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O priročniku 

 Priročnik je zasnovan za namene projekta PASSAGE (Pedagogies of Passing from Reception 

to Education). Zasnovan je za pomoč učiteljem in vodstvenemu kadru šol za izboljšanju njihovih 

strokovnih veščin pri pedagoških praksah, ki spodbujajo vključujoče učenje. Pričujoči priročnik bo 

dodana vrednost strokovnjakom zaposlenim v šolah in se pri svojem delu srečujejo s sprejemom novo 

prispelih otrok iz tretjih držav ter pri svojem delu temeljijo na pristopu, ki je bolj osredotočen na otroka, 

in upošteva kar največjo korist otroka. 

 

 Rezultati preliminarne sekundarne analize za prvo fazo projekta PASSAGE so prikazali številne 

dobre ter nenazadnje tudi nekatere manj primerne prakse vključevanja otrok v sodobne izobraževalne 

sisteme po Evropi. Analiza je pokazala, da osnovno-šolskim učiteljem in vodstvenemu kadru šol 

primanjkuje potrebnega strokovnega znanja in sredstev za spopadanje z vedno bolj raznolikim in 

medkulturnim pedagoškim okoljem. Namen priročnika je zagotoviti nove smernice in povečati 

usposobljenost šolskega kadra za vključujoče učenje in pedagoško integracijo. 

 

Uvod 

 V sodobnem svetu s hitro globalizacijo in medkulturnimi interakcijami so migracije postale 

pogost družbeni pojav. Čeprav je bilo izvedenih veliko študij o raznoraznih izzivih, s katerimi se soočajo 

novoprispeli otroci iz tretjih držav v šolah, je bilo bore malo pozornosti namenjene temu, kako bi lahko 

izboljšali šolsko okolje, da bi olajšali njihove učne izkušnje. Priročnik zato še posebej izpostavlja sedem 

razsežnosti, na katere bi se morali šolski učitelji in ravnatelji bolj osredotočiti, da bi izvedeli, kaj lahko 

storijo, da bi novim učencem pomagali pri vključevanju v njihove šolske skupnosti. 

 

NA OTROKA USMERJEN PRISTOP –  PRISTOP KI USTREZA POTREBAM IN 

ZMOŽNOSTIM UČENCA  

 Na otroka usmerjen pristop je pedagoška filozofija, ki upošteva kognitivni, socialni in 

čustveno-emocionalni razvoj učenca. Ta pristop naslavlja učenčeve potrebe in zmožnosti z ustvarjanjem 

prilagojenega učnega programa, ki ustreza akademskim, socialnim in čustvenim potrebam vsakega 
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učenca v razredu. Predmetno poglavje nadalje opisuje ta pristop in usmerja bralca kako ga je mogoče 

uporabiti v šoli za ustvarjanje kulturno vključujočega okolja. 

PODPORA UČITELJA 

 Ko se novi učenci pridružijo šoli, se bi učitelji morali pozanimati o njihovi potrebah ter 

opredeliti dejavnosti, ki lahko učencu pomagajo, da se hitreje vključi v nov razred in kurikulum. Vodstvo 

šole bi zato moralo podpirati učitelje pri sprejemanju otrok priseljencev. Poglavje Podpora učitelja se 

tozadevno osredotoča na metode, ki bi jih morala sprejeti vodstvo šole, da bi učiteljem pomagali pri 

pripravi na poučevanje vseh otrok in ustvarjanje vključujočega učenja. 

 

KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE S STARŠI  

 Šolsko skupnost sestavlja veliko ljudi in včasih je zato težko vedeti, kje začeti, ko želite 

omogočiti vso potrebno podporo novoprispelim otrokom iz tretjih držav. Zato je za začetek pomembno 

razumeti vse vidike učenčevega življenja in kako lahko vplivajo na njihovo učenje v razredu. Za vodstvo 

šole je zato ključnega pomena, da ustvari in vzdržuje primerno komunikacijo in sodelovanje s starši ter 

lokalno skupnostjo. Poglavje naslavlja podrobnosti o tem, kako spodbujati aktivno sodelovanje družine 

in kako to koristi novoprispelim študentom. 

 

SOCIALNO-ČUSTVENE POTREBE UČENCEV IN OBČUTEK PRIPADNOSTI  

 Šolsko okolje ima ključno vlogo pri podpiranju učencev priseljencev pri učenju. Šola mora 

uspešno ustvariti vključujočo kulturo v razredu, ki je pozitivna in podpirajoča in omogoča enakopravno 

sodelovanje vseh učencev ter spodbuja pozitiven medkulturni dialog. To bo novoprispelim otrokom 

priseljencem pomagalo pri hitri vključitvi v šolsko skupnost. Poglavje pojasnjuje pomen izpolnjevanja 

socialnih in čustvenih potreb učencev za ustvarjanje občutka pripadnosti in enakosti, s čimer si 

prizadevamo ustvariti okolje, ki spodbuja pozitivne odnose. 

UČITELJEVE KOMPETENCE 

 Vključevanje novoprispelih učencev migrantov v šole držav gostiteljic velja za zapleteno in 

zahtevno nalogo. Od učiteljev se pričakuje, da bodo odigrali ključno vlogo v tem procesu z 

zagotavljanjem meta-kognitivne podpore, ki novoprispelim otrokom iz tretjih držav omogoča 

učinkovito in uspešno učenje. Ta enota predstavlja metode in nasvete, s katerimi se učitelji vprašajo, 

kako dobro so usposobljeni za pri vključevanje učencev priseljencev v svoj razred. 
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UČNI DOSEŽKI UČENCEV  IN JEZIKOVNA PODPORA 

 Učitelji imajo pomembno vlogo pri podpiranju novoprispelih učencev pri usvajanju in učenju 

novega jezika. Z uporabo različnih virov lahko učitelji učencem ponudijo priložnosti, da uporabijo svoja 

močna področja, izboljšajo zavedanje in utrjujejo področja šibkosti. Učitelji pomagajo učencem tako, da 

priznavajo, da je vsak otrok edinstven, z različnimi sposobnostmi in učnimi stili, ter navkljub temu 

prizadevajo za doseganje skupnih ciljev. Poglavje vključuje strategije, ki bi jih morali učitelji upoštevati, 

ko želijo učencem pomagati doseči več in izboljšati njihove jezikovne sposobnosti. 

.  

MULTIKULTURNO IZOBRAŽEVANJE  

 Učitelji lahko nudijo večkulturno izobraževanje z uporabo različnih učnih metod, vključno z 

interaktivnimi pristopi in praktičnimi dejavnostmi. Cilj multikulturnega izobraževanja je pomagati 

učencem razviti čut spoštovanja do posameznika, ljubezen do njegove zgodovine in dediščine, 

poznavanje svojih kulturnih korenin in strpnost do drugih narodnosti. S spoznavanjem verovanj, praks 

in obredov drugih kultur bodo učenci praviloma bolj odprti do tistih iz različnih okolij. Ta enota poudarja, 

kako je mogoče večkulturno izobraževanje vključiti v šolski sistem za spodbujanje kulturno občutljivega 

šolskega okolja 

 

Vsebina priročnika 

 Priročnik vsebuje 7 predstavljenih poglavij, vsako izmed teh pa ponuja orodja in  ter predloge 

za pedagoške pristope, učne dejavnosti in še veliko drugega, ki bodo predvidoma korist vodstvu šol in 

učiteljem pri ustvarjanju kulturno občutljivega in vključujočega šolskega okolja. Vsebina posameznega 

poglavja je bila izbrana glede na potrebe šol, ki temelji na raziskovalnem delu projekta PASSAGE. V tem 

delu izvedbe projekta so učitelji in voditelji šol znotraj vključenih evropskih držav izpostavili nekatera 

področja, na katerih jim primanjkuje znanja in izkušenj ter bi jih bilo smotrno dodatno preučiti, da bi 

ponudili demokratično, varno in vključujočo šolo, zlasti za učence priseljence. Glede na rezultate 

raziskave so bile izbrane pričujoče vsebine poglavij. Vsako poglavje vsebuje opis teme, usmerjevalna 

vprašanja, nasvete in predloge za branje dodatne literature. 

 

 Usmerjevalna vprašanja za učitelje in vodje šol ponujajo ideje o aktivnostih (za izvedbo z 

učenci, skupinami učencev, skupinami vzgojiteljev), organiziranih delavnicah, dogodkih in drugih 

izobraževalnih praksah. Ta razdelek preučuje tudi vedenje šolskih učiteljev in vodij v šolskem času in 
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izziva učitelje, da se vprašajo, kako lahko predlagane metode vključijo v svoje vsakodnevno poučevanje 

in upravljanje razreda/šole. 

 Razdelek z nasveti usmerja šolske učitelje in vodje, da lahko odstranijo vse ovire, s katerimi 

se lahko soočijo med tem procesom. Naslavlja tudi kontaktne osebe, ki jim lahko pomagajo uresničiti 

njihove ideje, ter o dodatnih raziskavah in gradivih, ki bodo izboljšala njihovo znanje. 

 

 Razdelek s predlogi vključuje ključne točke, ki so jih omenili učitelji in voditelji šol med 

raziskovalno fazo vsake sodelujoče države. Vključuje tudi predloge iz nadaljnjih raziskav na temo. Kjer 

je primerno, ponuja ideje in lekcije iz drugih šolskih projektov in načrtov, ki izvajajo enak ali podoben 

pristop. 

 Priročnik bo šolske učitelje in vodstva šol usmerjala k inovativnim praksam, ki jih lahko 

izvajajo, in jim pomagajo, da se bolje pripravijo na izzive, ki se lahko pojavijo. Samo uporaba tega 

priročnika in zbrani nasveti prav gotovo ne bodo v popolnost opremili učiteljev in vodstvenega kadra, 

strokovnjakov za poglavitno področje. Da bi se temu čim bolj približali pa smo , zato smo pripravili ob 

koncu vsakega poglavja razdelek, ki ponuja v branje še dodatne vire in literaturo. 
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1. Poglavje: Na otroka usmerjen pristop – 

pristop, ki ustreza potrebam in zmožnostim 

učenca 

AVTOR: DAVID RIHTARIČ, LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 

 Lahko bi trdili, da je v vseh družbah univerzalno, da je cilj prav vsake družina, da so njihovi 

otroci srečni, zdravi, odgovorni, spoštljivi in skrbni člani svojih skupnosti. »Celostno izobraževanje 

otroka« je vedno bolj priljubljen pristop, ki ga uporabljajo šole, da zagotovijo, da učenci razvijajo t.i, 

širše za življenje pomembne veščine (Olson, 2018). Nekatere raziskave kažejo, da če šole ponujajo 

ustrezne priložnosti za učenje, imajo otroci boljši učni uspeh, kasneje tudi karierni uspeh ter so v 

povprečju bolj zdravi in poročajo o boljšem splošnem počutju (Bruce in Bridgeland, 2014). 

 

 Pristop, ki temelji na celostnem izobraženju otroka, je pristop, ki se osredotoča na socialni, 

čustveni, duševni, fizični in kognitivni razvoj. Leta 2007 je ASCD (Association for Curriculum 

Development and Supervision) kot svoje glavno poslanstvo začrtalo oblikovanje celostnega pristopa k 

izobraževanju. Razvili so 5 načel, ki temeljijo na teoriji otroškega razvoja, ki podpira pristop in pravi, da 

si vsak otrok v vsaki šoli in v vsaki skupnosti zasluži biti zdrav, varen, vključen, podprt in izzvan (Slade in 

Griffith, 2013). Pristop torej spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni, fizični, mentalni razvoj in 

razvoj identitete, namesto zgolj šolske rasti. 

 

 Različne zainteresirane strani uporabljajo precej raznoliko besedišče, ko opisujejo na otroka 

usmerjen pristop. Ob tem pa ugotavljamo tudi, da je pogosto povezan z nekaterimi drugimi pojmi, ki 

vključujejo poglobljeno učenje, tako socialno kot čustveno učenje, značajsko vzgojo, življenjske 

spretnosti, mehke veščine in ne-kognitivne spretnosti itd. Na otroka usmerjen pristop daje otrokom 

osnovo, ki jo potrebujejo, da postanejo opolnomočeni, zdravi posamezniki, opremljeni z dobro 

izobrazbo in pomembnimi življenjskimi veščinami, ki jim pomagajo doseči svoj polni potencial. 

 

Pet načel na otroka usmerjenega pristopa 

Združenje za nadzor in razvoj kurikuluma (ASCD) je ustanovilo pobudo »Whole Child Initiative«, ki v 

svojem jedru temelji na petih ključnih načelih: 
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1. Zdravje: vsak učenec vstopi v šolo zdrav ter spoznava in izvaja zdrav način življenja 

2. Varnost: vsak učenec se uči v okolju, ki je fizično in čustveno varno za vse učence ter tudi odrasle. 

3. Vključenost: vsak učenec je aktivno vključen v učenje in je povezan s šolo in širšo skupnostjo. 

4. Podpora: vsak učenec ima dostop do prilagojenega učenja, ki ima podpora s strani 

usposobljenih in skrbnih odraslih oseb. 

5. Izzivi: vsak študent je učno izzvan in pripravljen za uspeh na šolski ravni ali drugem nadaljnjem 

izobraževanju, ki mu omogoča zaposlitev in sodelovanje v globalnem okolju 

 

Kakšne so prednosti predstavljenega pristopa za vse učence, vključno s tistimi, ki prispejo iz 

tretjih držav? 

 Na otroka usmerjen pristop v izobraževanju spodbuja osebje zaposleno v šoli, oblikovalce 

politik in druge izobraževalce, da bolj celostno in celovito razmišljajo o zagotavljanju tako šolske kot 

nešolske podpore učencem. Ko se skupnosti zavežejo k izobraževanju celotnega otroka v kontekstu 

celotnih skupnosti in celotnih šol, se zavežejo, da bodo oblikovali učna okolja, ki tkejo niti, ki povezujejo 

ne le specifična vsebinska področja, kot so matematika, znanost, umetnost in humanistika, temveč tudi 

psihosocialni vidiki posameznika in učenja (Slade in Griffith, 2013). 

 

Kako lahko pristop uporabimo v šolah?  

 Šolski pogled na izvajanje pristopa usmerjenega na otroka, se nanaša na okolje in kulturo, ki 

sta vzpostavljena za zagotavljanje uspeha – vključno z zagotavljanjem sredstev, podpore in pozornosti 

otrokovemu zdravju (fizičnemu, socialnemu, čustvenemu in mentalnemu) in varnosti. To nadalje ustvarja 

podporno okolje, ki omogoča rast in razvoj ter zagotavlja pozornost. Celoten otrokov pristop k uspehu 

učencev in zavedanje elementov, ki ovirajo ali spodbujajo učenje (Slade in Griffith, 2013). 

  

 Današnji učenci morajo biti pripravljeni bolj kot katera koli generacija prej, da razmišljajo 

kritično in analitično, hkrati pa delujejo inovativno in ustvarjalno. Dandanes bodo učenci opravljali 

poklice, ki še niso izumljeni oz. ne obstajajo, in bodo najverjetneje času njihovega življenja zastareli. Zato 

morajo izobraževalni sistemi razvijati celovite otroke, in ne smemo zgolj govoriti, temveč tudi ravnati 

drugače kot doslej. 

 

Kako to storiti? 
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 Na podlagi vsega navedenega se lahko bralec pričujočega prispevka vpraša, kako naj šole 

prevzamejo omenjeni pristop. Veliko je odvisno od lokalnega okolja in lokalne kulture, ki je 

vzpostavljena za zagotavljanje uspeha, ki vključuje sredstva, podporo in pozornost otrokovemu zdravju 

(fizičnemu, socialnemu, čustvenemu in mentalnemu) ter varnosti. Teh pet načel ustvarja podporno 

okolje, ki omogoča rast in razvoj ter zagotavlja pozornost in zavedanje elementov, ki ovirajo ali 

spodbujajo učenje (Slade in Griffith, 2013). 

 Tozadevno morajo šole razširiti svoje razumevanje kaj je učinkovito učenje, in preseči 

obstoječa šolska merila. Učence naj pripravijo na družbo, ki se nenehno spreminja in razvija, šole pa se 

morajo ozreti proti novim veščinam, ki jih bodo zahtevale v prihodnosti (Slade in Griffith, 2013). Šole 

imajo dandanes več možnosti, kako izvajati teh pet načel. Eden od teh so individualni programi, ki 

obravnavajo spretnosti ali sposobnosti, kot je socialno in čustveno učenje ali vzgoja značaja. Razvoja 

jaza ni mogoče omejiti na eno obdobje ali eno predmetno področje. 

 

 ASCD je v letu 2012 oblikoval indikatorje s ključnimi komponentami učinkovitega procesa za 

izboljšanja šole. Te komponente so: 

 

o Šolska klima in kultura: Učenci, ki vstopajo v šolo, se morajo počutiti varne, angažirane in 

povezane, da vidijo šolo kot prostor, kjer se lahko učijo in prispevajo k svetu okoli sebe. 

o Kurikulum in navodila: študenti razvijajo sposobnosti kritičnega razmišljanja in sklepanja, 

kompetence za reševanje problemov in vsebinsko znanje prek učnega načrta, ki temelji na 

dokazih. 

o Skupnost in družine: družine, člani skupnosti in organizacije sodelujejo pri skupnih odločitvah, 

dejanjih in rezultatih za otroke. 

o Vodstvo: delujejo kot vizionarji, vplivneži, učenci in vodniki poučevanja, da zagotovijo, da šolske 

politike in prakse podpirajo pristop celotnega otroka. 

o Strokovni razvoj in zmogljivosti: osebje dokazuje znanje, spretnosti in nagnjenosti, potrebne 

za zagotovitev, da je vsak otrok pripravljen na dolgoročni uspeh. 

o Ocenjevanje: je raznolik in pravočasen, izvaja se tako, da prilagodi dejavnosti poučevanja in 

učenja, da bi povečali napredek učencev na vseh področjih, in ustvarja pomembne, uporabne 

podatke za odločanje. 

Usmerjevalna vprašanja za vodstva šol 
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Naslednji razdelek vključuje naše ideje o tem, kako lahko vodje šol uporabijo nove dobre prakse, ki bodo 

šoli pomagale sprejeti pristop celotnega otroka, ki upošteva potrebe vseh otrok, in še posebej, da bi 

pomagali pri sprejemu novo prispelih otrok državljanov tretjih držav. 

1. Izzvanost  

Otroci se v učilnici pogosto dolgočasijo, predvsem iz razlogov, če npr. nimajo zadostnih izzivov ali pa se 

preprosto ne počutijo motivirani za usvojitev učne snovi o katerem razpravljajo. Za nekatere otroke je 

dolgčas v šoli stalno prisotna nevšečnost, ki povzroča resnično stisko in lahko vodi celo do izostajanja 

od pouka ali zavračanja šole. Izziv je jedro miselnosti rasti; brez tega učenci ne dobijo priložnosti, da bi 

tvegali, se naučili kako je, ko ne uspejo in ugotovili, kako se znova pobrati. Ta »občutek napredka«, kot 

ga imenuje Dweck (2017) je osrednjega pomena za razvoj miselnosti rasti 

ALI STE POMISLILI NA: 

 

Uvajanje novih dejavnosti v učni načrt za zagotavljanje izzivov in razvijanje vztrajnosti? 

Ker si prizadevamo ustvariti učilnico, v kateri učenci zlahka sprejmejo izzive, jim 

moramo kot učitelji zagotoviti naloge in dejavnosti, ki jim predstavljajo izziv in jih 

prisilijo, da vztrajajo! 

 

 

 

Dati otrokom možnost izbire? Otroci vseh starosti resnično uživajo v priložnostih, kjer 

lahko izbirajo v kateri dejavnosti se bodo udejstvovali. To bi lahko vključevalo možnost, 

da se otroci preizkusijo v pismenosti, matematičnih in ustvarjalnih sposobnostih. Ta 

element izbire je bistven za tiste učence z višjimi dosežki. Daje jim priložnost, da se 

poglobijo v predmet in prevzamejo večji nadzor nad svojim učenjem. 

 

 

 

Uporabo sodobnih tehnologij pri spodbujanju odličnih dosežkov, da opravijo 

zahtevne naloge v učilnicah? Tablični ali prenosni računalniki lahko otrokom nudijo 

veliko možnosti za samostojno delo, kar lahko učitelj ob koncu dneva takoj preveri. 

Poleg tega bi lahko uporabili aplikacije ali igre za spodbujanje otrok, da izkoristijo 

svoj potencial na različnih predmetnih področjih. 

 

 

2. Zdravje 

 Hierarhija potreb Abrahama Maslowa – razvita leta 1943 kot teorija psihološkega zdravja, ki 

temelji na izpolnjevanju prirojenih človeških potreb, oblikovanih kot piramida – postavlja najbolj 
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bistvene ali osnovne potrebe na dno – s fiziološkimi na dnu, ki jim v stopnjah sledijo varnost, pripadnost, 

spoštovanje in končno samouresničevanje. 

 

 Zdravje in izobraževanje sta neločljivo povezana. Ugotovljeno je bilo, da sta ta dva sektorja 

temeljna in simbiozna. Otrok, ki ni zdrav, verjetno ne bo obiskoval šole ali pa jo bo obiskoval, vendar se 

ne bo mogel osredotočiti. Socialno, čustveno in duševno zdravje se pogosteje obravnava kot bistvenega 

pomena za vzpostavitev dobrega počutja in so v povezavi s telesnim zdravjem kritične komponente pri 

maksimiranju izobraževalnih rezultatov in osebnega razvoja. 

Torej… 

ALI STE POMISLILI NA:  

 

Vključevanje visokokvalificiranih strokovnjakov iz področja zdravstva za zagotavljanje 

usposabljanj za učitelje, da bi učencem lahko pomagali pridobiti znanje, stališča in 

spretnosti, ki jih potrebujejo za sprejemanje odločitev, ki spodbujajo zdravje, doseganje 

zdravstvene pismenosti, sprejemanje vedenja, ki krepi zdravje, in spodbujanje 

zdravstvene vzgoje za druge? 

 

 

 

Razvoj učnih načrtov za učence, da prejmejo navodila in informacije o različnih temah, 

kot so uporaba in zloraba alkohola ter drugih drog, zdrava prehrana, duševno in 

duševno zdravje, zdravje in dobro počutje, telesna dejavnost, varnost in preprečevanje 

poškodb? 

 

 

 

Sodelovanje z zdravstvenimi storitvami, ki povezujejo šolsko osebje, učence, družine, 

skupnost in izvajalce zdravstvenih storitev za spodbujanje zdravstvene oskrbe učencev 

ter zdravega in varnega šolskega okolja? 

