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Predgovor

Čezmejni projekt EDUKA – Vzgajati k različnosti/Educare alla diversità je 
financirala Evropska unija v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–
Italija 2007–2013. Pri projektu so sodelovale univerze in raziskovalne ustanove, 
združenja manjšinskih skupnosti z obmejnega območja in pokrajina Ravenna. 
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta je bil pobudnik in vodilni partner 
projekta.

Cilj projekta EDUKA je bilo ozaveščanje šolske populacije o temah med-
kulturne vzgoje in izobraževanja ter ustvarjanje znanja in orodij za vzgajanje 
k različnosti in razvijanje medkulturnega dialoga v šolah in na univerzah. Pri 
obravnavi večjezičnih in večkulturnih značilnosti slovensko-italijanskega čez-
mejnega prostora so prišle do izraza tako zgodovinske manjšine - slovenska in 
furlanska v deželi Furlaniji Julijski krajini (FJk) ter italijanska v Sloveniji - kot 
tudi nove priseljenske skupnosti. Načrtovane dejavnosti so bile namenjene vsem 
stopnjam šolanja.

Vodilo projekta je bilo spodbujanje šolajoče in študirajoče mladine ter pe-
dagoškega osebja k čezmejnemu poznavanju, sodelovanju in interakciji. Večina 
izvedenih dejavnosti je zato temeljila na skupnem razmišljanju in ustvarjanju, 
saj se je metoda skupinskega dela izkazala kot najučinkovitejša za dosego zastav-
ljenih ciljev. 



8

Vzgajati k različnosti

Eden od delovnih sklopov (DS), zajetih v projektu EDUKA, je bil namenjen 
raziskovalni dejavnosti. V okviru tega DS je prišlo do oblikovanja čezmejne mreže 
univerz, raziskovalnih ustanov in javnih uprav ter do sestave čezmejne razisko-
valne skupine, ki je izvedla poglobljeno kvantitativno in kvalitativno raziskavo 
o uvajanju medkulturne vzgoje in razvijanju medkulturnih kompetenc v etnično 
heterogenih razredih.

Čezmejno partnersko mrežo so sestavljale naslednje ustanove:
– Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru 

(koordinator),
– Slovenski raziskovalni inštitut SLORI v Trstu,
– pokrajina Ravenna,
– Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu,
– Oddelek za znanosti o človeku Univerze v Vidmu,
– Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije Univerze Ca’ Foscari 

v Benetkah,
– Mednarodni center za večjezičnost Univerze v Vidmu,
– Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani.
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Uvod

Kakšna je jezikovna, kulturna in narodnostna sestava šolske mladine v 
čezmejnem prostoru med Italijo in Slovenijo? S katerimi težavami se učitelji 
v okviru obeh državnih šolskih sistemov soočajo pri vodenju heterogenih 
razredov in uvajanju medkulturnega pristopa v vzgojnem in izobraževalnem 
procesu? Katerih pedagoških postopkov in didaktičnih pripomočkov se učitelji 
poslužujejo za učinkovito usvajanje učnega jezika pri otrocih različnega jezi-
kovnega izvora? Kako učenci in njihovi starši doživljajo šolanje v heterogenih 
razredih? Na ta in podobna vprašanja želi odgovoriti pričujoča raziskava, 
izvedena v okviru čezmejnega projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti/
Educare alla diversità. 

Analiza obravnava populacijo učencev, ki so v šolskem letu 2012/2013 obi-
skovali srednjo šolo prve stopnje v Italiji oziroma tretje triletje osnovne šole v 
Sloveniji1. Namen raziskave je začrtati poklicni profil učiteljskega kadra, ugoto-
viti jezikovne, kulturne in narodnostne značilnosti učencev in njihovih staršev 
ter preveriti, kakšne izkušnje in poglede imajo tri anketne skupine na šolanje v 
etnično mešanih razredih. 

1 Natančnejše informacije o šolanju v manjšinskem jeziku in poučevanju manjšinskih jezikov na 
obravnavanem območju glej Kosic, Marianna, Medeot, Feliciano, Vidau, Zaira (ur.) (2013). Sosedje … 
prijatelji, ki jih velja spoznati. Koper, Trst, Videm: SLORI, Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia 
Ascoli”, Italijanska Unija.
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Vzgajati k različnosti

Široka mreža pri raziskavi sodelujočih partnerjev je krila obsežno čezmejno 
območje z raznoliko tipologijo šol. Poleg pripadnosti dvema različnima šolskima 
sistemoma imajo te šole različen učni jezik (slovenski ali italijanski), pri čemer 
je različen tudi status učnih jezikov glede na skupnost, v okviru katere delujejo 
(večinska ali manjšinska). Večinske šole se razlikujejo tudi po tem, ali je mogoče v 
njih zabeležiti prisotnost/odsotnost zgodovinskih manjšin na njihovem območju 
in glede na možnost učenja manjšinskega jezika, ki jo učenci teh šol imajo/nimajo 
v okviru kurikularnih dejavnosti. Gre torej za različna šolska okolja, v katerih je 
ista narodna pripadnost oziroma jezik lahko izraz večinske ali manjšinske sku-
pnosti, kjer se otroci priseljenih družin izobražujejo v učnem jeziku, ki je lahko 
večinski ali pa manjšinski, kjer je učenje manjšinskega jezika predvideno ali pa 
ni predvideno v večinskih šolah. 

Izpostavljena teoretska izhodišča in uporabljene empirične metode sestavljajo 
tudi raznolik znanstveno-metodološki pristop, ki je izraz multidisciplinarne 
sestave raziskovalne skupine. Sociološki, antropološki in sociolingvistični vidiki 
se v raziskavi prepletajo, kvalitativne in kvantitativne analize pa medsebojno do-
polnjujejo. Primerjava pogledov, ki so jih avtorji razvili kot pripadniki manjšinske 
oziroma večinske skupnosti, daje raziskavi dodano vrednost. 

V uvodnem članku monografije z naslovom Metodološki vidiki raziskave 
avtor Giovanni Delli Zotti prikaže vse faze kvantitativne in kvalitativne razi-
skave in okvirno predstavi sestavo inštrumentarija, načrt vzorčenja in obdelavo 
podatkov. Sledijo članki, v katerih vsak posamezni avtor predstavi lastni vidik 
raziskave. 

V poglavju Medkulturna vzgoja in izobraževanje v čezmejni perspektivi nam 
Norina Bogatec poda rezultate kvantitativne raziskave, ki zadevajo učence v za-
dnjih treh letih osnovnega izobraževanja v Italiji in Sloveniji ter njihove starše. 
V prispevku avtorica prikaže analizo heterogenosti učnih skupin, vključenih v 
raziskavo. Posebno pozornost posveča “manjšinskim” osnovnim šolam. Izsledki te 
analize izhajajo iz preučitve jezikovnih in kulturnih posebnosti različnih narod-
nostnih identitet učencev in njihovih družin. Avtorica ugotavlja, da je vzgoja z 
medkulturno dimenzijo zelo kompleksen proces, saj mora izhajati iz potreb učne 
skupine in se razvijati hkrati s posodabljanjem učnih vsebin, z vrednotenjem 
učnih postopkov in učnih rezultatov. Ta proces je še bolj zapleten, če poteka v 
obmejnem območju.

V prispevku z naslovom Različnost v šoli: vloga narodnostne pripadnosti v 
vzgoji in izobraževanju avtorji Chiara Beccalli, Giovanni Delli Zotti in Ornella 
Urpis s pomočjo analize odgovorov učencev in njihovih staršev na anketni vpra-
šalnik razlagajo heterogenost konteksta, v katerega so vpeti učenci in njihove 
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Uvod

družine. Avtorji so izbrali spremenljivke, kot so: narodnost, izobrazba, učni uspeh. 
S slednjimi so okvirno opredelili odnos učencev in njihovih staršev do različnosti 
v okviru šole in izven nje. Analizirali so tudi njihova stališča do medkulturnih 
dejavnosti, ki jih organizira šola. S pomočjo podatkov o narodnosti in stopnji 
izobrazbe pa so razkrili naravnanost staršev do različnosti. Na podlagi podatkov 
o učnem uspehu in narodnostni pripadnosti so predstavili učenčeva stališča v 
zvezi s to problematiko. 

Izsledki analiz so potrdili domneve, da višja stopnja izobrazbe spodbuja 
sprejemanje družbene raznolikosti. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se ta 
pozitivnost osredotoča predvsem na odnosni in kulturni vidik, ki omogočata 
neposredne izkušnje z različnostjo/drugostjo, kar spodbuja skladnejši oseb-
nostni razvoj. Avtorji ugotavljajo, da starši mešanih ali priseljenskih družin 
izražajo večjo naklonjenost do učencev tujcev. Nasploh se pozitivno odzivajo 
na drugačnost, ker različnost poznajo in jo živijo že v okviru lastnih družin. 
Družine avtohtone narodnostne skupnosti pa so do tujcev in priseljencev 
nekoliko bolj nezaupljive, saj menijo, da ti ogrožajo manjšinsko narodnostno 
skupnost, njihov jezik in kulturo. Po mnenju avtorjev se odnos do različnosti 
zelo spreminja, če pri analizi upoštevamo učenčev učni uspeh. Učenci z dobrim 
ali zelo dobrim učnim uspehom izražajo naklonjenost do učencev tujcev in so 
bolj pripravljeni sodelovati z njimi. 

V prispevku z naslovom Pojmovanje medkulturne vzgoje med učitelji in 
njihova medkulturna občutljivost Anja Zorman in Nives Zudič Antonič predsta-
vita povezanost med razumevanjem medkulturnosti in dejansko medkulturno 
občutljivostjo učiteljev, ki se kaže v zaznavi stopnje jezikovne in etnične heteroge-
nosti učnih skupin, v vnašanju didaktičnih novosti v pouk, s čimer se prilagajajo 
spremenjenim okoliščinam socialnega in vzgojno-izobraževalnega konteksta, 
torej učencem, ki izhajajo iz različnih jezikovnih in kulturnih področij. Avtorici 
ugotavljata, da potrebujejo učitelji posebno občutljivost za zaznavanje razlik med 
učenci in medkulturno kompetenco, ki jim omogoča, da razvijajo in spodbujajo 
osebno rast in učni uspeh vseh učencev, torej tudi učencev drugih jezikovnih in 
kulturnih okolij. Vsekakor pa medkulturne vzgoje ne moremo spodbujati zgolj v 
etnično in kulturno heterogenih razredih. Zaznati jo moramo kot novo dimenzijo 
vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo udejanjamo ne glede na heterogenost ali 
homogenost učnih skupin. 

V prispevku z naslovom Večkulturno šolsko okolje: izhodišče za razvoj 
medkulturne vzgoje in izobraževanja? Marijanca Ajša Vižintin predstavlja rezul-
tate kvalitativne raziskave, ki jo je izvajala v dveh osnovnih šolah v Sloveniji, v 
Ljubljani, v Kopru in na večstopenjski šoli v Trstu. V okviru šolskega konteksta je 
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Vzgajati k različnosti

avtorica želela vrednotiti stopnjo prepoznavanja večkulturnosti s strani učencev 
in učiteljev. Zbrala je tudi primere učne prakse na področju medkulturne vzgoje 
in medkulturnega izobraževanja. Ugotavlja, da v eni izmed izbranih šol večina 
učiteljev pri razvijanju medkulturne zmožnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu 
izhaja iz iz večkulturnega šolskega okolja. Obenem pa odkriva, da del učencev 
pričakuje večjo angažiranost s strani učiteljev pri vključevanju različnih medkul-
turnih modelov v pouk. V svojem članku navaja pogoje za uspešno uveljavljanje 
izhodišč medkulturne vzgoje, in sicer učni programi in učiteljevo učno gradivo 
naj bi vključevali učne cilje in tematiko, ki bi v družbenem kontekstu spodbujali 
razvijanje učinkovite večjezičnosti in spoštovanje različne etničnosti. 

V prispevku z naslovom Med protokolom in prakso: medkultura, večjezičnost, 
heterogene učne skupine Flavia Virgilio poda refleksijo o procesih interakcije/
integracije v heterogenih razredih čezmejnega območja. Pri tem se z analizo 
protokolov sprejema tujejezičnih učencev in drugih šolskih izvedbenih progra-
mov osredotoča na ključne teme projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti, to sta 
večjezičnost in medkulturna vzgoja. Iz rezultatov analize je jasno razvidno, da so 
protokoli in drugi šolski izvedbeni programi predvsem upravno-administrativna 
orodja, ki jih potrebujejo šole za izvrševanje normativnih nalog ali pridobivanje 
finančnih sredstev, nikakor pa to niso posnetki izvedenih integracijskih/inte-
rakcijskih praks. 

V članku Meje in mobilne identitete med starimi in novimi manjšinami av-
torica Roberta Altin predstavi rezultate kvalitativne raziskave, ki jo je izvajala v 
okviru projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti. Uporabila je različne raziskovalne 
metode v raznolikih šolskih in izvenšolskih kontekstih Vidma, Trsta, Kopra, ki 
jih označuje večjezičnost in močna prisotnost priseljencev ali pripadnikov zgo-
dovinskih manjšin. Iz raziskave je razvidno, da je tu situacija zelo dinamična, saj 
so tu prisotne različne jezikovne skupine, znotraj katerih se stikajo zgodovinske 
narodnostne skupnosti (Slovenci v Italiji, Italijani v Sloveniji, Furlani) in skupnosti 
priseljencev prve in druge generacije z izstopajočo večjezičnostjo v izvenšolski 
praksi, različne mobilne identitete in procesi, povezani s prehodnostjo meja.

V članku z naslovom Izobraževanje učiteljev in medkulturna vzgoja Nives 
Zudič Antonič in Anja Zorman ugotavljata, da sta naraščajoča jezikovna in 
kulturna heterogenost šolske populacije za učitelje stalen profesionalni izziv. 
Učinkovito delo v kulturno heterogenih skupinah zahteva uporabo učnih strategij 
in vsebin, ki so medkulturno občutljive in ponujajo enake možnosti za osebni 
razvoj in učeni uspeh vseh učencev. V prispevku avtorici predstavita povezanost 
med izobraževanjem učiteljev, njihovim sodelovanjem v  projektih na temo med-
kulturnosti in njihovo odzivnostjo na stalne spremembe v družbenem kontekstu 
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izobraževanja, ki se kaže z vnašanjem novosti v pouk. Avtorici ugotavljata, da 
šola lahko ustvariti okolje, ki spodbuja pozitivne medkulturne interakcije, le če 
se vsi učitelji in delavci šole usposobijo za delo v kulturno heterogenih skupinah.  

Zaključni del monografije predstavlja članek z naslovom Migrantske in 
manjšinske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost. 
Avtorica Janja Žitnik Serafin prikaže rezultate analize 80 veljavnih osnovnošol-
skih in srednješolskih učbenikov in delovnih zvezkov za pouk slovenskega jezika 
in književnosti, v katerih je pregledovala, ali v njih obstajajo širše medkulturne 
teme, pa tudi tiste, povezane s priseljenci in pripadniki manjšin. S tem člankom 
avtorica želi spodbuditi bodoče pisce učbenikov, da vključijo medkulturne vsebine 
v nova učna gradiva za slovenski jezik in književnost v osnovni in srednji šoli.

Kot je razvidno iz predstavitve posameznih člankov, je vsebina publikacije 
bogato razčlenjena. K uspehu raziskovalnega dela je v veliki meri pripomogla 
participacija šol, natančneje ravnateljev, profesorjev, učencev in njihovih staršev, 
ki so sodelovali pri zbiranju podatkov in ustreznega gradiva. Vsem v raziskavo 
vključenim šolam se želimo najlepše zahvaliti za izkazano zaupanje.

Norina Bogatec in Nives Zudič Antonič
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Metodološki vidiki raziskave

1 Izgradnja orodij za raziskavo
Na prvem srečanju delovne skupine WP6 smo določili časovni okvir za 

izvedbo projekta. Pri načrtovanju smo upoštevali šolski koledar obeh držav, 
ki sta vključeni v raziskavo, ter organizacijski vidik projekta, ki je predvideval 
vzporedno izvajanje kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave. Na nasle-
dnjem delovnem srečanju smo opredelili starost vključenih učencev. Izbrani so 
bili učenci v starosti od 11 do 14 let iz šol z italijanskim in slovenskim učnim 
jezikom v Italiji in Sloveniji. V raziskavo so bili vključeni tudi njihovi starši in 
učitelji. Opredelili smo minimalno število vključenih šol za posamezno regijo.

Na nadaljnjih sestankih smo sestavili delovno različico vprašalnika , ki smo ga 
namenili učiteljem. Osnutku smo posvetili veliko pozornosti, ker smo ga določili 
kot izhodišče za sestavo vprašalnika za učence in njihove starše. 

V začetni fazi oblikovanja vprašalnika smo zaznali problem precejšnje ra-
znolikosti pri izvoru učiteljev in predvsem problem izrazite razlike vzgojno-izo-
braževalnih sistemov. Posledica te divergentnosti pa so bolj ali manj relevantni 
rezultati, ki so odvisni od njihove umeščenosti v kontekst. Poskušali smo obli-
kovati vprašanja, ki bi bila relevantna za oba šolska sistema in bi dala primerljive 
rezultate. Tudi zaradi raznolikosti kontekstov raziskave smo se odločili, da na 
naslovni strani vprašalnika predstavimo projekt in na kratko povzamemo spe-
cifičnosti raziskane stvarnosti.

Na naslednjih delovnih srečanjih smo opravili redakcijo vprašalnika za 
učitelje in se posvetili oblikovanju vprašalnikov, namenjenih učencem in njiho-
vim staršem. K tem besedilom smo dodali še “obrazec” z namenom, da bi zbrali 
specifične podatke o posameznih šolah.
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2 Načrt vzorčenja in razkritje podatkov

Sočasno z oblikovanjem vprašalnikov smo opredelili kriterije za selekcijo šol 
in metodologijo za porazdelitev vprašalnikov na tri različne kategorije anketi-
rancev. Obenem smo se odločili, da pri izbiri šol ne bomo spoštovali naključnega 
vzorčenja, temveč bomo izbrali šole z visoko jezikovno in kulturno heterogeno-
stjo, ker je bil glavni cilj raziskave primerjanje različnih kontekstov. Zaradi tega 
pridobljenih podatkov ne bo mogoče posploševati, ne ocenjevati značilnosti, ki 
so razvidne iz raziskave. 

Tako smo npr. opredelili kot kazalnik za stopnjo heterogenosti in večjezični 
kontekst posamezne šole podatek o vključitvi manjšinskih jezikov v formalni šolski 
program šole. Posebno skrb smo posvetili razvrstitvi učencev tujega porekla, ki so 
v uradnih dokumentih opredeljeni kot “učenci z ne-italijanskim državljanstvom”, 
ali bolj na splošno “priseljenci”. Problematika teh učencev je namreč raznovrstna, 
šolski sistem pa nanje različno vpliva. V tem poglavju smo za poimenovanje teh 
učencev uporabili splošni termin “učenci z migracijskim ozadjem”, ki vključuje 
nove priseljence, tiste, ki so od rojstva v Italiji/Sloveniji, in tudi naturalizirane 
Italijane/Slovence. Ključnega pomena pa je, da razjasnimo termin, ki smo mu 
dodelili obširno opombo v poglavju, ki na analitični način obravnava tematiko, 
povezano z večjezičnostjo in s sestavo heterogenih razredov. 

Zaradi maloštevilnosti šolske populacije (vpisanih je namreč skupno 121 
učencev) smo najprej opredelili približno število učencev italijanskih šol v 
Sloveniji, s katerimi smo želeli opraviti intervju. Določili smo tako tudi najvišje 
možno število anketirancev (150 učencev) na ostalih štirih območjih raziskave 
za skupno 720 učencev. Dogovorili smo se tudi za približno 50 učiteljev za vsako 
območje, le v italijanskih šolah v Sloveniji smo predvideli 30 učiteljev. 

V zvezi z zbiranjem podatkov smo se odločili, da pričnemo z dopolnjevanjem 
“obrazca za šole”, in sicer s strani pedagoškega vodje ali njegovega namestnika. 
Sočasno z dopolnjevanjem obrazca za šole smo zaprosili pedagoškega vodjo za 
pomoč pri izbiri razredov, ki naj bi bili vključeni v projekt. 

Odločili smo, da bomo vprašalnike razdelili v okviru šolskega urnika v 
učilnici za računalništvo, tako da bi bili raziskovalci projekta Eduka na razpolago 
učencem za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z vprašalnikom. Sklenili smo, da 
bodo učenci posredovali anketne vprašalnike svojim staršem in jih skušali spod-
buditi k sodelovanju. Učiteljem pa bi te vprašalnike predali na začetku učiteljske 
konference, potem ko bi jim predstavili projekt. Dogovorili smo se tudi, da se o 
načinu izvedbe anketiranja posvetujemo s pedagoškimi vodji posameznih šol. 
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Oblikovane vprašalnike smo prevedli v slovenščino. S pomočjo posamezni-
kov, ki niso bili neposredno vključeni v projekt, smo preverjali njihovo funkcio-
nalnost in ustreznost. V italijanskih šolah v Sloveniji je bilo poskusno anketiranje 
izvedeno v družinah učencev, ki so v preteklem letu zaključili obvezno šolanje. 
Vzorce anketnih vprašalnikov so preizkušali tudi učitelji, ki ne učijo več na šolah, 
vključenih v projekt. 

Na delovnem srečanju skupine WP6 10. decembra 2012 smo določili para-
metre in preverili načrt dejavnosti posameznih šol. Obenem pa smo opredelili 
časovni rok za tiskanje in distribucijo vprašalnikov ter obdelavo podatkov. Sprejeli 
smo dogovor, da prosimo pedagoške vodje, naj izpolnijo obrazec, ki je namenjen 
šolam, in določijo razrede, s katerimi naj bi izvedli raziskavo (po možnosti, naj 
izberejo razrede, v katerih je večje število priseljencev). Kot je bilo že nakazano, 
naj bi ravnatelji svojim učiteljem na učiteljski konferenci predstavili projekt, 
razdelili vprašalnike za učitelje in jih prosili za sodelovanje pri razdelitvi vpra-
šalnikov za učence. Na tem delovnem srečanju smo dokončno razdelili območja 
za obdelavo podatkov. 

Slovenija Italija
Slovenska Istra: 
3 šole z italijanskim učnim jezikom 

Obmejno območje: 
5 šol s slovenskim učnim jezikom

Slovenska Istra:
4 šole s slovenskim učnim jezikom

Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina: 
4 šole z italijanskim učnim jezikom

Ljubljana: 
4 šole s slovenskim učnim jezikom

Pokrajini Benetke in Ravenna 
4 šole z italijanskim učnim jezikom

Na osnovi zgoraj predstavljenega načrta je bilo mogoče opredeliti cilje glede 
na število izvedljivih intervjujev:

Učenci: približno 870 (5 šol x 150 učencev + 120 v Kopru)
Starši: približno 870 (5 šol x 150 staršev + 120 v Kopru)
Učitelji: približno 280 (5 šol x 50 učiteljev + 30 v Kopru)

Na sestanku maja 2013 smo preverili potek raziskave in pri tem ugotovili, da 
sta iz ljubljanskega območja le dve šoli sprejeli vprašalnike od predvidenih štirih. 
Ostali dve šoli sta sodelovanje odklonili zaradi preobremenjenosti z drugimi 
projekti. Sicer pa smo dosegli želeno število anketirancev že z dvema šolama, ki 
sta želeli sodelovati v projektu. Poleg tega pa sta bili ti šoli tudi zelo zanimivi za 
raziskovalce z Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, ker sta 
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ponujali zanimive situacije za vsebine projekta in smo se zato odločili, da bomo 
izvedli anketiranje le s šolama, ki sta bili pripravljeni sodelovati. 

Preglednica 1: Izvedeni intervjuji glede na področje raziskave

Učenci Starši Učitelji
Območja   N % N % N %
SLO – Slovenska Istra OŠ Vojke Šmuc Izola 51 25,6 46 26,4 13 26,0

OŠ Hrvatini 45 22,6 38 21,8 13 26,0
OŠ Škofije 54 27,1 53 30,5 12 24,0
OŠ Koper 49 24,6 37 21,3 12 24,0
Skupaj 199 100,0 174 100,0 50 100,0

SLO – Ljubljana OŠ Livada 55 36,2 48 38,4 22 47,8
OŠ Martina Krpana 97 63,8 77 61,6 24 52,2
Skupaj 152 100,0 125 100,0 46 100,0

SLO – Šole z italijanskim 
učnim jezikom 
v Slovenski Istri

SE Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio

55 47,0 33 37,5 11 35,5

SE Dante Alighieri 26 22,2 26 29,5 8 25,8
SE Vincenzo e Diego de Castro 36 30,8 29 33,0 12 38,7
Skupaj 117 100,0 88 100,0 31 100,0

ITA –Furlanija Julijska
 krajina

Mario Codermatz 54 35,3 43 33,3 15 25,9
Antonio Bergamas 25 16,3 21 16,3 13 22,4
I.C. Giovanni Randaccio 40 26,1 36 27,9 11 19,0
Alessandro Manzoni 34 22,2 29 22,5 19 32,8
Skupaj 153 100,0 129 100,0 58 100,0

ITA - Benetke, Ravenna Antonio Gramsci 37 23,0 34 22,8 13 24,1
Padre Reginaldo Giuliani 41 25,5 39 26,2 15 27,8
Enrico Mattei 60 37,3 55 36,9 17 31,5
Luigi Graziani 23 14,3 21 14,1 9 16,7
Skupaj 161 100,0 149 100,0 54 100,0

ITA – Šole s slovenskim 
učnim 
jezikom

Doberdob 55 34,4 48 35,6 14 33,3
Opčine 18 11,3 17 12,6 8 19,0
Sv. Jakob 8 5,0 8 5,9 5 11,9
Sv. Ivan 36 22,5 26 19,3

15 35,7
Katinara 43 26,9 36 26,7
Skupaj 160 100,0 135 100,0 42 100,0

Skupaj 942 800 281

Na sestanku smo ugotovili, da šole v Slovenski Istri in v Ljubljani ne bodo 
dosegle zahtevanega skupnega števila izpolnjenih vprašalnikov za učitelje, ki ga 
predvideva načrt raziskave. Zato smo se odločili, da bomo opravili dodatne in-
tervjuje z učitelji drugih šol enakega šolskega programa in iste vzorčne skupine. 
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Na ta način je bilo možno izpolniti predvideno kvoto intervjujev, o kateri smo 
se dogovorili v začetni fazi raziskave (50). 

V Preglednici 1 povzemamo temeljne podatke o izvedenih intervjujih s 
posameznimi šolami, ki so bile razporejeni glede na področje raziskave.

3 Analiza podatkov

Na delovnem srečanju 8. julija 2013 smo sprejeli splošne odločitve glede ana-
lize podatkov. Okvirno smo si razdelili vloge pri snovanju pričujoče monografije, 
ki je namenjena predstavitvi rezultatov raziskave in oblikovanju didaktičnega 
priročnika za učitelje. Na naslednjem sestanku smo natančneje opredelili naloge 
za vsakega posameznega raziskovalca. Dogovorili smo se tudi, da na osnovni ravni 
obdelave empiričnega gradiva ohranimo splošno strukturo raziskave. Preglednice 
s pripadajočimi podatki smo torej oblikovali po enotnem modelu, po katerem je 
predvidena razporeditev intervjujev glede na šest vzorčnih področij. Upošteva 
se tudi delitev na Slovenijo/Italijo.

Razpršene in razdrobljene podatke iz intervjujev s posameznimi šolami pa 
smo uporabili pri primerjanju poznavanja medkulturnih dogodkov in morebitne 
udeležbe učencev in njihovih staršev na teh dogodkih s podatki, ki so razvidni 
iz analize protokolov in vprašalnika. Ta primerjava je namenjena predvsem 
preverjanju dejanskega uresničevanja medkulturnih dejavnosti. 

Za vprašanja, ki imajo predviden le en odgovor, so bile oblikovane preproste 
križne preglednice, v katerih pridobljeni odstotki odražajo porazdelitev anketiran-
cev med različne odgovore v okviru posameznega področja raziskave. Z namenom 
ohranjanja konstantne referenčne osnove so bile pri seštevanju odstotnih točk 
vključena tudi prazna okenca, tista brez odgovora. Za nekatera vprašanja so bile 
tovrstne možnosti celo predvidene (na primer: odgovor “ne vem”). 

V primeru alternativnih vprašanj z odgovorom da/ne so bile oblikovane 
sintetične preglednice, ki vsebujejo le odstotke pozitivnih odgovorov, kar ne 
predstavlja pomenljive izgube podatkov. Dopolnjevanje na 100 odstotkov pa 
vsebuje tudi negativne rešitve in če smo natančni, moramo dodati tudi odstotke 
neodgovorjenih vprašanj, ki pa niso številčni in jih pogosto lahko prištevamo k 
negativnim odgovorom. V sklopu vprašanj alternativnega tipa se pogosto dogaja, 
da posamezniki označijo samo pritrdilne odgovore in predpostavljajo, da je pri 
drugih vprašanjih odgovor negativen. 

Ugotovili smo, da nekateri anketiranci niso nikoli podali pritrdilnega odgo-
vora, zato smo z namenom, da oblikujemo preglednice, ki bi vsebovale odgovore 
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celotnega vzorca, sešteli pritrdilne odgovore za vsakega anketiranca posebej. 
Primere, katerih seštevek je bil enak ničli, smo dodali v zadnjo vrstico teh pregle-
dnic z opombo, “ni pritrdilnih odgovorov”, “niso zaznani problemi” in podobno. 

Določanje vsot pritrdilnih odgovorov oz. odgovorov, ki izražajo določeno 
strinjanje, je že samo po sebi zanimivo. Na primer v vprašalniku, ki je bil name-
njen staršem, vzbuja zanimanje tudi preprosto seznanjanje s številom jezikov, ki 
jih govorita oče in mati ali pa ki se jih uporablja v posameznih družinah, število 
dejavnosti, ki jih ponuja šola itd. Oblikovali smo preglednice, v katerih smo 
uporabili osnovne spremenljivke, pridobljene iz računskih operaciji seštevanja. 
Te nam omogočijo izračun srednje vrednosti izbranih postavk in s tem tudi 
preprosto interpretacijo podatkov ter osnovne primerjave po področjih (srednja 
vrednost govorjenih jezikov v družini, srednja vrednost števila dogodkov, ki se 
jih starši udeležujejo itd.).

Tudi v skupinah vprašanj, ki preverjajo odnos ali naravnanost s pomočjo 
Likertove lestvice stališč, ki izražajo različne stopnje intenzivnosti, na primer 
iz “popolnega nestrinjanja” k “popolnemu strinjanju” (ali iz “zelo pozitivno” do 
“zelo negativno”), so se izvajale “dihotomizacije” za sintetitično tabelarizacijo 
rezultatov, ki bi omogočilo lažje primerjanje. Toda pri tem moramo poudariti, 
da je izguba podatkov prav gotovo višja, ker se poleg negativnih odgovorov izloča 
tudi srednje odgovore “niti niti”. Ker smo želeli odpraviti ta primanjkljaj, smo v 
nekaterih primerih uporabili grafične prikaze, ki pa pokažejo distribucijo vseh 
odgovorov. Izračunane so bile tudi srednje vrednosti, ki vključujejo vse veljavne 
odgovore. Potrjena je bila tudi legitimnost za veliko vprašanj vseh treh vprašal-
nikov. Pri odgovorih smo namreč uporabili lestvice, pri katerih je pomen pripi-
san le dvema ekstremnima vrednostima. V metodološki literaturi so te lestvice 
predstavljene kot “skoraj ključne”.

Obstajajo tipologije raziskav, ki temeljijo na kombinacijah različnih spre-
menljivk: na primer, narodnost družine izhaja iz različnih opredelitev nacionalne 
pripadnosti s strani obeh staršev. Iz razpoložljivih podatkov smo razbrali vse 
kombinacije v zvezi z opredelitvijo narodnosti, ki smo jih potem uvrstili v dve 
glavni kategoriji: etnično homogene in etnično mešane družine. Narodnostno 
homogene družine smo delili na “italijanske”, “slovenske” in “tuje”, v primeru, 
da sta se oba od staršev opredelila kot Italijana, Slovenca ali druge narodnosti. 
Narodnostno heterogene družine pa smo delili na “italijansko-slovenske” (eden 
od staršev je Italijan, drugi Slovenec) in “mešane” (eden od staršev je Italijan ali 
Slovenec in drugi pripadnik tuje narodnosti). Pri določanju “izobrazbene ravni” 
staršev pa smo uvedli t.i. “princip prevlade”; to pomeni, da smo upoštevali najvišjo 
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doseženo izobrazbo v družini (v nadaljevanju v okviru poglavja o tabeliranju 
spremenljivk to postavko natančneje razložimo).

Pri obdelavi podatkov ne smemo zanemariti interpretacije “odprtih” od-
govorov (to so odgovori, ki niso a priori kodificirani). Pri tem gre na primer za 
učne predmete učiteljev, za katere smo vnaprej pripravili kodifikacijo homogenih 
kategorij, s katero bi lahko ustrezno povzeli velik in pester razpon poimenovanj, 
ki je predmet raziskave v obeh šolskih sistemih. 

Na podoben način uvajajo vprašanja, ki zadevajo, na primer, državljanstvo 
ali nacionalno pripadnost, nekatere vnaprej določene postavke (na primer: ita-
lijansko, slovensko in italijansko-slovensko), pri čemer se pojavi zahteva, da naj 
anketiranci opredelijo izbiro odgovor “drugo”. Kategorije, ki smo jih uporabili za 
razporeditev preostalih odgovorov, ki so razmeroma številni, so “bivše republike 
Jugoslavije” “ostali deli Evrope” in “ostali deli sveta.”

Posredovati moramo še informacijo, da nekatere povzetke preglednic nismo 
uporabili za potrebe našega projekta. Ti podatki so dosegljivi v poročilih drugih 
raziskovalnih dejavnosti skupine WP6.

4 Kvalitativne raziskave

Poleg podatkovne zbirke, nastale na podlagi vprašalnikov, namenjenih 
šolam, in poleg raziskave, ki je bila izvedena s pomočjo vprašalnikov za učitelje, 
učence in njihove starše, je delovna skupina WP6 opravila tudi nekaj kvalita-
tivnih raziskav. Pri raziskavi z vprašalniki smo uporabili enotno metodologijo, 
ki smo jo že opisali. Kvalitativne raziskave pa predstavljajo številne posebnosti, 
ki so natančno in celostno prikazane v posameznih poročilih raziskave. Če bi 
želeli podrobno predstavitev izsledkov, bi morali pregledati omenjena poročila, 
vendar smo se odločili, da se omejimo le na kratek povzetek glavnih značilnosti 
raziskave.

V Sloveniji je bila izvedena raziskava o različnih in za pouk jezikov potrjenih 
didaktičnih gradiv, ki jih uvajajo šole na različnih stopnjah izobraževanja: šolski 
učbeniki, knjige za bralno značko, delovni zvezki, odobreni za pouk slovenskega 
jezika in književnosti. Raziskava je izhajala iz seznama znanstvene literature, 
teoretično-metodoloških študij o učbenikih in drugih virov. Kasneje je bilo za 
analizo učnih vsebin izbranih 80 učbenikov.  

V dveh osnovnih šolah v Sloveniji (v Ljubljani in Kopru) ter v šoli s sloven-
skim učnim jezikom v Italiji (Trst) smo izvedli raziskavo, ker smo želeli primer-
jati stališča učiteljev in učencev ter analizirati medkulturno dinamiko in učno 
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prakso. Uporabili smo tri vprašalnike, iz katerih smo razbrali splošne podatke o 
sodelujočih šolah, izvedli smo šest skupinskih razgovorov (ang. focus group) in 
49 polstrukturiranih intervjujev s 33 učenci in 16 učitelji ali s predstavniki admi-
nistrativnega/svetovalnega/vodstvenega področja. Najprej smo izvedli skupinske 
intervjuje, ker smo želeli pridobiti podatke, predvsem pa vzpostaviti zaupanje 
med sodelujočimi in spraševalcem, ki je kasneje izvajal individualne intervjuje 
z učenci. V okviru skupinskega razgovora smo izbrali učence, ki smo jih zaznali 
kot medkulturno občutljive in medkulturno neobčutljive (diskriminatorne). 
Izbrali smo tudi učence, ki so že občutili jezikovno ali kulturno razlikovanje 
(žrtve diskriminacije).

Tudi v Italiji smo uporabili različne metodološke pristope: izvedli smo 
raziskavo (diskurzivno analizo) v zvezi s protokoli sprejema, letnim delovnim 
načrtom šole, podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika. Izbrani sta 
bili dve študiji primerov, v okviru katerih smo izvedli komparativno analizo 
iz podatkov v protokolih, predstavitvah šol, vprašalnikov za učitelje, učence in 
njihove starše. Vključili smo tudi opažanja, ki smo jih razbrali iz intervjujev in 
skupinskih razprav. Zaznali smo tudi posredno izražena stališča sodelujočih. 

Uporabili smo tudi etnografski pristop z aktivnim spremljanjem pouka, 
intervjuji s pomočjo delno strukturiranih vprašalnikov, metodo socialnih ze-
mljevidov (ang. social mapping), fotografiranje in druge pristope. Raziskava se 
je izvajale pretežno na videmskem, tržaškem in koprskem področju, za katere so 
značilni raznoliki šolski konteksti z različnimi vzgojnimi dejavnostmi (izvenšolske 
aktivnosti, rekreacija itd.) in predvsem heterogenost populacije zaradi prisotnosti 
priseljencev, manjšin ali čezmejnih migrantov, kot je na primer Videm (Borgo 
Stazione, Quartiere Aurora), Trst (Sveti Jakob). V Trstu in Kopru smo preučili 
tudi heterogenost šol jezikovnih manjšin, ki vključujejo tudi priseljence. 

Giovanni Delli Zotti
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Medkulturna vzgoja in izobraževanje 
v čezmejni perspektivi
Izvleček

Heterogenost razredov v raziskavo vključenih šol označujejo jezikovne in 
narodnostne raznolikosti družinskih okolij, iz katerih izhajajo učenci srednjih 
šol prve stopnje v Italiji oziroma zadnjih treh razredov osnovnih šol v Sloveniji. 
Stopnja znanja ter sposobnost rabe učnega jezika se razlikujeta glede na nivo 
heterogenosti razreda, jezikovne značilnosti učencev in status učnega jezika 
(manjšinski ali večinski jezik). Zaradi različne jezikovne tipologije prihaja do 
razlik v percepciji razredov, v katerih so učenci različnih jezikov in kultur. 

Ključne besede: medkulturna vzgoja in izobraževanje, večjezičnost, heteroge-
ni razredi, slovenske šole v Italiji, italijanske šole v Sloveniji, čezmejno sodelovanje
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1 Uvod

V dokumentu Znanstvenega sveta projekta EDUKA Medkulturna vzgoja v 
šoli: izhodišča in smernice beremo, da je razred - kot privilegirani predmet opa-
zovanja, raziskovanja in ciljno usmerjenih ukrepov – tudi izraz družbenih, jezi-
kovnih in etničnih značilnosti družinskih okolij (Bogatec, Zudič Antonič 2012). 
Kulturne, jezikovne in narodnostne spremembe v ožjem ali širšem družbenem 
kontekstu se torej izražajo v kulturnih, jezikovnih in narodnostnih značilnostih 
učencev. Medsebojni vpliv med šolo oziroma razredom in ožjim družinskim 
oziroma širšim krajevnim okoljem je prikazan v spodnji shemi.

RAZRED

okolje

šola družine

1.1 Medkulturna vzgoja: zahtevni izziv sodobne družbe

V obdobju oblikovanja evropskih nacionalnih držav se je težnja k zakri-
vanju kulturnih in jezikovnih razlik pokazala zlasti pri oblikovanju in načr-
tovanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Uvajalo se je strogo enojezičnost 
in sestavljalo učne programe, ki bi zagotavljali spoznavanje zgolj ene, in sicer 
skupne kulturne dediščine in izgradnjo trdne nacionalne zavesti. Z uveljavlja-
njem bolj demokratičnih politično-institucionalnih oblik upravljanja je zahteva 
zgodovinskih manjšin in priseljenskih skupnosti po izkazovanju in ohranjanju 
lastne kulturne in jezikovne identitete postala izrazitejša. Kulturne, jezikovne 
in narodne različnosti se postopoma uveljavljajo kot vrednote in za ohranjanje 
slednjih je bilo treba sprejeti nekatere ukrepe, kot so na primer ustanovitev mo-
nokulturnih šol za pripadnike posameznih skupnosti, oblikovanje diferenciranih 
tečajev in posebnih programov, sestavljanje ločenih razredov ipd., s čimer se je 
dejansko priznalo pomen kulturnih, jezikovnih in etničnih razlik, obstajala pa 
je nevarnost multikulturne getoizacije (Sirna Terranova 1997), to je procesa, ki 
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bi privedel k sobivanju ločenih skupin, med katerimi bi bila komunikacija zelo 
težavna ali sploh nemogoča. Zgolj s priznavanjem prisotnosti dveh ali več kultur 
na določenem ozemlju in preučevanjem sorodnosti in razlik bi se namreč težko 
izognili togemu in statičnemu obravnavanju kulture, ki vodi v razslojevanje in 
hierarhično razvrstitev skupin (Portera 2006).

Nerešene težave na področju večetničnosti in večkulturnosti ter procesi, po-
vezani z migracijami, globalizacijo in evropsko integracijo, so v osemdesetih letih 
preteklega stoletja sprožili kritično refleksijo o mejah, protislovjih in problemih 
zahodnih večkulturnih in večetničnih demokracij (Sciolla 2002). Izhajajoč iz 
premise, da so drugačnost in migracije neizbežna realnost današnje družbe, se je 
na izobraževalnem področju oblikoval predlog medkulturne vzgoje, ki temelji na 
prepričanju, da je kulturna in jezikovna različnost priložnost za individualno in 
kolektivno obogatitev in osebnostno rast. Gre torej za nov, vsem namenjen vzgojni 
projekt, ki izhaja iz potreb in konkretnih vprašanj kompleksne in večkulturne 
družbe in se razvija skozi eksperimentiranje in evalvacijo udejanjenih vzgojnih 
izkušenj. Ta inovativni pedagoški pristop, ki ga Portera (2006) opredeli kot pravo 
pravcato Kopernikovo revolucijo, temelji na dialogu, soočanju in interakciji. 
Identiteta in kultura nista več statični “nespremenljivki”, ampak dinamična 
pojma v nenehni evoluciji.

Uveljavljanje medkulturne perspektive v izobraževalnem procesu je zelo zah-
teven in ambiciozen projekt, ki teži k vzpostavljanju novih pedagoških in učnih 
pristopov za utrjevanje lastne identitete in razvijanje sposobnosti, da se različnost 
prepozna kot dodano vrednost. Gre za iskanje in oblikovanje novih vzgojnih po-
stopkov, metod, vsebin in kontekstov, prek katerih lahko učenci pridobijo veščine 
za soočanje z drugačnimi pogledi in doživljanji. Razvijanje učnih programov v 
medkulturni perspektivi je naloga vseh, ki tvorijo šolski prostor: učiteljev, učencev 
in staršev. (Grange Sergi, Nuzzacci 2007; Resman 2003, Zolletto 2007).

1.2 Usvajanje učnega jezika

Ena izmed pomembnih tem medkulturne vzgoje v izobraževalnem procesu je 
usvajanje učnega jezika. Poučevanje/učenje J2 kot učnega jezika se razlikuje tako 
od poučevanja/učenja maternega jezika kot tudi tujega jezika. Proces usvajanja 
je namreč odvisen od biografskih značilnosti učencev (krajevni izvor, starost, 
družinske razmere ipd.), njihovih jezikovnih kompetenc (npr. enojezičen v J1, 
dvojezičen, J1, tipološko soroden ali oddaljen od učnega jezika) in od značilnosti 
usvajanja J2, vezanih na prisotnost specifičnih učnih postopkov in usposobljenih 
učiteljev (Favaro 2002; 2007). Tem dejavnikom gre dodati še položaj, v katerem se 
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znajde učenec, ko se mora naučiti novega jezika. Če je njegova kulturna, etnična 
in družbena identiteta priznana in sprejeta, predstavlja proces učenja pozitivno 
izkušnjo, saj je usvajanje novega jezika za komunikacijo s prijateljsko naklonje-
nim in razumevajočim okoljem že samo po sebi močna motivacija. Enakovredno 
razmerje med J1 in J2 deluje spodbudno in olajša učenje novega jezika (Sirna 
Terranova 1997; Favaro 2013). Povsem samoumevno je, da isto načelo velja tudi 
v primeru, ko je J2 manjšinski jezik, torej jezik zgodovinske manjšine. Tudi v tem 
primeru bo učenje manjšinskega jezika kot J2 deležno večje naklonjenosti, če bo 
slednji obravnavan kot enakovreden jeziku večinskega prebivalstva.

Drugi vidik, ki ga velja izpostaviti, zadeva ohranjanje maternega jezika. Vse 
do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila dvojezičnost obravnavana kot vzrok 
različnih otrokovih težav. Emigrantom so odsvetovali rabo maternega jezika 
ali so ga v najboljšem primeru dopuščali v začetni fazi učenja uradnega jezika. 
Danes pa na izobraževalni ravni dvojezičnost in večjezičnost veljata za pozitivno 
izkušnjo. Iz številnih raziskav o dvojezičnosti in maternem jeziku jasno izhaja, 
da predstavlja odprava maternega jezika za posameznika kognitivno, psihološko 
in čustveno obubožanje ter povzroča težave v odnosih (Sirna Terranova 1997; 
Favaro 2013; Pertot 2004; 2011).

V tem smislu so zelo jasni napotki in priporočila vzgojne in jezikovne poli-
tike Evropske unije v prid razvijanju večjezičnosti evropskih državljanov skozi 
vseživljenjsko učenje (poleg maternega jezika se priporoča še znanje najmanj 
dveh tujih jezikov). 

Tretji vidik pa zadeva manjšinske jezike oziroma jezike zgodovinskih jezi-
kovnih manjšin. Za zgodovinsko manjšinsko skupnost je jezik izrednega pomena, 
ker je njen razpoznavni znak in pogoj za njen obstoj. Jezik je ena najizrazitejših 
prvin manjšinske identitete. Pravica do učenja maternega jezika in pravica učenja 
v maternem jeziku je zato ključnega pomena za prenašanje znanja jezika ter kul-
turne dediščine neke manjšine iz generacije v generacijo. Eno izmed prvih okolij 
za učenje in rabo maternega manjšinskega jezika je nedvomno družina. V njej 
ga otrok prvič sliši, se nauči prvih besed in marsikdo svoj materni (manjšinski) 
jezik pozneje uporablja le še v družinskem okolju. Pozitiven odnos staršev do 
manjšinskega jezika je zato predpogoj, da se otrok v njem nemoteno izraža in 
znanje le-tega ocenjuje kot posebno vrednoto (Kaučič Baša 1995; Bogatec 1998; 
Mezgec 2004; Pertot 2004; 2011).
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2 Analiza 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate statističnih obdelav podatkov, 
zbranih v okviru kvantitativne raziskave, pri kateri so sodelovali učenci zadnjih 
treh razredov srednjih šol prve stopnje v Italiji oziroma osnovnih šol v Sloveniji 
in njihovi starši. Seznam v raziskavo vključenih šol in uporabljena metodologija 
sta predstavljeni v uvodnem članku, katerega avtor je Delli Zotti. Statistično 
pomembnost smo preverili s hi-kvadrat testom in analizo variance.

V prispevku se bomo osredinili na analizo heterogenosti razredov glede 
na jezikovne in narodnostne značilnosti družinskih okolij, iz katerih izhajajo 
v raziskavo vključeni učenci, s posebnim poudarkom na “manjšinskih”1 šolah.

2.1 Heterogenost razredov glede na jezikovni izvor 
učencev

Materni jezik je eden izmed podatkov, na podlagi katerega lahko ugotovimo, 
iz katerih družinskih jezikovnih okolij izhajajo v raziskavo zajeti učenci. Pri 
analizi bomo upoštevali materni jezik učencev in staršev. 

Grafikon 1 prikazuje primerjavo med maternim jezikom učencev in jezikom 
šolanja glede na tipologijo v raziskavo vključenih šol.2 Pri vpisanih v “manjšinske” 
šole v Italiji in v Sloveniji ter v slovenske3 šole v Ljubljani zasledimo najvišji, okoli 
40-odstotni delež učencev, pri katerih je materni jezik različen od jezika šolanja. 
Na preostalih šolah je ta delež precej manjši in niha med 9 in 12 %. 

Materni jezik, ki ni enak učnemu, je pri učencih slovenskih šol v Slovenski 
Istri in v Ljubljani skoraj vedno jezik balkanskih narodov. Na “manjšinskih” 
šolah je to večinoma jezik večinskega prebivalstva, kar pomeni slovenski na ita-
lijanskih šolah v Sloveniji in italijanski na slovenskih šolah v Italiji. Pri učencih 
“večinskih” šol v deželi FJk in v pokrajinah Benetke in Ravenna pa zasledimo 
tudi druge evropske in zunajevropske jezike.
1 “Manjšinska” oziroma “večinska” je šola, na kateri potekajo učne dejavnosti v jeziku, ki je v okviru 
države obravnavan kot manjšinski oziroma večinski. Manjšinske so šole s slovenskim učnim jezikom v 
Italiji in šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji.
2  Razlikujemo šest skupin v raziskavo vključenih šol: 
 SLO Obala = šole s slovenskim učnim jezikom na Obali v Sloveniji
 SLO Ljubljana = šole s slovenskim učnim jezikom v Ljubljani
 SLO italijanske šole = šole z italijanskim učnim jezikom na Obali v Sloveniji
 ITA FJk = šole z italijanskim učnim jezikom v pokrajinah Videm, Gorica in Trst
 ITA Benetke Ravenna = šole z italijanskim učnim jezikom v pokrajinah Benetke in Ravenna
 ITA slovenske šole = šole s slovenskim učnim jezikom v pokrajinah Trst in Gorica
3 Slovenska oziroma italijanska šola je šola s slovenskim oziroma z italijanskim učnim jezikom.
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V grafikonu 2 je prikazana primerjava med maternima jezikoma staršev in 
učnim jezikom šole, ki jo njun otrok obiskuje. Razporeditev odgovorov je precej 
podobna tisti v grafikonu 1, treba pa je izpostaviti, da je na “večinskih” šolah 
primerov, ko se materni jezik ne ujema z jezikom šolanja, večji pri starših kot pri 
učencih, na “manjšinskih” šolah pa je rezultat primerjave nasproten.

Grafikon 1: Materni in učni jezik učencev

Grafikon 2: Materni jezik staršev in učni jezik učencev
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2.2 Heterogenost razredov glede na pogovorni jezik 
učencev

Drugi podatek, ki označuje jezikovno tipologijo učencev, je raba jezika/jezikov 
v različnih okoliščinah. V raziskavi smo upoštevali pogovorni jezik učencev v 
odnosu do štirih sogovornikov: s sošolci, z osebami, s katerimi živijo, s prijatelji 
ter s trenerji oziroma z učitelji pri zunajšolskih dejavnostih. 

Oblikovali smo osem kategorij pogovornega jezika: 
•	 samo drugi jezik (drugi je jezik različen od slovenskega in italijanskega),
•	 učni in drugi jezik,
•	 učni, drugi in lokalni jezik (če je učni jezik šole italijanski, je lokalni 

slovenski in obratno),4

•	 samo učni,
•	 učni in lokalni,
•	 lokalni in drugi,
•	 samo lokalni,
•	 drugo.

Iz grafikona 3 je razvidno, da se učenci najbolj razlikujejo glede na pogovorni 
jezik v družini, kar pomeni, da se večjezične kompetence najbolj uporabljajo in 
ohranjajo v tem okolju. V odnosu do drugih upoštevanih sogovornikov prevlada 
pri učencih “večinskih” šol raba učnega jezika. Izjemo predstavljajo ljubljanski 
učenci, ki se v drugem jeziku sporazumevajo tudi s sošolci in prijatelji. 

Raba dveh ali več jezikov je značilna zlasti za učence “manjšinskih” šol, ki 
so izpostavljeni vplivu večinskega jezika. Posebno izrazit je ta vpliv na sloven-
skih šolah v Italiji, saj kar tretjini učencev uporabljata v odnosu s sošolci (tudi) 
italijanski jezik. 

Drugi pomemben podatek, ki izhaja iz zgornjih razporeditev, je odsotnost 
rabe učnega jezika v družinskem okolju: teh primerov je med 36 in 37 % na slo-
venskih šolah v Italiji in v Ljubljani in kar 46 % na manjšinskih šolah v Sloveniji. 
Na preostalih šolah niha ta delež med 7 in 15 %.

4  Med lokalne jezike sodi tudi furlanščina. Ker pa je na šolah, zajetih v raziskavo, delež otrok furlanskega 
jezika prenizek za sestavo ločene kategorije, smo te primere vključili pod drugo.
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Grafikon 3: Pogovorni jezik učencev v odnosu do različnih sogovornikov glede na tipologijo v 
raziskavo zajetih šol
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Če upoštevamo kombinacijo rabe jezika/jezikov z vsemi štirimi sogovorniki, 
je enojezičnih učencev polovica (23 % v slovenščini in 27 % v italijanščini). Samo 
v slovenskem jeziku se sporazumevata skoraj dve tretjini (65 %) učencev sloven-
skih šol v Slovenski Istri, 40 % ljubljanskih učencev, 12 % učencev slovenskih 
šol v Italiji in 3 % učencev italijanskih šol v Sloveniji. Italijanski pogovorni jezik 
pa je edini sporazumevalni jezik pri 80 % učencev italijanskih šol v Benetkah 
in Ravenni, pri dobrih dveh tretjinah (69 %) učencev italijanskih šol v deželi 
FJk, pri 12 % učencev “manjšinskih” šol v Italiji in 4 % učencev “manjšinskih” 
šol v Sloveniji.

2.3 Sposobnost rabe učnega jezika 

Grafikon 4 ponazarja, kako učenci ocenjujejo svojo sposobnost rabe učnega 
jezika glede na tipologijo v raziskavo vključenih šol. S prav dobro in odlično so jo 
ocenili v največji meri učenci ljubljanskih šol (72 %), slovenskih šol v Slovenski Istri 
in italijanskih šol v Sloveniji (71 %), v nekoliko manjši meri učenci italijanskih šol 
v deželi FJk (64 %) in v pokrajinah Ravenna in Benetke (61 %), v najmanjši meri 
pa učenci slovenskih šol v Italiji (49 %). Delež dobrih ocen niha povsod med 22 in 
28 %, razen na “manjšinskih” šolah v Italiji, na katerih doseže vrednost tretjine. 
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Pri učencih teh šol zasledimo tudi največji delež nizkih ocen (18 %), medtem ko 
na preostalih šolah ta niha med 4 in 11 %. 

Grafikon 4: Ocena sposobnosti rabe učnega jezika

Kakor je razvidno iz grafikona 5, je ocena sposobnosti rabe učnega jezika 
tesno povezana z oceno pri pouku in šolskim uspehom: višja ko je jezikovna 
kompetenca, boljši je šolski uspeh. 

Izrazita povezanost se kaže tudi pri sposobnosti rabe učnega jezika z mater-
nim: če je materni jezik ali eden izmed maternih jezikov enak učnemu, je učenčev 
šolski uspeh višji in obratno. (Grafikon 6)
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Grafikon 5: Šolski uspeh glede na učenčevo oceno sposobnosti rabe učnega jezika
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Grafikon 6: Učenčeva ocena sposobnosti rabe učnega jezika glede na materni jezik

Pri analizi govornih navad smo na ljubljanskih in manjšinskih šolah zasledili 
visok delež učencev, ki doma ne uporabljajo učnega jezika. Preverili smo, ali ta 
odsotnost vpliva na oceno sposobnosti rabe jezika šolanja. Povezanost je precej 
izrazita pri učencih ljubljanskih in slovenskih šol v Italiji: tisti, ki se doma ne 
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sporazumevajo v učnem jeziku, ocenjujejo svojo jezikovno kompetenco nižje 
kot preostali. (Grafikon 7)

Grafikon 7: Učenčeva ocena sposobnosti rabe učnega jezika glede na pogovorni jezik učencev 
z osebami, s katerimi živijo

2.4 Heterogenost razredov glede na narodnost staršev

Od narodnosti očeta in matere so odvisne narodnostne značilnosti dru-
žinskih okolij anketiranih učencev. Otroci slovenskih staršev izrazito prevladu-
jejo na slovenskih šolah v Slovenski Istri (70 %), medtem ko na ljubljanskih in 
“manjšinskih” šolah ta delež niha med 27 in 34 %. Iz italijanskih družin izhaja 
približno tri četrtine učencev italijanskih šol v deželi FJk in v pokrajinah Benetke 
in Ravenna, 36 % učencev slovenskih šol v Italiji in le 11 % učencev italijanskih 
šol v Sloveniji. V slednjih šolah pa zasledimo najvišji odstotek otrok iz mešanih, 
slovensko-italijanskih zakonov (42 %). Mešanega narodnostnega izvora je tudi 
slaba četrtina (24 %) učencev slovenskih šol v Italiji, bolj malo pa je teh učencev 
na “večinskih” šolah v Slovenski Istri in v deželi FJk (od 5 do 2 %). (Grafikon 8)
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Grafikon 8: Narodnost staršev

V katerem jeziku oziroma v katerih jezikih se pogovarja zbrana družina glede 
na njeno narodnostno sestavo, je razvidno iz grafikona 9. Ker smo primerjavo 
razvrstili glede na tipologijo v raziskavo zajetih šol, so nekatere kategorije družin 
številčno zelo šibke. Izpostavljene ugotovitve je treba zato jemati previdno in 
obravnavati kot hipoteze, potrebne nadaljnjega preverjanja. 

V veliki večini (od 88 do 100  %) družin slovenskih oziroma italijanskih 
zakonov prevlada raba slovenščine oziroma italijanščine. V preostalih primerih 
teh zakonov se pogovarjajo tudi v kakem drugem jeziku, in sicer v drugem jeziku 
okolja oziroma v nekem tretjem jeziku. 

V družinah, kjer sta oba starša druge narodnosti – analizo omejimo na 
“večinske” šole, ker je otrok iz teh družin največ -, pa je raba pogovornega jezika 
raznolika: samo v svojem jeziku se sporazumeva od 38 do 46 % družin iz šol v 
Sloveniji in iz šol v pokrajinah Benetke in Ravenna ter približno dve tretjini iz šol 
v deželi FJk. Poleg v svojem se v jeziku večinskega prebivalstva pogovarja od 34 
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do 50 % družin. Takih, v katerih poteka pogovor le v večinskem jeziku, zasledimo 
sorazmerno več na šolah v Sloveniji (od 16 do 24 %) kot na šolah v Italiji (10 %). 

V večini (od 47 do 62 %) družin mešanih, slovensko-italijanskih zakonov, iz 
katerih izhajajo učenci večinoma “manjšinskih” šol - se sporazumevajo v obeh 
jezikih. V preostalih poteka pogovor v enem od dveh. Narodnostno “mešanih” 
družin izključno italijanskega pogovornega jezika je več (24 oziroma 28 %) kot 
družin izključno slovenskega (14 oziroma 19 %). Podatek zasledimo bodisi na 
italijanskih šolah v Sloveniji kot na slovenskih šolah v Italiji.

Grafikon 9: Pogovorni jezik zbrane družine glede na narodnostno sestavo zakona
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2.5 Heterogenost razredov glede na izobrazbeno raven 
staršev

Podatek, ki se nam je zdel zanimiv pri ugotavljanju morebitnih razlik 
glede pristopa in stališč do šolanja v heterogenih razredih, je izobrazbena raven 
staršev oziroma kombinacija izobrazbene ravni očeta in matere. Sestavili smo 
lestvico treh stopenj: nizka izobrazbena raven označuje družine, v kateri imata 
oba starša le osnovno stopnjo šolanja ali poklicni tečaj, srednja vključuje dru-
žine, v katerih je vsaj eden izmed staršev opravil srednješolsko maturo, visoka 
izobrazbena raven pa opredeljuje družine, v katerih ima vsaj eden izmed staršev 
univerzitetno izobrazbo.
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Iz grafikona 10 je razvidno, da je izobrazbena raven višja pri družinah iz 
Slovenije kot pri družinah iz Italije. V Sloveniji je staršev z visoko izobrazbo več 
(37 proti 22 %), manj pa jih je s srednješolsko maturo (42 proti 51 %) in osnovno 
stopnjo šolanja (21 proti 27 %). 

Pomembnih razlik med raziskovalnimi območji v Sloveniji ni, v Italiji pa je 
treba izpostaviti višjo izobrazbeno raven družin učencev slovenskih šol.

Grafikon 10: Izobrazbena raven družine

Primerjava med izobrazbeno ravnijo in narodnostno sestavo v raziskavo 
zajetih družin je prikazana v grafikonu 11. Pri družinah v Sloveniji je izobraz-
bena raven izrazito nizka pri zakonih tujih narodnosti, pri družinah v Italiji pa 
izstopata dokaj nadpovprečna izobrazbena raven slovenskih zakonov in pod-
povprečna deleža univerzitetno izobraženih staršev pri zakonih italijanske in 
drugih narodnosti.
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Grafikon 11: Izobrazbena raven družine glede na narodnostno sestavo zakona

2.6 Percepcija heterogenosti razredov

Učence in starše smo vprašali, ali so v njihovem razredu oziroma v razre-
du njihovih otrok učenci, ki izhajajo iz družin z različnimi jeziki in kulturami. 
Odgovori so prikazani v grafikonu 12. Delež pritrdilnih odgovorov je zelo visok 
pri obeh anketnih skupinah in povprečna vrednost niha v skupnem seštevku 
okoli 90 %. Izrazitih razlik med starši in učenci ni, treba pa je izpostaviti nižji 
delež pritrdilnih odgovorov na “manjšinskih” šolah, zlasti pri učencih in starših 
slovenskih šol v Italiji. 
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Grafikon 12: Delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje, ali so v razredu učenci, ki izhajajo iz 
družin z različnimi jeziki in kulturami

Na lestvici od 1 (zelo negativno) do 5 (zelo pozitivno) so učenci in starši 
navedli, v kolikšni meri sestava razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki 
in kulturami vpliva na sklepanje prijateljstev oziroma na povprečni nivo znanja 
učnega jezika v razredu. 

Glede sklepanja prijateljstev so mnenja staršev in učencev precej pozitivno 
naravnana in odgovori dosežejo pri obeh raziskovalnih skupinah enako srednjo 
stopnjo vpliva, in sicer 3,8 na šolah v Sloveniji in 3,9 na šolah v Italiji. (Grafikon 13)
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Grafikon 13: Sestava razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na sklepanje 
prijateljstev vpliva …

Pri ocenjevanju vpliva, ki ga ima razred z učenci iz jezikovno in kulturno 
različnih družinskih okolij na povprečni nivo znanja učnega jezika v razredu, pa 
so vrednosti zbranih odgovorov tako staršev kot učencev bolj nevtralne. Stopnja 
vpliva je tokrat nekoliko nižja: na šolah v Sloveniji doseže povprečno vrednost 
3,3 pri obeh raziskovalnih skupinah, na šolah v Italiji pa meri 3,4 pri učencih in 
3,1 pri starših. Na ta zadnji rezultat vplivajo odgovori iz slovenskih šol v Italiji, 
ki jih označujeta dve ekstremni vrednosti, in sicer najvišja pri učencih (3,5) in 
najnižja pri starših (2,9). (Grafikon 14)

Grafikon 14: Sestava razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na povprečni 
nivo znanja učnega jezika v razredu vpliva …

Odgovore staršev smo razvrstili tudi glede na izobrazbeno raven družine 
in narodnostno sestavo zakona staršev. Podatki so prikazani ločeno za šole v 
Sloveniji in v Italiji oziroma za “večinske” in “manjšinske” šole.
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Stališče pozitivnega vpliva heterogenih razredov na sklepanje prijateljstev 
se z višanjem stopnje izobrazbe staršev krepi pri anketiranih družinah v Italiji, 
medtem ko se bistveno ne spremeni pri anketiranih v Sloveniji. (Grafikon 15)

Statistično pomembnih razlik ne zasledimo pri primerjavi med “večinskimi” 
in “manjšinskimi” šolami in pri razvrstitvi odgovorov glede na narodnostno 
strukturo zakona.

