj slovenščine med letom (i1, i2, i3, i4 , i5),
mnenje o tečaju (i1, i3, i4, i5), obvezno obiskovanje (i1, i5), pomoč sošolcev (i2, i3, i6),
samostojno učenje (i2, i5), dodatne ure po potrebi (i3))
Učenje slovenščine doma (pomoč družine (i2, i3), samostojno učenje (i2, i3, i6), branje knjig
(i3, i4, i6))
Nadaljevanje učenja slovenščine (želja po nadaljevanju (i4))

Nekateri intervjuvanci so imeli t. i. uvajalnico, kot jo poimenujeta M. Jelen Madruša in I.
Čančar (2015). Gre za program učenja slovenščine in vključevanja v novo okolje (prav tam,
str. 18). Tri intervjuvanke (i1, i2, i3)57, ki obiskujejo isto šolo, so imele tečaj slovenščine pred
začetkom pouka. V okviru tečaja so se učili osnovne besede, si ogledali Ljubljano in se
sprehodili po šoli. »Da smo si lažje predstavili. Je pomagalo.«58

Vsi intervjuvanci so bili vključeni v učenje slovenščine kot drugega jezika med letom. Pri
večini je tečaj potekal dvakrat na teden po dve šolski uri, edino intervjuvanka (i6), ki je bila v
tečaj vključena že v osnovni šoli, ga je obiskovala enkrat tedensko po dve šolski uri in le eno
leto. Naslednje leto je namreč menjala šolo. Na novi osnovni šoli je imela težave s
sporazumevanjem s pedagoškim osebjem in zato tečaja ni želela obiskovati. »V bistvu so,
samo je bilo tako, bolj slabo. Tam so bile zelo prijazne učiteljice, tukaj pa bolj slabo.« 59
Mnenje o tečaju slovenščine se med intervjuvanci razlikuje. Ena intervjuvanka ga je videla
kot koristnega: »Bil je koristen tečaj. Če kaj nismo razumeli pri pouku slovenščine, nam je
ona vse razložila.«60 Druga intervjuvanka pa je bila mnenja, da je bil tečaj slovenščine
dolgočasen, želela si je več slovnice: »Na uri je bilo preveč dolgočasno. Profesorica se preveč
posveča nepomembnim stvarem. Ona je prinesla včasih Ivana Cankarja. Želela je, da
57

Priloga 1; Priloga 2; Priloga 3 – Učenje slovenščine pred začetkom pouka
Priloga 3 – Učenje slovenščine pred začetkom pouka
59
Priloga 6 – Učenje slovenščine med šolskim letom
60
Priloga 3 – Učenje slovenščine med šolskim letom
58
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govorimo o njegovem življenju. Bolje bi bilo, da bi se učili sklonov. To smo tudi obravnavali,
ampak premalo.«61 Obiskovanje tečaja je bilo obvezno. Dijaki priseljenci so v primeru
odsotnosti dobili neupravičeno uro.62 R. Bešter in M. Medvešek (2010) sta zasledili željo
pedagoških delavcev, da bi bilo obiskovanje tečaja slovenščine kot drugega jezika obvezno,
vendar tega anketiranci v njuni raziskavi niso izvajali, ker jim je ministrstvo obrazložilo, da
mora biti udeležba prostovoljna (prav tam, str. 223).

Poleg organiziranega tečaja pa so se dijaki priseljenci učili slovensko tudi med samim
poukom. Takrat so učitelje ali sošolce prosili za dodatno razlago.63 Ena intervjuvanka (i3) je
hodila na govorilne ure k učiteljici slovenščine, ko česa ni razumela64, ter brala knjige: »Brala
sem knjige. Pa sem si predstavljala, kako bi bilo se pogovarjati. Tako sem si zapomnila veliko
besed.«65 Le ena dijakinja nam je opisala, kaj je naredila, ko določene besede med poukom
ni razumela: »Besede, ki jih nisem razumela, sem pisala v zvezek. Potem doma sem vprašala.
Potem Google prevajalnik. To je bila najboljša izbira.«66 En intervjuvanec (i5) pa nam je na
vprašanje, kaj naredi, ko nečesa ne razume, odgovoril: »Pa nič.«67
Ena intervjuvanka (i4) se bi bila, kljub zaključenemu tečaju slovenščine kot drugega jezika,
pripravljena udeležiti nadaljevalnega tečaja, če bi bil na voljo: »Bi se udeležila, če bi bil na
voljo.«68 Na podlagi raziskav različni avtorji (podrobno gl. v Knaflič 2010) »ugotavljajo, da je
za obvladovanje konverzacijske stopnje jezika potrebnih tri do pet let šolanja v drugem jeziku
(J2), za obvladovanje akademske pa veliko več, štiri do sedem let, da se dvojezični govorci
izenačijo s svojimi enojezičnimi vrstniki v šoli« (prav tam, str. 290). Intervjuvanci se zavedajo,
da je njihovo znanje slovenščine še vedno pomanjkljivo.
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Priloga 1 – Učenje slovenščine med šolskim letom
Priloga 1 in Priloga 6 – Učenje slovenščine med šolskim letom
63
Priloga 1; Priloga 3; Priloga 5; Priloga 6
64
Priloga 3 – Učenje slovenščine med šolskim letom
65
Priloga 3 - Učenje slovenščine doma
66
Priloga 2 - Učenje slovenščine doma
67
Priloga 5 – Učenje slovenščine med šolskim letom
68
Priloga 4 – Nadaljevanje učenja slovenščine
62
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8.8.6. Kako dijaki gojijo znanje materinščine?
Po 81. členu ZOFVI (2015) so predvidena tudi sredstva za poučevanje maternega jezika za
dijake priseljence. Zanimala sta nas odnos intervjuvancev do materinščine in to, ali se trudijo
znanje materinščine vzdrževati oziroma nadgrajevati.

Tabela 7: Seznam enot kodiranja in kod o tem, kako intervjuvanci gojijo znanje
materinščine
ENOTE KODIRANJA
Vsi se pogovarjajo z družino v bosanščini. (i1–i6)
Edino mlajša sestra, ki je stara 9 let, ona več slovenščine
uporablja in se tudi jaz pogovarjam z njo v slovenščini. (i3)

KODE
Komunikacija z
družino v
maternem
jeziku
Več govorim v bosanščini kot v slovenščini, kot se vidi Komunikacija s
sedaj. (i1)
prijatelji v
Hkrati tudi v šoli, ko imamo Albanke. (i2)
maternem
Lahko tudi na kavi govorim po bosansko. (i3) jeziku
Pa tudi s prijatelji, tudi če grem na kavo s prijatelji, ki so
tudi iz Bosne, se pogovarjamo po slovensko, pač, navajeni
smo. (i3)
Ja. (i4)
S prijatelji od dol se še slišim in grem na obisk (i5)
Ja, še vedno. Facebook vse. (i6)
Pa tudi včasih berem ene knjige v bosanščini. (i1)
Branje knjig
Ko grem na počitnice, imam zbirko doma in jo berem, ko
je dolgčas. (i3)
Neki berem knjige, filme gledam. (i5)
Tudi časopis berem, grem na net. (i2)
Branje novic
Ja. (i4)
Glasbo poslušam. (i1)
Poslušanje
Ja. (i4)
glasbe
Zdi se mi, da ga imam dovolj. Saj ne potrebujem več. (i1)
Odsotnost želje
Kolikor jaz vem, se bosanščine ni treba več učiti. (i4)
po
nadgrajevanju
znanja
materinščine

KATEGORIJE
Govor

Branje

Poslušanje
Izobraževanje

KATEGORIJE
Govor (komunikacija z družino v maternem jeziku (i1, i2, i3, i4, i5, i6), komunikacija s prijatelji
v maternem jeziku (i1, i2, i3, i4, i5, i6))
Branje (branje knjig (i1, i2, i5), branje novic (i2, i4))

97

Poslušanje (poslušanje glasbe (i1, i4))
Izobraževanje (odsotnost želje po nadgrajevanju znanja materinščine (i1, i4))

Vsi se doma, z družino, pogovarjajo v maternem jeziku. Tudi s prijatelji komunicirajo v
materinščini, a ne čisto vsi. Ena intervjuvanka (i3) govori s prijatelji v slovenščini: »Pa tudi s
prijatelji, tudi če grem na kavo s prijatelji, ki so tudi iz Bosne, se pogovarjamo po slovensko,
pač, navajeni smo.«69 Nekateri svoje znanje materinščine ohranjajo z branjem70.

Nobeden od intervjuvancev ni bil vključen v kakršnokoli formalno obliko nadgrajevanja
znanja materinščine. Dva71 menita, da tega znanja ne potrebujeta več: »Zdi se mi, da ga
imam dovolj. Saj ne potrebujem več. Ne koristi mi.«72 R. Bešter in M. Medvešek (2015, str.
249-250) ugotavljata, da na nekaterih srednjih šolah nimajo tečajev maternih jezikov
priseljencev.

Glede na odgovore intervjuvancev se njihove šole ne posvečajo gojenju njihovega znanja
materinščine. Nekateri intervjuvanci (i1, i4)73 zato to znanje doživljajo kot nekoristno.
Vižintin (2010) ugotavlja, da so v nekatere osnovne šole že vpeljali pouk materinščine.
Izvajajo tudi kulturne prireditve, na katerih učenci nastopajo v maternem jeziku, šolske
knjižnice imajo knjige v maternih jezikih priseljencev. Izvajajo bralno značko, ki vključuje tudi
knjige v maternih jezikih učencev priseljencev, dvojezične ure, pogovarjajo se o vzrokih
priseljevanja (prav tam, str. 115).

8.8.7. Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost? Ali dijaki priseljenci
opazijo, da se na šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost? Kako
so v te dejavnosti vključeni dijaki, starši, učitelji?
Raziskovalni vprašanji o opažanju večkulturnosti in spodbujanju medkulturnosti bomo zaradi
sorodnosti teme obravnavali skupaj, čeprav sta kot raziskovalni vprašanji predstavljeni
69

Priloga 3 ‒ Govor
Priloga 1; Priloga 2; Priloga 2 in Priloga 5 ‒ Branje
71
Priloga 1 in Priloga 4
72
Priloga 1 ‒ Izobraževanje
73
Priloga 1; Priloga 4 – Izobraževanje
70
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samostojno. Smernice (2009, str. 10) sicer predlagajo, da se spodbuja sprejemanje
drugačnosti in enakosti, da se druge otroke spodbuja k pomoči priseljencu, da se spodbuja
interakcija med različnimi kulturami, da se ustvarjajo pogoji za spoznavanje drugačnosti in
različnosti ter da se otroke spodbuja k dejavnostim medkulturne komunikacije. Zanimalo nas
je, ali dijaki na šoli opazijo prisotnost več kultur, ali so zaznali dejavnosti, katerih namen je
spodbujanje medkulturnosti, in kako so vanje vključeni starši, učitelji in dijaki.

Tabela 8: Seznam enot kodiranja in kod o tem, ali dijaki opazijo večkulturnost na šoli in ali
se izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost, ter, kako so v te dejavnosti vključeni
dijaki in učitelji.
ENOTE KODIRANJA
Vsi zaznavajo večkulturnost. (i1–i6)
Ja veliko je tistih, ki so iz Bosne, Srbije, Albanije. Ampak so oni
itak 3-letna šola. (i6)
Ne, ne ustvarja to nobenih nemirov. (i1)
Ne.(i2)
Za praznike si čestitamo, če ne pozabimo. (i3)
Spoštujemo se med seboj. (i3)
Tudi v šolo sem prinesla baklavo. Vsi so bili navdušeni. (i3)
Razumejo se, ker sta srbščina in slovenščina podobni. (i5)
Jaz se več družim s tistimi, ki so iz Bosne. (i1)
Pa saj eni se drugače obnašajo, ne znajo se obnašati, to mi gre
zelo na živce. Ker si profesorji mislijo, da sem jaz ista kot oni.
(i4)
Jaz bi raje videla, da sem samo jaz od drugod. (i4)
Nekateri ne razumejo, ker nočejo govoriti. Nočejo in ne znajo.
(i5)
Ja, mogoče nekateri. (i1)
Ne, to ni bilo nikoli. (i2)
Nekateri ja. Mi tako ne povemo. (i3)
Včasih je ona poklicala profesorico, ali profesorica njo. (i1)
Sestra komunicira z razredničarko. Oče je dobil ocene prek easistenta. (i2)
Ne veliko, ker sem sedaj polnoletna. Ampak, na e-asistenta
pošljejo, če je kaj. (i4)
Ja imeli smo en tabor, tako da se bolje spoznamo in tako, da …
veliko smo delali na tem, da ne delamo ene razlike med tem,
kdo je kakšne vere. (i1)
Samo razredničarka mi je rekla, ali boš vzela dopust. Jaz sem
rekla, da ne. (i2)
Pogovor o knjigi Čefurji raus z Goranom Vojnovićem (i2)
Govorili so, da si moramo pomagati. Dobili smo diplome, ker
smo si pomagali med seboj. Edino, če smo se skregali pred
profesorji, so rekli, dajte, umirite se. So rekli, pojdi se pogovoriti
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KODE
Zaznavanje
večkulturnosti

KATEGORIJE
Večkulturnost

Odsotnost
napetosti
med dijaki
zaradi
večkulturnosti
Prisotnost
napetosti med
dijaki zaradi
večkulturnosti

Voščijo za vse
praznike
Komunikacija s
starši

Spodbujanje
medkulturnosti

Dejavnosti
učiteljev

k razredničarki, pojdi se umirit. (i3)
Ne, tega ni pri nas. (i4)
Ko imamo praznik, ne dajo neopravičene. (i4)

KATEGORIJE
Večkulturnost (zaznavanje večkulturnosti (i1, i2, i3, i4, i5, i6), odsotnost napetosti
med dijaki zaradi večkulturnosti (i1, i2, i3, i5), prisotnost napetosti med dijaki zaradi
večkulturnosti (i1, i4, i5))
Dejavnosti učiteljev (voščijo za vse praznike (i1, i2, i3), komunikacija s starši (i1, i2, i4),
spodbujanje medkulturnosti (i1, i2, i3, i4))

Vsi intervjuvanci so prišli iz držav z območja Balkana, držav, ki niso vključene v Evropsko
unijo. Na šoli so zaznali, da so dijaki različnih kultur, ver in narodnosti. Delež tujih prebivalcev
v Sloveniji narašča, v letu 2008 je bilo med slovenskim prebivalstvom 3,1 % tujih državljanov,
do leta 2015 je ta delež narasel na 5,1 % (SURS 2016a). Med 15-letniki je bilo leta 2002 2,3 %
populacije iz drugih držav, od tega 0,1 % iz držav EU in 2,2 % iz ostalih držav (Eurydice 2004,
str. 21).