 

 

3. Varnost 

Občutek varnosti je ključnega pomena za otrokov razvoj. Učenje lahko trpi, če se učenci bojijo za svojo 

varnost, ter jih pestijo skrbi, da bodo ustrahovani, ali ne čutijo, da njihovi učitelji pričakujejo njihov uspeh. 

V zdravem, podpornem ozračju so študentje angažirani in sprejemajo intelektualna tveganja. 

Upoštevajo dobro uveljavljena pravila in norme vedenja, ki so jih oblikovali in vzdržujejo njihovi učitelji 

in vodje šol. Za takšno skupnost so značilni pozitivni odnosi med učitelji in učenci, kraj, kjer je pristno 

spoštovanje norma in kjer se vsi učenci počutijo, da pripadajo. 
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ALI STE POMISLILI NA:  

 

Ali je vaša stavba dovolj varna za vaše učence? Ne pozabite, na zdravo in fizično varno 

šolsko okolje, ki spodbuja učenje z zagotavljanjem zdravja in varnosti učencev in 

osebja. Fizično zdravo okolje šole obsega šolsko stavbo in njene vsebine, zemljišče, na 

katerem je šola, in okolico šole. 

 

 

 

Vzpostavljanje in vzdrževanje pristnih odnosov z učenci in njihovimi družinami, ki 

odražajo in izkazujejo spoštovanje do njihovih skupnosti in kultur? Dejavnosti v šoli, 

kot je pozdravljanje posameznih učencev po imenu in vzeti čas za redne pogovore o 

prijavi, so lahko koristne, prav tako lahko pomagajo strategije za doseganje družine, 

kot je klic domov, da bi delili pozitivno poročilo o šolskem dnevu, ali anketiranje staršev 

o njihovem mnenju o šoli. 

 

 

 

Sprejemanje praks, ki podpirajo čustveno dobro počutje učiteljev, kot so neformalno 

druženje, redne prijave in omejitve pošiljanja poštev izven šolskega časa? 

 

 

 

4. Vključenost 

 Večina učencev sodeluje v šolskih in obšolskih dejavnostih skozi katere razvijajo razvije 

občutek pripadnosti – tam so njihovi prijatelji, razvijajo dobre odnose z učitelji, mentorji in drugimi 

učenci ter se identificirajo in cenijo rezultate šolanja. Na žalost pa veliko učencev ni angažiranih. Ne 

verjamejo, da ima njihova šolska izkušnja velik vpliv na njihovo prihodnost in se ne počutijo sprejete 

s strani sošolcev ali učiteljev. Postopoma se ti učenci umaknejo iz šolskega življenja in postanejo 

nezadovoljni s šolo. 

 

 Otroci, ki so »vključeni«, se lažje vključujejo v šolske in obšolske dejavnosti ter usmerjajo svoja 

občutja, misli in čustva. Na splošno so sposobni biti "prisotni" in pokazati samokontrolo. Biti pozoren in 

angažiran zajema tudi sposobnost obvladovanja lastne pozornosti in zadrževanja, zlasti kadar tega ne 

želijo. 

 

ALI STE POMISLILI NA:  
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Da sklenete partnerstvo s skupnostnimi, skupinami, organizacijami, podjetji in vašo 

institucijo? Šola, učenci in njihove družine imajo lahko od tega številne koristi, zlasti 

kadar vodstvo šole in drugo osebje zahteva in koordinira zagotavljanje informacij, virov 

in storitev, ki so na voljo vsem organom v skupnosti, tako podjetjem, kulturnim in 

civilnim organizacijam, agencijam za socialne storitve, verskim organizacijam, 

zdravstvenim ustanovam, univerzam ter še nekaterim drugim. 

 

 

 

Skupno delo z družinami za podporo in izboljšanje učnega razvoja in zdravja učencev? 

Sodelovanje med družinami in šolo je skupna odgovornost šolskega osebja in družin. 

Člani šolskega osebja se zavzemajo za to, da se družine počutijo dobrodošle, pritegnejo 

družine na različne privlačne in inovativne načine ter vzdržujejo to vzajemno 

sodelovanje. 

 

 

 

5. Podpora 

 Kot starši ste otrokov prvi in najpomembnejši učitelj. Raziskave kažejo, da če so starši otrok 

vključeni in se zavzeto zanimajo za šolske aktivnosti, se tudi njihovi otroci bolje znajdejo in imajo 

boljše občutke glede šolanja. Pravzaprav številne študije kažejo tudi, da je za otrokov šolski uspeh 

bolj pomembno, kaj počne družina ter kako, kot koliko denarja družina zasluži ali višina izobrazbe, 

ki jo imajo imajo starši. 

 

 Številne današnje šole temeljijo na zastarelih načrtih iz zgodnjih 1900-ih, ki posnemajo 

tovarniški model, kjer učenci krožijo skozi učilnice in učitelji vidijo na stotine učencev na dan. Te strukture 

depersonalizirajo učenje v času, ko učenci potrebujejo in bi jim koristili dolgoročni odnosi z učitelji in 

vrstniki. 

 

ALI SE POMISLILI NA:  

 

Spodbujanje in organiziranje dejavnosti za vključevanje staršev v šolske dejavnosti, kot 

so športni dnevi, plavanje, karnevali, ekskurzije in šolske igre? Učinkovito sodelovanje 

staršev je koristno za učni uspeh ter dobro počutje učencev. Pristno sodelovanje staršev 

obstaja, ko se vzpostavi tesen odnos med starši in učitelji, ki temelji na skupnih ciljih.. 
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Izdajanje šolskega glasila za starše v obliki, ki je lahko dostopno. Ali razmišljate o 

vključitvi člankov, ki so zanimivi za starše, pa tudi drugih pomembnih šolskih novic in 

dogodkov ter dosežkov učencev? 

 

 

 

Zagotavljanje nasvetov za starše in posredovanje idej glede pozitivnega šolskega 

okolja, vključno z informacijami o tem, kako najbolje pomagati pri domačih nalogah 

in drugih dejavnostih, ki temeljijo na šolskem kurikulumu? Morda predlagajte študijsko 

rutino in zamisli o vzpostavitvi domače naloge prijaznega prostora, bodisi doma, v 

lokalni knjižnici ali v šolskem krožku. 

 

 

 

Nasveti za vodstva šol 

 Na otroka usmerjen pristop k izobraževanju je pristop, katerega cilj je zagotoviti, da je vsak 

otrok v vsaki šoli, v vsaki skupnosti zdrav, varen, angažiran, podprt in izzivan. Potrebno se je zavedati, 

da marsikaj od zgoraj naštetega že počnete kot učitelji. Vendar vedno ostaja možnost, da kaj izboljšamo. 

Na otroka usmerjen pristop ni mogoče implementirati ločeno. Izobraževalno osebje zato potrebujeje 

dostop do orodij, podporo in vire, ki bodo omogočili tovrstno poučevanje in bodo ustrezali obstoječim 

modelom za ocenjevanja. Prizadevali smo si, da vam bodo naslednje strani omogočile natančno to. 

Želimo si, da bi vam lahko pomagali pri sprejemanju pristopa celotnega otroka, da bi življenje vaših 

učencev postalo lažje in še bolj uspešno. 

 

 Tukaj je nekaj nasvetov o tem, kako izvajati na otroka usmerjen pristop. Upamo, da vam bodo 

predlagani nasveti koristili. 
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o Razvijte dobro zaokrožen učni načrt, ki zajema tudi telesno vzgojo, duševno zdravje, glasbo, 

umetnost ter interakcijo z naravo in ljudmi zunaj šole. Projektno učenje učencem omogoča, da 

to, kar so odkrili, uporabijo v praksi. To ne pomeni ponovitve celotnega učnega načrta - 

pomeni le zagotavljanje vgrajenih priložnosti, ki učencem omogočajo uporabo tega, kar se 

učijo. 

o Z učenci zgradite pravičen in kulturno ustrezen kurikulum. Zgradite učilnico, kjer so veščine 

reševanja problemov in kritičnega razmišljanja del kulture. To se lahko izvaja v skupinah ali 

razpravah v razredu, tako da preprosto prilagodite naravo svojih vprašanj. Z ustvarjanjem 

okolja, kjer je neuspeh priložnost za učenje, lahko zgradite tudi sposobnost kritičnega 

razmišljanja. 

o Učitelji bi morali delovati kot vodniki, mentorji in sodelavci, ne pa kot avtoritarci: poudarek na 

raziskovanju in ne ne zgolj na predavanjih. 

o Zagotoviti, da se bo vsak učenec v šoli počutil varnega: zgraditi kulturo odprtega prostora, 

kjer se bodo vsi otroci v šoli počutili varne. Z njimi se pogovarjamo o varnostnih ukrepih na 

različnih področjih itd. 

 

o Razvijanje različnih načinov učenja: Vsak učenec je po svoje drugačen in tudi njihov učni 

pristop je drugačen. Spodbujanje učencev, da rastejo s svojim tempom. 

 

o Poučevanje ustreznih in prenosljivih veščin: podjetništvo, kritično mišljenje, ustvarjalno 

mišljenje, miselnost za rast, načrtovanje proračuna, oblikovalsko razmišljanje, socialno-

čustveno učenje in več. 

o Vključevanje nove tehnologije in seznanjanje z njo učencem: Tehnologija je ena od mnogih 

strategij, ki bo učencem pomagala do širšega znanja. 

o V učilnico povabite družine, skupnosti in lokalne podjetnike. 

o Kurikulum, ki temelji na praksi in projektih: 1-2 dneva izven šolskih dni bo učenec delal z 

organizacijo, kjer lahko gradi odnose s pomočjo mentorja in tako pridobiva izkušnje in 

veščine. 
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Nasveti za vodstva šol 

 Državni izobraževalni organi se praviloma dobro zavedajo, da morajo biti za učence 

priseljence na voljo posebni podporni ukrepi in programi. Ciper je že sprejel dejavne ukrepe za 

vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem v šole in je razvil politike, ki so v skladu z mednarodnimi 

priporočili. Na primeru Grčije pa lahko vidimo, da lahko zaradi upravnih in organizacijskih zamud ter 

pomanjkanja koordinacije med zainteresiranimi stranmi veliko otrok pogosto ostane zunaj šolskega 

pouka v daljšem časovnem obdobju. Na podlagi tega je zato potrebno upoštevati, da vedno obstaja 

prostor za izboljšave, tudi v državah, ki imajo dolgo tradicijo vključevanja novoprispelih priseljencev, kot 

je na primer Grčija. 

 

 Na tem mestu se gre vprašati: Toda kako naj šole to izvajajo? Šole morajo razširiti svoje 

razumevanje tega, kaj je učinkovito učenje, in preseči zgolj akademska merila. Če je namen šole pripraviti 

učence na družbo – na družbo, ki se nenehno spreminja –, potem morajo učinkovite šole preučiti, katere 

spretnosti, sposobnosti in vedenja so potrebna za celosten razvoja otroka. Na otroka usmerjen pristop 

k izobraževanju je krovni pristop, ki zajema vsebinska področja in zahteva izboljšanje celotne šole. 

Izobraževalce tako na administrativni ravni kot na ravni razreda vključuje v razumevanje povezav med 

petimi načeli celotnega otroka: biti zdrav, varen, vključen, podprt in izzivan v vsaki učilnici, na vsakem 

hodniku in način, kako naj bo vsaka  šola osredotočena, organizirana, in viri (Slade in Griffith, 2013). 

 

 Leta 2012 je ASCD naredil to razumevanje še korak dlje in primerjal pet načel celotnega otroka 

in njihove kazalnike s ključnimi komponentami učinkovitega procesa izboljšanja šole. Te komponente 

so: 

 

 

o Šolsko okolje in klima 

 

Učenci, ki vstopajo v šolo, se morajo počutiti varne, angažirane in povezane z šolo. Šolo morajo videti  kot 

prostor, kjer se lahko učijo in prispevajo k svetu okoli sebe. V šoli prejmejo usklajeno in stalno podporo za 

krepitev svojih socialnih in čustvenih veščin ter izboljšanje pozitivnih značajskih lastnosti. 
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o Kurikulum in navodila 

Študenti razvijajo sposobnosti kritičnega razmišljanja in sklepanja, razvijajo kompetence za reševanje 

problemov, se tehnološko usposabljajo in prejemajo vsebinsko znanje, ki temelji na empiričnih dokazih in 

ustrezne, diferencirane poučne pedagogike in celovitega učnega načrta. 

 

 

o Skupnost in družine 

Družine, člani skupnosti in organizacije ter vzgojitelji sodelujejo pri skupnih odločitvah, dejanjih in 

rezultatih za otroke. 

 

 

o Vodstvo 

Vodje delujejo kot vizionarji, vplivneži, učenci in izvajalci pouka pa zagotovijo, da šolske politike in prakse 

podpirajo na otroka usmerjen pristop 

 

 

o Strokovni razvoj in zmogljivosti 

Osebje poseduje potrebno znanje in spretnosti za zagotovitev, da je vsak otrok pripravljen na dolgoročni 

uspeh. Podpira jih diferenciran poklicni razvoj, povezan z delom. 

 

o Ocenjevanje 

Ocenjevanje je raznoliko in pravočasno, izvaja se za prilagajanje dejavnosti poučevanja in učenja za 

maksimiranje napredka učencev na vseh področjih ter ustvarja pomembne in uporabne podatke za 

odločanje. 

 

 Kot trdita Slade in Griffith (2013), si ne moremo več privoščiti, da bi razvijali celo vrsto 

izobraževalnih in ne izobraževalnih politik, ki vplivajo na otroke, ali izvajali iz tega izhajajoče programe, 

ki bi nam služili ločeno; prizadevati si moramo za njihovo usklajevanje in integracijo v korist študentov 

in ne v interese odraslih ali birokracije. Zato bi morale šole in večinoma oblikovalci politik v bodoče 

oblikovati in kodificirati priporočila, kot so: priznavanje, da so vsi otroci zdravi, varni, vključeni, podprti 

in izzivani, razvoj in podpiranje smiselnih sistemov odgovornosti. Zato moramo zagotoviti dostop do 

dobro zaokroženega kurikuluma, ki se odraža v standardih, temelji na spodbujanju celovitih strategij za 

izboljšanje celotne šole in celotne skupnosti ter predvsem nuditi pomoč učiteljem pri podpori učencem, 

saj sta učitelj razrednega pouka in ravnatelj šole najpomembnejši dejavniki v šoli, ki vplivajo na rast in 

uspeh učencev. 
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 To poglavje bomo zato sklenil z besedami, ki so bile navdih za pisanje tega poglavja: 

 

»Zagotavljanje, da bodo vsi otroci do končane srednje šole pripravljeni na nadaljnje izobraževanje, kariero 

in polnomočno državljanstvo, ter da bodo lahko živeli produktivno, angažirano in izpolnjujoče življenje, je 

ambiciozen cilj, ki pa je hkrati tudi izjemno ambiciozen. Takšen cilj bo zahteval pravo vodstvo, nacionalno 

podporo, nove vire in obnovljeno zavezanost na otroka usmerjenega pristopa« (Slade in Griffith, 2013). 
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2. Poglavje: Podpora učitelja 

AVTORJA: FRANCESCA BARBINO & IRENE PIZZO, CESIE 

  

 Potem ko smo analizirali in nakazali uporabnost pristopa usmerjenega na otroka v šolah, ki 

je osredotočen na otrokovo srečo in dobro počutje ter je koristen za spodbujanje vključevanja, se v 

predmetnem poglavju približujemo podpori učiteljem. 

 

 Inkluzije oziroma vključenosti ni mogoče doseči, če učitelji niso pooblaščeni nosilci 

sprememb, ki si delijo vrednote, znanje in stališča, ki vsakemu učencu omogočajo uspeh. Zato je 

podpora učiteljem znotraj izobraževalnega sistema pomemben element za ustvarjanje inkluzivnih šol, 

kjer se spodbuja in prikazuje raznolikost ter odpravljajo ovire pri učenju in sodelovanju. To zagotavlja, 

da so vsi učitelji pripravljeni poučevati vse učence. 

 

Kakšne vrste podporo potrebujemo? 

 Kot vodja šole ste odgovorni za usmerjanje pristopa šole na način, ki podpira vključevanje 

vseh otrok. Šolski vodje lahko podprejo inkluzijo tako, da zavzamejo stališče pri zagotavljanju, da so vsi 

otroci del šole, in pomagajo učiteljem pri iskanju kooperativnih rešitev za uresničevanje inkluzije v 

njihovih učilnicah in zunaj njih. 

 

 Najmočnejše orodje za podporo učiteljem v vaši šoli je spodbujanje usposabljanja in 

priložnosti za učenje šolskega kadra. Za učitelje je potrebno izvajati kontinuiran program usposabljanja, 

ki jih opolnomoči kot nosilce sprememb, jim posreduje natančne informacije in znanja ter jih vodi k 

učinkovitemu prepoznavanju preteklih izkušenj učencev in njihovih veščin, kar vodi k bolj odprtemu 

pristopu do različnosti. Usposabljanje na visoki ravni je zato bistvenega pomena za podporo učiteljem 

pri upravljanju inkluzivnosti v razredu, kar jim omogoča, da imajo potrebna tehnična znanja, da se lahko 

ukvarjajo s posebnimi vprašanji, povezanimi z inkluzijo (Global Education Monitoring Report Team, 

2020). Nasprotno, pomanjkanje ustreznega usposabljanja in podpore za učitelje preprečuje, da bi bil 

šolski sistem v celoti inkluziven, zato se izobraževalni sistemi pogosto srečujejo s težavami pri 

prepoznavanju ovir za učenje učencev (Chairo, 2014). Skozi priložnosti za usposabljanje in učenje so 

učitelji motivirani in opolnomočeni, da skupaj s celotno šolsko skupnostjo bolje zaznavajo potrebe 

učencev in posledično prilagajajo rešitve. 
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 Prav tako je treba podpreti učitelje s spodbujanjem in ustvarjanjem prostorov za razpravo, da 

bi bolje oblikovali razredno okolje in zgradili učinkovite strategije za vključevanje. Za vključevanje je 

lahko koristno tudi, če si vzamejo nekaj časa stran od učilnic za srečanje s starši in družinami. 

 

Kakšne so prednosti učiteljske podpore za učence, zlasti novoprispele otroke iz 

tretjih držav? 

 Zagotavljanje podpore učiteljem, na primer spodbujanje ali organiziranje usposabljanja 

učiteljev v vaši šoli posebej o vključevanju na novo prispelih otrok iz tretjih držav, kot tudi zagotavljanje 

pristopa sodelovanja z vodstvi in osebjem šole, bo koristilo vsem učencem: jim omogoča, da se počutijo 

varne, sprejete, spoštovane in samozavestne pri pristopu k učenju, ker se njihovim potrebam prisluhne 

in jih obravnava. Poleg tega bo omogočilo ustvarjanje vključujočega okolja, ki bo razredu omogočilo, 

da postane varno in zdravo učno mesto, kjer imajo učenci enak dostop do izobraževalnih izkušenj in 

delijo občutek skupnosti (Saskatchewan, 2019) Učenci, ki imajo koristi od prilagojenih pristopov, 

strategij in orodij, so bolj motivirani za učenje, verjamejo v svojo sposobnost učenja in na splošno 

opolnomočeni kot človeška bitja. 

Kako lahko predmetni pristop uporabimo v šoli? 

 Obstaja več načinov, kako narediti šole bolj vključujoče. Uporaba sodelujočih pristopov je 

lahko ključna za izpolnjevanje potreb celotne šolske skupnosti, vključno z učitelji, šolskim osebjem, 

učenci, pa tudi njihovimi družinami. Kot vodja šole lahko skupaj s svojimi ekipami spodbujate to 

sodelovanje. Ustvarjanje celovite šolske skupnosti v šoli, ki vključuje tudi aktivno sodelovanje 

staršev/skrbnikov učencev, je lahko eden od ključev za učinkovit učinek inkluzije v razredu. 

 Drug pomemben pristop je lahko v šoli uvedba vloge pomožnega učitelja ali pomočnika pri 

izobraževanju. Njihova podpora je lahko koristna saj učiteljem omogoči, da si vzamejo dodaten čas, ki 

ga preživijo z učenci in se osredotočijo na neformalne dejavnosti, ali jim nudijo individualno pomoč pri 

dejavnostih v razredu. Pomočnik pri vzgoji ima lahko tudi možnost vzdrževanja stalne in vsakodnevne 

neposredne komunikacije z družinami učencev. 

 Sledenje sodelujočemu pristopu in ustvarjanje prostora za razprave za celotno šolsko 

skupnost jim lahko da priložnost, da delijo svoje potrebe in ideje za rešitve. Možnost delitve 

odgovornosti - tudi z družinami, ki jim daje možnost, da skupaj z učitelji aktivno sodelujejo v procesu 

integracije, izpostavljajo probleme in jih spodbujajo k sodelovanju pri iskanju rešitev. Vse našteto je 

učinkovita metoda za boljšo integracijo in nudi učinkovito podporo učiteljem. Zato bi morali vodje šol 

olajšati in spodbujati njihovo sodelovanje. Katera zunanja institucija, organizacija ali deležniki vam lahko 
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pomagajo pri ustvarjanju bolj vključujoče šole? Obstajajo številne priložnosti v sklopu raznih projektov, 

tako mednarodnih kot nacionalnih, ki spodbujajo in omogočajo ustvarjanje vključujoče družbe, začenši 

s šolami. 

 

Kaj potrebujemo? 

 Da je omenjeni pristop lahko učinkovit v šolah, je treba ustvariti večji občutek pripadnosti in 

dvigniti raven sodelovanja v celotni šolski skupnosti. Slednje je mogoče zagotoviti na primer z 

organizacijo srečanj med učitelji, vodstvi šol in pomočniki pri izobraževanju za razpravo o glavnih 

vprašanjih v zvezi z učenci (SOCIA@LL, 2017). Spodbujanje novih priložnosti za usposabljanje za učitelje 

je prav tako lahko ključnega pomena, saj jim s tem omogočimo, da ostanejo na tekočem, pridobijo nove 

veščine o tem, kako se soočiti z vprašanji inkluzivnega izobraževanja, ter spoznajo in uporabljajo dobre 

prakse v svojih učilnicah na podlagi različnih potreb in kontekstov. Poleg tega je vključenost staršev v 

življenje šole prav gotovo tisti element, ki lahko pripomore k konkretni podpori učiteljevemu delu. 