Grafikon 15: Vpliv sestave razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na sklepanje 
prijateljstev glede na obmejno območje in izobrazbeno raven družine

Izrazitejše razlike so opazne pri odgovorih o vplivu, ki ga sestava razredov 
z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami ima na povprečni nivo znanja 
učnega jezika v razredu. Nekoliko manj pozitivno naravnani do tega vpliva so 
visoko izobraženi starši, kot je razvidno pri družinah iz Slovenije in pri družinah 
učencev ‘manjšinskih’ šol. (Grafikona 16 in 17) 

Grafikon 16: Vpliv sestave razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na 
povprečni nivo znanja učnega jezika v razredu glede na obmejno območje in izobrazbeno 
raven družine
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Grafikon 17: Vpliv sestave razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na 
povprečni nivo znanja učnega jezika v razredu glede na status šole in izobrazbeno raven družine

Pri razvrstitvah glede na narodnostno sestavo starševskih zakonov so razlike 
v stališčih še bolj opazne: najbolj pozitivno naravnani so starši priseljenih družin 
oziroma tujih narodnosti, najmanj pa starši italijanskih oziroma slovenskih družin 
na ‘manjšinskih’ šolah v Sloveniji oziroma Italiji. (Grafikona 18 in 19)

Grafikon 18: Vpliv sestave razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na 
povprečni nivo znanja učnega jezika v razredu glede na obmejno območje in narodnostno 
sestavo zakona
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Grafikon 19: Vpliv sestave razredov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami na 
povprečni nivo znanja učnega jezika v razredu glede na  status šole in narodnostno sestavo 
zakona

Zadržki in pomisleki staršev iz “manjšinskih” šol, zlasti iz slovenskih v Italiji, 
izstopajo tudi pri razporeditvi odgovorov na trditev V razredih z učenci/kami iz 
družin z različnimi jeziki in kulturami je povprečni nivo znanja učnega jezika nižji. 
Kakor je razvidno iz grafikona 20, so ti starši izrazili najvišjo stopnjo soglašanja 
(3,0) na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). 

Grafikon 20: Stopnja strinjanja s trditvijo V razredih z učenci/kami iz družin z različnimi jeziki 
in kulturami je povprečni nivo znanja učnega jezika nižji
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3 Diskusija rezultatov

Iz že samega opisa izpostavljenih rezultatov je razvidno, da se odgovori v 
raziskavo vključenih učencev in staršev razlikujejo tako glede na območje šolanja 
(Italija ali Slovenija) kot učni jezik šole.

Pri primerjavi med maternim jezikom učenca oziroma staršev in jezikom 
šolanja smo ugotavljali, da se jezika ujemata v večji meri pri učencih kot pri starših 
na “večinskih” šolah, na “manjšinskih” pa je rezultat obraten. Domnevali smo, 
da so nekateri starši iz manjšinskih šol uvrstili jezik šolanja med materne jezike, 
ne pa med jezike, v katerih se sporazumevajo s svojim otrokom. Dodatne obde-
lave so to hipotezo potrdile. Razlogi, zaradi katerih se nekateri starši odpovejo 
posredovanju svojega maternega jezika otrokom, so lahko različni. Mogoče se 
ob otrokovem rojstvu starši odločajo za en, skupni družinski jezik in se kasneje 
premislijo z vpisom otroka v “manjšinsko” šolo. Lahko pa presodijo, da je njihovo 
znanje maternega jezika neustrezno, ker je raba le-tega na primer močno upadla 
zaradi življenjskih okoliščin. Na te izbire zelo verjetno vpliva - v manjši ali večji 
meri - tudi dejstvo, da je materni jezik manjšinski. Zanimiv je namreč podatek, 
da tega pojava pri starših iz “večinskih” šol nismo zasledili.

Iz rezultatov o pogovornem jeziku učencev v odnosu do sošolcev izstopata 
zlasti dve ugotovitvi. 

1. Na “večinskih” šolah je raba maternega jezika pri učencih priseljenih 
družin odvisna od stopnje heterogenosti razredov. Na ljubljanskih šolah, kjer 
je prisotnost teh otrok izrazitejša, je raba drugega jezika bolj razširjena kot na 
preostalih “večinskih” šolah. Podatek je treba pripisati morda večji možnosti 
interakcije, ki jo učenci drugega jezikovnega in kulturnega izvora imajo zaradi 
številnosti skupine, kot pa morebitnemu pojavu medkulturne geotizacije, zaradi 
katere prihaja do oblikovanja med sabo ločenih skupin. Podatek pa je lahko odvi-
sen tudi od različnih sporočil, ki jih šola daje glede ohranjevanja rabe maternega 
jezika, kakor tudi od visoke stopnje sorodnosti, ki jih drugi materni - večinoma 
balkanski - jeziki ljubljanskih učencev imajo z učnim jezikom (slovenščino).

Druga ugotovitev zadeva “manjšinske” šole, na katerih poteka sporazume-
vanje med sošolci tudi ali samo v “večinskem” jeziku (v slovenskem na italijanski 
šolah v Sloveniji in italijanskem na slovenskih šolah v Italiji). Pojav je izrazitejši na 
“manjšinskih” šolah v Italiji, za katere je še značilno, da se dobršen del učencev 
doma ne sporazumeva v slovenščini in da so ocene učencev teh šol o sposobnosti 
rabe učnega jezika najnižje v primerjavi z ocenami učencev iz preostalih šolskih 
okolij. Podatek si lahko razlagamo z naraščanjem števila otrok, ki jim je slovenšči-
na drugi jezik. Pri navedenih šolskih dejavnostih in v drugih zunajšolskih okoljih 
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prihaja namreč do zamenjave manjšinskega jezika z večinskim, kar pripomore 
k upadanju priložnosti za sporazumevanje v slovenščini in posledično k nižanju 
ravni znanja tega jezika. Na te dinamike vpliva tudi že sam status slovenščine, 
ki v zunajšolskem okolju ni enakopravna italijanščini bodisi glede javne rabe kot 
njenega vpliva v neformalnih situacijah. 

V Sloveniji je pojav sporazumevanja v “večinskem” jeziku manj razširjen v 
“manjšinskem” šolskem okolju. Podatek je treba verjetno pripisati enakoprav-
nejšemu položaju italijanščine, ki je deležna večje vidljivosti in prepoznavnosti 
v javnosti ter večje pozornosti v okviru državnega izobraževalnega sistema, saj 
sodi učenje tega jezika med kurikularne dejavnosti na vseh šolah narodnostno 
mešanega območja v Slovenski Istri. Problem ohranjanja manjšinske jezikovne 
specifike pa je občuten tudi v sklopu italijanske skupnosti v Sloveniji. Podatki 
namreč kažejo, da se nekaj manj kot polovica učencev italijanskih šol v Sloveniji 
doma ne pogovarja v manjšinskem jeziku. Tudi v raziskavi Vivere la diversità/
Živeti v različnosti, izvedeni v okviru projekta EDUKA, se ugotavlja, na primer, da 
po mnenju dijakov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji ustvarja 
jezikovni vidik oziroma slabo znanje in vrednotenje italijanščine največje težave 
pri razvijanju medkulturnih odnosov med večinskim in manjšinskim prebival-
stvom (Bogatec 2014). 

Govorne navade učencev se torej v obravnavanih šolskih okoljih razvijajo 
različno. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko rečemo, da so te navade od-
visne od:

- velikosti deleža učencev v razredu, katerih materni jezik ni enak učnemu,
- statusa, ki ga ima manjšinski jezik v ožjem in širšem družbenem kontekstu,
- možnosti rabe manjšinskega jezika v zunajšolskih okoljih.

Podatki kažejo, da na stopnjo sposobnosti rabe učnega jezika pozitivno 
vplivata bodisi zgodnje usvajanje kot raba v družinskem in zunajšolskem okolju. 
Ugotovitev velja tako za “večinski” kot “manjšinski” jezik. Pomembnost sposob-
nosti rabe jezika šolanja pa kažejo ocene učencev o lastnem šolskem uspehu, ki 
so višje, čim višja je stopnja znanja učnega jezika. Strokovna literatura izpostavlja 
pomembnost uvajanja specifičnih didaktičnih metod in učnih postopkov ter po-
trebo po usposobljenem učnem kadru pri procesu usvajanja učnega jezika kot J2. 
Gre namreč za razvijanje večjezične sporazumevalne zmožnosti, ki mora težiti k 
vrednotenju znanja posameznega jezika ter spodbujati njegovo rabo v različnih 
situacijah in z različnimi sogovorniki. 

K učinkovitejšemu usvajanju večjezičnih veščin lahko pripomorejo tudi starši. 
V družinah, v katerih sta starša različnega jezikovnega izvora, na primer - in, 
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kot smo ugotovili, je izbira pogovornega jezika lahko različna, je priporočljiva 
metoda en človek–en jezik (Pertot 2011). Otrok enači namreč jezik z osebo in to 
mu pomaga pri ustvarjanju dveh jezikovnih sistemov in preprečuje njuno mešanje. 

Podatki o percepciji heterogenosti razredov izpostavljajo nekatere posebnosti 
v dojemanju jezikovne in kulturne različnosti. Učenci in starši iz “manjšinskih” 
šol, zlasti slovenskih šol v Italiji, so v manjši meri navedli, da so v razredu učenci, 
ki izhajajo iz družin z različnimi jeziki in kulturami. Podatek gre morda pripisati 
dejstvu, da se je italijanski državni šolski sistem - v okviru katerega delujejo tudi 
slovenske šole - začel soočati z uvajanjem medkulturne vzgoje ob vpisovanju otrok 
priseljenih družin v 80-ih let. Do takrat je težil k oblikovanju ene kulture in enega 
jezika (CNEL 2008) in ni v odnosu do zgodovinskih manjšin, ki so živele znotraj 
državnih meja, spodbujal medsebojnega poznavanja in pozitivnega vrednotenja 
jezikovnih in kulturnih razlik. Italijanski model medkulturne šole izhaja torej 
iz odnosa do otrok “neitalijanskega državljanstva”. Različnost se istoveti z dr-
žavljanstvom, ne pa z jezikovno, kulturno ali narodno identiteto. Ta pristop se 
je uveljavil tudi v nekaterih slovenskih manjšinskih šolskih okoljih. Prisotnost 
otrok iz italijanskih družin tu ne spodbudi vedno potrebe po ustreznem uvaja-
nju medkulturne vzgoje in s tem prevrednotenju kulturnih in jezikovnih razlik. 
Morda se ne upošteva dovolj spoznanja, da je doživljanje jezikovne in narodne 
identitete lahko različno pri otrocih slovenskega, italijanskega ali mešanega 
jezikovnega izvora, čeprav imajo ti otroci enako državljanstvo in so pripadniki 
dveh skupnosti, ki sta obe zgodovinsko prisotni na teritoriju. Izpostavljanje 
razlik v medkulturni perspektivi ne vodi k ohranjevanju ali obnavljanju logike 
ločevanja med skupnostma ali k vsiljevanju identitetnih oznak, tako značilnih za 
obdobje do 90-ih let, ampak k uvajanju sodobnejših pristopov pri obravnavanju 
jezikovno, kulturno in narodnostno mešanih kontaktnih prostorov. Medkulturni 
pristop omogoča učencu, da se sprašuje in razmišlja o svojem odnosu do jezika 
in kulture oziroma do jezikov in kultur, s katerimi prihaja v stik. Omogoča mu, 
da ta odnos doživlja pozitivno in razvija čim bolj sproščeno, brez pritiskov in 
vsiljevanj. Spodbuja ga, da se nauči oblikovati in nadgrajevati svojo identiteto - v 
najširšem pomenu besede - tako, kot sam želi in čuti. 

Pojav heterogenih razredov kot posledica intenzivnejše interakcije med 
manjšinsko in večinsko skupnostjo ter vključevanja pripadnikov priseljenskih 
skupnosti v družbeno tkivo pa vzbuja v okviru manjšinskih ustanov tudi mar-
sikateri resni pomislek in občutke zaskrbljenosti glede ohranjanja in razvoja 
manjšinskih skupnosti v čezmejnem prostoru. Opozarja na negativne učinke, ki 
jih lahko sprožijo sodobni pristopi obravnavanja vprašanj narodne identitete - ob 
upoštevanju, na primer, dvojnih ali krajevnih identitet -, in na nevarnost izginjanja 
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osnovnega referenčnega konteksta, v okviru katerega lahko manjšinska skupnost 
poskrbi za vrednotenje in prenašanje lastne kulturne dediščine. Za obvarovanje 
teh povsem utemeljenih prizadevanj je zato potrebno, da se manjšinske šole čim 
bolje opremijo s teoretičnimi in operativnimi instrumenti, s katerimi lahko 
pripomorejo k smotrnemu vodenju heterogenih razredov in torej k ohranjanju 
bogatih kulturnih in jezikovnih specifik na meji med Italijo in Slovenijo.

Mnenja učencev in staršev o šolanju v heterogenih razredih smo preverjali 
prek analize dveh vidikov, in sicer socializacijskega in jezikovnega. Sestava razre-
dov z učenci iz družin z različnimi jeziki in kulturami dokaj pozitivno vpliva na 
socializacijske dinamike med učenci, manj uspešno pa učinkuje na nivo znanja 
učnega jezika v razredu. Ugotavljali smo, da so na slovenskih šolah v Italiji slo-
venski, zlasti visoko izobraženi starši izrazili najvišjo stopnjo zaskrbljenosti. Če se 
po eni strani sprejema prisotnost otrok iz neslovenskih, zlasti italijanskih družin 
kot znak pozitivnega razvijanja medkulturnih odnosov, opuščanja logike ostrega 
ločevanja etničnih skupnosti ter širjenja števila govorcev slovenskega jezika in 
poznavalcev slovenske kulture, se po drugi izraža precejšnje nezadovoljstvo zaradi 
nižanja ravni znanja slovenščine. Kot smo že izpostavili, zahteva poučevanja uč-
nega jezika kot J2 specifične didaktične pristope in usposobljen učni kader. Če je 
učni jezik manjšinski, prizadevanja šole in staršev ne zadostujejo. Potrebno je, da 
manjšina načrtuje razvoj svojega jezika z dograjevanjem dosedanje izobraževalne 
ponudbe, s strokovnim usposabljanjem učiteljev in promocijo učenja slovenskega 
jezika in spoznavanja slovenske kulture. Ustanovitev posebne ustanove oziroma 
Centra za slovenski jezik (Mezgec 2013) je nedvomno utemeljena. 

4 Zaključna misel

Izobraževanje v medkulturni perspektivi je zelo zahteven proces, ki se mora 
razvijati izhajajoč iz konkretnih potreb razreda in ob sprotnem dograjevanju učnih 
vsebin, preverjanju pedagoških postopkov in evalvaciji doseženih rezultatov. Ta 
proces je še kompleksnejši, če poteka na čezmejnem območju in v prostoru, kjer 
je narodnostna, kulturna in jezikovna različnost temelj sobivanja pripadnikov 
večinskega prebivalstva, zgodovinskih manjšin in priseljenskih skupnosti. 

V raziskavi smo primerjali različna šolska okolja glede na status učnega jezika 
(“večinski” ali “manjšinski” jezik) in tipologijo gravitacijskega območja z ozirom 
na prisotnost/odsotnost zgodovinskih manjšin. Na “večinskih” šolah prihaja do 
heterogenosti razredov zaradi vključevanja otrok priseljenih družin, na “manjšin-
skih” pa večinoma zaradi prisotnosti otrok pripadnikov večinskega prebivalstva. 
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Različna jezikovna in kulturna sestava učencev v razredu izpostavlja vprašanja 
in dileme, ki so na nekaterih šolah bolj problematična, na drugih pa manj.

Težave pri usvajanju učnega jezika so na primer večje na “manjšinskih” kot 
na “večinskih” šolah, saj je vpliv večinskega jezika izrazitejši tako v formalnih 
kot neformalnih okoljih, zlasti če pripadniki večine ne obvladajo manjšinskega 
jezika in je njegova javna raba zelo skromna. Z večjimi težavami pri spoznavanju 
in sprejemanju drugačnih življenjskih in kulturnih navad učencev pa se gotovo 
soočajo v razredih “večinskih” šol, v katerih se otroci bolj razlikujejo tudi po 
krajevnem izvoru, veri, hrani, oblačilu ipd. 

Kljub navedenim razlikam imajo v raziskavo vključeni razredi marsikaj 
skupnega, saj so izhodišča, vrednote in cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja 
skupni. S spoznavanjem značilnosti ob meji živečih skupnosti in učenjem jezika/
jezikov okolja oziroma soseda lahko obmejne šole veliko pripomorejo k ovre-
dnotenju večkulturnosti in večjezičnosti tega kontaktnega prostora ter pozitivno 
učinkujejo na proces čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo nasploh. 

Ugotavljali smo, da zahteva uvajanje medkulturne vzgoje v jezikovno raz-
lično oblikovanih razredih ustrezne pedagoške pristope, prilagojene didaktične 
pripomočke in specifično usposobljene učitelje. Te konkretne potrebe so dobra 
osnova za načrtovanje skupnih, tudi čezmejnih pobud in izvajanje projektov, ki bi 
povečali učinkovitost dela v razredu s sinergijo kadrovskih in finančnih resursov. 

Z dejavnostmi, ki smo jih razvili v okviru drugih delovnih sklopov projekta 
EDUKA Vzgajati k različnosti/Educare alla diversità, smo dokazali, da je v čez-
mejnih delavnicah, namenjenih dijakom in učnemu kadru, skupno ustvarjanje 
lahko zelo uspešno in učinkovito. S to izkušnjo pa smo spoznali, da je potrebno 
še veliko investirati v medkulturno vzgojo in izobraževanje ter vzpostavljanje 
čezmejnih vezi, če želimo, da se območje na meji med Slovenijo in Italijo uveljavi 
ne kot periferna regija znotraj posamezne države, ampak kot čezmejni večkulturni 
in večjezični prostor v osrčju Evrope, v katerem lahko mlade generacije uresničijo 
svoje načrte, ambicije in sanje.
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Intercultural education in cross-border 
perspective

Summary

At the schools included in the research classes had a heterogeneous com-
position reflecting the language and nationality characteristics of the domestic 
environment of the students attending either the 1st level of the middle schools 
in Italy or the last three years of the elementary schools in Slovenia. The level of 
proficiency and the ability to use the language of instruction depend on the degree 
of diversity within the class, on linguistic characteristics of the students, as well 
as on the status of the language of instruction (majority or minority language). 
Due to differing language typology there is a difference in perception of those 
classes that are characterized by the membership of students from families with 
differing language and cultural backgrounds.

Key words: intercultural education and training, multilingualism, heteroge-
neous classes, Slovenian schools in Italy, Italian schools in Slovenia, cross-border 
cooperation
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Različnost v šoli: vloga narodnostne 
pripadnosti v vzgoji in izobraževanju

Izvleček

Analiza pridobljenih podatkov na podlagi odgovorov učencev in njihovih 
staršev nudi jasno začrtan okvir, ki se nanaša na kontekst heterogenosti, v katerega 
so vpete družine in učenci. Izbrane spremenljivke: narodnost (samoopredeljena), 
izobrazbena raven staršev (pridobljena), nacionalnost in učni uspeh so kazalniki 
odprtosti staršev in otrok do različnosti v šoli in izven nje. Obenem pozornost 
učencev in njihovih družin do medkulturnih dejavnosti, ki jih organizira šola, 
postavlja v ospredje odnose in stališča, ki se spreminjajo glede na profile družin.

Ključne besede: različnost, vzgoja, narodnostna pripadnost, družine, 
manjšina

*  Prispevek je rezultat skupnih prizadevanj, pri čemer je Chiara Beccalli avtorica 1., 6. in 8. poglavja, 
Giovanni Delli Zotti je avtor 2,. 3. in 10. poglavja ter Ornella Urpis je avtorica 4., 5., 7. in 9. poglavja.
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1 Uvod

“V današnjem svetu ni samozadostna nobena kultura in prav tako ne more 
nuditi univerzalnih odgovorov … temeljna značilnost, h kateri morajo stremeti kul-
ture … je pluralizem, osnova za medkulturnost” (Pannikar 2009: 324). Z izrazoma 
"pluralizem" in "medkulturnost" avtor navedka povzema vidike, ki jih bomo obrav-
navali v prispevku, in poskusili natančneje opredeliti njihove teoretične okvirje.  

1.1 Pluralizem, recipročnost in teorija priznavanja

Po Sartoriju (2002) je pluralizem sopomenka za uspešno, pravično, odprto 
in svobodno družbo, ki namenja obsežen prostor verskim, strankarskim in 
kulturnim soočanjem, saj je v osnovi demokratična družba, ki je sposobna 
ne le sprejemanja, temveč tudi vključevanja različnosti in drugačnosti v svojo 
strukturo. 

Sartori (2002: 17), ki izhaja iz Popperja in Pannikarja (2009), opredeljuje 
pluralizem kot kategorijo, ki: “[m]ed vsemi koncepti najbolje ponazori vrednote 
in mehanizme, ki so v zgodovini ustvarili svobodno družbo in liberalno okolje, 
ter omogoča natančno opredelitev in poglobitev “odprtosti”.”

Z odprtostjo je označen zahodni svet; v Evropi se ta izraža v verski svobodi, ki 
se navezuje na skupni krščanski izvor, v Združenih državah pa v politični svobodi 
z zmago liberalizma (Rawls 1994; Matteucci 1996). Verska in politična svoboda je 
rezultat razpada oligarhij, monarhij in avtarkij in uveljavitve demokracije in oblik 
večstrankarskega političnega sistema. Demokratične spremembe so omogočile 
državam, da so se odprle različnim strankam in različnim vrednotam, ki so jih 
stranke zagovarjale. V novih svobodnih in demokratičnih družbah je pluralistič-
na dimenzija tesno povezana z oblikovanjem različnih političnih skupin, ki so 
doprinesle v javno areno “polisa” vrednote, interese, različne kulture in različne 
odtenke zunanjih znamenj.

Glede na rečeno bi lahko koncept pluralizma izpeljali preprosto iz koncepta 
pluralnosti, vendar bi s tem tvegali določene omejitve ali poenostavljene raz-
lage. Taka razlaga pluralizma ne zmore ponazoriti kompleksne problematike, 
s katero se sooča sodobna globalna postmoderna družba (Augé 2009), in ki 
jo še dodatno zapletajo medkulturni in večkulturni izzivi, ki prisilijo vlade 
in institucije (v najširšem sociološkem pomenu), da na novo premislijo in se 
soočajo z drugačnimi kulturami, s skupinami, ki so nosilci drugačnih vrednot, 
in so slabo pripravljene ali celo nepripravljene sprejeti zahodno pluralistično 
dimenzijo. Današnje družbe niso več homogene družbe, tako kot so nehomogene 
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referenčne točke posameznih kulturno-etničnih skupin, ki živijo in delujejo na 
skupnem družbenem prostoru. 

 Odprtosti, s katero se družba trudi razrešiti vprašanja, ki se stalno pojavljajo, 
ne moremo zagotaviti z večkulturnostjo, saj tam, kjer pluralizem odpira in spreje-
ma, večkulturnost zapira in začrta razlike med skupinami, etničnimi skupnostmi 
in skupnostjo. Multikulturni pristop je nezadosten, če ne celo neustrezen, ker se 
trudi ohranjati kulturno različnost, in se predstavlja kot obrambno orodje v boju 
za zaščito manjšinskih skupin pred asimilacijo in izginotjem. 

Kot je zapisala Urpis (2012: 247), skupine, ki do skrajnosti poudarjajo avtore-
ferenčnost, spodbujajo in podpirajo “politike izključevanja”, ki jih izvaja večina, 
oziroma ne omogočajo, da bi do izraza prišle poteze večkulturnosti, na katerih 
temelji “politika sprejemanja”. “Pri takem načinu razmišljanja in političnega 
odziva se kultura pretvori v model pripisovanja etničnosti, kriterij pripadnosti 
in razlik med kulturami določi nove meje” (prav tam: 275).

Pluralizem pa nasprotno vzpostavi dialoški odnos med večinskimi in 
manjšinskimi skupnostmi (ali gostitelje in gostujoče skupnosti) in odnos 
medsebojnega priznavanja. Sodobne družbe se morajo soočiti s “kompleksnimi 
združbami”, t.j. s skupinami, ki se prepletajo, se združujejo, se srečujejo in se 
med seboj soočajo in za katere so značilne pretočnost vezi, (Granovetter 1998), 
spontanost, komplementarnost ter predvsem dovzetnost za nova povezovanja 
in sprejemanje sprememb.

 Pluralizem je zmožen “ponovno razpravljati o delitvah med prvim in drugim” 
(Viola 2007: 230) in spodbuditi družbo k razmisleku, ali ta dejansko temelji na 
konsenzu. Skupnost in konsenz sta koncepta, ki bosta omogočila uvedbo tretjega 
temeljnega koncepta: to je priznavanje, ki nas po Tönniesu (1887, ed. it. 1963) vodi 
k razlikovanju med skupnostjo (Gemeinshaft) in družbo (Gesellshaft).

Prva je živi organizem in v stalnem spreminjanju. V njem obstajajo in se 
izgrajujejo prehodni (liminalni) prostori, če se navežemo na Van-Gennepa 
(2002), ali po Turnerjevi teoriji (1993) (cit. v Navarini 2003), v katerih se do-
gajajo spremembe (ali pretresi), ki se nadaljujejo do rojstva nove družbe, v 
kateri prevlada kolektivnost. Družba pa se v nasprotju s skupnostjo pojavlja 
kot množica povsem individualiziranih družbenih odnosov. Slednje določa 
institucionalizacija, temelječa na zakonih, pravilih in normah, ki obvladujejo 
celo življenje posameznikov.

Pluralistična družba (skupnost) je sposobna, da se vključuje v diskusijo z 
drugim, kar je posledica spravljivega in recipročnega ravnanja, ki ga ta družba 
sprejema in živi. Ravno recipročnost je temelj, ki podpira pluralizem. Recipročnost 
se ne kaže le v tem, da družba priznava drugega, ampak tudi drugi, ki so prejeli 
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priznanje, vračajo gostoljubnost in sprejem; na nek način se torej čutijo dolžne 
vrniti uslugo. Le medsebojno priznavanje omogoča življenje z razlikami in v 
različnosti. Honnet je zapisal:

[Zahvaljujoč se] odnosu etično opredeljenega recipročnega priznavanja, se je 
[kot smo zaznali] … vsakič znova potrdila nova dimenzija lastne identitete 
posameznikov. [Subjekti] zato morajo preseči, tudi na konflikten način, do-
seženo etično stopnjo, da na različne načine preidejo na višjo stopnjo razvoja 
lastne osebnosti. Sicer pa dinamika etičnega priznavanja … med subjekti 
temelji na večstopenjskih procesih sporazuma skozi konflikt. (2002: 27)

Teorija priznavanja zatrjuje, da se osebna identiteta potrjuje le s priznava-
njem drugega, z izvajanjem dejavne komunikacije in vsakič s ponovnim opre-
deljevanjem v dialektičnem procesu “sporazuma skozi konflikt”. Ta je vključen 
v idejo dialoškega pluralizma in je odprt za drugačnost. Za doseganje priznanja, 
za reševanje konfliktov na konstruktiven, pozitiven in inovativen način je nujno 
znati prevesti teorijo v prakso priznavanja, sprave in vzgoje za razumevanje 
drugačnosti s pomočjo refleksije in pluralnim pristopom.

Če povzamemo Pannikarjeve misli, ugotovimo, da je pluralizem steber 
medkulturnosti, ker ravnati medkulturno pomeni iskati priložnost za soočanje, 
najti način, kako se izogniti spopadu, in izoblikovati socialne skupnosti z vidika 
kulturnih shem in struktur. Če pa ni pogojev za sestavo novih skupnosti, jih s 
konsenzom prenovimo. Ravnati medkulturno pomeni odgovoriti na vprašanja na 
pragmatičen način, se odzivati na probleme, ki se pojavljajo v kompleksni družbi, 
poskušati premostiti ovire in zgraditi spodbudno okolje, nuditi priložnosti za 
interakcijo, primerjavo, teleranco in recipročnost, spodbujati razvoj etično-po-
litičnega projekta, ki ima za cilj razrešitev problemov sobivanja med skupnostmi 
različnega izvora s kulturno obogatitvijo posameznih skupin in družbe (Urpis 
2014: 19). Glede na opisane težnje se zdi, da je šola priviligirano okolje za igro, s 
pomočjo katere razvijamo medkulturnost. Državne zakonodaje, številna izhodišča 
Evropske zveze, priporočila in okrožnice Unesca to tudi potrjujejo2.

2  Informacije o rekonstrukciji zakonodaje v zvezi z medkulturno vzgojo v Italiji se nahajajo : Amodio 
(2012: 43–53), Greco in Zanetti (2013). Informacije v zvezi s statističnimi podatki o učencih, ki nimajo 
italijanskega državljanstva, so v Borrini in Di Girolamo (2012). Za Slovenijo so tovrstne informacije 
na razpolago na spletni strani evropskega projekta MIRACLE: “Migrants and Refugees – A Challenge 
for Learning in European Schools” (http://www.miracle-comenius.org/), na primer: Toplak, Jevšnik in 
Gombač (2010).
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1.2 Medkulturna vzgoja: od teorije k praksi priznanja

Kdor izjavi medkulturno (ita. interculturale) izjavi tudi nujno potrebno, 
če poudari smiselnost pripone (med, v ita. inter), interakcija, izmenjava, 
odprtost, recipročnost, objektivna solidarnost. S tem pa povsem osmisli tudi 
izraz kultura, priznanje vrednot, načinov bivanja, simboličnih predstavitev, 
na katere se sklicujejo človeška bitja, posamezniki in družbe v njihovi od-
nosih z drugimi in v njihovem razumevanju stvarnosti, priznavanje njihove 
različnosti, priznavanje interakcije, ki se udejanja v številnih jezikovnih 
registrih ene in iste kulture in med različnimi kulturami v prostoru in 
času (Dèlors 1997)

Čeprav je govor o medkulturni vzgoji, ne gre za učno uro o medkulturi, kot 
je tudi jasno razvidno iz naslovnega dokumenta šolskega ministrstva (2007). V 
tem dokumentu je izrecno poudarjeno, da so šolski zavodi dolžni medkulturni 
vidik vključiti v načrtovanje in izvajanje učnega procesa. Ministrski dokument 
poudarja, da medkulturna vzgoja naj bi ne učila le “ravnati”, ampak tudi “biti”. 
Obenem naj bi pouk ne temeljil le na prenosu kompetenc in spretnosti, temveč 
naj se spodbuja predvsem kritično razmišljanje, naj se uvaja projektno delo z 
usklajenimi cilji, zato da lahko spremljamo skupine (v našem primeru je to 
razred) ne le pri pridobivanju znanja, ampak tudi pri izgrajevanju usklajene 
učne poti, ki je usmerjena na posameznika. Delorsova komisija je v letu 1997 
opredelila, kaj pomeni oz. kaj naj bi pomenil koncept medkulturnosti v vzgoji in 
izobraževanju. Določila je štiri stebre in izjavila, da je medkulturnost učna pot, 
na kateri učeči se spoznava, kako ravnati in kako biti, zato da se nauči živeti sku-
paj. To, kar je komisija ugotovila, lahko povzamemo na naslednji način: “Nujno 
je spoznavanje drugih narodov, učenje njihove zgodovine, tradicij in njihove 
duhovnosti. Če izhajamo iz tega spoznanja, lahko ustvarimo novo miselnost, 
ki se bo zavedala rastočega medsebojnega vplivanja in upoštevala potrebe po 
usklajeni analizi tveganj in izzivov za prihodnost. Spodbudila bo uresničevanje 
skupnih projektov in se učinkovito in na miroljuben način soočala z neizogib-
nimi konflikti” (Surian 2000: 30). 

Medkulturna vzgoja je učna pot, ki vodi k soočanju in preseganju tveganj, 
ki so s to potjo povezana. To pa ne pomeni, da se tveganjem izogibamo ali jih 
prikrivamo, temveč jih upoštevamo, prepoznavamo in se z njimi, predvsem zaradi 
glavnih igralcev že omenjenega “polisa”, na konstruktiven način spoprijemamo. 
Znati pristopiti k različnosti pomeni znati izstopiti iz lastne vrednostne sfere. 
Primerjanja z drugačnostjo zato ne izpodbijamo s privilegiranega gledišča, ki 
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pripada večinskemu narodu (Byram 1997). Reforma Moratti3, ki je prevzela 
to usmeritev, “ne govori o medkulturni vzgoji, ampak o vzgoji za sožitje, se ne 
sklicuje na medkulturno družbo, ampak na drugačnost, ki jo skuša približati” 
(Bettinelli 2006), medkulturnosti razširi pomen, zagovarja idejo dinamične med-
kulturnosti, ki se nenehno spreminja. Pri tem ne gre zgolj za dediščino, temveč 
za rezultat usklajenih odnosov in izbir (Favaro 2012), ki se izgrajujejo s pomočjo 
medkulturne komunikacije. Ta na eni strani preprečuje morebitni razcep, delitve 
in nesporazume, ki jih diktira verska, jezikovna in kulturna različnost, na drugi 
strani pa omogoča skupno rast in priznavanje specifik (Svet Evrope 2008).

Zoletto poudarja pomen medkulturnega dialoga v heterogenih razredih, 
v katerih imajo učitelji ključno vlogo. Omenjeni strokovnjak primerja učitelje 
z obmejno policijo, ki se nahaja na meji med učenecem-razredom in njihovimi 
družinami. Učitelji naj bi bili zmožni sprožiti medkulturni dialog, ki pa se ne more 
odvijati po natančnih in togih navodilih. Učiteljevo delo je torej temeljno, vendar 
pa učitelj ne more postati v celoti medkulturni mediator, “pogosto je ogledalo 
medkulturne družbe, v kateri številni so vse kaj drugega kot enaki v različnosti” 
(2007: 59). Učiteljevo delo ne bi smelo biti naravnano zgolj na odpravljanje jezi-
kovnih pregrad, ki pa, kot se odraža iz analiz, ne predstavljajo ovire, niti zgolj za 
izgradnjo medosebnih odnosov, niti le za pouk v heterogenih razredih. Izhajalo 
naj bi iz kurikularnih programov, ki bi morali biti manj enoviti; okužiti bi jih bilo 
potrebno z drugimi kulturnimi stvarnostmi, ki so prisotne v razredu, s čimer bi 
se izognili “medkulturnemu monologu med gluhimi za druge kulture” (Zoletto 
2007: 104) in posvetili pozornost mikrosocialnim dinamikam in interakciji med 
učenci, med učenci in učitelji in med samimi učitelji.

Kot je bilo že omenjeno, bi morala medkulturna vzgoja učence učiti “znati 
biti” s pomočjo sodelovalnega učenja (ang. cooperative learning), ki omogoča 
upravljanje razredne dinamike, v okviru katere se učitelj predstavi kot mana-
ger, opazovalec, organizator projektnih ciljno naravnanih dejavnosti, katerih 
namen je spodbujati pozitivne odnose med udeleženci, vzajemno razumevanje 
in kritično razmišljanje. Ta vrsta pristopa zahteva vključevanje kompetenc, 
tehnik učenja in poučevanja ter značilnosti, kot so: občutljivost, taktnost, zmo-
žnost poslušanja in pripravljenost “spustiti se na teren svojih učencev” (Zoletto 
2007: 108). Pluralistična medkulturna vzgoja, ki izhaja iz ideje o kulturi kot 
dinamičnem procesu v nenehnem spreminjanju, omogoča najti povezave in 
izslediti stične točke med različnimi praksami. Z določenim tveganjem lahko 
pluralistična medkulturna vzgoja pomaga odkriti primere interakcije, ki so tako 

3  Zakon št. 53, 28. 3. 2003.
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tehtne in pomembne, da prevladajo nad ustaljenimi razmerji moči, ki se jih 
lahko nadomesti ne le na teoretični, ampak tudi na politični ravni (Grossberg 
1994). Medkulturne učne vsebine učiteljev v kulturno heterogenih razredih bi 
morale učence usposobiti do te mere, da bi bili zmožni upravljati z različnimi 
viri in se odzivati na spodbude, kot pravi bricoleur, ki je sposoben sestaviti in 
razstaviti zapletene puzzle kulturnih praks do svobodnega gibanja, brez obve-
znih smeri po prav tako kompleksnem globalnem svetu. Učenec – bricoleur se 
ne nauči zgolj prepoznavati področja, v katerem deluje, temveč ga zna ustvariti 
in upodobiti, zato da si začrta nove poti. 

Za doseganje navedenih ciljev se mora šola odpreti skupnosti in postati 
“dinamična spodbuda skupnosti” (Sima Terranova 1998: 76). Poiskati mora 
načine, da vzpostavi stik z družinami, ki potrebujejo pomoč na poti k med-
kulturnosti. Tudi starši večinskega ali manjšinskega naroda, eno-etnične ali 
večetnične skupnosti, bi morali slediti razvoju odnosov lastnih otrok znotraj 
razreda in v neposrednem okolju. Kot razkriva Eleta, gre za ustvarjanje ob-
čutka za soodgovornost v vzgoji, za sodelovanje med šolo in družino, ki naj bi 
imela aktivno in sodelovalno vlogo “v dinamiki odnosov. To dinamiko lahko 
ponazorimo s krogom, v katerem udeleženi posamezniki z vedenjem, čustvi in 
izkušnjami vplivajo drug na drugega, se vključujejo v igro”(2013: 97) in v njej 
tudi aktivno sodelujejo. 

Prodor v šolo vseh vpletenih: učitelji-družina-učenci je kompleksen cilj, 
ki ga moramo doseči. Od šole se pričakuje, da določi novo obliko dialoga, ki 
naj ne bi izhajal iz neovrgljivih parametrov, temveč naj bi omogočil ohranja-
nje “budnega očesa in napetih ušes” in zaznaval različne spodbude iz okolja. 
Lokalno področje ne sme biti izključeno iz izvajanja medkulturnih projektov, 
ki morajo biti odprti navzven in projicirani v prihodnost. Če v izgradnjo 
odnosov med učenci, učitelji in šolsko institucijo ne vključujemo tudi okolja, 
je medkulturni projekt prav gotovo obsojen na propad. Dosegel je namreč le 
prvi cilj (sobivanje v šoli), ni pa zajel dveh najširših dimenzij, to sta družinska 
in okoljska dimenzija, ki sta temeljni za skupnost pri uresničevanje načrtov za 
prihodnost. Ne more obstajati integracija med učencem, šolo in družino, če se 
ta ne širi izven šolske ograje in če ne poskuša omiliti predsodkov in stereotipov, 
ki so prisotni v družbi. 

Uresničevanje medkulturnih projektov mora slediti različnim principom: 
predvsem pluralizmu in recipročnosti, zato da se v razredih z več etničnimi 
skupnostmi vzpostavi spodbudno učno okolje in skupni občutek pripadnosti 
družbi gostiteljici, zato da se odpravlja predsodke in načrtuje za prihodnost. 
Medkulturno ravnanje ne sme ostajati za štirimi stenami, ampak se mora širiti 
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navzen, v družine in neposredno okolje. Odnosi, ki se razvijajo v prostem času, 
bi lahko omogočili, da medkulturnost opravlja dve nalogi hkrati: usidra se v 
učenčevo okolje in načrtuje kulturo na novih temeljih (Zoletto 2007: 129). Številne 
pedagoške študije pa so pokazale, da v kontekstih izvenšolskih dejavnosti učenci 
in učenke, celo druge generacije, tvegajo novo “etnizacijo”, kar jih lahko privede 
do samoizključitve (getizacije) (Queirolo Palmas in Torre 2005; Santerini 2009; 
Granata 2011). Kljub temu Mantovani (2003) svetuje, da šola poskusi “namerno 
usmeriti” vzgojne in neformalne kontekste, zato da si zagotovi vzgojno kontinu-
iteto (Zoletto 2013). Medkulturni vzgojno-formativni prostor pa se kljub vsemu 
neizogibno širi; ne more izhajati le iz okolja skupnosti, v kateri se ohranjajo, utr-
jujejo in vzpostavljajo medosebni odnosi. Ti se razvijajo v šoli, vendar se oplajajo 
in plemenitijo s številnimi vplivi medkulturne dinamike.

2 Etnonacionalna homogenost/heterogenost 
staršev in med starši
Pluralizem je (lahko) vrednota. Naraščajoča različnost znotraj dveh šolskih 

sistemov, ki smo ju analizirali, je prisotna tudi znotraj družin. Predvsem pa gre 
za eksistenčno situacijo, dediščino staršev (enega ali obeh).

Različna vprašanja, ki smo jih postavili v vprašalniku za starše, so usmer-
jena k zbiranju osebnih podatkov glede na pripadnost: kraj bivanja, rojstni kraj, 
državljanstvo, nacionalnost. V vprašalniku so bila tudi vprašanja, na katere so 
se starši odzvali z več odgovori: materinščina/jezik, ki ga uporabljate večinoma z 
otroki/ jezik, ki ga uporabljate, ko je družina zbrana. Ta vprašanja so omogočila 
rekonstrukcijo profilov staršev. Pokazala se je zelo pestra slika, zaradi česar bi bilo 
smiselno izvesti bolj poglobljeno analizo, kot je bila predvidena s tem projektom, 
ki se osredotoča predvsem na “vzgojo k različnosti”. Zaradi tega so ti podatki 
zgolj spremljajoči detajli.

Preglednica 1: Klasifikacija družin glede rojstnega kraja staršev (ni odgovora = 0,5 %)

Homeogene
IT-IT 37,0 SLO-SLO 23,1 Ex-JU-Ex-JU 14,1
IT-NO 1,0 SLO-NR 1,9 Ex-JU-NO ,8
NO-IT ,5 NR-SLO ,8 EU-EU 2,0

EU-NO ,4
Svet - Svet 2,5
Svet -NO ,3

Italija 38,5 Slovenija 25,8 Tujina 20,1
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Heterogene
IT-SLO ,8 IT- Ex-JU ,4 SLO- Ex-JU 3,3 Ex-JU -EU ,1
SLO-IT 2,3 Ex-JU –IT ,4 Ex-JU –SLO 2,3 EU- Ex-JU ,3

IT-EU ,6 SLO-EU ,1 EU- Svet ,1
EU-IT 1,4 EU-SLO ,4 Svet - Ex-JU ,4
IT-Svet ,5 SLO- Svet ,3
Svet-IT 1,4 Svet-SLO ,5

IT-SLO 3,1 Mešane IT 4,7 Mešane SLO 6,9 Mešane Tujina ,9

Legenda: ITA (Italija); SLO (Slovenija); Ex-JU (bivše jugoslovanske republike); EU (druge evrospke države); Svet (druge države 
sveta); NO (Ni odgovora)

Če za preverjanje stopnje različnosti družinskih situacij izberemo npr. para-
meter rojstni kraj staršev, dobimo podatke, ki jih prikazuje Preglednica 1, v kateri 
so predvsem zabeležene situacije kulturne homogenosti. Te so ocenjene z nekoliko 
manjšo vrednostjo od 85 % , če seštejemo primere, kjer sta oba starša rojena v Italiji 
(39 %), v Sloveniji (26 %) ali s širokega območja, kamor smo umestili ostale kraje: 
bivše republike Jugoslavije (15%), ostali deli Evrope (2,4 %) in ostali deli sveta (2,8 
%). Heterogenost glede na kraj rojstva staršev je ocenjena z nekoliko višjo 15 % 
vrednostjo. Tem odstotkom pa moramo pripisati še 1,6 % družin, ki so v resnici 
heterogene, saj sta zakonca rojena v dveh različnih republikah bivše Jugoslavije.

Dve ločeni vprašanji iz vprašalnika sta od anketirancev zahtevala, da oprede-
lijo državljanstvo in narodnost očeta in matere. Približno 3 % udeleženih staršev 
je odgovorilo, da imajo dvojno državljanstvo ali pa so se opredelili kot pripadniki 
italijansko-slovenske ali slovensko-italijanske narodnosti (način odgovora je 
predviden z vprašalnikom). Obenem so nekateri starši izjavili, da imajo poleg 
državljanstva države gostiteljice tudi državljanstvo neke druge države; glede na-
rodnosti pa so se opredelili kot Italijani in hkrati Kanadčani, Italijani in hkrati 
Albanci, Slovenci in hkrati Hrvati, Slovenci in hkrati Srbi itd.

Ta raznolika pripadnost se pojavlja tudi zaradi nedefiniranosti koncepta 
državljanstvo in narodnost. To smo v vprašalniku upoštevali in vprašanja pri-
redili, da smo pridobili podatke, koliko je teh družin, ki živijo to “zapleteno” 
situacijo. Tako smo pridobili spremenljivko; starši so se opredelili kot Italijani 
(več kot tretjina vzorca anketiranih staršev), kot Slovenci (približno 27 %) ali kot 
“tujci” (približno 11 %), ko sta se koncepta državljanstvo in narodnost ujemala 
(Preglednica 2). 

Vsi drugi primeri se nanašajo na pripadnost različnim narodom in te smo 
ločili glede na italijansko-slovensko/slovensko-italijansko pripadnost in t.i. “me-
šane družine” (slovenski ali italijanski državljani, ki so se opredelili drugače od 
italijanske ali slovenske narodnosti). Pripadnost več narodom, kot sta italijansko-
-slovenska in slovensko-italijanska narodnost zadeva več kot 12 % mater in skoraj 
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9 % očetov (odstotne točke narastejo na delež 30/40 % v obeh manjšinskih šolah; 
nekoliko več od 20 % je očetov, ki imajo otroke vpisane v italijanske manjšinske 
šole v Sloveniji). 

Starši, ki se opredeljujejo kot pripadniki “mešanih družin”, so pogosto 
rojeni v republikah bivše Jugoslavije in sedaj prebivajo v Sloveniji (nekateri tudi 
v Italiji) ali so emigrirali iz drugih držav (pogosto so to Afričani ali Azijci), ki 
so pridobili italijansko državljanstvo (ali slovensko) in ti zvišajo odstotek za 
približno 11/12 %.

Preglednica 2: Državljanstvo in narodnostna pripadnost mater in očetov

Regija

SLO – 
Ljubljana

SLO – 
Obala

SLO – 
Italijan-

ska
Skupaj 

SLO

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
FJK

ITA – 
Slovenska

Skupaj 
ITA Skupaj

Mati Italijanska - - 4,5 1,0 79,9 74,4 44,4 66,6 34,9
Slovenska 40,8 74,1 44,3 56,6 - - 2,2 ,7 27,8
Italijansko-slovenska ,8 1,7 36,4 9,3 - 1,6 45,9 15,5 12,5
Mešana 38,4 15,5 11,4 22,0 3,4 4,7 1,5 3,1 12,3
Tuja 20,0 6,9 1,1 9,8 15,4 19,4 4,4 13,1 11,5
Ni odgovora - 1,7 2,3 1,3 1,3 - 1,5 1,0 1,1

Oče Italianska - 1,7 11,4 3,4 81,9 77,5 50,4 70,2 37,9
Slovenska 39,2 73,0 46,6 56,1 - - ,7 ,2 27,3
Italijansko-slovenska - 2,3 22,7 6,2 - ,8 33,3 11,1 8,8
Mešana 37,6 12,6 6,8 19,4 ,7 2,3 2,2 1,7 10,3
Tuja 19,2 6,9 2,3 9,8 15,4 14,7 5,9 12,1 11,0
Ni odgovora 4,0 3,4 10,2 5,2 2,0 4,7 7,4 4,6 4,9
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iz rezultatov je razvidno, da pripada različnim narodnostim skoraj 25 % 
mater in 19 % očetov (ta položaj je bolj razširjen, kot se je pričakovalo). Toda to 
stanje je še bolj zapleteno znotraj družin, ko se na primer združujeta narodnost 
in državljanstvo obeh staršev.

Iz Prikaza 1 je razvidno, da imata oba starša italijansko državljansto v deležu 
41 %, toda odstotne točke se znižajo na 36 %, če se upošteva le narodnost. Prav 
tako imata oba starša slovensko državljanstvo v deležu 38,3 %, toda le v 30 % 
sta oba starša izjavila, da sta tudi slovenske narodnosti. Obstaja torej nekakšen 
“odklon” med državljanstvom in narodnostjo. Vzrok za to stanje je prisotnost 
avtohtonih manjšin in tudi pridobitev državljanstva s strani prebivalcev, ki iz-
virajo iz drugih tujih držav.

Približno 20 % je družin, ki so tuje narodnosti (oba starša nista ne Italijana 
ne Slovenca), od teh pa je približno polovica (10 %) že pridobila državljanstvo 
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države gostiteljice. To stanje se preslika tudi na družine, ki so italijanskega in 
hkrati slovenskega porekla (6,5 % če se upošteva narodnost in 6,1 če se upošteva 
državljanstvo). Razviden je torej odklon tudi pri t.i. “mešanih družinah”; 6,1 % je 
mešanih družin, če upoštevamo narodnost, ta delež pa se zmanjša na 3,8 odstot-
kov, če družino uvrstimo glede na državljanstvo. Namreč, ko eden od staršev, ki 
ima tujo državljanstvo, pridobi državljanstvo zakonca, se delež mešanih družin 
zniža. To pomeni, da te družine postanejo homogene, čeprav le zaradi pridobitve 
državljanstva. 

Če gledamo na državljanstvo ločeno od narodnosti, ima pridobitev drža-
vljanstva učinek “normalizacije”, hkrati pa se poveča kompleksnost, saj (prido-
bljeno) državljanstvo ne sovpada več z narodnostno pripadnostjo, ki je pogosto 
pripisana in zato nespremenljiva, čeprav se lahko oseba opredeli še z dodatno, 
novo pripadnostjo. 

Prikaz 1: Homogenost in nehomogenost državljanstva in narodnostne pripadnosti staršev

Če izhajamo iz uvodnih pojasnil, smo zgradili “končno sestavljeno sliko” z 
namenom prikazati različnost v družini, še preden se ta kompleksnost prenese 
v šolski prostor. S pomočjo vnaprej poenostavljene procedure smo pripravili 
klasifikacijo, ki upošteva usklajenost državljanstva in narodnostno pripadnost 
staršev in med starši. V praksi se je izkazalo, da so se opredelile kot italijanske 
družine tiste družine, v katerih sta oba starša izjavila, da sta Italijana glede na 
narodnost in državljanstvo (in na enak način so se opredelile tudi homogene 
slovenske družine).
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Italijansko-slovenske družine so tiste družine, v katerih je vsaj eden od staršev 
izjavil, da je italijansko-slovenske narodnosti ali slovensko- italijanske narodnosti 
ali se opredelil kot italijanski državljan slovenske narodnosti ali slovenski državljan 
italijanske narodnosti. “Mešane” pa so italijanske ali slovenske družine, v katerih 
je eden od staršev druge nacionalnosti (včasih drugega državljanstva). Družine 
so se opredelile tudi kot “tujci” . To so družine, v katerih se nihče od staršev ni 
opredelil kot Italijan ali Slovenec. To pa ne pomeni, da so te družine homogene. 
Lahko imajo različna državljanstvo ali narodnost, to dokazujejo tudi nekatere 
prijave npr. srbo-hrvaških ali hrvaško-bosanskih družin.

Preglednica 3: Sestava družine (državljanstvo in narodnost)

Regija

SLO – 
Ljubljana

SLO – 
Obala

SLO – 
italijanska

Skupaj 
SLO

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
FJK

ITA – 
slovenska

Skupaj 
ITA Skupaj

Italijanska - - 3,4 ,8 77,9 73,6 37,8 63,4 33,1

Slovenska 34,4 70,7 28,4 49,4 - - - - 23,9
Italijansko-
slovenska

,8 5,2 51,1 14,2 - 1,6 51,1 17,2 15,8

Mešana 46,4 18,4 17,0 27,1 8,1 9,3 5,2 7,5 17,0
Tuja 18,4 5,7 - 8,5 13,4 15,5 4,4 11,1 9,9
Ni odgovora - - - - ,7 - 1,5 ,7 ,4
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

125 174 88 387 149 129 135 413 800

Če torej pripadnost enemu narodu ali več narodom, homogenost ali ne-
homogenost med državljanstvom in nacionalnostjo obeh staršev sestavimo v 
končno sliko (Preglednica 3), lahko razberemo, da je 33,1 % italijanskih družin 
in 25 % slovenskih. Družine, v katerih sta tujca oba starša, dosežejo približni 
10 % delež. Italijansko-slovenske družine dosegajo približno 16 % in “mešane” 
(eden od staršev je Italijan ali Slovenec in eden je pripadnik druge države) 
17 % delež. Seštevek vseh družin, ki jih označujemo kot “zapletene”, predsta-
vljajo skoraj tretjino vzorca.

V okviru projekta Eduka smo se odločili, da se ob osrednji temi, ki govori 
o različnosti, posvetimo še opisu notranje sestave družin. Ta izbira izhaja iz 
prepričanja, da je etničnonarodnostna pripadnost (lahko) močna razlagalna 
spremenljivka vedenj in ravnanj, ki smo jih preučili v raziskavi. 

Pri uporabi razlagalne spremenljivke smo se odločili za model klasifika-
cije, ki bi v veliki meri ohranjal značaj “pripisovanja”. V rezultate raziskave 
nismo vključili odgovora v zvezi z opredelitvijo državljanstva, ki so ga nekateri 
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pridobili iz “pragmatičnih” razlogov. To nima sicer veliko skupnega z narodno-
stno pripadnostjo.

Osnovne klasifikacijske kategorije družin glede na nacionalno pripadnost 
smo že obdelali. Če ne vključimo podatkov o državljanstvu, se nekoliko poveča 
število italijanskih in slovenskih družin in število priseljenskih družin, ki so v 
predhodnih prikazih opredeljene kot “mešane”, kar je posledica pridobitve novega 
državljanstva (Preglednica 4).

Preglednica 4: Narodnost in šolanje staršev glede na kraj bivanja

Regija

SLO – 
Ljubljana

SLO – 
Slovenska 

Istra
SLO – 

italijanska
Skupaj 

SLO

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA – 
FJK

ITA – 
slovenska

Skupaj 
ITA Skupaj

Nacio-
nalnost

Italijanska - - - - 78,5 76,0 50,4 68,5 35,4
Manj.ital. ,8 2,3 43,2 11,1 - - - - 5,4
Slovenska 34,4 71,8 42,0 53,0 - - - - 25,6
Manj. slov. - - - - - ,8 39,3 13,1 6,8
Mešana ITA - - - - 5,4 4,7 4,4 4,8 2,5
Mešana SLO 10,4 5,7 6,8 7,5 - - - - 3,6
Priselj. ITA - - - - 14,8 17,8 3,7 12,1 6,3
Priselj. SLO 54,4 17,8 8,0 27,4 - - - - 13,3
Ni odgovora - 2,3 - 1,0 1,3 ,8 2,2 1,5 1,3

Izobrazba Osnov., poklicna 22,4 15,5 28,4 20,7 34,2 29,5 16,3 26,9 23,9
Srednja 48,0 43,7 29,5 41,9 48,3 48,8 52,6 49,9 46,0
Visokošolska 29,6 40,2 42,0 37,2 16,8 20,9 29,6 22,3 29,5
Ni odgovora - ,6 - ,3 ,7 ,8 1,5 1- ,6
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

125 174 88 387 149 129 135 413 800

Pri naslednji analizi je smiselno, da se klasifikacijo družin glede na na-
rodnost združi s podatkom o stalnem bivališču (Italija/Slovenija), saj sicer ne 
moremo razlikovati italijanskih družin s stalnim bivališčem v Italiji od družin, 
ki pripadajo italijanski manjšini in imajo stalno bivališče v Sloveniji (enako 
velja za slovenske družine). Prav tako ne moremo družin priseljencev v Italiji 
(pogosto izvirajo iz afriških ali azijskih držav) ločiti od družin priseljencev 
v Sloveniji (pogosto izvirajo iz bivših republik Jugoslavije). Sicer pa smo pet 
tipov družin razdelili v dve skupini glede na stalno bivališče v Sloveniji ali v 
Italiji. Povezali smo tudi družine z “italijansko-slovensko” pripadnostjo zaradi 
maloštevilnosti teh skupin.To so “družine, v katerih je vsaj en družinski član 
pripadnik manjšine”. “Italijansko-slovenska” etiketa je torej povsem upravičena: 
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čeprav je državljanstvo obeh staršev slovensko (ali italijansko), je narodnost 
različna (gre namreč za manjšine).

Sledila je primerjava odgovor staršev z odgovori učencev. Ti niso neposredno 
odgovorili na vprašanje o narodnostni pripadnosti. Ta podatek smo razbrali po-
sredno prek podatka o materinščini in vprašanja: “V katerem jeziku si govoril kot 
otrok?” ter s podatkom o stalnem bivališču. Tako smo dobili primerljive podatke 
z drugimi skupinami anketirancev.

3 Kulturna raven družine in učni uspeh njihovih 
otrok
Nedvoumno narodnostna pripadnost označuje položaj, ki vsaj približno 

omogoča razumevanje vedenja in ravnanja posameznikov. Vendar, če želimo 
raziskati in pojasniti določeno značilnost, je smiselno vključiti tudi vidik 
“kulturne ravni” oz. njegov “nadomestek”, kot je npr. stopnja izobrazbe. 
V primeru projekta Eduka je spremenljivka konstanta: učenci iz Italije so 
osnovnošolci, ki obiskujejo sekundarno šolo prve stopnje, učenci iz Slovenije 
pa so vpisani v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole. Učitelji 
imajo vsaj srednješolsko maturo, večina pa je diplomiranih, nekaj jih je s 
podiplomskim nazivom. 

Pri starših pa je spremenljivka precej visoka in se še poveča, če upoštevamo 
študijski naziv očeta in matere. Za namen klasifikacije smo uporabili t.i. “princip 
dominacije”, ki ga uporablja tudi Istat (Erikson 1984). Po tem principu se upošte-
va najvišji naziv obeh staršev, s tem omogočamo tudi vključitev enostarševskih 
družin. 

Različne situacije v družinah so se uvrstile v tri okvirne kategorije: v prvo 
kategorijo se umešča nekoliko manj od četrtine vzorca (Preglednica 5). V to 
skupino spadajo družine, v katerih imajo starši le osnovnošolsko izobrazbo 
ali so zaključili poklicno šolo. Pri 46 % anketirancev je vsaj eden od staršev, ki 
ima srednješolsko maturo; pri nekaj manj kot 30 % pa ima vsaj eden od staršev 
visokošolsko izobrazbo. 

Preden spremenljivko uporabimo pri interpretaciji rezultatov, je potrebno 
opozoriti na različne rezultate glede na področje, kjer je bilo anketiranje izvedeno, 
kar je tudi razvidno iz Razpredelnice 5. Najvišji odstotek družin “diplomiranih 
staršev” je na Obali in preseže 40 % v slovenskih šolah in italijanskih manjšin-
skih šolah; blizu 30 % je diplomiranih staršev v ljubljanski šoli in približno enak 
delež je tudi v slovenskih manjšinski šolah v Italiji. V ostalih italijanskih šolah 
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pa se odstotek zniža, v šolah Furlanije - Julijske krajine in beneških in ravenskih 
osnovnih šol (približno 17 %). Za delno omilitev situacije zadnjih dveh območij, 
ki je nekoliko nespodbudna, posredujemo podatek, da je v večini družin obeh 
območij vsaj eden od staršev s srednješolsko izobrazbo. 

Preglednica 5: Izobrazba staršev na območjih raziskave

Regija
SLO – 

Ljubljana
SLO – 

Slov. Istra
SLO – 

italijanske
Skupaj 

SLO
IT – 

slovenske
IT – 
FJK

IT - Benetke 
Ravenna

Skupaj 
IT Skupaj

Osnovnoš., pokl. 22,4 15,5 28,4 20,7 16,3 29,5 34,2 26,9 23,9
Srednja 48,0 43,7 29,5 41,9 52,6 48,8 48,3 49,9 46,0
Visokošolska 29,6 40,2 42,0 37,2 29,6 20,9 16,8 22,3 29,5
Ni odgovora - ,6 - ,3 1,5 ,8 ,7 1,0 ,6
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

125 174 88 387 135 129 149 413 800

Avtohtona večina s svojimi izbirami bistveno opredeljuje situacijo različnih 
območij, toda na končni rezultat vpliva tudi stopnja izobrazbe, ki jo ima eden 
od staršev priseljene družine, kar lahko zaznamo predvsem v obeh od italijan-
sko-slovenske meje oddaljenih območjih. Iz tega razloga je lahko koristna tudi 
korelacija med ravnjo izobrazbe in nacionalno pripadnostjo staršev.

Kot je tudi razvidno iz Prikaza 2, v polovici družin slovenske narodnosti ima 
vsaj eden od staršev visokošolsko izobrazbo, le nekoliko višji odstotek se beleži 
v družinah slovenske narodnosti, ki živijo v Italiji. Zdi se torej, da pripadnost 
manjšinski narodnostni skupnosti spodbuja posameznike k doseganju višje izo-
brazbe. To potrjuje tudi podatek, da najvišji odstotek (55,8 %) dosega italijanska 
manjšina v Sloveniji. Sploh pa v celotnem državnem kontekstu, v vseh skupinah, 
opazimo poudarjeno težnjo po višji izobrazbi, ki pa v Italiji ni tako izrazito iz-
ražena. To ugotovitev potrjuje tudi analiza rezultatov mešanih družin (eden od 
staršev je Italijan ali Slovenec, drugi pa pripadnik države izven raziskovalnega 
območja), beleži se precejšen odklon med tistimi, ki živijo v Italiji (20 %) ali v 
Sloveniji (34  %). Nasprotno pa družine priseljencev beležijo nižje vrednoti v 
Sloveniji (10 %) glede na rezultate v Italiji (20 %), toda to je odvisno od različnega 
izvora migracijskih tokov. 
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Prikaz 2: Nacionalnost v družinah glede na izobrazbo staršev

Pri učencih ne moremo določati stopnje izobrazbe, zato menimo, da bi bilo 
koristno uporabiti njen “nadomestek,” to je samovrednotenje učnih dosežkov, ki 
pa se do določene mere navezuje na izobrazbeno raven staršev. Hkrati ta rešitev 
izkazuje svojo “propedevtično” naravo, to pomeni, da jo razumemo kot pripravo 
za doseganje višje izobrazbe (uspešnejši učenci imajo več možnosti od drugih, 
da nadaljujejo študij po zaključenem obveznem šolanju).