Intervjuvanci v naši raziskavi so sicer izjavili, da na svojih šolah ne zaznavajo izvajanja kakšnih
posebnih dejavnosti na temo medkulturnega dialoga in spodbujanja interkulturnosti, ki bi
bile temu neposredno namenjene. Vseeno pa so med pogovorom omenili dejavnosti, ki bi
lahko spodbujale medkulturni dialog. Ena dijakinja (i2) je omenila pogovor z Goranom
Vojnovićem o njegovi knjigi Čefurji raus74, ki prikazuje nestrpnosti v Sloveniji. Sam pogovor je
bil organiziran v okviru priprave na maturo. Nekateri učitelji jim voščijo za vse praznike75. V
času praznikov, ki v Sloveniji niso dela prosti dnevi, si lahko vzamejo prosto in ne dobijo
neopravičene ure76. Za prve letnike na eni šoli (i1) organizirajo spoznavni tabor, kjer se
posvetijo tudi medsebojnemu spoštovanju in sprejemanju: »Ja imeli smo en tabor, tako da
se bolje spoznamo in tako, da … veliko smo delali na tem, da ne delamo ene razlike med tem,
kdo je kakšne vere.«77 V enem oddelku (i3) je bila medsebojna pomoč dijakov nagrajena s
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Priloga 2 – Spodbujanje medkulturnosti
Priloga 1 in Priloga 3 ‒ Dejavnosti učiteljev
76
Priloga 2 ‒ Dejavnosti učiteljev
77
Priloga 1 – Spodbujanje medkulturnosti
75
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pisnimi priznanji. Ista intervjuvanka (i3) je povedala, da si sošolci med seboj sami čestitajo za
praznike tudi brez spodbude učiteljev. Sošolci so jo spodbujali, da je v šolo prinesla
baklavo78, tradicionalno jed. »Vsi so bili navdušeni79.« Intervjuvanka (i3) izraža medsebojno
sprejemanje med dijaki: »V tem razredu smo bili pa vsi za enega, eden za vse.«80
Intervjuvanec (i5) je najprej povedal, da se dijaki med seboj razumejo, »ker sta srbščina in
slovenščina podobni.«81 V nadaljevanju pa je omenil: »Nekateri ne razumejo, ker nočejo
govoriti. Nočejo in ne znajo.«82 Druga intervjuvanka (i6) pravi: »Jaz bi raje videla, da sem
samo jaz od drugod.«83 Iz njunih odgovorov je zaznati nesprejemanje dijakov, ki se slabše
prilagajajo slovenski družbi kot onadva. Intervjuvanka v nadaljevanju izrazi željo, po
ustrezanju družbenim normam: »Potem sem probala ne biti čefur, čeprav nisem vedela, kaj
je to.«84 Še pri eni intervjuvanki (i1) je zaznati selekcioniranje družbe: »Jaz se več družim s
tistimi, ki so iz Bosne.«85 M. Medvešek in R. Bešter (2010, str. 103, 104) sta ugotovili, da na
ravni srednje šole zakonodaja vključuje določbe o večkulturni družbi le na načelni ravni, v
ciljih, globlje pa se ne spušča.

Raziskovalci (Bešter in Medvešek 2010, Žitnik Serafin 2014) so opozarjali tudi, da primanjkuje
gradiv, s katerim bi si lahko učitelji pomagali. »Glavne težave, s katerimi se soočajo
migrantski otroci pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces in slovenske vzgojnoizobraževalne institucije pri delu z otroki migranti, se nanašajo na: učenje slovenskega jezika,
pomanjkanje učnih gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, obstoj razlik
v šolskih sistemih, s katerimi se ob selitvi soočajo učenci, nedodelanost kriterijev za
ocenjevanje otrok migrantov ter oteženo vzpostavljanje stikov in komunikacije s starši
migrantskih otrok, ki ne govorijo slovenskega jezika oziroma katerih znanje slovenščine je
pomanjkljivo« (Bešter in Medvešek 2010, str. 207). J. Žitnik Serafin (2014) je naredila analizo
osnovno- in srednješolskih učnih gradiv za pouk slovenskega jezika in književnosti ter
ugotovila, da novejši učbeniki že vsebujejo zamejsko in izseljensko umetnost, a v njih še
78

Priloga 3 – Večkulturnost
Priloga 3 - Večkulturnost
80
Priloga 3 – Večkulturnost
81
Priloga 5 – Večkulturnost
82
Priloga 5 – Večkulturnost
83
Priloga 4 – Večkulturnost
84
Priloga 6 – Predlogi za bodočega dijaka priseljenca
85
Priloga 1 – Večkulturnost
79
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vedno ni primerov priseljenske literature, ki, kot pravi avtorica, obstaja in si zasluži biti
obeležena v učnih gradivih. Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo je objavljen seznam gradiv,
s katerim si lahko učitelji pomagajo pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika ter pri
grajenju medkulturnega dialoga (ZZRS b. l.). Poleg tega pa so zgoraj predstavljeni primeri iz
prakse v okviru svojega delovanja pripravili tudi učna gradiva, ki pomagajo spodbujati
medkulturnost (prim. Priročnik za izvajanje programa UVOP (Uspešno vključevanje otrok
priseljencev) (Jelen Madruša 2015).

Tabela 9: Seznam enot kodiranja in kod o tem, kako so v dejavnosti spodbujanja
medkulturnosti vključeni starši
ENOTE KODIRANJA
Na roditeljske sestanke sta hodila. (i3)
In na govorilne ure, jih je bilo veliko, ampak si vzame čas za
vsakogar. Če so prosti, gredo pogledat, kako in kaj. (i3)
Oče hodi. (i4)
Bil je le tisti skupni sestanek. So prišli. (i5)
Mami ni hodila na roditeljske sestanke, ker nima časa. (i1)
Na enem roditeljskem sestanku samo enih pet staršev. (i6)
Včasih je ona poklicala profesorico, ali profesorica njo. (i1)
Imamo e-asistenta. Dobijo na telefon. (i5)
Saj dobimo obvestilo, mami itak ve vse, kaj delam v šoli. (i6)
Po moje, da se bile ene delavnice, ko je bila droga na šoli. (i1)

KODE
Udeleževanje
formalnih oblik
sodelovanja

KATEGORIJE
Oblike
sodelovanja s
starši

Neudeleževanje
formalnih oblik
sodelovanja
Komunikacija z
učitelji
Neformalne
oblike
sodelovanja

KATEGORIJE
Oblike sodelovanja s starši (udeleževanje formalnih oblik sodelovanja (i3, i4, i5),
neudeleževanje formalnih oblik sodelovanja (i1, i6), komunikacija z razredničarko (i1, i5, i6),
neformalne oblike sodelovanja (i1))

Čeprav starši niso imeli pogostih stikov z učitelji, njihovi odgovori ne nakazujejo, da staršev
šolanje otrok ne bi zanimalo. V drugo državo so jih preselili, ker so jim želeli ponuditi boljšo
kvaliteto življenja.86 Od šestih intervjuvancev so starši dveh (i3, i5)87 urejali vpis v srednjo
šolo, ostali so to urejali sami ali pa je vpis urejala starejša sestra. Dve intervjuvanki (i3, in i4)
86
87

Priloga 1 – Vpis na želeno šolo
Priloga 3; Priloga 4 – Pomoč pri urejanju vpisa
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sta povedali, da starši roditeljske sestanke obiskujejo. Ena intervjuvanka (i3)88 je povedala,
da njena starša redno obiskujeta govorilne ure in roditeljske sestanke. Ostali intervjuvanci ne
vidijo razloga, zakaj bi starši hodili v šolo, saj dobijo vse podatke prek e-asistenta oziroma
nimajo časa,89 da bi prišli. Intervjuvanci niso zasledili, da bi na šoli, poleg govorilnih ur in
roditeljskega sestanka, starše dodatno spodbujali k vključevanju v delo šole. Edino ena
dijakinja (i1)90 se je spomnila delavnice za starše na temo drog. Nobeden ni navedel primera
vključevanja staršev v medkulturne aktivnosti šole.

Resman (2006, str. 215) učiteljem nameni odločilno vlogo v razvoju medkulturne šolske in
oddelčne skupnosti. V to medkulturno skupnost naj bi bili aktivno vključeni tudi starši.
Smernice (2009, str. 10) nalagajo pedagoškim delavcem, da vključujejo starše dijakov
priseljencev v življenje in delo šole ter da organizirajo oblike dela, ki povezujejo starše
priseljence. Heckmann (2008, str. 9) ugotavlja, da vključenost staršev pozitivno vpliva na
dosežke otrok, vendar pa migrantski starši na splošno ne iščejo stikov s šolo.

Vključevanje staršev v šolsko delo je pogosto predstavljeno kot pomemben del vključevanja
dijakov priseljencev (prim. Bela knjiga 2009; Kalin idr. 2009; Smernice 2009 in Strategija
2007). Starši se lahko vključujejo v življenje in delo šole prek dijakovih domačih priprav na
šolo, s prostovoljnim vključevanjem v aktivnosti šole in kot pomoč pri povezovanju z lokalno
skupnostjo ter s sodelovanjem v svetu staršev in svetu šole (Kalin idr. 2009, str. 43). V
empirični raziskavi o sodelovanju med šolo in starši, v kateri so anketirali učitelje in
svetovalne delavce 40 slovenskih osnovnih šol ter starše, ki so imeli v anketiranih šolah
šolajoče otroke (prav tam, str. 116–118), so starše vprašali, kako pogosto so se udeleževali
posameznih predpisanih in nepredpisanih oblik sodelovanja. Ugotovili so, da se 89,2 %
anketiranih staršev vedno ali pogosto udeležuje roditeljskih sestankov, 10,7 % pa se
roditeljskih sestankov udeležuje redko ali nikoli. Manj jih obiskuje govorilne ure ‒ 79,5 % jih
hodi vedno ali pogosto, 10,7 % pa redko ali nikoli. Avtorji ugotavljajo, da so starši pri drugih
oblikah sodelovanja, kot je npr. dajanje predlogov glede režima šole (25,3 %), pogosteje
označili, da ta oblika sodelovanja ni organizirana. Za roditeljski sestanek je 0,1 % staršev
88

Priloga 3 ‒ Oblike sodelovanja s starši
Priloga 1; Priloga 4; Priloga 5 in Priloga 6 ‒ Oblike sodelovanja s starši
90
Priloga 1 ‒ Oblike sodelovanja s starši
89
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označilo, da ni organiziran, za govorilne ure pa 0,2 %. Največ jih je označilo, da šola za starše
ni organizirana (36,1 %), sledita vodenje interesnih dejavnosti (31,4 %) in sodelovanje pri
pouku (31,2 %) (prav tam, str. 138). Največ zanimanja za krepitev sodelovanja staršev in
učiteljev pa so izrazili pri sodelovanju z namenom reševanja oddelčnih problemov z
razrednikom (52,2 %) ter predlogih glede režima šole (23,5 %) (prav tam, str. 139). V tej
raziskavi so starši izkazali večje zanimajo za šolo in to ne samo za to, da s šolo sodelujejo,
ampak tudi, da si želijo sodelovanja več. Intervjuvanci v naši raziskavi niso povedali, da si
njihovi starši želijo več sodelovanja, oz. se da iz njihovih odgovorov razbrati, da se jim zdi, da
dobijo dovolj informacij prek e-asistenta.

8.8.8. Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov v
srednješolsko izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih,
na šoli in v šolskem sistemu?
Intervjuvance smo vprašali tudi, kaj bi spremenili, če bi se lahko vrnili v čas, na začetek, ko so
prišli v Slovenijo. Zanimalo nas je, kaj bi spremenili na splošno, pri sebi in pri učiteljih. Kako bi
lahko po njihovem mnenju vključevanje dijakov priseljencev izboljšali. En intervjuvanec91 ni
imel nobenega predloga. Predlogi ostalih intervjuvank pa so razdeljeni glede na to, ali bi
nekaj spremenili pri sebi, ali predlagajo neko aktivnost oz. obnašanje bodočim priseljencem
ali učiteljem oz. predlagajo sistemski ukrep na državni ravni.

Tabela 10: Seznam enot kodiranja in kod o predlogih intervjuvancev za izboljšanje
vključevanja dijakov v srednješolsko izobraževanje in o tem, kaj bi spremenili pri sebi in
sošolcih.
ENOTE KODIRANJA
Ne bi bila toliko žalostna. Toliko živčna. (i2)
Da naj se ne počuti, da je manj vreden od drugih. (i3)
Spremenila bi to prejšnje leto. Bolj bi se trudila, da bi
naredila letnik, da ga ne bi ponavljala. (i1)
Bolj bi se potrudila. Pokazali bi, da sem človek, ki se ne vda
zlahka. (i3)
Jaz bi rekla, da najslabši glas, ki pride v moj glavo, je: Ona
91

Priloga 5
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KODE
Pozitivna čustva
Več truda

Pozitivne misli

KATEGORIJE
Želja po bolj
pozitivni
naravnanosti

ne razume. Ko meni nekaj razlaga in potem »Ona ne
razume«. (i2)
Da bo to, kar je. (i1)
Tudi če nisi polovici zanimiv, si drugi polovici definitivno
zanimiv. (i3)
Potem, da se normalno obnašaš, da nisi čefur. Še vedno
ne dojamem. Potem sem probala ne biti čefur, čeprav
nisem vedela, kaj je to. (i6)
Da stopi v kontakt z vsemi. Čeprav ne zna jezika, saj se
drugače ne bo naučil, če ne bo govoril z ostalimi. (i1)
Saj od začetka, ko nisem znala govoriti, nekateri so se z
menoj v angleščini pogovarjali. Hvala bogu, da sem znala
malo angleščine. (i2)
Naj ne bo tiho. Vključuj se, pogovarjaj se, vprašaj. Sprejmi
novo družbo. Vsi so zanimivi na svoj način. (i3)
Ja, da bi se bolj pogovarjala. Pa s profesorji tudi, ker včasih
ne povem tistega, kar bi želela. (i4)
Da si bolj tiho, da gledaš, kako se drugi obnašajo. (i6)

Pristnost

Predlogi za
bodočega dijaka
priseljenca

Več
komunikacije

Odsotnost
komunikacije
Da se nauči slovensko, da ga bodo bolj sprejeli. Ker Učenje
nekateri pridejo in samo svoj jezik govorijo pa to ni prav. slovenščine
(i4)
Najbolj pomemben je jezik, pa da si kul. (i6)
Da bere veliko. (i1)
Branje
Brala sem knjige. Pa sem si predstavljala, kako bi bilo se
pogovarjati. Tako sem se zapomnila veliko besed. (i3)
Najprej so me čudno gledali. Jaz sem rekla, da nisem UFO Sprejmite dijaka
ali nekaj takega. Jaz sem tudi človek. Saj včasih so bili … priseljenca
Sedaj na koncu, so bili čisto drugačni. Videli so, da imam medse
jaz en namen. (i2)

Predlog za sošolce
dijaka priseljenca

KATEGORIJE
Želja po bolj pozitivni naravnanosti (pozitivna čustva (i2, i3), več truda (i1, i3), pozitivne misli
(i2))
Predlogi za bodočega dijaka priseljenca (pristnosti (i1, i3, i6), več komunikacije (i1, i2, i3 i4),
odsotnost komunikacije (i6), učenje slovenščine (i4, i6), branje (i1, i3))
Predlog za sošolce dijaka priseljenca (sprejmite dijaka priseljenca medse (i2)
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Dve intervjuvanki (i1, i3)92 sta rekli, da bi se bolj potrudili v šoli. Ena je prvi letnik ponavljala,
druga pa se je prepisala v lažji program, ki pa ga je na koncu zaključila s prav dobrim
uspehom. Ena intervjuvanka (i2) pa si želi, da se ne bi prepuščala negativnim čustvom in
negativnim mislim, da: »Ne bi bila toliko žalostna. Toliko živčna.«93 Intervjuvanko (i2) so
vznemirjale situacije v katerih ni razumela jezika, kar pa je ona vzela kot spodbudo za naprej:
»Če sem bila živčna, sem si rekla, zakaj pa oni razumejo, jaz pa ne. Jaz tudi moram razumeti.«
Svoje negativne občutke je uspela usmeriti v aktivno delovanje, kar se ji je obrestovalo z
uspešno zaključenim letnikom.
Štirje intervjuvanci (i1, i2, i3, i4)94 so poudarili pomembnost same komunikacije kot sredstva
za učenje jezika: »Čeprav ne zna jezika, saj se drugače ne bo naučil, če ne bo govoril z
ostalimi.«95 Komuniciranje vidijo predvsem kot sredstvo za druženje, prek katerega se lahko
učijo tudi jezika. Poleg tega so bodočim priseljencem predlagali še branje knjig in pristnost:
»Da bo to, kar je.«96 Ena intervjuvanka (i3) jim predlaga, naj se zavedajo, da so drugim
enakovredni in za druge zanimivi: »Tudi če nisi polovici zanimiv, si drugi polovici definitivno
zanimiv.«97 Čeprav jih več poudarja pomembnost komuniciranja, pa meni ena (i6) ravno
nasprotno ‒ da je pri vključevanju pomembno, »da si bolj tiho, da gledaš, kako se drugi
obnašajo.«98 Intervjuvanka se od ostalih razlikuje tudi v tem, da je v Sloveniji najdlje. V
Slovenijo je prišla že v osnovni šoli. Sošolcem dijaka priseljenca predlagajo, naj sprejmejo
dijaka medse99 ter da lahko z njim komunicirajo tudi v angleščini100.