Nasveti za vodstva šol 

 Naslednji del poglavja vključuje naše predloge o tem, kako lahko vodje šol uporabijo nove 

prakse, ki bodo pomagale šolam ter učiteljem pri sprejemanju novo prispelih otrok iz tretjih držav. 

 

1. Komunikacija  z učitelji in šolskim osebjem 

ALI STE POMISLILI NA:  

 

Da bi razvili načrt za lažjo komunikacijo z učitelji, ki bi vključeval za datume in teme, o 

katerih bi morali razpravljati? 

 

 

 

Organiziranje »team buildinga« za šolsko osebje ali drugih oblik neformalnih srečanj 

med člani šolske skupnosti? 

 

 

 

Ustvarjanje novih kanalov za komunikacijo šolskega osebja, ki bo služilo pretoku 

informacij vami kot vodjo šole in učitelji? 

 

 

 
 



 

 
22 WP3.2 Pr i ročnik za uč i te l je  in ravnatel je  

Zagotovitev prostora, ki je namenjen za sestankovanje učiteljev na katerih bi razpravljali 

o lastnih potrebah glede vključevanja novo prispelih otrok, z namenom lajšanje stiske 

zaradi težav, ki nastajajo z dodatnim delom? 

 

 

Spodbujanje vzajemnega Sistema učenja med učitelji iz drugih šol? 

 

 

Predlagati učiteljem občasne sprehode na prostem, da bi učence poučili o kulturni 

raznolikosti? 

 

 

Omogočiti učiteljem, da predlagajo nove ideje, da ki bi zadovoljili njihove potrebe in 

razreševale težave? 

 

 

Spodbujati dialog z drugimi vodstvi šol, z namenom spodbujanja inovativnih metod 

vodenja in podpore učiteljem? 
 

 

2. Povratne informacije in priporočila 

ALI STE POMISLILI NA:  

Vključitev vprašalnikov za evalvacijo s katerimi bi pridobili informacije o zadovoljstvu 

ter o potrebah učiteljev? 
 

Ustvarjanju vključujočega okolja, ki se ne osredotoča zgolj na določene interesne 

skupine? 
 

Vključevanje lokalnih medijev za ozaveščanje in povečanje vidnosti dela učiteljev? 
 

Vključitev večjezičnih učbenikov, da bi učiteljem olajšali prilagajanje pouka v razredu 

glede na nacionalno ozadje učencev? 
 

Uporabo novih “vključujočih” orodij, kot so na primer slike, ilustracije in druge knjige, 

ki bi lahko bile učiteljem v korist pri njihovem delu? 
 

Na skupno delo z učitelji pri izdelavi vprašalnika za ocenjevanje spretnosti za novo 

prispele učence, da bi jih lahko lažje vključili v razred? 

 

 

Na spremljanje vpliva učnih dosežkov in metod, ki se uporabljajo v razredih? 
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3. Podpora učiteljem za boljšo komunikacijo  s starši 

ALI STE POMISLILI NA:  

Vključitev staršev novo prispelih otrok iz tretjih držav na učiteljske sestanke? 

 
 

Oblikovanje delavnic skupaj z učitelji, starši in vodstvi šol, da bi izmenjali izkušnje in 

pričakovanja? 

 

 

Vključitev družin v pripravo pouka za lažje medsebojno spoznavanje različnih kultur? 

 
 

Ustvarjanje prostora kjer so učitelji in starši lahko slišani, ter med seboj izmenjajo 

mnenja. 
 

Vpeljavo uradnih kanalov za komunikacijo med učitelji in starši? 
 

Vključevanje jezikoslovcev ter prevajalcev, ki lahko omogočijo učinkovitejšo 

komunikacijo med učitelji in starši? 
 

Da bi omogočili staršem, da sodelujejo v tečajih usposabljanja ter da podajo starši 

povratne informacije o dejanskemu vplivu, ki ga lahko imajo na lokalno okolje? 
 

Organiziranje tečajev medsebojnega poučevanja staršev in učiteljev za medsebojno 

poznavaje jezika in kulture države v katerih trenutno živijo? 
 

Uporabo več kanalov za komunikacijo med starši in učitelji? 
 

Ponuditi delavnice za učitelje na katerih bi se spoznali z različnimi tehnikami 

komunikacije?  
 

Ustvarjanje mesečnega koledarja, ki bo vključeval šolske dejavnosti in vse pomembne 

dogodke, ki ga bi lahko delili z družinami otrok?  
 

Zaposlitev dodatne osebe, ki bo zadolžena za komunikacijo s starši? 
 

Zaposlitev dodatne osebe za pomoč učitelja pri prevajanju?  
 

 

4. Zunanja podpora in sodelovanje z deležniki 
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ALI STE POMISLILI NA:  

Vključitev svetovalcev in psihologov za dodatni usposabljanje učiteljev o temah za 

katere menijo, da so pomembne vendar nimajo potrebnih spretnosti in znanja? 
 

Vključitev učiteljev pomočnikov, ki lahko podpirajo učitelje pri boljši integraciji učencev 

priseljencev? 
 

Na sklenitev sporazumov o sodelovanju z nekaterimi društvi in organizacijami, ki se 

ukvarjajo z integracijo priseljencev? 

 

Organizirati okroglo mizo, ki bo vključevala strokovnjake s področja psihologije?  

Vključitev osebja z znanjem jezika priseljencev?  

Vključevanje izobraževalnih ustanov, za nudenje podpore s strain učiteljev?  

Na podporo socialnih delavcev in drugih strokovnjakov, ki bi lahko pomagali v težjih 

in bolj problematičnih situacijah? 

 

Na iskanje pobud oseb iz drugih sektorjev, ki imajo zmožnosti vplivanja in podajanja pobud 

za dosego konkretnih ciljev? 

 

 

5. Nadaljnje izobraževanje – izboljšanje znanja 

HAVE YOU CONSIDERED: 

Povečanje občutljivosti pedagoškega osebja skozi srečanja z društvi za zaščito 

priseljencev in drugimi, ki bi vodili v povečanje motivacije za korist otrok? 
 

Spodbujanje udeležbe v osnovnih tečajev jezikov, ki se najpogosteje pojavljajo v 

njihovih razredih? 
 

Organiziranje delavnic za učitelje, kjer bi lahko pridobljeno znanje uporabljali tudi v 

praksi? 
 

Ustvarjanje tečajev za spremljanje in vrednotenje učiteljskega dela z namenom 

izboljšanja njihovih zmožnostih vključevanja otrok priseljencev v razred?  
 

Spodbujanje vseživljenskega učenja znotraj šolskega kolektiva? 
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Spodbujanje in organiziranje tečajev vizualne in dinamične komunikacije, ki ne 

zahteva znanja določenega jezika in tako omogoča hitrejše razumevanje in 

vključevanje učencev? 

 

 

Izdelava priročnika, ki bo vseboval pregled dobrih praks in  bi nastal v sodelovanju z 

učitelji? 
 

 

Nasveti za vodstva šol 

V nadaljevanju podajamo nekaj nasvetov namenjene vodstvu šol pri uporabi novih/dobrih praks za 

nudenje potrebne podpore učiteljem. Nasveti vključujejo predvsem tisto kar bi morali upoštevati, da bi 

učiteljem olajšali vključevanje otrok priseljencev v razred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Zmožnosti učiteljev, da se soočijo s težavnostjo vključevanja otrok priseljencev. 

o Kakovostno kontinuirano izobraževanje učiteljev z vidika vseživljenjskega učenja. 

o Težave učiteljev pri vključevanje otrok priseljencev v razred brez ustreznega usposabljanja. 

o Pomembno je ustvarjati priložnosti za dobre ter pristne odnose med učitelji. 

o Dati učiteljem priložnost, da sodelujejo z drugimi učitelji. 

o Dobro uravnotežen sistem usposabljanja, ki vključuje teoretično kot praktično perspektivo. 

o Dodatno znanje tujih jezikov šolskega oseba. 

o Spodbujanje razprav med učitelji in vodstvo šole. 

o Ustvariti vključujoče okolje na ravni poučevanja, ki temeljijo na metodah in orodjih, ki se uporabljajo v 

tujini. 

o Redno spremljanje napredka učiteljev ter jih pri tem spodbujati. 

o Poglobljeno poznavanje različnih učnih kontekstov in orodij – predvsem iz tujine. 
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Kaj vam lahko pomaga pri razvijanju novih pristopov? 

 

Predlogi za vodstva šol 

 V uvodnem delu izvedbe projekta PASSAGE so projektni partnerji izvedli številne intervjuje in 

fokusne skupine, z namenom zbiranja informacij s strani vodstev šol in učiteljev o vrzelih pri sprejemanju 

in integraciji novo prispelih otrok iz tretjih držav. V nadaljevanju navajamo tisto, kar so vodje šol in 

učitelji predlagali glede podpore učiteljem. 

Litva 

o Učitelji ne posedujejo dovolj znanja o tem, kako delati z učenci priseljenci. Poudarjajo pomen razvoja 

kompetenc učiteljev in drugih zaposlenih, povezanih z njihovo strokovno in osebno rastjo. 

o Učitelji se želijo naučiti novih pristopov in uporabiti nova orodja, ki bi jim olajšale vključevanje otrok 

priseljencev v razred.  

o Učni pristopi in strategije bi morale vključevati vključujoče pristope in podpora za vključevanje otrok 

priseljencev.  

 

Grčija 

o Pomanjkanje celostnega pristopa pri vključevanju otrok priseljencev, saj so otroci pogosto 

prikrajšani za multikulturni prostor, ki bi obogatil grški šolski sistem.  

o Nujna vpeljava pristopa “od spodaj navzgor” kar je en izmed najpomembnejših vidikov, ki so ga 

poudarili učitelji. 

o Pripravljenost učiteljev za vključitev v proces integracije otrok priseljencev. 

o Motiviranost učiteljev za sodelovanje v inkluzivnih aktivnostih. 

o Udeležba na tečajih ter usposabljanjih. 

o Učno okolje, ki spodbuja močna področja učencev. 

o Spodbujanje razvijanja potrebnih kompetenc manj izkušenih učiteljev. 

o Vključitev drugih izobraževalnih ustanov, ki motivira učitelje, da sodelujejo pri skupnih aktivnostih. 

o Ustvariti vzajemno podporo in spoštovanje učencev. 
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Italija 

o Večina izpostavljenega se nanaša na podporo lokalne skupnosti izobraževalnim ustanovam, ki bi 

morale biti prepoznane kot učinkovite in vzorne. 

o Učitelji še vedno ne posedujejo dovolj potrebnega znanja za inkluzivno izobraževanje. Hkrati so 

izpostavili tudi, da niso dovolj seznanjeni z drugačnim načinom razmišljanja in nekaterimi drugimi 

ustvarjalnimi metodami in praksami poučevanja. 

o Potrebna je dodatna “naložba” v znanje in kompetence učiteljev, da bi obogatili šolski prostor. 

 

Portugalska 

o Nekateri učitelji menijo, da nimajo na razpolago dovolj časa, da bi otroke priseljence pravilno ter 

predvsem primerno integrirali v svoj razred. Želeli bi si opraviti dodatne informacije, opraviti 

razgovore s starši ter skozi lastno raziskavo izvedeti več o kulturnem ozadju iz katerega prihaja 

otrok. 

 

Slovenija 

o Učitelji se pogosto počutijo osamljene in prepuščene same sebi pri razreševanju zapletenih situacij. 

o Učitelji se praviloma počutijo dovolj kompetentne za poučevanje otrok priseljencev, vendar to hkrati 

ne pomeni, da ne naletijo na težave. Svojemu znanju bi želeli dodati dimenzijo oziroma širino za 

delo z otroki priseljenci. 

o Učitelji so zelo odprti za preizkušanje novih orodij in didaktičnih pripomočkov, saj so izpostavili, da  

jim je na voljo premalo teh orodij. 

 

Cyprus 

o Učitelji so praviloma prepričani, da lahko svoje učence in priseljence primerno motivirajo za 

sodelovanje v inovativnih projektih. 

o Več kot polovica učiteljev je poročala, da njihova šola ne nameni potrebnega časa in energije za 

razprave o te, kako primerno spodbujati dobro počutje učencev priseljencev in beguncev. 

Preberite več o projektih o vključevanju otrok priseljencev v šolski prostor 
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o Projekt FEINAMC tipa ERASMUS+ KA3 je namenjen razširjanju in dobrih praks za spodbujanje 

vključevanja novo prispelih migrantov v katerega so vključene države, Avstrija, na Ciper, v Italija, 

Grčija in Španija. Projekt je zastavljen po naslednjih ciljih:  

✓ Omogočiti šolam lažji način vrednotenja spretnosti in znanja, ki so jih predhodno pridobili 

novoprispeli učenci, skozi uvedbo inovativnih orodij za ocenjevanje. 

✓ Podpora novoprispelim učencem za lažje prilagajanje pravilom nove šole in samemu učnemu 

procesu države gostiteljice skozi razvoj programa tutorstva. 

✓ Krepitev usposobljenosti učiteljev na področju integracije novoprispelih učencev. 

Učinek projekta je usmerjen v vrednotenje znanja in potrjevanje predhodno pridobljenega in 

usvojenega znanja novoprispelih učencev. 

o Projekt ENACTED - Evropska mreža civilne družbe, dejavna na področju izobraževanja in 

raznolikosti, ima med svojimi cilji nuditi podporo izobraževalcem pri odzivanju na različne potrebe 

na novo prispele učence priseljence, da bi okrepili njihovo integracijo v izobraževalni in socialni 

sistem. Projekt je bil izveden v Italiji, na Cipru, v Španiji in Grčiji ter je omogočil oblikovanje platforme 

za vzajemno učenje za mentorstvo in izmenjavo idej. Projekt je učiteljem omogočil izmenjavo idej z 

organizacijami civilne družbe o inkluzivnih izobraževalnih praksah za na novo prispele učence 

migrante, ki jim bodo nudili podporo na njihovi izobraževalni poti. 

 

o Projekt MEDIS - je namenjen krepitvi socialne kohezije, medkulturnega dialoga in znanja jezika 

države gostiteljice med novo prispelimi učenci v osnovnih in srednjih šolah v kar 6 evropskih državah 

(Španija, Grčija, Italija, Ciper, Bolgarija in Portugalska). Projekt je namenjen izboljšanju strokovne 

spretnosti učiteljev v kontekstu vključujočih pristopov in metodologij skozi usposabljanja za učitelje 

glede inovativnih pedagoških pristopov in metodologij. Projektni rezultati zajemajo: 

✓ Analiza šolskega okolja za vključevanje otrok priseljencev . 

✓ Zbirka primerov dobrih praks s področja socialne vključenosti v šolah. 

✓ Priročnik za inkluzivni pedagogiko ter primerih novorazvitih pedagoških orodij namenjene 

učencem priseljencem. 

✓ Spletna usposabljanja za učitelje, ki želijo izboljšati svoje veščine z uporabo inovativnih 

pedagoških orodij. 

✓ o SOCI@LL Whole school social labs: Inovativni in participativni pristopi za izobraževanje 

državljanov in socialno vključenost je projekt, ki se izvaja v Italiji, na Poljskem, Cipru in 

Portugalskem in je namenjen spodbujanju socialne vključenosti in večkulturnega učenja v 

izobraževanju s participativnim pristopom, ki zagotavlja polno sodelovanje učencev, učiteljev 

in lokalnih skupnosti. 
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3. Poglavje: Komunikacija in sodelovanje s starši 

AVTORJA : PANAYIOTIS SAVVA, PHD & MARIA PITZIOLI MA,  

CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE  

 Sodelovanje družin otrok s priseljenskim ozadjem in šolo je občutljiva tema, ki zadeva celotno 

šolsko upravo in učitelje. Vendar pa praksa šol, ki že več desetletij sprejemajo otroke z s priseljenskim 

ozadjem, kaže, da imajo lahko otroci priseljenci pozitiven doprinos za šolo kot celoto. Po podatkih 

mednarodne literature (Frances L. et. al 2013) ima aktivna vključenost družine v delovanje šole pozitiven 

učinek na vse otroke. Otroci katerih starši tesno sodelujejo z šolskim osebjem imajo boljšo učno 

uspešnost, saj jih starši pogosteje spodbujajo pri šolskem del ter, več časa namenijo učenju. Vrzel med 

šolo in domom je mogoče premostiti, če je staršem na voljo pomoč  pri vprašanjih, ki se jim pojavljajo, 

prav tako pa je tudi manj je težav z disciplino znotraj šolskega okolje (Boulaamane, K. in Bouchamma, 

Y. 2021). 

 

Katere so prednosti tovrstnega pristopa – predvsem v luči za otroke priseljence? 

 Prednosti za starše: Pozitivna komunikacija med starši in šolo koristi staršem. Način, na 

katerega šole komunicirajo in sodelujejo s starši, vpliva na obseg in kakovost vključevanja staršev pri 

motiviranju otrok za učenje, ko so doma. Na primer, šole, ki sporočajo »slabe novice« o uspešnosti 

učencev pogosteje kot sporočajo dobre novice, bodo odvračale starše od motiviranja otrok saj bodo 

imeli starši občutek, da ne morejo prav zares pomagati svojim otrokom (DCSF 2008). 

 Staršem prav tako koristi sodelovanje z šolo otrok, saj od šole dobijo nasvete o tem, kako 

pomagati in podpreti svoje otroke. Najpomembneje pa je, da imajo starši koristi, če postanejo bolj 

samozavestni o vrednosti svojega sodelovanja z šolo in če prepoznavajo ter razvijejo spoštovanje 

pomen in vlogo, ki jo imajo šole pri izobraževanju njihovih otrok. 

 Koristi za učence: sodelovanje staršev z šolo koristi učencem in vodi do boljšega šolskega 

uspeha. Ob vključitvi staršev pa so za otroke še nekatere druge prednosti, in sicer večja motivacija za 

učenje, boljše vedenje, redna prisotnost v razredu, ter bolj pozitiven odnos do opravljanja domačih 

nalog in šole v splošnem pomenu. 

 Prednosti za učitelje: sodelovanje s starši lahko učiteljem omogoči, da se bolj osredotočijo na 

poučevanje otrok (metodologije poučevanja itd.). Skozi večje število stikov s starši učitelji izvedo več o 
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potrebah učencev in domačem okolju. Učitelji lahko te informacije uporabijo za boljše izpolnjevanje 

potreb učencev. Starši, ki so vključeni in povezani z učitelji, imajo tudi bolj pozitiven pogled na učitelje, 

kar ima za posledico izboljšano moralo učiteljev (American Federation of Teachers, 2007). 

Kako lahko ta pristop sprejmemo v šolah? 

 Ta pristop je mogoče uporabiti v šolah z zelo dobrimi komunikacijskimi strategijami. Za uspeh 

učencev je nujna dobra dvosmerna komunikacija med družino in šolo. Ni presenetljivo, da raziskave 

(Evropska komisija, 2019) kažejo, da pogosteje kot si starši in učitelji izmenjajo ustreznih informacij o 

učencu, bolje bosta obe strani opremljeni za pomoč učencu pri akademskih uspehih. 

 Na prvi pogled se zdi, da so prav osebni stik, vključno s konferencami, obiski na domu, 

telefonskimi klici in dnevi odprtih vrat, najučinkovitejša oblika komunikacije med starši in šolo ter hkrati 

morda tudi med najbolj znanimi. Vendar je vzpostavitev učinkovite komunikacije med šolo in domom 

postala bolj zapletena zdaj, ko se je družba spremenila. Velika raznolikost med družinami pomeni, da se 

ni mogoče zanesti na eno samo komunikacijsko metodo, ki bi z določenim sporočilom dosegla vse 

domove. Bistveno je, da se v splošni načrt vključijo različne strategije, prilagojene potrebam posamezne 

družine in njihovim urnikom (American Federation of Teachers, 2007). 

 

Kaj potrebujemo? 

Ta pristop od šole zahteva celosten oz. holističen pristop. Natančneje, zahteva tesno 

sodelovanje med šolo in družinami priseljencev. Starši in učitelji si med seboj izmenjujejo ustrezne 
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informacije o učencu, kar vodi v boljšo pripravljenost pomagati učenci pri šolskih nalogah (Pitzioli, M. 

2020). 

Usmerjevalna vprašanja za vodstva šol 

 V nadaljevanju besedila predstavljamo nekatere predloge o tem, kako lahko vodstva šol 

uporabijo nove prakse, ki bodo šoli pomagale pri komunikaciji in sodelovanju s starši in skupnostjo, ob 

upoštevanju potreb vseh otrok ter še posebej pri sprejemanju novo prispelih otrok iz tretjih držav. 

 

1. Komunikacija s starši  

ALI STE POMISLILI NA:  

Uporabo kulturnih mediatorjev za lažjo komunikacijo z družinami? Družina in učitelji 

bi morali imeti informacije, ki jih potrebujejo za pomoč učencem, v obliki in jeziku, ki 

jim je poznan. 

 

 

Pomoč družini pri vpisu v šolo? (npr. prevajanje v nacionalne jezike, jezikovni 

mediatorji, tolmači ali prevajalci. 

 

 

Da bi poskrbeli, da bodo učitelji vzpostavili stik takoj, ko bodo vedeli, kateri učenci bodo 

v šolskem letu v njihovi učilnici? 

 

 

Da bi vzpostavili pri kontakt z družino preko telefonskega klica z namenom, da se 

predstavite in dogovorite, kdo bo kontaktna oseba in kateri način za komunikacijo se 

bo uporabljal (npr. e-pošta, Viber, Messenger, telefonski klic/številka). 

 

 

Pošiljate pismo ali sporočilo, v katerem se predstavite družini, določite pričakovanja in 

vprašate, kaj učenec in družina potrebujeta. 

 

 

Da bi jim ponudili brezplačno orodje, ki ga lahko preizkusijo (npr.. 

https://newarrivals.segfl.org.uk/) 
 

Da jih povprašate možnosti pošiljanja šolskih glasil. 
 

O preusmerjanju komunikacije na oba roditelja v kolikor sta prisotna v družini? 
 

O vzpostavitvi stika takoj po tem, ko ste prepoznali težavo pri učencu z namenom, da 

je mogoče pravočasno najti rešitev? Predolgo čakanje lahko povzroči nove - dodatne 

težave. 

 

https://newarrivals.segfl.org.uk/
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Beleženje informacij o komunikaciji s starši? Nekateri starši želijo videte, da so 

dogovorjene stvari tudi zapisane. 
 

Da bi poklicali starše in jim posredovali pozitivno novico? Starši bodo prav gotovo 

prijetno presenečeni! 