Pred uporabo spremenljivke, s katero razlagamo stanje in ključne postavke, 
lahko okvirno analiziramo nekatere razlike: najboljši učni uspeh je razviden 
predvsem pri učencih, ki so pripadniki slovenske ali italijanske narodnostne 
skupnosti. Še bolj pa so izrazite razlike glede na spol: učenke imajo “dober” in 
“zelo dober” uspeh v deležu 72 %, učenci pa dosežejo ta uspeh le v deležu 61,2 %. 
(Preglednica 6).
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Preglednica 6: Učni uspeh (učenci)

Spol Nacionalnost  

Ž M Ita
manj. 
ITA slov.

manj. 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priselj. 
ITA

priselj. 
SLO Skupaj

Zelo skromno 1,2 1,6 1,3 - 1,6 1,2 2,4 - 4,4 1,2 1,4
Skromno 3,3 6,2 3,7 4,7 2,8 1,2 14,6 9,6 2,2 11,0 4,7
Niti/niti 21,8 29,9 22,3 18,8 28,4 23,3 24,4 28,8 28,9 36,6 25,7
Dovolj dobro 46,1 43,7 48,8 50,6 37,2 52,3 51,2 38,5 57,8 35,4 45,0
Zelo dobro 26,1 17,5 22,6 23,5 30,0 20,9 7,3 19,2 6,7 12,2 22,0
Ni odgovora 1,4 1,1 1,3 2,4 - 1,2 - 3,8 - 3,7 1,3
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

490 451 301 85 250 86 41 52 45 82 942

4 Motivacija staršev in učencev za izbiro šole in 
učni uspeh
Najpomembnejši razlog za izbiro šole s strani staršev je bližina šole (71%) – to 

velja posebno za tiste starše, ki so se priselili v Slovenijo (82 %) in za pripadnike 
slovenske narodnostne skupnosti (80 %). Drugi razlog je motivacija staršev, da 
izberejo “dobro šolo” (27 %) (Preglednica 7).

Priseljenci v Italiji in predstavniki italijanske narodnosti pri izbiri šole 
upoštevajo odnos svojih otrok do drugih. Zato je za priseljence v Italiji bolj kot 
za druge starše pomembna okoliščina, da šolo obiskujejo tudi prijatelji njihovih 
otrok (priseljenci v Italiji v deležu 34 %, Italijani 29 %). Hkrati pa se pojavi tudi 
vzgojna komponenta, ki poudarja odgovornost otrok pri tako pomembni izbiri: 
priseljenci v Italiji v deležu 28 % in Italijani v deležu 16 % izjavljajo, da so se njihovi 
otroci sami odločili, katero šolo bodo obiskovali. Starši slovenske narodnosti in 
predstavniki manjšin pa kažejo bolj “avtoritativno” naravo; zelo malo teh staršev 
(5 %) upošteva želje svojih otrok, da sledijo izbiram svojih sošolcev. 

Pri priseljencih v Italiji je razvidna posebna občutljivost do šol z zelo dobrim 
slovesom (44 %) in šol, ki nudijo dobre priložnosti za prihodnost (30 %). Za pri-
seljence v Sloveniji je jezik pomemben vidik pri izbiri šole (16 %).
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Preglednica 7: Razlogi za izbiro šole (starši) (odstotki pozitivnih odgovorov - več možnih 
odgovorov)

Šola-
nje

Naci-
onal-
nost Skupaj

po-
klicna

sre-
dnje-
šolska

viso-
košol-
ska

itali-
janska

Manj-
šina 
ITA

slo-
venska

manj-
šina 
SLO

me-
šana 
ITA

me-
šana 
SLO

prise-
ljenci 
ITA

prise-
ljenci 
SLO  

Bližina šole 68,1 72,3 69,9 66,1 51,2 77,1 63,0 60,0 72,4 72,0 82,1 70,5
Zelo dobra šola 34,6 28,0 17,8 32,2 27,9 17,6 11,1 35,0 24,1 44,0 27,4 26,5
Izbira otroka 14,7 10,9 8,1 16,3 4,7 5,4 1,9 5,0 10,3 28,0 8,5 11,0
Učenje italijan-
ščine

13,1 8,7 16,1 6,7 76,7 13,7 - - 17,2 8,0 5,7 11,9

Učenje sloven-
ščine

16,8 18,8 21,6 18,4 7,0 14,6 77,8 20,0 3,4 2,0 16,0 19,1

Dobre možnosti 
za prihodnost

13,6 17,4 17,8 13,8 23,3 17,6 16,7 15,0 13,8 30,0 16,0 16,9

Šolo obiskujejo 
tudi prijatelji

23,0 20,4 24,2 27,9 11,6 18,0 20,4 15,0 17,2 34,0 16,0 22,1

Šola v program 
vključuje med-
kulturne teme

6,3 5,2 5,1 7,8 7,0 4,4 3,7 15,0 - 4,0 1,9 5,4

Prijetni in udobni 
prostori 

7,3 6,0 7,6 6,7 9,3 6,3 1,9 - 10,3 14,0 6,6 6,9

Drugi razlogi 4,2 7,1 7,2 9,2 4,7 4,4 11,1 5,0 6,9 8,0 ,9 6,4

Opomba: odstotek pritrdilnih odgovorov- možnih več odgovorov

Nekoliko presenetljiv je podatek, da le 5 % staršev izjavlja, da so izbrali šolo, 
ki v svoj program “umešča tudi medkulturne teme”. Pri učencih je motivacija 
za tovrstno izbiro zanemarljiva (2 %). Sicer pa je pri tej postavki potrebno po-
udariti, da le nekatere šole uvajajo medkulturno dimenzijo v pouk in starši pri 
vpisu svojih otrok teh šol sploh ne poznajo. Kljub temu pa ni jasna asociacija s 
kulturno homogenostjo/heterogenostjo družin. 15 % italijanskih mešanih družin 
je označilo razlog za vpis v šolo njeno medkulturno naravnanost, medtem ko je 
za slovenske mešane družin ta izbira 0 %. Povsem drugačna pa je situacija pri 
italijansko-slovenskih družinah, pri katerih rezultat prehaja iz 14 % pri družinah 
iz Slovenije na zgolj 3 % družin iz Italije. 

Izobrazbena raven staršev ne povzroča velikih razlik pri izbiri šole glede na 
postavke, kot so: bližina šole, šolo obiskujejo prijatelji lastnih otrok, šole imajo 
prijetne in udobne prostore.

Osebe z nižjo izobrazbo (predvideva se, da spadajo v nižji družbeni razred), 
čeprav imajo malo upanja v izboljšanje družbenega statusa svojih otrok, jasno 
izražajo namero, da bi vpisali svoje otroke v najboljše šole: izbira rešitve “zelo dobra 
šola” je namreč nasprotno proporcionalna doseženemu nazivu šolanja staršev 
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(poklicno izobraževanje 35 %; srednješolsko izobraževanje 28 %, visokošolsko 
izobraževanje 18 %). Starši z nižjo izobrazbo najbolj dvomijo o smiselnosti izbire 
šole z “dobrimi možnostmi za prihodnost” (poklicna izobrazba 14 %; srednješolska 
izobrazba 17 %, visokošolska izobrazba 18 %4.).

Družine z nižjo izobrazbeno ravnjo bolj prisluhnejo željam svojih otrok. 
Nasprotno pa družine z višjo izobrazbeno ravnijo so bolj pazljive na jezikovni vidik 
učenja in poučevanja. Odstotki, ki pričajo o pomenu te postavke, na splošno niso 
zelo visoki. Pri tem moramo upoštevati, da ti vidiki niso pomembni za družine, 
ki živijo daleč od državnih meja. Sicer pa se jezikovna komponenta postavlja kot 
pomembna predvsem za družine obeh narodnostnih skupnosti. Kljub temu na 
obeh straneh meje obstaja kar zajetno število družin večinskega naroda, ki se je 
odločilo, da lastne otroke vpiše v šole z manjšinskim učnim jezikom. 

V razpredelnico nismo vključili odgovorov učencev, saj se v ključnih delih 
ne razlikujejo od odzivov njihovih staršev: največkrat izbrani razlogi za izbiro 
šole, poleg odgovora bližina šole, so: “izbira staršev” (47 %) - kar velja predvsem 
za učenke – in “šolo obiskujejo tudi prijatelji” (38 %).

30 % staršev opredeljuje uspeh lastnih otrok kot zelo dober (Preglednica 7). 
Očitno so starši bolj optimistični od svojih otrok, saj le 22 % otrok deli mnenje 
s starši (Preglednica 5). Razlike v odgovorih glede na izobrazbeno raven staršev 
so občutne. Pri opazovanju odgovorov staršev, ki opredeljujejo učni uspeh svojih 
otrok kot “zelo dober”, zabeležimo, da je pozitiven odgovor podalo skoraj 50 % 
družin z visokošolsko izobrazbo, medtem ko so družine z najnižjo izobrazbo pri-
trdilno odgovorile le v deležu 11 %. Na drugi strani pa družine z nizko izobraz bo 
opredeljujejo učni uspeh kot skromen v deležu skoraj 10 %, družine z visokošolsko 
izobrazbo pa se omejijo na 2,5 % delež. 

Če upoštevamo narodnost, izstopajo pripadniki italijanske in slovenske 
narodnostne skupnosti (odgovori “zelo dobro” in “dovolj dobro” presegajo delež 
80 %) in nasprotno je zaznati pri družinah priseljencev ali pri mešanih družinah 
(posebno v Italiji).

4  Kohn (1969) in Pearlin (1971) sta s pomočjo številnih raziskav v Združenih državah Amerike in v 
Italiji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja odkrila povezave med socialnimi strukturami in socializacijo. 
Delavski razred, ki se zaveda slabših možnosti za visok družbeni položaj svojih otrok, ne spodbuja svojih 
otrok k uspehu.
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Preglednica 8: Učni uspeh otrok z gledišča njihovih staršev

Izobrazba Nacionalnost Skupno

poklicna
srednje-
šolska

visokošol-
ska italijanska

manjšina 
ITA slovenska

manj-
-šina 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Ne vem 3,1 ,8 1,3 1,1 2,3 ,5 3,7 - 3,4 - 3,8 1,5
Zelo 
skromno

3,1 - ,4 ,7 - 2,0 - 5,0 - - - ,9

Skromno 6,3 4,1 2,1 4,2 2,3 3,4 - 15,0 3,4 6,0 4,7 4,0
Niti/niti 29,8 17,9 11,9 17,3 11,6 15,6 7,4 20,0 27,6 34,0 28,3 19,1
Dovolj 
dobro

46,1 48,4 36,4 48,1 39,5 40,0 63,0 45,0 34,5 42,0 39,6 44,3

Zelo 
dobro

11,0 28,3 47,5 28,6 44,2 38,0 25,9 10,0 31,0 16,0 22,6 29,8

Ni odgo-
vora

,5 ,5 ,4 - - ,5 - 5,0 - 2,0 ,9 ,5

Skupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

5 Prijateljske vezi in integracija

Kazalec zmožnosti prilagajanja in zmožnost integracije za vse tiste, ki izvirajo 
iz drugačnih kultur, je kakovost odnosov med sošolci v razredu5. Če upošteva-
mo odgovore staršev, ki so na vprašanja o odnosih otrok s sošolci v veliki večini 
odgovorili pozitivno (odgovori “z mnogimi” ali “z vsemi” so številnejši, kot so 
odgovori “z redkimi”, “le z nekaterimi” ), se je smiselno osredotočiti na analizo 
odgovora: moj otrok se dobro počuti z “vsemi” sošolci (Preglednica 9).

Pozitivni odgovor so podale predvsem družine, ki so s kulturnega vidika 
heterogene: mešane slovenske (52 %), priseljenci v Italiji (50 %). Presenetljivo 
malo pozitivnih odgovorov pa so na to vprašanje dali starši, pri katerih sta oba 
starša slovenske narodnosti (34 %) ali pri starših slovenske narodnostne sku-
pnosti v Italiji (32 %). Zdi se torej, da pripadniki slovenske narodnosti opažajo 
pri lastnih otrocih določene težave pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov z 
drugimi učenci. Tudi priseljenci v Sloveniji bolj občutijo socialno izključenost 
kot priseljenci v Italiji: le 37 % priseljencev v Sloveniji izjavlja, da se njihovi otroci 
dobro počutijo z vsemi, medtem ko je pri priseljencih v Italiji delež odgovorov 
na isto vprašanje 50 %.

Tudi pri tem vprašanju se kaže vpliv izobrazbe staršev: skoraj tri četrtine 
družin z nižjo izobrazbo izjavlja, da se njihovi otroci razumejo le z nekaterimi 

5  Med drugimi, glej Duca, Murineddu in Leoni (2010).
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sošolci, enak odgovor poda 15 % staršev z višjo izobrazbo in 11,7 % staršev s 
srednješolsko izobrazbo.

Preglednica 9: Otrok se dobro počuti v razredu s sošolci (starši)

Izobrazba Nacionalnost Skupno
poklic-

na
srednje-
šolska

visoko-
šolska

italijan-
ska

manjšina 
ITA

slo-
venska

manjšina 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Z nikomer ,5 - ,4 ,4 - - - 5,0 - - - ,3
Z nekaterimi 24,1 11,7 14,4 16,6 16,3 16,6 11,1 10,0 6,9 14,0 15,1 15,5
Z mnogimi 36,6 40,5 49,6 35,3 44,2 48,3 55,6 40,0 34,5 36,0 46,2 42,0
Z vsemi 36,1 46,2 33,5 45,6 39,5 33,7 31,5 35,0 51,7 50,0 36,8 40,1
Ne vem/  
Ni odgovora

2,6 1,6 2,1 2,2 - 1,5 1,9 10,0 6,8 - 1,9 2,1

Skupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

Preglednica 10: Se dobro počutiš v razredu s sošolci (učenci)

Nacionalnost Učni uspeh Skupaj

ITA
manjšina 

ITA SLO
manjšina 

SLO
mešane 

ITA
mešane 

SLO
priselj.

ITA
priselj. 

SLO
zelo 

skromen skromen
niti 
niti

precej 
dober

zelo 
dober

Z nikomer ,3 - 1,2 - - - - 1,2 - - ,4 ,9 - ,5

Z nekaterimi 15,0 18,8 16,4 15,1 12,2 15,4 22,2 18,3 53,8 25,0 17,8 14,6 12,6 16,2

Z mnogimi 36,2 50,6 46,8 43,0 39,0 57,7 33,3 35,4 23,1 43,2 42,1 42,0 44,0 42,0

Z vsemi 48,2 30,6 35,2 41,9 48,8 26,9 44,4 45,1 23,1 31,8 38,8 42,5 43,5 41,0

Ni odgovora ,3 - ,4 - - - - - - - ,8 - - ,2

Skupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

301 85 250 86 41 52 45 82 13 44 242 424 207 942

Če primerjamo odgovore staršev in njihovih otrok, opazimo določeno 
neskladje med tem, kar izjavljajo starši in kar sporočajo otroci mešanih družin 
v Sloveniji. Ti učenci izražajo določene probleme pri vzpostavljanju prijatelj-
skih vezi z vsemi, čeprav njihovi starši ta problem zaznajo popolnoma drugače 
(delež je le 27 % pri skupnem deležu 41 %, delež nekaterih drugih skupin pa 
se približa 50 %). Slovenci in pripadniki italijanske narodnostne skupnosti za-
znavajo določene težave v odnosih z vsemi za razliko od drugih (prva skupina 
35 %, druga 32 %).

Obenem v primerjavi z rezultati v Preglednici 10 razberemo več pozitivnih 
odgovorov (“dobro se počutim z vsemi”) med učenci italijanske narodnosti, 
učenci slovenske manjšine, med mešanimi družinami v Italiji kot z učenci 
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slovenske narodnosti, italijanske narodnostne skupnosti in mešanih družin v 
Sloveniji. Ti podatki nam posredno povedo, da so v italijanskih šolah (vključene 
so tudi slovenske šole v Italiji) odnosi med učenci, tudi med tistimi, ki so različne 
narodnosti, verjetno bolj odprti in odražajo določeno razumevanje različnosti. 

Opažamo razlike 10 odstotnih točk med učenci z “zelo dobrim” učnim 
uspehom in učenci, ki opredeljujejo svoj učni uspeh kot “skromen”, hkrati pa 
zaznavamo razliko 20 odstotnih točk med najuspešnejšimi učenci in tistimi, 
ki imajo zelo skromen učni uspeh. Vendar teh učencev je zelo malo in zato 
so to statistično nepomembni podatki . Podoben diferencial (več od 12 točk) 
opazimo na nasprotni strani, pri učencih, ki izjavljajo, da imajo dobre odnose 
le z “nekaterimi”sošolci. 

Toda zaradi nižje začetne vrednosti (16 %), se število učencev, ki ima težave 
z odnosi, podvoji. Če to ugotovitev zanemarimo, drži, da (sicer malo) učencev z 
“zelo slabim” učnim uspehom ima v več kot polovici primerov dobre odnose le 
z nekaterimi sošolci. 

6 Sposobnost vzpostavljanja odnosov v 
heterogenih razredih
Eno izmed vprašanj je spodbujalo starše in učence k razmisleku o nekaterih 

najbolj problematičnih vidikih življenja v razredu. Če si vzamemo nekaj časa za 
podrobnejšo analizo odgovorov družin (Prikaz 3 in Preglednica 11), lahko ugo-
tovimo, da 35 % staršev zaznava probleme v odnosih. To je enako razvidno pri 
starših italijanske narodnostne skupnosti in pri starših slovenske narodnostne 
skupnosti (44 %). Če pa primerjamo mešane italijanske ali slovenske družine, 
opazimo precejšnje razlike: prva skupnost zazna probleme v deležu 40 %, pri 
drugi, slovenski skupnosti, se delež teh več ko prepolovi (17 %). Kar pa zadeva 
enoetnične družine, se njene vrednosti razlikujejo za okrog 10 odstotnih točk; 
rezultat je 41 % za slovenske in 31 % za italijanske družine. 
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Prikaz 3: Problemi v šoli (starši in otroci) - (odstotki pozitivnih odgovorov)

Preglednica 12: Problemi v šoli (starši) (odstotek pozitivnih odgovorov)

Izobrazba Nacionalnost Skupno

pokl. srednješ.
viso-
oš. italijanska

manjšina 
ITA slovenska

manjšina 
SLO

me-
šana 
ITA

me-
šana 
SLO

prise-
ljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Odnosi v 
razredu

32,5 33,4 39- 32,5 44,2 41,5 40,7 40- 17,2 14- 34- 34,8

Jezikovna 
komunikacija

4,2 2,2 ,8 2,1 - 1,0 3,7 - - 6,0 4,7 2,3

Sestava ra-
zreda

7,9 7,1 7,6 6,7 11,6 8,3 1,9 10,0 6,9 10,0 7,5 7,4

Drugi pro-
blemi

3,7 4,6 8,1 6,4 - 7,3 7,4 15,0 3,4 2,0 ,9 5,5

Ni problemov 55,0 59,0 49,6 58,0 48,8 46,8 48,1 45,0 72,4 74,0 59,4 55,4

Opomba: odstotki pritrdilnih odgovorov- možnih več odgovorov

Tudi učenci menijo, da problemi v odnosih najbolj vplivajo na življenje v 
šoli (39 %) (Preglednica 12). Za 29 % pripadnikov italijanskih družin so odnosi v 
razredu problematični. Če pa na isto vprašanje odgovorijo slovenski učenci, se ta 
odstotek poveča še za 20 odstotnih točk. Med učenci obeh narodnostnih skupnosti 
se vrednosti občutno povečajo, toda odstotki se invertirajo in razlike zmanjšajo: 
47% učencem, ki pripadajo italijanski manjšini, odnosi v razredu povzročajo 
probleme in ”le” 40 % pa učencem, ki pripadajo slovenski narodnostni skupnosti. 

Pri problematiki, ki je povezana z odnosi v razredu, zaznavamo določeno 
usklajenost zaznav med starši in učenci. Več razlik pa se pokaže v zvezi s pro-
blematiko sestave razreda. Na splošno je za učence ta tema pomembnejše, kot 
se zdi staršem. Učenci neposredno občutijo dinamiko skupine, zato rezultati 
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ne presenečajo. Niti pri starših niti pri učencih odstotek v skupnem seštevku ne 
presega 10 odstotnih točk, kljub temu pa se pokažejo odstotki, ki so nekoliko višji, 
če primerjamo različne narodnosti. 15 % pripadnikov italijanske manjšine meni, 
da je sestava skupine problem, medtem ko manj kot 5 % pripadnikov italijanske 
manjšine občuti sestavo skupine kot problem.

Enake razlike se pojavijo pri odgovorih staršev: 12 % družin italijanske 
manjšine, 1,4 % pri slovenski manjšini. Zaznava je povsem drugačna pri učencih 
slovenskih mešanih družin; ker jih le 19 % označi sestavo kot problem (samo 7 % 
pri učencih italijanskih mešanih družin), pri čemer se beleži velik razkorak med 
učenčevimi odgovori in odgovori njihovih staršev (7 %).

Preglednica 12: Problemi v šoli (učenci) (odstotek pozitivnih odgovorov)

Nacionalnost Učni uspeh Skupno

ITA
manjšina

ITA SLO
manjšina 

SLO

me-
šane 
ITA

me-
šane 
SLO

priseljenci 
ITA

prise-
ljenci 
SLO

zelo 
skromen skromen

niti/
niti

precej 
dober

zelo 
dober

Odnosi v 
razredu

29,2 47,1 48,8 39,5 31,7 50,0 31,1 34,1 46,2 34,1 39,7 37,5 41,5 38,7

Jezikovna 
komuni-
kacija

4,7 5,9 5,2 3,5 - 3,8 11,1 8,5 23,1 6,8 6,6 4,7 3,4 5,2

Sestava 
razreda

8,0 15,3 8,4 4,7 7,3 19,2 15,6 7,3 15,4 9,1 12,0 9,2 6,3 9,3

Drugi 
problemi

5,6 3,5 8,4 7,0 9,8 7,7 4,4 3,7 7,7 6,8 5,4 4,5 10,1 6,4

Ni  
problemov

58,1 43,5 41,6 50,0 56,1 40,4 55,6 57,3 30,8 52,3 48,8 52,4 49,3 50,4

Opomba: odstotki pritrdilnih odgovorov- možnih več odgovorov

V zvezi s splošnim odgovorom “problemi v odnosih” ni pomembnih razlik 
glede na učni uspeh. Razlike pa se pojavijo pri bolj specifičnih vprašanjih, vezanih 
na jezikovno komunikacijo ali na sestavo razreda (torej na heterogenost). Odstotne 
vrednosti so občutno nižje, toda razlike so pomembne, posebno če opazujemo 
učence s skromnim učnim dosežkom. 

Znotraj problematike, ki obravnava dinamiko in zmožnost vzpostavljanja 
odnosov, ki se razvijajo v heterogenih razredih, smo postavili drugo vprašanje, ki 
je spodbudilo starše in učence k presojanju o vplivu prisotnosti učencev drugih 
narodnosti v razredu (Preglednica 12).

Med starši, pripadniki družin slovenske manjšine v Italiji in pripadniki družin 
italijanske manjšine v Sloveniji in med italijanskimi in slovenskimi enoetničnimi  
družinami, je odstotek tistih, ki menijo, da je prisotnost tujcev pozitivna in zelo 
pozitivna - približno 70 %, in velja za vse skupine. Pozitivni premik zaznamo pri 
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slovenskih mešanih družinah (83 %). Prav gotovo je vzrok za večjo odprtost do 
pripadnikov tuje kulture v mešanih družinah, v katerih je eden od staršev tuje 
narodnosti in zato je družina bolj občutljiva pri stikih s pripadniki drugih kultur, 
ne le v okviru lastne družine, temveč tudi v drugih skupinah, ki so vezane na 
delovne odnose in odnose med posamezniki v prostem času. 

Preglednica 13: Presoja o prisotnosti učencev drugega jezika in kulture in razvijanje zmožnosti 
vzpostavljanja odnosov (starši)

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklic-
na

srednje-
šolska

visoko-
šolska italijanska

manjši-
na ITA

sloven-
ska

manj-
-šina 
SLO

me-
šana 
ITA

me-
šana 
SLO

priseljen-
ci ITA

priseljen-
ci SLO  

Zelo ne-
gativno

,5 ,5 - ,7 - - 1,9 - - - - ,4

Negativno 2,1 1,9 1,3 1,1 - 2,4 1,9 - - - 4,7 1,8
Niti/niti 28,3 24,7 24,2 27,9 27,9 28,8 24,1 15,0 13,8 16,0 20,8 25,3
Pozitivno 57,6 55,7 51,3 54,1 60,5 53,7 61,1 35,0 48,3 54,0 59,4 54,9
Zelo pozi-
tivno

8,9 15,5 21,6 14,5 9,3 14,6 9,3 40,0 34,5 24,0 13,2 15,6

Ni odgo-
vora

2,6 1,6 1,7 1,8 2,3 ,5 1,9 10,0 3,4 6,0 1,9 2,1

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

Če analiziramo odgovore, ki so jih posredovale družine priseljencev v Italiji 
in Sloveniji, zaznamo različne oblike naklonjenosti k odprtosti do drugih: le 
13 % priseljencev v Sloveniji izjavlja, da prisotnost pripadnikov različnih kultur 
pozitivno vpliva na medosebne odnose, medtem ko v Italiji meni enako 24 % pri-
seljencev. Ta rezultat napeljuje k temeljitejši preučitvi socialnega okolja, v katerem 
so se zbirali ti podatki. Odstotne vrednosti nakazujejo namreč, da je slovenski 
kontekst manj pripravljen na sprejem različnosti, kot je italijanski.

Rezultati razpredelnice kažejo tudi občutno razhajanje pri oceni “zelo 
pozitivno” pri družinah z višjim izobrazbenim statusom (21 %) in družinah z 
nizko stopnjo izobrazbe (8,9 %). To je odklon, ki ga le delno omili nekoliko višji 
odstotek pri družinah z nižjo izobrazbo, ko izjavljajo, da je stik s tujo kulturo 
vsekakor “pozitiven”.

Med učenci so učenke (v preglednici ni tega podatka) bolj odprtega značaja 
in so bolj tolerantne do pripadnikov moškega spola (73 % “pozitivnih “ in 60 % 
“zelo pozitivnih” odgovorov). Opaža se težnja k manjši pripravljenosti otrok na 
sprejemanje drugačnosti v primerjavi z njihovimi starši: učenci, ki pripadajo itali-
janskim mešanim družinam menijo v deležu 66 %, da je pozitivna ali zelo pozitivna 
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prisotnost tujih učencev (pri starših je bil ta delež 75 %). Učenci mešanih družin v 
Sloveniji menijo enako v deležu 60 %, njihovi starši pa v deležu 83 % (Preglednica 
14). Po vsej verjetnosti dinamika integracije staršev tuje kulture vpliva na zaznavo 
odnosov njihovih otrok. Da je otrok manj pozoren in manj odprt, kot je družina, 
iz katere izhaja, lahko vpliva: popolna integracija staršev ali enega od staršev, ki se 
je lahko razvila v asimilacijo znotraj večinskega naroda; omejevanje tradicije ali 
postopno opuščanje družinskih šeg in navad ob določenih situacijah in trenutkih, 
ki popestrijo vsakdanjost; uporaba jezika večine tudi v družini. 

Preglednica 14: Presoja o prisotnosti učencev tuje kulture in jezika pri vzpostavljanju prijateljskih 
vezi

Nacionalnost Učni uspeh Skupaj

ITA
manjšina

ITA SLO
manjšina 

SLO
mešane 

ITA
mešane 

SLO
priseljenci  

ITA
priseljenci 

SLO
zelo 

skromen skromen niti/niti
precej 
dober

zelo 
dober

Zelo nega-
tivno

2,0 2,4 ,8 5,8 - 1,9 - - 7,7 - 1,2 1,4 1,9 1,7

Negativno 2,7 3,5 2,8 1,2 4,9 1,9 2,2 1,2 7,7 6,8 1,2 3,1 1,9 2,5
Niti/niti 23,9 24,7 35,6 30,2 29,3 36,5 17,8 22,0 30,8 45,5 28,9 27,1 26,1 28,1
Pozitivno 44,2 42,4 40,4 51,2 34,1 40,4 51,1 45,1 38,5 29,5 45,5 46,0 40,1 43,4
Zelo pozi-
tivno

27,2 25,9 18,8 11,6 31,7 19,2 28,9 29,3 15,4 18,2 21,9 21,7 29,5 23,5

Ni odgo-
vora

- 1,2 1,6 - - - - 2,4 - - 1,2 ,7 ,5 ,7

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
301 85 250 86 41 52 45 82 13 44 242 424 207 942

Pomembne razlike v vedenjih se dotikajo učencev obeh večinskih narodov: 
učenci italijanske narodnosti menijo, da je pozitivna ali zelo pozitivna prisotnost 
tujcev v deležu 71 % , medtem ko učenci slovenske narodnosti tako menijo v 59 % 
deležu in s tem izražajo povsem drugačno stališče od staršev enake narodnostne 
pripadnosti. 68 % učencev, pripadnikov italijanske manjšine in 63 % učencev, 
pripadnikov slovenske manjšine meni, da je prisotnost tujcev pozitivna ali zelo 
pozitivna. Čeprav odklon ne presega 5 % točk, je smiselno zabeležiti, da pripadniki 
slovenske narodnostne skupnosti izražajo stališča, ki so nekoliko bolj negativna 
(v deležu 6 %) in manj pozitivno naravnana do vzpostavljanja odnosov v primer-
javi z drugimi skupinami. S tem izražajo slabšo pripravljenost na vzpostavljanje 
prijateljskih vezi v heterogenih skupinah. 

Če pregledamo učni uspeh, se vrednosti znižajo; prehajajo od učencev, ki 
imajo soliden učni uspeh ali zelo dober uspeh, do tistih, ki imajo slab ali zelo 
slab uspeh.
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7 Zaznava različnosti in vpliv tujcev na razred in 
jezikovno zmožnost
Čeprav smo za potrebe projekta izbrali šole, ki so kulturno heterogene, je kar 

8 % staršev izjavilo, da v skupini ni učencev, ki bi izvirali iz družin drugega jezika 
in kulture (Preglednica 15). Še bolj preseneča podatek, da so te izjave podale tudi 
družine različnih narodnosti, in sicer v Italiji (15 %) in Sloveniji (10 %). Družine 
z višjo izobrazbo pa so v deležu 90 % potrdile prisotnost učencev drugih kultur, 
kar kaže na njihovo globlje zavedanje te problematike.

Preglednica 15: V razredu so učenci, ki izvirajo iz družin drugih jezikov in kultur

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklicna
srednje-
šolska

visoko-
šolska Italijanska

manjšina 
ITA slovenska

manjšina 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Ne 8,4 8,7 5,9 7,4 11,6 5,9 24,1 15,0 10,3 6,0 2,8 7,9
Da 87,4 89,4 91,1 90,1 83,7 93,2 75,9 75,0 86,2 88,0 93,4 89,3
Ni odgo-
vora

4,2 1,9 3,0 2,5 4,7 1,0 - 10,0 3,4 6,0 3,8 2,9

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

Zavedamo se, da se posamezniki ne rodijo z genetsko predispozicijo za ana-
litično učenje, ampak se “učijo, kako se učiti” skozi socializacijske procese ter si 
delijo vzorce vedenja, ki so kulturno pogojeni (Nelson 1995). Kulturna različnost v 
mešanih družinah se po vsej verjetnosti pretvori v “okolje”, v katerem se drugega 
(drugačnega od mene) s težavo prepoznava. 

Število učencev tuje kulture in iz drugih jezikovnih območij v šolah narašča 
in to dejstvo neizogibno privede do novih učnih metodologij, novih socialnih 
odnosov in problemov pri vodenju razreda. Ta prisotnost je v vsakodnevnem 
življenju šole povezana z manj pomembnimi in bolj perečimi težavami, hkrati 
pa nudi veliko priložnosti (ang. chances) in možnosti za razvoj različnih vzgojnih 
modelov. Nedvoumno gre za veliko kulturno obogatitev, ki jo generirajo srečanja 
z različnimi jeziki in kulturami (Demetrio in Favaro 2004).

Tudi starši izpostavljajo in poudarjajo vidike kulturne rasti in razvoj 
“miselne prožnost”, ki jo sproža izmenjava izkušenj njihovih otrok6 z učenci 
drugih jezikov in kultur. 56 % staršev se strinja, da “se spodbuja kulturna bo-
gatitev v razredu”. Kljub večji obremenjenosti učiteljev, ki je neizogibna zaradi 
dodatnega dela (44 %), se delo v manjših diferenciranih skupinah obrestuje, v 
6  Priporočamo ogled poročila raziskave : http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2001/
multi01.shtml.
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okviru teh se namreč učenci “učijo vzpostavljanja prijateljskih vezi, kar jim je 
v pomoč tudi pri navezovanju stikov izven šole” (43 %), in spodbujajo razvoj 
“dejavnega sodelovanja”(36 %) (Prikaz 4). Posebno nizek je delež odgovorov, 
ki napeljujejo na težave: le 15 % staršev izjavlja, da so “dejavnosti pogojene s 
komunikacijskimi problemi med učenci”, 18 % staršev meni, da se učne de-
javnosti izvajajo počasneje in 22 % izjavlja, da je raven jezikovnih kompetenc 
zaradi teh oblik dela nižja. 

Prikaz 4: Usklajenost izjav v zvezi s prisotnostjo učencev drugačnega kulturnega izvora (starši 
in učenci)

Konsenz s strani staršev glede stališča, da prisotnost učencev drugačnega 
kulturnega izvora spodbuja “kulturno bogatitev” v razredu, je proporcionalen 
glede na njihovo izobrazbeno in kulturno raven (Preglednica 16). Toda raven 
izobrazbe je obratno proporcionalna pri izjavi, da večkulturnost spodbuja razvoj 
prijateljskih odnosov. Obenem se starši z visokošolsko izobrazbo bolj zavedajo 
vzgojnih problemov v večetnični skupini. So tudi bolj skeptični od posameznih 
staršev, ki so “izpostavljeni akulturizaciji”, glede pozitivnega vpliva na dejavno 
sodelovanje v skupini in glede učinkovitosti učenja in poučevanja. 49 % staršev 
izjavlja, da so učitelji prisiljeni delati več; 29 % jih meni, da je raven jezikovne 
zmožnosti nižja; 19 % staršev izjavlja, da so učne dejavnosti pogojene s problemi 
komunikacije med sošolci. Starši z visoko izobrazbo se tudi manj strinjajo s stališči 
staršev z nižjo izobrazbo glede izjav, da večkulturnost spodbuja pozitivno klimo, v 
kateri učenci dejavneje sodelujejo (31 %) ali lažje prijateljujejo izven razreda (40 %).
Kar zadeva učenčevih odgovorov, križanje z učnim uspehom, ki ni povzet v 
preglednici, kaže na to, da so “najboljši” učenci bolj prepričani od ostalih, da 
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prisotnost tujih sošolcev spodbuja kulturno bogatitev, toda hkrati ugotavljajo, in 
to bolj kot drugi, da se znižuje raven sporazumevalne jezikovne zmožnosti. 

Preglednica 16: Usklajenost izjav o prisotnosti učencev drugačnega kulturnega izvora (starši)

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklicna
srednje-
šolska

visoko-
šolska italijanska

manjšina 
ITA slovenska

manjšina 
SLO

me-
šana 
ITA

me-
šana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Učne de-
javnosti se 
počasneje 
izvajajo

16,2 17,1 19,9 17,7 20,9 17,1 33,3 10,0 13,8 16,0 12,3 17,6

Bogatitev 
kulture v 
razredu je 
zaželena

47,1 54,6 64,8 52,7 58,1 59,5 44,4 70,0 75,9 62,0 50,9 55,8

Učitelji dela-
jo več

33,5 46,7 48,7 51,9 46,5 43,9 50,0 45,0 31,0 30,0 30,2 44,1

Raven 
jezikovne 
zmožnosti je 
nižja

19,4 18,8 28,8 18,0 30,2 26,3 37,0 10,0 20,7 10,0 20,8 21,8

Učenci so 
bolj pripra-
vljeni na 
sodelovanje

34,6 40,8 31,4 44,9 39,5 25,9 14,8 40,0 31,0 48,0 39,6 36,4

Učne de-
javnosti so 
pogojene s 
problemi ko-
munikacije

18,3 12,0 19,1 14,5 9,3 20,5 5,6 20,0 13,8 6,0 18,9 15,5

Učenci se 
lažje učijo 
prijatelje-
vanja

51,3 41,0 39,8 41,7 62,8 36,6 13,0 35,0 58,6 68,0 52,8 42,9

Opomba: Seštevek odgovorov 4 “se strinjam” in 5 “se popolnoma strinjam”

Večkulturne kompetence (poznavanje, zmožnosti, vedenja in vrednote) teme-
ljijo na naklonjenosti do soočanj. Posamezniki, ki izvirajo iz različnih kultur, so 
obdarjeni z različnimi kompetencami za ravnanje v večkulturni družbi. Usvajanje 
tovrstnih kompetenc implicira dejavno, intenzivno in daljšo interakcijo med 
predstavniki različnih kultur in izključuje vrnitev k ločenemu razvijanju lastne 
kulture (Mauviel 1986). Večjezikovni in večkulturni posamezniki na splošno 
izražajo ravno te vrline, kar so nam potrdili tudi številni odgovori na vprašanja. 
Starši, ki so dosegli visoke odstotne vrednosti pri izjavi, da je “bogatitev kulture 
zaželena”, so ravno starši iz mešanih italijanskih družin (70 %) in starši iz mešanih 
slovenskih družin (76 %). Tudi odgovori na druga vprašanja gredo v tej smeri.
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Pri učencih je spoznanje, da različnost omogoča “lažje sklepanje prijateljstev 
tudi izven razreda” (48 %) in spodbuja “kulturno bogatitev” (50 %), veliko bolj 
prisotno med otroki iz kulturno mešanih družin (Preglednica 16). Iz podatkov 
je razvidna odprtost tudi pri italijanskih učencih (58 % pozitivnih odgovorov 
k izjavi “ kulturna bogatitev je zaželena” in 50 % za izjavo “učenci se z lahkoto 
naučijo prijateljevanja”) in primerjalno je podatek nekoliko manj pozitiven pri 
otrocih iz slovenskih družin (oz. 50 % in 44 %).

Pri učencih slovenske manjšine v Italiji se kaže relativno zaprt odnos do 
različnosti. Pri tej skupini učencev so izjave, da je kulturna bogatitev zaželena 
(22 %), da prisotnost učencev drugačnega kulturnega izvora spodbuja sodelova-
nje (12 %), da se lažje sklepajo prijateljstva tudi izven šole (41 %), zabeležene z 
najnižjo odstotno vrednostjo konsenza; to je odnos, ki je potrjen tudi z odgovori 
njihovih staršev.

Preglednica 17: Usklajenost izjav o prisotnosti učencev drugačnega kulturnega izvora (učenci)

Nacionalnost Učni uspeh Skupaj

ITA

manj-
šina
ITA SLO

manjšina 
SLO

me-
šane 
ITA

me-
šane 
SLO

priseljenci 
ITA

Prise-
ljenci
SLO

zelo 
skro-
men skromen

niti/
niti

pre-
cej 

dober

zelo 
do-
ber

Učne dejavno-
sti se počasne-
je izvajajo

13,3 16,5 11,6 15,1 12,2 13,5 15,6 14,6 - 20,5 14,0 12,0 14,5 13,5

Bogatitev kul-
ture v razredu 
je zaželena

58,1 48,2 49,6 22,1 56,1 46,2 55,6 46,3 38,5 34,1 42,6 50,2 62,8 49,8

Učitelji delajo 
več

31,9 29,4 31,6 23,3 22,0 34,6 33,3 31,7 23,1 29,5 30,6 30,2 31,4 30,6

Raven 
jezikovne 
zmožnosti je 
nižja

11,3 23,5 28,8 20,9 12,2 38,5 8,9 14,6 15,4 13,6 16,1 18,4 28,0 19,6

Učenci so bolj 
pripravljeni  
na sodelo-
vanje

41,5 27,1 20,4 11,6 43,9 26,9 40,0 24,4 30,8 25,0 28,1 32,3 27,5 29,6

Učne dejavno-
sti so pogoje-
ne s problemi 
komunikacije

11,6 12,9 19,6 12,8 12,2 19,2 15,6 24,4 15,4 20,5 14,5 16,3 15,5 15,7

Učenci se lažje 
učijo prijate-
ljevanja

50,2 42,4 44,0 40,7 61,0 53,8 55,6 47,6 23,1 54,5 51,2 49,3 41,5 47,7

Opomba: Seštevek odgovorov 4 “se strinjam” in 5 “se popolnoma strinjam”
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14 % pripadnikov iz slovenskih mešanih družin se strinja, da učne dejavnosti 
ob prisotnosti učencev drugih narodnosti potekajo počasneje, medtem ko se 
pripadniki iz italijanskih mešanih družin strinjajo s to trditvijo le v deležu 12 %. 
Učenci obeh manjšinskih šol menijo, da se pouk odvija počasneje v deležu 16 %. 
Nekoliko nižji je rezultat pri enoetničnih skupinah (13 %).

Odgovori staršev ponujajo nekoliko drugačno sliko. Družine slovenske 
manjšine se v večji meri kot družine italijanske manjšine nagibajo k stališču, da 
so učenci drugih narodnosti ovira pri uresničevanju učnih dejavnosti. Družine 
slovenske manjšine se strinjajo ali zelo strinjajo v 26 %, medtem ko družine ita-
lijanske manjšine se strinjajo v deležu 20 %. Staršev obeh enoetničnih skupin, 
ki se s trditvijo strinjajo ali zelo strinjajo, je približno 17 % (približno 12 % je 
rezultat pri učencih). Pri italijanskih in slovenskih mešanih družinah opažamo 
podobne težnje kot pri njihovih otrocih, vendar z različnimi odstotki: pri mešanih 
družinah italijanske narodnosti je rezultat 10 %, pri mešanih družinah slovenske 
narodnosti pa 14 % . 

Predlagamo razmislek v zvezi z odgovori staršev obeh manjšin in njihovih 
otrok, pri katerih beležimo določen odklon v zaznavi problema prisotnosti tujih 
učencev v razredu. Ti naj bi vplivali na pouk, da poteka počasneje. 26 % staršev, 
pripadnikov slovenske manjšine, meni, da prisotnost tujih učencev vpliva na 
pouk (20% italijanska manjšina), njihovi otroci pa so odgovorili pritrdilno le v 
deležu 15 %. 20 % staršev italijanske manjšine izjavlja, da vključeni učenci druge 
narodnosti vplivajo na učni proces, ki je počasnejši, le 17 % njihovih otrok se s 
to trditvijo strinja. Iz teh rezultatov je razvidno, da obstajata dva različna vidika 
za en in isti problem: učenci menijo, da so medosebni odnosi v razredu ključni 
problem, ne pa didaktični pristopi, starši pa na prvo mesto postavljajo pomen 
metodologije učenja in poučevanja. 

 Problem počasnega odvijanja učnih dejavnosti sproža pri starših bojazen, da 
bi se znižala raven jezikovnih kompetenc ali da bi se zmanjšala kakovost učenja in 
poučevanja. Vzrok za to iščejo v prisotnosti učencev, katerih materinščina ni jezik 
komunikacije v razredu (Preglednica 16). Iz rezultatov lahko sklepamo, da 32 % 
staršev, ki so pripadniki slovenske manjšine, meni, da prisotnost tujih učencev 
škoduje jezikovni ravni njihovih otrok, enako mnenje izražajo starši italijanske 
manjšine, vendar v nekoliko nižjem deležu, in sicer 27 %.

Tudi podatki, ki zadevajo enoetnične slovenske družine (26 %) ali mešane 
slovenske družine (21 %), kažejo, da je zaznava morebitnega zniževanja ravni je-
zikovne kompetence pri teh skupinah bolj prisotna, kot je v italijanskih družinah 
(18 %) ali v mešanih italijanskih družinah (10 %). Iz teh rezultatov je razvidno, 
da se pripadniki slovenske narodnosti na tej in na oni strani meje bojijo znižanja 
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jezikovnih kompetenc lastnih otrok; v primeru, da so v skupini učenci, ki jim je 
materinščina nek drug jezik, to učitelje zavezuje, da znižajo jezikovno raven, ker 
želijo biti razumljivi in razumljeni. 

Podobne rezultate odkrivamo, če preberemo različna stališča anketirancev, 
kako prisotnost učencev drugega jezika in kulture pogojuje jezikovne kompetence 
učencev v razredu: na splošno približno polovica anketirancev meni, da nima 
ne pozitivnega ne negativnega vpliva na jezikovno kompetenco učencev (52 % 
starši, 48 % učenci) (Preglednici 18 in 19).

Starši obeh manjšin prisotnost tujih učencev v razredu ocenjujejo kot ne-
gativno ali zelo negativno za ohranjanje ravni jezikovnih kompetenc, predvsem 
to velja za slovensko manjšino (38 % oz. 29 %), pri enoetničnih družinah se ta 
odstotek zniža na 15 % in manj, pri slovenskih mešanih družinah je razviden 
nadaljnji padec odstotnih vrednosti, in sicer pod 10 %; pri pripadnikih italijanskih 
mešanih družin pa je odstotek enak ničli (Preglednica 18). 

Preglednica 18: Učenci, ki izhajajo iz družin drugačnega jezika in kulture, vplivajo na jezikovno 
kompetenco razreda (starši)

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklicna
srednje-
šolska

visoko-
šolska

italijan-
ska

manjšina 
ITA slovenska

manj-
-šina 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Zelo nega-
tivno

2,1 1,6 1,7 2,1 4,7 1,0 7,4 - - - - 1,8

Negativno 7,3 11,4 20,3 12,7 30,2 10,2 37,0 - 6,9 8,0 7,5 13,0
Niti/niti 57,6 51,4 48,3 62,9 30,2 54,6 38,9 55,0 44,8 30,0 44,3 52,0
Pozitivno 26,2 30,4 22,5 18,0 30,2 31,2 14,8 25,0 44,8 40,0 36,8 26,9
Zelo pozi-
tivno

3,7 2,2 2,5 1,4 - 1,0 - 10,0 - 10,0 7,5 2,6

Ni odgo-
vora

3,1 3,0 4,7 2,8 4,7 2,0 1,9 10,0 3,4 12,0 3,8 3,8

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

Beležijo se nižje vrednosti v odgovorih učencev: po njihovi presoji je vpliv 
negativen ali zelo negativen v približnem deležu 14 % (slovenska manjšina) in 18 % 
(italijanska manjšina) (Preglednica 19). Kot je veljalo za gornjo spremenljivko, 
tudi pri tej postavki pripadniki slovenskih enoetničnih družin ali mešanih slo-
venskih družin beležijo nekoliko višje vrednosti negativnih stališč (14 % oz. 12 %) 
v primerjavi s stališči otrok iz italijanskih družin (7 % negativnih odgovorov in 
5 % negativnih odgovorov pri učencih italijanskih mešanih družin).
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Preglednica 19: Učenci, ki izhajajo iz družin drugačnega jezika in kulture, vplivajo na jezikovno 
kompetenco razreda (učenci)

Nacionalnost Učni uspeh Skupaj

ITA
manjšina

ITA SLO
manjšina 

SLO
mešane 

ITA
mešane 

SLO
priseljenci  

ITA
Priseljenci 

SLO

zelo 
skro-
men

skro-
men

niti/
niti

precej 
dober

zelo 
dober

Zelo ne-
gativno

1,7 4,7 2,0 2,3 2,4 1,9 4,4 1,2 7,7 6,8 ,4 2,4 1,9 2,2

Nega-
tivno

5,6 12,9 11,6 11,6 2,4 9,6 2,2 4,9 7,7 2,3 4,5 7,8 15,5 8,3

Niti/niti 52,5 48,2 48,0 40,7 43,9 50,0 35,6 42,7 69,2 56,8 52,1 46,9 43,0 47,7
Pozitivno 27,9 25,9 30,0 41,9 36,6 34,6 44,4 35,4 7,7 18,2 32,6 36,3 25,6 31,7
Zelo po-
zitivno

10,0 8,2 5,6 1,2 9,8 3,8 13,3 7,3 7,7 9,1 8,3 4,7 11,6 7,4

Ni odgo-
vora

2,3 - 2,8 2,3 4,9 - - 8,5 - 6,8 2,1 1,9 2,4 2,7

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
301 85 250 86 41 52 45 82 13 44 242 424 207 942

Te razlike ponovno napeljujejo k stališču, da manjšinske družine občutijo 
določeno ogroženost lastne jezikovne in kulturne identitete, ob tem izražajo ne-
lagodje in pričakujejo, da šole posvečajo večjo pozornost uveljavljanju manjšine, 
ki ji pripadajo. 

Šola je privilegirano okolje, v katerem se izvaja prenos jezika in kulture ter 
njunih neločljivo povezanih vrednot, dokler se te ne uveljavijo in utrdijo. Prav v 
primerjanju med zaznavo družin in učencev se ustvarjajo razmere za uvajanje 
medkulturnih projektov, ki so usmerjeni v pluralizem in v priznavanje drugega. 
Šola pri tem igra pomembno vlogo, spodbuja pripravljenost učencev in njihovih 
staršev spoznavati drugega in se z njim srečati. To srečanje pa naj bi vključevalo 
tudi razhajanje v mnenjih, priznanje, kot ga je opredelil Honnet (2002), ki ga do-
sežemo le skozi konflikt. Medkulturno učenje (Zoletto 2007; 2013; Favaro 2013) se 
ne ustavi za zidovi šole, ampak se uveljavi v družinah in preko njih v skupnosti; 
ustvarja občutek odgovornosti za vzgojo, ki jo delimo znotraj različnih skupnosti 
in v katerih je dinamika odnosov sklenjena v krog. Če želimo, da medkulturni 
projekti spodbudijo dejanska medkulturna srečanja, ki privedejo do priznanja 
obeh manjšinskih komponent, je nujno, da ti dejavno sodelujeta v konkretnih 
vzgojno-izobraževalnih pobudah.

Povzetki rezultatov pokažejo, da se z višanjem izobrazbene ravni družine 
zviša tudi delež tistih, ki menijo, da stik z učenci iz drugih kultur negativno 
vpliva na raven jezikovne kompetence razreda: odstotek negativno usmerjenih 
staršev se zviša od 10 do več kot 20 %. Razlike v odgovorih učencev glede na učni 
uspeh gredo v isto smer, ker pa so zelo šibke, je bilo to umaknjeno iz preglednice.
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8 Sodelovanje v medkulturnih dejavnostih in 
vključevanje staršev
Pri izvajanju medkulturnih dejavnosti, ki jih promovira šola, se pričakuje, 

da se te širijo v skupnost in dejavno vključujejo tudi starše. Tudi v vprašalnikih 
smo nekaj pozornosti namenili tej problematiki in pri starših poizvedovali, na 
katerih šolskih medkulturnih dejavnostih so sodelovali in na kakšen način. 

Več kot četrtina staršev ni bila obveščena o dejavnostih na šoli, ki bi spodbu-
jale spoštovanje in poudarjale vrednost jezikovne različnosti. Preostale družine, 
v najvišjem deležu, to je 44 %, pa izjavljajo, da šola organizira tovrstne dejavnosti 
(Preglednica 20). Smiselno bi bilo primerjati te podatke z matično šolo in s tem 
preveriti, če mogoče ne gre za “diskrepanco” (neskladje) med realnostjo in zaznavo 
realnosti. Kljub temu pa podatki kažejo, da so najbolj obveščene družine tiste z 
višjim izobrazbenim standardom (tudi v tem primeru bi bilo smiselno preveriti, 
če so družine z višjo izobrazbo bolj aktivne v šolah, v katerih se te dejavnosti 
organizirajo in promovirajo). 

Preglednica 19: Šola organizira dejavnosti, da poudari pomen in spoštovanje kulturne in 
jezikovne različnosti

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklicna
srednje-
šolska

visokošol-
ska

italijan-
ska

manjšina 
ITA slovenska

manj-
-šina 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Ne vem 32,5 26,1 27,1 26,9 14,0 30,7 35,2 20,0 20,7 32,0 27,4 27,9
Ne 24,6 25,0 22,5 32,2 14,0 17,6 25,9 25,0 20,7 32,0 16,0 24,1
Da 36,1 45,4 49,2 39,2 69,8 47,8 37,0 50,0 55,2 32,0 47,2 44,4
Ni odgo-
vora

6,8 3,5 1,3 1,8 2,3 3,9 1,9 5,0 3,4 4,0 9,4 3,6

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

Če opazujemo vrednosti Preglednice 20, lahko zatrdimo, da pripadniki 
italijanskih mešanih družin (50 %) in slovenskih (55 %) ter posebno pripadniki 
italijanske manjšine (64 %) najbolj pozorno spremljajo medkulturne dejavnosti 
na jezikovno ali kulturno temo, ki jih organizira šola njihovih otrok.

Dejansko stanje vključevanja staršev je povsem pričakovano. Če pričnemo 
z ocenjevanjem najbolj intenzivnega vključevanja, je le 5 % staršev vključenih v 
organizacijo medkulturne pobude, 18 % staršev je v pomoč lastnim otrokom pri 
dejavnostih, ki jih predvideva projekt, in nekoliko več kot 20 % staršev se zgolj 
udeležuje dogodka (Preglednica 21). Udeležba je različna glede na raven dosežene 
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stopnje izobrazbe družine: pri družinah z višjo izobrazbo beležimo skoraj dva-
krat večjo aktivnost pri vključevanju v šolske dejavnosti kot pri družinah z nižjo 
stopnja izobrazbe. 

Enako relevantne so dosežene odstotne vrednosti glede na etnično-naro-
dnostno pripadnost: 35 % staršev slovenskih mešanih družin je bila v pomoč 
svojim otrokom pri organizaciji dela in 41 % se je dejavno vključila v pobude šole 
v primerjavi z 10 oz. 20 % italijanskih mešanih družin. Opaža se, da so starši, 
ki pripadajo italijanski manjšini, dejavnejši za razliko od staršev, ki pripadajo 
slovenski manjšini. Več kot 37 % staršev je neposredno vpletenih v pomoč otrok 
in več kot 19 % v organizacijo kulturnega dogodka; ti odstotki se zelo znižajo, 
celo do tretjine, med družinami slovenske manjšine.

Preglednica 21: Sodelovanje v dejavnostih

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklicna
srednje-
šolska

visoko-
šolska

italijan-
ska

manjšina 
ITA slovenska

manj-
-šina 
SLO

mešana 
ITA

mešana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Sodeloval/a 
pri organi-
zaciji

4,2 3,5 7,2 2,1 25,6 2,9 11,1 - 3,4 6,0 4,7 4,8

Pomagal/a 
lastnemu 
otroku pri 
dejavnostih

12,6 17,1 22,5 9,2 46,5 22,0 11,1 10,0 34,5 14,0 22,6 17,5

Udeležil/a 
sem se do-
godka

12,6 21,2 26,7 10,6 46,5 27,3 14,8 20,0 41,4 8,0 28,3 20,8

Druga ude-
ležba

1,0 ,8 ,4 1,4 - - - 5,0 - 2,0 - ,8

Obstajajo zelo jasne razlike med italijanskimi družinami, ki se odražajo v 
njihovi šibki pripravljenosti za sodelovanje s šolami, in slovenskimi družinami, 
ki dosegajo visoke odstotne vrednosti (več kot 20 %) in odgovarjajo pozitivno 
na vprašanja v zvezi z dejavnim sodelovanjem s šolami ali v zvezi s podporo pri 
vključevanju lastnih otrok v medkulturne dejavnosti. Ti podatki, če izključimo 
obe manjšini, nas vodijo k sklepanju, da so družine v Sloveniji bolj naklonjene 
medkulturni tematiki in tudi bolj pripravljene sodelovati s šolami.
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Preglednica 22: Vrste izvedenih dejavnosti

Izobrazba Nacionanlnost Skupaj

poklicna
srednje-
šolska

visoko-
šolska Italijanska

manjšina 
ITA slovenska

manj-
-šina 
SLO

me-
šana 
ITA

me-
šana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Srečanje s 
predstavniki 
tuje kulture

20,9 23,4 27,1 21,2 32,6 27,3 11,1 30,0 34,5 16,0 26,4 23,9

Srečanje 
med šolami 
in drugimi 
institucijami

24,1 23,4 34,7 16,6 58,1 37,6 22,2 30,0 41,4 12,0 27,4 26,9

Strokovne 
ekskurzije na 
medkulturno 
temo

20,9 26,4 27,1 19,8 51,2 28,3 24,1 30,0 34,5 16,0 26,4 25,3

Specifični 
dogodki

18,3 24,2 30,1 15,5 32,6 31,7 22,2 25,0 44,8 16,0 33,0 24,6

Medkulturne 
zabave

11,0 14,4 12,3 9,5 25,6 14,6 7,4 15,0 10,3 8,0 20,8 13,0

Medkulturne 
izmenjave

18,8 25,3 34,7 20,1 65,1 32,2 24,1 30,0 31,0 10,0 25,5 26,6

Druge dejav-
nosti

1,0 ,8 1,3 1,8 - ,5 - - - 4,0 - 1,0

Opomba: odstotki pritrdilnih odgovorov- možnih več odgovorov

Z naslednjim sklopom vprašanj preverjamo, kakšne vrste dejavnosti organi-
zira šola. Starši so najbolj pogosto označili dejavnosti, ki so povezane s srečanji 
med šolami in drugimi institucijami. Približno v enakem odstotnem deležu so 
bile izbrane tudi druge dejavnosti, ki jih vključuje vprašalnik (Preglednica 22). 
Manj odstotnih točk (13 %) so dosegle dejavnosti, ki so povezane z organizacijo 
“medkulturne zabave”. Ta je sicer lahko “privlačna”, vendar šole tovrstnih de-
javnosti ne izvajajo prav pogosto, saj so te manj povezane s formalnim vzgojno-
-izobraževalnim delom. 

Razlike glede kulturne ravni družin so najbolj razvidne pri postavki med-
kulturne izmenjave, beležijo pa se tudi razlike pri postavki “specifični dogodki”.

Če zanemarimo delež družin (nad 50 %), ki niso odgovorile na vprašanje, ker 
niso bile vpete v dogajanje ali ker šola ni uresničila predvidenih dejavnosti, lahko 
razberemo, da je večina preostalih družin zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih z 
naštetimi dejavnostmi. Toda pri najbolj izobraženih družinah ne zaznamo večjega 
zadovoljstva, čeprav te družine v največjem številu sodelujejo v teh dejavnostih. 
Razlog je mogoče ravno v njihovi vpetosti, zaradi katere so tudi bolj “zahtevni”. 
(Preglednica 23)
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Preglednica 23: V kolikšni meri ste zadovoljni z dejavnostmi

Izobrazba Nacionalnost Skupaj

poklic-
na

srednje-
šolska

visoko-
šolska italijanska

manjšina 
ITA slovenska

manj-
-šina 
SLO

me-
šana 
ITA

me-
šana 
SLO

priseljenci 
ITA

priseljenci 
SLO  

Ne znam 
oceniti

2,6 1,9 3,4 4,6 - 2,0 1,9 5,0 3,4 - - 2,5

Zelo nezado-
voljen

3,1 1,9 3,4 2,8 2,3 2,4 - 10,0 3,4 2,0 2,8 2,6

Nezadovoljen ,5 1,4 1,3 ,7 2,3 ,5 5,6 5,0 - - ,9 1,1
Niti/niti 6,8 6,8 7,2 6,4 18,6 7,8 3,7 - 6,9 2,0 7,5 7,0
Zadovoljen 20,9 27,4 25,4 21,2 27,9 29,8 20,4 25,0 27,6 22,0 30,2 25,4
Zelo zado-
voljen

6,8 7,9 9,3 6,4 16,3 8,3 3,7 5,0 13,8 14,0 7,5 8,0

Ni odgovora 59,2 52,7 50,0 58,0 32,6 49,3 64,8 50,0 44,8 60,0 50,9 53,4
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

191 368 236 283 43 205 54 20 29 50 106 800

9 Odnosi z drugačnostjo

Procesi identifikacije vključujejo tudi sposobnosti posameznika, da zaznava 
sebe kot člana nekega združenja ali socialne skupine. S tem postane pomembna 
posameznikova zmožnost, da se od drugih razlikuje in ponotranji značilnosti, ki 
so usklajene z definicijo o sebi. Razmejitev med “jaz” in “drugi” je lahko ovira: 
omejuje razvoj osebne identitete, ki postaja vse bolj enovita ali ekspanzivno širi 
svoje meje. Zelo veliko je odvisno od osebnosti posameznika, ki jo sestavljajo 
“koščki mozaika”. Posameznik jih pridobiva skozi številne izkušnje, ki so “ko-
dirane” glede na kode, ki jo generira kultura.

Identiteto razumemo skozi proces socialne interakcije in pomeni sistemsko 
jedro osebnosti posameznika (Parson 1983). Zaradi tega smo želeli vključiti neka-
tera vprašanja, ki se navezujejo na sistem vrednot, vedenja in načine razmišljanja 
anketiranih, in so oblikovana na način, da se “miselna odprtost” razodene s 
pritrditvijo oz. z zavrnitvijo vprašanj.

Opažamo predvsem, da izobrazbena raven pomenljivo vpliva: odgovori, ki 
beležijo večjo skladnost v odzivu na izbrane trditve, in napeljujejo na določeno 
“zaprtost” in odklanjanje, izvirajo ravno s strani staršev z nižjo izobrazbo. Še bolj 
očitna je ta razlika, če odgovore primerjamo z odgovori staršev z visokošolsko 
izobrazbo (Prikaz 5 in Preglednica 24).

“Kategorični” način razmišljanja (“stremim k delitvi na osebe, ki so z 
menoj, in tiste, ki so proti meni”) je posebno prisoten pri posameznikih z nižjo 
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izobrazbeno raven, med priseljenci v Italiji (22 %), med priseljenci v Sloveniji 
(25 %); veliko manjši delež pa se beleži med Slovenci (11,7 %) in med pripadniki 
slovenske manjšine (14 %)

Bolj prisotna zmožnost prožnega razmišljanja (“Presoja različnih stališč me 
napelje k sprejemanju napačnih rešitev ”) je prisotna pri starših z nižjo izobrazbo 
(20,4 %), med starši slovenskih mešanih družin (27,6 %) in še v večjem deležu 
med priseljenci v Sloveniji (34 %).

Trdnost lastnih stališč in določena mera dogmatizma je poudarjena z odgo-
vorom na trditev “moje mnenje bi bilo enako, tudi če bi imel/a druge starše”. Tudi 
v tem primeru so najvišje odstotne vrednosti pri posameznikih, ki imajo nižjo 
izobrazbo in so s kulturnega vidika drugačni: priseljenci v Italiji (52 %), mešane 
družine v Italiji (45 %) in priseljenci v Sloveniji (43,4 %).

Anketirani starši iz mešanih družin v Italiji, Italijani, italijanska manjšina 
in priseljenci v Italiji kažejo veliko bolj kot drugi določeno odprtost do vrednot 
in pripravljenost za sprejemanje drugih kultur in drugačnosti. 

Prikaz 5: Strinjanje s trditvami, ki zadevajo drugačnost (starši)

“Obžalujemo”, da se pri učencih, predstavnikih nove generacije, beleži večje 
“nekritično vztrajanje”, sicer tipično za specifične mladostnikove vedenjske vzorce 
(Prikaz 5 in Preglednica 25). Mladi, veliko pogosteje od staršev, stremijo k delitvi 
“kdor ni z nami, je proti nam” (30 % proti 17 %). Menijo, da upoštevanje idej 
drugih lahko napeljuje k napačnim lastnim rešitvam (odklon: 35 % do 18 %) in 
z nekoliko manj izraženim odklonom (36 % do 28,9 %) menijo, da se skupina ne 
ohrani, če je preveč strpna.
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Preglednica 24: Strinjanje s trditvami, ki zadevajo drugačnost (starši)

Izobrazba Nacioanlnost Skupaj

poklic-
na

sre-
dnje-
šolska

viso-
košol-
ska

itali-
janska

manj-
šina 
ITA

sloven-
ska

manj-
-šina 
SLO

me-
šana 
ITA

meša-
na SLO

prise-
ljenci 
ITA

prise-
ljenci 
SLO  

Stremim k 
delitvi med 
tistim, ki je 
z menoj, in 
tistim, ki je 
proti meni.

24,1 15,8 12,3 18,0 16,3 11,7 11,1 15,0 17,2 22,0 24,5 16,8

Sprejemam, 
da predstav-
nik druge 
kulture ima 
tudi drugačna 
stališča.