E. Murgić (2016, str. 82) v intervjuju pove o svojem vključevanju v slovensko družbo in da se
ji zdi pomembno obvladovanje slovenskega jezika. Zato se je ob prihodu v Slovenijo želela
čim prej vključiti v programe, ki bi ji pomagali pri učenju slovenščine. E. Murgič na prvo
mesto postavi znanje jezika, ki omogoči komuniciranje. Medtem ko intervjuvanci (i1, 2, i3, i4)

92

Priloga 1 in Priloga 3 – Želja po pozitivni naravnanosti
Priloga 2 – Želja po pozitivni naravnanosti
94
Priloga 1; Priloga 2; Priloga 3; Priloga 4 – Predlogi za bodoče dijake priseljence
95
Priloga 1 – Predlogi za bodoče dijake priseljence
96
Priloga 1 – Predlogi za bodoče dijake priseljence
97
Priloga 3 – Predloga za bodoče dijake priseljence
98
Priloga 6 – Predlogi za bodoče dijake priseljence
99
Priloga 1 – Predloga za sošolce dijaka priseljenca
100
Priloga 1 – Predloga za sošolce dijaka priseljenca
93
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v naši raziskavi postavijo na prvo mesto komunikacijo, prek katere se naučiš tudi jezika. Ena
intervjuvanka (i4) pa je poudarila tudi pomembnost učenja slovenščine: »Da se nauči
slovensko, da ga bodo bolj sprejeli.«101

Tabela 11: Seznam enot kodiranja in kod o predlogih intervjuvancev glede tega, kaj bi
spremenili pri učiteljih
ENOTE KODIRANJA
S: Jaz bi dala en predlog, da bi se one vključile, da bi zbrale
vse tujce, ki so, in jih vprašale, kakšne so njihove težave. S
čim se spopadajo. (i2)
S: Ampak na to, da jim lažje razlagajo. (i2)
S: Da ne razumejo, da učitelji razlagajo prehitro. (i2)

KODE
Ugotoviti težave

Lažja razlaga
Počasnejša
razlaga
S: Na primer, da gredo na internet pogledat, kako se to Uporaba
reče. (i2)
interneta
S: Ali pa, da vprašajo še koga. Kako se to pri vas reče. In Pomoč dijakov
potem dijakom povedo, to se tako pri vas reče. (i2)
S: Jaz, ko sem prišla sem, so rekli, če znam bosansko. Iskanje
Ampak jaz ne znam bosansko niti hrvaško. Mogoče sem skupnega jezika
jaz vedela v angleščini, ampak učitelji ne, mogoče oni
znajo hrvaško, ampak jaz ne znam. (i2)
Če bi se učili albanščino. (Smeh) saj, to je moja želja. Jaz se Učenje
učim slovenščino, zakaj se ne bi oni albanščine. Ali ni maternega
tako? (i2)
jezika
priseljencev
Je rekla, saj vem, da ti gre na bolje, vem da se trudiš. Vidiš, Spodbujanje
vsi verjamemo vate, tudi ti moraš verjeti vase. (i2)
dijakov
Spodbujala (profesorica) me je, da več naredim, da dam priseljencev
vse od sebe. Verjela je vame, da zmorem. (i2)
Da bolj spodbujajo. Nekateri to delajo, drugi bi lahko bolj.
(i3)
Po moje, da bi lahko še bolj pomagali. (i2)
Več pomoči
Osebe z več izkušnjami lažje pomagajo. (i3)
Nabiranje
izkušenj
Pa vedno so rekli, da lahko povem po svoje. (i3)
Spodbujanje h
komuniciranju

101

Priloga 4 – Predlogi za bodoče dijake priseljence
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KATEGORIJE
Predlogi za
izboljšanje
poučevanja

KATEGORIJE
Predlogi za izboljšanje poučevanja (ugotoviti težave (i2), lažja razlaga (i2), počasnejša
razlaga (i2), uporaba interneta (i2), pomoč dijakov (i2), iskanje skupnega jezika (i2), učenje
maternega jezika priseljencev (i2), spodbujanje dijakov priseljencev (i2, i3), več pomoči (i2),
nabiranje izkušenj (i3), spodbujanje h komuniciranju (i3))

Intervjuvanci v naši raziskavi so imeli kar nekaj predlogov, kako bi učitelji lahko izboljšali
poučevanje in kako bi jim lahko pomagali pri vključevanju v srednješolsko izobraževanje:


Naj se učijo maternih jezikov priseljencev: »Če bi se učili albanščino. (Smeh) saj, to je
moja želja. Jaz se učim slovenščino, zakaj se ne bi oni albanščine. Ali ni tako?« 102



Da čim bolj spodbujajo dijake priseljence in zaupajo v njih103, saj pravijo, da jim je
prav spodbujanje njihovih učiteljev vlilo moč za vztrajanje: »Da bolj spodbujajo.
Nekateri to delajo, drugi bi lahko bolj.«104



Da ugotovijo, s kakšnimi težavami se spopadajo dijaki priseljenci.105



Predlagajo jim, naj si nabirajo izkušnje, saj »osebe z več izkušnjami lažje
pomagajo«.106



Naj se bolj potrudijo pri razlagi, da bo razumljiva tudi dijakom priseljencem. In sicer,
da lažje in počasneje razlagajo, da si pomagajo z uporabo interneta ali poiščejo
pomoč pri dijakih, ki govorijo isti materni jezik.107, oziroma da poiščejo skupni jezik z
dijakom priseljencem ‒ jezik, ki ga razumeta tako učitelj kot dijak priseljenec.108



Pravijo, da bi jim lahko še bolj pomagali.109

Tudi dijaki, ki so sodelovali v anketi v okviru projekta Medkulturno učenje in sprejemanje
različnosti za uspešno življenje (Skrbinšek in Novak 2010, str. 105), so povedali, da si želijo
pomoči, enakopravnosti, razumevanja, spoštovanja, razločno artikulirane razlage, več časa za
pisanje pri pouku ter več časa za razmislek pri ocenjevanju. Želijo pa si še, da bi se učitelji
102

Priloga 2 – Predlogi za izboljšanje poučevanja
Priloga 2 in Priloga 3– Predlogi za izboljšanje poučevanja
104
Priloga 3 – Predlogi za izboljšanje poučevanja
105
Priloga 2 – Predlogi za izboljšanje poučevanja (S)
106
Priloga 3 – Predlogi za izboljšanje poučevanja
107
Priloga 2 - Predlogi za izboljšanje poučevanja (S)
108
Priloga 2 – Predlogi za izboljšanje poučevanja (S)
109
Priloga 4 ‒ Predlogi za izboljšanje poučevanja
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zanimali za njihovo življenje in jim pomagali, da bi jih ostali dijaki videli kot sebi enake (prav
tam).

Tabela 12: Seznam enot kodiranja in kod o predlogih intervjuvancev glede tega, kaj bi
spremenili pri ocenjevanju
ENOTE KODIRANJA
S: Da bi jim dali prilagojene teste, v nivoju njihovega
jezika. Njihovega znanja slovenščine. Recimo v testu so
bile sklanjatve, ki jih jaz nisem razumela, ker se jih na
tečaju za tujce še nismo učili. Če so se na tečaju za tujce
naučili samo žensko in moško sklanjatev, ne bi dali v test
srednje sklanjatve. (i2)
S: In pri pisnem, naj se ne bi upoštevale pravopisne
napake. (i2)
Da bi manj gledali znanje slovenščine. (i4)
S: In pri pisnem, naj se ne bi upoštevale pravopisne
napake. (i2)
Da bi manj gledali znanje slovenščine. (i4)
Da ni starinskih besed v testih. (i3)
Da jih lahko vprašamo med testom, če ne razumemo. (i2)
Eni so mi pomagali, so povedali isto, ampak malo drugače,
po domače. (i3)
Da bi bolj fer ocenjevali, ker tudi drugi dijaki govorijo, da
se ne bodo več na teste podpisovali, ker ocenjujejo po
faci. Jaz sem tudi to sama opazila. To ocenjevanje bi malo
spremenila. (i6)
Ful so dali teste na koncu. Prejšnji teden smo imeli dva ali
tri teste na dan. (i6)

KODE
Testi prilagojeni
usvojenemu
znanju na tečaju
slovenščine

KATEGORIJE
Predlogi za
izboljšanje
ocenjevanja

Neupoštevanje
pravopisnih
napak
Pravopisne
napake
Izbira besed
Razlaga besed

Pravično
ocenjevanje

Testi konec
šolskega leta

KATEGORIJE
Predlogi za izboljšanje ocenjevanja (testi prilagojeni usvojenemu znanju na tečaju
slovenščine (i2), neupoštevanje pravopisnih napak (i2, i4), izbira besed (i3), razlaga besed (i2,
i3), pravično ocenjevanje (i6), testi pred koncem šolskega leta (i6))

Tudi pri ocenjevanju si intervjuvanci v naši raziskavi želijo sprememb:


Želijo si, da bi bilo besedilo testov prilagojeno temu, kar so se naučili na tečaju
slovenščine kot tujega jezika. »Recimo v testu so bile sklanjatve, ki jih jaz nisem
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razumela, ker se jih na tečaju za tujce še nismo učili. Če so se na tečaju za tujce naučili
samo žensko in moško sklanjatev, ne bi dali v test srednje sklanjatve.«110


Da ne bi upoštevali pravopisnih napak in bi manj gledali na njihovo znanje
slovenščine.111



Da bi pozorno izbirali besede v testih: »Da ni starinskih besed v testih.«112



Da bi dijakom priseljencem besedo med testom razložili, če je ne razumejo. »Eni so
mi pomagali, so povedali isto, ampak malo drugače, po domače.«113



Da jih ne bi ocenjevali glede na njihove korenine.114



Da testi ne bi bili čisto na koncu šolskega leta ter da učitelji ne bi bili tako rigorozni pri
realizaciji interesnih dejavnosti.115

Tabela 13: Seznam enot kodiranja in kod o tem, kaj bi intervjuvanci spremenili na ravni
sistema
ENOTE KODIRANJA
KODE
S: Da bi oni imeli 3 mesece prej tečaj. 3 mesece bi bilo Tečaj slovenščine
dovolj. Ne pa en teden prej. (i2)
pred začetkom
pouka
Pač za tiste interesne dejavnosti, to mi je bil vedno Prilagajanje učnega
problem, ker nisem šla nikamor ven, da bi kaj delala. načrta željam
(i6)
dijakov

KATEGORIJE
Predlogi za
izboljšanje
na ravni
sistema

KATEGORIJA
Predlogi za izboljšanje na ravni sistema (tečaj slovenščine pred začetkom pouka (i2),
prilagajanje učnega načrta željam dijakov (i6))

Intervjuvanci so podali dva predloga, ki bi zahtevala spremembe na sistemski ravni. En
predlog (i2) se je nanašal na tečaj slovenščine, in sicer, da bi se intenzivni tečaj slovenščine
izvajal že pred začetkom šolskega leta116 in bi trajal več kot en teden. Tako bi lahko dijaki
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Priloga 2 – Predlogi za izboljšanje ocenjevanja (S)
Priloga 2; Priloga 4 ‒ Predlogi za izboljšanje ocenjevanja
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Priloga 3 ‒ Predlogi za izboljšanje ocenjevanja
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Priloga 6 ‒ Predlogi za izboljšanje ocenjevanja
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Priloga 6 ‒ Predlogi za izboljšanje ocenjevanja
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Priloga 2 ‒ Predlogi za izboljšanje na ravni sitema (S)
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priseljenci ob vstopu v šolo bolje znali slovensko in bi lažje razumeli snov ter to, kar se dogaja
okoli njih. V. Suljić in B. Upale (2015) opišeta, kako je potekala uvajalnica na Osnovni šoli
Livada in Osnovni šoli Matije Čopa Kranj. Uvajalnico so izvedli zadnji teden avgusta. V 20
urah so se otroci priseljenci spoznali s slovensko abecedo, osnovnim besediščem in s samim
krajem in šolo, ki jo bodo obiskovali (prav tam, str. 61). Dobre izkušnje pa imajo tudi z
nadaljevalnico, 70-urnim intenzivnim strnjenim tečajem jezika na začetku šolskega leta (prav
tam, str. 64). Ena možnost je, da se intenzivnejši tečaj slovenščine začne še pred začetkom
pouka, kot to predlaga dijakinja v intervjuju (i2), kar pa je lahko problematično, če so dijaki
takrat na počitnicah oz. v Slovenijo še niti niso prišli. Druga možnost pa je, da se na začetku
šolskega leta izvede intenzivnejši tečaj, ki jim omogoči hitrejše napredovanje pri usvajanju
jezika in vključevanju v šolsko skupnost. Sama pravica do učenja slovenščine kot drugega
jezika je, kot smo že zapisali, opredeljena v 81. členu ZOFVI (2015). V Suljić in B. Upale
zapišeta, da je njihovo nadaljevalnico omogočilo Ministrstvo za šolstvo v okviru dodatnih ur.
Hkrati pa je bila nadaljevalnica izvedena v okviru projekta Razvijamo medkulturnost kot novo
obliko sobivanja (Jelen Madruša in Čančar 2015).

Drugi predlog se je nanašal na interesne dejavnosti. Intervjuvanka (i6) je zahtevo, da mora
imeti opravljene interesne dejavnosti, sprejela kot brezzvezno pravilo, ki so si ga izmislili
učitelji, ker nimajo početi ničesar pametnejšega. Prav tako ni razumela, zakaj se mora poleg
ekskurzije udeležiti še nečesa zraven. Predmetnik programa Živilsko prehranski tehnik, v
katerega je vključena intervjuvanka, vsebuje 352 ur interesnih dejavnosti (BIC Ljubljana
2015). V 66. členu ZPSI (2006) je navedeno, da izobraževalno delo dijakov strokovnih,
tehničnih in poklicnih šol obsega: teoretični pouk z vajami, praktični pouk, praktično
usposabljanje z delom, samostojno delo dijakov, drugo izobraževalno delo, ki ga določa
izobraževalni program, ter tudi interesne dejavnosti in strokovne ekskurzije. Učiteljica tako
pri tem, da mora dijakinja opravljati dodatne vsebine, ni vztrajala zaradi kaprice, ampak, ker
to predvideva izobraževalni program.
Dijaki so na splošno izražali zadovoljstvo z izbranimi šolami ter njihovimi učitelji. Z nekaterimi
učitelji so imeli tudi težave. Želijo si spoštovanja, enakopravnega obravnavanja ter pomoči,
da bi lahko dosegali enake rezultate kot sovrstniki.
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8.9.