Starši praviloma niso navajeni slišati pozitivnih komentarjev učiteljev o svojih otrocih, 

še posebej v telefonskem klicu iz šole. Predstavljajte si, kako bi se kot starš počutili, če 

bi vas poklical učitelj ali ravnatelj šole in povedal, da je vaš sin ali hčerka dosegel dober 

rezultat v šoli ali da je vaš otrok premagal učne ali vedenjske težave! 

 

 

Uporabo šolske aplikacije? Šolske aplikacije so enostavne za uporabo ter staršem 

omogočajo enostaven dostop do informacij s pomočjo pametnega telefona. Večina 

šolskih aplikacij ponuja funkcijo neposrednega sporočanja. Ta funkcija staršem 

omogoča učinkovito komunikacijo z učitelji? 

 

 

Deljenje informacij o šolskih aktivnostih, ki jih izvajate z učenci v razredu? Učitelji so 

lahko pri tem kreativni in to objavijo kot posamezne zgodbe, starši pa skozi aktivnost 

spoznajo delo učitelja? 

 

Ustvarjanje mehanizma za posredovanje nujnih sporočil? Na primer, če ima učenec 

zdravstvene težave lahko učitelji hitro obvestijo starše s pomočjo tovrstnih sporočil? 
 

Na sodelovanje s starši pri razvoja načrta za izredne razmere v primeru priseljevanja 

družin? 
 

Da učencem zagotovite varen prostor v primeru odsotnosti roditeljev?  

 
 

Da bi prosili starše med rednimi roditeljskimi sestanki za izpolnitev vprašalnika o delu 

šole? 
 

 

2. Komunikacija s starši – izobraževalni izzivi 

ALI STE POMISLILI NA:  

Organizacijo delavnice na kateri bi se s starši pogovarjali o otrokovih rutinah? 
 

Pošiljanje spletnega vprašalnika staršem o njihovih pričakovanjih od šole? 
 

Ustvariti imenik staršev za pomoč pri opravljanju domačih nalog? 
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Dajanje povratnih informacij o tem kako otroci opravljajo domače naloge? 
 

Objava letnih šolskih koledarjev z izdelki učencev? 
 

Obravnavo sistema ocenjevanja katerega cilj je ocenjevanje napredka učnih rezultatov 

otrok priseljencem.  

 

Obveščanje družin o sistemu ocenjevanja in spremljanja 
 

Obveščanje družin o poklicih, ki so aktualni in iskani na trgu delovne sile.  
 

Pošiljanje mesečnih poročil o napredku učenca s podatki in komentarji. 
 

Sodelovanje s starši za pridobitev povratnih informacij o šolskih praksah. 
 

 

3. Komunikacija s starši – vključenost skupnosti  

ALI STE POMISLILI NA:  

Objavljanje obvestil z informacijami o šoli na javnih površini, kot so na primer trgi, 

javne ustanove in druga javna zbirališča? 
 

Priprava prispevkov za lokalne medije o šolskih dogodkih? 
 

Sodelovanje s šolskimi svetovalci in lokalno skupnostjo z namenom zagotoviti 

praktične in kulturno občutljive smernice? 
 

Napotitev družin na cenovno dostopne ali brezplačne zunajšolske aktivnosti (šport, 

zdravstvene storitve, knjižnica, počitniške delavnice itd.?. 
 

Spodbujanje družin k vključitvi v šolske dogodke in rekreacijske dejavnosti skupnosti? 
 

Spodbujanje spoštovanja kulturne raznolikosti skozi dodatna multikulturna 

usposabljanja šolskega osebja, staršev in učencev?  
 

Razdeljevanje gradiva o pravicah in dolžnosti učencev in družin do šole? 
 

Na krepitev odnosov z lokalnimi visokošolskimi zavodi in ustanovami, ki bi lahko 

dodatne podprle potrebe otrok priseljencev?. 
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Vzdrževanje virov v jeziku, ki so tudi uradno govoreči jeziki? 
 

Na skupno sodelovanje z odvetniki ali drugimi organizacijami za pravno pomoč in 

podporo pri vključevanju otrok priseljencev? 

 

 

Da bi ugotovili ali obstaja v lokalnem okolju skupina, ki se odzove za priseljevanje 

družin iz tretjih držav? 
 

 

4. Srečanje z družinami 

ALI STE POMISLILI NA:  

Pošiljanje šolskega načrta, prevedenega v več jezikov, ki bo na voljo ob prvem srečanju 

družin in šolskega osebja? 

 

Pripravo napisov, ki označujejo lokacije šole (pisarne, toaletni prostori itd), ki bi bili 

napisani v jezikih novoprispelih otrok? 

 

Prikaz pozitivnih podob, ki bi zajemale ljudi, kraje ali drugo iz domovine otrok in 

družin? 

 

Obveščanje družin o rabi kulturnih mediatorjev?  

Organizacijo delavnic, ki bi družinam pomagale odgovoriti na vprašanja, ki se jim 

najpogosteje pojavljajo?  
 

Organizacijo neformalnega druženja za podporo družinam glede napredka otrok in 

razreševanja vprašanj? 
 

Nudenje prostorov za srečanje družin? 
 

Objavljanje informacij šolskega odbora, ki so namenjene staršem? 
 

Skupno partnerstvo z lokalnimi skupinami, ki bi nudile podporo družinam iz tretjih 

držav? 
 

Na organizacijo skupnih večerov s starši? 
 

Na obiske na domu? (kjer to dopušča zakonodaja) 
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Na vsakoletne skupne izlete? 
 

Organizacijo dni za stare starše v obliki “praznični dnevi”. 
 

Da bi na sestanke povabili tiskovnega predstavnika za izobraževanje? 
 

Da povabite starše na dneve odprtih vrat in druge šolske prireditve? 
 

 

Predlogi za vodstva šol 

 V nadaljevanju ponujamo nekaj nasvetov, ki bi jih vodje šol morda lahko upoštevale pri 

uporabi novih praks za izboljšanje komunikacije in sodelovanja s starši in skupnostjo. 

Poskrbite za:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dobro počutje vseh družin ter da se počutijo dobrodošle. 

o Da družine občutijo svojo pozitivno vlogo v šoli. 

o Da družine vedo, da je šola dovzetna in poslušna za njihova mnenja in počutje. 

o Da družine vedo, da bodo njihova čustva obravnavana resno in spoštlivo. 

o Jezikovno in versko podporo novoprispelim družinam. 

o Da pokažate, da je šola sestavni del skupnosti. 

o Da spodbujate družine, da sodelujejo v dejavnostih s svojimi otroki, kot so priložnosti za družinsko 

učenje. 

o Da je družinam na voljo tolmač. 

o Da usmerite starše k ustreznim službam za različne jezikovne tečaje. 

o Za sodelovanje v mreži z drugimi šolami pri vključevanju otrok priseljencev.  
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Potrebno je upoštevati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlogi za vodstva šol 

 V začetni fazi projekta PASSAGE smo partnerji izvedli številne intervjuje in fokusne skupine z 

namenom zbiranja informacij od vodstev šol in učiteljev o pomembnih zadevah v zvezi s sprejemom in 

integracijo na novo prispelih otrok iz tretjih držav. V nadaljevanju vam predstavljamo povzetek izsledkov 

naših intervjujev tistega kar so vodstva šole in učitelji predlagali o komunikaciji in sodelovanju s starši 

in skupnostjo. 

Slovenija 

o “Starše bi bilo potrebno še bolj vključiti v izobraževalni process, saj njihov primarni cilj pogosto ni 

usvojitev znanja jezika sloveščine, temveč zgolj izboljšanje materialnih zmožnosti.” 

Portugalska 

o Medulturni mediatorji so pomembna oblika podpore pri zagotavljanju povezanosti šole, družine in 

lokalne skupnosti. 

o “Starši in učitelji imajo dostop do stalnega vira informacij, ki vsebuje praktične informacije ter 

odgovore na pogosto zastavljena vprašanja o vključevanju otrok priseljencev v šolski sistem.  

Litva 

o Da zagotovimo uspešno integracijo je potrebno tesno sodelovanje šolske skupnosti in staršev. 

Vodje šol so ključni akterji pri zagotavljanju podpore, ki naslavlja socialne in čustvene potrebe otrok. 

o Družine morda ne poznajo izobraževalnega Sistema države Prihoda, kar predstavlja za njih dodatne 

težave. 

o Družine so bile morda vpete v šolske sisteme, kjer se sodelovanja staršev ne pričakuje. 

o Družine imajo omejeno znanje šolske terminologije, kar lahko oteži komunikacijo s starši. 

o Predhodno pomanjkanje izobraževalnih priložnosti družin, ki so ga izkusili v preteklosti lahko vpliva 

na manjšo stopnjo zaupanja v sodelovaju s šolo. 

o Predhodne izkušnje iz države odhoda lahko povzročajo manjšo stopnjo razumevanja glede koristi šole 

in izobraževanja. 

o Starši morda ne čutijo, da lahko prispevajo k izobrazbi svojega otroka. 
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Italija 

o “Učitelji morajo razviti posebne tehnike in dobre prakse, ki bodo služile učinkovitemu vključevanju 

otrok priseljencev v razred..”  

o “Skozi zagotavljanje novosti, kot je na primer dobro povezovanje z lokalno skupnostjo in 

zagotovitev prevajalcev, tolmačev ali kulturnih mediatorjev se doseže pozitiven učinek na 

vključevanju otrok priseljencev v razred.  

Grčija 

o “Pomembno je, da so starši pripravljeni sodelovati z nami učitelji. Pogosto se zgodi, da starši niso 

pretirano investirani v to kar njihov otrok počne za kar pa seveda obstajajo rešitve, kot so npr. 

Socialne službe ali tolmač, ki sta na voljo vsem vpletenim stranem.   

Ciper 

o Priročnik za vključevanje otrok priseljencev za osnovne in srednje šole je razvil Ciprski pedagoški 

inštitut (CPI): Priročnik vsebuje smernice za lažjo organizacijo šole in je v pomoč tako učiteljem, 

vodstvu kot tudi širši lokalni skupnosti. 

o Pedagoški Inštitut je priskrbel tudi prevode nekaterih šolskih dokumentov za srednje in osnove šole 

za učence s priseljenskim ozadjem.  

o Na Cipru, tako kot v mnogih državah, je manj verjetno, da bodo starši - priseljenci vključeni v šolsko 

skupnost kot preostali starši. Poleg jezikovnih težav so prisotne tudi kulturne ovire, kot je npr. 

različno razumevanje avtoritete, pomen izobraževanja in različno vrednotenje posameznih vlog šole, 

učiteljev in staršev. Zato so oblikovali Priročnik za starše – mediatorje, ki vsebuje napotke za 

sodelovanje šole in staršev – mediatorjev, ter Priročnik za obvladovanje sociokulturne raznolikosti 

CPI s članki na temo in primeri iz šole, ki sprejemajo učence s priseljenskim ozadjem. 

 

Predlogi za aktivnosti, ki jih lahko vzajemno izvajajo šole in starši 

o Roditeljski sestanki so zelo dobra priložnost za izmenjavo informacij o učencih/otrocih. Sicer so to 

lahko dokaj težka srečanja za novoprispele starše, ki ne poznajo kulture države prihoda, navad ali 

jezika. Na roditeljskih sestankih je možno, v kolikor so to majhne skupine izvajati tudi igro vlog. 

Vloge, ki jih je treba odigrati, so: ravnatelj(-i), razrednik (odgovoren za odnose s starši, ekskurzije, 

administrativna opravila, težave), učitelji, starši, učenec ter morda tolmač. Poskusite izpostaviti 

možne stereotipe, konflikte, težave, upe, sanje in želje vsake strani. Nato se o njih pogovorite in 

razmislite. 

o Obšolske dejavnosti za računalništvo za družine in otroke.  
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o Spodbujajte politico “odprtih vrat” za starše, ki bi želeli pomagati kot prostovoljci za pomoč 

učiteljem. 

o Posredujte staršem vprašalnike o dnevih, ko so na voljo za prostovoljno delo. 

o Ustvariti časovno prilagodljive priložnosti za prostovoljstvo. 

o Vzpostavite redne komunikacijske kanale, ki jih boste koristili pri informiranju staršev. 

o Priredite večerni dogodek s poudarkom na opismenjevanju družin,da se hitreje naučijo brati in 

usvajati jezik države gostiteljice. 

o Prosite starše, da se tudi sami predstavijo v razredu. 

o Zagotovite staršem dodatno gradivo, ki ga lahko uporabijo pri delu z otroki doma. 

o Organizirajte vsaj dvakrat letno skupna šolska kosila za družine učencev. 

o Organizirajte “talent šov”, filmske večere, podliteve nagrad, knjižne sejme, šolske plese itd. 

o Določite projektno delo za celotne družine. 

o Ustvarite spletne učilnice kjer bodo družine prejemale nasvete o učnem načrtu, obvestilih in 

drugem. 

o Organizirajte delavnice za starše, kjer dobijo starši pomembne informacije s strain različnih 

zainterisiranih strani. 

o Oblikujte znotraj šole “center za starše” kjer lahko starši najdejo različne informacije. 
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4. Poglavje: Socialno-čustvene potrebe učencev 

in občutek pripadnosti 

 
 

AVTORJA: ZINAIDA BALTRENIENE & JURATE MURINIENE,  
JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 

 

 Šole dandanes postajajo vse bolj kulturno raznolike in večjezične ter vključujejo učence iz 

različnih socialnih in ekonomskih okolij. Socialno in čustveno učenje zagotavlja osnovo za varno in 

pozitivno učenje ter povečuje možnosti učencev za uspeh v šoli, karieri in življenju. Zaradi številnih 

negotovosti, ki smo jim bili priča že leta 2020, vključno z zaprtjem šol, zaradi bolezni COVID-19 in 

drugimi družbenimi nevšečnostmi, je veliko učencev poročalo o povišani ravni tesnobe. Po podatkih 

Zveze za duševne bolezni otroci trenutno poročajo o občutnem povečanju stresa, tesnobe, izolacije, 

osamljenosti in žalosti. Ti izzivi bodo verjetno še poglobili socialno-čustvene potrebe učencev. 

 

 Socialne in čustvene potrebe so posebna vrsta izobraževalnih potreb, pri katerih imajo mladi 

resne težave pri obvladovanju svojih čustev in vedenja. Vse našteto se pogosto kaže skozi neustrezne 

odzive in občutke na razne situacije. To pomeni, da imajo težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju 

odnosov z vrstniki in odraslimi; prav tako se težje vključujejo v učenje in obvladajo v razredu brez 

dodatnih strategij in posegov. Otroci s slabšim socialno-čustvenim ozadjem se bodo pogosteje počutili 

zaskrbljeni, prestrašeni in nerazumljeni. Zato  je ključnega pomena podpreti razvoj socialnih in čustvenih 

veščin pri učencih, da bi povečali bolj pozitiven odnos do sebe, drugih in nalog, vključno z večjo samo 

učinkovitostjo, zaupanjem, vztrajnostjo, empatijo, povezanostjo in predanostjo šoli ter občutkom 

namena, bolj pozitivno socialno vedenje in odnose z vrstniki in odraslimi. 

 

 Občutek pripadnosti je en izmed temeljnih razsežnosti družbene kohezije, ki posameznikom 

prinaša in omogoča, da se počutijo kot del skupine, se z njo poistovetijo  in prispevajo k skupnim 

vrednotam in težnjam, ki jih odpira potreba po potrditvi, prijateljstev in potreba po del skupine (Menzies 

et al. 2004). Občutek pripadnosti torej pomeni občutek sprejetosti, cenjenosti in razumevanja v naših 

odnosih s posamezniki in skupinami ljudi. 

 

     Zakaj so pomembni elementi socialnega in čustvenega učenja ter občutek pripadnosti?  
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 Raziskave kažejo, da se lahko učenci, ki imajo sposobnosti in lastnosti, ki odstopajo ali se 

razlikujejo od svojih vrstnikov iste starosti, počutijo nepovezano in odtujeni od skupine vrstnikov. Učenci 

zato iščejo odnose z drugimi, ki razmišljajo podobno kot oni sami, tako v šoli kot zunaj nje. Sodelovanje 

učencev s podobno mislečimi vrstniki ustvarja priložnosti za pripadnost in povezanost. Občutek 

pripadnosti šoli lahko odpravi morebitno oviro pri dosežkih učencev. Občutek pripadnosti ali 

odtujenosti in čustveno dojemanje so med otroci priseljenci pogosto prisotni. Danes, ko so dobro razvita 

digitalna okolja, ki zagotavljajo dostopnost brez časovnih in krajevnih ovir, se otroci priseljenci lažje 

soočajo z izzivi in težavami, s katerimi se srečujejo v procesu integracije. Raziskovalci v Izraelu so tako 

na primer ugotovili, da je pozitiven proces izgradnje identitete mladih priseljencev v digitalni dobi 

kombinacija interakcij s tistimi, ki ostajajo v državi izvora, in pomembnih interakcij v novi družbi. To 

spodbuja občutek pripadnosti, delitve, sprejemanja, občutka potrebe in pozornosti, kar bo verjetno 

ustvarilo občutek odpornosti pri mladih priseljencih. 

 

Kakšne so prednosti socialno-čustvenega učenja za učence priseljence? 

 Socialno-čustveno učenje ima ključno vlogo pri spodbujanju uspeha učencev. Učinkovito 

programiranje socialnega in čustvenega učenja, ki vključuje usklajene prakse v razredu, šoli, družini in 

skupnosti, učencem pomagajo razviti naslednjih pet ključnih veščin: samozavedanje, samoupravljanje, 

socialna zavest, veščine odnosov in odgovorno odločanje. Koristi vplivajo na celotno šolsko skupnost, 

saj pristop pomaga učencem, staršem, učiteljem in zainteresiranim stranem skupnosti sprostiti 

pripadnost in motivacijo za podporo učenčevega angažiranja, učenja in produktivnosti. Učenci iz 

različnih kulturnih okolij, vključno z novo prispelimi, so uspešnejši v šoli in vsakdanjem življenju, če: 

 

o poznajo in znajo upravljati sami sebe; 

o razumejo perspektive drugih in se z njimi učinkovito povezati; 

o sprejemajo dobre odločitve glede osebnih in družbenih odločitev: 

o imajo bolj pozitiven odnos do sebe, drugih in nalog, vključno z večjo samo učinkovitostjo, 

samozavestjo, vztrajnostjo, empatijo, povezanostjo in predanostjo šoli 

o kažejo pozitivno vedenje in odnose z vrstniki in odraslimi; 

o obvladujejo čustvene stiske; 

o dosegajo boljše rezultate na preverjanjih znanja; 

o imajo dobre družinske odnose. 
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 Dolgoročno gledano si učenci iz različnih kulturnih okolij pridobijo več socialnih  in čustvenih 

kompetenc, kar jim pomaga pri pripravah na srednješolsko izobraževanje, karierni uspeh, boljše duševno 

zdravje, zmanjšano kriminalno vedenje in angažirano državljanstvo. 

 

Kako lahko ta pristop sprejmemo v šolah? 

 Učitelji se vse bolj zavedajo povezave med socialno-čustvenimi kompetencami in učnimi 

dosežki. Da bi novoprispelim učencem pomagali razviti socialno in čustveno znanje, spretnosti, stališča 

in vedenje, ki so potrebni za uspeh v šoli in zunaj nje, lahko šole zagotovijo formalno in neformalno 

podporo socialno-čustvenemu učenju. Šole bi morale prispevati k razvoju socialno-čustvenega počutja 

novincev. Učni pristop mora zato vključevati kulturno ustrezno podporo za učence, načine za razvoj 

njihovih socialnih in čustvenih spretnosti, vlogo neformalnih socialnih interakcij, varna učna okolja, 

podporo, ki jo vodijo odrasli in učenci, ter integracijo socialno čustvenih in akademskih programov. 

Večina šol poroča, da si prizadevajo za podporo socialnemu in čustvenemu učenju učencev, vendar je 

na preveč mestih pristop ozko osredotočen na spreminjanje vedenja učencev, namesto na izvajanje 

praks, ki gradijo odnose in ustvarjajo podporna učna okolja. Šolski vodje morajo ponovno razmisliti o 

tem, kako obvladujejo vedenje učencev. Zato je pomembno je, da se osredotočite na "zakaj" in "kako". 

Da bi dosegle učinkovite rezultate, bi se morale šole osredotočiti stran od »popravljanja ali spreminjanja 

otrok« in si prizadevati za obravnavo prepričanj in miselnosti odraslih ter šolskih in okrožnih politik za 

ustvarjanje pravičnega učnega okolja. Družbene realnosti (npr. rasizem, seksizem, homofobija), 

individualne realnosti (npr. socialno-ekonomski status, družinska dinamika, izkušnje v šolah, dostop do 

priložnosti) in kulturno ozadje vplivajo na socialni, čustveni in akademski razvoj. Da bi dosegli uspešne 

rezultate, morajo vodje šol in okrožij upoštevati kontekst, v katerem učenci živijo, in se potruditi, da 

bodo pozorni na druge, ohraniti odprt um in prakticirati odnos pričakovanja. 

 

Kaj je potrebno? 

 Vodstva šol morajo na primer upoštevati tudi kontekst šole, kulturno ozadje in odzivnost 

okolja, strukture priložnosti in načine, na katere so vključeni mladi, družina in skupnosti. Cilj bi moral biti 

učencem dati priložnosti, podpreti njihovo rast in jim zagotoviti čustveno in intelektualno varen ter 

kulturno vzdržen prostor, potreben za učenje iz njihovih odnosnih izkušenj. Ta prostor mora biti tisti, 

kjer se učenci počutijo, kot da pripadajo, kjer so izzvani, da dosežejo svoj polni potencial, in kjer jim je 

dana tako akademska kot celostna podpora, ki je potrebna za uspeh. Potrebna je večja osredotočenost 

na kontekst, s poudarkom na obravnavanju prepričanj in miselnosti odraslih ter sistemov in politik v 
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šolah za ustvarjanje pravičnega učnega okolja. Ponuja tudi posebna priporočila, da naj vodje šol in 

okrožij pripravijo strategijo ali načrt s priporočili kot izhodišči za dosego tega cilja. 

 

Usmerjevalna vprašanja za vodstva šol 

 Naslednji del poglavja vključuje naše predloge, kako lahko vodje šol uporabijo predstavljen 

pristop ter nasvete, ki bodo šoli pomagale upoštevati socialno-čustvene potrebe učencev in spodbujati 

občutek pripadnosti in pravičnosti v šoli, ki upošteva potrebe vseh otrok, še posebej, pomoč pri 

sprejemu otrok priseljencev.  