69,1 69,0 70,8 79,9 74,4 59,5 68,5 80,0 65,5 72,0 58,5 69,5

Presoja raz-
ličnih stališč 
me napelje k 
sprejemanju 
napačnih 
rešitev.

20,4 17,7 15,3 11,3 11,6 18,5 9,3 15,0 27,6 22,0 34,0 17,6

Moje mnenje 
bi bilo enako 
tudi, če bi 
imel/a druge 
starše.

45,0 37,5 33,5 36,7 20,9 38,0 29,6 45,0 37,9 52,0 43,4 38,1

Skupina, 
ki tolerira 
preveč raz-
ličnosti, ne 
obstane.

34,0 29,1 22,9 28,3 32,6 20,5 20,4 40,0 34,5 34,0 40,6 28,5

Opomba: Seštevek odgovorov 4, 5 in 6 na lestvici od 1 “popolnoma nasprotujem” do 6 “se popolnoma strinjam”

Večjo “rigidnost” stališč v primerjavi z mnenji staršev izražajo učenci moške-
ga spola (podatek ni vključen v razpredelnico). Naravnost presenetljivo je, kako 
so njihova vedenja povsem odvisna od učnega uspeha, to pomeni, da najboljši 
učni rezultati odražajo večjo miselno odprtost  in to z razlikami, ki presegajo 
deset odstotnih točk. Glede na narodnostno pripadnost pa je pri nihanjih, ki jih 
rezultati pokažejo, zaznati določeno “previdnost” s strani učencev iz mešanih 
družin tudi z nekaterimi kompenzacijami (ali kontradikcijami): npr. v večjem 
številu razlikujejo osebe “kdor ni z nami, je proti nam”, obenem pa sprejemajo 
tudi osebe z drugačnim razmišljanjem. Če primerjamo slovensko z italijansko 
manjšino, opazimo pomenljive razlike v vedenjih. Italijanska manjšina je namreč 
veliko bolj pripravljena sprejeti stališča, ki so drugačna od njenih lastnih. 
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Preglednica 25: Strinjanje s trditvami, ki zadevajo drugačnost (učenci)

Nacionalnost Učni uspeh Skupaj

ITA
manjšina

ITA SLO
manjšina 

SLO
mešane 

ITA
mešane 

SLO

prise-
ljenci  
ITA

prise-
ljenci 
SLO

zelo 
skromen skromen niti/niti

precej 
dober

zelo 
dober

Stremim k deli-
tvi med tistim, 
ki je z menoj, 
in tistim, ki je 
proti meni.

21,9 34,1 33,6 33,7 43,9 40,4 24,4 28,0 30,8 40,9 31,0 29,5 25,1 29,8

Sprejemam, 
da predstavnik 
druge kulture 
ima tudi dru-
gačna stališča.

74,4 80,0 66,8 58,1 82,9 73,1 77,8 65,9 53,8 61,4 69,0 72,2 75,4 71,1

Presoja različ-
nih stališč me 
napelje k spre-
jemanju napač-
nih rešitev.

28,6 32,9 41,2 45,3 22,0 38,5 24,4 41,5 38,5 36,4 35,1 37,0 31,9 35,0

Moje mnenje bi 
bilo enako tudi, 
če bi imel/a 
druge starše.

37,5 43,5 38,4 34,9 46,3 51,9 35,6 42,7 46,2 45,5 39,3 38,2 41,1 39,6

Skupina, ki 
tolerira preveč 
različnosti, ne 
obstane.

41,5 38,8 32,4 34,9 34,1 23,1 33,3 34,1 23,1 36,4 31,8 34,9 43,0 35,9

Opomba: Seštevek odgovorov 4, 5 in 6 na lestvici od 1 “se absolutno ne strinjam” do 6 “se absolutno strinjam”

10 Zaključek

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos do odprtosti, kot se kaže v 
dveh spremenljivkah: narodnost, pri kateri gre v glavnem za samoopredelitev, in 
raven izobrazbe, ki je pridobljena. Omenili smo že, da pri učencih nismo mogli 
uporabiti iste spremenljivke, saj so bili v vzorec zajeti le učenci zadnjega triletja v 
Sloveniji oz. srednje šole prve stopnje v Italiji, zato smo namesto ravni izobrazbe 
uporabili podatek o šolskem uspehu.

Iz analize anketnih vprašalnikov je razvidno, da je raven odprtosti do raz-
ličnosti na splošno višja v družinah s srednje visoko izobrazbo (srednješolska ali 
visokošolska izobrazba), pri čemer je vpliv spremenljivke odvisen od anketnega 
vprašanja. Tako so starši z višjo izobrazbo sicer naklonjeni prisotnosti učencev 
drugih kultur v razredu, vendar so taisti starši mnogo bolj kritični do negativ-
nega učinka na jezikovno zmožnost tako njihovih otrok kot oddelčne skupnosti. 
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Zavedajo se, da je zaradi prisotnosti učencev drugih kultur delo učitelja v he-
terogenih razredih bolj naporno, zaradi česar so bolj naklonjeni sodelovanju s 
šolo pri organizaciji medkulturnih dejavnosti in so bolj seznanjeni z oblikami 
in rezultati teh dejavnosti. 

Na splošno lahko zatrdimo, da se z višino izobrazbene strukture družine 
viša tudi raven odprtosti do različnosti, pri čemer pa je treba poudariti, da se 
pozitiven odnos v glavnem veže na vprašanja odnosov v razredu in kulturnega 
stika, ki otrokom omogoča, da v neposrednem okolju preučujejo različnost in 
se razvijajo v duhu človečnosti. Povsem nasproten pa je pogled staršev na razvoj 
tehnično-jezikovnih kompetenc njihovih otrok. Dejstvo, da starši ocenjujejo, da 
je ogrožen razvoj jezikovne zmožnosti otrok kaže na njihovo višjo sposobnost 
ocenjevanja jezikovnih sposobnosti otroka in sposobnost primerjave z drugimi 
otroki na podlagi lastnih izkušenj in sposobnosti.

Kar se tiče narodnostne strukture družin, opazimo, da so narodnostno 
mešane družine in priseljenske družine bolj naklonjene vplivu drugih kultur v 
razredu, saj je različnost vsakdanja stvarnost teh družin in je medkulturni dialog 
že ustaljena oblika sporazumevanja. Nasprotno pa družine avtohtonih manjšin-
skih skupnosti niso naklonjene kulturni heterogenosti razredov in menijo, da 
je s tem ogrožen tako razvoj sporazumevalne zmožnosti v jeziku manjšine kot 
poznavanje njene kulture.

Pri družinah manjšinskih skupnosti se kaže razkorak pri percepciji medkul-
turnih dejavnosti, ki jih organizira šola (pri tem je treba upoštevati dejstvo, da 
niso vse šole enako dejavne pri organiziranju medkulturnih dejavnosti). Podatki 
kažejo, da so družine italijanske manjšine bistveno bolj dovzetne, kar kaže na 
višjo stopnjo odprtosti do različnosti. Menijo namreč, da je prisotnost učencev 
drugih jezikov in kultur v razredu pozitivna, pri čemer je odstotek pritrdilnih 
odgovorov bistveno višji kot v družinah slovenske manjšine. Podobne razlike se 
kažejo tudi glede sodelovanja družin pri medkulturnih dejavnostih šole. Ti rezul-
tati ponovno kažejo na povezavo med medkulturno izkušnjo in stopnjo odprtosti. 
Na primer, primerjava med narodnostjo in stopnjo izobrazbe (Preglednica 2) je 
pokazala, da ima več kot 55 % družin italijanske manjšine visoko izobrazbo, pri 
čemer presegajo tako stopnjo izobrazbe družin slovenske manjšine na drugi strani 
meje kot ostale narodne skupnosti, ki smo jih zajeli v raziskavi.

Na podlagi odgovorov učencev o prvem jeziku sklepamo, da je odnos učen-
cev do odprtosti v glavnem usklajen z odnosom njihovih staršev, pri čemer pa 
je problematika negativnega vpliva kulturne heterogenosti razredov na njihovo 
jezikovno zmožnost manj zaznavna.
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Odprtost do različnosti pa je v veliki meri odvisna od učnega uspeha učen-
cev. Učenci, ki svoj učni uspeh ocenjujejo kot dober ali zelo dober, so veliko bolj 
naklonjeni sprejemanju učencev tujcev, njihovo prisotnost v razredu ocenjujejo 
kot pozitivno in so bolj pripravljeni na sodelovanje. Zelo verjetno je, da priso-
tnost učencev drugih kultur še dodatno slabša že tako nizke rezultate slabših 
učencev, saj so učitelji bolj obremenjeni in se bolj posvečajo učencem, ki imajo 
težave z jezikom in vključevanjem v razredno skupnost. Nižjo stopnjo odprtosti 
do različnosti, ki smo jo zasledili pri učencih s slabšim učnim uspehom, tako 
lahko razumemo tudi kot željo po večji pozornosti učiteljev, ki so pri svojem 
delu obremenjeni s tem, da pomagajo zapolniti jezikovne vrzeli učencev tujcev.

Tudi analiza odgovorov učiteljev (ni prikazana v prispevku) je pokazala, da 
prav tako ocenjujejo, da je prisotnost učencev različnih kultur bolj obremenju-
joča, pri čemer pa je skoraj polovica učiteljev mnenja, da bi bilo ciljano usposa-
bljanje učiteljev za delo v heterogenih razredih koristno, vendar ni nujno; manj 
kot polovica učiteljev je izjavilo, da bi se morali za delo v heterogenih razredih 
usposabljati vsi učitelji. Poleg tega približno tri četrtine učiteljev ocenjuje, da je 
prisotnost učencev drugih okolij v razredu pozitivna ali zelo pozitivna, saj spod-
buja sodelovanje med učenci, in so v bistveno manjši meri kot starši in učenci 
mnenja, da ima prisotnost različnih kultur v razredu negativen vpliv na razvoj 
jezikovnih sposobnosti učencev. 

Diversity in school: the role of nationality and 
education

Summary

The analysis of responses of parents and students draws a picture with very 
sharp edges of the heterogeneous background of families and students. Selected 
variables: nationality (generally ascribed) and qualification for the parents (gene-
rally acquired), nationality and school achievement for students enable to track 
an index of openness to diversity inside and outside the school. In addition, the 
attention of students and families to intercultural activities organized by the 
school, emphasize attitudes and opinions that vary according to the profiles of 
the families.

Keywords: diversity, education, national origin, families, minority
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Anja Zorman, Nives Zudič Antonič

Pojmovanje medkulturne vzgoje 
med učitelji in njihova medkulturna 
občutljivost
Izvleček

Učitelji, ki so nosilci medkulturne vzgoje v sistemu vzgoje in izobraževa-
nja, bi morali biti ne le primerno usposobljeni za delo v jezikovno in kulturno 
heterogenih razredih, temveč tudi občutljivi na jezikovno, etnično ali socialno 
različnost. V prispevku se sprašujemo, kako sta pri učiteljih povezana razumevanje 
medkulturnosti in njihova dejanska medkulturna občutljivost, ki se kaže v njihovi 
percepciji stopnje jezikovne in etnične heterogenosti razredov, vnašanju novosti v 
pouk, s čimer se prilagajajo spremembam v družbenem kontekstu izobraževanja, 
in percepciji dejavnosti šole pri delu z učenci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih 
in kulturnih okolij. Na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili z vprašalniki, 
ugotavljamo, da se najnižja stopnja medkulturne občutljivosti kaže pri uvajanju 
novosti v pouk kot obliki prilagajanja stalno spreminjajočem se družbenem in s 
tem šolskem kontekstu.

Ključne besede: učitelji, medkulturna občutljivost, medkulturna vzgoja, 
heterogeni razredi
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1 Uvod

V sodobni družbi, tako v Evropski uniji kot drugje po svetu, kjer se udejanjajo 
procesi globalizacije, postajajo stiki med narodnostnimi in etničnimi skupinami 
vse bolj intenzivni. Svobodno in plodno sodelovanje med njimi pa je mogoče le 
ob medkulturnem in zavedanju vsakega posameznika in vseh institucij, ki imajo 
ustvarjalno vlogo znotraj posamezne nacionalne kulture. Sodobne večkulturne 
družbe morajo tako stremeti k razvoju medkulturnega zavedanja, ki temelji na 
zavedanju lastne nacionalne identitete in obenem identitet drugih narodnostnih 
skupnosti, s katerimi sobivajo.

V pričujoči raziskavi smo želeli ugotoviti, kako učitelji kot nosilci medkul-
turne vzgoje v šolah razumejo pojma medkulturnega zavedanja in medkulturne 
vzgoje, tako na deklarativni ravni kot v praksi. Pogosto je namreč opazen razko-
rak med razlago medkulturnega zavedanja in medkulturne vzgoje in učiteljevim 
delovanjem v stiku z jezikovno, kulturno in etnično heterogenimi skupinami 
(Gorski 2008).

Novak-Lukanovič, Zudič Antonič in Varga (2011: 354) so zapisali:

Rezultati raziskovanj so opozorili, da je potrebno več pozornosti nameniti 
ugotavljanju ali preverjanju, koliko je šola uspešna pri prenosu vrednot, 
usmerjenih v spoštovanje pripadnikov drugih etničnih skupnosti oziro-
ma drugačnih, torej vseh vrednot, ki posamezniku niso prirojene in se 
v družbi ne razvijajo avtomatično. Pri njihovem razvoju in prenosu na 
mlado generacijo ima vzgojno-izobraževalni sistem pomembno vlogo. 
Šola, učni programi in učitelji posredno ali neposredno, z vsebinami ali 
svojim odnosom do vzgojnih vsebin sooblikujejo odnos/stališča učencev do 
obstoječe etnične, kulturne oziroma jezikovne različnosti v neposrednem 
okolju in širše v svetu. 

1.1 Opredelitev pojmov medkulturnost in medkulturna 
vzgoja

Preden pričnemo z razpravo o konceptu medkulturne vzgoje, je nujno opre-
deliti sam pojem medkulturnosti in pojasniti razliko med izrazoma medkultur-
nost in večkulturnost, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki, čeprav se izraza 
nanašata na popolnoma različni stvarnosti. Poznavanje in razumevanje razlik 
med izrazoma je povezano tudi z različnim pojmovanjem možnosti ukrepanja na 
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socialnem in vzgojnem področju, zato se bomo v nadaljevanju najprej posvetili 
kratkemu pregledu razvoja izrazov večkulturnost in medkulturnost. 

Izraz večkulturnost se, skladno s konceptualnim in terminološkim raz-
likovanjem, ki ga predlaga Svet Evrope v programskem besedilu iz leta 1989 
(Conseil de l'Europe, L'education Interculturelle. Concept, context et programme, 
Strasbourg 1989), nanaša na prisotnost različnih kultur na posameznem geo-
grafskem območju ali v družbenem kontekstu. V večkulturni družbi kulture 
torej bivajo vzporedno z drugimi, ne da bi se med njimi vzpostavile kakršne 
koli oblike prave interakcije oziroma sobivanja (Failli 2003; Camilleri 2002). 
Naša družba se v tem smislu hitro spreminja v večkulturno, ne pa tudi nujno 
v medkulturno. 

Z izrazom medkulturnost namreč označujemo položaj, v katerem različne 
kulture ne bivajo zgolj druga ob drugi, temveč se v njem porajajo in pogojujejo 
konkretne in trajne oblike odnosov. Medkulturnost torej pomeni odnos in izhaja 
iz predstave o stalni pripravljenosti na vzajemno spreminjanje vseh kultur, ki so-
bivajo na določenem prostoru. Medkulturnost se nanaša na stvarnost, v kateri se 
stalno odvija dialog med različnimi pogledi, dialog, ki stalno spodbuja vzajemno 
spreminjanje vseh vpletenih in ni usmerjen k asimilaciji, temveč k ustvarjanju 
tretjega horizonta, torej višje ravni delovanja, ki predhodnima ravnema omo-
goča, da se ohranjata v so-odnosu, ne da bi se pri tem izničevali. Medkulturna 
vzgoja mora zato temeljiti na razvijanju interaktivnih odnosov med predstavniki 
različnih kultur (Failli 2003; Camilleri 2002).

Razlikovanje med izrazoma medkulturnost in večkulturnost se navezuje na 
razlike v kontekstih, na katere se nanašata. Izraz večkulturna vzgoja je prevod 
angleškega izraza multicultural education in se nanaša na vzgojni projekt, ki se 
je razvil v Združenih državah Amerike in angleško govorečem delu Kanade na 
prehodu iz šestdesetih v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.1 V Québecu in v 
Franciji pa je govora o medkulturni vzgoji oziroma éducation interculturelle, 
skladno z drugačnim pogledom na medetnične odnose, t.j. pogledom, ki temelji 
na interakciji in skupnih vrednotah, in ne na razlikah. Mestoma nejasna raba 
izrazov večkulturnost in medkulturnost izhaja predvsem iz dejstva, da se nanašata 
na oblike vzgojne prakse, ki so med seboj včasih težko ločljive. S tem se številni 
strokovnjaki (Balboni 1999, Camilleri 2002, Failli 2003) ne strinjajo in menijo, 
da so razlike med izrazoma jasne (kot pojasnjuje tudi Svet Evrope v L'education 
Interculturelle. Concept, context et programme, Strasbourg 1989). Medkulturnost 

1  V Združenih državah Amerike in v Kanadi se je koncept medkulturne vzgoje uveljavil, ko so se 
pojavile spremembe v pojmovanju medetničnih odnosov v družbi in ob uveljavitvi pluralizma kot 
prevladujoče ideologije (Banks 2001). 
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se nedvoumno osredotoča na interakcijo in izmenjavo, stremi h kulturi zbliževa-
nja med različnimi sestavnimi deli družbe. Izraz kultura zbliževanja so skovali 
strokovnjaki iz Québeca, ki so pionirji na področju medkulturnosti, tudi razlika 
med medkulturnostjo in večkulturnostjo je bila jasno opredeljena prav v Kanadi, 
predvsem v Québecu.

Veliko težje pa je razlikovati med večkulturnimi in medkulturnimi vzgoj-
nimi praksami. Grinter (1985) meni, da je njihovo kombiniranje bolj učinkovito 
kot ločevanje. Tudi Leicester (1992) se strinja, da je dihotomija napačna in da bi 
bilo bolje poudariti zgolj razlike v paradigmah. Medkulturnost je izraz liberalne 
ideologije, ki stremi k vzajemnem razumevanju med kulturami in spremembam 
v družbi z različnimi oblikami vzgoje. Pri tem pa nekateri strokovnjaki, npr. 
Beneška šola didaktike jezikov, opozarjajo na to, da se liberalni aparat, ki je 
sam po sebi popolnoma sprejemljiv, lahko sprevrže v kulturni darvinizem. Zato 
se zavzemajo za medkulturno vzgojo, ki daje poudarek kritiki prevladujočih 
paradigem in je kot taka podlaga za razvoj novih oblik kulture preko meha-
nizmov vodenega in nadzorovanega stika, vendar brez negativnih implikacij 
(Zudič Antonič 2010).

Večkulturna in/ali medkulturna vzgoja se prepleta tudi s protirasistično 
vzgojo, s katero se je na začetku celo stapljala. V Združenih državah Amerike se je 
antropologija vzgoje že v štiridesetih letih prejšnjega stoletja borila proti rasnemu 
razlikovanju v šolah. V prvem obdobju oživitve etničnosti so etnične skupine in 
njihovi zavezniki menili, da je institucionalni rasizem najpomembnejši razlog 
za težave manjšin v šolah in v družbi nasploh. Avtorji, ki so postavljali temelje 
medkulturni vzgoji, npr. Banks (1986), so vztrajali na obravnavanju rasnega 
razlikovanja, ki je globoko ukoreninjen v zahodni družbi, ter oblikovali orodja 
in pedagoške prijeme za boj proti njemu.

Protirasistična vzgoja bi se morala vselej prepletati z večkulturno oziroma 
medkulturno vzgojo. Zaradi pretiranega ukvarjanja z razlikami med kulturami 
in s posebnostmi kultur glede na prevladujočo kulturo (mainstream culture) 
lahko pozabimo na institucionalni rasizem, družbeno razslojevanje in boj za 
družbeno premoč, na katerih temelji zatiranje manjšin v zahodnem svetu. 

Protirasizem je obenem politični diskurz, saj je boj proti rasizmu del boja 
proti kapitalizmu, rasizem je namreč sestavni del kapitalizma (May 2001). 
Protirasistična pedagogika izhaja iz vloge, ki jo ima rasno razlikovanje v druž-
bi. Rasizem ni zgolj nerazumni predsodek, ki bi ga lahko izkoreninili z vzgojo, 
temveč ideološki diskurz, ki priznava sisteme moči, delitev na razrede, premoč 
posamezne skupine nad drugimi, delitev dela, ki ohranja neenakosti.
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Pri protirasistični vzgoji je najpomembneje izpostaviti prehod od razlikovanja 
do neenakosti in strukture kategorij, ki se vzpostavijo pri tem prehodu. Glavni 
poudarek je na identifikaciji oblik, v katerih se razlike uporabijo za ustvarjanje 
neenakosti (May 2001). Medkulturni pristop pa daje prednost predsodkom, ki 
nastanejo zaradi neznanja in nepoznavanja ter pomanjkanja sporazumevanja, in 
načinom njihovega odpravljanja v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Različne raziskave so torej pokazale, da bo za učinkovito spopadanje z izzivi 
vzgoje v prihodnosti najustrezneje kombinirati vse tri koncepte: protirasistično, 
medkulturno in večkulturno vzgojo. Pri tem bi morala taka vzgoja prežemati vsa 
strokovna področja, ne le poučevanja jezikov.

2 Raziskava 

V raziskavo zajeti učitelji so izpolnili anketni vprašalnik, s katerim smo 
pridobili podatke o tem, kako učitelji pojmujejo izraz medkulturna vzgoja, o 
njihovi percepciji stopnje jezikovne in etnične heterogenosti razredov, vnašanju 
novosti v pouk, s čimer se prilagajajo spremembam v družbenem kontekstu izo-
braževanja, in dejavnosti šole pri delu z učenci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih 
in kulturnih okolij. Temeljni namen raziskave je bil ugotoviti povezanost med 
učiteljevo razlago medkulturnega zavedanja in medkulturne vzgoje in njegovim 
delovanjem v stiku z jezikovno, kulturno in etnično heterogenimi skupinami.

2.1 Raziskovalna metoda

2.1.1 Vzorec in potek raziskave

V raziskavi je sodelovalo 281 učiteljev (77,9 % žensk in 21,4 % moških,2 pov-
prečna starost M = 44, 84), ki so v šolskem letu 2012/13 poučevali 7., 8. in 9. razred 
osnovnih šol3 v šestih regijah Slovenije in Italije. Izpolnili so vprašalnik zaprtega 
tipa, s čimer so podali svoje videnje o tem, s čim se ukvarja medkulturna vzgoja; 
ocenili jezikovno in narodnostno heterogenost razredov, v katerih poučujejo, ter 
njihovo heterogenost glede na državljanstvo učencev; ocenili, v kolikšni meri in 
na kakšen način se prilagajajo stalno spreminjajočem se družbenem kontekstu z 
uvajanjem novosti v pouk ter dejavnost šole na tem področju. 
2  0,7 % vprašanih ni navedlo spola.
3  V italijanskem šolskem sistemu to ustreza 1., 2. in 3. letniku srednje šole prve stopnje.
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2.2 Rezultati z diskusijo

2.2.1 Odgovori učiteljev o pomenu in namenu medkulturne vzgoje

Na vprašanje, s čim se ukvarja medkulturna vzgoja, je velika večina učiteljev 
(85,1 %) odgovorila, da gre za pristop, ki temelji na medpredmetnem povezovanju, 
manjši delež je mnenja, da gre za dodaten predmet, ki bi ga obiskovali vsi učenci 
(6,4, %) oziroma za dodaten pouk, ki bi bil namenjen tujim učencem (5,0 %). 

Preglednica 1: Pojmovanje medkulturne vzgoje učiteljev po regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske 

šole
Skupaj 

SLO
ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Pristop, ki temelji 
na predmetnem in 
medpredmetnem 
povezovanju

84,0 87,0 83,9 85,0 91,4 81,5 81,0 85,1 85,1

Dodaten predmet za vse 
učence

10,0 6,5 12,9 9,4 3,4 5,6 2,4 3,9 6,4

Dodaten pouk za tuje 
učence

4,0 6,5 ,0 3,9 3,4 9,3 4,8 5,8 5,0

Drugo 2,0 ,0 ,0 ,8 ,0 1,9 2,4 1,3 1,1
Brez odgovora ,0 ,0 3,2 ,8 1,7 1,9 9,5 3,9 2,5
SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

50 46 31 127 58 54 42 154 281

Primerjava med regijami pokaže na nekoliko višji delež učiteljev slovenskih 
in italijanskih šol na Obali, ki so menili, da gre pri medkulturni vzgoji za obliko 
dodatnega pouka, ki ga obiskujejo vsi učenci, in nasprotno, relativno visok delež 
učiteljev šol v Benetkah in Ravenni je bilo mnenja, da se medkulturna vzgoja iz-
vaja kot dodaten pouk za tuje učence. Tega odgovora ni izbral nihče od učiteljev 
italijanskih šol na Obali.

Večja občutljivost za medkulturnost, ki se je pokazala pri učiteljih sloven-
skih in italijanskih šol na Obali glede na ostale regije, je skladna z ugotovitvami 
drugih raziskav, da je stopnja prisotnosti medkulturne perspektive učiteljskega 
kadra šole odvisna od okolja, v katerem se šola nahaja (Norberg 2000). Učitelji šol 
v Slovenski Istri, kjer tradicija medkulturne vzgoje v sistemu vzgoje in izobraže-
vanja sega v pozna petdeseta leta prejšnjega stoletja,4 so v primerjavi z drugimi 
4  V Slovenski Istri je bil leta 1959 vzpostavljen model dvojezičnega izobraževanja za osnovne šole, 
v katerem je obema etničnima skupinama omogočeno izobraževanje v lastnem jeziku, obenem pa se 
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regijami bistveno bolj naklonjeni načinu dela, pri katerem medkulturna vzgoja 
prežema vsa predmetna področja in se izvaja kot oblika dodatnega pouka, ki ga 
obiskujejo vsi učenci, in obratno, le redki posamezniki so bili mnenja, da bi se 
medkulturna vzgoja morala izvajati kot dodaten pouk za tuje učence.

2.2.2 Ocena učiteljev o heterogenosti razredov, v katerih 
poučujejo

Učitelji, ki smo jih zajeli v raziskavo, ocenjujejo, da so bili razredi, v katerih 
so poučevali v času raziskave, heterogeni tako glede prvega jezika učencev kot 
njihove narodnosti in državljanstva. 

Preglednica 2: Ocena učiteljev o heterogenosti razredov, v katerih poučujejo, po regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske šole

Skupaj 
SLO

ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Različno 
državljanstvo

56,0 84,8 67,7 69,3 81,0 63,0 38,1 63,0 65,8

Različna 
narodnost

96,0 97,8 100,0 97,6 93,1 90,7 61,9 83,8 90,0

Različni prvi 
jezik

88,0 91,3 100,0 92,1 89,7 85,2 92,9 89,0 90,4

Brez odgovora ,0 2,2 ,0 ,8 ,0 ,0 4,8 1,3 1,1
SKUPAJ 240,0 276,1 267,7 259,8 263,8 238,9 197,6 237,0 247,3

Iz preglednice 2 je razvidno, da je kar 90,4 % učiteljev odgovorilo, da je se-
stava razredov, v katerih poučujejo, heterogena glede na prvi jezik učencev, pri 
čemer je bil tega mnenja pričakovano najvišji delež učiteljev manjšinskih šol na 
obeh straneh meje.

Odgovori učiteljev o jezikovni sestavi razredov so obratno sorazmerni odgo-
vorom o tem, da je medkulturna vzgoja dodaten pouk, ki je namenjen tujim učen-
cem. Tako je 100,0 % učiteljev italijanskih šol na Obali odgovorilo, da so razredi, v 
katerih poučujejo jezikovno heterogeni in nihče ni bil mnenja, da je medkulturna 
vzgoja specifična oblika izobraževanja namenjena tujim učencem. Nasprotno je 
le 85,2 % učiteljev iz Benetk in Ravenne ocenilo, da so njihovi razredi jezikovno 

učenci obvezno učijo tudi drugega jezika: v šolah s slovenskim učnim jezikom se izvaja obvezen pouk 
italijanščine, in obratno, v šolah z italijanskim učnim jezikom se učenci obvezno učijo slovenščino. Enak 
model je bil leta 1980 vzpostavljen še za srednješolsko izobraževanje in za predšolsko vzgojo, ki poteka 
zgolj v jeziku italijanske nacionalne skupnosti (Zudič Antonič in Zorman 2004).
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heterogeni in kar 9,3 % jih je bilo mnenja, da je medkulturna vzgoja oblika pouka 
za tuje učence. Ti podatki so skladni z ugotovitvami drugih raziskav, da je stopnja 
medkulturne občutljivosti učiteljev odvisna od okolja, v katerem se šola nahaja 
(Norberg 2000) in izkušenj, ki jih imajo učitelji z različnostjo (Banks 2001).

Ocena anketiranih učiteljev glede jezikovne heterogenosti razredov, v ka-
terih so poučevali v času raziskave, je podobna njihovi oceni glede nacionalne 
heterogenosti omenjenih razredov, pri čemer so bile vrednosti še nekoliko višje. 
Deleži odgovorov se po regijah gibljejo med 90,7 % in 100%. Izjema so bili učitelji 
šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, kjer je le 61,9 % učiteljev ocenilo, da so 
njihovi razredi heterogeni glede nacionalnosti, pri čemer jih je bilo kar 92,9 % 
mnenja, da so taisti razredi heterogeni glede prvega jezika učencev. 

 Najbolj nesorazmerni po regijah so bili odgovori učiteljev na vprašanje 
o heterogenosti razredov glede na državljanstvo učencev. Tako je več kot štiri 
petine učiteljev iz osrednjega dela Slovenije in iz regije Furlanija-Julijska krajina 
ocenilo, da so razrede, v katerih so poučevali v času raziskave, obiskovali učenci 
z različnim državljanstvom, medtem ko je bilo tega mnenja bistveno manj uči-
teljev iz ostalih regij, najmanj, le 38,1 %, učiteljev slovenskih šol v Italiji. S temi 
podatki se prav gotovo povezujejo podatki o pogledih učiteljev na medkulturno 
vzgojo (Preglednica 1), kjer so bili učitelji slovenskih šol v Italiji daleč najbolj 
nenaklonjeni zamisli, da bi se medkulturna vzgoja izvajala kot dodatni učni 
predmet za vse učence šole.

Nesorazmerje med oceno jezikovne heterogenosti na eni strani in oceno he-
terogenosti glede na nacionalnost in državljanstvo, ki se je pokazalo pri učiteljih 
slovenskih šol v Italiji, ter njihov pogled na medkulturno vzgojo kaže na podobno 
samopercepcijo učiteljev kot ne-kulturnih in neetničnih bitij, ki jo je med svojimi 
študenti – bodočimi učitelji opazil Banks (2001). V obeh primerih gre za obliko 
asimilacije, ki pa izvira iz skoraj diametralno nasprotnih okoliščin. Medtem ko 
Banks (2001) meni, da je pojav vezan na enokulturno izkušnjo večine učnega kadra 
v ZDA, torej kadra, ki ima izjemno omejene izkušnje z rasno, etnično ali socialno 
drugačnostjo in verjame, da sta rasa in kultura nekaj, kar je lastno odpadnikom 
družbe in drugačnim, gre v Italiji, kjer imajo učitelji manjšinskih šol stalen in 
bogat stik z različnostjo, pojav pripisati povsem drugačni obliki asimilacije, ki je 
v zgodovini Slovencev v Italiji v večji ali manjši meri prisotna vse od postavitve 
političnih mej, tihi asimilaciji.5 Pri tem Banks (2001) poudarja, da morajo učitelji 
5  O tihi asimilaciji Slovencev v Italiji pišeta Susič in Sedmak (1983), Susič ločeno še v letih 1998 in 2003. 
Bogatec (2008) se strinja, da je okrnjena ocena heterogenosti razredov, ki se je pokazala pri učiteljih 
slovenskih šol v Italiji, vezana na obliko asimilacije, pri čemer pa je mnenja, da se asimilacija dogaja 
posredno, v družinah mešanih zakonov. Ocenjuje, da je podatek o percepciji različnosti med učitelji 
vezan na dejstvo, da veliko učencev prihaja iz kulturno mešanih zakonov in se učitelji raje vzdržijo 
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najprej razviti lastne reflektivne kulturne in nacionalne identifikacije, če želijo 
učinkovito delovati v heterogenih razredih in pomagati učencem iz različnih 
kulturnih okolij in skupin, da si izoblikujejo jasne identifikacije. 

Poznavanje in razumevanje heterogenosti v raziskavo zajetih razredov, ki 
izhaja iz odgovorov učiteljev, smo primerjali s podatki o jezikovni in narodnostni 
sestavi ter državljanstvu taistih skupin učencev, ki so nam jih posredovale šole. 
Podatki v preglednici 3 prikazujejo povprečni delež učencev, ki imajo drugačno 
državljanstvo, katerih narodnost ni narodnost šole in katerih prvi jezik ni učni 
jezik šole.6

Preglednica 3: Deleži učencev z različnim državljanstvom, narodnostjo in prvim jezikom, kot 
so jih posredovale šole, po regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske šole

Skupaj 
SLO

ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske šole

Skupaj 
ITA SKUPAJ

Različno 
državljanstvo

10,0 30,0 8,0 16,0 30,0 10,0 5,0 15,0 15,5

Različna 
narodnost

25,0 70,0 30,08 41,7 20,0 10,0 40,0 20,0 30,9

Različni prvi 
jezik

25,0 70,0 43,0 46,0 25,0 10,0 25,0 20,0 33,0

Primerjava med odgovori učiteljev in šol je dokaj usklajena glede različnega 
državljanstva. Tako so se najvišji deleži odgovorov učiteljev pokazali v osrednji 
Sloveniji in v pokrajini Furlanija-Julijska krajina, kjer je tudi po podatkih šol 
primerjalno največji delež otrok, ki imajo drugačno državljanstvo od države, v 
kateri se nahaja šola. 

Tudi pri odgovorih na vprašanje narodnostne sestave razredov se ocena 
učiteljev in ocena šole dokaj prekrivata, izjema so učitelji slovenskih šol v Italiji, 
med katerimi jih je bilo le 61, 9 % mnenja, da so razredi, v katerih poučujejo, na-
rodnostno heterogeni, čeprav po podatkih šol le-te obiskuje okvirno dve petini 
učencev, ki niso slovenske narodnosti. Ta podatek potrjuje, da sta oceni jezikovne 
in nacionalne heterogenosti pri teh učitelji v nesorazmerju, ki smo ga predstavili 
zgoraj in utrjuje potrebo po njihovem aktivnejšem ukvarjanju s problemi asimi-
lacije in jasnejši kulturni percepciji in identifikaciji.

pri oceni njihovega kulturnega izvora. Torej je percepcija heterogenosti pri učiteljih vezana na način, s 
katerim opredeljujejo različnost samo.
6  Deleži so okvirni, izračunali smo jih na podlagi intervalov prisotnosti omenjenih učencev v skupini, 
ki je bila zajeta v raziskavo, kot so jih posredovale šole: nihče, od 1–20 %, 21–41 %, 41–60 %, 61–80 % 
81–100 %, ni podatka).
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Percepcija učiteljev o jezikovni heterogenosti pa je po naši oceni nekoliko 
okrnjena, saj se glede na relativno visok delež učencev, ki po podatkih šole prihajajo 
iz drugih jezikovnih okolij, in ob predvidevanju njihove normalne porazdelitve 
po razredih, z jezikovno različnostjo prav gotovo srečuje vsak učitelj, ki smo ga 
zajeli v raziskavo. Čeprav se stopnja heterogenosti med oddelki šole morda razli-
kuje, pa vendarle menimo, da razkorak med percepcijo heterogenosti razredov, v 
katerih poučujejo učitelji, in pomenu, ki ga pripisujejo medkulturni vzgoji, kaže 
na način učiteljevega delovanja, ki ni usklajen z njegovo definicijo medkulturne 
vzgoje. Banks (2001) opozarja, da večina pedagoške prakse še vedno utrjuje in 
ne izpodbija obstoječe družbene in politične hierarhije, kar prav za prav kaže na 
to, da imajo učitelji kljub dobrim namenom nepravi pristop k delu v jezikovno 
in etnično raznolikih razredih.

2.2.3 Vnašanje novosti v pouk kot prilagajanje spremembam v 
izobraževalnem kontekstu

Spremembe v družbenem in s tem učnem kontekstu pogojujejo spremembe 
v učnem procesu. Tako smo učitelje vprašali, ali v svoje delo z učenci vnašajo 
novosti, s katerimi pouk prilagajajo stalno spreminjajoči se jezikovni in kulturni 
raznolikosti sestavi razredov, v katerih poučujejo. Iz preglednice 4 je razvidno, da 
je večina v raziskavo zajetih učiteljev izjavilo, da so jih izkušnje s poučevanjem v 
heterogenih razredih spodbudile k uvajanju novosti pri pouku. 

Preglednica 4: Uvajanje sprememb pri pouku v heterogenih razredih učiteljev po regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske 

šole
Skupaj 

SLO
ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Ne % 40,0 19,6 29,0 29,9 13,8 22,2 31,0 21,4 25,3
Da % 60,0 80,4 67,7 69,3 82,8 72,2 57,1 72,1 70,8
Brez 
odgovora

% ,0 ,0 3,2 ,8 3,4 5,6 11,9 6,5 3,9

SKUPAJ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 50 46 31 127 58 54 42 154 281

Pri tem pa moramo izpostaviti podatek o deležu učiteljev, ki se s svojim 
delom ne prilagajajo jezikovni in kulturni raznolikosti svojih učencev. Iz 
preglednice je razvidno, da četrtina v raziskavo zajetih učiteljev v svoj pouk 
ni vnesla sprememb, ki jih zahteva delo v heterogenih razredih. Glede na to, 
da je 90,4 % učiteljev odgovorilo, da so v njihovih razredih prisotni učenci 
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različnih prvih jezikov in jih je bilo 90,0 % mnenja, da so v njihovih razredih 
učenci različnih narodnosti, ugotavljamo, da razmeroma visok delež učiteljev, 
ki smo jih zajeli v raziskavo, svojega dela ne prilagaja jezikovnim in kulturnim 
posebnostim svojih učencev, kar je zaskrbljujoče in kaže na pomembno neso-
razmerje med deklarativno oceno učiteljev o medkulturni vzgoji in njihovim 
dejanskim delovanjem.

Medkulturna vzgoja niso zgolj prireditve in druge dejavnosti, ki jih izvaja 
šola, ali učitelj v razredu. Medkulturnost mora prežemati vso učiteljevo delo-
vanje, kar zahteva medkulturno osveščenega in občutljivega učitelja, ki dosega 
vsaj najnižjo etnorelativno raven (Bennett 1993)7 v razvoju medkulturne obču-
tljivosti. Le medkulturno občutljiv učitelj bo prepoznal kulturne razlike med 
učenci in razvil ustrezno medkulturno kompetenco (Jokikokko 2005; Zudič 
Antonič 2009) in strategije dela, s katerimi bo učinkovito razvijal in podpiral 
osebno rast in uspešnost učencev iz vseh jezikovnih in kulturnih okolij. 

2.2.4 Dejavnost šole pri delu z učenci, ki prihajajo iz drugih 
jezikovnih in kulturnih okolij

Znanje jezika okolja in (s tem) učnega jezika šole je pomemben dejavnik 
integracije in občutka sprejetosti med učenci, katerih materinščina ni omenjeni 
jezik. Kot najpogostejšo stalno dejavnost pri delu z učenci iz drugih jezikovnih 
in kulturnih okolij šole organizirajo dodatne ure učenja jezika, ki je učni jezik 
šole in v šolah večinske etnične skupine s tem tudi jezik okolja. Na podlagi 
odgovorov, ki so jih podali učitelji, ugotavljamo, da večina šol, ki so bile zajete v 
raziskavo, tujim učencem ponuja dodatno učenje učnega jezika šole, pri čemer 
se deleži pritrdilnih odgovorov gibljejo med 83,9 % in 93,1 %. Izjema so le šole 
s slovenskim učnim jezikom v Italiji, kjer je več kot polovica učiteljev (57,1 %) 
odgovorila, da njihova šola ne organizira dodatnega pouka slovenščine.

7  Bennettov model razvoja medkulturne občutljivosti (1993) razlikuje med dvema makro skupinama 
ravni: etnocentičnimi in etnorelativnimi. Prva skupina obsega ravni zanikanja, obrambe in minimizacije, 
ki temeljijo na posameznikovem pogledu na svet z vidika njegove kulture. Druga skupina obsega ravni 
sprejemanja, prilagajanja in integracije, ki izhajajo iz razumevanja, da so vsaki kulturi lastne svoje poteze, 
ki se ne prekrivajo nujno s potezami drugih kultur.
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Preglednica 5: Načrtovanje dodatnega pouka učnega jezika šole za učence, katerih materni 
jezik ni učni jezik, po regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske 

šole
Skupaj 

SLO
ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Ne % 12,0 8,7 12,9 11,0 3,4 9,3 57,1 20,1 16,0
Da % 88,0 89,1 83,9 87,4 93,1 90,7 35,7 76,6 81,5
Brez 
odgovora

% ,0 2,2 3,2 1,6 3,4 ,0 7,1 3,2 2,5

SKUPAJ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 50 46 31 127 58 54 42 154 281

Učiteljeva percepcija ali in v kolikšni meri šola organizira dodaten pouk 
učnega jezika šole za učence iz drugih jezikovnih okolij, je v veliki meri vezana 
na število ur, ki jih šole temu namenjajo, in na oblike dela, s katerimi izvajajo 
dodaten pouk jezika. Podatki, ki so nam jih posredovale šole, kažejo na veliko 
heterogenost pri izvajanju dodatnega pouka učnega jezika šole kot načina vklju-
čevanja drugojezičnih učencev. Z izjemo dveh šol se dodatni pouk jezika izvaja 
na vseh šolah, pri čemer pa se število ur, ki je temu pouku namenjen, giblje med 
10 in 300. Tudi pri oblikah dela se kažejo zelo velike razlike, in sicer šole na Obali 
(slovenske in italijanske) ter slovenske šole v Italiji dodatni pouk jezika najpo-
gosteje izvajajo po pouku, šole v regiji Furlanija-Julijska krajina med poukom, 
šole v Benetkah in Ravenni dodatni pouk jezika porazdelijo enakomerno v delo 
med poukom in po njem, predvsem v obliki delavnic, medtem ko po podatkih 
šol iz osrednje Slovenije, le-te dodatni pouk jezika tujejezičnim otrokom nudijo 
stalno, tako med poukom in po njem, in sicer v obliki individualnega dela kot 
delavnic za skupine učencev. 

Medkulturna vzgoja ne pomeni zgolj dodatnega pouka učnega jezika šole 
za učence iz drugih jezikovnih okolij ali prireditev in drugih dejavnosti, ki jih 
izvaja šola ali učitelj, na katerih se pogosto celo niti ne uresniči pravi namen 
medkulturne vzgoje, saj predstavljajo in/ali utrjujejo stereotipe o kulturah ter 
spodbujajo razvoj nepravih predstav o drugačnosti (Banks 2001). Ima pa šola 
izjemno pomembno vlogo pri razvoju medkulturne občutljivosti in na sploh 
občutljivosti za drugačnost. Medkulturna vzgoja s pravim namenom (Gorski 
2008) se lahko razvija le tam, kjer medkulturnost in medkulturna vzgoja v celoti 
prežemata delo in življenje na šoli, kjer so učitelji in drugi zaposleni torej bolj 
občutljivi za delo z različnostjo, njihove kulturne identifikacije jasnejše in njihove 
predstave o medkulturnosti in delu v jezikovno, narodnostno in še kako drugače 
heterogenih skupinah ustreznejše. 
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3 Zaključki

Medkulturna vzgoja učence usposablja, da vzpostavijo občutljivo ravnovesje 
med kulturnimi, nacionalnimi in globalnimi identifikacijami, da razumejo, 
kako se konstruira znanje, in postanejo proizvajalci znanja ter sodelujejo v 
civilnih pobudah, ki ustvarjajo bolj humano družbo in svet. Kljub nedvomno 
dobrim namenom, ki jih imajo učitelji in drugi nosilci vzgoje in izobraževanja, 
velik del, po mnenju Gorskega (2008) celo večina pedagoške prakse še vedno 
utrjuje in ne izpodbija obstoječe družbene in politične hierarhije. Vsaka analiza 
medkulturne vzgoje bi zato morala med drugim pokazati obseg in omejitve 
zavezanosti posameznika, šolskega kolektiva in družbe nasploh k ustvarjanju 
resnično medkulturnega sveta.

Rezultati naše raziskave so v dobršni meri potrdili tezo o odsotnosti pravega 
namena pri medkulturni vzgoji med učitelji, ki smo jih zajeli v raziskavo. Tako 
je večina učiteljev odgovorila, da medkulturna vzgoja temelji na predmetnem 
in medpredmetnem povezovanju in torej zadeva vse učitelje šole, s čimer je 
medkulturni vzgoji pripisala pomembno vlogo v celotnem procesu vzgoje in 
izobraževanja. Njihova percepcija heterogenosti razredov, v katerih poučujejo, 
prilagajanje jezikovni in kulturni raznolikosti v teh razredih in seznanjenost z 
dejavnostmi, ki jih organizira šola za učence, ki prihajajo iz drugih kulturnih 
in jezikovnih okolij, pa je pokazala na razkorak med deklarativnim in njihovim 
dejanskim delovanjem, oziroma, kot pravi Gorski (2008), nepravim namenom 
medkulturne vzgoje, ki jo uresničujejo pri delu s svojimi učenci. 

Učitelji potrebujejo posebno občutljivost, da prepoznajo razlike med učenci, 
in medkulturno kompetenco, ki jim omogoča, da razvijajo in podpirajo osebno 
rast in učni uspeh vseh učencev, torej tudi učencev iz drugih jezikovnih in kul-
turnih okolij (Jokikokko 2005). Prava medkulturna vzgoja prežema vso učiteljevo 
osebnost in delovanje, pri čemer je bistvenega pomena, da ima učitelj jasne osebne 
nacionalne in kulturne identifikacije (Banks 2001), ki mu pomagajo, da razvije 
medkulturno občutljivost na ravni etnorelativnosti (Bennett 1993) in se poleg 
tega stalno izobražuje za delo v heterogenih razredih.

Območja, ki so skoraj v celoti medkulturna, ponujajo veliko priložnosti za 
odkrivanje različnih kultur in hkrati spodbujajo razvijanje medkulturne zavesti. 
Od vsakega posameznika, kot tudi od celotne družbe, pa je odvisno, ali bodo te 
priložnosti priznane in tudi upoštevane kot družbeno koristne. Če verjamemo, 
da je medkulturno zavedanje pomemben vidik medkulturnosti, ki omogoča 
uspešno delovanje sodobne večkulturne družbe, bomo, ozaveščeni o bogastvu 
medkulturnega okolja, pripravljeni na raziskovanje manjšinskih, večinskih, 
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drugačnih kultur. Priložnost predstavljajo tudi uradni in neuradni stiki med 
člani različnih skupnosti. Z vzpostavljanjem stikov spoznavamo različne kulture 
v sožitju, kar spodbuja razvijanje medkulturne zavesti. Obenem pa se pristni in 
pozitivno naravnani medosebni odnosi med pripadniki različnih narodnostnih 
skupnosti lahko vzpostavijo le, če se zavedamo lastne identitete in priznavamo 
obstoj drugih kultur v okolju, če zmoremo premostiti stereotipne predstave in 
predsodke. S tem v zvezi je smiselno poudariti, da tudi manjšinske kulture kot 
tudi vsak posameznik prispevajo k oblikovanju kulturne identitete okolja.

Medkulturne vzgoje ne uvajamo le v medkulturnih učnih skupinah, ampak 
njene elemente razvijamo neodvisno od tega, ali so v skupino vključeni tuji učenci 
ali ne. Medkulturna vzgoja je nova vzgojna dimenzija.

Če želimo pri pouku razvijati medkulturnost s pravim namenom, moramo 
na novo premisliti metode in oblike dela. Medkulturni pristop lahko uporabimo 
pri vseh predmetnih področjih, na katerem koli segmentu znanja in kurikulu. Pri 
tem ne gre za dodajanje novih vsebin v obstoječi kurikul, temveč za načrtovanje 
kurikula z na novo domišljenimi vsebinami, pristopi in učnimi ter vzgojnimi 
cilji (Zudič Antonič 2011).

Medkulturnosti ne moremo razvijati v procesih, ki so razdrobljeni in obča-
sni, temveč postopoma v med seboj povezanih korakih, ki so del etosa cele šole. 
Medkulturnost je koncept, ki je po naravi transverzalen in interdisciplinaren.
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Teacher’s views on intercultural education and 
their intercultural sensitivity

Summary

Teachers as conveyors of intercultural education in schools should be quali-
fied for teaching in linguistically and culturally heterogeneous classes, further-
more they should be sensible to linguistic, ethnic or social difference. In the 
paper the authors investigate the relationship between teachers’ comprehension 
of interculturality and their actual intercultural sensitivity as it emerges from 
their perception of linguistic and ethnic diversity of their students, introduction 
of innovation into instruction as means of adaptation to changes in the social 
context of education and their perception of school activities for students from 
other linguistic and cultural environments.

Intercultural education enables students to establish a sensitive balance 
between cultural, national and global identifications, to comprehend how know-
ledge is constructed and to become active constructors of knowledge as well as 
to participate in civil initiatives that promote a more humane society and world. 
Despite undoubtedly good intentions of teachers and other educators a consi-
derable part, according to Gorski (2008) even the majority of teaching practice 
still encourages rather challenges the social and political hierarchies present in 
our society. Each analysis of intercultural education should, among other, show 
the extent and limitations of the commitment to promoting a truly intercultural 
world on the part of each individual, school body and society in general.

Results emerging from our research confirm to a fair extent the notion of 
absence of true intent in intercultural education in teachers. Most teachers view 
intercultural education as subject and cross curricular activity, thus involving 
all teachers, conveying to intercultural activity an important role in the educa-
tion process as a whole. On the other hand, their perception of student diversity 
they teach, their adjustment to linguistic and cultural diversity and awareness 
of activities their schools offer to students from other linguistic and cultural 
environments reveal an inconsistency between teachers’ statements on intercul-
tural education and their actual conduct, or as Gorski (2008) states lack of true 
intercultural intent in the education they convey to their students.

Teachers require a particular sensitivity to recognize student diversity and 
intercultural competence to develop and promote personal and academic growth 
of all students, including those from other linguistic and cultural environments 
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(Jokikokko 2005). An effective intercultural education permeates teachers’ per-
sonality and conduct completely. As such it is possible only when a teacher has 
clear national and cultural identifications (Banks 2001) that allow him to develop 
an intercultural sensitivity at ethnorelative levels (Bennett 1993). A constant tra-
ining in teaching heterogeneous classes is another paramount factor in effective 
intercultural education.

Key words: teachers, intercultural sensibility, intercultural education, he-
terogeneous classes
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Marijanca Ajša Vižintin

Večkulturno šolsko okolje: izhodišče 
za razvoj medkulturne vzgoje in 
izobraževanja?

Izvleček

Na dveh osnovnih šolah v Sloveniji (Ljubljana, Koper) in na večstopenjski šoli 
s slovenskim učnim jezikom v Italiji (Trst) smo v kvalitativni raziskavi ugotavljali, 
v kolikšni meri učitelji in učenci prepoznavajo šolsko večkulturnost ter prepoznali 
primere dobrih praks na področju medkulturne vzgoje in izobraževanja. V vseh 
treh šolskih okoliših prebivajo poleg pripadnikov večine (Slovenci oz. Italijani) in 
pripadnikov manjšine (italijanske v Sloveniji oz. slovenske v Italiji) tudi pripadniki 
priseljenskih skupnosti in njihovi potomci, večinoma z območja nekdanje skupne 
države Jugoslavije. Ugotavljamo, da le na eni šoli izhaja večina učiteljev pri razvoju 
medkulturne vzgoje in izobraževanja pri pouku iz večkulturnega šolskega okolja. 
Večina učencev na šolah izraža željo po večji angažiranosti učiteljev za vključevanje 
prikaza šolske večkulturnosti med učnimi urami. Učitelji z razvito medkulturno 
zmožnostjo menijo, da bi morali učni načrti in učno gradivo vsebovati vsebine in 
cilje, ki bi podpirali dejansko družbeno večjezičnost in večetničnost ter razvijali 
medkulturno vzgojo in izobraževanje.

Ključne besede: medkulturna vzgoja in izobraževanje, medkulturna zmo-
žnost, otroci priseljenci, potomci priseljencev, slovenska manjšina v Italiji, itali-
janska manjšina v Sloveniji
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1 Uvod

V okviru slovensko-italijanskega projekta Eduka – Vzgajati k različnosti/
Educare alla diversità (2011–2014) so bile za potrebe kvalitativne raziskave med 
drugim namerno izbrane šole s šolskimi okoliši, v katerih poleg pripadnikov 
večine (Slovenci oz. Italijani) in pripadnikov manjšine (italijanske v Sloveniji 
oz. slovenske v Italiji) živijo tudi pripadniki priseljenskih skupnosti oz. “novih” 
manjšin in njihovih potomcev. V kvalitativno raziskavo so bile zajete tri šole: 
dve osnovni šoli v Sloveniji (Ljubljana, Koper) in večstopenjska šola s slovenskim 
učnim jezikom v Italiji (Trst).1 V raziskavi smo želeli odkriti, v kolikšni meri 
učitelji in učenci prepoznavajo svojo dejansko šolsko večkulturnost. Poleg tega 
smo želeli prepoznati primere dobrih praks na področju medkulturne vzgoje in 
izobraževanja na šolah, in to znotraj rednih učnih ur, ter izvedeti mnenje učiteljev, 
koliko obstoječa učna gradiva obravnavajo dejansko družbeno večkulturnost in 
spodbujajo medkulturno vzgojo in izobraževanje.2

Medkulturna vzgoja in izobraževanje je koncept, namenjen vsem prebivalcem 
družbe, izpostavlja Micheline Rey-von Allmen (2011: 35–38). Medkulturni odnosi 
ne zadevajo samo tujcev ali katere koli posebne skupine; medkulturno izobraže-
vanje ni izobraževanje za priseljence (t. i. “Ausländer Pädagogik” oz. pedagogika 
za tujce), ampak zahteva delo za kvalitetne odnose med katero koli skupino ljudi z 
drugimi. Medkulturnost se mora razvijati na vseh družbenih področjih, ne samo 
v izobraževanju. Pomembno je izobraževanje učiteljev. Medkulturnost zahteva 
objektiven in znanstveni opis dinamične ter spreminjajoče se resničnosti (Rey-
von Allmen 2011), k čemur prispeva tudi pričujoča raziskava, izvedena v okviru 
projekta Eduka – Vzgajati k različnosti/Educare alla diversità (2011–2014).

Kvaliteta medsebojnih odnosov pri medkulturni perspektivi ne zadeva samo 
odnosov med posamezniki in skupinami iz različnih kultur, ampak tudi odnose 
med posamezniki in skupinami iz iste kulture. Vendar je bilo medkulturno delo 
v zahodnih industrijskih evropskih državah uvedeno predvsem v povezavi s 
priseljensko izkušnjo (Rey-von Allmen 2011). Toda izkušnje preseljevanja so pri 
(otrocih) priseljencih različne: razlikujejo se njihova izhodišča in pogoji (npr. za 

1  Osnovna šola v Sloveniji traja devet let (od šestega do štirinajstega leta starosti). Osnovna šola v 
Italiji traja pet let; srednja šola I. stopnje tri leta. Večstopenjska šola združuje predšolsko izobraževanje 
(od tretjega do šestega leta starosti), osnovno šolo (pet let: od šestega do desetega leta starosti) in nižjo 
srednjo šolo (tri leta: od enajstega do trinajstega leta starosti). 
2  V polstrukturiranih intervjujih so bila tudi druga vprašanja, namenjena prepoznavanju stereotipov, 
predsodkov, primerov diskriminacije; o vrstah podpore učiteljem in vrstnikom ob vključevanju 
novopriseljenih otrok; o poučevanju slovenščine oz. italijanščine kot jezika okolja; o odnosu do maternega 
jezika v šoli in doma; o sodelovanju med šolo in starši idr. – vendar se zaradi omejenosti prostora 
osredotočamo le na dve raziskovalni vprašanji.
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izobraževanje, zaposlitev, bivanje) tako v državi izvora kot v sprejemni državi; 
različni so vzroki (ali kombinacija vzrokov), zaradi katerih je prišlo do selitve; 
družinski člani se lahko preselijo vsi hkrati ali postopoma (Milharčič Hladnik 
2010). Nekateri živijo v nespodbudnem in ekonomsko šibkem okolju – zanje je 
spodbuden in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem še posebej pomemben. 
Drugi živijo v spodbudnem okolju, starši so izobraženi, dobro vključeni v okolje 
in nudijo otrokom podporo pri izobraževanju, vključevanju in pri drugih dejav-
nostih. Njihovo domače okolje je zavestno večjezično in večkulturno, zavedajoč 
se, da je identiteta sestavljena in spreminjajoča se kategorija.

Medkulturna vzgoja prispeva k postopnemu prehodu od večkulturne družbe, 
ki je dejstvo, do medkulturne družbe, v kateri prihaja do medsebojnega sode-
lovanja in povezovanja v skupnost. “Ko govorimo o medkulturnosti, govorimo 
o etnično-političnem projektu, ki stremi k temu, da bi v večetničnih družbah 
rešili probleme sobivanja med skupinami različnih kultur tako, da bi promovirali 
aktivna srečanja in neprekinjeno komunikacijo med njimi. […] Osnovo medkul-
turnosti predstavlja dinamičen koncept kulture, ki je občutljiv na spremembe 
in je v nenehnem preoblikovanju. Predstavlja torej koncept vizije narodnosti, ki 
jo posameznik svobodno izbere in ki mu ni vsiljena. Tako odpade vsaka oblika 
dogmatizma, saj se vsaka kultura vključi v proces preoblikovanja in je pripravlje-
na na to, da iz drugih kultur prevzame najboljše, kar lahko posamezna kultura 
ponudi” (Bogatec, Zudič Antonič 2012: 1–2). Klara Skubic Ermenc (2006) razume 
medkulturnost v pedagogiki kot načelo in ne kot posebno disciplino, kar je tudi 
temelj v modelu medkulturne vzgoje in izobraževanja Marijance Ajše Vižintin 
(2013, 2014). Ta je namenjen uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev prve 
generacije (novopriseljenim otrokom) in razvoju medkulturnega dialoga na šoli, 
sestavljen pa je iz sedmih elementov: 1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično 
načelo; 2. sistemska podpora za uspešno vključevanje otrok priseljencev; 3. učitelji 
z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi 
pri vseh učnih predmetih; 5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli; 6. sodelova-
nje s (starši) priseljenci; 7. sodelovanje z lokalno skupnostjo. Vključevanje otrok 
priseljencev je uspešnejše, če so navedeni elementi ter dejavnosti in podporni 
mehanizmi znotraj njih med seboj povezani in se dopolnjujejo.

Leta 2006 sta Mojca Peček in Irena Lesar (2006: 193) kritično ocenili, da 
je slovenski šolski sistem pri obravnavi izobraževanja otrok priseljencev šele 
pri vzpostavljanju večkulturnosti, medtem ko so stališča učiteljev pogosto še 
na stopnji asimilacije. Učitelji pogosto ne prepoznavajo svoje odločilne vloge v 
procesu vključevanja otrok priseljencev, zato ne iščejo konstruktivnih rešitev, 
ki bi jim omogočale premostitev povsem objektivnih preprek pri učenju: “Med 
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slovenskimi učitelji je pogosto stališče, ki kaže na njihovo neprepoznavanje lastne 
aktivne vloge pri vključevanju “drugačnega” učenca. Pogosto pripisujejo ostalim 
učencem in njihovim staršem večjo vlogo za vključitev priseljenega učenca kot 
samim sebi. To napeljuje na veliko verjetnost, da učitelji ne prepoznavajo svoje 
vloge pri oblikovanju razreda kot skupnosti” (Peček, Lesar 2006: 199). Vendar 
obstajajo tudi učitelji, ki prepoznavajo svoj primanjkljaj znanja na področju vklju-
čevanja otrok priseljencev. Udeležujejo se usposabljanj, pridobivajo novo znanje 
in si izmenjujejo izkušnje: “Na mnogih izobraževanjih smo dobili potrditve za 
dobre načine in oblike dela z učenci migranti, ki jih na Osnovni šoli Koper že 
izvajamo, hkrati pa pridobili še kako potrebna znanja, ki so nam v pomoč pri 
našem delu. Različna izobraževanja so bila tudi lepa priložnost za izmenjavo iz-
kušenj in predstavitev različnih primerov dela z učenci migranti, ki jih razvijajo 
različne šole po Sloveniji” (Jelen Madruša 2010: 19).3 Le učitelji, ki imajo sami 
razvito medkulturno zmožnost, lahko to razvijajo pri svojih učencih.

Posamezni učitelji se veliko posvečajo razvijanju medkulturne zmožnosti 
ter vzpostavljanju medkulturne vzgoje in izobraževanja. Učitelji, ki so to želeli, 
so pri vključevanju otrok priseljencev dobili pomembno podporo in koristne 
nasvete pri vodstvu šole, na obeh sodelujočih šolah v Sloveniji tudi pri šolski sve-
tovalni delavki. Usposabljanja, na katerih so učitelji razvijali svojo medkulturno 
zmožnost in si izmenjevali primere dobrih praks, so potekala različno: na šoli v 
Ljubljani je potekalo nekaj usposabljanj za celoten šolski kolektiv, prevladujejo pa 
posamezni angažirani učitelji, ki so zelo aktivni pri projektih.4 Na šoli v Kopru so 
imeli veliko usposabljanj in projektov za celoten učiteljski kolektiv,5 posamezni 
3  Učitelji smo videli, da pri delu s to populacijo otrok potrebujemo nekatera specifična znanja, zato smo 
se vključili v različna izobraževanja, med katerimi naj omenim Poučevanje slovenščine kot tujega jezika; 
Slovenščina kot drugi/tuji jezik v jezikovno homogenih in heterogenih razredih; Z igro do strpnosti in 
razumevanja drugačnih; Od kulture k interkulturi, od mene k tebi; Spodbujanje medkulturnega dialoga 
med učenci v sodobni šoli; Strokovni posvet o vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski 
šolski sistem in okolje ter medkulturni dialog s celotno šolsko populacijo (Jelen Madruša 2010: 19).
4  Sodelujejo pri projektih Unicefa (človekove pravice; spodbujanje umetnosti), Amnesty International; 
z Zvezo prijateljev mladine (gesla proti nestrpnosti so izobešena na šolskih hodnikih); delavnicah in 
izobraževanjih, ki jih pripravlja svetovalna delavka; pri meddržavnih izmenjavah (manjše skupine 
otrok). Izvajajo projekt Bralna pismenost z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo; projekt JA-LINK, 
pri katerem je sodelovalo več učiteljev (priprava učnih ur, na katerih so otroci spoznavali različne jezike: 
npr. kako se reče Dober dan, barve; vodja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani). Veliko projektov 
imajo s področja preprečevanja nasilja.
5  Šola sodeluje pri številnih projektih, med njimi so mnogi čezmejni (slovensko-italijanski). Z Ljudsko 
univerzo Koper sodeluje pri posredovanju informacij (tečaj slovenščine, nadaljnje izobraževanje) za 
starše priseljence, za katere so ob vpisu otroka na šolo pripravili tudi večjezične zloženke z osnovnimi 
informacijami o šoli. Šola sodeluje pri projektih Univerze na Primorskem (npr. Mladi v medkulturnem 
položaju, Eduka), s katero sodeluje tudi pri izmenjavi študentov (npr. študent s Poljske se je predstavil 
učencem). Sodelovali so s Pedagoškim inštitutom v okviru projekta Korak za korakom; pri projektih, ki jih 
vodi Zavod za šolstvo (Razred, stičišče kultur; Vsaka izkušnja nam bogati življenje), pri projektu Evropska 
vas. Izvajajo Unicefove delavnice. En teden gostijo otroke iz Nemčije (otroci iz slovensko-nemških družin, 
ki v Nemčiji obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine). Sodelujejo z drugimi šolami v okolju.
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učitelji pa so še posebej aktivni. Tudi na šoli v Trstu sodelujejo pri projektih;6 
učitelji niso izpostavljali posebnih usposabljanj s področja medkulturne vzgoje 
in izobraževanja, ampak so bila tej temi v preteklih letih namenjena številna 
državna usposabljanja. 