Poskus oblikovanja teorije

Predstavljenim rezultatom raziskave sledi še poskus oblikovanja teorije (Kordeš in Smrdu
2015). V okviru kvalitativne raziskave lahko tvorimo le teorijo omejenega dosega, ki velja le
za ta specifiko našega raziskovalnega konteksta (prav tam, str. 58). »Poskusna teorija
predstavlja ponavljajoče se značilnosti dogodkov, interakcij, komunikacij itd« (prav tam).

Na podlagi odgovorov dijakov priseljencev, vključenih v raziskavo, smo ugotovili, da so v
večini primerov lahko izbirali, na katero šolo se bodo vpisali. Pri vpisu so jim pomagali starši
ali pedagoški delavci. Šolo so si izbrali glede na lastne želje. Tisti, ki so že bili vključeni v
srednjo šolo v državi izvora, so iskali šolo, ki bi bila podobna njihovi tam. Slovenske šole so
jim večino opravljenih predmetov priznale. Šole na podlagi Zakona o priznavanju in
vrednotenju izobraževanja (2011) ugotovijo, ali dijaki priseljenci izpolnjujejo vpisne pogoje
oz. pogoje za prehod v izobraževalni program (prav tam, člen 10). Sam postopek vpisa
dijakom priseljencem ni povzročal večjega stresa. Nekateri pa so izrazili strah pred neznanim
in skrb, kako bodo v novem okolju sprejeti. Zaradi strahu, da bodo zavrnjeni, in zaradi
začetnega nerazumevanja jezika in nesamozavestnosti so na začetku izražali odmaknjenost
od sošolcev in odsotnost aktivnega sodelovanja pri pouku. Po preteku določenega obdobja
pa so pridobili na samozavesti in razumevanju jezika, kar jim je pomagalo, da so se začeli
družiti s sošolci in aktivneje sodelovati pri pouku. Kljub temu pa za pomoč še vedno
večinoma raje poprosijo sošolce, kot pa da bi se izpostavili med učno uro.

Nekateri svetovalni delavci so dijakom priseljencem pomagali pri vpisu v šolo, med samim
letom pa niso imeli dodatnega stika, razen v enem primeru, zaradi slabih ocen. Kar se
razlikuje od raziskave J. Kalin idr. (2009), kjer ugotavljajo, da svetovalni delavci komunicirajo
z učenci iz drugih kulturnih okolij ter da se jim pri komunikaciji trudijo prilagajati (prav tam,
str. 230). Učitelji so dijake priseljence večinoma spodbujali k postavljanju vprašanj, skušali so
preverjati, ali potrebujejo pomoč pri razumevanju. Pojavljajo pa se odgovori, ki nakazujejo na
to, da niso bili vsi učitelji od začetka seznanjeni s tem, da imajo v razredu dijaka priseljenca.
Nekaterim so to povedali intervjuvanci sami ali pa njihovi sošolci. Na začetku leta je večina
razrednikov razložila, kakšna so pravila šole, kako poteka ocenjevanje ter kakšne pravice in
dolžnosti imajo dijaki. Niso se potrudili, da bi dijakom priseljencem ta pravila še dodatno
razložili. V enem primeru je dijakinja dobila razložena pravila na listu in jih je lahko doma, ob
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pomoči staršev, počasi prebrala. V drugem primeru pa dijakinja sploh bila seznanjena s
pravili, niti urnika ji ni nobeden razložil, zato je na začetku le sledila sošolcem in enkrat zašla
tudi v napačno skupino v šoli.

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (2010, člen 11) omogoča dijakom priseljencem, da
se njihovo izvajanje izobraževanja prilagodi s pedagoško pogodbo. Realizacije te možnosti
nismo zasledili. Imajo pa dijaki priseljenci status tujca. Status tujca omogoča dijakom
priseljencem, na podlagi 81. člena ZOFVI (2015), da so dve leti vključeni v tečaj slovenščine
kot drugega jezika. Nekaterim se je zdel ta tečaj koristen in bi želeli, da bi trajal dlje, drugi pa
so ga doživeli kot dolgočasnega, neusklajenega z njihovim zanimanjem. Zasledili smo še, da
imajo dijaki priseljenci možnost izbire, ali bodo prvo leto ocenjeni pri slovenščini, ter
možnost napovedanega spraševanja. Največ dodatnih prilagoditev so dijaki priseljenci našteli
pri slovenščini: prilagojene možnosti ocenjevanja, dodaten čas pri pisanju spisa in dodatna
skrb učiteljev pri popravljanju napak v spisu, in sicer s tem, da so jim zraven vedno napisali
pravilno obliko. Dijaki priseljenci imajo občutek, da večina učiteljev ni pozorna na njihovo
znanje jezika, ampak ocenjuje bolj vsebine. Vendar so omenili tudi izjeme, pri katerih so imeli
občutek, da so ravno zaradi svojega priimka dobili nižjo oceno.

Dijaki priseljenci so se poleg organiziranega tečaja slovenščine na šoli slovenskega jezika učili
tudi samostojno. Večinoma so si pomagali z bližnjimi, družinski člani ali sošolci ter z uporabo
Googlovega prevajalnika in slovarjev. Nekateri so svoj besedni zaklad bogatili z branjem
knjig. Pojavljajo se odgovori, ki nakazujejo, da usvajanju slovenskega besedišča dijaki
priseljenci ne posvečajo posebne pozornosti in da jih ne moti, če česa ne razumejo.

Ugotovili smo, da intervjuvanci niso vključeni v nobeno formalno obliko učenja materinščine,
čeprav jim 81. člen ZOFVI (2015) to omogoča. Ugotavljamo, da se na nekaterih srednjih šolah
učenje materinščine ne izvaja, kar je skladno tudi z ugotovitvami M. Medvešek in R. Bešter
(2010, str. 249). Poleg tega pa dijaki priseljenci menijo, da ne potrebujejo nadgraditve znanja
materinščine, da ga imajo dovolj in da jim ne koristi. Podobno so ugotovili tudi v okviru
projekta Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji (Čančar 2013). Med izvajanjem programa so
ugotovili, da se morajo posvetiti ne le učenju materinščine, ampak tudi spodbujanju ponosa
dijakov priseljencev glede tega, od kdo prihajajo.
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Dijaki priseljenci na svojih šolah zaznavajo prisotnost različnih kultur, narodnosti in ver.
Najprej sicer izražajo, da se med seboj razumejo in spoštujejo, da ne prihaja do nestrpnosti
zaradi različnosti. V nadaljevanju pa nekateri izrazijo, da jih drugi, ki so manj prilagojeni
večinski kulturi, motijo, in da ne razumejo, zakaj se eni pri govorjenju v slovenščini ne
potrudijo bolj. Iz tega sklepamo, da se včasih pojavijo primeri nestrpnosti ne samo v relaciji,
da dijaki, pripadniki večinske kulture, ne sprejemajo dijakov drugih kultur, ampak tudi, da
včasih prihaja do nesprejemanja med dijaki različnih etničnih skupnosti. Sklep se povezuje z
ugotovitvami M. Medvešek (2007), da je etnična distanca prisotna tako med večinsko in
migrantsko populacijo kot tudi med pripadniki različnih religij in različnih etničnih skupnosti s
področja nekdanje Jugoslavije.

Na ravni šole so intervjuvanci zasledili, da se strokovni delavci trudijo za vzpostavljanje
medkulturnih vezi. Primeri, ki smo jih zasledili: spoznavni tabor, kjer so se pogovarjali tudi o
dobrih medkulturnih odnosih, organizirali so pogovor o knjigi na temo nestrpnosti, nekateri
učitelji jim čestitajo za praznike, dijaki ne dobijo neupravičenih ur, če so odsotni v času
praznikov. Zasledili smo primer spodbujanja medsebojnega razumevanja in pomoči s t. i.
diplomo. Smernice (2012, str. 20) predlagajo tudi vključitev v mednarodna partnerstva in
mednarodne projekte, spodbujanje otrok k sodelovanju na projektnih dnevih, pri medšolskih
izmenjavah itd.

Dijaki priseljenci so zaznali, da učitelji staršem omogočajo, da se udeležijo formalnih oblik
sodelovanja med šolo in starši, kot so govorilne ure in roditeljski sestanki. Kljub temu pa se
večina staršev intervjuvancev teh ne udeležuje. J. Kalin idr. (2009, str. 138) za osnovnošolsko
stopnjo ugotavljajo, da se 0,5 % staršev ne udeležuje roditeljskih sestankov ali govorilnih ur.
Dijaki priseljenci v naši raziskavi zaznavajo, da je razlog v tem, ker starši nimajo časa in
menijo, da potrebe, da bi hodili na te sestanke, ni. Svoje otroke doživljajo kot samostojne oz.
jim obvestila prek e-asistenta zadoščajo. Vseeno pa dijaki priseljenci izražajo mnenje, da so
njihovi starši obveščeni o tem, kar se dogaja v šoli, saj jim povedo sami. Na podlagi
odgovorov intervjuvancev ne moremo ugotoviti, kateri razlogi so odločilnejši pri tem, da se
starši v manjši meri udeležujejo govorilnih ur in sestankov. Pomanjkanje časa se lahko reši
tako, da učitelji upoštevajo urnik staršev, če želijo vzpostaviti stik z njimi (Kalin idr. 2009, str.
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37). Sicer pa to, da se starši iz drugih kulturnih okolij manj vključujejo v življenje in delo šole,
ugotavljajo tudi drugi avtorji (prim. Heckmann 2008; Kalin idr. 2009).

V intervjujih smo ugotavljali tudi, kakšne predloge imajo dijaki priseljenci glede izboljšanja
vključevanja dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje. Ugotovili smo, da bi nekateri
radi vložili več truda in bili manj v skrbeh glede tega, da ne zmorejo. Večina predlaga
bodočim priseljencem čim več komuniciranja, kar vidijo kot sredstvo za tvorjenje prijateljskih
vezi in učenje jezika. Sošolcem dijakov priseljencev predlagajo, naj dijaka priseljenca
sprejmejo medse. Od učiteljev pa si želijo, naj tudi oni iščejo različne načine, kako se
sporazumeti z dijaki priseljenci ‒ kot npr. učenje maternih jezikov priseljencev, iskanje
pomoči pri dijakih, ki ta jezik razumejo, in uporaba interneta. Želijo si več spodbujanja in več
zaupanja. Glede ocenjevanja si želijo testov, ki bi ustrezali njihovi ravni razumevanja jezika,
neupoštevanja pravopisnih napak ter razlage neznanih besed med testom. Poleg tega pa
predlagajo tudi neobvezno opravljanje interesnih dejavnosti in daljši tečaj slovenščine pred
samim začetkom pouka, ki bi jim omogočil, da bi lahko že na začetku šolskega leta več
razumeli in posledično lažje sledili pouku.
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Zaključek
Z diplomsko nalogo smo želeli izvedeti, kako poteka vključevanje dijakov priseljencev v
srednješolsko izobraževanje. Ugotovili smo, da je to kompleksno področje vzgoje in
izobraževanja na eni strani povezano z interesi državi glede trga dela, ki se kažejo npr. v
zakonih, povezanih z vstopom tujcev v državo (prim. Zakon o mednarodni zaščiti 2016; Zakon
o tujcih 2015). Na drugi strani pa je povezano z individualnim razvojem dijaka priseljenca in
njegovo pravico ter našo dolžnostjo, da mu zagotovimo optimalni razvoj (ZOFVI 2015, člen
2).

V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili formalni okvir vzgoje in izobraževanja
dijakov priseljencev in ugotovili, da imajo dijaki priseljenci drugačne pogoje pri vpisu v
srednješolske izobraževalne programe, med izobraževanjem pa je njihova pozicija precej
izenačena z ostalimi dijaki. ZOFVI (2015, člen 81) jim na formalni ravni omogoča tečaj
slovenščine in maternega jezika. V Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (2010, člen 11)
pa imajo opredeljeno možnost, da se lahko izvedba pouka zanje prilagodi s pomočjo
pedagoške pogodbe. V analizi strokovnih dokumentov, na katere se pedagoški delavci lahko
oprejo pri vključevanju dijakov priseljencev v srednješolsko izobraževanje, smo ugotovili, da
Strategija (2007) predlaga več formalno opredeljenih prilagoditev za učence in dijake
priseljence. Nasprotno pa K. Skubic Ermenc (2010b) predlaga, da z načelom medkulturnosti,
ukrepe usmerimo na celotno populacijo. S kurikulom, ki bi omogočal, da vsak učenec
postane formalno večjezičen, pa bi omogočili manjšo izpostavljenost priseljencev. Ugotovili
smo tudi, da bi se dijakove možnosti za participacijo dalo izboljšati (Kodele in Lesar 2015) ter
da dijaki priseljenci v primerjavi z večinsko populacijo dosegajo nižje učne rezultate (Kolednik
2010).

V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kako dijaki priseljenci doživljajo
vključevanje v slovensko srednješolsko izobraževanje. Ugotovili smo, da intervjuvanci ne
opazijo izvajanja medkulturnosti kot pedagoškega načela na šolah. V šolah poskrbijo
predvsem za dvoletno učenje slovenščine kot tujega jezika. Učenje maternih jezikov se ne
izvaja. Starši niso aktivno vključeni. Vključenje dijakov priseljencev v sam oddelek je v
precejšnji meri prepuščeno naključju. Dijaki priseljenci si želijo, da bi sami pokazali več truda
in več zaupanja vase. Nekateri so izrazili strah pred neznanim in skrb, kako bodo v novem
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okolju sprejeti. Zaradi strahu, da bodo zavrnjeni, in zaradi začetnega nerazumevanja jezika
ter nesamozavestnosti so na začetku izražali odmaknjenost od sošolcev in odsotnost
aktivnega sodelovanja pri pouku. Po preteku določenega obdobja pa so pridobili na
samozavesti in razumevanju jezika, kar jim je pomagalo, da so se začeli družiti s sošolci in
aktivneje sodelovati pri pouku. Kljub temu pa za pomoč še vedno večinoma raje poprosijo
sošolce, kot pa da bi se izpostavili med učno uro.

Večina bodočim priseljencem predlaga čim več komuniciranja, saj to vidijo kot sredstvo za
tvorjenje prijateljskih vezi in učenje jezika. Sošolcem dijakov priseljencev predlagajo, naj tega
sprejmejo medse. Učiteljem pa predlagajo, naj tudi oni iščejo različne načine, kako se
sporazumeti z dijaki priseljenci, kot npr. z učenjem maternih jezikov priseljencev, iskanjem
pomoči pri dijakih, ki ta jezik razumejo, in uporabo interneta oz. jezika, ki je skupen obema,
pa čeprav ni učni jezik ali materni jezik priseljencev. Želijo si več spodbujanja in več zaupanja.
Glede ocenjevanja si želijo testov, ki bi ustrezali njihovi ravni razumevanja jezika,
neupoštevanja pravopisnih napak ter razlage neznanih besed med testom. Če povzamemo
ugotovitve iz raziskave, se intervjuvanci počutijo kot del svoje srednješolske skupnosti, so pa
vsi imeli določeno premostitveno obdobje. Od učiteljev in sošolcev si želijo več zavzetosti za
komunikacijo.