 

1. Komunikacija z učenci  

ALI STE POMISLILI NA:  

Opremljanje učencev s socialno-čustvenimi veščinami, kot so samozavedanje, 

samoupravljanje, družbena zavest, odgovorno odločanje in komunikacijske veščine ter 

zagotavljanje sposobnosti obvladovanja in obvladovanja svojih občutkov in njihovih 

odzivov? 

 

 

Postavljanje ciljev po principu SMART ter določanje najboljših načinov, izzivov za 

komuniciranje in oblikovanje komunikacijske strategije z učenci priseljenci? 

 

 

Raziskovanje možnosti za zagotavljanje usposabljanja in usmerjanja za osebje o tem, 

kako razširiti svoje znanje o učinkovitih komunikacijskih strategijah, veščinah, posebne 

napotke o tem, kako sprejeti učence priseljence in kako razviti komunikacijo med 

učenci priseljenci in preostalimi učenci. Poskušajte zagotoviti socialno-čustveno 

podporo učencem priseljencem. 

Oglejte si zgodbo učiteljice, strokovnjakinjo na področju socialno čustvene 

komunikacije. (https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY) 

 

 

Na pogovor kot sredstvo, da bi izvedeli več o svojih učencih? Ponudite jim priložnosti, 

da delijo svojo zgodbo, sodelujejo v dialogu in čutijo, da so slišani. 

 

 

Spodbujanje učiteljev, da so v stiku z učenci in njihovimi starši ne samo osebno, ampak 

tudi prek virtualnih sestankov, e-pošte, Googlovih klepetalnic »Hangout« in/ali drugih 

kanalov, ki so še posebej pomembni v situacijah, kot zaprtje družbe zaradi COVID-a? 

 

 

Spodbujanje uporabe šolskih prostorov za izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo boljšo 

komunikacijo med učenci? 
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Na ponudbo dodatnih ur za učenja jezikov, inovativnih projektov ter dejavnosti za 

spodbujanje učenja jezikov? Znanje jezika je zelo pomembno za podporo uspešnosti 

otrok pri učinkoviti komunikaciji in sodelovanju. 

 

 

Pripravo in razdeljevanje letakov za sprejem in usmerjanje učencev priseljencev, ki so 

pravkar prispeli v šolo? 

 

 

Organiziranje psihosocialne podpore učencem priseljencem, ki imajo morda težave s 

koncentracijo in učenjem pri pouku zaradi stresa in travme, nabranih v državah izvora, 

v tranzitu ali na cilju? 

 

 

Zaposlovanje osebja s priseljenskim ozadjem, ki bi lahko delovali kot medkulturni 

mediatorji in bi pomagali pri boljši komunikaciji s študenti? 

 

 

Na organizacijo programov mednarodne mobilnosti za razvoj medkulturnih 

kompetenc učiteljev in pridobivanje izkušenj o različnih načinih komunikacije? 

 

 

Vključevanje lokalnih organizacij za priseljence  za pomoč pri organizaciji 

medkulturnih dejavnosti in dejavnosti izgradnje skupnosti? 

 

 

Spodbujanje uporabe neverbalnih metod, da bi se lahko učenci, ki jim primanjkuje 

govornih in bralnih spretnosti kljub temu sporazumevali? 

 

 

Spodbujanje učencev, da vzpostavijo stike po elektronski pošti z učenci priseljenci, tako 

da se lahko vzpostavi občutek kontinuitete in nadaljnje komunikacije? 

 

 

 

2. Občutek pripadnosti 

ALI STE POMISLILI NA:  

Seznanitev učencev priseljencev s šolsko skupnostjo preko šolskih glasil, lokalnih 

radijskih programov itd., da bi se počutili sprejete, vključene in podprte v šolskem 

okolju? 

 

 

Obveščanje učencev preko socialni medijev, e-pošte, sistemi za upravljanje 

učenja/LMS, šolsko spletno mesto) in osebnega sodelovanja pomeni? 
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Organizacijo družbenih in drugih kulturnih ter športnih dejavnosti z namenom 

povezovanja učencev vrstnikov. Poskušajte narediti tovrstne dogodke kar se da 

interaktivne na ravni celotne šolske skupnosti. 

 

 

Vzpostavitev možnosti mentorskega programa za povezovanje učencev v njihovimi 

mentorji?. 
 

Načrtovanje sestankov z lokalno oblastjo. Uporaba spletnih forumov itd., kjer bi učenci 

lahko sodelovali v pogovorih o svojih izkušnjah in/ali postavljali vprašanja, ki so zanje 

pomembna? 

 

 

Spodbujanje medsektorskega sodelovanja s širokim naborom zunanjih deležnikov, ki 

igrajo vlogo pri podpiranju občutka pripadnosti ne samo šoli, ampak tudi skupnosti, 

državi, lokalnemu kulturnemu in športnemu okolju? 

 

Ponujanje priložnosti za prostovoljstvo, ki priseljencem pomaga pri povezovanju z 

drugimi, ki spodbuja socialno integracijo in prilagajanje ter krepi občutke vključenosti 

in osebnega zadovoljstva? 

 

 

Organiziranje izven šolskih dejavnosti: festivali, šolska praznovanja, ali drugo kot je 

npr. Globalni teden državljanstva, medkulturni dan, sejem svetovnih jezikov ipd. 
 

Mednarodno izmenjavo informacij med državami? 
 

Revizijo pedagoških programov ter iskanje sredstev in časa v učnem načrtu za 

izboljšanje znanja učencev o novi družbi gostiteljici? Razumeti morajo, kakšna so 

pričakovanja, običaji, ustrezne norme in vedenje v gostujoči družbi, ki ji zdaj pripadajo. 

 

 

 

3. Enakost in pravičnost 

ALI STE POMISLI NA:  

Spodbujanje raznolikosti in enakosti kot del pedagoškega programa in drugih politik 

šole in ga podpirajo vsi zaposleni, učenci in starši? 

 

 

Spodbujanje aktivnega državljanstva med učenci priseljenci: dijaki imajo možnost 

sodelovanja (šolski parlament, sistem povratnih informacij itd.)? 

 

Na oblikovanje interne politike za obravnavanje in obvladovanje diskriminatornih 

rasistično obarvanih dogodkov, ki jasno določajo potek obravnave? 
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4. Povratne informacije od učencev 

ALI STE POMISLILI NA:  

Vpeljavo splošnih smernic za pridobivanje povratnih informacij od učencev za vpogled 

v njihovo integracijo v šolsko okolje? 

 

 

Na zbiranje povratnih informacij od učencev, da imajo občutek, da so slišani? Ko se 

učenci počutijo cenjene in slišane, postanejo bolj navdušeni in aktivni državljani svoje 

šole. 

 

 

Uporabo različnih komunikacijskih kanalov za zbiranje povratnih informacij, kot so 

npr. intervjuji, spletne ankete ter razprave v fokusnih skupinah in drugo? 

 

 

Na uporabo konferenc za zagotavljanje in prejemanje prilagojenih povratnih 

informacij? Posvetujte se z učenci, da dobite splošno sliko o tem, kako se počutijo v šoli. 

 

 

Na možnost anonimnega dajanja povratnih informacij s strani učencev?   

Ustvarjanje okolja brez rasne diskriminacije, negativnega vedenja in socialne 

izključenosti? 

 

 

Po načelu pravičnosti zagotoviti dodatno podporo učencem priseljencem? To je še 

posebej pomembno pri upoštevanju posebnosti njihovega položaja, kot so na primer 

travma, izguba sorodnikov, druge psihosocialne težave in izostanek študentov iz šole. 

 

 

Nudenje sistematične pomoči tistim, ki zaostajajo v šoli? Šolski psihologi in drugi 

strokovnjaki bi morali pomagati učiteljem pri diagnosticiranju učnih težav in 

psiholoških učinkov migracij. Otrokom z učnimi težavami naj bo na voljo ustrezna 

pomoč. 

 

Spoštovanje kulturnih in verskih praznikov, tako da se o njih več učijo v šoli? 

 

 

Oblikovanje tečaja medkulturnega usposabljanja za šolsko osebje, ki bo namenjeno za 

poučevanje raznolikosti in razreševanja medkulturnih konfliktov? 

 

 

Izmenjavo in prenos dobrih praks med šolami o zagotavljanju enakih možnosti za vse 

učence in odražanju raznolikosti? 
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Na izmenjavo rezultatov skozi razprave z različnimi šolskimi upravami? 
 

Upoštevanje povratnih informacij in uvedba potrebnih sprememb, ki bodo pripomogle 

k integraciji novoprispelih otrok za lažje vključevanje v šolsko skupnost? 
 

Nasveti za vodstvo šol 

 Uvedba socialno-čustvenega pristopa pa po drugi strani prinaša tudi nekatera tveganja, zlasti 

za tiste učence, ki jim izobraževalni sistem že sedaj premalo pomaga: učence iz okolij z nizkimi dohodki, 

študente različnih ras, LGBTQ skupnost ter druge učence z manj priložnostmi. Pristopi, ki ne priznavajo 

vpliva učnega okolja ali ne obravnavajo procesov in struktur v šolah, ki prikrajšajo nekatere učence, 

lahko povzročijo več škode kot koristi. Zavedajte se, da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nekateri učitelji imajo lahko predsodke in prepričanja o zmožnostih in sposobnosti 

učencev priseljencev. Prav tako njihova miselnost temelji na kulturno ne-vzdržnih praksah, 

ki so lahko preveč kompleksne za učence.  

o Vzgojitelji učence priseljence pogosto napačno opredeljujejo in sklepajo o njihovem 

vedenju ter socialnih in čustvenih sposobnostih na podlagi svojega omejenega 

razumevanja otroka. 

o Učenčeva osebnostna rast skozi obveznosti izven šole ali dostop do finančnih virov, prav 

tako vpliva na socialno-čustveni razvoj. Ko učitelji niso seznanjeni z življenjem učencev 

zunaj svojih učilnic, lahko napačno ocenijo motivacijo in vedenje učencev. 

o Za vodstva šol je še posebej pomembno, da upoštevajo potrebe učencev, saj so lahko 

učenci, ki ne razumejo jezika, ali nimajo varnega domačega okolja, napačno diagnosticirani 

z »socialno-čustvenimi težavami«, čeprav v resnici kažejo izjemno zanimanje. 

o Učitelji, ki niso kulturno ozaveščeni ali premalo poznajo kulturo svojih učencev, lahko 

dojemajo vedenje učencev kot nesprejemljivo ali zunaj družbenih ali kulturnih norm. 

o Pomanjkanje osebja, ki pozna in razume socialno-čustvene potrebe otrok, nezadostno 

usposabljanje o načelih programa in napačno prepričanje, kaj je potrebno za razvoj veščin, 

bodo ustvarili ovire. Spretnosti, ki se poučujejo v programih, morajo biti povezane s 

poukom in drugimi deli šolske rutine. To pomeni, da morajo postati del jezika in kulture 

šole. 

o Odsotnost podpore izvajanju, tudi če poteka obsežno usposabljanje, zlasti na državni ravni 

bo vodilo v neuspeh programa. 
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Kdo vam lahko pomaga z izvedbo programa? 

 Šole se morajo zavedati, da je identiteta jedro družbenega, čustvenega in učnega napredka. 

Ponujamo štiri glavne razdelke, kjer naj vodje šol skupaj s celotno šolsko skupnostjo oblikujejo lastne 

akcijske korake in uporabniku prijazna orodja za razvoj strategije socialno-čustvenega učenja: 

 

 

 Predstavljena strategija je dolgoročen proces, ki bi moral vključevati tudi orodje za 

samoocenjevanje, kot del procesa nenehnega izboljševanja, pri čemer bodo občasne meritve praks 

socialnega čustvenega učenja, šolske klime in kompetenc učencev usmerjale dejanja vodstev in 

zagotavljale podatke o tem, kaj deluje in kaj ne. Zato je na vas, da ohranite prakse, ki dajejo pozitivne 

rezultate; ter ostale, morda zastarele prakse pustite za seboj. Nazadnje, trajnost zahteva obstoj sistema 

za podporo izvajanju, vključno z vodstveno ekipo, ki zagotavlja smernice in povezovanje s tistimi z več 

izkušnjami. Učinkovite rezultate lahko dosežete le z motiviranimi vodji in učitelji, ki jim morajo biti 

zagotovljena sodobna usposabljanja, namenjena upravljanju večkulturnih razredov ter razumevanju 

globalnih in lokalnih problemov, povezanih z preseljevanjem, ksenofobijo in rasizmom. 

 

Orodja in viri, ki vam lahko pomagajo pri razvoju  

 Da bi zagotovili podporo družbenemu, čustvenemu in učečemu razvoju lahko uporabimo 

različna orodja in vire. V nadaljevanju navajamo nekaj predlogov o dejavnostih in orodjih, ki bi lahko bili 

zanimivi: 

 

o Slišati in se učiti iz zornega kota tistih, katerih pogledov in izkušenj morda ne zastopajo 

izobraževalne ustanove. Zato se odločite prisluhniti učencem in njihovim družinam. Vzpostavite tri 

1. Vzemite si čas za poglabljanje odnosov, gradnjo partnerstev in načrtovanje socialno-čustvenega 

učenja. 

2. Oblikujte priložnosti, kjer se odrasli (vzgojitelji in starši) lahko povežejo in gradijo svoje odnose za 

podporo učencem. 

3. Ustvarite varno, podporno in pravično učno okolje, ki spodbuja socialni in čustveni razvoj vseh 

učencev. 

4. Uporabite statistične podatke kot priložnost za delitev moči, poglabljanje odnosov in nenehno 

izboljševanje podpore učencem, družinam in osebju. 
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vrste fokusnih skupin – na novo prispele učence priseljence, njihove družine (vključno s starši, starimi 

starši, tetami, strici itd.) in lokalne učence. 

o Pripravite vprašanja in vsem skupinam posebej postavite ista vprašanja. Analize odgovorov bodo 

pomagale pri oblikovanju šolske strategije. (Več informacij o metodi: 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/) 

o Programi med vrstniškega svetovanja, ki nudijo članom skupnosti priložnost, da se obrnejo in si 

pomagajo drug drugemu. Omenjeni način je namenjen pomoči učencem, da prevzamejo 

odgovornost za svoja dejanja ter še posebej in stroškovno učinkovit način za osebno in skupnostno 

pomoč. (Več informacij: https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-

counselling-why-is-it-important) 

o Spodbujanje aktivnega učenja z izobraževalnimi igrami in igro, da spodbudite otroke, da spremenijo 

svoje vedenje, povečajo interakcijo z drugimi, začnejo razprave, obravnavajo vprašanja in gradijo 

odnose. Spoznajte meje otrok v vaši skupini in jim vedno dajte možnost sodelovanja. (Več 

informacij: Alanna Jones, 104 Activities That Build: self-esteem, teamwork, communication, anger 

management, self – discovery and coping skills, Rec Room Publishing, 1998). 

 

Priporočila za vodstva šol 

 V uvodnem delu izvedbe projekta PASSAGE so partnerji izvedli intervjuje in fokusne skupine, 

da bi zbrali informacije od vodstev šol in učiteljev o pomembnih zadevah v zvezi s sprejemom in 

integracijo na novo prispelih otrok priseljencev v družbo. Spodaj lahko najdete, kaj so vodje šole in 

učitelji predlagali glede socialno-čustvenih potreb učencev ter občutka pripadnosti in enakosti. 

 

Italija 

o Potrebno je izpostaviti vlogo in pomen izmenjave dobrih praks ter mreženja: šole bi morale delovati 

s podporo neprofitnih organizacij, občin, športnih in medkulturnih centrov, saj se morajo učenci in 

družine počutiti dobrodošle, se zabavati in razvijati. Mreženje na lokalni ravni se je izkazalo kot 

najpomembnejši način, ki lahko vodi do učinkovitega vključevanja učencev s strani vseh anketiranih 

deležnikov. Vztrajno raziskovanje in izmenjava med šolami in oblikovalci politik sta izjemnega 

pomena, da bi se lahko spopadli z razvijajočim se vprašanjem. 

o Večina izpostavljenih dobrih praks se nanaša na izobraževalno podporo v skupnosti, ki je dokazano 

najučinkovitejša in vzorna. 
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o Migracije so nenehno razvijajoč se pojav, ki potrebuje študije in raziskave, da bi na najboljši način 

obravnavali potrebe učencev in nenehno usposabljali učitelje. 

o Potrebno je korak za korakom raziskati potrebe in poskušati odgovoriti z "ad hoc" pobudami, 

začenši s pobudo za usposabljanje učiteljev in potrebo po govorjenju "skupnega jezika" 

 

Portugalska 

o Podpora medkulturnih mediatorjev lahko pomembno prispeva pri zagotavljanju povezave med 

šolo, družino in skupnostjo. 

 

Grčija 

o Jezik kot temelj uspešne integracije mora biti dostopen. Prav tako pa tudi udeležba na kulturnih 

dogodkih, zlasti za otroke, saj se bodo tako približali državi gostiteljici. 

o Potrebne so državne in uradne pobude ter kampanje ozaveščanja, zlasti v šolah in skupnostih, ki 

beguncem ne dovolijo vstopa v šole. 

o Kulturne razlike se ne obravnavajo kot ovira, ampak kot pozitiven vidik, ki lahko dodatno podpira 

vključevanje v izobraževalni sistem. 

o Pristop od spodaj navzgor je bil med glavnimi vidiki, ki so jih poudarili tako učitelji kot zainteresirane 

strani. Vzgojitelji, ki delajo z otroki migranti, lahko ponudijo praktične predloge, vendar pogosto 

nimajo priložnosti, da bi jih pristojne institucije slišale. 

 

Slovenija 

o Pomembno je, da imajo učitelji, ki so dobili vpogled v metode dela iz tujine možnost te prakse 

prenesti v svoje delo in jih predstaviti svojim sodelavcem.  

o Primer dobre prakse: v koliko so imele šole dodatne ure in dodatnega učitelja za delo z otroki 

priseljencev, se je stanje v primerjavi s prejšnjimi leti vidno izboljšalo. 

o Osnovne šole učence priseljencem pripravijo individualiziran delovni načrt. To pomeni, da otrok 

priseljenec ob vpisu v šolo izrazi svoje želje in cilje za šolsko leto, nato pa učitelji skupaj s starši in 

otrokom pregledajo program za šolsko leto in ga poskušajo tudi realizirati. Skupaj. To sodelovanje 

se jim zdi zelo pomembno pri oblikovanju individualiziranega načrta, kjer se učencu predstavijo cilji, 

strategije in metode dela. 

o Otroci priseljenci se pogosto težko vključijo v šolsko okolje in izobraževalni sistem, ker nimajo 

podpore staršev. Prihajajo iz popolnoma različnih družbenih okolij, izobrazba jim ne pomeni toliko 

kot v evropskih državah in šola zanje pogosto ni vrednota. Zadnje leto je veliko bolje, saj svetovalni 
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delavci sodelujejo v organizacijah z učitelji, ki še posebej spodbujajo starše, da se vključijo v šolske 

obveznosti, da se sami vpišejo v tečaj slovenščine. 

 

Litva 

o Univerzitetne ustanove skupaj z nevladnimi organizacijami razvijajo projekte in pridobivajo sredstva 

za podporo šolam z inovativnimi dejavnostmi in viri ter usposabljajo učitelje za delo z njimi. 

o Potrebno je spodbujati vpisovanje otrok priseljencev v programe predšolske vzgoje, izvajati ciljne 

obiske na domu, da bi staršem pomagali razumeti nov šolski sistem, pripraviti učitelje na raznolike 

razrede in odvračati od šolskih praks, ki povečujejo neenakosti med vsemi učenci, kot so ponavljanje 

razreda, sposobnosti združevanje in zgodnje sledenje. 

o Ustvariti mrežo šol, ki so pripravljene sprejeti otroke migrante, deliti svoje najboljše prakse, modele 

in priporočila za organizacijo izobraževanja o tem, kako uspešno integrirati tujega učenca. 

o Šolske skupnosti postajajo vse bolj razumevajoče do raznolikosti in kulturnih sprememb, ter hkrati 

odpirajo večje možnosti, da bolje prepoznajo kulturne podobnosti pred razlikami in krepijo 

izmenjave. To so dobri primeri za skupno rabo, ki pomagajo oblikovati šole, v katerih so vsi otroci 

varni in dobrodošli, ter družbe, v katerih so vsi ljudje pripravljeni in sposobni ceniti svoje razlike v 

kulturnem ozadju, pogledih in vrednotah. 

o Za zagotovitev uspešne integracije postaja sodelovanje znotraj šolskih skupnosti – staršev, učiteljev, 

učencev in šolske uprave – bistveno za podporo edinstvenim socialnim in čustvenim potrebam otrok 

migrantov. Poudarek naj bo na širjenju kognitivnih, čustvenih in jezikovnih spretnosti, medkulturne 

komunikacije, socialnih interakcij in mreženja. 
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5. Poglavje: Učiteljeve kompetence 

AVTOR: GRIGORIS CHRYSSIKOS, SYMPLEXIS 

 

 Od začetka begunske krize leta 2015 je v Evropski uniji za azil zaprosilo več kot 5 milijonov 

ljudi iz tretjih držav – enakovredno število prosilcev za azil v obdobju 2008–2014 je bilo približno 1,5 

milijona – med njimi pa je bilo približno 1,5 milijonov mladoletnikov (Eurostat, 2021). Ocenjuje se tudi, 

da je v enem mesecu od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 več kot 1,8 milijona otrok zbežalo iz 

države (UNICEF, 2022, 24. marec). Tako je prisotnost na novo prispelih otrok z migrantskim ali 

begunskim ozadjem v šolah in posledično večkulturnih razredih zdaj pogost pojav. Ti otroci se poleg 

stresa, ker so »novi« v novi šoli, soočajo s številnimi izzivi, kot je prilagoditev na nov jezik, kulturo in 

šolski sistem; soočanje s predsodki in diskriminacijo; ali morajo nadoknaditi izobraževanje, ki so ga 

morda zamudili zaradi svoje razseljenosti (Dermish & Stock, 2021). Hkrati pa mnogi od njih morda trpijo 

tudi zaradi travme, potem ko so preživeli grozljive izkušnje, kot je vojna v svoji domovini (Dermish & 

Stock, 2021). Posledično šola deluje kot zavetje, varno okolje, dnevni urnik, znanja in spretnosti, 

hkrati pa tudi prostor, kjer se lahko družijo in komunicirajo z drugimi otroki. Učitelji igrajo ključno vlogo 

v tem procesu z zagotavljanjem potrebnega znanja in ustvarjanjem prijaznega in vključujočega okolja v 

razredu, zato se je treba opremiti z ustreznim znanjem in orodji za reševanje izzivov, s katerimi se bodo 

soočili (Dermish & Stock, 2021). Omeniti velja tudi, da razvijanje in krepitev veščin, kot sta prožnost in 

prilagodljivost, izboljšuje dobro počutje učiteljev in predvsem zmanjšuje njihovo delovno nezavzetost 

(Collie, Martin & Granziera, 2018). Konec koncev učitelji prispevajo h kakovosti učnega okolja in skrbijo 

za dobro počutje učencev ter razvoj vseh vidikov njihove individualne in kulturne identitete. 