Namen tega prispevka je prikazati rezultate dveh raziskovalnih vprašanj: 1. 
kakšna je dejanska šolska večetničnost in večjezičnost (večkulturnost) v izbranih 
treh šolskih okoljih; 2. kateri so primeri dobrih praks na področju medkulturne 
vzgoje in izobraževanja, ki jih učitelji že izvajajo znotraj svojih rednih učnih ur, 
izhajajoč iz obstoječega učnega gradiva ali pa ga pripravljajo sami (v sodelovanju 
z učenci). Pri raziskovalnih vprašanjih soočamo tako perspektive učencev kot 
perspektive učiteljev. 

2 Metodologija

Kvalitativna raziskava je potekala v drugi polovici leta 2011 in v prvi polovici 
leta 2012.7 V raziskavo sta bila z vsake šole (po ena iz Ljubljane, Kopra in Trsta) 
vključena dva razreda, skupno šest razredov s 117 učenci, v starosti od enajst do 
štirinajst let (tretje triletje osnovne šole v Sloveniji oz. srednja šola I. stopnje s 
slovenskim učnim jezikom v Italiji). V 49 polstrukturiranih intervjujih, na katerih 
temeljijo prikazani rezultati raziskave v tem prispevku, je sodelovalo 33 učencev 
ter 16 učiteljev oz. strokovnih/svetovalnih/vodstvenih delavcev na sodelujočih 
šolah. Intervjuji so bili prepisani v knjižni jezik; v prepisih so izpuščena mašila 
in ponavljanja. Če povedanega nismo razumeli, smo postavili dodatna vprašanja; 
po potrebi so navedena v oglatih oklepajih.

Skupinski pogovori v razredih so bili prvotno namenjeni odkrivanju stališč 
o večkulturni šolski skupnosti ter opisovanju dejavnostim na šoli, ki spodbujajo 
medkulturno vzgojo in izobraževanje. Vendar je bilo treba vnaprej pripravljena 
vprašanja prilagoditi razmeram v razredu; skupinski pogovori so postali bolj 
uvod za spoznavanje in vzpostavitev zaupanja med osebo, ki je kasneje izvajala 
individualne intervjuje, in učenci. Drugi cilj skupinskih pogovorov, izbrati učence 

6  Šola veliko sodeluje s SLORI-jem (Slovenski raziskovalni inštitut Trst), npr. pri projektu Eduka, Mozaik; 
sodelovali so v evropskem projekt Comenius. Trenutno izvajajo na šoli dva dolgoročno pomembna 
projekta: prvi je Rasti v večkulturnem okolju (“Ker to je v bistvu naša realnost,” komentira vodja šole), 
znotraj katerega je zaposlen tudi koordinator, ki nudi in organizira konkretno podporo pri vključevanju 
za otroke priseljence (razumevanje, učenje slovenščine in italijanščine, dodatne ure za druge učne 
predmete, koordinacija sestankov učiteljev, vključevanje kulturnih posrednikov), in projekt Spoznavanje 
slovenskega jezika, slovenske kulture. 
7  V raziskavi in analizi so sodelovale sodelavke ZRC SAZU: mag. Metka Lokar, dr. Breda Čebulj Sajko, 
dr. Janja Žitnik Serafin, dr. Marijanca Ajša Vižintin.
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za individualne intervjuje, je bil dosežen in dopolnjen z nasveti strokovnih de-
lavcev na šoli. Cilj je bil izbrati učence iz treh skupin (1. medkulturno osveščen, 
senzibilen učenec, 2. medkulturno nesenzibilen, diskriminatoren učenec, 3. 
učenec, ki je doživel jezikovno ali kulturno diskriminacijo), s katerimi so bili 
naknadno opravljeni individualni intervjuji. Vsi intervjuvanci so prinesli pod-
pisano soglasje staršev o sodelovanju njihovih otrok v raziskavi. Izbor učiteljev, 
ki so sodelovali v intervjujih, je bil narejen v soglasju in po posvetu z vodstvom 
šole. To je tudi izpolnilo vprašalnik o splošnih podatkih o šoli8 (ravnatelj/-ica, 
tudi v sodelovanju s svetovalno delavko) in določilo, v katerih razredih bodo 
potekali skupinski pogovori.

3 Rezultati 

Odgovori sodelujočih v raziskavi so zaradi zagotovitve anonimnosti šifrirani: 
šola iz Ljubljane je šifrirana s črko (L) in številko intervjuja (L01–L06: učitelji; L07–
L15 učenci); šola iz Kopra je šifrirana s črko (K) in številko intervjuja (K01–K05 
učitelji; K06–K17 učenci); šola iz Trsta je šifrirana s črko (T) in številko intervjuja 
(T01–T07 učitelji; T08–T19 učenci). Odgovori so razporejeni v dva sklopa glede 
na raziskovalni vprašanji. 

Na šoli v Ljubljani (L) so bili opravljeni intervjuji z devetimi učenci. Vsi so 
rojeni v Sloveniji. Trije so povedali, do so tudi njegovi/njeni (stari) starši rojeni 
v Sloveniji. Pri ostalih šestih sodelujočih prihaja vsaj eden od (starih) staršev iz 
Hrvaške/Srbije/Črne gore. Pri enem sodelujočem se je stari oče priselil s Hrvaške, 
oče pa je delal v Švici 20 let; pri drugi sodelujoči je oče slovenski Rom, mama 
Srbkinja, za leto in pol se je družina preselila v Nemčijo, potem so se vrnili nazaj 
v Slovenijo. Med maternimi jeziki navajajo sodelujoči poleg slovenščine še hrva-
ščino, nemščino, romščino in srbščino. 

Na šoli v Kopru (K) so bili opravljeni intervjuji z dvanajstimi učenci, od 
tega jih je bilo deset rojenih v Sloveniji, eden na Slovaškem in eden v Bosni in 
Hercegovini. Pri devetih sodelujočih, rojenih v Sloveniji, se je vsaj eden od (starih) 
staršev priselil s Hrvaške/Kosova/Bosne in Hercegovine/Italije/Nemčije/Rusije; 
samo eden ne navaja, da so se (stari) starši ne priselili iz drugih držav. Med ma-
ternimi jeziki navajajo sodelujoči poleg slovenščine še albanščino, hrvaščino, 
turščino, srbščino. Številni imajo sorodnike v različnih državah, npr. v Avstraliji, 

8  Splošni podatki o šoli, pridobljeni z vprašalniki, niso navedeni, saj je bila vsem sodelujočim v raziskavi 
zagotovljena anonimnost.
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Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Italiji, v Nemčiji in Združenih državah Amerike, 
na Finskem in Slovaškem.

Na šoli v Trstu (T) so bili opravljeni intervjuji z dvanajstimi učenci. Med 
sodelujočimi se jih je sedem rodilo v Italiji, in sicer: štirje v slovensko-italijanskih 
družinah (mama Slovenka iz Italije, oče Italijan; v enem primeru je eden od starih 
staršev priseljen s Hrvaške), eden v slovenski družini (vsi (stari) starši Slovenci iz 
Italije). Med petimi novopriseljenimi učenci je vsem vsaj eden od maternih jezikov 
srbščina, pri čemer se je ena družina priselila iz Bosne in Hercegovine, štiri pa so 
se priselile iz Srbije. V eni srbski družini je mati Makedonka, v drugi Romunka. 
Med maternimi jeziki navajajo sodelujoči poleg slovenščine in italijanščine še 
romunščino in srbščino. 

3.1 Prepoznavanje večkulturnega šolskega okolja

Na šoli L večina učiteljev prepoznava šolsko večkulturno raznolikost: veči-
na učencev priseljencev prihaja z območja nekdanje skupne države Jugoslavije, 
izjemi sta dve Kitajki. Eden od učiteljev natančneje opiše etnično pripadnost ter 
izpostavi, da ima večina učencev slovensko državljanstvo: 

Državljanstvo je slovensko, tu in tam imamo kakšnega tujca, ki nima dr-
žavljanstva, drugo pa je seveda nacionalna ali pa kulturna pripadnost. Če 
govorimo bolj o nacionalni pripadnosti; praktično vsi, predvidevam, ker 
nekako ne zasledujem tega tako natančno, da bi spraševal vsakega, so najbrž 
Srbi in Hrvatje, Bošnjaki, imamo pa zagotovo tudi nekaj Albancev, kjer je 
problem tudi jezik. Konkretno v mojem razredu imamo trenutno tudi de-
klico, ki je Makedonka. Bivši jugoslovanski narodi; da bi tukaj imeli kakšne 
druge, ne vem zanje. No, imamo pa na šoli – čisti slučaj – dve Kitajki. […] 
Če bi spremljal po priimkih – pa še tam je včasih, so starši, recimo slovenska 
mama – včasih pride kakšna mama, otrok, slovenski priimek, mama pa govori 
hrvaško ali srbohrvaško. Če bi zdajle po priimkih pogledal eno redovalnico: 
7. razred, en hrvaški, dva, tri srbski, tri, štiri, pet, verjetno šest, sedem, osem, 
devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst … Trinajst od triindvajsetih – polovica. 
Čeprav mislim, da je bilo včasih še več. Tu nekje, nekako polovica otrok je, 
ki bi jih uvrstili med Neslovence (L04).

Dva meseca so imeli na šoli dva učenca Kurda. Medtem ko večina inter-
vjuvanih našteva priseljence z območja nekdanje Jugoslavije ter potrjuje, da je 
na šoli približno polovica učencev priseljenih iz drugih držav – pri čemer ne 
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ločujejo novopriseljenih otrok od potomcev priseljencev (t. i. druga in tretja 
generacija) – omeni ena učiteljica tudi priseljence iz Avstralije in povratnike iz 
drugih evropskih držav: “V razredu imamo veliko narodnosti: Albanci, Srbi, 
Bošnjaki, Hrvati; pridejo tudi iz Avstralije, zdomci iz drugih evropskih držav. 
Govorim o državljanstvu in narodnosti. Tu pri nas je približno pol slovenskih 
in pol drugih neslovenskih učencev, predvsem iz drugih bivših jugoslovanskih 
republik” (L03). Ena od učiteljic omeni tudi mešane zakone: “Mislim, da jih je 
veliko iz Hrvaške, Bosne, Srbije, s Kosova. Imamo tudi učence iz Makedonije, 
tudi iz Kitajske, recimo. Potem mešani zakoni, recimo s Tajske” (L05).

Tudi učenci na šoli L prepoznavajo etnično raznolikost na šoli, do česar neka-
teri izražajo zgolj strpnost, drugi pa vidijo v tem prednost: “je bolj malo Slovencev, 
ampak jih ne moti (staršev). V našem razredu smo samo trije fantje Slovenci. Ni 
razlike, če je Slovenec ali ne. Enako je” (L07). Nekateri učenci izpostavijo poleg 
etnične tudi versko raznolikost. Na šoli je “veliko kultur, ver iz Balkana. Tako 
lahko spoznavaš druge; bilo bi malo brezvezno, če bi bili vsi sami Slovenci, ka-
toličani; bi sicer vedel več o tem, ampak ne bi bilo tako pestro, raznoliko” (L14). 

Na šoli K večina učiteljev poudarja, da je na šoli malo otrok priseljencev (10 %, 
tj. okoli 50 otrok). Ti prihajajo zadnja leta večinoma iz Bosne in Hercegovine in s 
Kosova, v prejšnjih letih tudi iz drugih držav nekdanje skupne države Jugoslavije; 
redki so otroci priseljenci od drugod, npr. s Kitajske, iz Ukrajine, Litve: “Že od 
samega začetka, se spominjam, smo imeli na šoli Kitajca, iz Ukrajine smo imeli 
neko dekle pa iz bivših republik Jugoslavije, s Hrvaške, Bosne, Srbije, Makedonije, 
zadnja leta pa največ s Kosova. Italijanov nismo imeli. Pri nas imamo namreč 
italijansko osnovno in srednjo šolo, kot manjšina se vključujejo v te šole” (K04). 

Pred šestimi leti, takrat ko je bilo največ teh otrok s Kosova, nekaj jih je 
bilo tudi iz Bosne ... Zadnja iz Bosne je v 9. razredu, mislim da je četrto leto 
tukaj, medtem ko je s Kosova tudi v 9. razredu. V bistvu sem dopolnilni 
pouk slovenščine izvajala enkrat na teden, ne glede na to, od kod so prihajali. 
V različnih obdobjih smo imeli različno število otrok. Najmanj jih je bilo 
lani, mislim da štiri ali pet. Prvo leto jih je bila polna učilnica, ko sem imela 
konec junija celotedenski tečaj slovenskega jezika. Bilo jih je okrog 20, celo 
dva sta bila iz vrtca, ki sta sedaj v 5. razredu. Bilo jih je res ogromno (K03).

Pripadniki italijanske skupnosti in nekateri Slovenci obiskujejo šolo z itali-
janskim učnim jezikom v bližini:
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V naši šoli so se v glavnem šolali otroci s slovenskem jezikom, ker imamo 
v bližini šolo z italijanskim učnim jezikom. Meja med italijanskimi in 
slovenskimi otroki ni tolikšna kot med slovenskimi in recimo albanskimi 
in hrvaškimi otroki. Italijansko manjšino so naši sprejeli in se z njimi dru-
žijo brez problemov, medtem ko družin z albanskim, hrvaškim in srbskim 
ozadjem niso tako vključili v svoje delovanje. Italijanska narodna skupnost 
ima tudi svoje društvo, prirejajo skupne prireditve v krajevni skupnosti itn., 
medtem ko ostali otroci nimajo teh možnosti. Poleg tega je veliko slovenskih 
otrok vključenih v šolo z italijanskim učnim jezikom. Starši vidijo kot neko 
dodano vrednost to, da se lahko naši otroci tako zelo hitro naučijo italijan-
skega jezika (K01).

Za nekatere učitelje je delo z otroki priseljenci izziv: “Pred desetimi leti jih 
je bilo več iz različnih republik, zadnjih pet let jih je več s Kosova. Večkrat se 
preseljujejo, zato zamenjajo šolo. Počutim se prijetno, nikoli nisem imela težav 
in kadar pedagoginja pove, da bomo dobili novega učenca, sem navdušena in se 
sprašujem, kaj bo novega (K04)”. Večkrat pa učitelji v odnosu do novopriseljenih 
otrok izpostavijo težave, nesprejemanje – za razliko od sprejemanja pripadnikov 
italijanske skupnosti in potomcev priseljencev, ki jih nekateri učitelji prepoznavajo 
poleg novopriseljenih otrok: 

V naših šolah nimamo samo slovenskih otrok s slovenskim poreklom, 
ampak je veliko mešanih zakonov in zato imamo tudi več različnih kultur. 
Zato je prav, da poznamo te kulture, ki so okrog nas. V vseh razredih, ki jih 
poučujem, najdemo Bošnjake, Srbe, Albance. Imamo veliko primerov, ko so 
otroci že rojeni tu, starši pa so iz Srbije, Kosova. V vsakem razredu je od 20 
otrok približno pet z emigrantskim ozadjem ali iz mešanih zakonov, vendar 
so že dolgo v Sloveniji, da nimajo več težav (K05).

Novih otrok priseljencev na šoli ni veliko; nekateri, ki so šolo obiskovali 
v preteklih letih, so se preselili. S starši so odšli zaradi različnih razlogov živet 
drugam. V zadnjih dveh letih (šolsko leto 2011/12 in 2012/13) v šolo niso vpisali 
nobenega novega učenca priseljenca: “Takrat je bila vojna na Hrvaškem, smo jih 
imeli kar nekaj, sedaj pa se gradbeni delavci tudi vračajo, ker ni več služb, in tako 
v letošnjem letu na novo sploh nimamo vpisanih otrok iz tujih okolij. Poleg tega 
je velika fluktuacija in te družine se veliko selijo. Naše področje je malo dražje, 
stanovanja tukaj so zelo draga in seveda se selijo” (K01).
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Tudi učenci menijo, da v njihovem okolju ni veliko priseljencev – čeprav 
skoraj vsi, ki smo jih intervjuvali, koga osebno poznajo (iz zasebnega življenja 
in iz šolskega okolja) in ga tudi poimenujejo po imenu, npr.: “Ena je prišla tudi 
prav iz Bosne in ena je iz Hrvaške. Drugi pa so rojeni v Sloveniji, ampak imajo 
starše … in so se tudi tistega jezika naučili. […] Dosti prijateljev, ki so iz Bosne 
in tam. Oni so prišli sem in so hodili že v vrtec in 1. razred, če se niso že tu rodili 
in že znajo slovensko” (K07). “Eden je bil iz Bosne in eden je bil s Kosova” (K10). 
“Selma je iz Sarajeva, Sarah iz Slovaške” (K11).

Na šolo T, ki je šola s slovenskim učnim jezikom v Italiji, se vpisujejo slovenski 
otroci, otroci iz mešanih zakonov, vse več je italijanskih otrok in otrok priseljen-
cev, največ srbsko govorečih. Materni jeziki otrok na šoli so poleg slovenščine 
in italijanščine še srbski, romunski, bolgarski, hrvaški, ukrajinski, ruski jezik, 
portugalski, češki; trenutno ni albansko govorečih:

Slovenske družine so se začele izseljevati, imele so boljše pogoje in so se na-
selile v okolici mesta. Prazna stanovanja so naselili novi priseljenci: veliko 
je priseljencev z Balkana, največ je Srbov, je pa tudi veliko Romunov, nekaj 
Hrvatov, nekaj Bolgarov. Prihajajo družine tudi iz drugih krajev – nekaj je 
Albancev, Kitajci so, imamo Ukrajince, tudi kakšen Čeh se najde tu in tam, 
imamo enega fantka, ki je iz Brazilije, imamo dečke iz Indije, punčko, ki 
prihaja iz ene afriške države, zdaj smo vpisali enega Senegalca … je precej 
raznolika populacija. Velika je prisotnost popolnoma italijanskih družin, 
in tu ne mislim Tržačanov, ampak mislim tudi ljudi, ki prihajajo recimo iz 
Neaplja. Imamo, ne vem, očeta Bolgara ali Romuna, mama Srbkinja, tu se uči 
slovensko, italijansko, pa še angleško … ali pa recimo: oče Slovenec, mama 
Ukrajinka, tu se uči slovensko, italijansko, doma govorijo rusko; primer 
srbskega in hrvaškega zakona; mama Hrvatica, oče Srb, zdaj so v slovenski 
šoli, vsi se učijo slovensko – res je zelo raznolika prisotnost na tem obmo-
čju. In ta raznolikost prihaja v šolo. […] Vsi ti, ki prihajajo iz drugih držav, 
imajo večinoma tuje državljanstvo, skoraj do dvajset odstotkov je učencev, ki 
prihajajo iz drugih krajev. Temu številu otrok moramo dodati še vsaj dvajset 
odstotkov, če ne še več, otrok, ki prihajajo iz popolnoma italijanskih družin, 
tako da se število otrok, ki ne obvladajo slovenskega jezika ob vstopu v šolo 
giblje med 40 in 50 odstotki (T01).

Zaradi povečanega zanimanja za vpis na večstopenjsko šolo, ki je večji, kot 
je na šoli prostora, se med učitelji pojavlja dilema, komu dati prednost pri vpisu 
v vrtec:
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Imamo ustanovni zakon šol s slovenskim učnim jezikom, mislim da iz l. 
'62. Ta ustanovni zakon v drugem členu predvideva zelo jasno, da so šole s 
slovenskim učnim jezikom namenjene Slovencem, ki živijo v Italiji ali imajo 
stalno bivališče v Italiji. Vedno damo na prvo mesto otroke, ki prihajajo iz 
slovenskih družin, iz mešanih zakonov, med katerimi je eden izmed zakoncev 
Slovenec. Na drugem mestu so družine, ki prihajajo iz slovanskega okolja, ker 
je to bližji jezik za komunikacijo med učiteljem in učenci. Nazadnje damo 
druge narodnosti: italijanske in druge, ki niso slovanskega izvora (T01).

Tudi učenci s šole T prepoznavajo večkulturno šolsko skupnost, čeprav o 
tem ne razmišljajo veliko: “[Sošolci v prejšnji šoli]: eden je bil iz Rusije, drugi iz 
Ukrajine, tretji iz Bosne in “basta”. Vsi so prišli prvo leto v prvi razred. Nekateri 
niso govorili italijansko, ker italijansko se naučiš hitro. Če ne, drugi so se do 
konca drugega razreda že naučili slovenščino” (T08). Nekateri slovansko govoreči 
priseljenci vpisujejo svoje otroke namerno na šolo s slovenskim učnim jezikom: 
“[Kako to, da si se odločil za slovensko šolo?] Moj oče je rekel, da je slovenski 
jezik podoben srbščini in bom lažje razumel. Pri italijanščini bi sedel pri pouku 
in ne bi nič razumel” (T14).

“V glavnem smo bili vsi iz Italije. Nihče ni prihajal iz Slovenije. Jaz sem 
edina govorila slovensko, drugi so prišli na slovensko šolo, da bi se naučili 
tudi druge jezike. Imam eno sošolko, ki prihaja s Hrvaške, ime ji je Keri in 
ima sestro Nino. Hodim k njej in čeprav zna samo hrvaško, me razume, ker 
je njen jezik podoben slovenskemu. […] Ena sošolka je iz Srbije, en sošolec 
iz Bosne” (T10).

3.2 Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja znotraj 
šolskih učnih ur

Na šoli L učenci menijo, da je dejavnosti, ki bi spodbujale razvoj medkulturne 
vzgoje in izobraževanja pri učnih urah – premalo ali nič: “Ne, nimamo ničesar 
takega. Lahko bi bilo, ampak če ni, ni. Lahko bi, recimo, tisti, ki so prišli iz druge 
države, predstavili kakšen plakat o tej državi, da bi tudi mi vedeli, kaj delajo v tisti 
državi. Samo ena sošolka je to naredila, drugače nimamo tega” (L07). 

Pogrešam, da bi se vsak predstavil, od kod je, kako tam živijo, kakšne kulturne 
razlike so, na katerih področjih se razlikujemo, kako govorijo. Vse njihove 
lastnosti bi rada izvedela, pa včasih ni priložnosti. [Več bi rada vedela o svojih 
sošolcih, kot izveš o njih iz vsakdanjih pogovorov?] Ja, saj se pogovarjamo, 
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ampak ne prav dosti. [Kaj pa učitelji, ne dajo te pobude?] Včasih rečejo, da 
lahko kdo predstavi, ampak nihče ni prav navdušen, od učencev. [Če bi imeli 
kakšen projektni dan ali kaj takega?] To bi bilo meni super, da bi vsak pred-
stavil svoje. Tudi če bi bilo več ljudi iz iste države, bi lahko vsak povedal, iz 
katerega konca je, kako se tam razlikujejo. Tudi v Sloveniji se razlikujemo, po 
nošah, po vsem, če si recimo z Gorenjske, Štajerske, tudi jezik je drugačen. 
Zanima me, če so tudi drugje takšne razlike. Mislim, da bi moral to imeti 
vsak razred, vsaj enkrat. Da bi predstavili narodnosti v razredu. To bi bilo 
super. Recimo, da oče ostane v Srbiji, mati in otrok pa živita tukaj, bi tudi 
bolj razumeli in bi bili bolj sočutni, ne bi jih zaničevali ipd. Na drugih šolah 
imajo veliko raznih dni. Mi jih imamo precej malo. Bolj drugi (iz drugih 
šol) učijo mene, kot jaz njih o naši šoli. Ampak vem, da bi potem bili bolj 
zadaj z učnim programom; verjamem, da je dobro narejeno, kot je. Imajo 
pa druge šole veliko več kulturnih, športnih dni. Spomnim se, da je bila 
enkrat Evropska vas. To se mi je zdelo zelo dobro. Šla je moja sestra in mi je 
povedala o tem. Pripravili so razne nacionalne jedi. Vem, da je bilo super, 
ampak ni bilo priložnosti, da bi šla pogledat. [Se pravi, čutiš potrebo, da bi 
se na tej šoli dogajalo več stvari na to temo?] Ja, ker imamo res veliko raz-
ličnih nacionalnosti. Na drugih šolah, verjamem, da jih imajo tudi, ampak 
na naši šoli je res pisano. Včasih sploh ne veš, od kod je kdo zares. Misliš, da 
je Slovenec, pa ti potem pove, da je iz Makedonije. Si zelo presenečen (L09).

Vsi učenci so izrazili željo in potrebo, da bi dobili več priložnosti za prikaz 
svojih jezikov in navad ter jezikov in navad svoji sošolcev, saj jih drugačnost za-
nima: “Ja, včasih bi rad malo več. Ker če smo že takšna šola, smo malo posebni, 
in lahko veliko izveš, je zanimivo. Imajo svoje praznike in potem te zanima, kako 
imajo to, npr. muslimani, zakaj so pokriti, ne jedo svinjine ... [Misliš, da bi tudi 
sošolce to zanimalo?] Ne bi bil edini. [Se kdaj pogovarjate o tem?] Ja. Je nekaj 
punc, ki so zakrite in se pogovarjamo, zakaj” (L15).

Učitelji na šoli L možnosti za spodbujanje medkulturne vzgoje in izobraže-
vanja, medkulturnega dialoga na šoli znotraj pouka večinoma ne prepoznavajo. 
Pomembno podporo, če izrazijo potrebo, nudi učiteljem svetovalna delavka, kar 
potrdi večina učiteljev. Medkulturno vzgojo razvijajo le posamezni učitelji, ki si 
sami pripravljajo gradivo – kar priča o tem, da bi bilo treba tovrstne vsebine v 
učnih načrtih in gradivih posebej izpostaviti in učitelje dodatno izobraževati. 

Možnosti, kjer učenci lahko predstavijo svojo kulturo, je več na razredni 
stopnji, kjer je en učitelj, ki jih mnogo lažje povezuje med seboj in pelje 
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stvari. Na predmetni stopnji naj bi temu bile posvečene tematske razredne 
ure; a bom iskrena in bom povedala, da žal niso. Tega ne znamo izkoristiti. 
Razredne ure so namenjene bolj ugotavljanju prisotnosti, odsotnosti, opravi-
čevanju ... Potem je pa tako: tukaj obstajajo geografija, zgodovina, slovenščina 
absolutno, tuji jeziki, domovinska in državljanska vzgoja in etika – pri teh 
predmetih bi pravzaprav učitelji imeli ogromno možnosti, da izpostavijo to 
temo. Možnosti so, so pa premalo izkoriščene. Bojim se, da v primeru, če 
bi imele vsebine pri teh predmetih, v katerih bi tuji otroci lahko predstavili 
svojo kulturo, hrano, športnike, da se to ne bi zgodilo (L01).

Nekateri učitelji se zavedajo svoje odgovornosti in možnosti za razvoj 
medkulturne vzgoje in izobraževanja pri učnih urah, so inovativni in vztrajni: 
“Pomembna je vloga učiteljev in staršev. Vendar predvsem učiteljev, ker mi smo 
tisti profesionalci, ki bi morali preseči predsodke, stereotipe in širiti obzorja. 
Starši – bi bilo dobro, da bi, vendar je tukaj manj možnosti, da mi vplivamo na 
to. To ni odvisno od izobrazbe, ampak predvsem od srčnosti. Lahko si dobro 
izobražen, pa si na nek način zelo ozek” (L02).

Ukvarjanje z večkulturnostjo zahteva od pedagoga zelo veliko senzibilnost, 
moraš biti pozoren, imeti zelo dober pristop. Najbolj narobe je, da sploh ne 
opaziš njihove drugačnosti – morda je celo nočeš videti. Ko pa delaš z njimi, 
vidiš, da jim moraš dati odprte možnosti. Paziš, da ne daš napačnega sporo-
čila otrokom, da ne podpiraš napačnih stvari. Heterogenost seveda spodbuja 
razvoj učiteljeve usposobljenosti, tudi upočasni njegovo delo, ker ti vzame 
veliko časa, da se seznaniš s tistim, kar želiš izboljšati; to delo me zagotovo 
bogati, zahteva od mene dodatno zaposlitev; mislim, da tudi z učitelji, ki 
veliko delajo na tem, dobro sodelujemo – seveda, niso vsi takšni […] Koliko 
se kdo angažira na tem področju, je odvisno od učitelja do učitelja. Jaz so-
delujem veliko z nevladnimi organizacijami (Unicef, Humanitas, Amnesty 
International), pri katerih dobim zelo veliko materiala. To vsebino potem 
vključujem v pouk po svoji presoji. Učenci lahko po svoji želji predstavijo 
svojo kulturo v angleščini; predstavijo nogometaše, smučarje, hrano svoje 
države. Jaz jih ne omejujem. Na steni visijo plakati, ki to pripovedujejo. Vedno 
se navezujemo na temo, ki jo jemljemo pri pouku in jo povežemo z njihovim 
življenjem. Vidi se, da so jim pomembni prazniki, jezik, hrana (L03). 
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Čeprav eden od sodelujočih učiteljev sam znotraj svojega učnega predmeta 
ne prepoznava možnosti za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja (to 
pravzaprav že počne), se je pozitivno odzval na pobude učencev:

Načeloma nikjer, vsaj pri mojih teh urah, konkretno pri zgodovini, ni nikjer 
tako, da bi to morali zelo poudariti, ni nekih napotkov. Pri državljanski vzgoji 
so vera, običaji in podobno, to je v 7. razredu. Tam se lahko o teh stvareh 
več razpravlja. Da pa bi posvečali še neke dodatne ure in napore temu, jaz 
osebno ne, ni kakšne večje potrebe. Jaz ne bi nikogar oviral, ampak prave 
potrebe nimajo. Recimo lani, ta deklica, ki jo stalno omenjam, je predlani 
v 7. razredu imela referat. Sama je želela predstaviti svojo vero. Naredila je 
plakat, ki je nekaj mesecev visel, predstavila ga je tudi v paralelki. […] Ena 
moja osebna izkušnja, ko se učimo o nastanku islama v 7. razredu, je zme-
raj, da kdo želi še kaj povedati. Enkrat mi je celo neka deklica prinesla mini 
Koran v zahvalo, da sem tako lepo govoril o njeni veri (L04).

Na šoli K številni učenci povedo, da se o raznolikosti pogovarjajo pri do-
movinski in državljanski vzgoji ter etiki, zgodovini, zemljepisu, slovenščini, 
italijanščini, angleščini, likovni vzgoji. Učenci menijo, da je v učbenikih o več-
kulturni Sloveniji in spodbujanju medkulturnega dialoga premalo zapisanega. 
Povedo, da so nekajkrat imeli priložnost, da so predstavili svojo izvorno državo, 
nošo, hrano in navedejo številne konkretne primere, npr.: “Lani sem imela pri 
slovenščini govorne vaje. Predstavljala sem svojo državo, jezik. In to vedno sem 
predstavljala svojo državo, pri vsaki govorni vaji. Pri državljanski vzgoji, tudi 
kdaj kaj povemo pri zgodovini” (K11).

Pri državljanski vzgoji se o tem veliko učimo. Človekove pravice, da smo si vsi 
enaki ne glede na barvo kože, pač, kakšni smo po postavi. Tudi pri geografiji 
kaj rečemo. Tudi pri zadnji uri, pri zgodovini, kjer govorimo o ljudstvih. […] 
Imeli smo projekt, narisati smo morali različnost. Si moral narisati, da so bili 
nekateri revni, nekateri niso imeli pravice do šole. So bili različni od nas. Smo 
morali narisati, kako to vidiš, kako tisti nimajo, ne smejo v šolo in morajo 
delati v tovarnah, mi pa tukaj hodimo v šolo in se nam ne da več hoditi, oni 
pa bi dali vse, da bi šli v šolo. Pri zadnji uri nas razredničarka veliko nauči. 
Sodeluje v različnih projektih. [Kateri predmet pa uči vaša razredničarka?] 
Likovno. [Zakaj se ti zdi pomembno, da se o tem učite v šoli?] Ker je prav, ker 
če bi bili vsi enaki, ne bi bilo zanimivo. In tudi, da nas tudi oni kaj naučijo, 



133

Večkulturno šolsko okolje: izhodišče za razvoj medkulturne ...

da ni prav, da se norčujemo iz drugega, da pokažemo, kako to mislimo, da 
oni kaj popravijo, tudi oni kaj povejo (K09).

Navedbe učencev potrdijo učitelji, ki podrobneje opišejo nekaj primerov 
medkulturne dejavnosti znotraj svojih učnih ur, s pomočjo katerih razvijajo 
medkulturno zmožnost vseh učencev ter spodbujajo medkulturni dialog:

Spoznavamo se preko različnih izbirnih predmetov, npr. pri verstvih in 
etiki izpostavijo, pripravijo, poslušajo glasbo. Res smo naredili veliko na 
tem. Spominjam se učenca, ki je prišel s Kosova in je imel na začetku ve-
liko težav. Pri državljanski vzgoji smo imeli v učnem načrtu temo družina 
in zmenila sem se z njim, da pripravi govorni nastop o svoji družini vse v 
albanščini. Stopil je pred tablo in imel govorni nastop. Sošolci so bili najprej 
šokirani zaradi jezika. Potem sem jih vprašala, kako se počutijo. Rekli so, da 
ne razumejo, pogovorili smo se o njihovih občutkih. Po tem nastopu je bila 
situacija v razredu popolnoma drugačna. Začeli so ga sprejemati, ponujali 
so mu zapiske in so spoznali, kako bi bilo, če bi se tudi oni znašli v enaki 
situaciji. To je bila pozitivna izkušnja. […] Ko se pogovarjamo o verstvih, na 
primer, učenci predstavijo islam, pravoslavno vero. Za otroke je zanimivo, 
ko spoznavajo, da obstajajo še druge vere. V bistvu ni večjih problemov 
in radi prisluhnejo. Z informacijsko tehnologijo se lahko povežeš, imamo 
spletne učilnice, zato mislim, da je tega dovolj. V učbeniku bi morda bilo 
potrebno še kaj dodati, pri kakšni temi morda bolj poglobljeno in pokazati, 
kje lahko dobimo še dodatno gradivo za nas učitelje, pa tudi otroke, ki jih ta 
tema bolj zanima. Učni načrt se je močno spremenil, učbeniki pa so zaradi 
zdajšnje ekonomske situacije ostali isti in jih ne smemo zamenjati, zato se 
malo lovimo (K04).

Večina učiteljev izraža potrebo po spremembah v učnih načrtih in učnem 
gradivu, v katerih bi bila slovenska večkulturnost ter razvoj medkulturne vzgoje 
in izobraževanja podprta tudi s cilji in vsebinami. Vendar so učitelji z zelo razvito 
medkulturno zmožnostjo do učnega gradiva, v katerem prepoznavajo zahodno/
severno evropocentričnost, in svojih sodelavcev, ki ne prepoznavajo večkulturnosti 
v svoji razredih, tudi kritični. Predlagajo nekaj rešitev: 

Premalo, ker bi moralo biti tudi na več področjih, morebiti pri državljanski 
vzgoji in etiki … več poudarka pri razrednih urah, tudi pri slovenščini v 
končni fazi. Mislim, da bi morali, tako kot smo še v Jugoslaviji, prebirati dela 
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hrvaških, bosanskih in ostalih pesnikov in pisateljev. V to bi morali vključiti 
tudi medkulturnost […] Ne vem, kako bi ostali to sprejeli. Mogoče bi imeli 
kakšni kleni Slovenci kaj proti (K03).
Učbeniki, mislim, da ne vključujejo dovolj tega. Nisem opazila, da bi imeli 
vključeno medkulturno vzgojo. Učitelj mora posebej iskati taka gradiva, 
posebej mora pripravljati tudi gradiva glede na učence, ki jih ima v oddelku. 
Učitelj je tisti, ki ve, da so taki otroci v oddelku prisotni. Že zaradi predsodkov 
in zaradi nestrpnosti do “drugačnih” bi bilo mogoče kaj malega potrebno 
vključiti, tako da se otroci seznanijo. Kakšno besedilo, ki bi ga lahko tudi naši 
prebrali. Na primer pri gospodinjstvu kakšno besedilo o prehrani, kakšno 
pesem pri književnosti. Pri vzgojnih predmetih – pri glasbi, likovni ume-
tnosti bi se dalo predstaviti slikarja, glasbenika. Več tega je iz germanskega, 
romanskega sveta, z Balkana manj. Tudi televizija; gledam nadaljevanke, 
imajo več svetovnih … tudi jaz poznam več teh slikarjev. Še nekaj, mi tudi 
obiščemo več zahodnih držav kot vzhodnih. Z vzhodno kulturo imamo kar 
nekaj težav (K01).

Na šoli T učenci menijo, da obravnavajo etnično in jezikovno raznolikost pri 
pouku zelo redko, po navadi nepovezano s šolsko večkulturnostjo: “Učili smo se 
samo Egipt, Feničani, Mezopotamija … zato se nismo imeli časa pogovarjati o 
tem” (T08). Pri pouku se ne pogovarjajo o različnosti (ali pa zelo redko), niti pri 
zgodovini, zemljepisu, slovenščini ne, tudi v učbenikih ni te snovi (T08), (T09). 
Tako učitelji kot učenci to opravičujejo z obravnavo predvidene učne snovi; dva 
omenita slovenščino, eden posebej pouk književnosti:

Morali bi imeti več tega. [Pa se vi v šoli to sploh kdaj učite?] Predvsem pri 
slovenščini. Ko imamo dve uri, se pogovarjamo o vsem. Ko beremo, govorimo 
o književnosti. [Kaj pa pri zgodovini in geografiji?] Pri zgodovini se učimo, 
Grke smo se učili, tudi Franke, Karel Veliki; zdaj se učimo o muslimanih, 
o Mohamedu; pri zemljepisu pa se učimo … ne pride mi na misel … če je 
sonce, če je oblačno. [Sošolci, ki so od drugod: ali so imeli kdaj priložnost, 
da se predstavijo in povedo, od kod so, kateri jezik govorijo, kakšno imajo 
kulturo, kako se oblačijo, katero glasbo poslušajo?] Ja. Mislim, da so imeli 
tudi to možnost. V prvem razredu smo imeli učenko, ki je prihajala iz Rusije. 
Povedala je, kako se oblačijo, kaj plešejo, njeno življenje, ruski jezik. Ja, imamo 
tudi to možnost (T12).
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Nekateri učenci izražajo željo, da bi pri pouku obravnavali jezike, navade 
otrok priseljencev: 

Pri pouku s profesorji o tem malo govorimo, ker se začnejo jeziti, da moramo 
iti naprej s snovjo, da smo malo zaostali … ker moramo pisati teste, tako da 
profesorji niso za te stvari. Samo govorijo o tem, da se moramo učiti, mi pa 
bi imeli radi oboje. Morali bi predstaviti, kakšen je njihov značaj, povedali 
bi njihovo ime, kako to, da prihajajo iz raznih držav, kako se tam govori, 
kakšna je njihova kultura. Punce bi nas to zanimalo. Po navadi, če me kaj 
zanima … vprašam učiteljico geografije, kje je kakšna država, potem nas 
učiteljica nemščine nauči, kako je v Nemčiji, kako se tam pogovarjajo (T10).

Tudi učitelji na šoli T potrdijo, da se načrtno spodbujanje medkulturne vzgoje 
in izobraževanja, medkulturnega dialoga na šoli izvaja redko, ob posameznih 
priložnostih, praviloma le pri učiteljih z razvito medkulturno zmožnostjo. Učitelji 
to opravičujejo z obravnavo predvidene učne snovi in s pomanjkanjem tovrstnih 
vsebin v učbenikih (uporabljajo slovenske učbenike). Nekateri učitelji menijo, da 
se učenci ne sprašujejo osvoji identiteti, večjezičnosti, večkulturnem okolju in da 
obravnava tovrstnih tem pri tej starosti ni potrebna – da so pomembnejši odnosi 
med njimi, ne glede na to, kdo so in od kod so. 

Učiteljica angleščine ne prepoznava možnosti za razvoj medkulturne vzgoje 
in izobraževanja pri svojem pouku, obremenjena je z usvajanje učne snovi: “Pri 
meni je to zelo nevtralno, ker gremo na nekaj novega, spoznavamo nov svet. […] 
Ko otrok konča določeno osnovno in srednje šolanje, se vpiše na drugo šolo. 
Vprašajo ga, ali ste to naredili, in odgovarja, tega nismo, pa tega nismo. Vedno je 
ta strah. Mogoče bi lahko s popoldanskimi delavnicami ali v podaljšanem pouku 
… ampak v razredu pa ne” (T06). Nasprotno učiteljica nemščine prepoznava pri 
pouku veliko možnosti za pogovor o večkulturnosti v razredu – tako zaradi svoje 
razvite medkulturne zmožnosti kot zaradi učnega gradiva, ki odseva dejansko 
družbeno večkulturnost: nemški učbeniki v lekcijah prikazujejo turške otroke, 
ob čemer odpira pogovore o priseljencih na njihovi šoli: 

Mi imamo takšne učbenike, ki nam dopuščajo skoke izven vsakdanje 
jezikovne problematike. Imamo veliko učencev ki niso Nemci, so Turki. 
Zakaj je ta fantek, ki živi v nemškem okolju, Turek? Potem govorimo o tem. 
Imam veliko dijakov, ki imajo sorodnike na začasnem delu ali v Avstriji ali 
v Nemčiji. Oni mi to povedo. Učbenik nam včasih da povod, da preidemo 
tudi na te pogovore. Sicer pa se med sabo razumejo. Naši dijaki niso preveč 
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poučeni o tem, kar se tiče medkulturnosti. Jo izvajajo, mogoče pa tega ne 
vedo. Zakaj imamo kar naenkrat toliko sošolcev, ki so drugačni? O tem vidiku 
bi morali več razpravljati, imeti več predavanj. Pri državljanski vzgoji bodo 
kaj več izvedeli. O tem bi morali razpravljati tudi pri zgodovini, zemljepi-
su, pa v časopisih, na televiziji itd. Med uro se o tem pomenijo kaj več. Ko 
imamo božičnico in zaključno prireditev konec leta, se samodejno vošči v 
vseh jezikih. To je že del vsakdana, ampak oni se ne zavedajo, da je to nekaj 
drugačnega, da nas to bogati. Mogoče bi morali to bolj poudarjati. […] Naši 
dijaki nam sami dajo povod, če znamo prisluhniti, da se lahko marsikaj 
pogovorimo ob kakšnih praznikih ali počitnicah. Gredo na potovanja in 
ko pridejo nazaj domov, povedo, kje so bili. Zelo ponosni so, ko povedo, da 
gradijo hišo. Vedno najdem priložnost, da kaj povem na to temo. Tudi otroci 
govorijo o tem, zakaj kam gredo. Oni so tukaj v novem okolju, vendar niso 
izgubili stika s svojo kulturo (T07).

Tudi učiteljica slovenščine, zgodovine in zemljepisa9 pri zgodovini večkrat 
vpraša otroke priseljence o določeni temi/obdobju pri njih: “Če obravnavamo 
slovensko ali italijansko zgodovino, jih velikokrat vprašam, npr. če so srbski dr-
žavljani, kako je pri njih. Podobno je tudi pri jeziku, pri slovničnih vprašanjih na 
primer. Potem velikokrat marsikaj izvemo tudi iz njihovih osebnih izkušenj” (T05).

Posebnost so projektno zaposleni “kulturni posredniki”: to so priseljenci 
s svojo izkušnjo preseljevanja, ki sodelujejo pri pouku in predstavljajo izvorno 
državo, jezik, kulturo – če ga nimajo, pa se o izvorni deželi pouči učitelj sam: 

Imamo kulturne posrednike, ki pridejo prav iz tistega kraja; lani smo imeli 
romunsko posrednico, letos pa srbsko posrednico. Ona pride na šolo in nekaj 
ur posveti prav kulturi te dežele, pokaže slike, obrazloži, za Srbe je bila tudi 
pisava – cirilica. Govori tudi o vsakodnevnih izkušnjah ljudi, otrok, ko gredo 
v šolo, kakšne šole imajo tam, tako da si lahko predstavljajo, od kod pridejo 
ti otroci. Če pridejo iz kakšnega posebnega kraja, kot Brazilec, Indijec, se 
razredni učitelj malo nauči o tem kraju in skuša vsaj na začetku (prve mesece) 
organizirati določene dejavnosti, znotraj katerih lahko razred spoznava to 
drugo kulturo, drugo državo – pri pouku. Mislim, je po dogovoru. Po na-
vadi je en učitelj nameščen, da skrbi za razred, za stike med starši in tako … 
imenujemo ga razredni učitelj; ta učitelj ima največ ur v tem razredu (T04).

9  To je v Italiji na nižji srednji šoli en učni predmet z enim učiteljem, medtem ko so to v Sloveniji v 
tretjem triletju osnovne šole trije različni učni predmeti z dvema/tremi različnimi učitelji.
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Najmočnejši vtis so naredili na učence priseljenci sami, ki so obiskali šolo in 
predstavili svoje izkušnje: “Zelo se jih dotakne, ko vidijo prave izkušnje – da pride 
kdo, ki je to doživel, ki skuša povedati po slikah. To jih preseneti, ta vsakdanjost, 
kako so v bistvu lahko razlike med njihovem življenjem in življenjem koga drugega 
velike. Ko otroci vidijo te izkušnje, je to nekaj doživetega, zato so bolj pazljivi in 
bolj sočustvujejo, je nekaj resničnega, ne nekaj, kar piše v knjigah” (T04).

4 Diskusija in zaključek

Rezultatov, pridobljenih s to kvalitativno raziskavo, ne moremo posploševati 
na vse slovenske šole v Sloveniji ali na vse šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, 
saj so omejeni le na tri šole in na izbor določenih raziskovalnih vprašanj. Vendar 
nam slednji ponujajo vpogled v tri šolska okolja, njihovo dejansko večkulturnost 
in posamezne primere dobrih praks s področja razvijanja medkulturne vzgoje 
in izobraževanja znotraj pouka. Vse tri šole so večjezične, večetnične, večverske, 
večkulturne – vendar bi lahko le za eno šolo rekli, da na njej večina učiteljev, 
s katerimi smo opravili intervjuje, svoje večkulturno šolsko okolje jemlje kot 
izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja znotraj učnih ur. To je 
šola iz Kopra, medtem ko na drugih dveh šolah dejansko šolsko večkulturnost 
prepoznavajo kot možnost za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja le 
posamezni učitelji. 

Na šoli v Ljubljani (L) se sliši poleg slovenščine na šolskih hodnikih veliko 
različnih jezikov, predvsem z območja nekdanje skupne države Jugoslavije – 
vendar po intervjujih z učenci ostaja vtis, da sta večetničnost in večjezičnost 
nevidni, nepriznani, tabuizirani, da se o dejanski večkulturnosti na šoli javno 
in zavestno ne razpravlja. Šola ima po ocenah nekaterih učiteljev 60 % učencev 
tujega in 40 % slovenskega etničnega izvora (po ocenah drugih je priseljenih 
učencev okoli polovica vseh učencev), pri čemer ne ločujejo novopriseljenih 
otrok (otroci priseljenci prve generacije) od potomcev priseljencev (t. i. druga/
tretja generacija). Šolsko večkulturno raznolikost prepoznavajo tudi učenci sami 
in z njo sobivajo, tako v šolskem kot v zasebnem življenju. Največ priseljencev 
se je priselilo iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, s Kosova, nekaj otrok je 
iz Makedonije; iz drugih držav so otroci priseljenci redki, npr. dva s Kitajske, 
dva Kurda (za kratek čas, potem sta odšla), iz Avstralije, povratniki iz evropskih 
držav. Veliko je otrok iz mešanih zakonov, npr. tudi slovensko-tajska družina. 
Nihče od učiteljev ne izpostavlja posebej Romov, čeprav so na šoli. Nekateri učenci 
izpostavijo poleg etnične in jezikovne tudi versko raznolikost: poleg katoličanov 
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omenijo muslimane in pravoslavce. Na šoli v Kopru (K) zadnji dve leti na šolo niso 
vpisali nobenega novega otroka priseljenca. Priseljeni otroci prihajajo večinoma 
iz Bosne in Hercegovine ter s Kosova, v prejšnjih letih tudi iz drugih držav nek-
danje Jugoslavije, medtem ko se iz Kitajske, Litve, Ukrajine priselijo le posamezni 
otroci. Tako sodelujoči učenci kot učitelji poudarjajo, da je na njihovi šoli zelo 
malo otrok priseljencev (okoli 10 % oz. 50 otrok), sočasno pa vsi poznajo koga, ki 
se je priselil, in ga tudi poimenujejo. Veliko je v okolici in na šoli tudi potomcev 
priseljencev, ki jih posebej ne izpostavljajo; pripadniki italijanske manjšine pa 
se vpisujejo na bližnjo šolo z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. Na šolo s 
slovenskim učnim jezikom v Trstu (T) se vpisujejo slovenski otroci, otroci iz 
mešanih zakonov, vse več je italijanskih otrok in otrok priseljencev. Slovenci so 
se iz tega predela mesta večinoma odselili, prihajajo priseljenci, največ srbsko 
govoreči. Materni jeziki otrok priseljencev na šoli so poleg slovenščine še srbski, 
romunski, bolgarski, hrvaški, ukrajinski, ruski jezik, portugalski in češki jezik. 
Učitelji ocenjujejo, da ob vpisu na šolo okoli 50 % otrok ne zna slovenskega jezika. 

Večina učiteljev, ki poučuje danes, “ni bila deležna spoznavanja medkulturnih 
vsebin v okviru rednega univerzitetnega izobraževanja, vsaj ne v taki meri, kot 
to zahtevajo sodobne družbene okoliščine” (Bergoč 2011: 160), ampak si morajo 
učitelji to znanje pridobiti z dodatnim izobraževanjem. Učitelji z razvito med-
kulturno zmožnostjo na vseh treh šolah menijo, da bi morali učni načrti in učno 
gradivo vsebovati vsebine in cilji, ki bi podpirali dejansko družbeno večkulturnost 
in večetničnost ter razvijali medkulturno vzgojo in sodelovanje. To bi omogo-
čalo učiteljem, da se ne obremenjujejo s pomisleki, da bi zaradi medkulturne 
vzgoje in izobraževanje nastajali primanjkljaji pri obravnavi redne učne snovi, 
kar izpostavljajo posamezni učitelji na vseh treh šolah. Sočasno učno gradivo, ki 
odraža družbeno raznolikost, odpira pogovore o procesih preseljevanja in razvoj 
medkulturnega dialoga, npr.: na šoli v Trstu uporablja učiteljica nemščine nemške 
učbenike, v katerih poleg nemških otrok v lekcijah nastopajo tudi turški otroci. 
To učiteljica poveže z njihovo šolsko stvarnostjo in se z učenci odkrito pogovar-
ja o njihovih osebnih izkušnjah preseljevanja (ali so se preselili sami ali imajo 
razseljene sorodnike po različnih državah). Ta spoznanja potrjujejo ugotovitve 
nekaterih raziskovalcev (npr. Skubic Ermenc 2007; Žitnik Serafin 2008; 2012; 
Zudič Antonič 2010; Vrečer 2012), ki so že analizirali posamezna učna gradiva in 
pozivajo k spremembam: k vključevanju vsebin, povezanih z dejansko družbeno 
raznolikostjo ter k odstranitvi evropocentričnih vsebin, stereotipov, predsodkov.

Večina učencev na šoli v Ljubljani in v Trstu je izrazila željo po večji angaži-
ranosti učiteljev za vključevanje prikaza večkulturnosti med učnimi urami. Želijo 
več priložnosti, na katerih bi lahko prikazali značilnosti, bogastvo svoje kulture, 
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jezika. Med učitelji, ki so sodelovali v intervjujih, zaznavamo različno razvito 
medkulturno zmožnost: prevladujejo učitelji, ki ne prepoznavajo možnosti za 
razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja pri svojih predmetih, čeprav nekateri 
to občasno (na pobudo učencev) počnejo. To potrjuje ugotovitve Mojce Peček in 
Irene Lesar (2006), da učitelji pogosto ne prepoznavajo svoje odločilne vloge v 
procesu vključevanja otrok priseljencev, kar pomeni, da bi potrebovali tovrstno 
usposabljanje. Posamezni učitelji, ki imajo zelo razvito medkulturno zmožnost, 
sami pripravljajo svoje gradivo in v svoj pouk zavestno vključujejo medkulturne 
vsebine, temelječe na dejanski šolski večkulturnosti učencev; ti učitelji na šolah 
najpogosteje sodelujejo pri medkulturnih projektih.

Številni učitelji in učenci (predvsem na šoli v Kopru) povedo, da se o razno-
likosti pogovarjajo pri mnogih učnih predmetih znotraj šolskih učnih ur: pri 
državljanski in domovinski vzgoji ter etiki, zgodovini, zemljepisu, pri vseh jezikih 
(slovenščini, angleščini, italijanščini), pri likovni vzgoji. Učenci imajo veliko pri-
ložnosti, da – po vnaprejšnjem dogovoru – pri pouku predstavljajo svoj materni 
jezik, navade, kulturo, običaje iz izvorne države. Podobne možnosti imajo učenci 
pri posameznih učiteljih na šoli v Ljubljani (predvsem pri angleščini), medtem ko 
na šoli v Trstu učiteljica slovenščine, zgodovine in zemljepisa učence priseljence 
pri obravnavi določene vsebine vpraša, kako je z določeno temo (npr. pri pouku 
slovnice) v njihovem maternem jeziku.

Eden od intervjuvanih učiteljev na šoli v Trstu meni, da je na vse učence 
naredilo najmočnejši vtis to, da se je na šoli predstavila oseba s svojo osebno 
izkušnjo preseljevanja in vključevanja v novo družbo. Podobno izkušnjo lahko 
potrdimo tudi z delavnic in predavanj, izvedenih v okviru četrtega delovnega 
sklopa projekta Eduka – Vzgajati k različnosti/Educare alla diversità (2011–2014, 
glej Rezultati): na osnovnošolskih delavnicah po Sloveniji so bili naši gostje 
Anila Zaimi, Ibrahim Nouhoum (glej De Toni idr. 2012: 10; De Toni, Kožar 
Rosulnik, Vižintin 2013: 49–52), Alma Bejtullahu. Delavnice so bile namenjene 
vsem učencem v razredu, s čimer smo pri vseh razvijali njihovo medkulturno 
zmožnost; izvajalke10 ocenjujemo, da so delavnice z gosti pripomogle k razvoju 
medkulturne zmožnosti precej bolj kot le delavnice ali predavanja v srednjih 
šolah in na fakultetah brez gostov. 

Izpostavljamo, da niso vse šole tako zelo etnično/jezikovno/versko raznolike, 
kot so opisane tri, da imajo ponekod le nekaj otrok priseljencev, drugod več – a 
to pravzaprav ni pomembno. Vsak otrok si zasluži podporo pri vključevanju in 

10  Dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Mirjam Milharčič Hladnik, dr. Marijanca Ajša Vižintin, Klara Kožar 
Rosulnik, izvajalke Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, smo v letu 2013 in 2014 
v okviru projekta Eduka izvedle več kot 35 delavnic ali predavanj v Sloveniji in Italiji.
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spoštovanje. Vsak otrok je osebnost zase in potrebuje določene individualne 
prilagoditve – predvsem pa potrebujemo učitelje, ki razvijajo svojo medkulturno 
zmožnost, se dodatno izobražujejo, sodelujejo pri projektih, si med seboj izmenju-
jejo izkušnje in primere dobrih praks. Potrebujemo učitelje, ki bodo znali razvijati 
medkulturno vzgojo in izobraževanje znotraj svojih rednih učnih ur (ne samo 
projektno in občasno), izhajajoč iz dejanske šolske večkulturnosti. 

Multicultural school environment: a starting 
point for the development of intercultural 
education?

Summary

We performed our qualitative research in two primary schools in Slovenia 
(Ljubljana, Koper) and in multi-level school with Slovenian language in Italy. We 
wanted to find out, if student and teachers recognize their multicultural school 
environment. We also identified some best practices in the field of intercultural 
education. In those three school districts live majority (Slovenians in Slovenia, 
Italians in Italy), minorities (Slovenian minority in Italy, Italian minority in 
Slovenia) as members of immigrant communities and their descendants, mostly 
coming from countries of former Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina, Croatia, 
Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia). The results of our research show that 
only teachers from one school recognize their multicultural school environment, 
but only one develops intercultural education. The majority of students expressed 
a desire for more intercultural lessons. Teachers with developed intercultural 
competence believe that curricula and teaching material should contain more 
content and objectives in order to support the development of intercultural edu-
cation, considering real multicultural school environment. 

Key words: intercultural education, intercultural competence, immigrant 
children, immigrant descendants, Slovenian minority in Italy, Italian minority 
in Slovenia
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Flavia Virgilio

Med protokoli in prakso: medkultura, 
večjezičnost, heterogene učne 
skupine

Izvleček

Namen prispevka je spodbuditi refleksijo o medkulturnih / integracijskih 
procesih v heterogenih razredih čezmejnega območja ter se s pomočjo analize 
šolskih internih izvedbenih programov (v it. protocolli) za sprejem učencev tuj-
cev, osredotočiti na ključne vidike projekta EDUKA, predvsem na večjezičnost 
in medkulturno vzgojo.

Glede na ti ključni besedi smo določili dvoje raziskovalnih izhodišč: prvo 
izhodišče se navezuje na formalne šolske dokumente, posebno na izvedbene pro-
grame za sprejem učencev tujcev, učno prakso in dosežke na področju integracije 
/ interakcije, drugo pa na zaznavo večkulturnega konteksta, ki ga v šolskem okolju 
razvijajo dejavni udeleženci.

Analiza poteka po metodologiji študije primera.
Iz rezultatov analize je jasno razvidno, da so izvedbeni programi / protokoli 

predvsem upravno-administrativna orodja, ki jih potrebujemo pri izvrševanju 
normativnih nalog ali pa nam omogočajo pridobiti ustrezna finančna sredstva, 
ne morejo pa odražati integracijske/interakcijske prakse.

Ključne besede: medkulturna vzgoja, večjezičnost, izvedbeni programi za 
sprejem tujcev, šola, integracija
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1 Uvod

Enciklopedični slovar Zanichelli 2004 izraz “protocollo” (šolski interni iz-
vedbeni programi – prirejen izraz za slovenske razmere) razlaga na štiri različne 
načine. Prvi pomen se sklicuje na določena srednjeveška besedila; drugi pomen 
je povezan z registracijo uradnih listin, na primer notarske listine; tretji pomen 
zadeva mednarodne sporazume in šele zadnja razlaga se nanaša na pravila komu-
nikacije med sistemi, zlasti informacijskimi, ki omogočajo izmenjavo podatkov 
in njihovo interpretacijo.

Osnova za ta prispevek je analiza pravilnikov - protokolov za sprejem učen-
cev, ki jih izvajajo šole zato, da urejujejo vključitev tujih učencev. Šolski izvedbeni 
programi - protokoli obsegajo vse štiri pomenske vidike, ki jih uvaja enciklope-
dični slovar. So torej skupek postopkov, ki jih določajo evropski ali nacionalni 
centri zato, da uravnavajo vključevanje tujih učencev v šole. Pravilnik - protokol 
opredeljuje tudi način izvajanja postopkov vpisa ter načine vključevanja učencev 
v šolski kontekst. Hkrati določa strategije, s pomočjo katerih udeleženci z admi-
nistrativnega področja, predstavniki institucij in socialnih ustanov medsebojno 
sodelujejo pri spodbujanju procesov integracije. Protokoli - šolski izvedbeni 
programi na eni strani opisujejo postopek vključevanja (Zoletto 2007; 2012), 
na drugi strani pa opredeljujejo komunikacijo med različnimi udeleženci, ki so 
vpleteni v prakso sprejema in integracijske procese.

Raziskovalne dejavnosti na terenu1 so bile izvedene v 21 šolah v Italiji in 
Sloveniji. To so šole, ki imajo izrazito heterogeno šolsko populacijo. Pri izbiri 
šol se je predvsem upoštevalo kontekst večjezičnega šolskega okolja. Vključene 
so bile tudi šole, pri katerih šolski kurikuli formalno uvajajo pouk manjšinskih 
jezikov. Skupina strokovnjakov z Univerze v Vidmu se je usmerila v dve različni 
šoli; v koprsko osnovno šolo v Sloveniji in osnovno šolo v Italiji. Obe šoli sta bili 
izbrani za študijo primera. 

Glede na ključni besedi medkulturnost in večjezičnost sta bili določeni dve 
usmeritvi raziskave, ki izhajata iz naslednjih vprašanj:

- Kakšen je odnos med formalnimi šolskimi dokumenti, posebno med 
šolskimi izvedbenimi programi - protokoli, učno prakso in dosežki v 
procesih integracije in interakcije?

1  V strokovnem timu so sodelovali: Flavia Virgilio kot raziskovalka, Davide Zoletto v vlogi supervizorja 
pedagoških vsebin, Roberta Altin v vlogi koordinatorice in strokovno odgovorne osebe in Barbara 
Villalta kot nepogrešljiva strokovna sodelavka pod vodstvom direktorja CIP, g. Giorgia Zifferja. Vsem 
skupaj se iskreno zahvaljujem za sodelovanje v projektu. Raziskava na terenu je potekala vzporedno s 
kvalitativno raziskavo v sodelovanju z dr. Luiso Zinant.
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- Kako udeleženci, ki so vpleteni v šolsko stvarnost, zaznavajo dejavnosti 
v okviru medkulturne in večjezične dimenzije? 

Opredeljeni cilji so: 
- na temo raziskave razbrati diskurzivne prakse različnih šolskih realnosti;
- razbrati različne predstavitve/percepcije (učiteljev, učenčevih staršev) o 

učni in vzgojni praksi v heterogenih razredih; 
- na osnovi dejanske ocene ugotavljati načela, po katerih se spreminja učna 

praksa in dokumenti.

Metodološki okvir za izvedene raziskovalne dejavnosti je bila študija primera 
akcijskega raziskovanja (Yin 1994). Šoli sta bili izbrani zaradi njunih izrazitih 
posebnosti. V primeru šole A gre za osnovno šolo na italijanskem območju. Je 
paradigmatični zgled šole z visokim deležem tujih učencev. Je torej nazoren pri-
mer prikaza, kako heterogenost razredov ne učinkuje le na učni pristop, ampak 
tudi na kulturni, strateški in organizacijski vidik. Šola B pa ponazarja izrazito 
dinamiko med jezikovno večino in manjšino ter šolsko politiko čezmejnega 
območja. Ravnatelji in učitelji so bili vključeni v diskusijo o izsledkih raziskave. 

Raziskovalci so pri uvajanju metodoloških izbir uporabili tehniko argu-
mentacije, interpretacije, revizije teoretičnih izhodišč in diskusije o rezultatih z 
udeleženci projekta, in sicer tudi v funkciji ponovne preučitve/širitve teoretičnih 
izhodišč raziskave (Trinchero 2004: 158-159) in njihove vpletenosti v prakso.