Na koncu naj opozorimo še na nekatere pomanjkljivosti izvedene kvalitativne raziskave.
Intervjuvanci, vključeni v raziskavo, so vsi vpisani v srednje strokovne ali poklicne programe
srednješolskega izobraževanja, zato manjka vpogled, kako vključevanje v srednješolsko
izobraževanje doživljajo dijaki priseljenci v gimnazijskih programih in nižjem poklicnem
izobraževanju. Intervjuvanci so nam zaupali svoja opažanja glede tega, kako za doseganje
načela medkulturnosti skrbijo učitelji in kako poteka sodelovanje med učitelji in starši. So pa
ta opažanja posredne narave. Za bolj natančno analizo bi bilo treba intervjuvati starše in
učitelje. Pri postavljanju vprašanj med intervjujem pa smo imeli deloma težave s tem, da smo
vprašanja pretvorili v toliko enostavno obliko, da so bila vprašanja razumljiva
intervjuvancem. Sicer smo vsem ponudili možnost sodelovanja s tolmačem, vendar tej
možnosti niso bili naklonjeni. Zato ostaja možnost, da bi lahko o svojem vključevanju v
srednješolsko izobraževanje povedali več, če bi intervju potekal v njihovih maternih jezikih.
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Priloge
Priloga 1: Intervju št. 1
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Vpisala me je moja sestra, ker je bila že dve
Sestra urejala vpis
leti takrat v Sloveniji.
Ne bi vedela.
Čas trajanja
Strah me je bilo, kako bo v novem okolju,
Strah pred
kako bo vse potekalo.
neznanim
Nisem vedela, kako me bodo drugi sprejeli,
Strah pred
glede na to, da ne znam jezika.
zavrnitvijo
Niti ne.
Težave pri vpisu
Ker rada pomagam ljudem, zato mislim, da je Razlog za izbiro
ta poklic najboljši zame. Vidim se v tem
poklicu.
Odločili smo se, da se v srednjo šolo vpišem v Razlog za selitev
Sloveniji zaradi boljšega življenjskega
standarda.

KATEGORIJE
Pomoč pri urejanju
vpisa
Nekaj težav ob vpisu

Vpis na želeno šolo

Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih
sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
ENOTE KODIRANJA

KODE

Strah me je bilo, kako bo v novem okolju, kako
bo vse potekalo. Nisem vedela, kako me bodo
drugi sprejeli, glede na to, da ne znam jezika.
Ko sem prvič prišla na šolo. Se pravi začeli smo
avgusta. Tisti, ki smo prišli iz Bosne, da bi si
ogledali šolo en teden prej. In, imeli smo
slovenščino za tujce. Sedem nas je bilo. Učili
smo se slovenski jezik. Najprej smo si ogledali
šolo.
Učiteljica je bila zelo prijazna do nas.
Vsi so bili zelo prijazni.
Ja, pač samo z eno sošolko sem se družila
skoraj celo leto.
Drugo leto je drugače, ker sem se privadila.
Sedaj se družimo z vsemi. Drugače je pač, kot
je bilo v prvem letniku.
Bilo je v redu. Vsi so bili zelo prijazni.
To je razredničarka vsem razložila.
Oni so nas velikokrat vprašali, ali razumemo …

Strah pred neznanim

KATEGORIJE
Strah pred
neznanim

Prvi obisk šole

Dober prvi vtis

… ter povedali, da če kaj ne razumemo, naj
vprašamo. In, da naj povemo, če en
razumemo.

Učiteljevo spodbujanje h
komunikaciji
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Dober odnos učiteljev
Čas navajanja

/

Dober odnos učiteljev
Razlaga pravil
Preverjanje
razumevanja

Učitelji
komunicirajo z
dijaki

Am, ne. Nisem si upala. (Se pravi, da nisi vsega
razumela, ampak vseeno jim nisi upala
povedati, da ne razumeš.) Ja.
Pa sedaj jim poveš, da ne razumeš? Ja, povem.
Pri slovenščini smo naredili PowerPoint o sebi.

Postavljanje vprašanj

Predstavitev dijaka
priseljenca
Tega se pa sploh nič ne spomnim. Hm. Bila je
Odsotnost
ena punca iz Bosne, ki je prišla tako kot jaz in
komunikacije na
ker so bili vsi ostali Slovenci, sem se družila le z začetku
njo. Ker nisem znala jezika, pa sem se bala
stopiti z drugimi v kontakt. Bila sem zelo … nič
nisem govorila.
Ja, pač samo z eno sošolko sem se družila
skoraj celo leto.
Sedaj se družimo z vsemi. Drugače je pač, kot Komunikacija s sošolci
je bilo v prvem letniku. (Pa se sedaj dobro kasneje
razumete?) Ja.

Sodelovanje
dijaka priseljenca

Sošolci

Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
ENOTE KODIRANJA

KODE

KATEGORIJE

Imeli smo status tujca.

Status tujca

Lahko smo si določili datum, kdaj bomo
vprašani.
Ja pa pri slovenščini prvo leto niso bili
ocenjeni. Lahko smo zbirali, ali želimo biti.
Eni sploh niso vedeli, da sem jaz tujka.
Drugi pa so vedeli. Recimo pri angleščini
skoraj pol leta profesorica ni vedela, da
sem jaz tujka in da sem imela… Pač, mi v
Bosni smo imeli drugače angleščino. Zato
sem imela manj znanja kot ostali dijaki. In
to oni ni vedela.
Am, so se trudili, da bi nam vse razložili.
Res so se trudili.
Jaz mislim, da so oni meni veliko
pomagali, samo jaz nisem bila takrat
zainteresirana za šolo.
Kaj pa svetovalne delavke, si imela kaj
stika z njimi? Ja, ker sem imela zelo slabe
ocene.
Pač
v
prejšnjem
letu.
Razredničarka me je napotila k (svetovalni
delavki). Šla sem do nje. Pogovarjali sva
se. Kar vredu je bilo.
Ja delali sva ene načrte, ampak jaz nisem
bila zainteresirana za šolo.

Napovedano spraševanje

Okvir za
prilagoditve
Prilagoditve, ki
izhajajo iz
statusa

Prilagoditve pri slovenščini
Seznanjenost učiteljev

Podpora s strani
učiteljev

Dodatna razlaga med
poukom

Obisk zaradi slabih ocen

Pomoč pri izboljšanju ocen
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Podpora s strani
svetovalni
delavcev

Pri matematiki bi imela.

Želja po učni pomoči

Želja po dodatni
podpori

Ali (in kakšne) prilagoditve so imeli dijaki priseljenci pri ocenjevanju znanja?
ENOTE KODIRANJA

KODE

Le prvi letnik pri slovenščini, smo bili lahko
neocenjeni. Zaradi tega statusa, da lahko
nisem ocenjena.
Lahko smo si določili datum, kdaj bomo
vprašani.
Eni sploh niso vedeli, da sem jaz tujka. Drugi
pa so vedeli.

Neocenjenost pri
slovenščini

KATEGORIJE
Prilagoditve pri
ocenjevanju
znanja

Napovedano
spraševanje
Nepozornost na znanje
jezika

Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Vsi smo imeli načrt, da se bom preselila v
Odsotnost učenja
Učenje slovenščine
Slovenijo, tako da sem vedela, da bom šla gor. pred prihodom v
pred začetkom
(Pa si se takrat začela že kaj pripravljati?) Ne.
Slovenijo
pouka
Se pravi začeli smo avgusta, tisti, ki smo prišli Tečaj slovenščine
iz Bosne, da bi si ogledali šolo en teden prej.
pred začetkom
In, imeli smo slovenščino za tujce.
pouka
Začeli smo en teden pred šolo …
Trajanje
Učiteljica je bila zelo prijazna do nas.
Pozitivno mnenje o
učitelju
Vsak teden imamo dve uri ta tečaj.
Tečaj slovenščine
Učenje slovenščine
med letom
med šolskim letom
Na uri je bilo preveč dolgočasno. Profesorica
Mnenje o tečaju
se preveč posveča nepomembnim stvarem.
Ona bi prinesla včasih Ivana Cankarja. Želela
je, da govorimo o njegovem življenju. Bolje bi
bilo, da bi se učili sklone. To smo tudi
obravnavali, ampak premalo.
Ne, prvi letnik nisem hodila redno. V drugem
Obvezno
letniku pa sem morala hoditi, saj bi drugače
obiskovanje
dobila neopravičene ure. Drugače jaz ne bi šla
na ta tečaj, itak tam nič pametnega ne
delamo.
Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
ENOTE KODIRANJA

KODE

KATEGORIJE

Ja. Doma govorimo vsi v bosanščini.

Komunikacija z družino
v maternem jeziku
Komunikacija s
prijatelji v maternem

Govor

Ja, pa s prijatelji govorimo v bosanščini. Več
govorim v bosanščini kot v slovenščini, kot se vidi
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sedaj.
Pa tudi včasih berem ene knjige v bosanščini. Ene
romane sem brala od ene bosanske pisateljice.
Glasbo poslušam.
Zdi se mi, da ga imam dovolj. Saj ne potrebujem
več. Ne koristi mi.

jeziku
Branje knjig

Branje

Poslušanje glasbe
Odsotnost želje po
nadgrajevanju
znanja materinščine

Poslušanje
Izobraževanje

Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo
medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni dijaki, starši in učitelji?
ENOTE KODIRANJA

KODE

KATEGORIJE

Ja.
Ne, ne ustvarja to nobenih nemirov.

Zaznavanje večkulturnosti.
Odsotnost napetosti
med dijaki zaradi
večkulturnosti
Samo … bolj se družimo s tistimi … Jaz se
Prisotnost napetosti med
več družim s tistimi, ki so iz Bosne.
dijaki zaradi večkulturnosti
Ja, mogoče nekateri.
Voščijo za vse praznike
Včasih je ona poklicala profesorico, ali Komunikacija s starši
profesorica njo.
Ja imeli smo en tabor, tako da se bolje
spoznamo in tako, da … veliko smo delali
na tem, da ne delamo ene razlike med
tem, kdo je kakšne vere.
Mami ni hodila na roditeljske sestanke,
ker nima časa. Ker včasih dela prvi
izmeno, včasih pa drugo, in zaradi dela ni
mogla iti. Pač ne more včasih iti.
Včasih je ona poklicala profesorico, ali
profesorica njo.
Po moje, da se bile ene delavnice, ko je
bila droga na šoli. Pa, ne vem, pa so
povabili starše.

Večkulturnost

Dejavnosti
učiteljev

Spodbujanje medkulturnosti

Neudeleževanje formalnih
oblik sodelovanja

Oblike
sodelovanja s
starši

Komunikacija z razredničarko
Neformalne oblike
sodelovanja

Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov srednješolsko
izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih, na šoli in v šolskem
sistemu?
ENOTE KODIRANJA

KODE

Spremenila bi to prejšnje leto. Bolj bi se trudila, da Več truda
bi naredila letnik, da ga ne bi ponavljala.
Da bo to kar je.
Da stopi v kontakt z vsemi. Čeprav ne zna jezika, saj
se drugače ne bo naučil, če ne bo govoril z ostalimi.
Da bere veliko.
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Pristnost
Več
komunikacije
Branje

KATEGORIJE

Želja po bolj
pozitivni
naravnanosti
Predlog za bodočega
dijaka priseljenca

Priloga 2: Intervju št. 2
Na intervju z dijakinjo priseljenko je prišla tudi njena dve leti starejša sestra, ki se je tudi
priselila v Slovenijo, ter je letos zaključila 4. letnik, ter opravljala poklicno maturo na isti šoli.
Ker je ona urejala vpis je pomagala sestri sem nekaj vprašanj namenila tudi direktno njej.
Posebej zanimiv pa je bil njen odgovor na vprašanje, kako bi se vključevanje dijakov lahko
izboljšalo. V kodiranju odgovor je označeno s črko S, kateri odgovori so sestrini.
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Sestra je to urejala. Tudi v šoli.
Kdo je urejal vpis
S: Približno en mesec je vse skupaj trajalo. Čas trajanja
S: Njej (svetovalni delavki) sem zelo
Pomoč svetovalne delavke
hvaležna, da mi je sploh omogočila, da sem
sestro vpisala sem. Jaz sem bila polnoletna.
Samo nisem pa imela toliko znanja. Mogla
bi imeti pooblastilo.
S: Vso potrebno dokumentacijo sem
Odsotnost težav s
prinesla in potem je bilo vse v redu.
formalnim postopkom
vpisa
Jaz sem rekla, da tudi če pridem sem, bom
šla v zdravstvo.

Izbira šole glede na
vsebino programa

KATEGORIJE
Pomoč pri
urejanju vpisa

Odsotnost težav
ob vpisu

Vpis na želeno
šolo

Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih
sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
S: Do prvega nadstropja sem jo jaz peljala, potem je bila Prvi obisk šole
Dober prvi
še ena punca, ki sta hodili en teden prej na tečaj. Ona je
vtis
bila tudi iz Bosne in sta bili v istem razredu. Oni dve sta
šli notri.
Potem je pa prišla razredničarka. In je rekla, dobrodošli
Dober sprejem
in tako naprej.
razredničarke
Jaz sem stala in sem čakala punce, da pridejo k meni.
Prvo srečanje s
Ampak pridejo fantje. Jaz sem to, to, to. Kaj pa punce?
sošolci
Pridejo fantje, punce pa ne. To mi je bilo ful čudno, ker
so prišli fantje. In potem so začele še punce prihajati.
Najprej sem 5 ali 6 mesecev samo poslušala in potem, ko 5 -6 mesecev
/
sem začela govoriti.
Ja vlada.
Razlaga pravil
Učitelji
komunicirajo
So pričakovali manj. Ampak potem so videli. Jaz sem
Nižja
z dijaki
rekla, da lahko naredim več, ampak ker ne znam jezika … pričakovanja
To je res, da jaz lahko naredim več kot oni mislijo. Nisem
imela takega uspeha, kot sem pričakovala, kot dol, da
bom imela petke. Ampak, hvala bogu, da imam takega.
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… in potem, ko sem začela govoriti. Tako sem veliko
govorila. Učitelji niso mogli verjeti.
Sej, ko sem začela je bilo zelo težko. In potem ko nisem
znala jezika. Lahko si predstavljaš, koliko jezika se v
enem tednu lahko naučiš.
Ko sem šla v šolo, nisem razumela, kaj drugi govorijo. Kaj
bom naredila sama tukaj. In potem, hvala bogu, tudi
moja sestra je v zdravstvu in potem sem imela na en
način, ona me je podpirala.
In potem, ko nisem razumela. Sem rekla, saj bo prišla
sestra naslednjo uro. Ali pa nekaj takega. In potem, hvala
bogu, da sem imela njo v šoli. In potem sem rekla, to ne
znam jaz narediti, bo naredila sestra.
In potem ko sem naredila (predstavitev), jaz nisem nikoli
povedala, da imam neke težave, nikoli nisem jokala v
razredu. In potem, ko sem naredila predstavitev sem
dala tja težave, kakšne težave sem imela. Da sem imela
težave s prijatelji. Sem dala tiste slike, ko ostaneš sam, v
kotu. In sem povedala vse, kar sem občutila. In potem so
rekli, vse so poslušali. In na koncu so rekli, zakaj nisem to
povedala prej. In jaz tako, saj vi niste vprašali, kaj je
narobe. Ali pa, kako lahko pomagate. In potem so imeli
čisto drugačno mnenje o meni.
Samo sem imela težave, ko kaj nisem prav rekla in so se
drugi smejali. In potem, to mi je bilo … (Ti je bilo
neprijetno?) Ja, neprijetno.
Saj, v bistvu sem imela veliko težav s iskanjem
prijateljstev. Ko ne znaš govoriti, najboljša izbira, je da
ostaneš sam.
(S kom se pa sedaj bolje razumeš?) Oboje. Ampak bolj
topli so fantje. Hočejo pomagati.

Neznanje jezika

Sodelovanje
dijaka
priseljenca

Nerazumevanje
pravil

Predstavitev
dijaka
priseljenca

Odsotnost
komunikacije na
začetku
Sklepanje
prijateljstev

Sošolci

Komunikacija s
sošolci kasneje

Sedaj na koncu, so bili čisto drugačni. Videli so, da imam
jaz en namen.
Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Imam status tujca 1.
Status tujca

Ja, pa da lahko datum za spraševanje določiš.
Jaz tudi, letos nisem imela ocenjene slovenščine. Ampak
nikoli nisem ignorirala slovenščine. Jaz bi mogla it ven.