Kakšne so koristi izboljšanja kompetenc učiteljev za vse učence, zlasti za novo 

prispele otroke iz tretjih držav? 

Glede na navedeno lahko učitelj resnično spremeni učenčevo življenje, zato je nujno, da je 

usposobljen in dobro pripravljen. Samozavesten učitelj, ki je opremljen z ustreznimi orodji za 

izpolnjevanje teh zahtev, je dobro usposobljen in razgledan, bo doprinesel znatne koristi novo 

prispelim otrokom iz tretjih držav, pa tudi domačim učencem. Prvič, učitelji lahko z metodami in pristopi, 

ki jih sprejmejo, pomagajo novo prispelim otrokom iz tretjih držav premagati izzive, kot je učenje 

lokalnega jezika, z znanjem in inkluzivnostjo. Prav tako lahko zmanjšajo ali celo odpravijo predsodke 
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tako, da učencem zagotovijo točne informacije o beguncih, razseljenosti in ovirah, s katerimi se soočajo 

njihovi sošolci zgolj zato, ker prihajajo iz druge države (Dermish & Stock, 2021). Podobno lahko učitelji 

z dejavnostmi, ki jih izvajajo, povečajo raznolikost, ozaveščajo lokalne učence o vprašanjih migracij in 

multikulturalizma ter okrepijo socio-čustvene veščine svojih učencev. Poleg tega so učitelji tudi v 

edinstvenem položaju, da prepoznajo znake povečanega stresa in/ali posttravmatske stresne motnje in 

z ustreznimi mehanizmi podprejo učenca, da prejme ustrezno nego in podporo (UNHCR, 2017). Vse to 

bi bilo nemogoče doseči, če učitelj ne bi bil deležen ustreznega usposabljanja in podpore. 

Kako jih uvesti v šole? 

Prvi korak za spodbujanje inkluzije s krepitvijo kompetenc učiteljev je usklajevanje med 

različnimi akterji in politično upravnimi ravnmi ter spremljanje in podpora praks, ki potekajo na lokalnih 

ravneh (Education International, 2018). Glede na odgovore učiteljev med raziskavo PASSAGE (Ljudska 

univerza Ptuj, 2021) mnogi učitelji menijo, da niso bili deležni ustreznega usposabljanja za izpolnjevanje 

zahtev večkulturnega razreda z na novo prispelimi tujimi učenci. Zato je treba razviti programe 

usposabljanja in jih omogočiti učiteljskemu osebju, ki se osredotočajo na različna, a potrebna področja 

za izobraževalni proces in integracijo tujih učencev, kot so neverbalna komunikacija, upravljanje 

večkulturnih okolij in uporaba medkulturne pedagogike. Prizadevanja učiteljev bi lahko okrepili tudi s 

posebnimi programi, kot so psihološka podpora, kulturna mediacija in podpora pri znanju drugega 

jezika, da bi zadovoljili potrebe na novo prispelih učencev. Nazadnje lahko kampanje, ki promovirajo 

pravice beguncev in multikulturalizem, preko medijev pozitivno vplivajo na javno mnenje, tako da 

družba gostiteljica sprejme in podpira izvajanje programov, ki spodbujajo integracijo novo prispelih 

učencev iz tretjih držav (Education International, 2018). Šole lahko izvajajo tudi programe mentorstva 

med učenci, ki jih vodijo učitelji in pedagoški strokovnjaki. 

Kaj bi bilo potrebno narediti? 

Na žalost številne države nimajo nacionalne politike za vključevanje na novo prispelih otrok v 

šolo, zato je treba najprej razviti mehanizem sistematičnega spremljanja, ki bo podpiral zgoraj 

omenjene ukrepe. Poleg tega je potrebna prerazporeditev sredstev, da se zagotovi dosledno in ustrezno 

financiranje izobraževanja za izpolnjevanje novih potreb, ki se pojavljajo. Po drugi strani pa bi lahko 

učiteljski sindikati na bolj lokalni ravni prevzeli pobude, katerih cilj je usposabljanje njihovih članov in 

vplivanje na javno mnenje (Education International, 2018). Poleg tega je mogoče kot dopolnilno 

orodje razviti programe vzajemnega mentorstva med učenci, ki jih vodijo učitelji in pedagoški 

strokovnjaki, tako da učitelji ne bodo več sami pri izvajanju integracijskih praks, kar spodbuja 
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vključevanje celotne šolske skupnosti. Nenazadnje, kot poudarjajo učitelji, ki sodelujejo v raziskovalnih 

aktivnostih projekta, je za učitelje pomembno, da imajo miselnost vseživljenjskega učenja in da ne 

nehajo iskati novih načinov za nenehno izboljševanje kakovosti svojega dela (Ljudska univerza Ptuj, 

2021). 

Vprašanja za usmerjanje učiteljev 

V spodnjem razdelku boste našli nabor  vprašanj, ki jih lahko uporabite v celotnem procesu nadaljnjega 

izboljševanja svojih veščin in kompetenc. 

1. Raznolikost in nediskriminacija 

ALI STE POMISLILI, DA BI:  

preverili svoj položaj na Bennetovi lestvici?  Bennet Scale   

opravili brezplačen spletni test kulturne inteligence? (Tukaj je primer )  

pregledali svoje učne vire in iskali načine za povečanje raznolikosti?  

zbirali informacije o državah, iz katerih prihajajo vaši učenci?  

dosegli lokalne migrantske skupnosti, da bi spoznali njihovo kulturo in izzive, s katerimi 

se soočajo? 

 

povprašali svoje na novo prispele učence, kako se njihovo ime pravilno izgovori v 

njihovem jeziku? 

 

povprašali svoje na novo prispele učence o tem, kako se počutijo v novi državi?  

organizirali igre in dejavnosti (glasba, šport, kuhanje, ples itd.) za spodbujanje 

sodelovanja? 

 

izbirali  teme v učnih urah, ki odražajo razpon otrokovih kulturnih identitet in izkušenj?  

povabili uspešne ljudi z migrantskim ozadjem, da se z vašimi učenci pogovarjajo o 

njihovem življenju? 

 

https://organizingengagement.org/models/developmental-model-of-intercultural-sensitivity/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
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bili obveščeni o tem, kako ravnati v primerih diskriminacije in rasizma med učenci?  

določili jasne standarde obnašanja?  

2. Prepoznajte in opredelite učne težave 

ALI STE POMISLILI, DA BI:  

pripravili diagnostične jezikovne teste za preverjanje njihove ravni razumevanja?  

pripravili diagnostične teste v angleščini ali maternem jeziku vaših učencev, da bi 

preverili njihovo raven pri predmetih, kot sta matematika in fizika? 

 

uporabili  tolmača v prvih mesecih za premagovanje jezikovne ovire?  

upoštevali in uporabili različne številčne sisteme glede na poreklo vašega učenca?  

povprašali svoje novo prispele učence o njihovih prednostih in slabostih?  

lahko porabili več časa za razlago tujim učencem, kaj od njih zahtevate?  

dali več časa na novo prispelim učencem iz tretjih držav za dokončanje testa ali 

odgovor na vprašanje? 

 

se naučili prepoznati znake učnih motenj?  

 

3. Poučevanje v nacionalnem jeziku kot drugem/dodatnem 

jeziku 

ALI STE POMISLILI, DA BI:  
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se udeležili seminarjev in/ali delavnic o tem, kako poučevati nacionalni jezik kot drugi 

jezik? 

 

poučevali kulturo ob jeziku?  

Uporabili vizualne elemente, kot je označevanje miz ali risanje?  

predlagali svojim novo prispelim učencem knjige, ki jim bodo pomagale pri učenju 

jezika? 

 

predvajali televizijske oddaje in filme v nacionalnem jeziku?  

uporabili in predlagali aplikacije za učenje jezikov, kot je Duolingo?  

uvedli  interaktivne dejavnosti?  

postavili učne cilje svojim učencem?  

vključevali  lokalne učence v proces poučevanja (npr. »jezikovno mentorstvo« med 

vrstniki)? 

 

nagrajevali učence, ko uporabljajo državni jezik, čeprav je bil njihov odgovor napačen?  

 

4. Fleksibilnost in prilagodljivost 

ALI STE POMISLILI, DA BI:  

uporabili različne učne metode?  

uporabili različne načine za preverjanje uspešnosti svojih učencev?  

spreminjali učni načrt glede na sodobne potrebe in potrebe vaših učencev?  

iskali dobre prakse na spletu?  
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delili izkušnje, ideje in izzive s sodelavci?  

iskali pomoč drugih (kolegov, vodje šole, psihologov itd.), če je potrebna?  

pripravili vprašalnike za pridobitev povratnih informacij od svojih učencev o vidikih 

vašega poučevanja? 

 

Nasveti za učitelje 

Tukaj je nekaj nasvetov, ki bi jih morali šolski učitelji upoštevati pri uporabi novih praks za izboljšanje 

svojih kompetenc. 
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 Kaj storiti? 

 

 

o Prepričajte se, da uporabljate vključujoč in nežaljiv jezik, saj se lahko rasizem in stereotipi skrivajo v 

besedah in izrazih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem jeziku. 

o Ohranite empatijo, aktivno poslušanje in vedno izhajajte iz načela ne obsojanja 

o Vedno bodite na voljo za pogajanja, posredovanje v preprostih konfliktnih situacijah in bodite na strani 

rešitve (win-win) 

o Razmislite o lastnih predsodkih/pristranskostih in jih poskušajte izbrisati. 

o Pogovor z novo prispelimi učenci vam lahko pomaga bolje razumeti njihove potrebe in težave, s katerimi 

se srečujejo. Vendar bodite previdni, nekateri otroci lahko še vedno doživljajo travme zaradi tega, s čimer so 

se soočili, in obujanje teh spominov je lahko boleče. Pridobite njihovo zaupanje in jim dovolite, da se odprejo 

v svojem tempu. 

o Ne glede na to, kako prijetno okolje v razredu ustvarite, boste verjetno naleteli na primere rasizma do tujih 

učencev. Ne bodite tolerantni, zaščitite ogroženega učenca, prijavite incident upravi in razložite razredu, 

zakaj je takšno vedenje zavržno in nedopustno. 

o Vaši na novo prispeli učenci iz tretjih držav imajo lahko povsem drugačno ozadje, izkušnje in stopnje 

prilagajanja, zato poskusite pristope, ki so bolj osredotočeni na učenca. 

o Uporabite različne metode poučevanja in poglejte, kaj je najboljše. 

o Imejte v mislih, da bodo priložnosti, ko ne boste dovolj usposobljeni za pomoč študentu. Pojasnite, zakaj 

jim ne morete pomagati, in jih napotite k pravi osebi. 

o Mreženje je pomembno. Obrnite se na nevladne organizacije, skupnosti tretjih držav, učitelje begunce, 

psihologe, šolske svetovalce itd. 

o Prosite za povratne informacije šolsko upravo, kolege, starše in učence. Uporabite ga za osebni razvoj in 

temu prilagodite svoje metode poučevanja. 
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Česa ne storiti? 

 

Predlogi za učitelje 

Med prvo fazo projekta PASSAGE so vsi partnerji izvedli intervjuje in fokusne skupine, da bi zbrali 

informacije od vodstev šol in učiteljev o pomembnih zadevah v zvezi s sprejemom in integracijo na novo 

prispelih otrok iz migrantskega okolja. Spodaj si lahko ogledate, kaj so vodstva šole in učitelji predlagali 

glede kompetenc učiteljev. 

Grčija   

• »Gradil bi na naših razlikah in se poskušal naučiti tako naše tradicije/kulture kot njihove. Vsak 

človek je drugačen, še posebej ko govorimo o beguncih ali priseljencih, zato moramo delati na tem, 

kar imamo. Otroci niso nepopisan list; spoštovati moramo njihovo kulturno ozadje.« 

• »Biti učitelj ne pomeni samo poučevati, ampak ravno nasprotno. Izobraževati se moraš na 

vzporedni ravni z izobraževanjem, ki ga izvajaš, le tako boš dober učitelj.” 

 

Ciper 

• »Učitelji so omenili, da ko so začeli poučevati dijake migrante, niso imeli kompetenc, vendar je 

nenehno strokovno učenje na Ciprskem pedagoškem inštitutu pomembno tako v osnovnem kot v 

srednjem izobraževanju. Z nenehnim usposabljanjem (seminarji itd.) in mrežo za podporo 

izobraževalcem preko CPI-jeve platforme Moodle se imajo priložnost učiti, izmenjevati ideje in učno 

gradivo z drugimi kolegi.  

• »Učitelji so omenili, da potrebujejo več usposabljanja na področju diferenciacije poučevanja 

glede na potrebe učencev, da okrepijo njihove sposobnosti razlikovanja, ali težave, s katerimi se 

o Ne sklepajte prehitro, da je slaba uspešnost posledica slabih učnih sposobnosti. Potreben je čas, da ocenimo 

sposobnosti in težave, s katerimi se sooča novo prispeli otrok. 

o Ne primerjajte napredka enega učenca z drugim. Vsak študent je edinstven. 

o Ne silite tujih učencev, da govorijo samo nacionalni jezik. Spodbujajte in dovolite otrokom v razredu, da govorijo 

v maternem jeziku. 

o Novo prispelih učencev iz tretjih držav ne označujte kot "učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami". To jih 

bo verjetno izoliralo od ostalega razreda. 
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srečujejo učenci priseljenci, izvirajo iz učnih težav ali iz komunikacijskih težav ter na področju 

metodologije poučevanja o raznolikosti in integracijskih praksah itd.«  

 

 

 

Italija 

• »Vsi anketirani učitelji kulturnih razlik ne obravnavajo kot oviro, ampak kot priložnost in vir. Vsi 

menijo, da je raznolikost pedagoški pristop, ki ga je treba imeti vedno v mislih, na vsakem 

izobraževalnem področju in torej še posebej pri obravnavanju migrantov.« 

 

Litva  

• »Kot je opazil eden od učiteljev angleščine, je pri vključevanju priseljenskih otrok v poučevanje 

angleščine, na splošno,  proces obraten kot pri poučevanju otrok iz Litve – v mnogih primerih je 

raven angleščine teh otrok višja od ostalih v razredu. Zato lahko pri poučevanju predmeta 

uporabimo jezikovne izkušnje in znanje otroka iz tujine, da naredimo pouk v razredu bolj zanimiv 

in privlačen.« 

 

Portugalska  

• »Učitelji skušajo v razred vnesti različne dejavnosti z namenom popestritve pouka. Zelo 

pomembno je poudariti tudi dejstvo, da so vse strategije z veseljem sprejeli tudi vsi ostali učenci, 

ki so v njih videli inovativne načine učenja za razliko od tradicionalnih, torej »učiteljev, ki poučujejo 

vsebine«, ki se jim razumljivo zdijo dolgočasne in nezanimive. ” 

 

Slovenija  

• »Ena od metod, ki je običajno uspešna, je, da otrok priseljenec razredu predstavi svojo kulturo, 

državo, kraj rojstva, jezik, vero in običaje.« 

 

Ideje za dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali v učilnici in izven nje: 

o Vključite lokalne učence tako, da v svojem razredu organizirate mentorski program vrstnikom. 

Lokalni učenci bodo podpirali novo prispele otroke tako v učilnici, jim pomagali premagati jezikovne 

ovire in vrzeli v izobraževanju, kot zunaj učilnice v procesu socializacije. 
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o Praznujte in organizirajte dejavnosti za praznike držav in veroizpovedi vaših učencev. To bo 

povečalo večkulturnost pouka, pomagalo tujim učencem, da se bodo počutili sprejete in seveda bo 

zabavno za vse otroke. 

o Poiščite tradicionalne in priljubljene pesmi iz držav vaših učencev ter primerjajte melodije in 

besedila. »Ali najdete podobnosti? Razlike?" Prosite svoje učence, naj raziščejo zgodbe pesmi in jih 

predstavijo ostalim v razredu. 

o Pokažite svojim učencem, kako je soočati se z ovirami, ker ste v tuji državi. Med poukom jim dajte 

učno snov v jeziku, ki ga ne razumejo. Pogovorite se o tem, kako so se počutili, in skupaj poiščite 

načine, kako pomagati študentu, ki ne razume nacionalnega jezika. 

o Organizirajte dneve delitve hrane. Prosite svoje učence, da na primer enkrat na mesec prinesejo 

tradicionalne prigrizke od doma in jih delijo s sošolci. Svoje učence lahko tudi prosite, naj delijo 

spomine na hrano, na primer na nedeljsko kosilo s svojo družino v domači državi. 

o Oglejte si Mediteranski inkluzivni šolski program (MEDIS, 2018) in poiščite več dobrih praks, idej 

in navdih, od »Krožnih zgodb (Round trip stories)« do »Dramskih tečajev« in »Večkulturnega 

koledarja in knjige receptov«. 

o Učencem migrantom ponudite priložnost, da druge naučijo nekaj osnovnih besed svojega jezika, 

da se bodo počutili slišane in da bo njihov jezik enako pomemben kot jezik, ki se govori v šoli. 

o Organizirajte evropski dan jezikov (26. september) in jim dovolite, da se ga udeležijo, da pokažejo, 

da je njihov jezik zdaj del šolske kulture, čeprav niso iz Evrope. 
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6. Poglavje: Učni dosežki učencev in jezikovna 

podpora 

AVTORJI: CATARINA VIEIRA & ISABEL VIEIRA, CASA DO PROFESSOR 
 

     Zagotavljanje možnosti usposabljanja učencev migrantov in beguncev za razvoj spretnosti in 

posledično izboljšanje njihove uspešnosti je ključna strategija za obravnavanje njihovih učnih potreb in 

težav pri prilagajanju na novo šolsko okolje. 

     Razvoj jezikovnih veščin je dejavnik, ki lahko spodbuja ali ovira integracijo otrok beguncev, saj je 

komunikacija ključni vidik tega procesa. V veliki večini primerov imajo ti otroci težave pri razumevanju, 

ne morejo ustrezno izraziti svojih potreb, drugi pa ne morejo razumeti ali interpretirati njihovih sporočil. 

     Vendar pa otroci migranti in begunci potrebujejo učinkovito jezikovno podporo, da bi se lahko 

sporazumevali z drugimi in se naučili jezika države gostiteljice. Številne študije kažejo, da je za novo 

prispele otroke lahko koristno, če so hitro deležni posebne jezikovne podpore, ki je na voljo v rednih 

učilnicah, namesto da se poučujejo v ločenih razredih (Evropska komisija, 2015; Crul, 2016). 

      Sklicujejo se tudi na pomen prilagoditve pedagogike in učnega načrta za heterogeno skupino 

učencev beguncev, pri čemer izrecno združujejo relevantno poučevanje jezikov in zavedanje o njihovi 

individualni zgodovini in življenjskih izkušnjah (Miller, Windle in Yazdanpanah, 2014). 

      Opozoriti je treba tudi na to, da je pridobivanje jezikovnih kompetenc seveda ključnega pomena za 

dober šolski uspeh, predvsem pa je za učence migrante in begunce nujno, da razvijejo občutek 

pripadnosti šolski skupnosti. 

 

Kakšne so koristi učenčevih izobraževalnih dosežkov in jezikovne podpore za vse 

učence, zlasti za novo prispele otroke iz tretjih držav? 

 

Ključnega pomena je, da se novo prispeli otroci ob prihodu v svoje novo izobraževalno okolje 

počutijo učinkovito podprte z dejavnostmi in metodologijami, ki obravnavajo njihove potrebe. Kot že 

omenjeno, je jezikovna podpora bistvenega pomena za zagotovitev, da se otroci lahko sporazumevajo 

v jeziku države gostiteljice, se prilagajajo novim učnim kontekstom, se socialno in čustveno razvijajo v 

šolski skupnosti, s čimer se zagotovi učinkovita vključenost. 

 

Kako lahko to vpeljemo v šole?  

Da bi lahko zagotovili resnično podporo in spremljanje razvoja kompetenc učencev migrantov 

in beguncev ter zagotovili resnično enake možnosti za vse učence v šolskem sistemu, je treba razviti in 

izvajati programe usposabljanja, ki se osredotočajo na različna področja in so potrebni za izobraževalni 
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proces in integracijo teh učencev. Ti programi bi morali vključevati psihološko podporo, šolsko 

svetovanje in jezikovno podporo, da bi zadostili potrebam na novo prispelih učencev. 

 

Kaj bi bilo potrebno narediti? 

Prvič, ključno je, da so učitelji in drugi člani šolske skupnosti opolnomočeni z orodji in viri, ki 

jim omogočajo uporabo sklopa zgoraj opisanih ukrepov, da bi prispevali k zagotavljanju uspešnega 

vključevanja učencev migrantov s spodbujanjem razvoja spretnosti .  

Po drugi strani pa je treba razviti orodja, ki bodo omogočala spremljanje in nadzor teh ukrepov 

ter vrednotenje njihovega učinka. 

 

Vprašanja za usmerjanje učiteljev 

Naslednji razdelek vključuje ideje o tem, kako lahko šolski učitelji uporabijo nove prakse za 

prepoznavanje uspešnosti učencev in ponudijo ideje o tem, kako jim pomagati izboljšati njihove 

izobraževalne dosežke in jezikovne sposobnosti. Te zamisli, ki temeljijo na različnih člankih in pisnih 

izvedbah, navedenih v bibliografskem delu, so namenjene vsem učiteljem in jih je mogoče izvajati z 

vsemi učenci z namenom pomoči pri integraciji novo prispelih otrok iz migrantskega okolja. 

1. Učne vsebine 

VPRAŠAJTE SE, ALI:  

Se učite o pomembnih dejavnikih, ki lahko vplivajo na uspešnost vaših učencev: kulturi, 

socialno-ekonomskem ozadju, družbeni in družinski vzgoji ter splošnem 

izobraževalnem razvoju? 

 

Prilagajate svoje metode poučevanja in spreminjate svoje dejavnosti glede na vaše 

učne cilje ob upoštevanju raznolikosti vaših učencev? 