2 Teoretični referenčni okvir

Teoretični referenčni okvir je pedagoškega in antropološkega značaja, s pou-
darkom na medkulturni pedagogiki in jezikovni antropologiji. “Gibanje oseb ob 
nacionalnih mejah sega daleč v preteklost, enako kot rojstvo države nekega naroda. 
Kljub temu pa se glede na zgodovino svetovnih migracij v današnjem času prvič 
dogaja, da se veliko število skupin zelo hitro in nenadzorovano oblikuje glede 
na jezik, vero, etničnost in kulturo. Ti procesi vedno znova sprožajo vprašanja 
na temo državljanstva, človekovih pravic, demokracije in vzgoje” (Banks 2009: 
10). Priseljenci, ki prekinjajo kontinuiteto procesa od prebivalca do državljana, 
kar je osnova za razsvetljensko teorijo o človekovih pravicah (Remotti 2008), 
postajajo utelešenje nekega nemira znotraj posameznega naroda in med narodi. 

Problematika procesov in modelov integracije je tako pereča, da postaja 
osrednji problem na ravni evropskih in lokalnih politik. Predvsem na mikroravni, 
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ko zaradi poudarjanja varnosti s strani politike, tvegamo izgubo ravnovesja in 
posledično generiramo tudi negativne učinke, zaradi katerih ne spodbujamo 
procesov integracije, temveč se celo približujemo rasnemu razlikovanju. Nazoren 
prikaz negativnih učinkov na javno mnenje je problematika množičnega izkrcanja 
beguncev (Van Aken 2005).

V poročilu OECD 2006 From Immigration to Integration: Local Approaches je 
zapisano, da je življenjsko okolje ključna dimenzija integracije. Tu se osebe sreču-
jejo, sobivajo, si delijo življenjski prostor in ritem. V tem smislu Banks (2009) pri 
analizi procesov integracije v šolskem kontekstu govori o paradigmi, ki vključuje 
različne dejavnike za spodbujanje integracijskih procesov. Med petimi ključnimi 
dimenzijami medkulturne vzgoje izpostavlja Banks vidik kulturne obogatitve šol-
skih zavodov v okviru procesov integracije/interakcije predvsem skozi dejavnosti 
formativnega značaja. Obenem dodaja, da je izgrajevanje zmožnosti2 (ang. capacity 
building) v okviru šolskih zavodov nujno povezano s specifičnimi vplivi na okolje. 
Šole pa so vpete v okolje, zato da jamčijo večjo pravičnost in nepristranskost in 
vsem nudijo možnost soudeležbe v skupnostih (Banks 2009: 17). V tem smislu je 
medkulturna vzgoja možna le v integriranem kontekstu, v katerem formalni in 
neformalni vzgojno-izobraževalni elementi prispevajo k opredelitvi integracijske 
paradigme, ki vključuje več dejavnikov (Banks 2009: 26–29). 

Evropske politike in politike držav OECD umeščajo integracijo priseljencev 
med osnovne prioritete. Zaradi tega promovirajo osmišljene nacionalne strategije, 
s katerimi naj bi omogočili izboljšanje obstoječih programov ali sprejeli nove akcij-
ske načrte. V ospredju evropskih politik je usmerjanje pozornosti na že vključene 
priseljence, hkrati pa je razvidna tudi skrb za prišleke. Skupni imenovalec vseh 
teh ukrepov je integracija, ki je postala prioriteta za trg dela in vzgojno-izobra-
ževalne procese. Med temi ukrepi je tudi uvajanje drugega jezika (OECD 2013).

Pri analizi jezikovnih vidikov smo izhajali iz načela, da v čezmejnem kon-
tekstu lahko v učni praksi in v življenju opazujemo udejanjanje koncepta t.i. 
“superrazličnosti” (Vertovec 2007). Ta označuje kompleksnost in členjenost kate-
gorij migrantov, ki se ne razlikujejo zgolj zaradi raznolike nacionalne ali etnične 

2 Izraz v angleščini: “capacity building” pomeni “izgrajevanje kompetenc”. Uporabljamo ga pri 
označevanju kontinuiranega procesa pri razvijanju kompetenc posameznika na ekonomskem, 
institucionalnem in menedžerskem področju. T.i capacity building se navezuje na organizirani notranji 
proces, ki ga krepijo in stopnjujejo zunanje spodbude. Te z uporabo izhodiščnih zmožnosti omogočajo 
razvoja različnih kompetenc. T.i capacity building se razlikuje od učnega procesa, ki ga opredeljuje 
začrtana učna pot. Učni proces vpliva na sposobnosti posameznikov in manj na učni kontekst ali šolski 
sistem, kjer se kompetence izražajo, prav tako ne spodbuja razvoj vseh možnih potencialov. T.i capacity 
building pa vključuje različne vrste dejavnosti, ki so vezane na razvoj človeških virov, ustvarjanje 
varnega in spodbudnega učnega okolja in opredelitev učinkovite učne poti, ki spodbuja ustvarjalnost in 
inovativnost ter se ne ukvarja le s posamezniki in organizacijo pouka, ampak tudi z okoljem, v katerem 
deluje posameznik in organizacije.
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pripadnosti, drugačnega jezika ali vere, temveč tudi glede na motivacijo, modele 
migracije in migracijske poti, integracijske procese v svet dela, reševanje stano-
vanjskega problema in dostop na trg dela gostujoče skupnosti (Vertovec 2010).

Eden izmed pomembnih učinkov “superrazličnosti” (Vertovec, Wessendorf 
2005) je ta, da jeziki, kulture, biografije, jezikovni repertoarji, oblike komuni-
kacije in interakcije med posamezniki, skupinami in skupnostmi ne morejo biti 
vnaprej določeni. Če povzamemo drugo tezo, ugotavljamo, da jezikovna raba ni 
več nujno vezana na določeno nacionalno ali etnično skupnost ali na različico 
splošno pogovornega jezika, ampak vključuje številne nepredvidljive aktivne 
udeležence, različne dejavnosti in ustvarjalne energije, ki so rezultat prepletanja 
stabilnosti in nestabilnosti, zaupanja v tradicijo in v zakonito postavljene pred-
pise, nastajanja novih oblik in njihova umestitev v jezikovno-socialno prakso 
(Pennycook 2010; 2012). 

Na splošno lahko v večini držav na svetu jezikovno situacijo označimo s 
konstanto, ki jo De Mauro (2006) poimenuje “kriza jezikovne monolitnosti”, in 
s Herderjevo trojico: en jezik-en narod-ena država, za katero De Mauro meni, 
da ni več razlogov za njen obstoj. Tudi na ravni jezikovnih teorij “ideja, da naj 
bi govorec sprejel le en jezik, ki ga dojema kot enovitega […], se postopno umika 
bolj realistični viziji govorcev, ki lahko živijo zelo svobodno, če uporabljajo je-
zikovna sredstva, ki jim jih nudijo njim znani jeziki, zato da se lahko izrazijo” 
(De Mauro 2006: 18–19).

Tudi dela Jacquemeta (2005), Gala (2006), Blommaerta (2010), Pennycoocka 
(2010) izpostavljajo, da je v času globalizacije potrebno jezike dojemati kot skupek 
virov, ki so nam vsem na razpolago. Uporabljajo jih skupnosti ali posamezniki. 
Zaznavamo jih torej kot lokalne ali mednarodne prakse ali kot mešanico raz-
ličnih praks.

Šolske stvarnosti, ki so predmet raziskav, so nedvoumno zgledi, kako se te 
mešanice udejanjajo v učnih praksah formalnega in neformalnega značaja.

3 Šolski izvedbeni programi - protokoli: 
diskurzivne prakse integracije/interakcije
Šolske izvedbene programe določajo šolski pravilniki v Italiji in v Sloveniji 

in predstavljajo orodje, preko katerega se uresničuje šolska zakonodaja in ki so 
prilagojeni glede na posamezen kontekst (Henriot-van Zanten 1994). V Italiji se 
uresničujejo normativi člena 45 DPR 31/8/99 št. 394 z naslovom “Vpis v šolo”. S 
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tem členom zakonodaja dodeljuje učiteljskemu zboru številne naloge in pripo-
ročila; v Sloveniji pa se šole ravnajo po dokumentu iz leta 2012. 

Že ob prvem pregledu zbranih podatkov je razvidno, da italijanske šole v 
Italiji sledijo protokolu, skladno z zakonodajo. Šole v Sloveniji pa ne upoštevajo 
predvidenega dokumenta z naslovom Smernice za vključevanje otrok priseljen-
cev v vrtce in šole iz 2012, čeprav tudi slovenska zakonodaja od šol to zahteva. 
V vprašalniku, ki je namenjen šolam, šestnajst šol izjavlja, da sledijo protokolu, 
štiri šole ne uporabljajo protokola, ena šola pa na to vprašanje ni odgovorila. 
Devet šol s slovenskega območja izjavlja, da se sklicujejo na omenjeni ministrski 
dokument iz leta 2012, in samo ena šola zatrjuje, da sicer ima pravilnik - proto-
kol, vendar ga ne udejanja. Na zahtevo po oddaji pravilnika - protokola se je ena 
izmed slovenskih šol v Sloveniji odzvala s kratkim dopisom, v katerem pojasnjuje, 
da v primeru prisotnosti učencev, katerih prvi jezik ni slovenščina, šola s strani 
Ministrstva za šolstvo pridobiva dodatna sredstva za organizacijo pouka prvega 
jezika; ta sredstva pa niso predvidena za druge dejavnosti. 

Slovenska šola v Italiji (Srednja šola Ivan Cankar, Trst) pa je oddala lasten 
pravilnik - protokol kot referenčno gradivo za integracijo tujih učencev. Priložila 
je tudi kratko predstavitev projektov, ki jih je šola izvajala v okviru večjezikovne 
in medkulturne vzgoje. Druga slovenska šola v Italiji (Srednja šola Doberdob) je 
izjavila, da sicer ima protokol, vendar ga ne uporablja. Oddala je Smernice iz leta 
2006 (ita. Linee Guida 2006), temeljni dokument vzgoje in izobražvanja, ki ga je 
letos nadomestila nova različica Smernic iz leta 2014 (ita. Linee guida 2014), ter 
okrožnico iz leta 2010, ki opredeljuje maksimalni delež prisotnosti tujih učencev 
(30 %) v posameznem razredu.

Zbrani podatki potrjujejo, da ima večina šol (17/21) največ petino učencev 
z državljanstvom, ki ni italijansko ali slovensko. Na dvanajstih šolah je petina 
učencev glede na narodnostno pripadnost, ki ni ne italijanske ne slovenske naci-
onalnosti. Večina šol (17/21) ima največ petino učencev, katerih prvi jezik ni učni 
jezik. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko ugotovimo, da so pretežno vse šole 
iz projekta označene kot izrazito migracijske. To velja še posebej, če upoštevano 
t.i. parameter MIUR, s katerim opredeljujemo “tvegana”območja, ki jih določa 
že 10 % delež učencev s priseljenskim ozadjem3 (3). 
3  Do sedaj so učenci tujega izvora v vseh uradnih dokumentih opredeljeni kot “učenci z državljanstvom, 
ki ni italijansko” ali na splošno “priseljenci”. Če želimo natančno oz. točno definicijo, moramo 
problematiki, ki zadeva priseljence, posvetiti veliko pozornosti. Različne tipologije in s tem povezana 
terminološka poimenovanja, predstavljajo različne problematike in imajo razločevalen vpliv na šolski 
sistem.
V tem prispevku uporabljamo splošen termin “učenci z migracijskim ozadjem”. S tem vključujemo nove 
priseljence kot tudi tiste, ki so rojeni v Italiji/Sloveniji in tudi naturalizirane Italijane/Slovence. Kljub 
temu pa je zaradi zagotavljanja natančnosti, nujna jasna terminološka opredelitev. 
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Zdi se, da kljub izraziti heterogenosti vzorca šol, ki so vključene v raziskavo, 
nekatere šolske institucije še niso sprejele z zakonodajo predlaganih operativnih 
modelov, s katerimi bi spodbudile učni proces v ustreznem kontekstu, ki bi bil 
primeren tudi za učence priseljence, in s tem omogočile spodbudno in interak-
tivno učno okolje. Vsaj v nekaterih primerih šole zaznavajo heterogenost kot 
prehodni pojav in ne kot strukturni problem, zato se jim ne zdi potrebno vpeljati 
novih organizacijskih prijemov in sodobnih didaktičnih metod, ki bi upoštevale 
nove pogoje šolske stvarnosti. Lahko pa tudi domnevamo, da šole ne izvajajo 
ukrepov organizacijskega, administrativnega in didaktičnega značaja tudi zato, 
ker želijo preprečiti morebitni množični vpis učencev drugih narodnosti, katerih 
materinščina ni učni jezik šole. 

Zaradi obstoječega stanja ni uresničljiva začetna zamisel o izvajanju primer-
jalne analize pravilnikov - protokolov. Zato smo se odločili za analizo v dveh 
fazah. Prva faza zadeva preverjanje usklajenosti med evropskimi dokumenti 
in dokumenti, ki se nanašajo na italijanske in slovenske vzgojno-izobraževalne 
sisteme. Predvideno je tudi razkrivanje morebitnih razlik med dokumenti. 

Primerjava med dokumentom, ki uvaja integracijo učencev priseljencev 
na italijanskem območju z naslovom Italijanska pot za medkulturno šolo in za 

S terminom “priseljenci” se sklicujemo na tri različne vrste opredelitev, ki jih povzemamo po Eurostatu, 
slednja jih uporablja za definicijo “evropskih priseljencev (ang. migrants in Europe)” (Eurostat 2011). Te so:
1) Priseljenci v ožjem pomenu besede: to so osebe, ki so rojene v tujini. 2) Tujci: to so osebe, ki še nimajo 
državljanstva države, v kateri prebivajo; kraj rojstva pri tem ne igra nobene vloge. Včasih jih poimenujejo 
z angleškim izrazom no-nationals. 3) Druga generacija: pri tej opredelitvi se sklicujemo na dve različni 
skupini: a) skupina z mešanim kulturno-jezikovnim ozadjem: to so osebe, ki so rojene v gostujoči državi 
(ang. native-born); eden od staršev je rojen v tujini ( foreign-born) in drugi je rojen v državi, v kateri 
prebivajo; b) skupina z kulturno-jezikovnim ozadjem tujih narodnosti: to so osebe, ki so rojene v državi, 
v kateri prebivajo, in imajo starše, ki so se rodili v tuji državi.
Na splošno umeščamo v (3) skupino, to je skupina “druge generacije”, tudi tiste osebe, ki so se rodile v 
tujini, toda so spremljale ves vzgojno-izobraževalni proces v gostujoči državi. 
Iz zbranih podatkov naše raziskave opažamo, da je skupina vrste (1), t.i. priseljenci, manj relevantna 
v smislu številčnosti in vpliva na šolo. Skupina vrste (2), to so tujci v gostujoči državi, se umešča v 
podskupino neevropskih državljanov (ang. third-country nationals); tu gre za kategorijo, ki opozarja 
javnost in predvsem šolsko politiko na problematiko sobivanja posameznikov, ki imajo sicer različna 
kulturna ozadja, vendar si delijo skupen življenjski prostor. Skupina vrste (3) poglablja vprašanja, ki jih 
postavljajo tuji državljani in opozarja javnost na neodložljiv razmislek o nujnih spremembah zakonodaje 
o državljanstvu.
Poleg gornje klasifikacije, ki jo za potrebe statistike uporabljajo evropske inštitucije, obstajajo tudi 
drugi načini razvrščanja, ki so relevantni za obravnavo problematike z različnih zornih kotov in ključni 
predvsem za vzgojni vidik: 
- mladoletniki brez spremstva: to so otroci, ki so se izselili iz svoje države, nahajajo se v gostujoči državi 
brez staršev in zanje skrbijo različne ustanove;
- mednarodne posvojitve otrok: posvojeni otroci v postopkih mednarodne posvojitve pridobijo 
državljanstvo krušnih staršev;
- Sinti in Romi: to so osebe jezikovne in etnične pripadnosti Sinta in Rom; pogosto imajo italijansko 
državljanstvo, toda pripadajo jezikovni in kulturni skupnosti, ki se razlikuje od avtohtone skupnosti 
(Tarozzi 2006: 14).
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integracijo učencev priseljencev iz leta 2007 (ita. La via italiana per la scuola in-
terculturale e l’integrazione degli alunni stranieri ) in referenčnim dokumentom 
za slovenske šole v Sloveniji (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 
in šole del 2012) pokaže, da oba dokumenta upoštevata evropske dokumente na 
temo integracije, medkulture in večjezičnosti (CoE 1992; CoE 2010; EU 2012). Na 
dokumenta ima poseben vpliv evropski priročnik za integracijo (ang. Handbook 
on Integration for Policy Makers and Practitioners) (2004; 2007; 2010). 

Bela knjiga o medkulturnem dialogu (Living together as equals in dignity 
(CoE 2008)) opredeljuje natančna navodila za spodbujanje medkulturnega dia-
loga. Obenem pa dodeljuje vzgojno-izobraževalnim sistemom ključno vlogo pri 
promociji in širjenju tega pristopa.

Sporazumevalni vidiki so v središču tega procesa, ki na eni strani zaznava 
večjezičnost kot ključno državljansko kompetenco, ki naj bi jo vsi evropski drža-
vljani razvili, na drugi strani pa sporazumevalno jezikovno kompetenco dojema 
kot enega izmed kriterijev morebitne selekcije v formalnih procesih integracije. 
Na primer: v številnih evropskih državah je za pridobitev dovoljenja za bivanje 
potrebno opraviti izpit (v Italiji raven A2), ki pogojuje izdajo dovoljenja za bivanje. 

Iz analize je razvidno, da dokumenta za Italijo in Slovenijo dejansko vsebujeta 
vse potrebno gradivo iz smernic evropske politike. 

Oblikovani vzgojni model za promocijo integracije temelji na štirih temeljih:
- zamisel o medkulturni vzgoji kot prečni dejavnosti za vse udeležence in 

ne kot specifična dejavnost ob prisotnosti tujih učencev;
- razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti ni zgolj učni problem, 

ampak predvsem problem družbene vključenosti;
- pomen sistemske aktivnosti, torej gre za učne in organizacijske dejavnosti;
- pomen konteksta pri integraciji, ob upoštevanju šolskega konteksta se 

usmerimo tudi na odnose z družinami učencev in na interakcijo v okolju 
oz. z okoljem. 

V drugi fazi analize smo se usmerili na analizo zbranih pravilnikov - proto-
kolov, ki smo jih preučili glede na štiri ključne elemente, opredeljene na evropski 
in nacionalni ravni. Poleg tega smo pregledali, če so podatki pravilnikov - pro-
tokolov ažurirani glede na normative in morebitne časovne opredelitve, ki jih 
slednji vključujejo. Ta dva kazalnika sta bila pomembna, če smo želeli pridobiti 
informacije o dejanski rabi dokumenta v šolski učni praksi, ki smo jo analizirali. 
Vsi podatki so povzeti v Preglednici 1. 
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Naleteli smo na zanimiv podatek, in sicer protokoli italijanskih šol italijan-
skega območja segajo v obdobje pred 2007 in niso ažurirani glede na pomembne 
referenčne dokumente. Na primer: ne upoštevajo se deleži priseljencev, ki so 
predpisani z Okrožnico MIUR z dne 8.01.2010, s čimer naj bi preprečili getizacijo 
skupin.

Protokole smo preučili z vidika priporočil, ki jih posredujeta dokumenta: 
Italijanska pot za medkulturno šolo in integracijo učencev priseljencev (ita. La 
via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri) in 
Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole iz leta 2012. Dokumenta 
opredeljujeta podobna delovna področja pri vodenju heterogenih skupin in pri 
uvajanju medkulturne vzgoje. 

Analiza razpoložljivih protokolov italijanskih šol v Italiji je pokazala 
naslednje:

– V protokolih ni razviden datum nastanka dokumenta. Če presojamo 
citirane normative, lahko ugotovimo, da niso vedno posodobljeni, zato 
so to trajno veljavni in brezčasni dokumenti.

– Protokoli ne opredeljujejo roka veljavnosti; v praksi nimajo operativne 
vloge, ampak le administrativno; podajo izhodišča, vendar ne predstavijo 
ustaljene prakse. 

– Citirani normativi so zastareli, najbolj sodobni protokoli vključujejo 
Smernice (ita. linee guida) iz leta 2006. Le en dokument omenja okrožnico 
iz leta 2010, ki obravnava vpis učencev.

– Polovica protokolov opisuje notranjo organizacijo virov (kdo/kaj počne) 
za vse faze procesa sprejema/integracije. Ostali se omejujejo na opis faze 
vpisa in prvega sprejema.

– Vsi izražajo stališče, da je potrebno sodelovati z družinami, čeprav iz za-
pisov ni razvidno na kakšen način, razen pri administrativnih postopkih 
v fazi vpisa.

– Vse anketirane šole menijo, da je potrebno delati z vsemi učenci v razre-
du, vendar je to za večino le splošna in neobvezujoča trditev. Le ena šola 
pojasni, da moramo spodbujati uvajanje medkulturne vzgoje ne glede na 
prisotnost tujih učencev v razredu.

– 4 šole (od skupno 6 šol) opisujejo učni proces italijanščine kot drugega 
jezika ali pojasnjujejo učne cilje, ne predstavijo pa dejavnosti šole.

– V zvezi s promocijo večjezičnosti 3 šole (od skupno 6 šol) omenjajo ob-
veščevalna večjezična gradiva za družine in učence in večjezične napise 
v šolskih prostorih.
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– Ena šola (od skupno 6 šol) opiše dejavnosti v prid razvijanja sporazume-
valne jezikovne zmožnosti v prvem jeziku.

– Za eno šolo od skupno šestih šol je strokovno izpopolnjevanje del ustalje-
nih dejavnosti šole. Na eni šoli se komisiji za medkulturo zaupa nalogo, 
da obvešča učiteljski zbor o vseh možnostih usposabljanja. Štiri šole od 
šestih pa strokovnega izpopolnjevanja za učitelje ne omenjajo.

– 2 šoli (od skupno 6 šol) predstavita neposredno sodelovanje z okoljem in 
pojasnjujeta globalne in sistemske vidike procesov integracije. V ostalih 
štirih šolah se sodelovanje omejuje na dejavnosti mediatorjev ali pri pri-
dobivanju finančnih sredstev.

– 3 šole (od skupno 6 šol) predvidijo vključevanje modelov in/ali kriterijev 
za osebni vzgojni načrt (ita. Piano educativo Personalizzato (PEP)) ali 
za osebni izobraževalni načrt (ita. Piano di Studi Personalizzato (PSP)). 
Eden izmed protokolov je del Letnega načrta šole (ita. Piano dell’Offerta 
Formativa (POF).

– Dve šoli sta vključili v protokol jasne kriterije in smernice za vrednotenje 
znanja.

Dokumenti, ki jih je posredovala slovenska šola v Italiji (SŠ Ivan Cankar 
–Trst) se navezujejo na načela ministrskih dokumentov iz Italije in Slovenije. 
Poudarjeno je sodelovanje z okoljem, v katerega je šola vpeta. Predvideva se tudi 
individualizacija učnih korakov za učence, katerih materinščina ni slovenski 
jezik. Šola obenem pripisuje velik pomen odnosom z družinami med procesom 
sprejema učencev kot tudi med učnim procesom. 

Opozoriti želimo še na dokument italijanske šole (SŠ Enrico Mattei-Marina 
di Ravenna), ki vključuje okoljski protokol, usklajen z vsemi šolami tega območja 
in z lokalnimi ustanovami, s katerimi si delijo odgovornost pri uvajanju procesov 
integracije. Šole in druge ustanove se na lokalni ravni med seboj dogovarjajo in 
usklajujejo. 

Iz zbranih podatkov lahko povzamemo, da se protokol največkrat poistoveti 
z orodjem birokratsko-administrativnega značaja. Potrebujemo ga za izvrševa-
nje zakonskih obvez ali za dostopanje do finančnih sredstev. Vsekakor se v tem 
dokumentu ne odražajo šolske prakse integracijskih procesov.

Protokol torej ni resurs za šole z visoko migracijske stopnjo. To še posebej 
velja za Slovenijo. 
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4 Med pogovori in prakso: elementi, razvidni 
iz zbranih podatkov anketnih vprašalnikov, 
namenjenih šolam

Pogosto stvarnost, ki jo opisujejo šolski izvedbeni programi - protokoli, ne 
odraža stališč ravnateljev šol. Iz zbranih podatkov povzemamo naslednje:

– polovica šol uporablja mediacijo kot najpogostejšo metodo dela s tujimi 
učenci;

– 19 šol (od skupno 21 šol) izvaja posebne tečaje za učenje drugega jezika 
(tečaji so različno časovno opredeljeni, od 10 do 300 ur).

– 6 šol (od skupno 21 šol) načrtuje dejavnosti za prvi jezik, med temi sta le 
dve, ki te dejavnosti tudi izvajata za tujce in za avtohtone učence.

– 10 šol (od skupno 21 šol) v zadnjih petih letih ni organiziralo posebnih 
usposabljanj. 

– 10 šol (od skupno 21 šol) v zadnjih petih letih ni organiziralo dejavnosti 
ali projektov na medkulturne teme. 

Dejavnosti, ki jih predvidevajo šolski izvedbeni programi - protokoli, delno 
potrjujejo zbrani podatki iz anketnih vprašalnikov, namenjenih šolam. Vendar 
pa šolski dokumenti oz. protokoli ne izpostavljajo in ne poudarjajo sestavine 
večjezičnosti; zdi se, da so celo usmerjeni k zmanjševanju njihovega pomena 
in približevanju jeziku večinskega prebivalstva. Tudi tečajne oblike dela, s ka-
terimi se skuša ohranjati prvi jezik, niso pogosto organizirane. Izvaja jih manj 
kot tretjina šol in samo v dveh primerih sta namenjeni avtohtonim učencem. Z 
večjezičnostjo, ki jo razumemo na ta način, tvegamo pri prvem jeziku učencev 
priseljencev pojave jezikovne fosilizacije, socialne segregacije in folklorizacije. 

Zdi se, da so udeleženci procesov integracije zelo osredotočeni na hitro reše-
vanje ključnih problemov in okoliščin, ki se pojavljajo pri vključevanju učencev 
(uporaba mediatorjev, organizacija tečajev za drugi jezik). Hkrati pa zelo hitro 
narašča število priseljencev druge generacije (v Julijski krajini je 11,3 % tujih 
učencev, od teh je 42,9 % rojenih v Italiji), ki pa opozarjajo na povsem drugačno 
problematiko, povezano s strukturno heterogenostjo razredov. 

Če upoštevamo zbrane podatke o medkulturnem pristopu, ugotavljamo, 
da kljub določilom in protokolarnim vsebinam, ki poudarjajo pomen medkul-
ture v vlogi povezovalca temeljnih vrednot vzgoje, približno polovica šol, ki je 
izpolnjevala vprašalnik, izjavlja, da v zadnjih petih letih ni izvajala projektov 
na to temo. Prav tako enak odstotek šol izjavlja, da ni organiziralo nobenega 
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usposabljanja za učitelje na to temo. Če upoštevamo odgovore učiteljev: 76,5 % 
učiteljev v zadnjih petih letih ni prisostvovalo specifičnim usposabljanjem za pouk 
v heterogenih razredih in 74 % učiteljev v zadnjih petih letih ni bilo vključenih v 
noben medkulturni projekt. Odziv glede koristnosti specifičnega usposabljanja 
pa je bil naslednji: samo 44 % učiteljev je menilo, da je specifično izobraževanje 
za pouk v heterogenih razredih nujno. Podatki se zdijo presenetljivi, celo nena-
vadni, če upoštevamo dejstvo, da učitelji odgovarjajo na vprašalnik o izvajanju 
medkulturnega projekta. Te ugotovitve potrjujejo tudi odgovori staršev: 56 % 
družin meni, da se v šolah ne izvaja nobena dejavnost ali projekt na medkulturno 
temo; 70 % staršev pa se še ni udeležilo dogodkov medkulturnega značaja, ki bi 
jih organizirali zavodi. 

Če izhajamo iz podatkov, iz katerih je razvidno, da je za 87,2 % anketiranih 
učiteljev medkulturna vzgoja pristop, ki preči različne discipline (le 6,6 % an-
ketiranih učiteljev meni, da gre za posebno disciplino in 5,1 % pa jo uvršča med 
posebne pristope za tuje učence), pričakujemo, da se bo medkulturnost, posebno 
v šolah z visoko stopnjo heterogenosti, izrazila kot povezovalni temelj v didaktiki. 
Sprožala naj bi tudi integracijske procese, ki vključujejo različne dejavnike, opisane 
v Banksovi raziskavi (2009), in se nanašajo predvsem na kurikularne vsebine in 
njihovo integracijo ter zavest o kulturnih vidikih, ki so vključeni v posamezne 
discipline. Ta pričakovanja torej niso potrjena s podatki, ampak nakazujejo na 
bistveno pomanjkanje zavedanja ali poznavanja medkulturnih dejavnosti, ki naj 
bi jih šola izvajala, oziroma kaže na njihovo omejevanje zgolj na priložnostne 
dogodke, projektne dejavnosti, ki niso integrirane v kurikul, zato jih učitelji in 
družine ne zaznavajo ali ne dojemajo njihovega pomena. 

5 Učinki integracije/interakcije: navzkrižni 
pogledi učiteljev, učencev, staršev
Končni cilj uvajanja postopkov integracije, ki jih opisujejo protokoli, naj bi 

bil dober učni uspeh in enakost pogojev za vse učence. Zato je smiselno, da pri-
merjamo določila protokolov z izjavami pedagoških vodij in pri tem upoštevamo 
še učne rezultate.

Šest šol (od skupno 21 šol) meni, da so učni rezultati učencev, ki izhajajo iz 
družin različne narodnosti in jezika, nižji od povprečja, enajst šol izjavlja, da je 
učni uspeh teh učencev povprečen, medtem ko tri šole učni uspeh povezujejo z 
družinskim kontekstom in z njihovim predznanjem.
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Pridobljene podatke iz raziskave lahko primerjamo s podatki iz vprašalnikov, 
ki so namenjeni učiteljem, učencem in njihovim staršem v določenem logičnem 
zaporedju, kot je prikazano v nadaljevanju.

Obstoj internega izvedbenega programa - protokola in dobre prakse integra-
cije naj bi ustvarila razmere za uvajanje načela enakih možnosti pri doseganju 
učnega uspeha vseh učencev in hkrati naj bi z vključevanjem družin in okolja 
omogočila spodbudno učno okolje.

Če izhajamo iz predpostavke, da sta elementa jezikovna različnost in (do-
mnevna) kulturna raznolikost, ki ju zaznavamo kot potencialno kritična pri 
vodenju heterogenih razredov, bi bilo smiselno primerjati zaznave odnosov, ki se 
ustvarjajo v učni skupini med vsemi udeleženci. To pomeni, da bi lahko primer-
jali izjave družin in učencev z izjavami učiteljev (Preglednica 2). Pomembno je 
tudi natančno določiti pomen udejanjanja implicitno izražene ideje o kulturi, ki 
podpira velik del komunikacije in dejanj v medkulturnem okolju. Emblematična 
primera tega dejanja sta jezikovna in kulturna mediacija. Pri opredeljevanju kul-
tur z geografskega vidika - te do določene mere sovpadajo z začrtanimi mejami 
nacionalnih držav - se pojavlja zamisel o vlogi posameznikov kot nosilcev kultur, 
ki so tesno in neposredno vezane na geografski izvor (Zoletto 2002; Aime 2004), 
neodvisne od drugih dejavnikov, kot je spol, socialni položaj, starost; raziskave 
jih opredeljujejo kot ključne v procesih integracije/interakcije (Henriot-Van 
Zanten 2005).

Iz preglednice je razvidno, da zaznava učiteljev, učencev in staršev v zvezi s 
problematiko heterogenosti razredov v bistvu sovpada s stvarnostjo, ki jo določa 
prisotnost učencev iz heterogenih družin. Zaznava, povezana s problematiko 
heterogenosti, je v končni fazi pozitivna, udeleženci izražajo dokaj usklajena 
mnenja, čeprav se občasno nakazujejo morebitni problemi. Na splošno je iz od-
zivov udeležencev razbrati, da heterogenost naj bi ne oteževala doseganja dobrih 
rezultatov pri učnem jeziku. Pri starših je sicer zaznati določeno zaskrbljenost 
zaradi morebitne časovne upočasnitve učnega procesa; pri učiteljih pa tovrstni 
dvom ni prisoten: prepričani so, da heterogenost učnih skupin spodbuja pozitivne 
odnose med učenci. Učitelji in starši soglašajo, da heterogenost razreda spodbuja 
odnose izven šole. Zbrani podatki iz analiz pravilnikov - protokolov potrjujejo 
stališča šol v zvezi s heterogenostjo, ki jo udeleženci zaznavajo kot pozitivno, saj 
naj bi spodbujala sodelovanje in ustvarila okolje, v katerem se uveljavlja spošto-
vanje in sodelovanje med učenci. Iz analize raziskave izhaja, da družine ostajajo 
na obrobju dogajanja. 
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Preglednica 2: Zaznava šolskega okolja glede na heterogenost razredov 

UČITELJI UČENCI STARŠI PODATKI O ŠOLI
ZAZNAVA HETEROGENOSTI Različno 

državljanstvo 
65 %

Različna 
narodnost 90,4 %

Različen jezik 
90 %

88,9 % 89 % 0 % tujci                     19 
% šole
1-20 %                        61,9 %
21-40 %                      14,3 %  
41-60 %                        4,8 %

Potrebno je zabeležiti 
podatek, da odstotni delež 
šol med 41-60 % naraste 
za 19 odstotkov, če se 
zahteva prisotnost učencev 
drugih narodnosti.

HETEROGENOST RAZREDOV 
ZNIŽA RAVEN ITALIJANŠČINE/
SLOVENŠČINE?

57,3 % ne ali 
malo 

7,1 % da

45,2 % ne ali 
malo

7,1 % da

14,8 % ne ali 
malo

14,8 % da

UPOČASNITEV UČNIH DEJAVNOSTI 
V HETEROGENIH RAZREDIH

33,4 % ne ali 
malo

9,6 % da

50,9 % ne ali 
malo

5 % da 17,6 % da
SODELOVALNI ODNOSI V ŠOLI IN 
HETEROGENOST

Pozitivni ali zelo 
pozitivni 

74,4 %

Pozitivni ali 
zelo pozitivni 

29,6 %

Pozitivni ali zelo 
pozitivni 

36,4 %
 SODELOVALNI ODNOSI IZVEN 
ŠOLE

47,6 % da ali 
zadovoljivi
7,1 % ne

42,9 % da ali 
zadovoljivi

6 Študija primerov

Za študijo primera smo predlagali dve šoli, eno v Italiji, drugo v Sloveniji. 
Šola A se nahaja v urbanem italijanskem okolju in ima visoko stopnjo učencev 
tujcev. Gre za vzorčen primer, kako heterogenost učnih skupin učinkuje na 
didaktično, kulturno, strateško in organizacijsko področje. Šola B pa na izrazit 
način uteleša dinamiko med jezikovno večino in manjšino in šolsko politiko 
čezmejnega območja. Preučevanje primera A se osredotoča predvsem na ko-
relacijo med učnim uspehom, programi različnih disciplin in heterogenostjo 
razredov. Pri primeru B pa se preučuje predvsem problematiko heterogenosti 
jezikovnih manjšin.

Hipoteza v ozadju analize obeh primerov je ta, da uradna komunikacija 
v šoli in o šoli, ki izhaja iz kvantitativne analize, torej iz zbranih podatkov iz 
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vprašalnikov, in orisuje stvarnost, ki odslikava naravnanost k (ang. mainstre-
am) medkulturnosti, - promovirani na evropski ravni kot tudi v italijanskih in 
slovenskih ministrskih dokumentih – ne zadostuje za izčrpno analizo procesov 
integracije/interakcije v šolskem kontekstu. Medkulturno komunikacijo naj bi 
preučili na šolah skozi procese interakcije, ki se izvajajo na posameznih šolah v 
okviru tem in praks lokalnega značaja, kamor so vključeni tudi socialni akterji 
iz specifičnih okoljskih kontekstov. Procesi globalizacije namreč šibijo nekoč 
trdno vez med nacionalnim šolskim sistemom in projektom “konstituiranja 
naroda” (ang. nation-building). Slednji se je uveljavil v Evropi med devetnajstim 
in dvajsetim stoletjem (Seddon 2014). Vzgojno-izobraževalne ponudbe, izbor 
kurikulov in vsakdanjih učnih praks, ki se načrtujejo in izvajajo v šoli, v okviru 
šolskih dejavnosti v okolju in v sodelovanju z okoljem, bi lahko postale ustaljene 
prakse nenehne redefinicije institucionalnih in sociokulturnih identitet. Ugledna 
avtorja, kot sta Seddon (2014) in Appadurai (1996), redefinirata zgodovinski 
odnos med vzgojo in teritorializacijo državne oblasti s termini čezmejnega in 
globalnega mreženja. 

6.1 Šola A

Šola se nahaja v centru Vidma in ima visoko migracijsko stopnjo učencev. 
Aktualni profil šolske populacije (20 % učencev nima italijanskega državljanstva) 
odseva demografske spremembe v četrti, v katero je šola umeščena. Prebivalstvo 
tega okolja vključuje 22,28 % tujcev, medtem ko se v ostalih predelih ta odstotek 
zmanjša na 14,30 %. Učitelji, starši in učenci zaznavajo heterogenost na podoben 
način. Zdi se, da protokol zagotavlja uspešno vključevanje učencev, posebno z 
vidika odnosov med učenci: 12 učiteljev od skupno 21 meni, da so odnosi v razredu 
pozitivni; glede na jezikovni vidik 15 učiteljev od skupno 21 meni, da jezikovna 
različnost ne vpliva negativno na učni proces. Večina učiteljev (13 učiteljev od 
skupno 21) meni, da način učenja in poučevanja italijanščine kot drugega jezika 
ni zadovoljiv. 

Odgovori na vprašanja, ki sledijo, delno zanikajo gornja stališča. 11 učiteljev 
od skupno 12 namreč meni, da obstajajo v heterogenih oddelkih problemi v od-
nosih med učenci, 3 učitelji od 21 izražajo mnenje, da gre za probleme didaktič-
nega značaja, 11 učiteljev od 21 omenja probleme jezikovnega značaja. Zaznava 
te problematike je pri učencih in njihovih starših pretežno usklajena z zaznavo 
učiteljev, čeprav se zdi, da so starši nekoliko bolj zaskrbljeni v zvezi z doseganjem 
višje ravni sporazumevalne jezikovne zmožnosti v italijanščini. 
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Zdi se, da so sorazmerno hitre spremembe demografskega profila šolske po-
pulacije prisilile učiteljski zbor, da so spremenili svoje delo. 18 učiteljev od skupno 
21 izjavlja, da posodablja učne pristope glede na potrebe heterogenih oddelkov; 
14 učiteljev od skupno 21 v pouk vključuje medkulturne elemente; 17 učiteljev 
od skupno 21 poenostavlja besedila za učence; 15 učiteljev od skupno 21 uvaja 
nove načine preverjanja znanja, učno diferenciacijo in druge sodobne metode. 
Kljub temu se je samo 8 učiteljev od skupno 21 v zadnjih petih letih udeležilo 
usposabljanja na to temo in 9 učiteljev od skupno 21 meni, da je strokovno izpo-
polnjevanje koristno, toda ni nujno potrebno, medtem ko 11 učiteljev od skupno 
21 izjavlja, da bi se usposabljanj morali udeleževati vsi učitelji.

Kar zadeva inovativne projekte, šola izjavlja, da sodeluje v projektih na pre-
dlagane specifične teme. 7 učiteljev od skupno 21 zatrjuje, da so v zadnjih petih 
letih sodelovali v projektih s specifično vsebino. 

Raziskava je poleg izrazite heterogenosti oddelkov pokazala tudi številne 
druge probleme, ki so povezani s heterogenostjo, zato se upravičeno pričaku-
je, da bo vsaj del te problematike vključen v šolske projekte v ključnih šolskih 
dokumentih, kot je na primer letni delovni načrt šole (ita. Piano dell’Offerta 
Formativa, POF).

Preprosta raziskava s pomočjo ključnih besed (medkulturnost, večjezičnost 
jezik/jeziki manjšin, furlanščina) je dala zanimive rezultate, ki so povzeti v 
preglednici 3.

Preglednica 3: Ključne besede v LDN (POF) in v kurikulih 

POGOSTNOST KLJUČNE 
BESEDE V LDN (POF)

Sklop POGOSTNOST KLJUČNE BE-
SEDE V KURIKULU 

Sklop

Medkultura/medkulturno(5)
Vzgojno-izobraževalni cilji

Medkultura/medkulturno (0)
Kultura (29)

-
Navezuje se na kulturne vidi-
ke disciplin (umetnost, tuji 
jeziki,…)

Večjezičnost (1) 
Večjezično (1) 

Furlanski jezik in kultura 
Vzgojno-izobraževalni cilji

Večjezičnost (1) 
Večjezično (1) 

Večjezičen/na (0) - Večjezičen/a (0) -
Jezik/Jeziki (15) Vzgojno-izobraževalni cilji

Furlanski jezik in kultura
Zakonske navedbe
Projekt odprtih vrat 
Kriteriji za oblikovanje 
učnih skupin

Jezik/Jeziki (22) Osebni izobraževalni načrt za 
vključevanje priseljencev
Učni program za angleščino
Učni program 2 - jezik evropske 
skupnosti

Furlanščina (10) Furlanski jezik in kultura Furlanščina (0)
Manjšinski (0) Manjšinski (0)
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Letni delovni načrt šole (ita. Piano dell’Offerta Formativa, POF) večkrat s šte-
vilnimi navedbami omenja medkulturno komunikacijo pri pouku in medkulturne 
pristope. V učnih načrtih za posamezni predmet pa se za temi postavkami izgubi 
vsakršna sled. Enako velja za večjezičnost. Na primer sklicevanje na furlanščino 
kot manjšinski jezik, čigar raba je v letnem delovnem načrtu šole poudarjena, se 
neha v učnih programih, čeprav se jezikovne dejavnosti lahko izvajajo v okviru 
dopoldanskega urnika. 

V letnem delovnem načrtu šole (ita. Piano dell’Offerta Formativa, POF) ali 
v učnih programih na šoli ni sledi o mnogojezičnosti. Nikjer niso zabeleženi 
jezikovni, pragmatični in medkulturni vidiki, ki jih učenci razvijajo pri sebi.

Razlogi za učni uspeh se iščejo izven učnih dejavnostih. Učni rezultati se 
pripisujejo razmeram v družini, učenčevi motivaciji, njegovemu odnosu do šole 
in vedenju. 

Iz anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen šolam, je razvidno, da so pri 
učencih z migracijskim ozadjem označena kot šibka področja: geografija, zgo-
dovina in naravoslovje. Neuspeh se pripisuje državnim šolskim sistemom, iz 
katerih ti učenci izvirajo.

Tudi dober uspeh in močna učenčeva področja se povezujejo s šolo, ki jo 
učenec obiskuje, poleg tega pa z jezikovno samostojnostjo ter sposobnostmi na 
tehnično-praktičnem področju. Odgovori anketnih vprašalnikov odsevajo sta-
lišča učencev v odnosu do prišlekov, ki pa jih je zaradi ekonomske krize vedno 
manj. V ta krog pa ne sodijo številni učenci, ki so se rodili in šolali v Italiji in do 
katerih imajo učenci drugačen odnos.

Iz analize učnega uspeha ob koncu prvega četrtletja razberemo, da so šolski 
predmeti, pri katerih imajo učenci priseljenci največ težav, naslednji: zgodovina, 
matematika in angleščina. Predmeti, pri katerih so ti učenci uspešni, pa so: glasba, 
angleščina in šport.

Zanimiv je podatek o angleščini, ki se uvršča v seznam problematičnih pred-
metov in hkrati v seznam predmetov z dobrim uspehom. Razlog za to uvrstitev 
je v tem, da imajo tuji učenci, ki so bili šolani na angleško govorečih območjih, 
zelo dobro razvito sporazumevalno jezikovno zmožnost v angleščini.

57 % učencev priseljencev ima eno ali več nezadostnih ocen ob koncu prvega 
četrtletja. Čeprav šola zelo jasno izraža zavzetost za uvajanje medkulturne vzgoje 
(to je zapisano, sicer zgolj na simbolični ravni, v letnem delovnem načrtu šole), 
ji po drugi strani povsem spodleti, saj ne doseže pomembnega in na dolgi rok 
osmišljenega cilja integracije, to je, da ustvari razmere, ki bi omogočile dober 
učni uspeh čim večjemu številu učencev.
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Kljub veliki moralni obvezi in naporu, da se integracija uvaja, 57 % tujih 
učencev tvega učni neuspeh. Vzroki za to stanje se pogosto skrivajo v družinskih 
razmerah, v učenčevi motivaciji ali drugih vzrokih, ki so povezani z vedenjem 
in disciplino. To so elementi, na katere šola ne more bistveno vplivati. Vendar bi 
uvajanje pravičnih kriterijev vrednotenja, diferenciacija učnih vsebin, individu-
alizacija in novi učni pristopi pripomogli k temu, da bi pozornost preusmerili 
od družbeno naravnanih problemov, ki so povezani z neenakostjo v razredu, s 
spolnim razlikovanjem, družbenim statusom, na povsem individualno raven, to 
je: na motivacijo, na vzgojo za državljanstvo, razvijanje odgovornosti pri otrocih 
in starših in tudi na spodbujanje strokovne rasti učiteljev in njihove odgovornosti 
za učni uspeh učencev (angl. accountability) šole. (Henriot-van Zanten 2005; 
Moldenhawer, Øland 2013).

6.2 Šola B

Šola se nahaja v Sloveniji blizu državne meje z Italijo. Je manjšinska šola 
z italijanskim učnim jezikom. Profil šolske populacije, ki je nastal na podlagi 
vprašalnikov, potrjuje 19 % delež učencev z migracijskim ozadjem. V istem 
zavodu nekatere skupine dosegajo 50 % delež tujih učencev. Med njimi je tudi 
razmeroma visok delež učencev, ki prihajajo iz Italije in živijo neko vrsto “šol-
ske čezmejnosti”. Potrjuje se torej težnja italijanskega prebivalstva obmejnega 
območja, da svoje otroke vpisuje v slovenske šole v Sloveniji, v katerih je itali-
janščina manjšinski jezik. 

Ob prvem srečanju so nam učitelji z ene izmed podružnic šole, ki se nahaja 
ob meji z Italijo, pojasnili zgodovino in aktualne spremembe demografskega 
profila oddelkov. Ko sem se vračala s tega srečanja, sem iskala informacije o tej 
specifični šoli v lokalnih časopisih in na spletu. Našla sem kar nekaj člankov 
na to temo, ki so vpis italijanskih državljanov v slovenske šole pojasnjevali kot 
odziv staršev na reforme ministrice Gelminija, ki je leta 2009 izrazito zmanjšala 
finančna sredstva za dejavnosti v italijanskih osnovnih šolah. 

Otroci, ki smo jih srečali na tej šoli tik ob meji, so učenci novega migracijskega 
profila. Vezani so na specifičen kontekst, ki ima značilnosti čezmejnega šolskega 
sistema z vsemi priložnostmi, ki jih ta ponuja. Ti učenci so del dinamičnega okolja, 
v katerem pričakovanja staršev, čezmejna mobilnost, prisotnost starih in novih 
manjšinskih skupnosti ustvarjajo vzgojni in medsebojno povezan kontekst, ki 
omogoča preseganje nacionalnih politik, njihovih strategij in statične zaznave 
manjšinskih in večinskih skupinskih dinamik. 
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Migracijsko ozadje teh učencev je potrjeno z odgovori njihovih staršev: 6,3 % 
mater in 4 % očetov je rojenih v Italiji; 25 % mater in 19,2 % očetov ni rojenih v 
Italiji ali Sloveniji, temveč v drugi državi, med katere se uvrščajo Hrvaška, Srbija, 
Ukrajina, Uzbekistan, Avstralija in Turčija. Šola je ustanovljena za potrebe speci-
fične skupine, to je za italijansko narodnostno skupnost, zato nas njen položaj in 
značilnosti napeljujejo k razmišljanju, da gre za šolo z zelo homogeno populacijo. 
Vendar so učne skupine na tej šoli izrazito heterogene. To potrjujejo tudi podatki 
iz kvantitativne analize in kvalitativni izsledki raziskave. 

Starši pri izbiri manjšinske šole navajajo jasne razloge. Na prvem mestu je 
učenje italijanščine (69 %). Pomenljiv je tudi podatek, da je 33 % staršev izbralo 
to šolo, ker meni, da je dobra, medtem ko je 24 % staršev navedlo kot razlog 
bližino šole. 

Podatki, zbrani med kvalitativno raziskavo (primerjaj Altin v tej publikaciji) 
kažejo, kako lahko naključne kombinacije kraja in jezikov na nepredviden način 
sprožajo odzive, ki niso vedno povezani s pripadnostjo določeni narodnostni 
skupnosti. Pri opazovanju prostega časa mladostnikov, na primer med posluša-
njem korejskega rapperja Psy in petjem njegove pesmi Gangnam Style ali med 
obiskovanjem trgovskih središč ali McDonalda, se je pojavila selektivna jezikovna 
raba, ki ni bila v korelaciji z etnično pripadnostjo, temveč predvsem z identiteto 
skupine, ki se oblikuje glede na spol, starost, učno skupino.

Konceptualizacija, ki poenostavlja opredeljevanje jezikovnih profilov pri-
seljencev, spominja na kovanec: na eni strani kovanca se nahaja materinščina, 
prvi jezik, na drugi strani kovanca pa je jezik države gostiteljice (drugi jezik). 
Osnovana je na splošnem opisu manjšinskih skupnosti in temelji na jezikovni 
identifikaciji. Kot taka je sestavni del različnih praks, ki se usmerjajo k integraciji 
priseljenskih skupnosti v nacionalno večino. Obenem pa avtohtone jezikovne 
skupnosti uporabljajo manjšinski jezik kot strategijo, zato da se izognejo narodni 
homogenizaciji (Vertovec, Wessendorf 2005). 

Raziskava o jezikovnih profilih učencev na obmejnih območjih, kjer si nove 
in stare manjšinske skupnosti delijo življenjski prostor in prakse vsakdanjega 
življenja, prikazuje shemo jezikovne rabe. Koncepte, kot so: jezikovna skupnost, 
etnične skupine, manjšina, predstavi kot manj učinkovite z vidika izkušenjskega 
reševanja problemov in poudarja potrebo po temeljitem pregledu teoretičnih 
izhodišč metodoloških raziskav, ki jih uporabljamo pri analizi in pojasnjevanju 
jezikovnih in komunikacijskih prvin (Blommaert, Rampton 2012) na področjih 
visoke heterogenosti. Gre za spremembo teoretične paradigme, ki je ne podpirajo 
sodobna razmišljanja z antropološkega področja na temo identitet, izraz, ki ga 
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uporabljamo v množini (Remotti 1996; Hall, Du Guy 1996; Hall 1997; Clifford 
1999). 

Pojem identitete in njene različne oblike deklinacij je odličen laksumov 
papir za opredeljevanje razlik med teoretičnimi izhodišči, na katere se sklicujejo 
tradicionalne jezikovne raziskave. Z opazovanjem razvoja koncepta identitete v 
jezikovnem okvirju je namreč možno razbrati tudi evolucijo usmeritve (nekateri 
strokovnjaki, kot so: Blanchet, Calvet, de Robillard (2007), menijo, da gre lahko 
celo za paradigme). Enovitost identitete (identiteta v ednini) se izraža v tesni 
povezavi s političnim in ideološkim vidikom; v tem primeru je identiteta vezana 
na koncept naroda in knjižnega jezika. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja 
pojem sestavljene identitete (in tudi raba identitete v množini); te t. i. sestavljene 
identitete izhajajo iz diskurzivnih praks govorcev, v katerih govorčeve izbire 
odsevajo družbene entitete, ki jih govorci prevzemajo med potekom interakcije 
(Paternostro, Pinello 2013: 33–55). 

Spremembe teoretične paradigme odpirajo veliko vprašanj, na primer o 
pomenu učenja in poučevanja jezikov v novi situaciji in o jezikih na splošno. 
Sprašujemo se, katere jezike naj bi poučevali/se učili in katere učence. Razmisliti 
moramo, kako doseči potrebno soglasnost in možnost za poglobljeno refleksijo pri 
tako raznolikih profilih učencev, ki so dejansko večjezični, kot je bilo tudi razbrati 
iz kvalitativne raziskave. Razjasniti si moramo, kakšne vrste učnih programov 
ponuditi tem učencem, kakšen je medsebojni vpliv sestavljenih identitet, kako 
vplivajo na izgradnjo osebnosti bodočih državljanov. Vse to naj bi se odražalo v 
učnem uspehu formalnega izobraževanja.

Geografsko območje raziskave označuje zgodovinska mobilnost meja in pri-
sotnost novejših držav, ki so nastale ob razkroju Jugoslavije. Zaznava se dinamika, 
ki vedno znova opredeljuje življenjski prostor in identitete. Ta proces neposredno 
vpliva na istovetenje posameznika z večinsko oz. manjšinsko skupnostjo, kar 
povzroča določeno nestabilnost in zgodovinsko pogojeno nepredvidljivost, ki 
se kaže tudi v odnosu do evropskih širitvenih procesov.

V tem smislu gre za stalno skrivno delovanja meja, ki povzroča nenehno 
preurejanje prostora in nastajanje individualnih, socialnih, jezikovnih, institu-
cionalnih in disciplinarnih identitet (Seddon 2014).

7 Diskusija in zaključek

Analiza dokumentov, kvantitativnih podatkov in dejavnosti kvalitativne 
raziskave nam je omogočila oblikovanje zaključkov. Hkrati pa je bila v pomoč 
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pri opredeljevanju korakov raziskave glede na raziskovalna vprašanja, s katerimi 
smo usmerjali dveletno projektno raziskovalno delo. 

Najprej smo se vprašali, kaj pomeni za tujejezikovni pouk uveljavljanje 
koncepta jezikovne “superrazličnosti” in koliko ta dejansko vpliva na učno vse-
bino in učne postopke. Temeljita analiza dokumentov in zbranih podatkov nas 
je privedla do nekaterih ugotovitev: čeprav nismo zaznali neposredne korelacije 
med večjezičnostjo šole/v šoli in med protokoli, letnimi delovnimi načrti šole ali 
predmetnimi učnimi načrti, se je pri vsakodnevnem učnem procesu, ki smo ga 
opazovali, do neke mere le uveljavljala pluralnost jezikovne rabe. Šole so s tem 
ustvarile razmere za uresničevanje načela heterogenosti in za postopno izvajanje 
interakcije/integracije.

Menimo, da bi bilo smiselno, če bi nadaljevali s poglabljanjem tistih vidikov, 
s pomočjo katerih bi preverjali soodvisnost koncepta jezikovne “superrazličnosti” 
z različnimi družbenimi kategorijami in pojavi: spol, učna skupina, generacija, 
priseljevanje. Del podatkov, ki smo jih analizirali, nam je omogočil razkritje 
učnega uspeha učencev z migracijskim ozadjem. To so dragoceni podatki, ki jih 
je potrebno preverjati in nadzirati, zato da lahko presodimo, ali medkulturni 
vzgojni projekti dosegajo zadane cilje oz. ustvarjajo razmere enakih možnosti 
za vse, tudi za učence priseljence, ter na kakšen način. 

Kljub izraziti normativni usklajenosti dokumentov na evropski ravni in 
referenčni zakonodaji v Italiji in Sloveniji je “teoretična in empirična raziskava 
razkrila, da je po eni strani model medkulturne vzgoje dvoumen ter teoretično 
neustrezno podprt (Abdallah-Pretceille 1999; Gundara, Jacobs 2000; Gundara, 
Portera 2008), po drugi strani pa ni zmožen spodbuditi uvajanja želenih spre-
memb. Zdi se celo, da je neučinkovit pri soočanju z izzivi integracije. Nekateri 
so ga označili za abstraktno usmeritev, s katero ni možno izvajati dosledno in 
povezano učno prakso (Coulby 2006; Gorski 2006; Tarozzi 2006; Bhatti et al. 
2007; Donati 2008; Gorski 2008; Tarozzi 2012)” (Tarozzi 2013: 11).

Eden izmed kazalnikov, ki ga zaznavamo na evropski ravni kljub uvajanju 
in širjenju medkulturne vzgoje in potrjuje domnevo neučinkovitosti, naj bi bil 
slabši učni uspeh učencev z migracijskim ozadjem. To stališče je potrdila tudi 
naša raziskava s primerom šole A. Dozdeva se, da so učenci priseljenci, posebno 
tisti, ki so se rodili v tujini, depriviligirani zaradi spleta neugodnih okoliščin 
(predčasna opustitev šolanja, nizka izobrazbena raven, neobvladovanje jezika, 
omejen dostop do družbenih omrežij). Ti učenci naj bi bili v večji meri izposta-
vljeni tveganju za dolgotrajno brezposelnost v prihodnosti in imeli slabši gmotni 
položaj tudi med aktivno delovno dobo. 
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Učinki demografskega profila učečih na učne programe bi se morali izraziti 
v ponovni kritični presoji glede izbire ciljev in učnih vsebin, ki opredeljujejo 
kurikul. To velja še posebej za šole, ki se na podlagi dokumentov za spodbujanje 
jezikovne in kulturne identitete, kot sta protokol ali letni delovni načrt šole, (samo)
opredelijo za glasnike medkulturnosti in večjezičnosti. Pri izbiri vsebin namreč 
obstaja nevarnost etnocentričnega gledišča do posameznih šolskih disciplin. V teh 
disciplinah se nacionalna in enokulturna načela tradicionalnih znanj izrazijo v ožji 
panožni viziji, v kateri se vidiki izbranih učnih vsebin prepletajo s problematiko, 
kot je spolno in rasno razlikovanje, razlike med posamezniki zaradi družbenega 
položaja, razmerje moči med večino in manjšino (Zoletto 2012: 85–112). 

Kaj torej pomeni razlagati zgodovino nastanka združene Italije v razredih 
obmejnega območja, kjer se nahajajo učenci, ki izvirajo iz različnih narodnostnih 
skupnosti? Kaj to pomeni za učence manjšinske šole v Sloveniji, ki vključuje 
italijanske državljane z druge strani meje v Italiji? Kakšno vlogo imajo pri izgra-
dnji disciplinarnih znanj umišljene in fiktivne vsebine, ki jih sporoča učbenik? 
V kakšnem odnosu so te umišljene in fiktivne vsebine z učenci, ki se dejansko 
nahajajo v vse bolj heterogenih razredih (Gabrielli 2011)? 

Kot je izjavil Levinson Holland (1996), ponudijo šole vsaki novi generaciji 
simbolične kraje in različna socialna okolja, v katerih se razvijajo odnosi, pred-
stavitve, znanja, ki vzpostavljajo, včasih pa tudi rušijo odnose moči v lokalnem 
in medkrajevnem kontekstu.

Kakšno vrsto šole ustvariti, če se ta nahaja v zelo specifičnem okolju, v ka-
terem se poglablja dinamika izgradnje nacionalnih držav, ki aktivira narodno 
zavest posameznikov? 

Raziskavo, ki je v okviru svojih nalog primerjala dokumente, učno prakso in 
zaznave družbenih akterjev o večjezičnosti in medkulturnosti, lahko opredelimo 
kot poizkus približevanja bolj razvejanemu, mnogoličnemu in raznovrstnemu 
načinu raziskovanja medkulturne in večjezične vzgoje s poudarkom na odnosih 
med šolami, med okolji in lokalnimi skupnostmi. 

Iz navzkrižne analize protokolov in podatkov iz vprašalnikov je razvidno, 
da učne prakse prispevajo k oblikovanju nacionalnih šolskih sistemov, ki jih 
prilagajamo glede na lokalne razmere (Henriot-van Zanten 1994) s pomočjo 
mediacijskih sposobnosti učencev, njihovih staršev, učiteljev, vodstvenega osebja 
šole, ki dejansko potrjujejo, da šole bolj kot medkulturne postajajo mednarodne. 
Obenem pa ta analiza nudi novo perspektivo razmišljanja o šolski politiki in učni 
praksi v odnosu do manjšinskih skupnosti.

Potrjuje se tudi, da so te politike in prakse izpostavljene izzivom na enak 
način, kot je to značilno za delovanje šolskih sistemov (Piasere 2004). Ti med 
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opravljanjem lastnega poslanstva skozi učno prakso, integracijo/interakcijo, 
selekcijo, procese izključevanja in vključevanja, oblikujejo simbolične pozicije 
moči (Bourdieu 1991).

Between protocols and practices: intercultural 
education and multilingualism in heterogeneous 
classes

Summary

The article analyses the protocols that schools use to regulate entry of foreign 
students in Italian and Slovenian schools.

The research activities were carried out in twenty-one schools in Italy and 
Slovenia. The schools involved were chosen on the basis of the percentage of fo-
reign students and considering the presence of minority languages teaching in 
the formal curriculum. This paper focuses on the research activities carried out 
by a research group at the University of Udine in two different schools, the first 
one in Slovenia and the other one in Italy, chosen as case studies.

Starting from the keywords intercultural education and multilingualism, we 
have identified two research directions related to the following research questions:

-  which is the relationship between the formal documents of the school, 
in particular the protocols, and the results achieved through educational 
practices in terms of integration/ interaction and social inclusion of foreign 
students?

-  how intercultural education practices are perceived by the different actors 
involved in school environments?

The theoretical framework refers to intercultural education, anthropology 
of education and linguistic anthropology.

The research approach adopted is the action research case study (Yin 1994). 
The cases were identified by their characteristic of extreme cases. In the case of 
School A, located in the Italian area, the high proportion of foreign students 
makes it a prime example of how the heterogeneity of classes produce effects not 
only for teaching, but also in the strategic and organizational field. The case of 
school B was chosen because it exemplifies the mobile dynamics between ma-
jority and minority groups and the related linguistic and educational issues in 
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the cross-border area. The results emerging from the analysis of the cases were 
discussed with principals and teachers of the schools involved.

The protocol analysis and the data emerging from quantitative and qualitative 
field research shows how situated educational practices contribute to shape nati-
onal education systems, adapting them to local conditions (Henriot - van Zanten 
1994) through students, parents, teachers, school leaders agency. It offers a new 
perspective for thinking about educational policies and practices in relation to 
minority groups in the border are where local schools seems to be internationa-
lized and shows how these policies and practices are continually challenged by 
the way in which school systems are working as elevators, screens, borders and 
barriers (Piasere 2004).

Key words: intercultural education, plurilingualism, reception protocols, 
school, integration
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Roberta Altin

Meje in mobilne identitete med 
starimi in novimi manjšinami

Izvleček

V članku povzemamo rezultate kvalitativne raziskave, ki smo jo izvajali 
znotraj projekta Eduka. V raziskavi smo uporabili različne raziskovalne metode: 
od participativnega (neposrednega) opazovanja in intervjujev do socialnih zemlje-
vidov, jezikovnih profilov in vizualne tehnike v različnih šolskih in izvenšolskih 
kontekstih Vidma, Trsta, Kopra, ki jih označuje večjezičnost in močna prisotnost 
priseljencev in/ali zgodovinskih narodnih skupnosti. Cilj raziskave je raziskati 
raven integracije in socialnih odnosov predvsem v neformalnem okolju in v času 
izven šole v zelo heterogenih kontekstih na vzorcu učencev v starosti od 10 do 
12 let. Del intervjujev smo izvedli s pedagoškim osebjem in starši z namenom, 
da bi lažje razumeli vzgojni in družinski kontekst. Izkazalo se je, da je dogajanje 
v teh prostorih zelo dinamično, v njem so prisotne različne jezikovne skupine, v 
okviru katerih se stikajo zgodovinske narodnostne skupnosti (Slovenci v Italiji, 
Italijani v Sloveniji, Furlani) in skupnosti priseljencev prve in druge generacije 
z izstopajočo večjezičnostjo v izvenšolski praksi, mobilne identitete in nenehno 
prehajanje meja.