Napovedano
spraševanje
Neocenjenost
pri slovenščini

Ne, če mi ni kaj jasno, samo dvignem roko.

Dodatna
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KATEGORIJE
Formalni okvir
za omogočanje
prilagoditev
Prilagoditve, ki
izhajajo iz
statusa

Podpora s

Samo dve uri sem bila tam, ker sem imela težave pri
angleščini.

razlaga med
strani učiteljev
poukom
Dodatna
razlaga po
pouku
Neseznanjenost
učiteljev

Potem ko so mislili, da sem jaz tukaj za eno leto, ker
znam toliko malo govoriti. In potem sem rekla, da jaz
sem tukaj za dva meseca ali pa tri. Niso … Ona je rekla,
to ni mogoče. In jaz sem rekla, to je res. Ko sem bila tud
dva ali tri meseca je ona mislila, da sem tu že eno leto. In
potem je rekla, da če je to res. In potem sva se razumeli.
In potem so mi dal možnosti. In potem so razumeli.
In potem, ko so rekli. Ko me je profesor nekaj vprašal, so Pomoč sošolcev Podpora s
rekli pustite, ona ne razume. In potem … ful neprijetno
strani sošolcev
zame.
Ali pa sem vprašala prijateljico. Sem rekla to ne
razumem. So potem po angleško. Eni ja.
Ali (in kakšne) prilagoditve so dijaki priseljenci imeli pri ocenjevanju znanja?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Jaz tudi, letos nisem imela ocenjene
Neocenjenost pri
Prilagoditve pri
slovenščine.
slovenščini
ocenjevanju
Ja, naslednje leto jo bom imela.
znanja
Ja, pa da lahko datum za spraševanje določiš.
Napovedano
spraševanje
To ni pomembno, koliko znaš jezika, ampak. Vi
Nepozornost na
poznate jezik, ampak ne znate odgovoriti. Ona
znanje jezika
ne pozna jezika, ampak točno to kar jaz hočem,
ona pove. In potem sem dobila 5.
Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ko sem prišla zaradi državljanstva julija, en teden Branje knjig
Učenje
sem bila tudi, in ko sem se vračala, sem vzela
slovenščine
knjige.
pred začetkom
S: Imela je ene par knjigic. Jaz sem ji vzela ene par
pouka
knjig v knjižnici, da je lahko brala.
S: Zadnji teden, ko je prišla nazaj, pa je ves čas
brala.
Ja, in potem, ko sem prišla sem. Je imela ne vem
Slovar
kakšen slovar.
S: Slovar je imela, ampak problem je, da tam ni
nobenega tečaja slovenščine
S: Slovar je imela, ampak problem je, da tam ni
Odsotnost učenja
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nobenega tečaja slovenščine. Smo pa iskal tečaj,
da bi bilo njej lažje.
En teden, a smo imeli prej?
S: Prej si imela ene par ur, tri ure.
Ja, pet. In potem dva dni smo imeli, smo hodili po
Ljubljani.
V šoli dvakrat po dve uri na teden.
Ali pa sem vprašala prijateljico. Sem rekla to ne
razumem. So potem po angleško. Eni ja.
Besede, ki jih nisem razumela, sem pisala v zvezek.
Potem doma sem vprašala. Potem Google
prevajalnik. To je bila najboljša izbira.
Saj jo (sestro) vedno vprašam. Ko sem nekaj
prebrala in potem, kaj pa je to, kaj pa je to.
Ali pa sem vzela telefon in potem na Google
translate.

pred prihodom v
Slovenijo
Tečaj slovenščine
pred začetkom
pouka
Tečaj slovenščine
med letom
Pomoč sošolcev

Učenje
slovenščine
med
šolskim
letom

Samostojno učenje

Pomoč družine
Samostojno učenje

Učenje
slovenščine
doma

Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Ja.
Komunikacija z družino v
maternem jeziku
Hkrati tudi v šoli, ko imamo Albanke. Ona zna
Komunikacija s prijatelji v
slovensko. Jaz tudi govorim malo. Na začetku
maternem jeziku
sem najprej odgovorila po albansko, sedaj pa
malo manj.
Tudi časopis berem, grem na net. Facebook in
Branje novic v
druge strani in potem grem tja, dobim kakšne
materinščini
podatke.

KATEGORIJE
Govor

Branje

Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost? Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na
šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni
dijaki, starši in učitelji?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ja.
Zaznavanje
Večkulturnost
večkulturnosti.
Ne. (Ni opazila.)
Odsotnost napetosti
med dijaki zaradi
večkulturnosti
Dejavnosti
Ne, to ni bilo nikoli. Samo razredničarka mi je
Voščijo za vse praznike
učiteljev
rekla, ali boš vzela dopust. Jaz sem rekla, da
ne.
S: Jaz sem dobila vse potrebne informacije od Komunikacija s sestro in
razredničarke. Jaz sem vedela vse. Oče je dobil starši
ocene prek e-asistenta. Oče se tudi ni veliko
zanimal, ker je vedel, da jaz poskrbim zanjo. Z
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razredničarko sva bili v kontaktu. Vse kar je
bilo narobe, mi je povedala. Vse sem jaz
zrihtala. Večinoma sva imeli iste profesorji,
tako da, če je bilo kaj narobe, so mi tudi oni
pomagali.
Ne.
S: A ni bilo predavanje, tisti od Čefurji raus je
prišel predstavit svojo knjigo. (Goran
Vojnović?) Ja, Goran Vojnović. To je bilo letos.

Spodbujanje
medkulturnosti

Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov srednješolsko
izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih, na šoli in v šolskem
sistemu?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ne bi bila toliko žalostna. Toliko živčna. Na eni strani je Pozitivna čustva
Želja po bolj
živčnost, da si pod pritiskom, tudi spodbuda za naprej.
pozitivni
Če sem bila živčna, sem si rekla, zakaj pa oni razumejo,
naravnanosti
jaz pa ne. Jaz tudi moram razumeti. To mi je dalo
spodbudo za naprej.
Jaz bi rekla, da najslabši glas, ki pride v moj glavo je:
Pozitivne misli
Ona ne razume. Ko meni nekaj razlaga in potem »Ona
ne razume«. Tudi v spanju sem imela to v glavi »ona ne
razume«. In potem, bomo videli, kdo bo razumel.
Najprej so me čudno gledali. Jaz sem rekla, da nisem
Sprejmite dijaka
Predlogi za
ufo ali nekaj takega. Jaz sem tudi človek. Saj včasih so
priseljenca medse sošolce
bili … Sedaj na koncu, so bili čisto drugačni. Videli so, da
dijaka
imam jaz en namen.
priseljenca
Saj od začetka, ko nisem znala govoriti, nekateri so se z Komunikacija v
menoj v angleščini pogovarjali. Hvala bogu, da sem
angleščini
znala malo angleščino.
Če bi se učili albanščino. (Smeh) saj, to je moja želja. Jaz Učenje
Predlogi za
se učim slovenščino, zakaj se ne bi oni albanščine. Ali ni maternega jezika izboljšanje
tako?
priseljencev
poučevanja
Je rekla, saj vem, da ti gre na bolje, vem da se trudiš.
Spodbujanje
Vidiš, vsi verjamemo vate, tudi ti moraš verjeti vase.
dijakov
priseljencev
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9. Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov? Kaj bi
spremenili sami pri sebi, kaj pri učiteljih?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
S: Da bi jim dali prilagojene teste, v nivoju njihovega
Prilagojeni testi
Predlogi za
jezika. Njihovega znanja slovenščine. Recimo v testu so glede na tečaj
izboljšanje
bile sklanjatve, ki jih jaz nisem razumela, ker se jih na
slovenščine
ocenjevanja
tečaju za tujce, še nismo učili. Če so se na tečaju za
tujce naučili samo žensko in moško sklanjatev, ne bi
dali v test srednje sklanjatve.
S: In pri pisnem, naj se ne bi upoštevale pravopisne
Neupoštevanje
napake.
pravopisnih napak
S: Jaz bi dala en predlog, da bi se oni vključile, da bi
Ugotoviti težave
Predlogi za
zbrale vse tujce, ki so, in jih vprašale, kakšne so njihove dijakov priseljencev izboljšanje
težave. S čim se spopadajo.
poučevanja
S: Na primer, ne zahtevam, da profesorji sami znajo
Lažja razlaga
govoriti albansko. Ampak na to, da jim lažje razlagajo.
S: Da ne razumejo, da učitelji razlagajo prehitro.
Počasnejša razlaga
S: Na primer, da grejo na internet pogledat, kako se to Uporaba interneta
reče.
pri razlagi
S: Ali pa, da vprašajo še koga. Kako se to pri vam reče.
Iskanje pomoči pri
In potem dijakom povedo, to se tako pri vam reče.
dijakih, ki imajo
skupen materni jezik
S: Jaz, ko sem prišla sem, so rekli, če znam bosansko.
Iskanje skupnega
Ampak jaz ne znam bosansko niti hrvaško. Govorila
jezika z dijakom
sem samo albansko in malo angleško. Mogoče sem jaz priseljencem
vedela v angleščini, ampak učitelji ne, mogoče oni
znajo hrvaško, ampak jaz ne znam. To je problem.
S: Če imajo (dijaki) kako vprašanje in ne razumejo v
slovenščini, naj jim povedo v bosanščini ali pa v
albanščini. To bi bilo tudi vredu.
S: Da bi oni imeli 3 mesece prej tečaj. 3 mesece bi bilo
Tečaj slovenščine
Predlogi za
dovolj. Ne pa en teden prej.
pred začetkom
izboljšanje
pouka
na ravni
sistema
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Priloga 3: Intervju št. 3
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Oče, skupaj sta. (In mama)
Kdo je urejal vpis
Ja, zamudili smo rok za vpis in potem smo
razmišljali o ekonomski. In sem se vpisala na
ekonomsko na Roški, pa mene ni navdušila, ampak
ok, nekaj novega. Ravnateljica Zdravstvene pa je
rekla, da če se kdo izpiše, da me bo poklicala, ker
sem imela odločne ocene in tudi pohvale. In
avgusta me je poklicala, da se je en moški izpisal in
me vzela.
Odlična sem bila, šla sem na različna tekmovanja,
največ iz umetnosti in matematike, fizike.
Oče mi je rekel naj izbiram med gimnazijo,
ekonomsko in zdravstveno. Te so najboljše. Jaz
nisem vedela. Zdravstvo me je privlačilo, zato sem
se odločila za to možnost.

KATEGORIJE
Pomoč
pri
urejanju vpisa
Nekaj težav ob
vpisu

Težave s
formalnim
postopkom vpisa

Možnost izbire
šole glede na
formalne kriterije
Izbira šole glede
na vsebino
programa

Vpis na želeno
šolo

Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih
sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Vse je bilo neznano.
Strah pred
Strah pred
neznanim
neznanim
Vsi so bili čudni. Vsi so me bili veseli, ampak druga
Prvo srečanje
Dober prvi vtis
družba.
sošolci
Ko je minilo ene tri tedne, sem se vklopila.
Čas navajanja
/
Na začetku je učiteljica povedala, kdaj so odmori, da
Razlaga pravil
Učitelji
ura traja 45 min, to je običajno, edino čudno je bilo, da
komunicirajo z
malica traja 45 min. Pri nas je bilo samo 20 min.
dijaki
Dobili smo na listku, doma sem počasi prebrala. Kar
Razumevanje
Sodelovanje
nisem razumela, mi je oče pomagal.
pravil
dijaka
priseljenca
Ja na začetku sem bila tiha.
Postavljanje
Ne veš, kako bo odreagiral, če ga nekaj vprašaš. Ni si
vprašanj
siguren, kako se reče beseda.

Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Imeli smo status tujca.
Status tujca
Ne, edino pri slovenščini, nam je dala tujcem 10 Podaljšan čas
min po testu, da pregledamo, da preverimo ali
pisanja pri
smo v redu napisali.
slovenščini
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KATEGORIJE
Okvir za prilagoditve
Prilagoditve, ki
izhajajo iz statusa

Nekateri tudi učitelji. Se jim zelo zahvaljujem.
Tudi če kaj nisem vedela, so rekli (ime) pridi na
govorilne ure.
Vzamem si čas in grem. Nimam kaj za zgubiti.
Pri spisih mi je vedno popravljala, da vidim kako
je prav.
(Kdo ti je bolj pomagal, učitelji ali sošolci?)
Sošolci.

Dodatna razlaga
po pouku

Prilagoditev pri
slovenščini
Pomoč sošolcev

Podpora s strani
učiteljev

Podpora s strani
sošolcev

Ali (in kakšne) prilagoditve so dijaki priseljenci imeli pri ocenjevanju znanja?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Sem razumela pri drugih. Edino bala sem se,
Nepozornost na
Prilagoditve pri
da bom kaj po svoje napisala. Ampak je bilo v
znanje jezika
ocenjevanju znanja
redu, so samo popravili.
Ne, edino pri slovenščini, nam je dala tujcem
Podaljšan čas pisanja
10 min po testu, da pregledamo, da preverimo
ali smo v redu napisali. Pri drugih pa ne.
Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ko sem se vpisala v šolo, so mi povedali, da
Tečaj slovenščine
Učenje
imamo 5 dni tečaja preden se šola začne. Imeli
pred začetkom pouka slovenščine
smo od 8h do 12h.
pred začetkom
pouka
Da smo si lažje predstavili. Je pomagalo.
Mnenje o tečaju
Edino smo imeli v prvem in drugem letniku tečaj Tečaj slovenščine med Učenje
slovenščine. Pomagala nam je sklanjati, pa
letom
slovenščine
dvojino. Dve uri smo po pouku imeli.
med
šolskim
letom
Spise smo pisali na različne teme. Zelo nam je
Mnenje o tečaju
pomagala profesorica. Bil je koristen tečaj. Če
kaj nismo razumeli pri pouku slovenščine, nam
je ona vse razložila.
Pa na govorilne ure slovenščine sem hodila.
Dodatne ure po
potrebi
Sošolci pomagali.
Pomoč sošolcev
Kar nisem razumela, mi je oče pomagal.
Pomoč družine
Učenje
slovenščine
Niti ne, edino pri angleščini sem si pomagala.
Učenje neznanih
doma
Imela sem tri slovarje. Angleščina – bosanščina, besed
slovenščina – bosanščina, slovenščina –
bosanščina.
Brala sem knjige. Pa sem si predstavljala, kako
Samostojno učenje
bi bilo se pogovarjati. Tako sem se zapomnila
veliko besed.
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Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
ENOTE KODIRANJA
Doma se pogovarjam po bosansko. Edino mlajša
sestra, ki je stara 9 let, ona več slovenščine uporablja
in se tudi jaz pogovarjam z njo v slovenščini.
Lahko tudi na kavi govorim po bosansko. Lahko na
glas povem, da sem iz Bosne.
Pa tudi s prijatelji, tudi če grem na kavo s prijatelji, ki
so tudi iz Bosne, se pogovarjamo po slovensko, pač,
navajeni smo.
Ko grem na počitnice, imam zbirko doma in jo berem,
ko je dolgčas.