 

Želite spremeniti svoje metodologije poučevanja ob upoštevanju opaženih težav z 

uporabo motivacijskih tehnik, sprejeti interaktivne predstavitve lekcij, razdeliti dolžino 

lekcije, da bi ponudili več časa za dejavnosti in interakcijo, spremeniti dolžino lekcije 

ob upoštevanju opaženih težav? 

 

Uporabljate tehnike Scaffolding. Kaj je  Scaffolding?| Scaffolding in Teaching 

(teachmint.com)? 

 

https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
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Uporabljate Bloomovo taksonomijo pri razvijanju vprašanj in dejavnosti: Bloomova 

taksonomija: Blooms Taxonomy: Resource for Educators? 

 

Izmenjujete  ideje z drugimi učitelji in se učite iz učnih metod in tehnik drugih učiteljev?  

Upoštevate raznolikost v razredu kot pozitiven dejavnik in s tem sprejemate različne 

identitete in interese učencev? 

 

Izkazujete  ljubezen in skrb za učence, da bi vzpostavili močne odnose pri poučevanju 

in učenju, ki vam bodo omogočili jasno zaznavanje njihovih učnih potreb? 

 

Ohranjate svoje dejavnosti čim bolj praktične, tako da bodo vaši učenci menili, da so 

koristne za resnične situacije? 

 

Prenašate družbene medije v razred, saj so postali del vsakdanjega življenja učencev 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kanali, blogi)? 

 

Vključujete pop kulturo v pouk (filmi, revije, glasba itd.)?  

Igrificirate svoje lekcije za poučevanje besedišča in uporabo slovničnih struktur (spletne 

igre ali tradicionalne igre)? 

 

 

2. Učni proces 

VPRAŠAJTE SE, ALI:  

Ste seznanjeni z obstoječimi učnimi stili učencev: vizualni, slušni, verbalni, fizični, 

logični, socialni, osamljeni? 

Katerih je 7 različnih stilov učenja? Pregled (uopeople.edu) 

What Are The 7 Different Learning Styles? An Overview (uopeople.edu) 

 

https://www.bloomstaxonomy.net/
https://www.uopeople.edu/blog/what-are-7-different-learning-styles/


 

 
70 WP3.2 Pr i ročnik za uč i te l je  in ravnatel je  

Preverjate učne stile vašega učenca s prilagajanjem obstoječih in razpoložljivih spletnih 

kvizov? 

Kakšen je tvoj stil učenja? 20 vprašanj (educationplanner.org) 

What's Your Learning Style? 20 Questions (educationplanner.org) 

Naučite se kviz o slogih | Ugotovite, kako se najbolje učite | Spretnosti rasti 

Learn Styles Quiz | Find Out How You Learn Best | Growth Skills 

 

Prilagajate svoje strategije in metodologije poučevanja različnim učnim stilom, 

prepoznanim v vašem razredu? 

 

Dajete učencem priložnost, da delajo v svojem tempu, tako da jim daste nekaj 

"svobode" med opravljanjem naloge? 

☐ 

 

 

3. Učni izdelek 

RAZMIŠLJATE O:  

Uporabi mesečnih prijaznih in sproščenih diagnostičnih testov (brez ocen), tako da 

učenci nimajo občutka, da jih ocenjujejo v formalnem okolju? 

 

Omogočanju učencem, da ustvarijo lastne preizkuse (tako da jim dajo možnost, da 

prepoznajo in izberejo, kaj naj se obdrži pri lekciji, pa tudi, kaj bi se štelo za dobro ali 

nezadovoljivo)? 

 

Spodbujanju samoocenjevanja, tako da lahko učenci razmislijo o svojih težavah, 

izboljšavah, potrebah in napredku? 

 

Uporabi ocenjevanja na podlagi nalog za preverjanje učenčevega govora in 

razumevanja? 

 

Kombiniranju različnih metodologij ocenjevanja, da se prepričate, da se zavedate 

vseh sposobnosti vaših učencev? 

 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://growthskills.co/learning-styles-quiz/
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4. Učno okolje 

VPRAŠAJTE SE, ALI/RAZMIŠLJATE O:  

Preverjate čistočo, svetlobo in temperaturo v učilnici in po potrebi uvajate spremembe?  

Spodbujate učence, da okrasijo in vzdržujejo prostor v učilnici z nizkocenovnimi 

materiali? 

 

Prinašanju rastlin ali živali, kot so (ribe, hrčki itd.) v učilnico in dajanje odgovornosti 

učencem, da skrbijo zanje? 

 

Prošnji učencem, naj sedijo v polkrogu ali krogu, da promovirajo skupnost in 

spodbujajo vse učence k sodelovanju? 

 

Prošnji učencem, naj sedijo v skupini, da zberejo učence s podobnimi potrebami in se 

ustrezno ravnajo, medtem ko spremljajo napredek skupinskega dela? 

 

Izboljšanju učenja z razporeditvijo sedenja in sprejetjem sistema kroženja, kjer lahko 

včasih učenci svobodno izberejo svoje mesto, drugič pa jim sedeže dodelijo učitelji?  

 

Opredelitvi in vzpostavitvi kratkih in enostavnih pravil obnašanja, da se vsi učenci 

počutijo varne in spoštovane? 

 

Organizaciji srečanj ena na ena, skupinskih srečanjih in komunikaciji s starši, da boste 

obveščeni o specifičnih potrebah vsakega otroka v razredu? 

 

Razvijanju  pristopa scaffolding z učenci?  

Kaj je Scaffolding v poučevanju? Preprosta razlaga – izjemna življenja 

What is ‘Scaffolding’ in Teaching? A Simple Explanation — Exceptional Lives 

 

Prilagajate svoja učna gradiva glede na raven in potrebe svojih učencev?  

Ustvarjanju  umirjenega in namenskega učnega okolja v razredu?  

 

https://www.exceptionallives.org/blog/scaffolding-in-teaching-a-simple-explanation
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5. Komunikacija  

RAZMIŠLJATE O:  

Ustvarjanju socialno varnega okolja v razredu, spodbujanju pozitivne okrepitve 

namesto obsojanja ali kaznovanja? 

 

Spodbujanju timskega dela, da se omogoči pozitivno okolje v razredu, v katerem se 

učenci lahko učijo od svojih sošolcev in delijo znanje med njimi? 

 

Uporabi pozitivnih povratnih informacij za vzpostavitev podpornih odnosov z učenci? 
 

Uporabi digitalnih pripomočkov za izboljšanje učinkovitosti komunikacije v razredu, 

kot so animacije, podcasti in videi? 

 

Pojasnitvi učencem, kako pomembno je biti osredotočen in produktiven poslušalec?  

 

6. Pedagoška podpora 

RAZMIŠLJATE O:  

Diferenciranju pouka s prilagajanjem vsebine, metodologije poučevanja in kriterijev 

uspeha ravni učencev in temu, kaj se od njih pričakuje ob koncu pouka? 

 

Uporabi individualizirane strategije poučevanja (poučevanje ena na ena), da bi 

spodbudili napredek učencev z učenjem po lastnem tempu? 

 

Uporabi skupinskega dela med učenci (velike ali majhne skupine, glede na situacijo), 

da bi učenci lahko razvili bistvene sodelovalne učne in komunikacijske veščine? 
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Uporabi vrstniškega mentorstva, da bi se mlajši učenci učili iz izkušenj in znanja 

starejših? 

 

Učenju učencev, kako so lahko aktivni in empatični poslušalci ter kako lahko 

postavljajo vprašanja na najbolj produktiven možen način (v mentorskih situacijah)? 

 

Pojasnitvi učencem, da je zaupnost pomembna za ustvarjanje varnega okolja za 

njihovega mentoriranca in da je treba nekatera razkritja vedno prenesti na 

pooblaščeno odraslo osebo? 

 

Prošnji učiteljem/mentorjem, da ponudijo dodatno uro po pouku za učence, ki 

potrebujejo njihovo vodenje in podporo ter svetovanje brez predhodne najave? 

 

Dogovoru za kraj in čas srečanja, kjer se lahko pari mentorjev in mentorirancev 

sestanejo ena na ena? 

 

 

Nasveti za učitelje 

Tukaj je nekaj nasvetov različnih avtorjev, ki so lahko koristni za učitelje, ki želijo učencem pomagati 

doseči boljše rezultate v šoli. Te nasvete je koristno uporabiti pri vseh učencih in bodo še posebej 

pripomogli k vključevanju na novo prispelih otrok iz migrantskega okolja. 
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Učitelji se morajo zavedati, da je pomembno in ključno da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Načrtujejo leto tako, da si vzamejo čas za redno določanje ciljev (na primer tedensko). S tem 

bodo učitelji lahko ocenili napredek in ugotovili, ali so učinkoviti učitelji. 

o So pozitivni, da bodo lahko motivirali učence. Motiviranje učencev je zelo pomembno, saj jim 

pomaga doseči uspeh z izboljšanjem veščin in dvigovanjem njihove samozavesti. 

o Diverzificirajo metode poučevanja s spodbujanjem samostojnega dela in skupinskega dela v 

skladu z njihovimi učnimi stili in cilji učne ure. Učitelji lahko spremljajo dejavnosti in neposredno 

poučujejo vsebino. Pomembno je imeti dobro ravnotežje med strategijami. 

o Vadijo veščine vodenja razreda, saj je to zelo zahteven del učiteljevih nalog. Pomembno je, da 

se učitelj dobro zaveda, da je odrasel v razredu in da se mora tako obnašati z učenci (otroci ali 

starejšimi učenci). Učitelj mora biti pripravljen ukrepati v skladu z različnimi (pozitivnimi ali 

negativnimi) reakcijami učencev v razredu. 

o Se učijo od znanja in izkušenj drugih učiteljev ali šolskega osebja tako, da komunicirajo z 

njimi, postavljajo vprašanja in delijo nasvete in dvome, da pridobijo povratne informacije in 

ideje, ki bi izboljšale doslej uporabljene strategije poučevanja. 

o Ukrepajo takoj, ko se soočijo z neprimernim vedenjem, tako da uporabijo ustrezne rešitve glede 

na težavo. Pomembno je, da se učitelji seznanijo s šolskimi pravili in metodami za disciplino. 

o Čim bolj uporabljajo interaktivne in privlačne strategije poučevanja, da se lahko učenci med 

učenjem vsebine zabavajo. 

o Jasno opredelijo, kaj se od učencev pričakuje za vsako dodeljeno nalogo. 

o Določijo jasna pravila v razredu že od samega začetka in so dosledni z njimi. Zagotavljanje 

jasnih pravil je pomembno, vendar je bistveno tudi zagotoviti njihovo spoštovanje. 

o Bodite skrbni in sočutni do učencev. 

o Redno komunicirajo s starši tako, da se z njimi dogovorijo za sestanke, saj so starši del učnega 

napredka učencev. Že od samega začetka naj bodo seznanjeni s pravili in vključeni v proces 

poučevanja/učenja. 

o Spodbujajo spoštovanje in strpnost med učenci. 
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Predlogi za učitelje 

Med prvo fazo projekta PASSAGE so vsi partnerji izvedli intervjuje in fokusne skupine, da bi 

zbrali informacije od vodstev šol in učiteljev o pomembnih zadevah v zvezi s sprejemom in integracijo 

na novo prispelih otrok iz migrantskega okolja. Spodaj lahko najdete, kaj so vodstva in učitelji predlagali 

glede učnih dosežkov učencev in jezikovne podpore. 

 

Litva 

o »V nekaterih šolah učencem priseljencem dodelijo mentorja – vzgojitelja, vrstnika (starejšega dijaka), 

ki jim pomaga, da se v šoli počutijo bolje. Učitelji se udeležujejo različnih seminarjev ustreznih tem, 

šola pa ima strokovnjake za podporo izobraževanju. Učitelji lahko učencu omogočijo in nudijo učenje 

 

o Poskušajo biti obveščati o novih možnostih za izboljšanje njihovih metodologij in strategij poučevanja z 

udeležbo na izobraževalnih delavnicah, seminarjih ali tečajih usposabljanja za učitelje (tečaji usposabljanja in 

delavnice PASSAGE so dobri primeri). 

o Uvajajo tehnologije v razredu in, če je mogoče, tiste, ki jih učenci radi uporabljajo (na primer družbena 

omrežja). 

o Ponudijo priložnost učencem, da poučujejo tisto, kar vedo, česar učitelji ne vedo. Učenci vedo zagotovo več 

o novih tehnologijah ali o lastni kulturi in maternem jeziku in učitelji bi morali sprejeti, da se učijo od njih. 

Učenci bodo čutili, da je njihovo znanje uporabno za razred, da jim pri tem prisluhnejo in jih upoštevajo. 

o So občutljivi do vseh učencev v razredu, in sicer do učencev beguncev/migrantov. Učitelji naj bodo previdni 

pri nekaterih besedah, da ne bi prizadeli čustev učencev in učiteljev. 

o Razmislijo o pristranskosti in stereotipih pri obravnavi učencev, ki prihajajo iz različnih kultur, držav in 

družinskih okolij. 

o Sprejmejo raznolikost kot pozitiven dejavnik v svoji učiteljski karieri in se seznanijo z zgodovino in 

preteklimi travmami vsakega učenca, da bi razumeli vedenje in ukrepali v skladu s tem. 

o Izberejo mentorje v razredu, ki bodo pomagali pri procesu integracije in inkluzije novo prispelih učencev. 

o So predani svoji vlogi učitelja. Biti učitelj je velika odgovornost, ki bi jo morali sprejeti vsi učitelji. 
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na daljavo. Naloge so diferencirane glede na učenčeve sposobnosti. Prizadevajo si, da jim zagotovijo 

socialno in čustveno podporo, da bi se počutili dobro.« 

o »Najpomembnejša potreba učenca/učenke je njena/njegova varnost, zato je pomembno zagotoviti 

varno okolje, v katerem otrok ne bo deležen posmeha ali zasmehovanja. “ 

Portugalska 

o »Poudarjeno je bilo tudi, da so starši še en ključni element v procesu integracije teh otrok, saj dajejo 

izobrazbi velik pomen. Starši so se soočali s travmami, ki jih nezavedno prenašajo na svoje otroke. S 

poslušanjem staršev in njihovim vključevanjem v ta integracijski proces bomo uspeli vnesti nekaj 

normalnosti v njihovo pripoved in tako bodo otroci postopoma izgubili to breme, povezano z 

izkušnjami iz preteklih življenj.” 

o »Učitelji se prav tako zavedajo, da se lahko učijo od učencev beguncev in priseljencev, in se »v 

veliki meri« strinjajo, da je treba učne metode prilagoditi tem učencem.« 

o Zavezanost, zavzetost, predanost so nekatere od ključnih besed, ki jih je vzpostavilo Ministrstvo za 

izobraževanje s širokom naborom pobud, pa tudi z ukrepi številnih institucij, namenjenih sprejemu in 

vključevanju beguncev in priseljencev v družbo in v šole. 

Slovenija 

o »Učitelji iz Slovenije so poročali, da morajo vložiti veliko truda v razvoj metod dela, zlasti pri didaktičnih 

pripomočkih, ko je v razredu priseljenec. Pripraviti morajo veliko slikovnega gradiva, različnih 

ilustracij, uporabljati morajo literaturo, napisano v določenem jeziku, in pripraviti prevode.” 

Ciper 

o Učitelji menijo, da je prvi korak identificirati probleme, s katerimi se srečujejo otroci z migrantskim in 

begunskim ozadjem, ter hkrati o tem obvestiti upravo šole in pedagoški zbor. Učitelji so poudarili, da 

morajo biti sodelavci ozaveščeni in kognitivno samozadostni, da lahko dosežemo nemoteno 

integracijo učencev z begunskim ali migrantskim ozadjem v šolsko okolje. Povedali so tudi, da bi bilo 

bolje vzpostaviti bolj fleksibilen kurikulum za učence z migrantskim ozadjem ter da bi moralo 

ministrstvo prepoznati, da je treba vsak primer obravnavati posebej in usmeritve poslati neposredno 

šolam, da učiteljem samim ne bi bilo treba iskati rešitev za vsako težavo, ki se pojavi.« 

o Učitelji so navedli, da se morajo v odsotnosti zunanje motivacije zanašati na lastno osebno pobudo, 

da bi še naprej pomagali učencem z begunskim ali migrantskim ozadjem v procesu integracije. 

Povedali so na primer, da morajo, kadar ni učilnice z ustrezno opremo, vsak dan načrtovati pouk na 

različne načine in dajati predloge ravnatelju šole.« 

Grčija 

o »Vzpostavljanje odnosov z učenci jim pomaga razumeti njihov napredek in učinkoviteje obravnavati 

morebitne probleme ali težave. Poleg tega vnaprejšnja priprava učnega načrta (npr. od doma) in 

zagotavljanje motivacije učencem omogoča, da so pri pouku učinkovitejši.” 
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o »Uvajanje novih, inovativnih praks in orodij za učinkovitejše poučevanje državljanov tretjih držav 

ima pomembno vlogo pri njihovem vključevanju v izobraževalni sistem. Učitelji poskušajo taka orodja 

vključiti v svoje poučevanje, da bi bila snov lažja in razumljivejša za učence z migrantskim ali 

begunskim ozadjem.« 

Italija 

o »Vsi anketirani učitelji kulturnih razlik ne obravnavajo kot oviro, ampak kot priložnost in vir. Vsi 

menijo, da je raznolikost pedagoški pristop, ki ga je treba imeti vedno v mislih, na vseh izobraževalnih 

področjih in torej še posebej pri obravnavanju migrantov. Zagotovo lahko kulturne razlike povzročijo 

več izzivov, povezanih s travmami učencev in zahtevajo pogajalske sposobnosti, empatijo in 

spoštovanje vsake posamezne situacije ter sposobnost obvladovanja dinamike v razredu.« 

o »Tretja kategorija vprašanj se je nanašala na njihovo medkulturno ozaveščenost in potrebo po 

zavedanju kulturne raznolikosti migrantov in beguncev ter, kar je še pomembneje, potrebo po 

prilagajanju učnih metod cilju.« 
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7. Poglavje: Multikulturno izobraževanje 

AVTOR: ANNITA ELIADE, CENTER ZA SOCIALNE INOVACIJE 

Predstavljajte si začetek novega šolskega leta. Novi in stari učenci vstopajo v šolo z željo po 

novem učenju in sklepanju novih prijateljstev. Vsak otrok prinese s seboj svoje izkušnje in dojemanje 

sveta. Šola ni tam, da bi nakazovala, kaj je prav ali narobe, vendar je šola odgovorna, da združi vse otroke 

ne glede na to, od kod prihajajo, in da se vsi učenci počutijo dobrodošle. To poudarja pomen 

večkulturnega izobraževanja in zakaj bi ga bilo treba vključiti v šolski kurikulum, učitelje pa opremiti z 

znanjem in orodji za njegovo izvajanje. Večkulturna vzgoja učence uči, kako ceniti vse kulture, sprejeti 

njihove razlike in kaj dela vsako posebno. Dolgoročni cilj večkulturne vzgoje je, da se vsi ljudje dobro 

počutijo v kraju, iz katerega prihajajo, sprejemajo vse ljudi ne glede na njihovo kulturo in se izogibajo 

predsodkom do ljudi druge rase ali etnične pripadnosti. Ne gre za enkratno lekcijo, ampak za stalen 

proces. Večkulturno izobraževanje je treba vključiti v vse učne ure in ga redno ponujati učencem. 

Uporablja se lahko za spodbujanje visoko cenjenih rezultatov, kot so človeški razvoj, enakost v 

izobraževanju, akademska odličnost in demokratično državljanstvo (Banks, 2001; Nieto, 2000). Obstajajo 

različni pristopi k multikulturnemu izobraževanju, tako da ga je mogoče uporabiti za preoblikovanje 

razreda. V skladu s cilji projekta PASSAGE bo večkulturna vzgoja v našem programu uporabljena za 

promocijo kulturno občutljivih šolskih okolij. 

 

Kakšne so prednosti večkulturnega izobraževanja za vse učence, zlasti za novo 

prispele otroke iz tretjih držav? 

 

Multikulturna vzgoja je vzgoja, pri kateri lahko otrok pridobi spoštovanje v nasprotju z zgolj 

sprejemanjem ali strpnostjo ne glede na njegov izvor (Shapson & D'Oyley, 1984). Ko šola izvaja 

večkulturno izobraževanje, daje učencem občutek, da so cenjeni in da se njihovo mnenje sliši. Učenci se 

počutijo dobrodošle v šolskem okolju, ki razume njihovo edinstvenost in ponuja enake možnosti vsem 

učencem. Med poukom, ko učitelj preseže tradicionalne metode in učni načrt ter sprašuje učence o 

zgodovini in kulturi njihove družine, učenci čutijo podporo svojih učiteljev, zaradi česar jim je lažje 

zaupati in čutiti posebno povezanost z njimi. Enako velja za njihove vrstnike, saj se počutijo bolj odprti 

za pogovor z njimi, delijo interese in sodelujejo na boljši in smiseln način. Ko imajo učenci vse pozitivne 

občutke do šole in so veseli ob vstopu v šolo, so bolj zainteresirani za izobraževalni proces in se bolj 
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vključujejo v šolske prakse. Zato učenci dosegajo boljše učne rezultate in šola spodbuja uspeh vseh 

učencev enako. Poleg tega, ko spoznavajo različne kulture, razumejo njihov pomen in sprejmejo vse 

razlike. Prav tako učenci, ki se počutijo spoštovane, ponavadi izkazujejo spoštovanje in cenijo svoje šole 

in skupnost, tako da razvijejo pozitivne odnose med učitelji, družinami učencev in šolskim osebjem. 

Dolgoročni učinek večkulturnega izobraževanja so odrasli z manj predsodki do ljudi druge rase ali 

etnične pripadnosti. Isti odrasli bodo spodbujali enakost in pravičnost za boljšo skupnost. 

 

 

Kako lahko večkulturno izobraževanje uvedemo v šole? 

Večkulturno izobraževanje je niz učnih strategij, ki bi jih morali učitelji sprejeti, da bi učencem 

pomagali premagati težave zaradi njihove kulture, etnične pripadnosti, rase, prepričanj in porekla. Da bi 

to dosegel, mora učitelj najprej prepoznati ovire, s katerimi se soočajo otroci, tako da jih bolje spozna. 