Ključne besede: jezikovne manjšine, migranti, prostori integracije, večje-
zičnost, meje
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1 Cilji in področja raziskave

Kvalitativna raziskava Oddelka za znanosti o človeku pri Univerzi v Vidmu, 
ki je hkrati partner širšega projekta “Eduka - Vzgajati k različnosti”, ki ga vodi 
SLORI, se izvaja z namenom opazovanja integracijskih procesov med mladimi 
v neformalnih kontekstih vsakodnevnih praks. Raziskava gre dlje od zbiranja 
statističnih podatkov, preučuje vlogo jezikovne identitete in občutek pripadnosti 
v heterogenih razredih ter preiskuje medkulturno vlogo območja, ki si ga delimo 
in v katerem živimo. Teoretična izhodišča projekta izhajajo iz koncepta, ki se je 
uveljavil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v uglednih in vplivnih interdisci-
plinarnih virih (Bauman 1992; Beck 1992; Giddens 1991). Zaradi tega ne moremo 
sočasnega razvijanja kulture in jezika in/ali območja jemati kot nekaj povsem 
samoumevnega; prav tako tudi identiteta posameznika “ne more biti drugačna 
od mešane, relacionistične in ustvarjalne” (Clifford 1999: 23). Koncept kulture, 
ki se ga tu uporablja, se torej navezuje na antropološki pristop Hannerza (1992) 
in Clifforda (1999: 36–37): “Z ekspanzijo komunikacije in medkulturnih vpli-
vov posamezniki interpretirajo druge in sebe v osupljivi raznolikosti idiomov: 
Michael Bachtin je na globalni ravni to stanje poimenoval “heteroglosija”. Zaradi 
vedno bolj dvoumnega sveta, polnega različnih pomenov in vrednot, si je vedno 
težje predstavljati človekovo raznolikost, ki je zapisana v samostojnih in izrazito 
opredeljenih kulturah”. Med potekom raziskave smo komunikacijske dejavnosti 
obravnavali z vidika sociokulturne identitete posameznika in sledili teoretičnim 
navodilom lingvistične antropologije Hymesa (1964), Durantija (1997) in Matere 
(2002). Ti pojmujejo jezik v vlogi enega izmed številnih pomembnih sestavin 
kulture, ki naj bi jih analizirali v procesih socialne stvarnosti v nenehnem in 
večnem porajanju kot rezultat interakcije in pogajanj med namerami in cilji 
posameznikov z vnaprej opredeljenimi kategorijami (Giglioli 1976).

V raziskovalni skupini so sodelovali: Luisa Zinant in Flavia Virgilio kot razi-
skovalki na terenu, Davide Zoletto v vlogi supervizorja učnih vsebin, Annunciata 
Cossetto v vlogi nepogrešljive administrativne sodelavke pod vodstvom direktorja 
Maura Pascolinija. Vsem se iskreno zahvaljujem za sodelovanje v projektu.

Na treh raziskovanih območjih (Videm, Trst, Koper) so bila izbrana nekatera 
šolska okolja z močno prisotnostjo tujih učencev. Gre za okolja, ki so vpletena v 
dinamiko stičišč in izmenjav med starimi in novimi narodnostnimi skupnostmi 
čezmejnega območja. Že v začetku projekta smo izbrali šolo kot začetno točko, 
“nekakšen zabojnik ” za širitev obzorja in raziskavo praks in neformalnih kon-
tekstov, ki jih živijo učenci. Zavedamo se, da opazovanje integracije za zidovi 
šol ponuja skrčeno in parcialno predstavo socialnih dinamik, ki se odvijajo v 
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različnih okoljih, med najbolj jasnimi pa je ravno igrišče in čas izvenšolskih 
dejavnosti (Zoletto 2011). 

Zato smo se usmerili v skupne prostore in neposredno šolsko okolje, v katerih 
smo raziskovali, s kom in kje učenci uporabljajo določen jezik; kje v tem kulturnem 
kalejdoskopu ter s kom učenke in učenci preživljajo prosti čas. 

V raziskovalne dejavnosti je bilo že od vsega začetka dejavno vključenih 
trinajst razredov in približno dvajset učiteljev. Več kot dvesto učenk in učencev 
v starosti od devet do trinajst let je izvajalo različne dejavnosti. Za nemoten 
potek dejavnosti, za sodelovanje in izkazano gostoljubnost se moramo zahvaliti 
ravnateljem, učiteljem in učencem naslednjih šol:

- Osnovna šola Duca d’Aosta, šola z italijanskim učnim jezikom (dva peta 
razreda), Trst;

- Osnovna šola J. Ribičiča – K. Široka, šola s slovenskim učnim jezikom (en 
peti razred), Trst;

-  Osnovna šola P.P. Vergerio il Vecchio, šola z italijanskim učnim jezikom (en 
peti razred), podružnica Hrvatini (Slovenija);

- Osnovna šola E.F.Bellavitis, šola z italijanskim učnim jezikom (en sedmi 
razred), Videm;

- Osnovna šola A. Bergamas, šola z italijanskim učnim jezikom (dva šesta 
razreda), Trst;

- Osnovna šola A. Manzoni, šola z italijanskim učnim jezikom (dva sedma 
razreda in en osmi razred);

- Osnovna šola I. Cankar, šola s slovenskim učnim jezikom (en šesti razred), 
Trst;

- Osnovna šola P.P. Vergerio il Vecchio, šola z italijanskim učnim jezikom (dva 
šesta razreda), Koper (Slovenija).

V večini šol smo najprej vzpostavili stik z ravnatelji in učitelji, opravili z njimi 
intervju in kasneje smo po skupinsko izvedenih dejavnostih raziskavo poglobili 
in jo usmerili v intervjuje s posameznimi učenci. V del participativnega opazo-
vanja in intervjujev smo vključili vzgojni in rekreacijski kontekst, npr. na osnovni 
šoli P.P. Vergerio il Vecchio v Kopru smo opravili intervju s sedmimi učenci. 
Participativno opazovanje in opravljeni intervjuji, ki smo jih izvedli med odmori 
na hodnikih in učilnicah osnovne šole E.F Bellavitis v Vidmu v Punto di Incontro 
Giovani (Stičišče mladih) v Vidmu in v občinskem rekreacijskem centru Pitteri v 
Trstu, pa so omogočili primerjalno sliko med različnimi konteksti. Obenem smo 
analizirali dejavnosti koprskega Kulturnega inkubatorja, ustanove za izmenjavo 
in valorizacijo medkulturnosti (10 intervjujev z odraslimi), dvojezičnega inštituta 
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San Pietra al Natisone in sedeža časopisnega podjetja v slovenskem jeziku Slovit 
v Čedadu v Furlaniji Julijski krajini.

Del opazovanja je bil usmerjen na javna področja, ki so namenjena druženju 
in srečanju mladih, ter na trge in parke tržaških mestnih območij (rajon Sv. Jakoba) 
in v videmska območja (mestna četrt Aurora). Na vzorcu otrok, v starosti od 11 
do 14 let, smo opravili približno petdeset intervjujev, (18) v Vidmu, (7) v Trstu, 
(6) v Kopru. Izvedli smo intervjuje z odraslimi (Videm: 10, Trst: 2, Koper: 6) in 
začrtali vsaj petnajst migracijskih rodovnikov, ki obnavljajo zgodbe življenja dru-
žin z družinskega debla balkanskega območja. Te sedaj preučujemo z namenom 
preverjanja migracijske diaspore in jezikovnih izbir na različnih generacijskih 
prehodih in razmestitvah (Vatta 2012). 

V okviru projekta smo se predvsem trudili ohranjati primerno vzorčno 
ravnovesje treh kontekstov: videmski, tržaški in koprski, ki se nam predstavljajo 
zelo različno, z vidika okoliša kot tudi z vidika sestave manjšin, prisotnih v 
tem okolju. V Vidmu smo izbrali šole in izvenšolske dejavnosti, ki so imele 
visok odstotek prisotnosti pripadnikov tuje narodnosti (v razponu od 50 do 
75 % glede na italijansko komponento). Mestno okolje tega območja označuje 
ukoreninjena prisotnost večjezikovne migracije z različno nacionalno pripa-
dnostjo, ki se je ustalila pred več leti (Altin in Virgilio 2011). Ta se vključuje v 
jezikovni kontekst, v katerem se srečuje s furlanščino, zgodovinskim jezikom 
priznane in varovane manjšine. Kljub temu je raba tega jezika tako v šolah 
kot v okoljih, v katerih poteka raziskava, zanemarljiva. V Trstu se je osrednji 
del raziskave odvijal v privilegirani mestni četrti Svetega Jakoba, enem izmed 
zgodovinskih naselitvenih območij slovenske narodnostne skupnosti. Danes je 
to eno izmed okolij, ki je najbolj obiskano in poseljeno s priseljenci, predvsem 
s srbsko narodnostno skupnostjo. Razredi, ki so sodelovali v projektu, imajo 
vsi zelo velik odstotek tujih učencev (od 40 do 80 %). Šole s slovenskim učnim 
jezikom zato živijo nekakšno “hibridno” situacijo. Vanje se namreč vpisujejo 
učenci, ki izvirajo iz mešanih družin in živijo v dvo- ali tro-jezičnem okolju; del 
vpisanih otrok je priseljencev iz držav bivših jugoslovanskih republik, predvsem 
iz Srbije in Bosne. Situacijo, ki ji je v določeni meri podobna, srečamo v šolah z 
italijanskim učnim jezikom v Hrvatinih in v Kopru, v katerih je skoraj polovica 
otrok italijanske nacionalnosti s stalnim prebivališčem v tržaški pokrajini. Tudi 
v teh razredih smo ugotovili velik odstotek mešanih zakonov z dvojezičnim ter 
celo trojezičnim družinskim kontekstom. 
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2 Teorični in metodološki okvir

Izhajajoč iz prepričanja, da dinamike pripadnosti odsevajo v vsakdanji 
praksi in v različnih družbenih kontekstih (de Certau 2001; Hall 1997), smo za 
razlagalno sredstvo izbrali antropološki koncept kultur, ki ga razumemo kot 
“pomensko strukturo, ki potuje po omrežjih komunikacije, ki niso lokalizirana 
v posameznih okoljih (Hannerz 1992). Ta način razumevanja koncepta nam je 
omogočil, da smo upoštevali vezi med posameznimi identitetami in čustvovanji, 
presojali pomen mednarodnih družinskih povezav, predvsem s starimi starši, 
in v nekaterih primerih tudi raziskovali “genealogije migracij” z označevanjem 
medkrajevnih družinskih povezav (Vatta 2012). Za doseganje teh ciljev smo 
skušali ravnati fleksibilno, tako da smo uporabili različne raziskovalne metode 
glede na različen kontekst. Večkrat smo uporabili različne tehnike in jih med seboj 
prepletali. Te so se uveljavile v novih medijih v vlogi sredstva kulturne potrošnje, 
prenašalca vrednot druženja med mladimi na skupni teritorialni dediščini, v vlogi 
sredstva za vključevanje v dejavno državljanstvo in za povezovanje med jeziki, 
kraji in predvsem z jezikovnimi manjšinami. 

Pretehtali smo vsak izbran pristop, ki smo ga izvedli v teh raznolikih konte-
kstih. Pred tem pa smo izvedli analizo in intervjuje z učitelji, pedagoškimi vodji 
in vzgojitelji. Na sistematičen način smo uvajali participativno opazovanje, ki 
smo ga podprli z delno strukturiranimi intervjuji, včasih tudi s fotoelicitacijo 
(spodbujanje elicitacije s fotografiranjem), metodo socialnih zemljevidov (ang. 
social mapping), jezikovnimi profili in migracijskimi rodovniki. 

V primeru, da antropološka raziskava ne sledi bistvenim postavkam in etnič-
no-jezikovnim kategorijam, se mora usmeriti drugam, k tistemu, ki “združuje”. 
V našem primeru je bila strateška izbira opredeljevanje zaznave in koriščenja 
okolja s strani učencev, ki obiskujejo isto šolo, ampak izvirajo iz različnih oseb-
nih in družinskih zgodb. Da bi lahko razbrali življenja v konkretnih kontekstih, 
v katerih se izražajo dinamike integracij “od spodaj”, kjer se prepletajo pogledi 
in procesi in kjer se izgrajujejo prakse skupnega državljanstva, smo preizkušali 
metodo socialnih zemljevidov (ang. social mapping) (Altin, Guaran, Virgilio 
2013) kot sredstvo za razvrščanje in označevanje tistega okolja, v katerem se 
učenci srečujejo in združujejo glede na interese. Ti kraji se nahajajo v bližini šol. 
Slednji so spodbudili nastanek in razvoj središč za druženje mladih (rekreacija, 
izvenšolske dejavnosti, različni drugi dogodki) in nekaterih javnih prostorov v 
vlogi zbirališča mladih (trgi, vrtovi, igralni parki itd.).

Izhajajoč iz predpostavke, da učenci, njihov krog prijateljev in njihovi starši 
šolsko neposredno in posredno okolje gotovo zaznavajo in doživljajo na različne 
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načine, smo predlagali učencem, naj oblikujejo zemljevid tega območja. Učenci 
so, opremljeni z zemljevidi in fotografskimi aparati, označili pomembne kraje, 
npr. zbirališča mladih za praktične potrebe (prehranjevanje, igra, sprostitev itd.) 
in čustvene potrebe (spomini, prijetne, neprijetne ali konfliktne situacije).

V projektu smo uporabili metodo socialnih zemljevidov v vlogi raziskoval-
nega instrumenta. Obenem naj bi to bila tudi spodbuda za dejavno državljanstvo. 
Ta instrument je omogočil zbiranje kritičnih vidikov in presoje o potrebah, krajih, 
ki učencem veliko pomenijo. Hkrati je nudil možnost primerjanja gledišča otrok 
z glediščem učitelja in šole kot institucije. Prepletanje in raziskovanje različnih 
pogledov ter branja izdelkov z različnih zornih kotov je omogočilo sinhrono in 
celostno razumevanje in spoznavanje okolja, ki ga učenci živijo; tujim učencem, 
ki so se pred kratkim priselili, pa pomoč pri beleženju in odkrivanju kulturne 
dediščine in ključnih točk mestnih četrti.

Uporaba fotoaparata pa se je kljub našim pričakovanjem izkazala za manj 
ugodno in koristno. Nikakor nismo mogli preprečiti neobrzdanega fotografiranja 
učencev, čeprav smo fotografiranje omejili na pet posnetkov na posameznega 
učenca. Bolj učinkovito je bilo skupinsko delo v razredu s plakati, kamor so 
učenci zapisali podatke o krajih, predlagali oglede z navodili in fotografijami ter 
napisali komentar.

3 Predstavitev kulturnih praks

Ob zaključku dejavnosti je vsak razred dobil zemljevid “lastnega” kraja, ki 
je povzemal pozitivne in negativne odzive, biografske predstavitve posameznih 
učencev in sintezo predstavitev celotne skupine. V nekaterih šolah, ki so opre-
mljene z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, smo preizkušali uporabo 
spletnega programa Google Map, ki je nadomestil veliki papirnati zemljevid. 
Poskus je popolnoma uspel, učenci so se navdušeno vključevali v dejavnosti. 
Uporaba multimedijskih sredstev je omogočila stalno posodabljanje podatkov 
spletne strani na interaktiven način in ogled okolja, ki je bil geografsko obširnejši, 
poleg tega pa so si ga skupine lahko izmenjale in delile. Posredujemo povratno 
informacijo nekaterih učencev iz Kopra, ki so bili udeleženi v projektu:

“Všeč mi je bilo sodelovati v skupini.”
“Zvedel sem, katere kraje so obiskali moji prijatelji.”
“Všeč mi je bilo, ko smo vstavljali kraje v Google Maps, ker je bilo zabavno 

odkrivati kraje, ki jih obiskujejo moji prijatelji.”
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“Všeč mi je bilo, ko smo s seboj prinesli fotografije, tako sem videl, kaj so 
počeli drugi.”

V nadaljevanju pa posredujemo oceno približno stotih učencev mestne četrti 
Svetega Jakoba (Trst), ki so bili vključeni v to dejavnost:

Preglednica 1: Ocena dejavnosti s strani učencev za posamezne razrede

Dejavnost je bila ovrednotena pozitivno s strani učencev in učiteljev, ki so 
jo cenili ne zgolj zaradi uvajanja medkulturne vzgoje in vzgoje za dejavno drža-
vljanstvo, ampak tudi zaradi uvajanja interdisciplinarnega pristopa. Osnovno 
šolo z italijanskim učnim jezikom v Hrvatinih, ki se nahaja na slovenski strani in 
meji s tržaško pokrajino, obiskuje 50 % italijanskih državljanov. Tudi zaradi tega 
smo se odločili, da bomo na tej šoli raziskali širše obmejno območje z namenom, 
da učenci spoznajo kraje, ki jih obiskujejo med prostim časom; vključili smo vsa 
področja, skupna vsem učencem: polovica učencev namreč prebiva v Trstu ali v 
Miljah, druga polovica pa v Kopru ali v manjših centrih obmejnega območja. In 
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dejansko se prostočasne dejavnosti izvajajo na obeh straneh meje na zelo prožen 
in mobilen način, tako ob delavnikih kot ob praznikih. Obmejno območje pozna 
številne oblike prehodnosti meja, ki jih narekujejo povsem pragmatični razlogi 
in ne politike jezikovne identitete (Jagodic 2012). Ta dejanja so včasih sprejeta in 
dobrodošla, včasih sprožajo konflikte, v vsakem primeru pa ti procesi spodbujajo 
razvoj večjezičnosti. 

Metoda socialnih zemljevidov in fotografiranje dopuščata primerjanje 
vizije učencev z vizijo šole, učiteljev in staršev. Te različne vizije pa se pogosto 
niso ujemale. V dveh razredih osnovne šole Duca d’Aosta v Trstu je na primer 
večina priseljenih učencev v svojih grafičnih predstavitvah zelo dobro ocenila 
šolski rekreacijski center (“všeč mi je”), medtem ko je druga skupina, ki je vklju-
čevala pretežno učence italijanske narodnosti, kraj ocenila kot nekaj “groznega”, 
neprimernega za sprostitev in zabavo. Šolski rekreacijski center je za družine 
priseljencev podpora, nudi varno okolje za njihovega otroka, sploh pa v primeru, 
če sta oba od staršev zaposlena. Obenem pa center deluje kot inkubator socialnih 
odnosov in kraj za druženje za drugo generacijo priseljencev, medtem ko italijanski 
vrstniki z večjo socialno varnostjo dajejo prednost preživljanju prostega časa doma 
ob igrah in elektronskih napravah. V rekreacijskem centru Pitteri v Trstu smo 
naleteli na različne skupine učencev glede na starost in spol, vendar ni druženj 
v skupine glede na narodno pripadnost. Občasno so se pojavili nekateri neljubi 
dogodki, na primer, ko so otroci srbske narodnosti uporabljali srbski jezik med 
vrstniki v želji po uporabi šifriranega, nerazumljivega jezika v komunikaciji z 
učitelji in vrstniki drugih narodnosti. Šolski rekreacijski center se torej kaže kot 
zbirališče za sprostitev, učenje in socializacijo za skoraj vse otroke priseljencev, 
razen za učence italijanske narodnosti, ki, kot njihovi starši, izražajo težnjo po 
vzpostavljanju socialnega težišča na svojem domu, kjer si delijo igralne konzole 
in video igrice s posameznimi izbranimi sošolci. Raziskava potrjuje, da so javni 
prostori za druženje in prosti čas ključni dejavniki pri integraciji tujcev s šibkimi 
družinskimi vezmi. Ti javni prostori pa se bodo lahko razkrili kot enako kori-
stni za italijanske vrstnike s preveč tesnimi družinskimi vezmi in tveganji, da 
postanejo odvisniki od videoiger.

Udejstvovanje učencev italijanske narodnostne skupnosti v okolju v Sloveniji 
je precej drugačno: slovenski kontekst sestavlja mešanica urbanih območij in 
majhnih centrov na podeželju. Učenci preživljajo prosti čas pretežno doma s 
sorodniki in prijatelji in imajo tesne stike s sosedi, ki se v mestih ne pojavljajo 
niti kot socialna kategorija. Močan in vabljiv je vpliv “mestnega” potrošniškega 
sloga v obliki hitre prehrane (ang. fast food) in nakupovalnih središč, ki so dobro 
obiskana v Sloveniji in Italiji.
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Ugotovitve, ki so razvidne iz komparativne analize različnih grafičnih 
predstavitev v različnih kontekstih, razkrivajo, da izbira šole ni več tako zelo 
tesno povezana s narodnostno pripadnostjo določeni manjšini; to pomeni, da ne 
moremo več vztrajati pri stališču, da so učenci, ki se vpišejo v manjšinsko šolo 
(slovensko ali italijansko), nujno tudi del zgodovinsko priznane manjšine. Če se 
starši, ki izvirajo iz različnih kontekstov in govorijo različne jezike, odločijo za 
manjšinsko šolo, lahko to izbiro pripišemo “hibridni” družinski klimi. Odločitev 
za vpis v manjšinsko šolo pa je lahko povsem “oportunistična” izbira; razlogi so 
pogosto praktični, na primer zaradi logističnih in strukturnih ugodnosti. 

Poleg tega moramo upoštevati tudi vstop v Evropsko unijo, ki je delno 
spremenil odnos do tujih jezikov; vse bolj se namreč uveljavlja prepričanje, da 
evropsko državljanstvo zahteva večjezične kompetence in da je izobraževanje, 
ki uvaja drugačen jezik od jezika večine, v pomoč pri razvijanju osnov za večje-
zičnost, in sicer ne glede na to, za kateri učni jezik gre. 

V poizkusu grafične predstavitve okolja in skupnih javnih prostorov za 
druženje so se pokazale različne vloge in pogledi tako glede na spol kot na pripa-
dnost generaciji, manj izrazite so delitve glede na narodno pripadnost. V okviru 
dejavnosti ni bilo zaznati konfliktov. Izkazalo se je, da je raven integracije dobra, 
v skupini se odraža medsebojna radovednost. Kot bistvena za nove generacije se 
je pri pridobivanju izkušenj, spoznanj in kulturni potrošnji pokazala uporaba 
novih tehnologij. Z vidika metodologije je obisk mestne četrti (social mapping) 
in kasnejša diskusija v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo v označenih krajih (interak-
tivna mapa), uspešen poizkus, pri katerem so uporabljene strategije daleč najbolj 
primerne za promocijo medkulturnega dialoga in za smiselno in učinkovito 
komunikacijo z mladimi. S to dejavnostjo smo vpletene učence spodbudili k 
razmišljanju in interpretaciji stvarnosti izven formalnih in institucionaliziranih 
kontekstov. 
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Fotografija: Dejavnost s socialnimi zemljevidi (ang. “social mapping” ) v Trstu in Hrvatinih

4 Jeziki in okolja

Pri raziskavi o odnosih med jeziki v čezmejnem območju smo uporabili 
jezikovni profil, hevristično sredstvo, povzeto po lestvici Evropskega jezikovnega 
listovnika (EJL) (European Portfolio of Languages, Council of Europe 1998–2000) 
in po nacionalnih kurikularnih navodilih (ita. Indicazioni nazionali per il cur-
ricolo) (MIUR 2012). Učencu smo posredovali navodilo, naj nariše lastno telo 
in ob njega umesti vse jezike, ki jih pozna, in tiste, ki jih pozna le delno; zraven 
poimenovanj izbranih jezikov pa naj še napiše opombo, v kateri pojasni razlog, 
zakaj se določen jezik nahaja prav ob določenem delu telesa. Od učenca smo pri-
čakovali, da zabeleži tudi kraj komunikacije v tujem jeziku in sogovorce. Učence 
smo razdelili v skupine. Posamezni učenci so imeli nalogo, da svoji skupini opi-
šejo lastni jezikovni profil, izpostavijo jezike, ki so zanje pomembni, in razložijo 
njihov odnos do zabeleženih jezikov glede na umestitev teh jezikov ob izbranih 
delih telesa. Navodila s strani Ministrstva za izobraževanje razlagajo jezikovni 
profil v vlogi sredstva, ki “podpira razvoj avtonomije učečega, spodbuja jezikovni 
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pluralizem, zavedanje in razvoj medkulturnih kompetenc.” Za naš poizkus pa je 
bilo bistveno, da se izrazijo vsa raznolika poznavanja, jezikovni repertoarji učencev 
in hkrati, da se pojavijo osebne zgodbe, čustvene vezi in simbolične predstavitve 
jezikov v različnih sporazumevalnih okoliščinah. 

Z dejavnostjo samopredstavitve in povezovanja poznanih jezikov z deli telesa 
smo spodbudili učence, da so podali številne odgovore in v to dejavnost vključili 
celoten razred; veliko učencev je odkrilo sošolčeve jezikovne repertoarje, kar je 
sprožilo diskusijo, izmenjave mnenj in nam olajšalo pot k bolj poglobljenemu 
poznavanju razreda. 

Na podlagi konteksta, v okviru katerega se učenci vključujejo v različna 
sporazumevalna dejanja, in oseb, s katerimi vzpostavijo odnose (šola, prosti 
čas, družina, sorodniki, šport itd.), se je funkcionalna in pragmatična jezi-
kovna raba izkazala na vseh področjih in pri vseh jezikih. Teh pa je dejansko 
zelo veliko. Predvsem na obmejnih območjih in tudi pri drugi generaciji pri-
seljencev je večjezičnost dediščina, s katero ti učenci z lahkoto upravljajo, se 
zavedajo njenega pomena in s tem postajajo vse prožnejši pri vzpostavljanju 
medosebnih odnosov.

V osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom v Kopru in v osnovni šoli s 
slovenskim učnim jezikom v Italiji skoraj polovica učencev zatrjuje, da v vsak-
danjih kontekstih zmore brez razlik govoriti tri jezike. Temu se doda učenje tujih 
jezikov v šoli (angleščina in/ali nemščina, francoščina, španščina) ob prisotnosti 
različnih slovenskih ali italijanskih narečij (zabeležena so: tržaško, neapeljsko, 
rimsko, apuljsko, beneško narečje).

Ponovno naj izpostavimo kot zelo pomenljiv primer osnovnošolke s 
Hrvatinov, ki na učinkovit način predstavi hevristične zmožnosti raziskovalne-
ga jezikovnega sredstva.
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Prikaz 1: Jeziki, ki jih poznam/govorim

(tržaško narečje, italijanščina, francoščina, apuljsko narečje, slovenščina, hrvaščina, 
angleščina, nemščina)

Kot je razvidno iz Prikaza 1, je učenka v svoj jezikovni profil vstavila raz-
lične jezike. Iz znanih podatkov lahko razberemo, da učenka živi v Italiji in 
obiskuje peti razred osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v Hrvatinih v 
Sloveniji. Predvidevamo, da pozna italijanski in slovenski jezik. Jezikovni profil, 
ki ga je učenka oblikovala, potrjuje rabo teh dveh jezikov in dodaja še druge 
jezike: hrvaščino, francoščino, nemščino, angleščino, apuljščino in tržaščino. 
Na vprašanji, v katerih okoljih in na kakšen način uporablja te jezike, učenka 
odgovarja:

- italijanščino s svojo najboljšo prijateljico in v mladinskem kulturnem 
centru;

- italijanščino in slovenščino pri urah jahanja;
- italijanščino in hrvaščino na obisku pri sorodnikih.
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Iz njenih odgovorov lahko sklepamo, da je raba jezika odvisna predvsem od 
sogovorcev in kraja, v katerem se odvija komunikacija. V zadnji fazi te dejavnosti 
so bili učenci pozvani, naj opredelijo razloge, zakaj so posamezne jezike umestili 
ob določen del telesa.

Prikaz 2: Povezovanje jezikov z deli telesa

Njena razlaga nam nudi pomembne informacije o družinskem kontekstu 
in vsakdanji praksi: učenka živi v Italiji (v Trstu ali v okolici Trsta, kjer se govori 
tržaško narečje). Njeni starši izvirajo s Hrvaške (mati) in Apulije (oče). Kljub 
temu sta se starša odločila, da svojo hčer vpišeta v osnovno šolo z italijanskim 
učnim jezikom v Sloveniji. Družinska struktura predstavlja tipično sodobno 
kompleksnost: jezikovna in kulturna heterogenost se prepleta z mobilnostjo, ki 
je povezana z delovno migracijo, razdvajanjem, ločevanjem in ponovnim zdru-
ževanjem (Hannerz 1992; 1998). Srečali smo primere učencev ločenih staršev, 
italijanskega in hrvaškega izvora, ki so jih starši imeli v tedenskem izmeničnem 
varstvu. V tej čezmejni rutini je slovenska šola za te otroke dejansko simbolizirala 
nekakšen liminalni mediacijski prostor. 

Pri obravnavanem primeru pa je smiselno opozoriti, da učenka pri razlagi ni 
omenila slovenščine in nemščine, čeprav je oba jezika vključila v svoj jezikovni 
profil. Ni nam znano, ali je ta dva jezika izpustila naključno, npr. zaradi časovne 
stiske, ali namerno. Glede na to, da učenka obiskuje slovensko šolo, je to prav 
gotovo pomenljiv podatek, ki si ga je smiselno zabeležiti. 

Hkrati pa je zanimivo opaziti, da učenka ni povezala italijanščine s srcem, 
tako kot je to naredilo veliko njenih sošolcev. Prav tako ni povezala s tem delom 
telesa nobenega drugega jezika. Lahko domnevamo, da učenka nobenega od 
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naštetih jezikov ne občuti kot lastnega ali pa sebe zaznava kot neko zelo raznoliko 
in hkrati harmonično mešanico kulturnih značilnosti, jezikov, nagnjenj, navad, 
ki jih živi v svojem vsakdanu. Ta podatek potrjuje tezo, da “podobnosti v jeziku 
niso same po sebi vezivo za ustvarjanje neke skupne identitete, nasprotno pa 
uporaba različnih jezikov ni preprečila narodom občutka pripadnosti eni sami 
skupnosti” (Gusmani 1998: 14).

V obmejnem območju, na italijanski in slovenski strani, se potrjuje uporaba 
tržaškega narečja v vlogi nekakšnega “ hibridnega seta” dogovorov in delitvenih 
praks socialnega kapitala, čigar rabo zelo hitro osvojijo tudi nove manjšine. 
Tržaško narečje opravlja vlogo sredstva za sporočanjsko rabo med vrstniki v 
šoli predvsem za nove državljane; je “blažilno” sredstvo v dvojezičnih okoljih, 
predvsem v primeru, ko se mnenja staršev in otrok o najbolj koristnem jeziku 
ne ujemajo. Ta vloga narečja je razvidna predvsem v osnovni šoli s slovenskim 
učnim jezikom Sv. Jakoba v Trstu, v kateri se zdi, da igra narečje zelo pomembno 
vlogo mediatorja sporočanjskih praks materialne in nematerialne narave. Če 
dopuščamo veljavnost stališča, da narečje destimulira učenje “visokega” jezika, 
ki se ga učenci učijo v italijanski ali slovenski šoli, kar je tudi razvidno iz pogostih 
in večkrat grobih jezikovnih napak, ki jih zasledimo pri jezikovnem profilu, se 
na socialnem področju uveljavlja kot odlično sredstvo za integracijo na lokalni 
in zgodovinski ravni ter v posebnih kontekstih mest in mestnih četrti.

 - “Tržaško narečje sem umestil blizu oči, ker ga slišim govoriti od drugih 
in mi je všeč”.

- “Tržaško narečje sem postavil v glavo, ker ga imam skozi v mislih”. 
- “Umestil sem ga v glavo, ker sem se ga naučil že v vrtcu”. 

Potrjuje se zgodovinska raba tržaškega narečja, ki so ga preizkušali v vlogi 
občevalnega jezika že za časa avstro-ogrskega cesarstva, zato da bi ublažili jezi-
kovne nacionalizme in toga idejna nasprotja (Minca 2009). 

Narečje je tako kot tudi vsi jeziki “znotraj določenega okolja” sredstvo za 
izgrajevanje kompetenc in je živ del jezikovne prakse danega okolja. Vsega 
tega pa ne najdemo ne v učbenikih in niti pri učnih urah, ki so namenjene 
medkulturnosti. 

Zelo pogosto se v družinskih kontekstih, šolskem okolju in v prostočasnih 
dejavnostih različni jeziki uporabljajo na alternativen in fleksibilen način. Narečje 
pa deluje strateško kot lingua franca v medvrstniški komunikaciji in v prostem 
času. Zmožnost narečja, da “oblikuje skupnost”, je opozorila na premoč, ki jo ima 
npr. narečje nad furlanščino kot jezikom manjšine. Slednja je ravno sedaj, ko je 
pridobila priznanje in dosegla institucionalno podporo, izgubila svojo veljavnost 
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v dejanski jezikovni praksi, in sicer je izgubila položaj neformalnega jezika; kar 
velja predvsem za mestne kontekste, ki smo jih preučili. 

Narečje deluje kot jezik “au pair”, to pomeni, da ne dopušča različnost jezi-
kovnega registra, jezikovnih kompetenc in posledične uveljavitve različnih ravni 
jezikovne zmožnosti ali različnega socialnega statusa; nezavedno ustvarja občutek 
enakopravnosti pri delitvi vlog hic et nunc in preko jezikovnih praks spodbuja 
občutek pripadnosti neki skupnosti v okolju. Priseljencem je znano, da vodi pot 
do integracije vselej prek narečja in govorice okolja.

Odnosi moči med manjšinskimi jeziki/jeziki večine/jeziki priseljencev in 
dinamike med zgodovinskimi in novimi manjšinami se kažejo kot zelo zaplete-
ni. Jezikovni kalejdoskop je zelo heterogen in si utira pot iz običajnih binarnih 
nasprotij (večina nasproti manjšini): obstoječe dinamike opredeljujejo igre in 
strategije moči med zgodovinskimi in novimi manjšinami. Te skušajo preseči 
toge meje etnično-nacionalne pripadnosti, izkoristiti jezikovne sorodnosti s ciljem 
pridobiti določene prednosti, kot so na primer kakovost šole in didaktike učenja 
in poučevanja. Te prednosti so bile do sedaj namenjene le “starim” manjšinam.

Opaziti je določeno hierarhijo jezikov, za katere se predvideva, da so bolj 
ali manj “koristni” glede na svoj položaj: hrvaščina npr. ni visoko na lestvici. V 
osnovni šoli v Kopru so jo učenci zaznali in vključili v jezikovni profil šele po 
številnih spodbudah z naše strani. “Hrvaščina je umeščena v roke, saj npr. moji 
sorodniki govorijo hrvaško, je moja materinščina”; “Hrvaščina je v rokah, ker jo 
govorim le s starimi starši”.

Vedno bolj pogosto se spreminjajo jezikovni repertoarji, in sicer glede na kraj 
jezikovne rabe; neobičajni odzivi se kažejo tudi pri otrocih iz mešanih družin, v 
katerih je eden od staršev pripadnik slovenske ali italijanske manjšine v različnih 
kontekstih. Na primer v enem izmed jezikovnih profilov učenke, ki je vpisana v 
šolo s slovenskem učnim jezikom pri Sv. Jakobu (Trst) je zapisano: “Slovenščino 
sem umestila pod stopala, ker jo želim teptati, dokler ne izgine”. 

In nasprotno, v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji; 
“Slovenščino sem zapisal v srce, ker živim v Sloveniji; italijanščino pa v možga-
ne, ker je to moja materinščina”. “Italijanščino sem umestil v glavo, ker sem bolj 
Italijan kot Slovenec”.

Za srbske in bosanske učence je angleščina vedno prisotna in je temeljna: 
“s starimi starši “doma” govorim srbsko in angleško.” Spodkopan je ugled 
italijanščine v vlogi “dobrega” jezika, koristnega za izboljšanje socialnega 
položaja. V vseh intervjujih in jezikovnih profilih se namreč jasno kaže pre-
vladujoča vloga angleščine: “ker bom šel v London”; “angleščina na očeh, ker 
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želim videti v angleščini”; “angleščino sem zapisal k nogam, ker je koristen 
jezik po vsem svetu”. “Angleščino sem zapisal na roke, ker ga govorimo veliko 
in ga znam govoriti.”

Zanimivi in raznovrstni so jezikovni profili nove generacije, popolnoma 
različni od dihotomije (italijanski/slovanski jezik), ki je zgodovinsko označevala 
italijansko–slovensko mejno območje in togo opredeljevala politiko pripadnosti, 
ki je segala v obdobje druge svetovne vojne in obdobja Jugoslavije. Pojavlja se 
izrazita večjezičnost, v okviru katere se združujejo in povezujejo govorjeni jezike 
z odnosi, izkušnjami in občutji, pogosto mimo geopolitičnih navodil.

V zvezi s tem velja opozoriti, da večina vzorca raziskave vključuje učence, 
ki so rojeni blizu leta 2000, na prehodu novega tisočletja: druga svetovna vojna, 
ločitev Istre in Dalmacije od Italije, jugoslovanske republike, padec Berlinskega 
zidu, dogodek, ki je odpravil nesoglasja med vzhodnim in zahodnim delom 
Evrope, je zanje zgodovina, ki je niso živeli in se o njej še niso učili, saj učni 
programi na tej stopnji tega še ne predvidevajo. Smiselno bi bilo tudi poglabljati 
zaznavo, dojemanje in prikazovanje različnih slovanskih jezikov (slovenščina, 
hrvaščina, srbščina, bosanščina itd.) z vidika nacionalne pripadnosti, konteksta 
izvora jezikov, trenutnega bivališča. Tu gre namreč za generacijo, ki raste in se 
razvija v evropski skupnosti, ki jo združuje evro in politike vseh njenih skupnosti. 
Medtem ko v Italiji nadaljujemo z retoričnimi diskusijami o kvotah vstopov v 
državo, se med novimi generacijami priseljencev že uveljavlja razmišljanje, da je 
Italija zgolj prehodni cilj, kar posledično vpliva na položaj italijanščine, ki postaja 
vse manj zanimiva. Izbira jezikov je odvisna predvsem od čustvenih dejavnikov 
ali od razumske izbire med različnimi možnostmi, ki so usmerjene v ekonomske 
scenarije in uprte v prihodnost. 

Občutek pripadnosti, ki ga z uporabo in s prepletanjem različnih metodo-
logij zaznamo pri posamezniku, se kaže kot izrazito mobilen, s projekcijami za 
prihodnost, ki so odprte za različne priložnosti ter vse manj zakoreninjene in 
vpete v etnično-nacionalno zapuščino in/ali administrativne meje. Jezikovne 
identitete veliko bolj privlači sedanjost ali razmišljanje o sprejemljivi prihodnosti 
kot pa pasivno sprejemanje zgodovinskih zapuščin. Preseganje meja dosežemo s 
spretnim koriščenjem prednosti, ki ga pod okriljem Evropske skupnosti ponujajo 
kulturne politike. To pa ne pomeni odklanjanje materinščine in zmanjševanje 
občutka pripadnosti, ampak gre za spodbujanje razvoja raznovrstnih in mobilnih 
identitet, ki so manj izključevalne in bolj fleksibilne, ker se rojevajo in razvijajo 
v izjemno heterogenih kontekstih, ki jih zaznavajo družine in okolja okoli njih. 
Raznolikost ne zadeva le jezika ali etnično-nacionalnosti, ampak vključuje tudi 
vzroke, cilje in čas migracij. Drugačen je namreč položaj za tiste, ki se odseljujejo 
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zaradi vojnih razmer, ali tiste, ki se le pridružijo sorodnikom; drugačen je za 
tiste, ki so se preselili pred dvajsetimi, desetimi ali dvema letoma. Spreminja se 
položaj tistih, ki so si delili isti zgodovinski jezik in se danes nahajajo znotraj ali 
zunaj Evropske skupnosti z razlikami v državljanskih pravicah in v možnostih 
izbire državljanstva. Gre torej za zelo zapleteno večjezičnost, ker komunikacijske 
prakse ostajajo ujete v čustvenih odnosih, v razmerjih moči in bitki za položaj, 
v starih ideologijah in novih medijskih predstavitvah. 

Kaže se tudi omejevanje in preseganje starega koncepta integracije, saj kdor se 
rodi v mobilnih kontekstih, ta ponotranji tudi način življenja, ki ga v prihodnosti 
ne bo preživel v enem in edinem okolju. Neoliberalizem sili zdajšnje migrante, 
da se učijo več jezikov, zato da lahko preživijo v okolju nenehnih selitev delovne 
sile na globalni ravni. 

Danes analizirati jezike in okolja pomeni poskušati razumeti identitete in 
mnogovrstne pripadnosti, oslabljene v večjezičnih kontekstih; obenem pomeni 
zavedati se vrednosti varnega okrilja v lastni skupnosti v času globoke ekonomske 
krize. To težnjo zaznava trg dela že veliko let in zato je povsem samoumevno 
zaslediti v družinah priseljencev jezikovne izbire, ki sledijo natančno določenemu 
scenariju: svojim otrokom želijo omogočiti najboljše možnosti, zato izkoristijo 
še tako majhen vmesni prostor, ki jih ponujajo evropske politike za zgodovinske 
manjšine (Srbi se vpisujejo v šole s slovenskim učnim jezikom v Trstu). Na ta 
način pustijo odprto možnost za morebitno vrnitev in/ ali ponovni odhod. Nove 
generacije evropskih državljanov se razvijajo ter po segmentih spoznavajo različne 
jezike. Toda od vseh različnih jezikov jih je malo, ki jih dejansko obvladajo; upo-
rabljajo jih na alternativni način in v različnih kontekstih, vendar redko zadostijo 
pričakovanjem institucij in odraslih. 

5 Stare in nove manjšine

Scenarij, po katerem se je izvajala raziskava, se odvija v zgodovinskem sedežu 
treh manjšinskih jezikovnih skupnosti: furlanščine, slovenščine in italijanščine, 
ki si sledijo in izmenjujejo na obrobju meja. Med temi narodnimi skupnostmi, ki 
jih varujejo šolske institucije za manjšinske jezike, se vrivajo “nove manjšine”, ali 
kot jih opredeljuje spletna stran Ministrstva za notranje zadeve, “narodnostna 
skupnost je številčno skromnejša skupina v primerjavi z ostalim prebivalstvom 
neke države in njeni člani, čeprav so državljani te države, imajo drugačne etnične, 
verske ali jezikovne značilnosti, kot jih ima ostali del prebivalstva; spodbujeni 
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so k oživljanju in varovanju lastne kulture, tradicije, religije ali jezika ter njihova 
namestitev je sorazmerno sveža1”.

Lokalni položaj obmejnega območja se zapleta, ker imajo v nekaterih pri-
merih nove manjšine sorodne jezike, kar velja predvsem za narode iz območja 
nekdanje Jugoslavije. Ker jim situacija to omogoča, pripadniki teh narodov 
pogosto vpisujejo svoje otroke v šolske zavode, ki so ustanovljeni izključno za 
potrebe manjšine. Ti predstavljajo številne ugodnosti, omogočajo večjo kakovost 
učnega okolja in nekatere prednosti, kot je brezplačen dostop do dvojezičnega 
izobraževanja. V številnih primerih, kot na primer v osnovni šoli Hrvatini 
in Kopru, je ta možnost preprečila postopno padanje vpisa šolske populacije, 
ampak je negativno vplivala na homogenost narodnostne skupnosti. Ta pojav 
je povzročil določeno nelagodje in kritiko: dejansko se je uzakonil konec 
nekega “monopola” šol z manjšinskimi jeziki, ki je bil namenjen le lokalnim 
skupnostim, in pričelo se je vključevanje učencev mešanih družin. Posebno 
mobilne in fleksibilne glede na občutek pripadnosti so ravno mešane družine 
druge generacije. To je temeljni politični problem, s katerim se bo morala so-
očiti sodobna Evropa, ki do tega trenutka zagovarja precej dvoumna stališča 
glede “integracije” in okleva med konservativno zaščito jezikov in skupnosti, 
ki ostajajo zaprte, in med notranjimi in mednarodnimi migracijskimi tokovi. 
Če se bo Evropa še naprej posvečala le ekonomskim vsebinam, bo zmožna pre-
prečiti stihijo ali celo razkol? Kako in s kom izgraditi evropsko državljanstvo? 
Izhajati iz zapuščine, ki nam jo zapušča preteklost, ali iz medkulturne seda-
njosti, z avtohtonimi prebivalci ali z državljani? Za vsemi temi vprašanji stojita 
problem “denizenship”, nekakšnega vmesnega stanja, v katerem sobivata dve 
vrsti državljanov, tisti z delnimi pravicami in tisti “pravi” evropski državljani 
(Zanfrini 2007), in problem evropske identitetne politike v izgrajevanju, ki je 
do sedaj zaslužna predvsem za ekonomsko izrazoslovje.

Ključen učinek izvajanja “superrazličnosti” (Vertovec 2010) v jezikovnih 
praksah, ki je hkrati okvir za razumevanje pojavov, je ta, da se ne da več predvi-
deti jezikov, kulturnih biografij, jezikovnih repertoarjev ter oblik komunikacij 
in interakcij glede na kraj izvora, materinščino, pripadnost določeni skupnosti 
itd. Iz analiz in jezikovnih profilov razberemo, da učenci, potopljeni v večjezič-
nem okolju in večkulturnem kontekstu, ravnajo izrazito prožno in znajo spre-
tno izkoristiti vse dane možnosti. Njihove jezikovne izbire sledijo praktičnim 
potrebam, ekonomskim strategijam, preračunljivosti in projekcijam položaja 
ter načrtom, ki so usmerjeni v prihodnost. Temu ravnanju malih kulturnih in 
1  Vir: Centralna uprava za Državljanske pravice, državljanstvo in manjšine (Ministrstvo za notranje 
zadeve, Italija)
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jezikovnih kameleonov se postavita ob bok tudi manj racionalna nagnjenja, kot 
sta zaznavanje in uporaba določenega jezika v vlogi prenašalca in povezovalca 
čustvenih odzivov. V migracijskih kontekstih ni vedno samoumevno, da je 
materinščina jezik staršev, lahko je tudi jezik starih staršev, ki so kot referenčne 
točke umeščeni v “namišljeno domovino” (Anderson 2000) poletnih počitnic. 
Veliko družinskih vezi je mednarodnih in mediacija se izvaja prek interneta ali 
skypa, ki spodbuja komunikacijo in tudi razvijanje sporazumevalne zmožnosti 
na daljavo (Madianou, Miller 2012). Za druge generacije priseljencev ti odnosi 
omogočajo na daljavo, prek medijev, razvijanje občutka pripadnosti, ki je lahko 
ključen za ohranjanje identitete; kot na primer v primeru Kitajske ali Gane. Tudi 
v primeru priseljencev balkanskega območja stiki s sorodniki in starimi starši 
ter obiski med počitnicami omogočajo idealno podobo kraja, od koder izvirajo 
predniki, ter izjemno čustveno navezanost na ta kraj. Pojavlja se torej komple-
ksnost, ki se ne navezuje na običajne etnično-nacionalne kategorije; pripadnost 
različnim narodom in mobilne identitete potrjujejo jezikovno “superrazličnost” 
kot prevladujočo značilnost sodobnih migracij (Vertovec 2010).

Posebno zanimiva se je pokazala primerjava različnih jezikovnih in šolskih 
kontekstov, ki ga označujejo prisotnosti zgodovinskih manjšin in njihovih pri-
seljencev. Procesi večjezičnosti se navezujejo na različno jezikovno rabo in ko-
munikacijo na različnih ravneh. Pod izraz večjezičnost pa razumemo zmožnost 
poznavanja in govorjenja več jezikov, sposobnost izražanja na različen način, 
tako da z različnimi praksami spodbujamo sobivanje več jezikov znotraj enega 
samega socialnega in kulturnega okolja.

6 Zaključek

Rezultate raziskave smo interpretirali s pomočjo uporabe najsodobnej-
ših teorij v zvezi z globalizacijskimi procesi, kot sta kompleksnost kulture 
(Appadurai 2001; Hannerz 1992) in “superrazličnost” (Vertovec 2010). Naš 
namen je bil vključiti procesno heterogenost, ki je zgodovinska in se odvija 
na mednarodni ravni. Pri tem se nismo omejili zgolj na obravnavo etnično-
-jezikovnih kategorij o izvoru in poreklu (Levitt 2012). V raziskavi se je v vlogi 
izhodišča potrdila soprisotnost “superrazličnosti” (Vertovec 2010) v vseh treh 
območjih Vidma, Trsta in Kopra z zgodovinskimi, jezikovnimi in sociološko 
izrazito heterogenimi značilnostmi. Potrdili smo obstoj večdimenzionalnih 
pojavov intersekcijskega razlikovanja in prekrivanja starih manjšin z novimi. 
Prekinja se torej zgodovinsko združevanje posameznikov glede na jezik in 
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poreklo, prisotna je izrazita večjezičnost med novimi generacijami priseljencev 
kot tudi pri čezmejnih manjšinah (Pennycook 2010), ki uporabljajo jezik glede 
na kontekst in glede na stike v raznolikih okoliščinah. 

Medtem ko se razkol na ekonomskem področju vse bolj poglablja, se v Italiji 
kaže negativni migracijski saldo s številnejšim izseljevanjem kot priseljevanjem. 
Evropa niha med defenzivno samoohranitvijo in težnjo k odpiranju novim dr-
žavljanom. Kot je že napovedal zaton modernosti (Ara in Magris 1987), se zdi, da 
nova regija zgodovinskih in hkrati obnovljenih meja, prepletena z množico starih 
in novih manjšin, postaja ponovno privilegirana točka za opazovanje, socialni 
laboratorij postmoderne Evrope, ki jo tlačita romantična zapuščina domačega 
prebivalstva in globalni neokapitalizem, ki bolj kot državljane potrebuje prosto 
gibljivo delovno silo (Ong 1999; 2005; Sassen 1999).
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Borders and mobile identities between old and 
new minorities 

Summary

The Department of Human Sciences of University Udine, as part of the 
project “Eduka-Educating to diversity” has devoleped a qualitative metodology 
in order to investigate question of integration, belonging, identity in informal 
settings, looking in particular the use of language and the related social practi-
ces. The research involved pupils of 10-12 years old in and around schools with 
a high number of immigrants or minorities based in heterogeneous contexts 
of three different cities: Udine, Trieste and Koper. The methods used were emi-
nently participant observation, interviews, social mapping, linguistic profiles 
and visual techniques.

The result reveal existence of heterogeneus linguistic condition that put into 
question binary oppositions like majority vs. minority; in particular, what emerges 
is a set of strategies of power between old and new minorities seeking to overcome 
the traditional boundaries of national affiliations, in order to take advantage of 
their linguistic affinities (for examples between serbs, croats and slovenes), to get 
access to better schools. Furthermore, many cross-border processes and different 
linguistic strategies seem to favour a tendency of polylinguism. The survey also 
reveals a situation that not reflect the more conventional use of national-ethnic 
categorizations. Extremely mobile forms of identity, often in relation to polilin-
guism among the students confirm that “superdiversity” is becoming a prominent 
feature of contemporary transnational migrations. These crossroads of the new 
minorities is thus presented as laboratory for contemporary Europe, often con-
tended between the romantic heritage of local languages and the different form 
of pressure and mobilities produced by global capitalism.

Key words: linguistic minorities, migrants, integration regions, polilingu-
alism, borders
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Nives Zudič Antonič, Anja Zorman

Izobraževanje učiteljev in 
medkulturna vzgoja

Izvleček

Spreminjajoča se jezikovna in kulturna heterogenost populacije učencev 
predstavlja za učitelje stalen strokovni izziv. Učinkovito delo v kulturno hete-
rogenih razredih zahteva uporabo strategij in obravnavo vsebin, ki so kulturno 
občutljive in zagotavljajo enake možnosti za osebni razvoj in učni uspeh vseh 
učencev. V prispevku se sprašujemo, kako sta povezana izobraževanje učiteljev 
in njihovo sodelovanje v projektih iz medkulturnosti ter njihova odzivnost na 
stalno spreminjajoči se družbeni kontekst izobraževanja, ki se kaže z vnašanjem 
novosti v pouk, s čimer se učitelji prilagajajo delu z učenci, ki prihajajo iz drugih 
jezikovnih in kulturnih okolij. Na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili z vpra-
šalniki, ugotavljamo, da je pedagoška medkulturna občutljivost učiteljev tesno 
povezana tako z izobraževanjem kot sodelovanjem na projektih. Učitelji, ki se ne 
izobražujejo na temo medkulturnosti in ne sodelujejo na projektih medkulturne 
vzgoje, svojega pouka didaktično in vsebinsko ne prilagajajo kulturni različnosti 
svojih učencev.

Ključne besede: učitelji, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, 
projekti, medkulturnost
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1 Uvod

Poznavanje kultur etničnih skupin, ki sobivajo na določenem območju, ter 
zmožnost sprejemanja in spoštovanja njihovih vrednot so podlaga učinkovitega 
delovanja kulturno pluralne družbe, v kateri odnosi temeljijo na vrednotah, ki 
presegajo etnične oziroma kulturne vrednote posamezne skupnosti. Gre za splošne 
kulturne vrednote, kot so vera v svobodo, mir, nenasilje, enakost in enakoprav-
nost pravic, konstruktiven dialog, sposobnost prilagajanja, strpnost, pravica in 
možnost izražanja različnosti, sočutje, solidarnost in podobno. 

Učitelji in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem medkulturne vzgoje, po-
gosto opozarjajo na površno in nesistematično delo na področju medkulturnosti, 
kar je posledica omejenega poznavanja tega področja med učitelji in pomanjkljive 
strokovne priprave na soočanje z izzivi, ki jih ponuja sodobna družba. V pričujoči 
raziskavi smo želeli ugotoviti, kako se vključevanje učiteljev v izobraževanje in 
raziskovanje medkulturnosti in medkulturne vzgoje odraža na njihovem delu 
z učenci. Zaradi stalnega in naraščajočega preseljevanja so razredi, v katerih 
poučujejo, prav gotovo jezikovno in kulturno heterogeni. 

2 Opredelitev medkulturne vzgoje v šoli

Večkulturna in medkulturna vzgoja se je v Evropi pojavila z vključevanjem 
otrok priseljencev v šole, pri čemer so usmeritve za delo prihajale “od zgoraj”, 
oblikovala sta jih Svet Evrope in Evropska unija. 

Kljub naporom obeh institucij se je medkulturna vzgoja razvijala na zelo 
različne načine, skladno z organizacijo sistema vzgoje in izobraževanja, zgodovino 
migracij in političnega konteksta posameznega prostora. Medkulturna vzgoja se 
je v glavnem uveljavila v Severni Evropi, predvsem na Švedskem in Nizozemskem, 
medtem ko je v Franciji, Nemčiji in na območjih nedavnega priseljevanja na jugu 
Evrope naletela na odpor, pri čemer so se razlogi zanj med regijami zelo razlikovali. 

Šolski sistemi v Evropi so v času preizkušali različne filozofije razumevanja 
družbenih odnosov. Tako je do sedemdesetih let prejšnjega stoletja pri šolanju 
otrok priseljencev prevladovala politika asimilacije, ki je spodbujala “asimilira-
nje” (spreminjanju “drugačnih” po svojem modelu, ustvarjanju podobnih sebi, 
integriranju oz. poenotenju) drugih, “drugačnih” od sebe. Pri tem asimilacija 
spodbuja razlago zgodovinskih dogodkov, s katero si posamezniki ali skupnosti 
lastijo pravico vnaprej odločati o načinih osebne in družbene uresničitve “dru-
gih”. Asimilacija se giblje vzdolž vprašljivega enoznačnega univerzalizma, ki teži 



199

Izobraževanje učiteljev in medkulturna vzgoja

k poenotenju in ki ne zmore razumeti in obvladovati dinamik kompleksne in 
večkulturne družbe. Kot taka se omejuje na oblikovanje zaključenih enot različ-
nosti, ki jih ne spodbuja k dejavni interakciji v prostoru, v katerem živijo, zaradi 
česar zmorejo zgolj “uporabljati” oziroma pogosteje “služiti” prostoru, ki so ga 
ustvarili drugi in je namenjen drugim. Ker se je asimilacija sčasoma pokazala kot 
neučinkovit način razvijanja družbenih odnosov, je bilo potrebno preiti na kon-
cept, ki bi spodbujal integracijo1 narodov, ki so se ustalili na določenem prostoru.

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja se s problematiko vzgoje priseljenih 
otrok ukvarjata Svet Evrope in Evropska gospodarska skupnost. Danes se po 
skoraj petindvajsetih letih od objave direktiv Evropske gospodarske skupnosti 
zavedamo, da težav s šolanjem otrok priseljencev ne more učinkovito razrešiti 
niti učenje jezika države, v katero so se učenci oziroma dijaki preselili, niti tečaji 
jezika in kulture okolja, iz katerega izhajajo.

Težava je v osnovi v tem, da sistemi vzgoje in izobraževanja še naprej spod-
bujajo različne oblike izključevanja priseljenih skupin. Od konca šestdesetih let 
do konca osemdesetih let sta Svet Evrope, ki je oral ledino na tem področju, in 
Evropska komisija predlagala in spodbujala medkulturnost kot sredstvo v boju 
proti še vedno prisotni neenakosti in kot pristop, ki zahteva spremembo sistema 
vzgoje in izobraževanja v celoti. Le medkulturna vzgoja, ki ima pravi namen 
(Gorski 2008),2 se lahko učinkovito spopada z enokulturnostjo sistemov vzgoje 
in izobraževanja. Deležni je morajo biti vsi udeleženci sistema, če želimo, da se 
razvijejo didaktični pristopi, ki bodo spodbudili tudi prenovo kurikula (Zudič 
Antonič 2010). 

Glede na to, da se je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
pokazalo, da se sistemi vzgoje in izobraževanja v Evropi ne zmorejo uspešno 
prilagajati potrebam pluralistične družbe, je v prvi polovici osemdesetih let Svet 
Evrope predlagal pristop, v katerem medkulturno vzgojo razvijamo pri vseh 
učencih, ne le pri specifičnih skupinah učencev, t.j. otrocih priseljencev.

V duhu razumevanja različnosti kot vrednote, ki je temeljna komponenta 
medkulturnosti, stremimo k temu, da razlike sobivajo, se soočajo in s tem ustvar-
jajo politični prostor, ki se stalno prenavlja in stalno na novo oblikuje pravila 
delovanja in sporazumevanja med posamezniki in skupinami. Različnost spre-
jemamo kot dejstvo sodobne družbe. Pri tem pa se zavedamo, da privajanje na 
sobivanje z različnostjo ni vedno preprosto, saj od vsakega posameznika zahteva, 
1  Sociologija migracij opredeljuje integracijo kot proces, ki za razliko od asimilacije spoštuje izvorno 
kulturo. 
2  Gorski (2008) opozarja, da je pri učiteljih pogosto opazen razkorak med razlago medkulturnega 
zavedanja in medkulturne vzgoje in njihovim delovanjem v stiku z jezikovno, kulturno in etnično 
heterogenimi skupinami.
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da se zaveda mnogih razlik, ki so del naše stvarnosti, od razlik v spolu do kul-
turnih razlik. Vsakdo bi moral razumeti, da se posameznikova identiteta poraja 
in izoblikuje prav v različnosti. Različnost in drugačnost prežemata osebnost 
vsakega posameznika, torej je privajanje na sobivanje z drugačnostjo pravzaprav 
proces, ki temelji na učenju sobivanja s samim seboj.

Da bi se medkulturnost tudi udejanila, je Svet Evrope izvedel različne razi-
skave in podajal predloge za izboljšanje stanja na tem področju.

Pomembne spremembe so se zgodile v letih od 1977 do 1983, ko se je ustanovi-
la skupina, ki jo je koordinirala švicarska raziskovalka Micheline Rey-Von Allmen 
(1984) in je izdelala smernice za izobraževanje učiteljev. Model izobraževanja, ki 
ga je skupina postavila, je osnovan na naslednjih izhodiščih: 

- seznaniti učitelje s primeri učne prakse v večkulturnih družbah;
- seznaniti učitelje držav, v katere so se priseljenci naselili, s sistemom vzgoje 

in izobraževanja države, iz katerih izhajajo, in obratno;
- uvesti medkulturnost tako v dodiplomsko izobraževanje kot v stalno 

strokovno izpopolnjevanje učiteljev;
- organizirati seminarje o medkulturni pedagogiki, ki so namenjeni uči-

teljem in ostalim strokovnim sodelavcem;
- oblikovati programe izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja. 

Sistem vzgoje in izobraževanja bi torej moral spodbujati prenos vrednot ter 
izoblikovanje učnih praks in vedenjskih vzorcev, ki ciljajo k razvoju zmožnosti za: 

- uspešno sporazumevanje in učinkovit razvoj medosebnih in medkulturnih 
odnosov ter odkrivanje drugačnosti kot odnosa in ne pregrade;

- kritično mišljenje oziroma zavedanje o lastnih identitetah (verskih, na-
rodnostnih, etničnih, ozemeljskih ipd.), njihove nacionalizacije oziroma 
relativnosti glede na univerzalnost (človek, njegove temeljne pravice ipd.), 
njihovega zgodovinskega značaja ter razvoja v prostoru in času, kar omo-
goča, da se posameznik izogne kateri koli obliki totalitarne integracije in 
razume dinamiko dihotomije posebno/univerzalno; 

- kritično branje vidne in medijske informacije.

Svet Evrope meni, da bi se morali sistemi vzgoje in izobraževanja, ki se 
želijo uspešno spopadati z večkulturnostjo sodobne družbe, odlikovati po sode-
lovanju, v katerega so vključeni vsi dejavniki s področja vzgoje in izobraževanja 
(šola, družina, mestna četrt, združenja, socialni in gospodarski partnerji ipd.) 
kot sistemi, ki se vključujejo v koherentno politiko enakih možnosti, v kateri 
se razlike ne razvijejo v hierarhijo. Državni sistemi vzgoje in izobraževanja bi 
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morali gledati s kritično distanco na koncept narodnosti, ki zavrača raziskovanje 
novih pomenov in novih vlog narodne pripadnosti v sodobni večetnični družbi 
(Zudič Antonič 2010).

Čeprav je predlog Sveta Evrope za reformo kurikula v celoti dodelan in pre-
pričljiv, pa v sistemih vzgoje in izobraževanja v Evropi ni bil vedno dobro sprejet. 
Odpor do medkulturnosti, ki je še vedno prisoten, izvira iz različnih razlogov: 
težave s preseganjem nacionalnih in evrocentričnih modelov, skrb za ohranjanje 
konkurenčnih ravni, težave z izobraževanjem učiteljev. Sprejemanje pobud na 
celotnem evropskem prostoru poleg tega ovirajo tudi razlike med sistemi vzgoje 
in izobraževanja, tako na ravni strukture kot prevladujoče ideologije in vrednot.

3 Raziskava 

V raziskavo zajeti učitelji so izpolnili anketni vprašalnik, s katerim smo pri-
dobili podatke o njihovi udeležbi na izobraževanjih za delo v heterogenih razredih 
in raziskavah na temo medkulturne vzgoje ter o novostih, ki jih vnašajo v pouk, s 
čimer se prilagajajo spremembam v družbenem kontekstu izobraževanja. Temeljni 
namen raziskave je bil ugotoviti povezanost med učiteljevim izobraževanjem in 
raziskovanjem medkulturne vzgoje ter njegovim delovanjem v stiku z jezikovno, 
kulturno in etnično heterogenimi skupinami.