KODE
Komunikacija z
družino v maternem
jeziku
Komunikacija s
prijatelji v maternem
jeziku

KATEGORIJE
Govor

Branje knjig v
materinščini

Branje

Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost? Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na
šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni
dijaki, starši in učitelji?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ja veliko jih je.
Zaznavanje večkulturnosti Večkulturnost
Za praznike si čestitamo, če ne pozabimo.
Odsotnost napetosti
Npr. pove, npr. pravoslavci imajo božič
med dijaki zaradi
januarja, in mi, ooo, čestitam. Pokažemo, da večkulturnosti
smo prijatelji.
Nismo se kregali zaradi tega. Spoštujemo se
Medsebojno spoštovanje
med seboj. Edino npr te skupinice so bile pri
meni v prvem letniku. Potem smo se pa
povezal. V tem razredu smo bili pa vsi za
enega, eden za vse.
Tudi v šolo sem prinesla baklavo. Vsi so bili
Sprejemanje njene kulture
navdušeni.
Nekateri ja. Mi tako ne povemo. Božič vsi,
Voščijo za vse praznike
Dejavnosti
takrat delamo čestitke.
učiteljev
Spodbujanje medkulturnosti
Govorili so, da si moramo pomagati. Dobili
smo diplome, ker smo si pomagali med
seboj. Edino, če smo se skregali pred
profesorji, so rekli, dajte umirite se. So rekli,
pojdi se pogovoriti k razredničarki, pojdi se
umiriti.
Na roditeljske sestanke sta hodila.
Udeleževanje formalnih
Oblike
sodelovanja s
In na govorilne ure, jih je bilo veliko, ampak oblik sodelovanja
starši
si vzame čas za vsakogar. Če so prosti, grejo
pogledat, kako in kaj.
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Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov srednješolsko
izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih, na šoli in v šolskem
sistemu?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Bolj bi se potrudila. Pokazali bi, da sem človek, ki se Več truda
Želja po bolj
ne vda zlahka.
pozitivni
naravnanosti
Da naj se ne počuti, da je manj vreden od drugih.
Občutek
Predlogi za
enakovrednosti
bodoče
dijake
Pa tudi zanimiv si. Tudi če nisi polovici zanimiv, si
Pristnost
priseljence
drugi polovici definitivno zanimiv.
Naj ne bo tiho. Vključuj se, pogovarjaj se, vprašaj.
Več komunikacije
Sprejmi novo družbo. Vsi so zanimivi na svoj način.
Naj v osebi, kaj nosi v sebi.
Brala sem knjige. Pa sem si predstavljala, kako bi
Branje knjig
bilo se pogovarjati. Tako sem se zapomnila veliko
besed.
Spodbujala (profesorica) me je, da več naredim, da
Spodbujanje dijaka
Predlogi za
dam vse od sebe. Verjela je vame, da zmorem.
priseljenca
izboljšanje
Da bolj spodbujajo. Nekateri to delajo, drugi bi lahko
poučevanja
bolj.
Osebe z več izkušnjami lažje pomagajo.
Nabiranje izkušenj
Pa vedno so rekli, da lahko povem po svoje.
Spodbujanje h
komuniciranju
Da ni starinskih besed v testih.
Izbira besed
Predlogi za
izboljšanje
Da jih lahko vprašamo med testom, če ne
Razlaga besed
ocenjevanja
razumemo.
Eni so mi pomagali, so povedali isto, ampak malo
drugače, po domače.
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Priloga 4: Intervju št. 4
Odgovori se nanašajo ne izkušnje intervjuvanke v dveh različnih šola, prva šola je označena s
črko A, drugi pa s črko B.
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Oči me je vpisal, jaz sploh nisem vedela, v
Kdo je urejal vpis
katero šolo bom šla. In on me je prepričal, naj
pridem v Slovenijo.
Ne vem, ni bilo toliko dolgo. Ne vem, mogoče
Čas trajanja
2 tedna.
Ne. Vse je bilo v redu.
Odsotnost težave s
formalnim
postopkom vpisa
V Bosni sem šla v drugi letnik srednje strojne
Izbira šole glede na
šole. Ja iskal je, najprej na Teksasu je pogledal. vsebino programa
Nekaj je bilo podobno, samo je bila tri letna
šola, poklicna. Pa na Litostroju je gledal tudi.
Samo ni bilo. Pa je tako prišel na Aškerčevo.
Priznali so mi dve leti, ki sem jih v Bosni delala.
In tako me je vpisal. Pa nisem imela razlike
predmetov, da … (A)

KATEGORIJE
Pomoč pri urejanju
vpisa

Odsotnost težave s
formalnim
postopkom vpisa
Vpis na želeno šolo

Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih sprejeli
učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Vsi so bili prijazni.
Dober odnos učiteljev
Dober prvi
vtis
Tudi fantje so se prišli spoznat z menoj, pa bilo
Prvo srečanje sošolci (A)
je v redu.
Leto in pol.
Čas navajanja
/
Samo potem se niso pogovarjali, ker so vedeli,
Odsotnost komunikacije
Sošolci
da jaz ne znam jezika. Pa eni so poznali jezik, pa (A)
se vseeno niso želeli pogovarjati z menoj. Ne
vem zakaj. Tako je bilo na začetku.
Bilo je čudno, ker sem jaz starejša. Sedaj sem
Na začetku težave z
najstarejša v razredu.
vzpostavljanjem stika (B)
Sedaj je pa vse v redu. Sedaj se normalno
Komunikacija s sošolci
obnašajo.
kasneje (B)
Bosanskega jezika niso dobro poznali. Večinoma Učiteljevo spodbujanje h
Učitelji
so se v slovenščini pogovarjali.
komunikaciji (A)
komunicirajo
Na začetku, na Aškerčevi so bili prijazni, potem
z dijaki
so pa mislili, da sem se že naučila slovensko, pa
niso bili več toliko prijazni.
Samo mi niso razložili. Ko je zvonilo greš ven in
Razlaga pravil (A)
mi niso nič razlagali.
Imeli smo skupine, pa sem zjutraj jaz prišla v
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drugo skupino.
Ja. Samo sedaj na okoljevarstveni je bolje.
Samo svetovalka je bila prijazna zelo in mi je
pomagala.
Tudi ja.
Ne. Sram me je bilo na začetku.

Komunikacija z učitelji (B)
Svetovalni delavci (A)

Sedaj sem začela. Tri leta sem v Sloveniji, pa
sem šele sedaj začela spraševati, če mi ni jasno.
Drugače pa nisem. Ne vem. Nisem bila toliko
pogumna, da bi spraševala.
Ne. (Pa bi hotela?) Ne vem. Možno. Smeh. Na
začetku. Sedaj je že šlo, mimo.

Svetovalni delavci (B)
Postavljanje vprašanj
(A)
Postavljanje vprašanj
(B)

Sodelovanje
dijaka
priseljenca

Predstavitev dijaka
priseljenca

Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Ja oba profesorja sta mi pomagala na praksi, ker
Dodatna razlaga med
mi je bilo težko s stroji delati.
poukom (A)
Večinoma pri praksi nam je profesor pomagal
največ. Enem fantu je rekel naj mi pomaga.
Ostalo pa smo se vse sami morali.

Svetovalni
delavci

Pomoč sošolcev (A)

KATEGORIJE
Podpora s
strani
učiteljev
Podpora s
strani
sošolcev

Ali (in kakšne) prilagoditve so dijaki priseljenci imeli pri ocenjevanju znanja?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ne, v drugega sem šla. Pa sem imela razliko Diferencialni izpiti (B)
Dodatno
predmetov.
ocenjevanje
Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ja, dve leti smo imeli.
Tečaj slovenščine med
Učenje slovenščine
letom
med šolskim letom
V redu je bilo. Profesorica je bila prijazna in Mnenje o tečaju
mi je ful šlo. To si imela na začetku leta.
Ja, včasih berem.
Branje knjig
Učenje slovenščine
doma
Bi se udeležila, če bi bil na voljo.
Želja po nadaljevanju
Nadaljevanje
učenja slovenščine
Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Doma se pogovarjamo večinoma v
Komunikacija z družino v maternem
bosanščini. Uporabljam, to kar sem se jeziku
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KATEGORIJE
Govor

dol naučila.
Ja.
Ja.
Ja.
Kolikor jaz vem, se bosanščine ni
treba več učiti.

Komunikacija s prijatelji v
maternem jeziku
Branje knjig v materinščini
Poslušanje glasbe
Odsotnost želje po nadgrajevanju
znanja materinščine

Branje
Poslušanje
Izobraževanje

Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost? Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na
šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni
dijaki, starši in učitelji?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ja. Dosti nas je.
Zaznavanje
Večkulturnost
večkulturnosti.
Jaz nimam z nobenim problema.
Odsotnost napetosti
med dijaki zaradi
večkulturnosti
Jaz bi raje videla, da sem jaz sama od drugod.
Prisotnost napetosti
Samo nas je veliko, na primer iz Albanije,
med dijaki zaradi
Makedonije, Bosne, Srbije. In vsi, ki gledajo, da
večkulturnosti
so oni z Balkana. Pa sej eni se drugače obnašajo,
ne znajo se obnašati, to mi gre zelo na živce. Ker
si profesorji mislijo, da sem jaz ista kot oni.
Ja posredujejo.
Ukor dobijo.
Ne, samo pustijo nas, da gremo domov. Ko
imamo praznik. Ne dajo neopravičene.
Ne veliko, ker sem sedaj polnoletna. Ampak, na
e-asistenta pošljejo, če je kaj. Če je kakšno
sporočilo. Večinoma očetu, ker govori
slovensko.
Ne, tega ni pri nas.
Oče hodi.
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Reševanje trenj, ki
nastanejo kot posledica
večkulturnosti
Voščijo za vse praznike

Dejavnosti
učiteljev

Komunikacija s starši

Spodbujanje
medkulturnosti
Udeleževanje formalnih Oblike
oblik sodelovanja
sodelovanja s
starši

Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov srednješolsko
izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih, na šoli in v šolskem sistemu?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ja, da bi se bolj pogovarjala. Pa s profesorji tudi, ker Več komunikacije
Predlogi za
včasih ne povem tisto, kar bi želela.
bodočega dijaka
Da se nauči slovensko, da ga bodo bolj sprejeli. Ker
Učenje slovenščine priseljenca
nekateri pridejo in samo svoj jezik govorijo pa to ni prav.
Jaz sem prišla v vašo državo, ne vi v mojo.
Po moje, da bi lahko še bolj pomagali.
Več pomoči
Učitelji
Da bi manj gledali znanje slovenščine.
Neupoštevanje
Ocenjevanje
pravopisnih napak
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Priloga 5: Intervju št. 5
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Prvo sem prek e-maila urejal to s svetovalko. Vse sva Kdo je urejal vpis
se zmenila, katere dokumente moram prinesti. Ko
smo prišli sem, sem prinesel dokumente.
Vse mi je povedala, kako naj se vpišem. Kako kaj
Pomoč
poteka. Kaj potrebujem.
svetovalne
delavke
Ja, pač Bosna in Slovenija sta sklenili sporazum, da
Težave s
ne potrebujemo žiga, a so ga tu vseeno zahtevali. Ja formalnim
in potem, smo uredili, da ga ne rabijo.
postopkom vpisa
Ko bi morali vpisati 4, so vpisali 2, ker niso razumeli,
kaj pomeni v našem jeziku. Narobe so vpisali. Niso
bili narobe prevedeni, samo vpisali so kar so hoteli.
Ko sem jim jaz pisal, nekateri niso želeli odgovoriti.
Ko sem jim pisal, če bi kaj priznali. Sem tudi na
drugih šolah preverjal, kakšne programe imajo. Na
medijski, ker imam rad video urejanje. Pa so rekli, da
bi moral iti v prvi letnik. Pa nekateri sploh nočejo
tujcev vpisat. Dvema ali trem šolam sem pisal. Na
gradbeno sem se vpisal, ker so dosti predmetov
priznali in ker so te bili pripravljeni vpisati.
Pa tako isto, nisem želel iti na drugo smer, ker bi
bilo vse drugače, tukaj pa imam nekaj predmetov
priznanih že. Pa sem samo razliko delal.

Možnost izbire
šole glede na
formalne kriterije

KATEGORIJE
Pomoč pri
urejanju vpisa

Nekaj težav ob
vpisu

Vpis na želeno
šolo

Izbira šole glede
na vsebino
programa

Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih
sprejeli učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Pa, nekaj so. Nekateri so pomagali, nekateri niso. Pomoč učiteljev
Učitelji
komunicirajo z
Učitelji se niso spremenili med letom.
Odnos učiteljev
dijaki
Pa ja, pri umetnosti smo svoj kraj opisovali.
Predstavitev dijaka
Sodelovanje
dijaka
Na šoli fotografiram.
Obšolska dejavnost
priseljenca
Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Ma tako, ker imam dovolj sošolcev iz Bosne in Srbije,
Pomoč
pa so mi oni pomagali. Vprašal sem jih.
sošolcev
Imam status tujca.
Status tujca
Ne, nič posebnega.
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KATEGORIJE
Podpora s strani
sošolcev
Okvir za
prilagoditve

Ali (in kakšne) prilagoditve so dijaki priseljenci imeli pri ocenjevanju znanja?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Dodatno sem moral narediti še geografijo in
Diferencialni izpiti
Dodatno
slovenščino za prvi letnik in interesne dejavnosti,
ocenjevanje
športne dneve.
Malo so gledali na jezik, so šteli v plus.
Nepozornost na
Prilagoditve pri
znanje jezika
ocenjevanju
Pa niso me spraševali prvo polovico, bili so testi, ni Odsotnost ustnega znanja
bilo pa spraševanja.
ocenjevanja
Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Tako, prevajalec pa še neki.
Učenje slovenščine
Učenje
pred prihodom
slovenščine pred
Od prej sem znal slovensko, ker sem imel
začetkom pouka
računalnik, pa očetove dokumente sem bral. Pa
strica imam tukaj, pa sem se učil prej.
Ja, imam samo tisti tečaj slovenščine za tujce, to Tečaj slovenščine
Učenje
imam dve leti.
med letom
slovenščine med
šolskim letom
Pa dobro. Pride prav pri testih za slovenščino.
Mnenje o tečaju.
Torek in četrtek predura.
Obvezno
Dobim neopravičeno, če ne pridem.
obiskovanje
(Kaj pa sedaj narediš, ko nečesa ne razumeš?)
Samostojno učenje
Pa nič.
Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Da.
Komunikacija z družino v maternem
jeziku
S prijatelji od dol se še slišim in
Komunikacija s prijatelji v maternem
grem na obisk
jeziku
Neki berem knjige, filme gledam.
Branje
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KATEGORIJE
Govor

Branje

Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost? Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na
šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni
dijaki, starši in učitelji?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Zelo veliko.
Razumejo se, ker je srbščina in
slovenščina podobna.
Nekateri ne razumejo, ker nočejo
govoriti. Nočejo in ne znajo.
Bil je le tisti skupni sestanek. So prišli.
Imamo e-asistenta. Dobijo na telefon.