Učitelj lahko organizira razgovore z učenci, njihovimi starši in prejšnjimi učitelji, da bi izvedel več o 

njihovih osebnih potrebah in interesih. Poleg tega bi moral učitelj sprejeti prednosti učencev in jim 

pomagati odpraviti njihove slabosti s pogostim ocenjevanjem uspešnosti. Prav tako mora učitelj vse 

učence spodbujati k izmenjavi osebnih izkušenj. To bo povečalo njihovo samozavest, jim pomagalo 

zgraditi močnejše odnose in učenci se bodo lahko bolje povezali med seboj. Učitelji bi morali biti odprti 

glede vseh kultur in spodbujati odprte razprave o družbenih vprašanjih, ki bodo učencem pomagali 

postati boljši poslušalci, deliti svoje misli in imeti več empatije do drugih kultur. Končno se morajo učitelji 

osredotočiti na identiteto vsakega otroka in spremljati njihov napredek posebej. 

 

Kaj bi bilo potrebno narediti? 

Za uspešno izvajanje večkulturne vzgoje je treba učence in šolsko osebje redno seznanjati s 

šolsko moralo. Vsi vpleteni morajo z delom in razmišljanjem preseči svoje kulturne pristranskosti. 

Učitelji imajo ključno vlogo pri tem izvajanju, zato morajo razmisliti o svojem vedenju in dejanjih, da 

vidijo, kaj so morda delali narobe in kako lahko izboljšajo svoj pristop za spodbujanje kulturno 

občutljivega okolja in kulturno odzivnost. Prav tako se morajo učitelji izogibati tradicionalnim tehnikam 

poučevanja, temveč pripraviti in preučiti nove in inovativne metode, da bi učencem pomagali razumeti 

svet z drugih vidikov. Učitelji morajo biti odprti in pripravljeni spremeniti svoje ideje in dosedanje delo. 

Kar zadeva šolsko upravo, morajo o postopkih in odločitvah razpravljati z učitelji in redno ocenjevati 

uspešnost vseh. Drugi predlog je, da bi bili vodje šol bolj odprti in začeli razmišljati o zaposlovanju 

učiteljev iz različnih kultur. Izvedba zahteva tudi vključevanje skupnosti, staršev in drugih družbenih 
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skupin, ki bodo šoli pomagale spodbujati kulturno občutljivo okolje. Končno bi morali učitelji oceniti 

svojo učinkovitost poučevanja. 

 

  Vprašanja za usmerjanje učiteljev 

Naslednji razdelek vključuje ideje o tem, kako lahko šolski učitelji uporabijo nove prakse za 

vključevanje večkulturne vzgoje v šolo in jih je mogoče izvajati z vsemi učenci, da bi pomagali pri 

vključevanju na novo prispelih otrok iz migrantskega okolja. 

 

1. Vsebinska integracija 

RAZMIŠLJATE O:  

Ustvarjanju poročila o družinski zgodovini, kjer morajo učenci raziskati svojo kulturno 

dediščino in svoje ugotovitve predstaviti razredu? 

 

Predstavitvi svojega projekta družinske zgodovine v učilnici? Predlagamo, da 

družinske projekte hranite v kotu učilnice. 

 

Ustvarjanju jezikovnega načrta za spodbujanje učencev, katerih učni jezik je drugi ali 

dodatni jezik, da preberejo več besedil in preizkusijo svojo uspešnost z nalogami? 

 

Združevanju večkulturnega izobraževanja z vsemi predmeti? 
 

Spodbujanju kritičnega mišljenja ob poučevanju učencev o različnih kulturnih 

dogodkih? Izogibajte se praksam, ki spodbujajo pomnjenje dejstev. Namesto tega 

učence vprašajte za njihovo mnenje o teh dogodkih, katere alternativne rešitve bi 

izbrali za rešitev morebitnih družbenih problemov in kakšni bi bili po njihovem 

mnenju rezultati. 

 

Uporabi frekvenčne matrike za zagotovitev, da učitelji uporabljajo najrazličnejše 

etnične skupine na najrazličnejše načine v učnem gradivu in učnih dejavnostih? 

 

Uporabi različnih učnih tehnik za odziv na različne etnične učne stile? 
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Prikazu matematičnih konceptov z uporabo etnične demografije? 
 

Prošnji učencem, naj napišejo eseje, v katerih izražajo svoje skrbi glede socialne 

pravičnosti? 

 

Uvedbi šolskega projekta o kulturnih predmetih, da bi razumeli, zakaj nekatere 

kulture cenijo nekatere predmete bolj kot druge? 

 

Vabilu gostujočim predavateljem v učilnico iz različnih kulturnih okolij za izvedbo 

seminarjev in dogodkov? 

 

Sodelovanju z učenci  pri iskanju vsebine iz oglasov/filmov/besedil pesmi, ki 

promovirajo ali ne občutljive večkulturne skupnosti? 

 

Pisanju in ustvarjanju pesmi o kulturni raznolikosti z učenci? 
 

Organizaciji filmskega festivala, da bi skupnosti predstavili filme, ki promovirajo 

občutljivo kulturno skupnost? 

 

 

 

2. Osebno, družbeno in državljansko delovanje 

RAZMIŠLJATE O:  

Načrtovanju mesečnega kulturnega dneva, na katerem bodo učenci lahko nosili 

tradicionalna oblačila, prinesli tradicionalno hrano in poslušali tradicionalno glasbo? 

 

Organizaciji kuharske ure z učenci, kjer bodo učili druge, kako skuhati eno od 

njihovih tradicionalnih jedi, ali prosili člana svoje družine, da obišče učilnico in jih 

nauči? 

 

Organizaciji obiska na prostem z učenci in njihovimi družinami, da bi pridobili 

njihovo zaupanje in izvedeli več o njihovem ozadju? 
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Oblikovanju kulturnega kotička v učilnici s knjigami/recepti/glasbo, ki predstavljajo 

različne kulture? 

 

Organizaciji galerijskega dne, kjer bi študentje predstavili umetnike, ki izberejo 

»kulturno fotografijo«, da bi povedali zgodbo o osebi ali kulturi? 

 

Sestavljanju seznama pričakovanj za šolsko leto skupaj z učenci, da jim pomagate 

spoznati, da imate visoka pričakovanja do vseh od njih, ne glede na to, od kod 

prihajajo? 

 

Organizaciji debate o pomembnem kulturnem dogodku? Zmagovalnih ekip ne bo, 

bodo pa vsi dijaki imeli možnost izbrati svojo debatno ekipo in izraziti svoje mnenje. 

 

Organiziranju »dneva poezije«, kjer bi učenci izbirali pesnike iz različnih kultur in 

deklamirali njihove pesmi? 

 

Pošiljanju vprašalnika na dom za učence in starše s vprašanji o skupnem jeziku, ki ga 

uporabljajo doma, in kaj menijo o maternem jeziku države gostiteljice? 

 

Organiziranju domačega festivala za praznovanje običajev iz držav izvora otrok? 
 

Spodbujanju učencev, da pokažejo svojo kulturo skozi umetniški projekt? 
 

Organiziranju kviza s kulturno tematiko, kjer sprašujete o različnih kulturah? 
 

Prošnji učencem, da vam pomagajo ustvariti družabne igre s kulturno temo? 
 

Spodbujanju učencev k branju knjig o rasnih, etničnih in kulturnih skupinah? 
 

Organiziranju medrasnih dejavnosti in kulturnih projektov z drugimi šolami, kjer 

lahko učenci izmenjujejo izkušnje in ideje? 

 

Prošnji dijaškemu svetu, da doda temo »kulturno občutljivo šolsko okolje« na svoje 

mesečne sestanke in predlaga načine za izboljšanje njihove šole? 

 

Spodbujanju učencev, da poučujejo druge razrede o novi kulturi ali novi tradiciji, ki so 

se je naučili, da bi razumeli pomen večkulturnega izobraževanja? 
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Nasveti za učitelje 

Tukaj je nekaj nasvetov različnih avtorjev, ki so lahko koristni za učitelje, ki želijo sprejeti prakse 

večkulturnega izobraževanja. Ti nasveti vključujejo, česa se morajo učitelji zavedati, kdo bi jim lahko 

pomagal pri tem procesu in katera orodja in viri so jim lahko koristni. 

Česa se morajo učitelji zavedati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Učenci so pod vplivom učiteljevega vedenja in pristranskosti. 

 o Otrokova družina ima velik vpliv na njihove pristranskosti in obnašanje do drugih kultur. 

o Staršem je treba pristopiti že od samega začetka, učitelji pa morajo oceniti njihovo pripravljenost 

za sodelovanje. 

 o Spodbujajte transparentnost v razredu, da svoje namere in pričakovanja sporočite učencem, 

staršem in skupnosti. 

o Vrsta vodenja razreda, ki jo uporabljate, lahko vpliva na to, kako vas učenci doživljajo kot učitelja.  

Zlasti v primeru avtoritarne metode, ki je strožja in zahteva veliko pravil vedenja, se lahko učenci 

počutijo, da jih ne obravnavate enako, kar jim ne bo pomagalo pri sodelovanju pri uvajanju novih 

metod, kot je multikulturna vzgoja. 
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o Opolnomočenje učencev lahko vpliva na to, kako ohranjajo vaše nove metode poučevanja. 

o Obstaja razlika med ustvarjanjem učilnice, v kateri se učenci počutijo udobno, da se izražajo, 

od učilnice, v kateri učenci čutijo, da imajo moč in lastništvo učilnice. Učitelj bi moral 

poskušati spodbujati prvo vrsto učilnice, da ohrani spodbudno in odprto okolje, ne da bi pri 

tem izgubil nadzor nad učenci. 

o Če je učitelj rasno pristranski, obstaja možnost, da ustvari samouresničujočo se prerokbo o 

nizki uspešnosti do učencev, do katerih je pristranski. 

o  Učitelji morajo biti obveščeni o morebitnih predsodkih, ki jih imajo učenci do druge rase 

ali etnične pripadnosti. Preučiti morajo načine za prepoznavanje pristranskosti in kako to 

preprečiti v razredu. 

o Zelo pomembno je, kako je vsebina predstavljena učencem. Učitelji morajo biti previdni pri 

knjigah ali filmih, ki jih izbirajo, saj nekateri dajejo prednost določeni skupini ljudi in to lahko 

poveča pristranskost učencev. Prepričajte se tudi, da gradivo ne vsebuje rasističnih 

komentarjev ali slik. 

o Glede na raziskave so učenci ponavadi boljši, če jih poučuje učitelj iste rase. Razlog je v 

tem, da se učenci z njimi bolj povezujejo in so bolj navdihnjeni za učenje. 

o Večkulturno izobraževanje ne bi smelo nadomestiti drugih učnih ur, ampak mora biti 

vključeno vanje. 

o Kadar ima učenje za učence osebni pomen, se zanj bolj zanimajo. 

o Učenci morda ne bodo stimulirani s poukom, ne zaradi vsebine, temveč zaradi metode 

učenja, ki ni podobna tisti, ki so je vajeni. 

o Samo prikaz različnih kultur ne pomeni, da učitelj spodbuja večkulturno izobraževanje. 

o Učence lahko ločimo na dominantne in podrejene kulture, kjer je dominantna norma, 

druge pa so drugačne. Pazite, da ne spodbujate teh razlik. 

o Bodite pozorni na to, kako so ljudje predstavljeni v vsebini, ki jo uporabljate – žrtve ali 

borci. To lahko vpliva na dojemanje učencev do različnih kultur. 

o Izogibajte se uporabi zavajajočih informacij ali rasističnih prikazov realnosti. 

o Bodite pozorni na netočnosti in prikaze. 

o Zavedajte se sporočil, ki jih spodbujate s svojimi praksami. 
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Kdo lahko pomaga učiteljem pri razvoju? 

 

 

Dodatna orodja/viri, ki bi učiteljem pomagali pri raziskavah in razvoju 

Učni stili 

o Learning Styles: Concepts and Evidence, Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, and Robert 

Bjork 

o Understanding Learning Styles, Jeanna Sheve, Kelli Allen, Vicki Nieter 

o The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and 

Education, Ronald R. Sims, Serbrenia J. Sims  

o Learning Styles and Reading, Elin Olsson 

Kulturno občutljive učilnice: 

o Culturally Sustaining Pedagogies: Teaching and Learning for Justice in a Changing World, Django 

Paris, H. Samy Alim  

o Culturally responsive teaching: theory, research, and practice, Geneva Gay  

o Culturally Responsive Pedagogy: Working towards Decolonization, Indigeneity and 

Interculturalism Fatima Pirbhai-Illich, Shauneen Pete, Fran Martin (eds.)  

o What Is It About Me You Can't Teach? Culturally Responsive Instruction in Deeper Learning 

Classrooms Rodríguez, Eleanor Renée(Editor), Bellanca, James A(Editor), Esparza, Deborah 

Rosalia(Editor)  

o Učitelji, ki uporabljajo bolj raznolike metode poučevanja 

o Branje, ki odraža široko kulturno raznolikost 

o Šolski svetovalec in šolski psiholog lahko pomagata pripraviti učitelje, ki se ne počutijo 

udobno govoriti o tej temi 

o Preobrazbeni vodja bo pomagal šoli bolje delovati pri multikulturnem izobraževanju, tako da 

bo motiviral učitelje in drugo šolsko osebje, da preizkusijo nove inovativne metode poučevanja. 

o Šolska uprava, ki bo upoštevala različne spretnosti in sposobnosti vsakega učitelja. 

o Forum, kjer lahko vzgojitelji, starši in oblikovalci politik skupaj razpravljajo in sprejemajo 

odločitve 

o Nabiralnik za predloge v šolskem prostoru, kjer lahko učitelji, starši in učenci anonimno 

izrazijo svoja razmišljanja, strahove in predloge o predmetu. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanna+Sheve&text=Jeanna+Sheve&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kelli+Allen&text=Kelli+Allen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Vicki+Nieter&text=Vicki+Nieter&sort=relevancerank&search-alias=books
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o Culturally Responsive Literacy Instruction, Robert (Bob) F. Algozzine, Dorothy J O'Shea, Dr. Festus 

E. Obiakor 

Izzivi pri poučevanju večkulturne vzgoje 

o Self-Efficacy and Multicultural Teacher Education in the United States: The Factors That Influence 

Who Feels Qualified to be a Multicultural Teacher Educator  

o Multicultural Education and the Protection of Whiteness 

o Social Foundations and Multicultural Education Course Requirements in Teacher Preparation 

Programs in the United States 

o What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi 

 

Predlogi za učitelje 

Med prvo fazo projekta PASSAGE so vsi partnerji izvedli intervjuje in fokusne skupine, da bi zbrali 

informacije od vodstev šol in učiteljev o pomembnih zadevah v zvezi s sprejemom in integracijo na novo 

prispelih otrok iz migrantskega okolja. Spodaj lahko najdete, kaj so vodstva in učitelji predlagali glede 

učnih dosežkov učencev in jezikovne podpore. Morda boste našli tudi točke iz transnacionalnega 

poročila PASSAGE, ki poudarjajo pomen večkulturne vzgoje v razredu. 

Grčija 

o … Pomanjkanje strateškega pristopa k integraciji izobraževalni sistem prikrajša za večkulturnost, 

ki je po mnenju udeležencev v grškem izobraževalnem sistemu popolnoma odsotna. Potreba po 

pristopu od spodaj navzgor je bila med glavnimi vidiki, ki so jih poudarili tako učitelji kot 

zainteresirane strani, ki lahko ponudijo več predlogov, vendar pogosto nimajo priložnosti, da bi 

jih pristojne institucije slišale. 

Litva 

o Priprava učiteljev na uporabo načel večkulturnega izobraževanja je dilema, s katero se soočajo 

številni programi v zgodnjem otroštvu. Medtem ko imajo mnogi dobronamerno vedenje, mnogim 

manjka baza znanja večkulturnega izobraževanja. Naša študija kaže, da bi učiteljem, ki delajo v 

kulturno raznolikih kontekstih, zelo koristilo ustvarjalno sodelovanje s svojimi učenci migranti. 

Ciper 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/673121?casa_token=SFVf6erK-iAAAAAA%3A1udl_n6g2ZbljIIilaKu9RyFoF9XJSmOwmxUVH8mKIpU-ZSpjYSdFfx8MF6SgmYiP9Fvrb-SuEah&journalCode=aje
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
http://www.edchange.net/publications/MTE-published.pdf
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o … Študenti z migrantskim ozadjem so izjemno heterogeni. Zaradi tega je potreben pristop, ki je 

bolj osredotočen na učenca in daje več pozornosti prednostim in potrebam posameznega 

učenca. 

o Dr. Elena Papamichael je poudarila, da »potrebujemo kritično reformo našega nacionalnega 

programa, ki spodbuja multikulturalizem, pri čemer ne mislimo samo na uvedbo kulturnih 

elementov, kot so festivali s hrano, plesi in glasbo, ki se izvajajo enkrat ali dvakrat na letnik, vendar 

govorimo o horizontalni integraciji besedil, likovnih del in virov različnih kultur v dejanski 

kurikulum. 

Slovenija 

o Slovenski učitelji se v povprečju zavedajo raznolikosti kulturnih okolij otrok beguncev in priseljencev 

ter da je učni proces lahko binaren. Kulturnih razlik ne vidijo kot oviro, temveč kot priložnost za 

spoznavanje njihovih kulturnih značilnosti. 

Poročilo o ekosistemu EU PASSAGE: 

o Znanje je nedvomno najmočnejše »orožje« proti stereotipom, spodbujanju večkulturnosti v šolah ter 

pri izobraževanju in usposabljanju bodočih učiteljev. Nedvomno spodbuja kritično razmišljanje in 

nasprotovanje predsodkom. V času globalizacije in demografskih sprememb večkulturna vzgoja 

ponuja načine za izboljšanje učnih rezultatov in obogatitev učnega načrta za vse učence. Eden 

najboljših načinov, s katerim se države lahko lotijo inkluzivne pedagogike, je, da jo vključijo v svoje 

izobraževalne ustanove z inovativnimi praksami. 

Drugi predlogi za multikulturno izobraževanje:  

o Šole bi potrdile raznolikost in zagotovile enakost glede rase, etnične pripadnosti, vere, kulture, 

nacionalnega izvora, socialno-ekonomskega statusa, spola, sposobnosti, jezika, spolne 

usmerjenosti, fizičnega videza ali drugih različnosti za učence, profesorje in osebje (Lewis & 

Paik, 2001). 

o Učitelji lahko sodelujejo v večkulturnih programih usposabljanja, da se naučijo biti kulturno 

odzivni in ustvariti bolj enakopravno in demokratično okolje ter izboljšati svoje znanje in 

razumevanje različnih kultur. 

o Učiteljem bi bilo treba zagotoviti stalen strokovni razvoj, da bi podprli njihovo učno prakso v 

kulturno raznolikem razredu (Krummer, 2013). 
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Spodaj najdete druge projekte/načrte o multikulturnem 

izobraževanju 

o IMCAP (izboljšanje učne uspešnosti otrok migrantov)  

▪ Cilj projekta je premostiti vrzel med priseljenskimi starši šoloobveznih otrok in njihovimi učitelji. 

 o Rezultati projekta:  

▪ IO1: Knjižica o krepitvi zmogljivosti za pripravo učiteljev na delo v kulturno raznolikem razredu 

in dejavno vključevanje staršev različnih etničnih pripadnosti v izobraževalni proces.  

▪ IO2: Kulturni priročnik za starše, da se seznanijo s kulturo države gostiteljice, trenutnim šolskim 

sistemom in tem, kaj se od njih pričakuje.  

▪ IO3: Omrežna platforma za šole/učitelje, da lahko izvajajo redno izmenjavo znanja in tako spodbujajo 

sodelovalni pristop k učenju.  

Spletna stran: http://imcap-erasmus.site/ 

 

o MCREATE (Migrantski otroci in skupnosti v Evropi, ki se spreminja) 

▪ Splošni cilj projekta je spodbuditi vključevanje različnih skupin migrantskih otrok s sprejetjem na otroka 

osredotočenega pristopa k integraciji migrantskih otrok na izobraževalni in politični ravni. 

o Rezultati projekta: 

● Raziskovalne dejavnosti z izobraževalnim osebjem, šolskimi sistemi, novo prispelimi migranti, 

prebivalci za daljši čas in lokalnimi otroki 

● Terensko delo z otroki v šolah in otroki v tranziciji bo potekalo v taboriščih, zavodih in azilnih domovih. 

● Priporočila politike prek integracijskega laboratorija 

Spletna stran: https://www.micreate.eu/ 

 

o TIES (Poučevanje priseljevanja v evropskih šolah) 

▪ Projekt razvija inovativne učne module za prenos akademskega znanja o migracijah v evropske učilnice. 

o Rezultati projekta: 

▪ Smernice najboljše prakse 

▪ Deset učnih tečajev, ki pokrivajo različne vidike migracij, ki se bodo poučevali v učilnicah po vsej Evropi, 

Spletna stran: https://teachingmigration.eu/ 

 

Viri 

http://imcap-erasmus.site/
https://www.micreate.eu/
https://teachingmigration.eu/
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o EU PASSAGE Report Output 1.3. EU PASSAGE Ecosystem of Needs, Practices Target Groups, Stakeholders and Mode of 

Work Report 

o Gardiner, M. (2004). Administrator Preparation for Multicultural Leadership: Inside Four Nationally Accredited 

Programs. Volume 2, Number 3 

o Nieto, S. (2000). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education (3rd ed.). New York: 

Longman. 

o Ljudska univerza Ptuj. (2021). Transnational PASSAGE Ecosystem of Needs, Practices Target Groups, Stakeholders and 

Mode of Work Report. Retrieved May 29, 2022, from https://passageproject.eu/wp-

content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf  

o Shapson, S., & D’Oyley, V. (1984). Bilingual and multicultural education: Canadian perspectives. Clevedon, Avon: 

Multilingual Matters. 

Priporočeno gradivo 

o Educational leaders’ perceptions of multicultural education in teachers’ professional development: a case 

study from a Canadian school district 

o Handbook of Research on Multicultural Education, 2nd Edition 

o How to Provide a Multicultural Education  

o Leading the multicultural school: Some insights from dedicated school leaders 

o Student Leaders for Multicultural Inclusion Strengthening multicultural inclusion through student voice, 

agency and leadership 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796128.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796128.pdf
https://passageproject.eu/wp-content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf
https://passageproject.eu/wp-content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2019.1615249?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2019.1615249?scroll=top&needAccess=true
https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Research+on+Multicultural+Education%2C+2nd+Edition-p-9780787959159
https://onlinegrad.baylor.edu/resources/multicultural-education-strategies/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0892020620973041
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/multicultural/Student_Leaders_for_Multicultural_Inclusion.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/multicultural/Student_Leaders_for_Multicultural_Inclusion.pdf

