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Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in 

medkulturni dialog



Medkulturni dialog

 5. kriterij v medkulturnem modelu vključevanja

 Je dialog možen, 

 če smo evrocentrični, 

 če mislimo, da smo mi več(vredni), 

 če izhajamo iz pozicije moči, 

 bi drugim radi „pomagali“?
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Dialog

 medkulturni dialog = dialog med kulturami

 dialog je možem med ENAKOVREDNIMI partnerji

 drug od drugega se učimo

 sodelujemo

 sodelujemo VEČKRAT

 se spoznavamo

 presegamo stereotipe, predsodke



5. kriterij v modelu 
medkulturnega vključevanja
 skladno z večkulturnostjo na šoli

 sodelovanje z otroki in s starši priseljenci

 pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev

 medkulturne učne ure in medkulturne šolske 
prireditve (umetnost, znanost, gospodarstvo, kultura 
itd. – ne le kulinarika in folklora!!!)

 gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev v šolski 
knjižnici

 javno vidna večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, objavah 
na spletni strani, na razstavah itd. prispevki v različnih 
maternih jezikih)



Skupaj z njimi, ne o njih

Eduka –Vzgajati k različnosti, Rezultati, http://www.eduka-itaslo.eu/
Alma Bejtullahu

http://www.eduka-itaslo.eu/


Skladno z večkulturnostjo na šoli

Skladno 

z 

večkulturnostjo, 

večjezičnostjo, 

več verami

na šoli.

Ne načelno, ampak izhajajoč iz prisotne resničnosti.



Pouk maternih jezikov in kultur
otrok priseljencev 

 MIZŠ vsako jesen razpiše prijavo

 Bronka Straus, bronka.straus@gov.si, tel: 01 400 53 31

 učitelji iz lokalnega okolja

 učitelji poslani iz države (Hrvaška, Makedonija)

 prostovoljci

 društva

 starši



?
 pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev (fakultativno 

in kot izbirni predmeti v 3. triletju)
 spodbuda za učenje maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh 

učencih

 kvalitetni temelji v maternem jeziku – lažje učenje drugih 
jezikov

 Bi se vi odrekli svojemu maternemu jeziku v tujini?
 Kako bi govorili doma s svojim otrokom?
 Bi poiskali slovensko društvo? (npr. 27 v Nemčiji, 44 v državah 

naslednicah nekdanje Jugoslavije)
 Bi poslali svojega otroka k dopolnilnemu pouku slovenščine?



Sodelovanje 
z otroki in s starši priseljenci

 povabimo k sodelovanju starše in otroke priseljence, ki so 
tu že nekaj let, govorijo oba jezika (slovenski in materni in 
še kakšnega)

 iščemo pozitivne primere / dobre prakse
 večinoma se zelo radi odzovejo
 +
 društva priseljencev
 učitelji maternih jezikov in kultur
 aktivni posamezniki
 nevladne organizacije, društva, družinski in mladinski 

centri



Medkulturne učne ure in 
medkulturne šolske prireditve 
 umetnost, znanost, gospodarstvo, kultura, šport itd. 

 predstavljajte tisto, kar poznate, kar vam je blizu

 ne le kulinarika in folklora!!!

Tipično,
tradicionalno slovensko

- vsak dan?



Prvo medkulturno srečanje, SUAŠ, 
Ljubljana, 17. 5. 2016

Program:
 glasbilo »qiftelija«
 makedonska pesem
 črnogorska pesem
 albanski ples
 intervju z dr. Lidijo Dimkovsko, pesnico, prevajalko
 delavnica Spoznajmo cirilico
 delavnica Naučimo se albansko
 delavnica Lažni prijatelji med 
srbohrvaščino in slovenščino
 pogostitev
 vodja: prof. Stina Scozzai, SUAŠ

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.124
0522805965758.107374187
5.182917225059660&type
=3&notif_t=like&notif_id
=1464169513810390

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1240522805965758.1073741875.182917225059660&type=3&notif_t=like&notif_id=1464169513810390


Medkulturnost po slovensko: 
kulinarika & folklora – bosanska kuhinja: 

„Veliko več kot burek in kava“ (dr. J. Bogataj)



Dejavnosti 
priseljencev



Medkulturne učne ure, 
http://www.eduka-itaslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Priro%C4%8Dnik-za-

izvajanje-programa-UVOP1.pdf

 pri posameznih učnih urah

 pri različnih učnih predmetih

 delavnice za razvoj medkulturne zmožnosti

http://www.eduka-itaslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Priro%C4%8Dnik-za-izvajanje-programa-UVOP1.pdf


Gradivo v maternih jezikih otrok 
priseljencev v šolski knjižnici

• leposlovje v maternih jezikih
• večjezične izdaje
• slikovni slovarji
• slovarji



Javno vidna večjezičnost na šoli 

 v šolskem glasilu

 razstave itd. 

 prispevki v različnih maternih jezikih & slovenščini

 objave na spletni strani šole

 vabila staršem

 osnovne informacije o šoli v različnih maternih jezikih





Priporočam: obisk javnih dogodkov, 
predstavitev življenjskih zgodb pri pouku 

Marijanca Ajša Vižintin, Arbnore Avdylaj, Vael
Hanuna, Simona Lečnik, SVIZ, Ljubljana, 6. 6. 2016
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Hvala za vašo pozornost.

vizintin@zrc-sazu.si

https://lezdrugimismo.si/sl
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