3.1 Raziskovalna metoda

3.1.1 Vzorec in potek raziskave

V raziskavi je sodelovalo 281 učiteljev (77,9 % žensk in 21,4 % moških,3 
povprečna starost M = 44, 84), ki so v šolskem letu 2012/13 poučevali 7., 8. in 9. 
razred osnovnih šol4 v šestih regijah Slovenije in Italije. Izpolnili so vprašalnik 
zaprtega tipa, s čimer smo pridobili podatke o njihovi udeležbi na izobraževanjih 
za delo v heterogenih razredih, sodelovanju v raziskavah na temo medkulturne 
vzgoje, prilagajanju stalno spreminjajočem se družbenem kontekstu z uvaja-
njem novosti v pouk in stališčih o pomenu usposabljanja učiteljev za delo v 
heterogenih razredih. 

3  0,7 % vprašanih ni navedlo spola.
4  V italijanskem šolskem sistemu odgovarja 1., 2. in 3. letniku srednje šole prve stopnje.
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3.2 Rezultati z diskusijo

2.2.1 Odgovori učiteljev o pomenu usposabljanja za delo v 
heterogenih razredih

Izobraževanje učiteljev na področju medkulturne vzgoje mora biti sestavni 
del izobraževanja učiteljev tako v času študija kot po njem, če želimo, da 
bodo naši učitelji sposobni delovanja v stalno spreminjajočem se družbenem 
kontekstu in da bodo s svojim delom poskrbeli za osebni razvoj in učno 
uspešnost vseh učencev. Najpogostejši razlog, da se učitelji na kulturno raz-
ličnost svojih oddelkov ne odzivajo ustrezno, je prav pomanjkljiva didaktična 
usposobljenost za delo v heterogenih razredih. Kljub pomenu, ki ga učitelji 
pripisujejo medkulturni vzgoji za razvoj učencev v uspešne in učinkovite 
razmišljujoče člane etnično in jezikovno vse bolj heterogene družbe, ki je 
obenem pluralistična in demokratična, pogosto ocenjujejo, da niso ustrezno 
usposobljeni za delo v jezikovno in etnično heterogenih razredih (Hagan in 
McGlynn 2004).

Pomanjkljiva didaktična usposobljenost in omejene izkušnje z drugačnostjo 
med drugim pomembno vplivajo na učno uspešnost učencev iz drugih kultur-
nih okolij. Učitelji imajo namreč velik vpliv na uspeh svojih učencev, še posebej 
učencev, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in drugih kultur (Tucker et al. 
2005). Ta vpliv se med drugim kaže v pričakovanjih učiteljev od učencev in torej 
načinom njihove obravnave. Učitelji imajo od učencev, ki prihajajo iz drugih 
kulturnih okolij, pogosto nižja pričakovanja in se z njimi redkeje vključujejo v 
interakcijo (Tucker et al. 2005), zaradi česar ti učenci dosegajo slabše učne rezul-
tate. Še veliko večja težava so šole z visokim deležem učencev iz drugih kulturnih 
okolij, saj so tam pričakovanja učiteljev večinoma nižja do vseh učencev (Olstad, 
Foster in Wyman 1983). Tak odnos in nizka raven pričakovanj učiteljev je v veliki 
meri povezana s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami učiteljev z drugačnostjo na 
sploh ter družbenimi in etničnimi skupinami, iz katerih izhajajo njihovi učenci, 
ter z delom v heterogenih skupinah (Olstad Foster in Wyman 1983, Hermans 
2002; Leeman in Ledoux 2003; Gay in Kirkland 2003; Moliner Garcia in Garcia 
Lopez 2006).

Odnos oziroma stališča do dela v heterogenih skupinah je pomemben po-
kazatelj ozaveščenosti učitelja o medkulturnosti in s tem njegove zavezanosti 
medkulturni vzgoji. Med učitelji, ki smo jih zajeli v raziskavo, je bila večina sicer 
mnenja, da običajno izobraževanje za učitelje ni dovolj, vendar jih je le dobri dve 
petini menilo, da bi se morali vsi učitelji usposobiti za delo z različnostjo. Ostali 
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so odgovorili, da bi bilo ciljno usposabljanje za delo v heterogenih razredih ko-
ristno, vendar ne nujno obvezno (Preglednica 1). 

Preglednica 1: Odgovori učiteljev po regijah o nujnosti usposabljanja za delo v heterogenih 
razredih (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske šole

Skupaj 
SLO

ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Ni potrebno % 6,0 2,2 9,7 5,5 13,8 1,9 7,1 7,8 6,8
Bilo bi 
koristno, 
vendar ne 
nujno

% 56,0 34,8 71,0 52,0 25,9 40,7 66,7 42,2 46,6

Nujno za vse 
učitelje

% 36,0 58,7 16,1 39,4 58,6 57,4 19,0 47,4 43,8

Drugo % 2,0 2,2 ,0 1,6 1,7 ,0 2,4 1,3 1,4
Brez 
odgovora

% ,0 2,2 3,2 1,6 ,0 ,0 4,8 1,3 1,4

SKUPAJ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 50 46 31 127 58 54 42 154 281

Relativno nizek delež vprašanih učiteljev, ki so bili mnenja, da bi se morali 
vsi učitelji usposobiti za delo v heterogenih skupinah, kaže na to, da se večina 
učiteljev še ne zaveda ključne vloge izobraževanja vseh študentov pedagoških 
programov in vseh učiteljev za učinkovito delo v kulturno heterogenih skupinah, 
ki se je pokazala v številnih raziskavah (Olstad Foster in Wyman 1983, Hermans 
2002; Leeman in Ledoux 2003; Gay in Kirkland 2003; Moliner Garcia in Garcia 
Lopez 2006).

Primerjava med regijami pokaže, da so posebnemu izobraževanju za vse 
učitelje najbolj naklonjeni učitelji šol v osrednjem delu obeh držav, najmanj uči-
telji manjšinskih šol na obeh straneh meje, kar je deloma vezano tudi na daljšo 
tradicijo in več izkušenj, ki jih imajo z delom v heterogenih razredih učitelji šol 
v regijah ob meji, z izjemo italijanskih šol v Italiji. 

3.2.2 Odgovori učiteljev o udeležbi na izobraževanjih za delo v 
heterogenih razredih 

Učitelje, ki smo jih zajeli v raziskavo, smo vprašali, ali so se v zadnjih petih 
letih vključili v izobraževanje na temo medkulturne vzgoje za delo v kulturno 
heterogenih razredih. Kot je razvidno iz preglednice 2, se je tovrstnega izobra-
ževanja udeležila dobra petina učiteljev, pri čemer je bilo daleč največ interesa 
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v osrednji Sloveniji, najmanj med učitelji šol z italijanskim učnim jezikom na 
slovenski Obali.

Preglednica 2: Udeležba učiteljev na seminarjih iz medkulturne vzgoje v zadnjih petih letih 
po regijah (%).

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske 

šole
Skupaj 

SLO
ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Ne % 82,0 47,8 87,1 70,9 74,1 81,5 73,8 76,6 74,0
Da % 18,0 52,2 6,5 27,6 24,1 14,8 16,7 18,8 22,8
Brez 
odgovora

% ,0 ,0 6,5 1,6 1,7 3,7 9,5 4,5 3,2

SKUPAJ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 50 46 31 127 58 54 42 154 281

Zanimalo nas je, katera starostna skupina učiteljev se najpogosteje udeležu-
je izobraževanja na temo medkulturne vzgoje. Med učitelji v najnižji starostni 
skupini (26–35 let), ki predstavlja 15,3 % populacije, zajete v raziskavo, se jih je 
izobraževanja udeležilo 7, v naslednji starostni skupini (36–45 let, 29,5 %) 18, nato 
(46–55 let, 31,0 %) 27 in v najvišji starostni skupini (56–65 let, 13,5 %) 9 učiteljev. 
Gledano relativno, se je izobraževanja udeležilo 45,8 % učiteljev najnižje starostne 
skupine, 61,0 % učiteljev, starih od 36 do 45 let, 87,1 % učiteljev, starih od 46 do 
55 let, in 66,7 % učiteljev najvišje starostne skupine. Rezultati torej kažejo, da se 
je v zadnjih petih letih izobraževanja iz medkulturne vzgoje udeležilo daleč naj-
več učiteljev, starih od 46 do 55 let, in daleč najmanj učiteljev najnižje starostne 
skupine. Izračun Cramerjevega koeficienta, s katerim merimo moč povezanosti 
med spremenljivkama za preglednice, ki so večje od 2x2, je pokazal, da je pove-
zanost med starostjo učiteljev in njihovimi odgovori o udeležbi na izobraževanju 
iz medkulturne vzgoje srednje močna in je statistično značilna na ravni 0,05 
(V=0,466, sig=0,037). 

Izobraževanja za učitelje so se torej najpogosteje udeležili učitelji, ki imajo 
veliko izkušenj s pedagoškim delom na sploh in prav tako z delom v hetero-
genih razredih ter torej kompetence, pa tudi motivacijo za nadaljnji razvoj na 
specifičnem področju stroke. Vendar pa odgovornost za razvoj medkulturne 
občutljivosti ni v domeni zgolj skupine učiteljev ali posameznega področja 
vzgoje in izobraževanja, temveč se tiče življenja in dela na šoli v celoti. Šola mora 
predstavljati okolje, ki spodbuja pozitivne medkulturne interakcije med učenci, 
kar je predpogoj za razvoj medkulturne občutljivosti na etnorelativnih ravneh 
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(Bennett 1993).5 Učitelji bi morali biti med drugim seznanjeni z razvojnimi 
značilnostmi učencev, s katerimi delajo. Tako ima za učitelje, ki smo jih zajeli v 
raziskavo in delajo z mladostniki v obdobju zgodnje adolescence, vedenje, da se 
ti raje družijo z vrstniki iz istega kulturnega okolja, čeprav nimajo negativnega 
odnosa do drugačnosti, in da imajo otroci v obdobju zgodnje adolescence bolj 
avtoritaren pogled na svet kot njihovi starejši vrstniki (Adelson 1971 v Pederson 
1997), prav gotovo pomembno vlogo pri delu v kulturno heterogenih razredih in 
pri oblikovanju pričakovanj, ki jih imajo učitelji do medkulturne občutljivosti 
svojih učencev. Učitelji morajo upoštevati, da se učenci ne počutijo vedno dobro 
v družbi vrstnikov iz drugih kultur in da je združevanje v skupine naravno in 
ključno za razvoj mladostnikove samopodobe. Razvijanje medkulturne obču-
tljivosti tudi preko stikov z drugimi kulturami mora biti torej premišljeno in 
načrtno, saj ni nujno, da medkulturni stik sam po sebi pripomore k razvoju 
medkulturne občutljivosti. Ravno nasprotno, pomanjkljivo in neustrezno na-
črtovane dejavnosti lahko še dodatno utrjujejo stereotipe in povečajo napetosti 
med različnimi etničnimi skupinami (Zudič Antonič 2011). 

3.2.3 Odgovori učiteljev o udeležbi pri projektih na temo 
medkulturne vzgoje 

Poleg izobraževanja je udeležba na projektih na temo medkulturne vzgoje 
pomembna izkušnja za učitelje, ki v veliki meri vpliva na njihovo delo v razredu. 
Na vprašanje, ali so v zadnjih petih letih sodelovali na projektih iz medkulturne 
vzgoje v heterogenih razredih, je bil daleč najvišji delež učiteljev, ki so odgovorili 
pritrdilno, med učitelji šol iz osrednje Slovenije, daleč najnižji pa med učitelji 
italijanskih šol na Obali (Preglednica 3).

5  Po Bennettovem modelu razvoja medkulturne občutljivosti (1993) gre za etnorelativne ravni. Avtor 
namreč razlikuje med dvema makro skupinama ravni: etnocentičnimi in etnorelativnimi. Prva skupina 
obsega ravni zanikanja, obrambe in minimizacije, ki temeljijo na posameznikovem pogledu na svet z 
vidika njegove kulture. Druga skupina obsega ravni sprejemanja, prilagajanja in integracije, ki izhajajo iz 
razumevanja, da so vsaki kulturi lastne svoje poteze, ki se ne prekrivajo nujno s potezami drugih kultur.
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Preglednica 3: Udeležba učiteljev na projektih iz medkulturne vzgoje v zadnjih petih letih po 
regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske 

šole
Skupaj 

SLO
ITA - 
FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Ne % 80,0 47,8 90,3 70,9 79,3 66,7 73,8 73,4 72,2

Da % 18,0 52,2 3,2 26,8 20,7 29,6 16,7 22,7 24,6

Brez 
odgovora

% 2,0 ,0 6,5 2,4 ,0 3,7 9,5 3,9 3,2

SKUPAJ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281

Učitelji se med projektom seznanijo z rezultati najnovejših raziskav iz med-
kulturnosti in pridobijo dragocene izkušnje s preizkušanjem novih didaktičnih 
vsebin, pristopov in gradiv v svojem delu in torej s prenašanjem teoretičnih 
izhodišč v prakso. Poleg izobraževanja je sodelovanje učiteljev pri projektih 
pomemben dejavnik v razvoju učiteljeve osebne in strokovne občutljivosti na 
različnost ter s tem strokovne zavezanosti, ki kulturni pluralizem obravnava 
kot vzgojno priložnost za vse učence (Olstad, Foster, Wyman 1983). Tako smo 
predvidevali, da so odgovori učiteljev o njihovi udeležbi na izobraževanju in so-
delovanju pri projektih na temo medkulturne vzgoje v tesni povezavi z odgovori 
o vnašanju sprememb pri pouku, s čimer se učitelji ustrezno odzivajo na stalno 
spreminjajočo se različnost skupin, v katerih poučujejo. Rezultati teh primerjav 
so prikazani v nadaljevanju. 

3.2.4 Vnašanje novosti v pouk kot prilagajanje spremembam v 
izobraževalnem kontekstu

Spremembe v družbenem in s tem učnem kontekstu pogojujejo spremembe 
v učnem procesu. Tako smo učitelje vprašali, ali v svoje delo z učenci vnašajo 
novosti, s katerimi pouk prilagajajo stalno spreminjajoči se jezikovni in kulturni 
raznolikosti sestavi razredov, v katerih poučujejo. Iz preglednice 4 je razvidno, da 
je večina v raziskavo zajetih učiteljev izjavila, da so jih izkušnje s poučevanjem v 
heterogenih razredih spodbudile k uvajanju novosti pri pouku. 
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Preglednica 4: Uvajanje sprememb pri pouku v heterogenih razredih učiteljev po regijah (%)

Regija

SLO - 
Obala

SLO - 
Ljubljana

SLO - 
Italijanske 

šole
Skupaj 

SLO ITA - FJK

ITA - 
Benetke, 
Ravenna

ITA - 
Slovenske 

šole
Skupaj 

ITA SKUPAJ
Ne % 40,0 19,6 29,0 29,9 13,8 22,2 31,0 21,4 25,3

Da % 60,0 80,4 67,7 69,3 82,8 72,2 57,1 72,1 70,8

Brez 
odgovora

% ,0 ,0 3,2 ,8 3,4 5,6 11,9 6,5 3,9

SKUPAJ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281

Pri tem pa moramo izpostaviti podatek o deležu učiteljev, ki se s svojim 
delom ne prilagajajo jezikovni in kulturni raznolikosti svojih učencev. Iz pre-
glednice 4 je razvidno, da četrtina v raziskavo zajetih učiteljev v svoj pouk ni 
vnesla sprememb, ki jih zahteva delo v heterogenih razredih. Glede na stalno 
naraščajočo kulturno heterogenost v šolah in glede na izbrani vzorec ocenjuje-
mo, da je delež učiteljev, ki smo jih zajeli v raziskavo in svojega dela ne prilagaja 
jezikovnim in kulturnim posebnostim svojih učencev, razmeroma visok, celo 
previsok. Prav starostna skupina učencev, ki smo jo zajeli v raziskavo, je v naj-
občutljivejšem obdobju za razvoj medkulturne občutljivosti na višjih ravneh. 
V starosti med devetim in petnajstim letom se namreč razvije sposobnost 
pogleda na stvarnost z vidika drugega (Selman in Schultz 1990 v Pederson 
1997), ki je pomemben dejavnik v razvoju medkulturne kompetence. Na razvoj 
sposobnosti pogleda na stvarnost z vidika drugega pa pomembno vplivata stik 
z drugačnostjo in šola. Pederson (1997) je v svoji raziskavi ugotovila, da je stik 
z drugačnostjo sicer nujen, vendar ne nujno zadosten dejavnik v razvoju višjih 
ravni medkulturne občutljivosti. Učenci iz mestnega okolja so imeli statistično 
značilno manj strpen pogled do kulturne različnosti kot njihovi vrstniki iz 
predmestja, čeprav so bili z njo v stalnem stiku. Ustvariti je torej treba okolje, 
ki spodbuja pozitivne medkulturne interakcije med mladimi. Tako je v ome-
njeni raziskavi le šola v predmestju ponujala izobraževanje na temo reševanja 
konfliktov in je v svoje delo vključevala dva polno zaposlena in enega delno 
zaposlenega kulturnega mediatorja, ki so povezovali zaposlene na šoli, učence 
iz manjšinskih skupnosti in njihove družine. Učilnice in ostali prostori šole so 
bili polepljeni s plakati in citati, ki slavijo različnost. Avtorica tako ugotavlja, da 
ima šolski etos, ki se kaže tako v napisanem kot v skritem kurikulu, pomemben 
vpliv na razvoj medkulturne občutljivosti pri adolescentih. 
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Osrednja vloga izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja uči-
teljev se je v naši raziskavi potrdila z rezultati primerjave odgovorov učiteljev o 
vnašanju sprememb pri pouku z odgovori o njihovi udeležbi na izobraževanju 
in o sodelovanju pri projektih na temo medkulturne vzgoje, kjer se je pokazala 
tesna vzajemna soodvisnost med izobraževanjem, udeležbo na projektih in pri-
lagajanjem kulturno heterogenim skupinam. 

Z izračunom koeficienta Phi smo ugotovili, da je povezanost med udeležbo 
na izobraževanju in vnašanjem novosti v pouk statistično značilna na ravni 0,01 
(φ =0,313, sig=0,000). Zelo podobni rezultati so se pokazali tudi pri preverjanju 
povezanosti med vnašanjem novosti v pouk in sodelovanjem na projektih na 
temo medkulturne vzgoje. Tako je izračun koeficienta Phi ponovno potrdil, 
da je med sodelovanjem na projektih in vnašanjem novosti v pouk srednje 
močna povezanost, ki je statistično značilna na ravni 0,01 (φ =0,332, sig=0,000). 
Ocenjujemo, da se je povezanost med spremenljivkama pokazala kot srednje 
močna predvidoma zaradi visokega relativnega deleža učiteljev, ki so odgovorili, 
da so v pouk vnesli spremembe, kljub temu da se niso udeležili izobraževanja iz 
medkulturne vzgoje (47,7 %). 

Izobraževanje bodočih učiteljev in učiteljev iz prakse bi torej moralo vklju-
čevati oziroma izhajati iz filozofije medkulturnosti. Učitelji morajo razviti lastne 
reflektivne kulturne in nacionalne identifikacije in percepcije (Banks 2001) ter 
percepcijo lastnih stališč do različnosti (Middleton 2002), če se želijo učinkovito 
izobraževati in delovati v heterogenih razredih ter pomagati učencem iz različ-
nih kulturnih okolij in skupin, da si izoblikujejo jasne identifikacije in razvijejo 
medkulturno kompetenco. Izobraževanje učiteljev na področju medkulturnosti 
in medkulturne vzgoje je torej proces, ki bo učinkovit le, če bo temeljil na po-
globljeni (samo)refleksiji, kritični presoji in se bo navezoval na osebno izkušnjo 
slušateljev. Razvijati mora osebno in strokovno zavedanje učiteljev o rasni, kul-
turni in etnični različnosti, ki je nadalje podlaga za razvoj pozitivnega odnosa 
do različnosti in inkluzije ter posledično do didaktičnih pristopov, ki so vse bolj 
zavezani medkulturnosti (Moliner Gracia in Garcia Lopez 2006).

4 Zaključki

Potreba po izobraževanju učiteljev za učinkovito razvijanje medkulturne 
kompetence učencev je danes vsesplošno sprejeto dejstvo. Temeljni namen 
raziskave je bil ugotoviti povezanost med učiteljevim izobraževanjem in razi-
skovanjem medkulturne vzgoje ter njegovim delovanjem v stiku z jezikovno, 
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kulturno in etnično heterogenimi skupinami. Rezultati kažejo, da ima izobra-
ževanje učiteljev tako na seminarjih kot na projektih izjemno pomemben vpliv 
na njihovo pedagoško delo. Skoraj vsi v raziskavo zajeti učitelji, ki so se udeležili 
izobraževanja in/ali so sodelovali pri projektih na temo medkulturne vzgoje, so 
odgovorili, da se delu v heterogenih razredih prilagajajo z vnašanjem novosti v 
pouk. Največji delež vprašanih učiteljev, skoraj polovica, je sicer odgovorila, da se 
pouku v heterogenih razredih prilagajajo, čeprav se niso udeležili izobraževanja 
in/ali sodelovali pri projektih iz medkulturne vzgoje, vendar verjamemo, da je 
izobraževanje učiteljev in njihovo sodelovanje na projektih temeljna motivacija 
za strokovno utemeljeno prilagajanje pouka stalno spreminjajočem se kontekstu, 
v katerem delajo. Izoblikovanje lastnih kulturnih identifikacij (Banks 2001) per-
cepcije lastnih stališč do različnosti (Middleton 2002) in poznavanje razvojnih 
značilnosti učencev (Pederson 1997) so podlage za razvoj pozitivnega odnosa 
do različnosti in inkluzije ter posledično do didaktičnih pristopov, ki so vse bolj 
zavezani medkulturnosti (Moliner Gracia in Garcia Lopez 2006).

Na podlagi primerjave odgovorov učiteljev o udeležbi na izobraževanju, na 
projektih in uvajanju novosti v pouk ugotavljamo, da se zelo visok delež učiteljev, 
slaba petina, ne udeležuje izobraževanja in/ali sodeluje na projektih iz medkul-
turne vzgoje in se ne prilagaja delu v heterogenih razredih. Glede na kulturno in 
etično vse bolj heterogeno družbo in glede na vzorec šol, ki smo jih zajeli v razis-
kavo, ocenjujemo, da je ta delež učiteljev celo previsok. Učiteljevo obravnavanje 
učencev in pričakovanja, ki jih gojijo do njih, namreč ključno vplivajo na osebni 
razvoj in učno uspešnost učencev. Učitelji imajo od učencev, ki prihajajo iz drugih 
kulturnih okolij, pogosto nižja pričakovanja in se z njimi redkeje vključujejo v 
interakcijo (Tucker et al. 2005). V šolah z visokim deležem učencev iz drugih 
kulturnih okolij so pričakovanja učiteljev večinoma celo nižja do vseh učencev 
(Olstad, Foster in Wyman 1983). Številne raziskave pa kažejo, da k nizki ravni 
pričakovanj učiteljev pomembno prispeva prav pomanjkljivo znanje in izkušnje 
z drugačnostjo, z družbenimi in etničnimi skupinami, iz katerih izhajajo njihovi 
učenci, ter z delom s heterogenimi skupinami (Olstad Foster in Wyman 1983, 
Hermans 2002; Leeman in Ledoux 2003; Gay in Kirkland 2003; Moliner Garcia 
in Garcia Lopez 2006).

Odgovornost za razvoj medkulturne občutljivosti učencev torej ni v domeni 
posameznega področja vzgoje in izobraževanja, temveč se tiče življenja in dela na 
šoli v celoti. Če želimo v šolah ustvariti okolje, ki spodbuja pozitivne medkulturne 
interakcije med učenci, kar je predpogoj za razvoj medkulturne občutljivosti na 
etnorelativnih ravneh (Bennett 1993), se morajo za delo v heterogenih razredih 
usposobiti vsi učitelji.
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Teacher training and intercultural education

Summary

Teachers face a constant challenge in working with culturally heterogeneous 
students. Effective instruction in such social context requires the use of strategies 
and contents that are culturally sensitive and ensure equal possibilities for the 
personal and academic growth of all students. In the paper we examine relations 
between teacher training and their participation in projects on interculutrality 
on one side and on the other teachers’ responsiveness to the constantly changing 
social context that shows in the introduction of innovation into instruction as 
means of adaptation to students from other linguistic and cultural environments.

Results emerging from the our research confirm to a fair extent that teacher 
training, both in seminars and on projects, has a strong impact on their work. 
Almost all teachers who reported to have participated in-service training and/
or participated on projects on intercultural education also reported to have been 
adapting to the work in heterogeneous groups by introducing innovation into 
instruction. The largest percentage of teachers, almost half of them, stated they 
have been adapting to the work in heterogeneous groups although they have not 
participated in in-service training or projects on intercultural education, however 
we are firmly convinced that teacher training and participation in projects are 
the major motivation for a professional and sensitive adaptation of teachers’ work 
to constantly culturally changing context of their profession.

Results of our research lead us to the conclusion that the professional in-
tercultural sensitivity of teachers is closely related to both teacher training and 
project participation. Almost a fifth of teachers who reportedly have not parti-
cipated in-service training and projects on intercultural education have neither 
introduced didactic or content innovation into instruction. In our opinion, such a 
percentage of interculturally insensitive teachers is far too large in society that is 
increasingly culturally heterogeneous in general, and in particular in the school 
sample on which this research was conducted.

Clear personal cultural identifications (Banks 2001) and perception of diver-
sity (Middleton 2002) as well as the knowledge of developmental characteristics 
of students (Pederson 1997) are the basis for the development of a positive atti-
tude towards diversity and inclusion and consequently for the development of 
didactic approaches that are truly committed to interculturality (Moliner Gracia 
in Garcia Lopez 2006).

Key words: teachers, pre-service and in-service teacher training, projects, 
interculturality
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Janja Žitnik Serafin

Migrantske in manjšinske 
medkulturne vsebine v učnih 
gradivih za slovenski jezik in 
književnost

Izvleček

V prispevku so povzeti rezultati analize osemdesetih potrjenih osnovnošol-
skih in srednješolskih učbenikov in delovnih zvezkov za pouk slovenskega jezika 
in književnosti z vidika vključenosti migrantskih in manjšinskih medkulturnih 
vsebin. Namen prispevka je s predstavljenimi primeri dobrih praks in nekaterimi 
spodrsljaji pri nedavnih poskusih vključevanja vsebin, povezanih s slovensko 
večkulturnostjo, ter z zaključnimi priporočili prispevati k čim ustreznejšemu 
vključevanju tovrstnih vsebin v prihodnja osnovnošolska in srednješolska učna 
gradiva za pouk slovenskega jezika in književnosti. 

Ključne besede: pouk slovenščine, analiza učbenikov, osnovna šola, srednja 
šola, medkulturne vsebine
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1 Uvod

Za razvijanje medkulturne zavesti in večkulturne nacionalne identitete, ki 
sta prvi pogoj za notranje varno in stabilno družbo vsake države, je še posebej 
pomembna vključenost manjšinskih in priseljenskih kulturnih vsebin, ki so 
sestavni del večetnične nacionalne kulture,1 v učbenike in učna gradiva. Prav 
tako nepogrešljiva je tudi vključenost zamejskih in izseljenskih vsebin, saj tudi ta 
dva vsebinska sklopa sodita na področje medkulturnosti, hkrati pa sta sestavni 
del kulturnega prostora nekega naroda (prim. Žitnik Serafin 2012). Z vidika 
večkulturnega izobraževanja in medkulturne vzgoje je namreč pomembno, da 
so v učne načrte in gradiva vključene tudi perspektive marginaliziranih skupin 
(zamejski pisci so bili v Sloveniji več desetletij po drugi svetovni vojni v veliki meri 
zamolčani, izseljenski pa celo prepovedani) ter etničnih in jezikovnih manjšin, 
ki sobivajo z nacionalno večino v isti državi. Sonia Nieto in Patty Bode (2008, 
v Vrečer 2012: 51) npr. menita, da morajo učni načrti vsebovati zgodovino vseh 
etničnih skupin in kultur, ki živijo v državi, ob tem pa še zlasti izpostaviti njihovo 
umetnost, kulturo in znanstvena spoznanja.

Po Skubic Ermenčevi (2006: 152–153) je medkulturnost eden od temeljnih 
pedagoško-didaktičnih načel, ki bi ga morali upoštevati pri zasnovi, izvedbi in 
vrednotenju pouka in ki obsega naslednje temeljne sestavine: 1) spodbujati mora 
razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij; 2) spodbujati mora 
pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega; 3) spodbujati 
mora takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manj-
šinskih skupin, in 4) spodbujati mora razvoj skupnostnih vrednot. Kroflič (2008: 
20) ugotavlja, da večina avtorjev izpostavlja kot pomembno zlasti 1) pomoč pri 
prepoznavanju in odpravljanju (dekonstrukciji) blokad oziroma tradicionalnih 
diskurzov izključevanja in asimilacijskih pritiskov; 2) iskanje interpersonalnih 
in odnosnih mehanizmov, ki omogočajo graditev inkluzivnega okolja.

Tudi sama ugotavljam, da eno najučinkovitejših (pogosto institucionalnih) 
blokad v razvoju medkulturnega dialoga in vzgajanja k različnosti predstavlja 
prav izključevanje s pomočjo ignoriranja, zamolčevanja, bojkotiranja, vsakršne 
odsotnosti omembe določenih skupin znotraj medkulturnega diskurza. Slovenska 
večinska družba, ki se želi že vsaj od slovenske osamosvojitve dalje kulturno čim 
bolj distancirati od nekdanjih bratskih republik in Balkana, obravnave teh kultur 
največkrat sploh ne vključuje v svoj medkulturni diskurz, čeprav so v Sloveniji 
od vseh manjšinskih kultur prav te najmočneje zastopane. Zamolčevanje in 
1  Pojma večetnične nacionalne kulture in večkulturne nacionalne identitete obravnavam v Žitnik 
Serafin 2008 in 2012.
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medijsko ignoriranje bogate kulturno-umetniške produkcije posameznih manj-
šinskih umetnikov in na desetine hrvaških, srbskih, bošnjaških, makedonskih, 
črnogorskih in albanskih kulturnih društev v Sloveniji povzročata nepoznavanje 
njihovih kulturnih tradicij in vrednot, to pa generira stereotipe in predsodke. 
“Temeljni problem medkulturnega komuniciranja je pomanjkanje védenja o tem, 
kdo je Drugi. Zato je pogosta značilnost medkulturnega komuniciranja stereo-
tipno pripisovanje lastnosti ljudem na podlagi njihove skupinske ali kulturne 
pripadnosti ...” (Ule 2008: 45). Uletova (n. d.: 46–48) nadaljuje: “Ena najtežjih 
ovir za razumno medkulturno komuniciranje so kulturni, etnični, medskupinski 
predsodki. /.../ Opazovalec je pozoren le na tiste vidike vedenja drugih oseb, ki 
so v skladu z njegovimi predsodki.”

V sodobnih procesih globalizacije, piše Natalija Vrečer (2012: 48), se v učnem 
okolju, v katerem je vedno več priseljencev, učitelji srečujejo z vedno več razli-
kami. Da bi se učitelj naučil upravljati s temi razlikami, se mora sistem vzgoje 
in izobraževanja razvijati kot večkulturno izobraževanje, ki ustvari ustrezne 
pogoje za upravljanje s kulturnimi razlikami v učnem okolju. Dolgoletne izkušnje 
večkulturnega izobraževanja v državah zahodne Evrope, ZDA, Kanadi itd. so 
pokazale, da je treba vsebine večkulturnega izobraževanja vključevati v vse šolske 
predmete. Tovrstne vsebine se v nekatere predmete laže vključujejo kot v druge, 
po izkušnjah zahodnih raziskovalcev najlaže npr. v poučevanje tujih jezikov, 
zgodovine, geografije, etike in državljanske ter domovinske vzgoje, literature, 
glasbe, likovne vzgoje ipd. 

Po podatkih zadnjega klasičnega popisa prebivalstva Slovenije (Popis 2002) 
kar pri 12,3 % popisanih materni jezik ni slovenščina, pri čemer so priseljenci iz 
drugih delov nekdanje Jugoslavije predstavljali 90 % vseh priseljencev prve gene-
racije. Terenske in druge raziskave (Gosar 2005: 27–28; Josipovič 2005, 2006) pa so 
pokazale mnogo večjo prisotnost drugih narodnosti nekdanje Jugoslavije v etnični 
strukturi prebivalcev Slovenije od tiste, ki se kaže v rezultatih zadnjega popisa 
prebivalstva.2 Anton Gosar (2005: 27–28) na osnovi terenske raziskave ugotavlja 
“ekstremno mnogoetničnost” npr. na Jesenicah (32,7 % neslovenskih prebivalcev) 
in v Velenju (22 % “prišlekov”), kjer “so evidence pokazale prevladovanje bošnjaške 
narodnosti”, ter v Tržiču (20,7 %). Tudi v tedanji raziskavi med ljubljanskimi naj-
stniki se je kar 22 % petnajstletnikov in 28 % staršev petnajstletnikov opredelilo 
za eno od drugih narodnosti nekdanje Jugoslavije (Dekleva in Razpotnik 2002: 
99–100), skupni delež mladih priseljencev in potomcev iz neslovenskih in mešanih 

2  To velja tudi za narodnostno samoopredeljevanje slovenskih Romov. Irena Bačlija (2008: 121) npr. 
ugotavlja, da so Centri za socialno delo leta 2003 zabeležili skoraj dvakrat več Romov, kot pa se jih je 
opredelilo za Rome v popisu prebivalstva leta 2002.
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zakonov pa je bil 34,5 %, torej več kot tretjina. V posameznih soseskah nekaterih 
slovenskih mest pa delež priseljencev celo presega delež tistih, ki so se opredelili 
kot Slovenci. Na nižjo popisno zastopanost drugih narodnosti in jezikov nek-
danje Jugoslavije v Sloveniji od dejanske so vplivali tedanji asimilacijski pritiski, 
politizacija popisnih vprašanj (Josipovič 2005: 240–241) ter ksenofobno vzdušje 
(prim. Žitnik Serafin 2008: 109–187). Gosar (2005: 23–24) piše: “Narodnostno 
poreklo priseljencev iz republik nekdanje Jugoslavije se prezira od leta 1991.”

Učni načrt za slovenščino je bil leta 2011 posodobljen v skladu s Priporočilom 
Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o ključnih kompetencah za vse-
življenjsko učenje v 21. stoletju. “Sprašujemo pa se, na kaj (in na koga) se nanaša 
razvijanje medkulturne zmožnosti. Učni načrti za slovenščino in osnovnošolska 
berila že zdaj vsebujejo besedila iz svetovne književnosti, a nepovezano s sloven-
sko večkulturnostjo” (Vižintin 2013: 294). Prav zato smo v internem projektnem 
dokumentu EDUKA: Educare alla diversità – Vzgajati k različnosti: Medkulturna 
vzgoja v šoli: Izhodišča in smernice (Bogatec, Zudič Antonič 2012: 3) med drugim 
zapisali: “V učne načrte je treba dodati določene nove vsebine in večperspektiv-
ne poglede (npr. namerno ozaveščanje o stereotipih, predsodkih; o zgodovini 
in vzrokih priseljevanja ter o priseljenskih kulturah pri predmetih zgodovina, 
geografija itd.; vključitev literarnih del priseljenskih pisateljev pri pouku jezika 
in književnosti ... )”.

V tu predstavljeni raziskavi je bil opravljen pregled posameznih potrjenih 
osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov in drugih učnih gradiv za pouk 
slovenskega jezika in književnosti na območju Republike Slovenije. Pregled je 
bil opravljen z vidika vključenosti manjšinskih in priseljenskih vsebin na ob-
močju države, pa tudi z vidika vključenosti slovenskih zamejskih in izseljenskih 
vsebin. Del raziskave je bil posvečen tudi zgodovinskemu orisu vključenosti 
omenjenih vsebin v nekdanje osnovnošolske in srednješolske učbenike za pred-
met slovenski jezik in književnost, ki pa je v tem povzetku zaradi omejenega 
prostora v celoti izpuščen (vključno z bibliografijo analiziranih starejših učnih 
gradiv). Namen zaključne študije, katere spoznanja so povzeta v tem prispevku, 
je s predstavljenimi primeri dobrih praks in nekaterimi spodrsljaji pri poskusih 
vključevanja vsebin, povezanih s slovensko večkulturnostjo, ter z zaključnimi 
priporočili prispevati k čim ustreznejšemu vključevanju tovrstnih vsebin v 
prihodnja osnovnošolska in srednješolska učna gradiva za pouk slovenskega 
jezika in književnosti. 



217

Migrantske in manjšinske medkulturne vsebine v učnih gradivih ...

2 Metodologija, kriteriji in potek raziskave

V Sloveniji je trenutno veljavnih več sto potrjenih učbenikov, beril in delovnih 
zvezkov za pouk slovenskega jezika in književnosti v osnovnih in srednjih šolah. 
Trgovci ponujajo več sto različnih učnih gradiv za slovenščino (učbenikov, beril in 
delovnih zvezkov) že samo za običajne osnovne šole, brez učnih gradiv za srednje 
šole, za šole z italijanskim učnim jezikom ter za slepe in slabovidne (npr. DZS 
ponuja 244 takšnih naslovov, prim. Katalog šolskih učbenikov in delovnih zvezkov 
2013/2014). Če odmislimo delovne zvezke in upoštevamo samo učbenike in berila, 
je za pouk slovenščine v osnovni šoli potrjenih 97 naslovov (prim. Katalog učbe-
nikov za osnovno šolo, Trubarjev učbeniški sklad). Za gimnazijske programe je za 
predmet slovenščina med potrjenimi učbeniki (brez delovnih zvezkov) trenutno 
veljavnih 24 naslovov, za srednje strokovno in poklicno-tehnično izobraževanje 
pa 58 (prim. Katalog učbenikov za srednjo šolo, Trubarjev učbeniški sklad). 

Ob tolikšni količini se je zdelo smiselno vključiti v pričujočo analizo posame-
zne potrjene učbenike in/ali delovne zvezke tistih slovenskih založb, ki izdajajo 
največ potrjenih učbenikov za ta predmet. To so za osnovnošolske učbenike za 
slovenščino ljubljanske založbe Mladinska knjiga, Rokus Klett, Modrijan, DZS 
in Izolit, za srednješolske pa poleg teh še mariborska založba Obzorja. Druge 
založbe so izdale samo po en ali dva naslova.

Kriterij izbora je bil torej zajetje posameznih potrjenih učnih gradiv vsake 
od naštetih založb. Poleg tega sem v raziskavo vključila tudi oba učbenika za 
pouk slovenščine na šolah z italijanskim učnim jezikom, ki ju je izdal Zavod RS 
za šolstvo. Raziskava je bila opravljena v letih 2012–14, obsegala pa je:

1. pripravljalno fazo (pregled strokovne literature, teoretskih in metodoloških 
študij, katalogov učbenikov, dosedanjih analiz slovenskih učbenikov in 
različnih virov ter podatkovnih baz; določitev kriterija za izbor učbenikov 
za analizo); 

2. analizo 80 izbranih učbenikov;
3. oblikovanje spoznanj za objavo v zaključnih publikacijah. 

V drugi fazi je bilo torej analiziranih 80 potrjenih učbenikov in delovnih 
zvezkov omenjenih založb.3 Pri pregledovanju učbenikov in delovnih zvezkov 
sem iskala naslednje:

1. dela ali omembo manjšinskih, priseljenskih, zamejskih in izseljenskih 
književnikov; 

3  Od teh 80 naslovov v pričujočem povzetku rezultatov analize zaradi omejenega prostora in uredniške 
politike navajam samo tistih 14, na katere se v pričujočem besedilu izrecno sklicujem.
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2. naloge v delovnih zvezkih, ki dajejo priložnost, da vsak učenec/učenka 
predstavi vrstnikom svoj jezik in svojo kulturo na svoj način in s svojega 
vidika;

3. neposredno obravnavo vsakdanjih situacij, s kakršnimi se srečujejo otroci 
z migrantskim ozadjem, na način, ki lahko prispeva k boljšim odnosom 
med vrstniki;

4. težnjo k temu, da učna gradiva tako z vidika vsebine kot metodologije v 
celoti zrcalijo večetničnost, večkulturnost in večjezičnost slovenske družbe. 

Metoda, ki sem jo pri tem uporabila, je kvalitativna analiza vsebine.

3 Rezultati in ključna spoznanja

Kvalitativna analiza učnih gradiv, ki jo tu povzemam, je pokazala, da so 
zamejsko književnost začeli vključevati v slovenske učbenike že pred osamo-
svojitvijo Slovenije, izseljensko pa šele v novem tisočletju. Obravnava obeh se 
je po več desetletjih zamolčanosti v matični Sloveniji po drugi svetovni vojni 
najprej pojavila v znanstvenem tisku in osrednjih slovenskih kulturnih medijih, 
šele nato v učnih vsebinah in gradivih (prim. Žitnik Serafin 2008). Predstavniki 
manjšinskega in priseljenskega literarnega ustvarjanja v Sloveniji pa v tu ana-
lizirana osnovnošolska in srednješolska gradiva za pouk slovenskega jezika in 
književnosti še niso vključeni, čeprav literarnovedna obravnava njihovih del to 
že omogoča (npr. Mugerli 2005a, 2005b; Dimkovska 2005; Žitnik Serafin 2008: 
75–108; Žitnik Serafin 2012: 87–133). 

Slovenščina je državni jezik Republike Slovenije, edini uradni jezik na skoraj 
celotnem ozemlju Slovenije in obvezen šolski predmet za vse osnovnošolce in 
srednješolce v Sloveniji, ki obiskujejo slovenske šole – to pa, kot je bilo pojasnjeno 
v Uvodu, seveda še zdaleč niso samo učenci iz slovenskih družin. Prav zato naj 
bi učbeniki za slovenski jezik in književnost z vidika vsebine in metodoloških 
pristopov odražali pestro etnično, kulturno in jezikovno sestavo učencev, ki so 
jim namenjeni.

Posebni tematski sklopi o jezikih in narodih, kakršni so vključeni npr. v 
osnovnošolska učna gradiva za slovenščino založbe Rokus Klett, so primerno 
mesto za informacijo o večjezičnosti in večkulturnosti slovenske družbe. Morda bi 
kdo sodil, da nepogrešljiva informacija o tem, kolikšen del prebivalstva Slovenije 
se v zadnjem klasičnem popisu ni izrekel za slovensko narodnost, koliko ljudi ni 
navedlo slovenščine kot materni jezik in katere so največje jezikovne manjšine v 
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Sloveniji (ne glede na to, ali so statusno-pravno že priznane ali ne), in objektivno 
pojasnilo o glavnih vzrokih priseljevanja v Slovenijo (in izseljevanja iz nje) bolj so-
dita v okvir kakega drugega predmeta. Ob upoštevanju načela komplementarnosti 
vsebin pri različnih predmetih v posameznem razredu osnovne ali srednje šole 
pa je vzporedna obravnava tovrstnih dejstev pri različnih predmetih brez dvoma 
smiselna in priporočljiva. Nekateri učbeniki za slovenščino vse to že upoštevajo.

Iz delnega pregleda vključenosti vsebin, ki se nanašajo na večetničnost, 
večkulturnost in večjezičnost slovenske družbe, v slovenska osnovnošolska in 
srednješolska učna gradiva za pouk slovenščine, je mogoče skleniti, da je različnih 
možnosti za vključevanje tovrstnih vsebin precej: 

1. Na eni strani gre za vprašanje vključenosti ali izključenosti manjšinskih, 
priseljenskih, zamejskih in izseljenskih književnikov v potrjena berila, 
delovne zvezke in sezname priporočenih del za bralno značko. Kot izhaja 
iz opravljene analize, lahko za sedaj govorimo le o vključenosti nekaterih 
slovenskih zamejskih in (v manjši meri) izseljenskih pisateljev v določena 
berila, delovne zvezke in sezname priporočenega branja, medtem ko na 
področju vključevanja manjšinskih in priseljenskih književnikov, ki živijo 
in ustvarjajo v Sloveniji, doslej še ni prišlo do kakih vidnejših premikov.

2. Druga možnost, ki je prav tako pomembna za spoznavanje različnih kul-
tur in maternih jezikov učencev v razredu, je priložnost, da vsak učenec/
učenka predstavi vrstnikom svoj jezik in svojo kulturo na svoj način in s 
svoje perspektive. Takih možnosti dajejo analizirani učbeniki in delovni 
zvezki zelo malo. Nekaj primerov nalog, ki takšne predstavitve učencev 
neposredno spodbujajo, je v posamezne učbenike vendarle vključenih in 
bi lahko služile kot zgled piscem prihodnjih učbenikov.

3. Zanimivo, inovativno in vsekakor upoštevanja vredno možnost predstavlja 
tudi predlog Marijance Ajše Vižintin (2013: 256): “Pri obravnavi slovenskih 
ljudskih pesmi, pravljic (ali pa sodobnega besedila) lahko otroci priseljenci 
predstavijo ljudsko pesem, pravljico ipd. iz svoje prvotne kulture – potre-
ben je vnaprejšnji dogovor z otrokom priseljencem, da se lahko pripravi; 
priporočamo sodelovanje s priseljenci, z lokalnim društvom priseljencev 
ali manjšine ter sodelovanje z učiteljem, učiteljico maternega jezika in 
kulture. Obravnava tovrstnih besedil pri pouku književnosti je priložnost 
za obisk pripadnika, pripadnice priseljenske skupnosti ali manjšine na šoli 
(znotraj pouka npr. slovenščine ali na šolskih kulturnih prireditvah), s 
čimer spodbujamo medkulturni dialog, razvijamo medkulturno zmožnost 
vseh prebivalcev in posledično medkulturno vzgojo in izobraževanje.”



220

Vzgajati k različnosti

4. Naslednja možnost je neposredna obravnava vsakdanjih situacij, s ka-
kršnimi se srečujejo otroci z migrantskim ozadjem, na način, ki lahko 
prispeva k boljšim odnosom med vrstniki. Objektiven odnos do realnosti 
in neobremenjena iskrenost pri predstavitvi lastne izkušnje lahko, kot 
kažejo nekateri primeri (npr. Čekada in Dobnikar 2009), prispevata k večji 
odprtosti večinske šolske populacije. Pomembno pa je, da je morebitna 
predstavitev travmatičnih izkušenj prizadetih učencev spontana, ne pa 
inducirana.

5. Najpomembnejša oblika vključenosti tovrstnih vsebin v učna gradiva, ne 
le za pouk slovenščine, pa je težnja k temu, da učna gradiva tako z vidika 
vsebine kot metodologije v celoti zrcalijo večetničnost, večkulturnost in 
večjezičnost slovenske družbe. To pomeni, da ne gre le za vključevanje 
posameznih tovrstnih vsebin, poglavij ali nalog, temveč za skladnost 
celotnih učnih gradiv (v vseh segmentih) z realno etnično, jezikovno in 
kulturno sestavo učencev, ki so jim gradiva namenjena.

Iz opravljene analize je razvidno, da so v nekaterih učbenikih in delovnih 
zvezkih za slovenski jezik in književnost že vidni rezultati prizadevanj za vklju-
čitev tovrstnih vsebin v tej ali oni obliki. Vendar gre vse prepogosto za vključitev 
ene same takšne naloge v delovni zvezek z očitnim namenom, da se zadosti neki 
novi formalni zahtevi v okviru sodobnih pedagoških usmeritev (npr. Potočnik 
in Osterman 2012), medtem ko vse druge naloge v zvezku v nobenem smislu ne 
odražajo slovenske etnične in kulturne raznolikosti. Pri skoraj vseh nalogah v tu 
obravnavanih delovnih zvezkih bi lahko to dosegli že z ustreznejšim naborom 
osebnih imen in priimkov likov, ki v njih nastopajo. S tem, da v veliki večini 
analiziranih učbenikov in delovnih zvezkov v nalogah nastopajo kot poljubno 
poimenovani liki le osebe s slovenskimi imeni, se v učencih z migrantskim ozad-
jem ter pripadnikom drugih manjšin vzbuja občutek izključenosti, taka učna 
gradiva so odtujena od njihove realnosti in od realne etnične sestave učencev v 
razredu ter dajejo vtis, da niso namenjena vsem učencem na šoli.

Druga težava pri tistih delovnih zvezkih, ki skušajo upoštevati potrebo po 
vključenosti medkulturnih vsebin (zlasti tistih vsebin, ki se navezujejo na vsak-
danje življenje učencev na slovenskih šolah in na odnose med učenci z različnim 
kulturnim ozadjem), pa je strokovna spornost nekaterih takšnih vsebin. Primer 
nenamernega, pa vendar resnega faktografskega zavajanja (Cajhen idr. 2011a: 
14; Cajhen idr. 2011b: 8–9; Cajhen idr. 2011c: 17), ki ignorira splošno sprejeto 
stališče, da je etnična pripadnost stvar svobodne izbire posameznika, in primer 
pedagoško neustreznega pristopa k medkulturni vzgoji (Potočnik in Osterman 
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2012: 74–75), ki naj bi težila k spoštovanju (in ne pomilovanju) različnosti in dru-
gačnosti, pa kažejo na neusklajenost vsebin s strokovnimi spoznanji na področju 
medkulturne vzgoje. 

4 Primeri dobrih praks

V berilu za 2. razred osnovne šole Moje branje – svet in sanje (Grginič idr. 
2000) je dobrodošla osvežitev: med otroškimi liki na uvodni strani, ki nas s 
kratkimi komentarji spremljajo skozi ves učbenik (predstavljeni so s fotografijo 
otroka, njegovim izmišljenim imenom in kratko izjavo v prvi osebi ednine), imamo 
med “čistokrvnimi” slovenskimi Špelami, Barbarami, Tineti, Gorazdi, Janiji ipd. 
končno tudi dečka z imenom Nenad. Čeprav so imena izmišljena, očitno odražajo 
etnično sestavo resnične skupine sodelujočih otrok na fotografijah, navedenih s 
pravimi imeni v zahvali avtorjev na zadnji strani učbenika. Edini primer skupine 
otroških likov, nastopajočih v nalogah, ki odraža dejansko večetničnost slovenskih 
učencev, torej izhaja iz neke realne skupine otrok v slovenskem okolju. Izmišljene 
skupine otrok, ki nastopajo v nalogah drugih analiziranih učbenikov in delovnih 
zvezkov in ki so zgolj plod domišljije njihovih avtorjev, pa so dosledno etnično 
homogene, tj. izključno slovenske in s tem nerealne. To dejstvo navaja na misel, 
da sestavljavci učbenikov bodisi nimajo dovolj stika z realnostjo v razredih ali 
pa se jim ta vidik realnosti ne zdi vreden upoštevanja.

Vse naloge v vsebinskem razdelku “Jeziki in narodi” tako učbenika kot de-
lovnih zvezkov Gradim slovenski jezik 4 (Cajhen idr. 2011a; 2011b; 2011c) – razen 
tiste v učbeniku na str. 14 in podobnih nalog v pripadajočih delovnih zvezkih – so 
z vidika vzgajanja k različnosti zelo primerne in celo zgledne. To velja tudi za vse 
naloge v tematskem sklopu “Jeziki, narodi, države” v interaktivnem učbeniku, 
delovnem zvezku in samostojnem delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 5 za 
slovenščino v 5. razredu osnovne šole (Cajhen idr. 2011d; 2011e; 2011f). V slednjih 
je med drugim poudarjeno tudi dejstvo, da se morajo vsi slovenski učenci naučiti 
slovenskega knjižnega jezika in da tudi vsi slovenski učenci mnogih slovenskih 
narečij ne razumejo. Na ta način je vzpostavljeno nekakšno ravnovesje med jezi-
kovnim položajem učencev pripadnikov jezikovnih manjšin in učencev, katerih 
prvi jezik je slovenščina. Lahko bi rekli, da se s takšnimi metodami uspešno 
spodbuja občutek “enakosti v različnosti”, ki je nepogrešljiv pri razvijanju empatije, 
medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Tudi ta poudarek lahko označim kot 
zgleden primer dobre prakse na področju vzgajanja k različnosti.



222

Vzgajati k različnosti

Zelo posrečena je uvrstitev romske pesmi Romnji/Ciganka romske pesnice 
Jelenke Kovačič v berilo Novi svet iz besed 5: Berilo za 5. razred osnovne šole 
(Blažić idr. 2012: 8). Vsebina pesmi je izvrstna iztočnica za naloge na str. 9, ki 
na premišljen način prispevajo k medkulturnemu dialogu v razredu. Avstralska 
ljudska pripovedka o kljunašu (152–154) pa na nevsiljiv način (z vprašanjem v 
rubriki Misel, anekdota) ponuja možnost diskusije o rasizmu in segregaciji. 

V učbeniku za slovenščino na srednjih šolah Na pragu besedila 3 (Križaj 
Ortar idr. 2011: 5–13) je vzorno poskrbljeno za spoznavanje kulture, jezika in 
deloma književnosti v slovenskem zamejstvu in izseljenstvu. Isto velja za pri-
padajoče naloge v delovnem zvezku Na pragu besedila 3 (Križaj Ortar idr. 2012: 
15–20), ki se nanašajo na posneto gradivo iz leta 2001. V teh nalogah je nekoliko 
več pozornosti še posebej posvečene književnemu delu slovenskih izseljencev. 
V okviru vsebin o pripadnikih (starejših in novejših) manjšinskih skupnosti in 
priseljencev v Sloveniji je v omenjenem učbeniku za 3. letnik na str. 73 nevsiljivo 
vključena tudi problematika etnično pogojenega nasilja med vrstniki. 

Do vključitve izbranih izseljenskih avtorjev v nekatere srednješolske uč-
benike/berila, ki obravnavajo sodobno slovensko književnost, je prišlo že pred 
dobrim desetletjem. Med njimi naj omenim vsaj prispevek šestih avtoric in enega 
avtorja srednješolskega učbenika Branja 4 (Ambrož idr. 2003), ki vsebuje besedila 
sodobne slovenske književnosti po letu 1945, in prispevek petih avtorjev učbenika 
Svet književnosti 4 (Kos idr. 2003), ki obravnava isto obdobje. Slovenski zamejski 
avtorji (iz Italije in Avstrije) pa so tako v osnovnošolskih kot v srednješolskih 
učnih gradivih večinoma sorazmerno dobro zastopani.

V vseh analiziranih učbenikih in delovnih zvezkih, ki vključujejo obravnavo 
manjšinskih jezikov, sta status in raba slovenščine v zamejstvu in izseljenstvu 
ter italijanščine in madžarščine v Sloveniji dobro predstavljena. Na drugi strani 
pa je jezikovni položaj največjih jezikovnih manjšin v Sloveniji, ki jih analizira-
na učna gradiva bodisi v celoti ignorirajo ali pa jih v povsem drugačnem tonu 
kot pripadnike t. i. “avtohtonih” manjšin obravnavajo kot priseljence, prikazan 
večinoma neustrezno. 

5 Sklep in priporočila

Učbeniki in berila za pouk slovenščine vsebujejo besedila avtorjev iz 
slovenske in svetovne književnosti. V okvir slovenske književnosti so že zdaj 
praviloma vključeni zamejski pisatelji, deloma že tudi izseljenski. V ključu za 
širši izbor avtorjev, ki naj jih spoznajo slovenski osnovnošolci in srednješolci, pa 
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povsem manjkajo predstavniki različnih etničnih skupin v Sloveniji ter priseljeni 
avtorji. V Sloveniji živijo kvalitetni priseljeni avtorji, ki so bili priznani že pred 
priselitvijo v to državo, pa tudi pisatelji, ki so začeli ustvarjati šele po prihodu v 
Slovenijo – večinoma v svojih materinščinah, nekateri pa pozneje tudi v slovenščini 
(prim. Žitnik Serafin 2008: 75–108). Med njimi so taki, ki pišejo tudi za otroke 
in mladino in ki so v Sloveniji mnogo bolj priznani in uveljavljeni od nekaterih 
avtorjev, vključenih v posamezna tu analizirana učna gradiva. Josip Osti, častni 
član slovenskega Pen kluba ter prejemnik številnih bosansko-hercegovskih, slo-
venskih in mednarodnih literarnih nagrad, je v učbenikih, ki jih zajema pričujoča 
analiza, v celoti spregledan, prav tako kot tudi vsi drugi kakovostni književniki 
in književnice, katerih drugi jezik oziroma jezik okolja je slovenščina. 

V učnih gradivih je torej treba, če želimo upoštevati uvodoma predstavljena 
stališča stroke, težiti k uravnoteženemu vključevanju slovenskih izseljenskih in 
zamejskih avtorjev v okvir slovenske književnosti, pri izboru drugih avtorjev pa 
poskrbeti za enakovredno vključitev doslej spregledanih predstavnikov različnih 
etničnih skupin, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji bodisi v slovenščini ali drugih 
jezikih. Ti so namreč diskriminirani predvsem zato, ker v dojemanju sestavljavcev 
učbenikov očitno ne sodijo niti v slovensko niti v svetovno književnost, čeprav 
so enakovredni sestavni del slovenske nacionalne kulture – vsekakor dovolj 
pomemben, da ga učbeniki za (jezik in) književnost ne bi več smeli zamolčevati.

Pri predstavljanju slovenščine kot drugega jezika / jezika okolja naj dobi 
omemba največjih jezikovnih manjšin v Sloveniji primerno mesto, predvsem pa 
naj bo obravnava teh skupin strokovno ustreznejša kot doslej. Kdor se v učnih 
gradivih spušča v razlike med priseljenci in pripadniki manjšin, naj se tega loti 
strokovno (tj. ob pomoči strokovnjakov s področja etničnih in migracijskih študij), 
ne pa površno in zavajajoče, kot je to med drugim v naslednjem primeru (Kocjan 
- Barle in Smisl 2013: 11): “Madžari in Italijani so pri nas pripadniki narodnih 
manjšin, drugi so priseljenci, Romi pa so skupnost.” Na sploh, kot rečeno, lahko v 
veliki večini analiziranih učnih gradiv ugotovimo težnjo po ignoriranju največjih 
etničnih, jezikovnih in verskih manjšin v Sloveniji, saj te največkrat poimensko 
sploh niso omenjene ali pa so površno označene kot “priseljenci”.

Isto velja za (ne)strokovno podajanje drugih definicij s tega področja, npr. 
definicije zdomcev. Ker ima izraz tako v literarnem kontekstu kot tudi med sa-
mimi zdomci (izseljenci iz Slovenije po drugi svetovni vojni) drugačen pomen 
kot v slovenski demografski statistiki, kjer pomeni delavca na začasnem delu v 
tujini, je treba učencem razložiti različne pomene izraza.

Izogibati se je treba utrjevanju/poustvarjanju stereotipne predstave, da 
v Sloveniji živijo otroci z migrantskim ozadjem zato, ker njihovi starši v stari 
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domovini niso mogli dobiti zaposlitve, Slovenija pa je dovolj velikodušna, da jim 
je pripravljena pomagati – kot je primer v eni od nalog (Potočnik in Osterman 
2012: 74–75). V učna gradiva (za različne predmete) je treba uvesti vsebine in 
podatke, ki bodo poglabljali razumevanje in spodbujali diskusijo o dejanskih 
vzrokih priseljevanja, o potrebah po priseljenih delavcih in strokovnjakih v okviru 
številnih gospodarskih in drugih dejavnosti v Sloveniji, ki bi brez njih tako rekoč 
propadle, pa o prispevkih priseljenih delavcev v slovenski državni proračun ipd. 
Tako kot ugotavlja Natalija Vrečer (2012) na osnovi analize slovenskih učbenikov 
za geografijo, velja tudi za učna gradiva, ki so bila predmet pričujoče analize: 
učbeniki bi morali posvetiti večjo pozornost kulturni in etnični raznolikosti kot 
vrednoti. “Poudariti bi bilo treba, da so ustavne manjšine in priseljenci socialni 
in kulturni kapital, saj omogočajo plodovite medkulturne izmenjave. Prav tako bi 
bilo treba poudariti, da so priseljenci ekonomski kapital in da je njihov doprinos 
k ekonomiji naše države zelo pomemben. S tem, ko spregledajo ali zminimizirajo 
perspektive marginaliziranih kulturnih in etničnih skupin in raznolikega kapitala, 
ki ga ti predstavljajo, avtorji učnih načrtov in učbenikov bolj spodbujajo njihovo 
asimilacijo kot integracijo v posamezno državo” (Vrečer 2012: 56).

Prav tako se je treba izogibati posploševanju in utrjevanju/poustvarjanju 
stereotipne predstave o usmiljenja vrednem priseljenskem otroku, kakršnega 
predstavlja že omenjena naloga v enem od delovnih zvezkov za 4. razred osnov-
ne šole (Potočnik in Osterman 2012: 74–75). Namesto da otroka z migrantskim 
ozadjem obravnavamo le s pokroviteljsko-zaščitniškim pristopom in ga (pa 
čeprav upravičeno) prikazujemo kot nemočno žrtev, ga morda raje prikažimo 
kot nekoga, ki je vreden občudovanja, npr: “Jovo se zna sporazumevati v dveh 
jezikih: v slovenskem in v svoji materinščini. Ali bi tudi ti rad znal več jezikov?”

Obojemu, tako nezadostni vključenosti ustreznih medkulturnih vsebin kot 
tudi vključevanju vsebinsko ali metodološko spornih medkulturnih vsebin v 
učna gradiva, se bomo izognili s tesnejšim sodelovanjem avtorjev in urednikov 
učnih gradiv z relevantnimi strokovnjaki na področju t. i. migracijskih in etnič-
nih študij, medkulturnega dialoga in medkulturne vzgoje. Do enakih priporočil 
so privedle tudi nekatere druge raziskave. Pri pripravi osnovnošolskih beril in 
učbenikov za slovenski jezik M. A. Vižintin (2013: 290–291) predlaga “posvetova-
nje s strokovnjaki o izbranih besedilih (priporočamo meddisciplinarni pristop: 
strokovnjaki s področja kvalitetne mladinske književnosti, migracijskih študij, 
medkulturne vzgoje in izobraževanja ipd.)”. Podoben je predlog avtorjev neke 
druge analize slovenskih učbenikov (Društvo Afriški center 2010: 86), namreč, 
da bi bilo smiselno dopolniti pravilnik o potrjevanju učbenikov z dodatkom, 
po katerem bi morale biti “učbeniku ob predložitvi v potrditev priložene ocene 
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recenzentov npr. o skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, o 
metodično-didaktični ustreznosti in o razvojno-psihološki ustreznosti, ki bi 
se opredelili do ustreznosti diskurza in reprezentacije, preko katere je podana 
določena vsebina.” Analiza učnih gradiv za slovenski jezik in književnost, katere 
rezultate sem poskušala na kratko povzeti v pričujočem prispevku, torej odločno 
in v celoti potrjuje tovrstne sklepe predhodnih sorodnih analiz.

Migrant and minority intercultural subject 
matter in Slovenian language and literature 
textbooks

Summary

In this paper, the author summarises the results of her analysis of eighty 
confirmed primary and secondary school textbooks for Slovenian language and 
literature in terms of the inclusion of migrant and minority intercultural subject 
matter. The aim of this paper is to present some cases of best practices as well as 
lapses in recent attempts to include Slovenian multicultural contents, and formu-
late recommendations for more adequate inclusion of this subject matter in future 
primary and secondary school textbooks for Slovenian language and literature.

Key words: Slovene language teaching, textbook analysis, elementary school, 
highschool, intercultural topics
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Tema celotne raziskave je primerno in po-
globljeno razčlenjena in analizirana z raz-
ličnih zornih kotov z uporabo tudi različnih 
metodoloških pristopov tako kvalitativne kot 
kvantitativne narave, kar je nadvse primerno 
za take kompleksne pojave, kot so medkultur-
nost in z njo povezani številni aspekti.

iz recenzije
prof. Emidija Susiča

Različni prispevki tvorijo vsebinsko zaokrože-
no celoto in na interdisciplinaren način pred-
stavljajo tematiko medkulturnosti v šoli. Vse-
bine omogočajo razumeti vsebino in globino 
večkulturnosti ter pomen, ki ga razumevanje 
in razvijanje vsebine ima za posameznika in 
za družbo.

iz recenzije
dr. Sonje Novak Lukanovič
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