Zaznavanje večkulturnosti
Odsotnost napetosti
med dijaki zaradi večkulturnosti
Prisotnost napetosti med dijaki
zaradi večkulturnosti
Udeleževanje formalnih oblik
sodelovanja
Komunikacija z učitelji

Večkulturnost

Oblike
sodelovanja s
starši

Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov srednješolsko
izobraževanje? Kaj bi spremenili sami pri sebi, učiteljih, sošolcih, na šoli in v šolskem
sistemu?
Brez predlogov.
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Priloga 6: Intervju št. 6
Intervjuvanka se je vključila že v osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji, v osmi in deveti
razred, zato se nekateri njeni odgovori nanašajo na ta čas. Ti odgovori so označeni s kratico
OŠ.
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v srednjo šolo?
ENOTE KODIRANJA
V bistvu, vse sem sama urejala, ker itak, očija ni, mama ne
zastopi dobro. Potem je šla pa sestra z menoj, ker nisem
poznala Ljubljane še dobro. Nisem vedela, kjer je ta BIC
šola.
Ko sem prišla na BIC, je bilo vse vredu. Tu je bila ena ženska,
ki sedaj tudi dela, se mi zdi. Vse sem izpolnila, obrazce, ne
vem, kaj vse je bilo takrat. So bili prijazni.
Najprej sem se želela vpisat v zdravstveno šolo, ker mi je
bilo lepo, da si medicinska sestra. Pa sem se vpisala v tri
letni program. Pa me niso sprejeli.
Potem pa ne vem, ali sem se vpisala v štiri letni program na
zdravstveni, se mi zdi potem. Pa me spet niso sprejeli, ker
sem šla, in sem imela seboj od sedmega razreda spričevalo
iz Bosne, pa od osmega in deveta razreda. Iz sedmega
razreda, imamo drugačno, nimamo takega spričevala kot v
Sloveniji.
In potem, ko sem prišla tja. Nisi bili prijazni. Zamenjali so mi
prvo ocenjevalno obdobje z drugim ocenjevalnim
obdobjem, jaz pa sem bila v drugem ocenjevalnem obdobju
boljša. In sem jim to povedala. In sem jim to povedala, pa
so rekli samo »Kaj?«.
Potem sem se šla vpisat na BIC, ker mi je ena prijateljica iz
osnovne šole povedala, da pač ni omejitev vpisa. Da ni tistih
točk, ker nisem imela dovolj točk. V bistvu sem imela dovolj
točk, ampak ker so oni, so zamešali.

KODE
Kdo je urejal
vpis

Pomoč
pedagoškega
osebja
Izbira šole
glede na
vsebino
programa

KATEGORIJE
Pomoč pri
urejanju vpisa

Vpis na želeno
šolo

Možnost izbire
šole glede na
formalne
kriterije

Kako je potekalo vključevanje dijakov priseljencev v novo šolsko okolje, kako so jih sprejeli
učitelji, svetovalni delavci in sošolci?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
(OŠ) Čisto sem bil zgubljena. Sploh nisem nič vedela, razen, Prvi obisk šole Prvi vtis v OŠ
da povem kako mi je imel, od kod prihajam in koliko let
imam. Nič nisem razumela. Vse kar sem razumela so bile
take besede, ki jih uporabljamo tudi v bosanščini. Zgubljena
sem bila, ker je čisto drugi sistem šole. Čisto drugačno je
vse.
(OŠ) Tudi učitelji so mi pomagali pri slovenščini.
Pomoč
Učitelji
učiteljev
komunicirajo z
dijaki
Jaz takrat nisem govorila, jaz sem iz Bosne, jaz ne razumem. Seznanjenost
Potem pa so eni, ki so itak vedno glasni v razredu, so rekli,
učiteljev
150

ona je iz Bosne, pa to. Pa so rekli, ti če kaj ne razumeš, ti
samo vprašaj. Ampak nisem nikoli spraševala, tudi če nisem
razumela.
Vprašali so me v prvem letniku.
Imam svojo skupino, ene 6 jih je.

Preverjanje
razumevanja
Sklepanje
prijateljstev

Sošolci

S sošolci čist super, kregamo se ne. Pa da bi bil, kakšen
problem, ker sem iz Bosne, tudi ne. Ali, da bi imeli kaj proti.
Pač, včasih se hecajo. Ampak jaz ne dojamem to tako, da
bili nacionalisti. Jaz ne misli, da so nacionalisti. Se vredu
razumemo.
(OŠ) Tudi če nisem razumela, sem prijateljico vprašala Pomoč
takrat.
sošolcev
Vem samo, da sem imela eno predstavitev, vsak je lahko
naredil svojo predstavitev in sem jaz vzela bosansko hrano.
Pa sem to predstavila.
To je bilo pri razredničarki, vsak je moral nekaj predstaviti.
Ko sem predstavila, je bila ona čisto normalna.

Predstavitev
dijaka

Kakšnih podpornih oblik dela so bili dijaki priseljenci deležni?
ENOTE KODIRANJA
KODE
(OŠ) V osmem in devetem razredu sem imela učno
Dodatna razlaga
pomoč pri učiteljici za slovenščino. Statusa pa nisem
po pouku
imela. Po šoli sem se učila slovenščino.
(OŠ)Pa imela sem eno prijateljico, ki je bila tudi iz Srbije. Pomoč sošolcev
Tam je hodila v šolo. In mi je potem ona vse razlagala in
govorila. V srbo-hrvaščini. Pomagala mi je.
Potem so mi prijateljice pomagale, so vse povedale, kaj
Pomoč sošolcev
je treba delati.
Ja pač ta prijateljica, v bistvu skoraj cel razred … na
Facebooku imamo narejeno stran, kamor dajemo teste
in vse in potem, če ne razumeš naloge, vprašaš
prijateljico, jaz jo vprašam.
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Sodelovanje
dijaka
priseljenca

KATEGORIJE
Podpora s
strani
učiteljev
Podpora s
strani
sošolcev

Ali (in kakšne) prilagoditve so dijaki priseljenci imeli pri ocenjevanju znanja?
ENOTE KODIRANJA
KODE
(OŠ) Ja, matematika, ker pač v Bosni se nisem učila
Dodatno
matematike. Ko sem prišla sem, nisem znala dobro
ocenjevanje
matematike. Aja še to, imela sem vsak torek v osnovni šoli
znanja
preduro, ko sem se učila matematiko z enim, on je bil
profesor, ampak ne moj. Prvi test matematike, sem imela
deljenje in množenje. Mislim, da je bilo celo napisano, tako
na enem listu in potem sem jaz reševala.
Pri drugih predmetih, če kaj pišemo, imam napake, ampak … Nepozornost
Npr. pri sociologiji sem imela dosti napak iz slovenščine,
na jezik
ampak mi je popravila in to ni vplivalo na oceno.
Ja, pač profesorica slovenščine ve, da sem iz Bosne. Do sedaj
smo imeli književnost. Prvi test pri književnosti sem dobila 3,
ker sem se tudi naučila. Pa imam veliko napak. Cel test mi je
popravljala te besede. Ampak sem dobila 3, ker je ocenjevala
vsebino.

KATEGORIJE
Dodatno
ocenjevanje

Prilagoditve
pri
ocenjevanju
znanja

Ali so bili dijaki priseljenci vključeni v kakršnokoli obliko učenja slovenščine kot drugega
jezika?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
(OŠ) Vsak četrtek po šoli sem imela dve ure
Tečaj slovenščine
Učenje
slovenščine.
med letom
slovenščine
med
šolskim
(OŠ) Ja, zelo mi je pomagalo pri slovnici.
Mnenje o tečaju
letom
(OŠ) Samo osmi razred. Takrat smo živeli v
Obiskovanje
»mestu«, potem smo se preselili. Prišla sem živet v
»mesto«, v devetem razredu. Pač spremenila sem
spet šolo. Težko je, ko spremeniš spet šolo. Tako
da sem imela samo eno leto tečaj slovenščine.
(Kako pa to, da te na drugi šoli niso vključili v tečaj
slovenščine za tujce?) V bistvu so, samo je bilo
tako, bolj slabo. Tam so bile zelo prijazne učiteljice,
tukaj pa bolj slabo.
Pa v osnovni šoli, jaz sem ene 20 knjig prebrala.
Branje knjig
Učenje
slovenščine
doma
Tako vprašam na Facebook prijateljico, če pa še
Samostojno učenje
ona ne zna povedati, grem na Google translate,
samo ta Google translate ne prevaja dobro, ali pa
na slike. Pa sedaj ni bilo veliko takih primerov, več
jih je bilo v osnovni šoli.
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Kako dijaki priseljenci gojijo znanje materinščine?
ENOTE KODIRANJA
KODE
Doma se pogovarjamo samo
Komunikacija z družino v maternem
bosansko.
jeziku
Ja, še vedno. Facebook vse.
Komunikacija s prijatelji v maternem
jeziku

KATEGORIJE
Govor

Ali dijaki priseljenci na šoli opazijo večkulturnost? Ali dijaki priseljenci opazijo, da se na
šoli izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost? Kako so v te dejavnosti vključeni
dijaki, starši in učitelji?
ENOTE KODIRANJA
KODE
KATEGORIJE
Ja veliko je tistih, ki so iz Bosne, Srbije, Albanije. Ampak Zaznavanje
Večkulturnost
so oni itak 3 letna šola. Tam je največ takih, ki so iz
večkulturnosti.
Bosne in so taki. Če me razumete. Take štiriletne, pa
bolj slabo, da so tako Bosanci.
Pa tudi razredničarka ni spraševala. Pa se spomnim
Neudeleževanje Oblike
tega leta, da je bilo na enem roditeljskem sestanku
formalnih oblik
sodelovanja s
samo enih pet staršev. Ker v bistvu delajo, ali se jim ne sodelovanja
starši
da. Ali pa živijo tako daleč, da se ne splača priti.
Ne, moja mami je bila samo enkrat na šoli in to je bilo v Komunikacija z
prvem letniku, da vpraša razredničarko, če grem lahko razredničarko
v Bosno prej, ker smo nekaj imeli, ne vem, kaj smo
imeli. In to je bilo to, ni prišla na noben roditeljski
sestanek, je bila sestra na roditeljskem sestanku v
prvem letniku. Sedaj v drugem letniku ni bil noben
nikoli, pa tudi sedaj noben nikoli ni bil. Ker mami dela
cel dan, sestra tudi ne bo prišla na roditeljski, ker je to
ne zanima.
Saj dobimo obvestilo, mami itak ve vse, kaj delam v
šoli, ve, povem ji. Ni bilo nobenih problemov.

153

1. Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za izboljšanje vključevanja dijakov? Kaj
bi spremenili sami pri sebi, kaj pri učiteljih?
Najbolj pomemben je jezik, pa da si kul.
Jezik
Predlogi za
bodočega
Potem, da se normalno obnašaš, da nisi čefur. Ker jaz Primerno
dijaka
takrat nisem vedela, kaj je čefur. Oni so samo o tem obnašanje
priseljenca
govorila. Ne da sem jaz, ampak na splošno. Lejga čefurja.
Jaz to, kaj je to, kaj je čefur? Potem so rekli, da je to
Slovenec, ki hoče biti Bosanc ali nekaj takega. Še vedno ne
dojamem. Potem sem poskušala ne biti čefur, čeprav nisem
vedela, kaj je to.
Da si bolj tiho, da gledaš, kako se drugi obnašajo.
Odsotnost
komunikacije
Da bi bolj fer ocenjevali, ker tudi drugi dijaki govorijo, da se Pravično
Predlogi za
ne bodo več na teste podpisovali, ker ocenjujejo po faci.
ocenjevanje
izboljšanje
Jaz sem tudi to sama opazila. To ocenjevanje bi malo
ocenjevanja
spremenila.
Ful so dali teste na koncu. Prejšnji teden smo imeli dva ali
Testi konec
tri teste na dan. Pa eni so dali 13 junija test, takrat se pa ne šolskega leta
moreš več učiti teorije in tega.
Ne vem, da bi bolj razumeli. Včasih se mi zdi, da nimajo Prilagajanje
Predlogi za
učitelji lajfa in potem samo nas tukaj … Pač za tiste učnega načrta
izboljšanje
interesne dejavnosti, to mi je bil vedno problem, ker nisem željam dijakov na ravni
šla nikamor ven, da bi kaj delala.
sistema
Jaz sem šla pa sedaj v muzeje, ko je bila noč muzejev. Sem
odbila ure. Bi spremenila to, da nas ne mučijo s temi urami.
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Priloga 7: Okviren seznam vprašanj
Zbiranje osnovnih podatkov:
 Spol
 Letnik rojstva
 Šola
 Program
 Šolski uspeh
 Koliko časa živiš v Sloveniji
 Kje si prej živel/a, koliko časa
 Dokončane šole
 Tvoj materni jezik
 Materni jezik očeta in mame
Raziskovalna vprašanja
Kako je potekal vpis dijakov priseljencev v
srednjo šolo?

Kako je potekalo vključevanje v novo šolsko
okolje, kako so ga sprejeli učitelji, svetovalni
delavci in dijaki?

Kakšnih podpornih oblik dela so bili deležni?

Ali in kakšne prilagoditve so imeli pri
ocenjevanju znanja?

Ali so bili vključeni v kakršnokoli obliko
učenja slovenščine kot drugega jezika?

Razčlenitev na vprašanja, ki so bila
uporabljena v intervjujih
Kako je potekal vpis v srednjo šolo?
Kdo ga je urejal?
Koliko časa je trajal?
Ali so imeli kakšne težave pri vpisu?
Ali so se vpisali na želeno šolo?
Kakšen je bil prvi obisk šole?
Kakšno je bilo obiskovanje šole na začetku?
Odnos učiteljev, dijakov, svetovalnih
delavcev na začetku in kasneje?
S kakšnimi izzivi so se srečali?
Kaj je bilo najtežje?
Ali so jim pojasnili pravila?
Ali so razumeli pravila?
Koliko časa so potrebovali, da so začeli
spraševati, se pogovarjati?
Dodatna učna pomoč? Kako poteka (med, po
pouku)? Pogostost obiskovanja?
Ali imaš kakšen poseben status v šoli, status
tujca, pedagoško pogodbo – kaj ti omogoča?
Ali ti je všeč, da ti imaš ta status, PP, ti je v
pomoč?
Ali in kako profesorji upoštevajo, da si se
priselil/a v Slovenijo? Pomoč, dodatna
razlaga, izbira teme, spodbujanje, prevedeni
delovni listi, mentor, tutor?
Ali so imeli slovar, pisna navodila v
maternem jeziku, ustna navodila v
maternem jeziku, slikovna pomagala,
dodatno ustno razlago, podaljšan čas
pisanja, prilagojene teste
Ali si se vključil/a v kak tečaj učenja
slovenščine kot drugega jezika?
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Kako gojijo znanje materinščine?

Ali na šoli opazijo večkulturnost? Ali na šoli
izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo
interkulturnost? Kako so v te dejavnosti
vpeti starši, učitelji in dijaki?

Kakšni so predlogi dijakov priseljencev za
izboljšanje vključevanja dijakov? Kaj bi
spremenili sami pri sebi, kaj pri učiteljih?

Uvajalnica, nadaljevalnica, zunaj šole,
spletno učenje, pred preselitvijo?
Organizirano kje, kdo, koliko časa,
uspešnost, plačljivo?
Kje ga uporabljaš?
Kako skrbiš za ohranjanje in nadgrajevanje
znanja?
Tečaj izven šole, na šoli, komunikacija doma,
s prijatelji, knjige, filmi, glasba?
Opaziš na šoli, da so dijaki iz različnih kultur,
ver, narodnosti?
Ali/kako se sprejemajo med seboj?
Se kdaj skregate v šoli zaradi vere,
narodnosti? Kako to učitelji rešujejo?
Imaš prijatelje med sošolci? Kako se razumeš
z ostalimi?
Ali s ponosom poveš, da si iz ….?
Sodelovanje staršev? Ali jih šola spodbuja,
kako?
Večkulturni projekti, praznovanje praznikov,
voščila, spodbujanje izražanja, največja
podpora, potrpežljivost?
Ali imaš najljubšega profesorja? Kaj ti je pri
njem/njej všeč?
Kaj se ti zdi najpomembnejše pri
vključevanju v slovensko družbo?
Kaj bi spremenil/a? Kaj bi bilo lahko bolje
narejeno?
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisana Kristina Jenko izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Vključevanje
dijakov priseljencev v srednjo šolo moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v
elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Ljubljana, september 2016
Podpis:
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