Eurydice Prelet politik
Vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem
v šole v Evropi: Nacionalne politike in ukrepi

Izobraževanje
in
usposabljanje

Eurydice: Prelet politik
Vključevanje učencev
s priseljenskim ozadjem
v šole v Evropi
Nacionalne politike in ukrepi
Prelet politik predstavlja glavne ugotovitve poročila Eurydice o
vključevanju učencev s priseljenskim ozadjem v šole v Evropi (Integrating
Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National
Policies and Measures), objavljenega januarja 2019 pod pokroviteljstvom
Evropske komisije. Informacije, ki jih je zbralo omrežje Eurydice, temeljijo
na obstoječih predpisih in priporočilih za šolsko leto 2017/18 v 42
izobraževalnih sistemih. Dopolnjene so z ugotovitvami iz strokovne
literature in statistične analize rezultatov raziskav Eurostat, IEA PRILS 2016
in ICCS 2016.

Avtorji EACEA
Sogol Noorani (koordinatorka)
Nathalie Baïdak
Anita Krémó
Jari Riiheläinen
Postavitev in grafična obdelava
Patrice Brel
Stiki
Xethali Aikaterini
Communication and Publications
Tel.: +32 2 295 72 66

Izobraževanje
in
usposabljanje

Naslov izvirnika: Eurydice Brief Integrating Students from Migrant
Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures
Slovensko različico izdalo: Ministrstvo za izobraževanje in šport
Za izdajatelja: Maja Mihelič Debeljak
Prevod: Saša Ambrožič Deleja
Jezikovni pregled: Petra Tomše
Uredila: Tanja Taštanoska
Ljubljana, marec 2020

EC-03-19-005-SL-N (PDF)
ISBN 978-92-9484-000-4 (PDF)
doi:10.2797/850239 (PDF)
© Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2019.

ZAKAJ JE VKLJUČEVANJE UČENCEV
S PRISELJENSKIM OZADJEM V ŠOLE
POMEMBNA TEMA?
Učenci, ki se dobro vključijo v sistem, imajo, sodeč po učnih dosežkih in odnosih, boljše
možnosti za uresničitev svojih potencialov. Učenci s priseljenskim ozadjem se soočajo s
številnimi izzivi, povezanimi z vključevanjem, ki lahko vplivajo na njihovo učenje in razvoj. V
znanstveni literaturi prepoznamo tri oblike izzivov:

Učenci priseljenci
zaostajajo za
svojimi vrstniki,
rojenimi v državi
gostiteljici, v večini
evropskih
izobraževalnih
sistemov.



izzivi, povezani s procesom priseljevanja (npr. odhod iz domovine, učenje novega
jezika, spoznavanje in sprejemanje novih pravil in rutin v šoli itd. ter vpliv takšnih
stresorjev akulturacije na vsesplošno dobrobit učenca priseljenca) (Hamilton,
2013);



izzivi, povezani s splošnim socialno-ekonomskim in političnim ozadjem (npr.
politike, ki vplivajo na razpoložljivost virov izobraževalnih sistemov in šol za
promocijo vključevanja, ter bolj splošne politike, ki spodbujajo vključevanje in
enakost) (Sinkkonen in Kyttälä, 2014);



izzivi, povezani s participacijo učencev v izobraževanju, vključno z omejenostjo
začetnega preverjanja znanja, ki ne upošteva vedno različnih vidikov pri umeščanju
prišlekov v sistem (poleg učnih so to lahko še socialni, čustveni in zdravstveni
vidiki); razporeditvijo v neustrezen oddelek; poukom jezika, ki ni prilagojen
potrebam učencev, ki govorijo drug materni jezik; nezadostno učno pomočjo ter
pomanjkljivo socialno in čustveno podporo; učitelji, ki niso usposobljeni in/ali
nimajo zadostne podpore pri delu z drugačnimi učenci v oddelku; nezadostnim
sodelovanjem med domačim in šolskim okoljem ter nezadostno prožnostjo ali
neprožnostjo financiranja za ustrezno izvedbo in podporo – to je samo nekaj
primerov (Reakes, 2007; Hamilton, 2013; Nilsson in Axelsson, 2013; Trasberg in
Kond, 2017).
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Zato ni presenetljivo, da imajo učenci priseljenci slabše učne dosežke in se slabše počutijo v
šoli v primerjavi z učenci, rojenimi v večini evropskih držav gostiteljic. Po rezultatih raziskave
PISA OECD 2015 je v večini sodelujočih evropskih držav delež učencev priseljencev z nižjimi
dosežki večji od deleža takšnih učencev, rojenih v državi gostiteljici, razlika ostaja tudi ob
upoštevanju socialno-ekonomskega statusa (OECD, 2016).
Podobno je po zadnjih podatkih Eurostata(1) delež učencev, rojenih v tujini, ki zgodaj
opustijo izobraževanje in usposabljanje, večji od deleža takšnih učencev, rojenih v državi
gostiteljici, skoraj v vseh evropskih državah, za katere so na voljo podatki. Zato je v 17
izobraževalnih sistemih(2) v Evropi med pomembnejšimi vprašanji, kako zmanjšati delež
učencev priseljencev z nizkimi učnimi dosežki in kako jih zadržati v sistemu.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

(1)

Eurostat, Anketa o delovni sili [edat_lfse_02] (podatki, pridobljeni junija 2018).

(2)

BE nl, CZ, DK, ES, FR, MT, NL, AT, PT, FI, UK-WLS, UK-NIR, CH, LI, NO, RS, Severna Makedonija.
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Sekundarna analiza ozadenjskih podatkov raziskav IEA PIRLS 2016(3) in ICCS 2016(4) je
pokazala, da v primarnem in nižjem sekundarnem izobraževanju v večini evropskih držav ni
statistično pomembnih razlik med učenci priseljenci in učenci, rojenimi v državi gostiteljici,
glede njihovega občutka pripadnosti šoli in izkušnje medvrstniškega nasilja.
Pomembne statistične razlike pa so zabeležili med učenci na primarni ravni, ki doma
govorijo učni jezik, in tistimi, ki ga ne. Slednji čutijo manjšo pripadnost šoli in povedo, da
so pogosteje žrtev medvrstniškega nasilja v skoraj vseh evropskih državah, vključenih v
raziskavo PIRLS 2016. Raziskava o državljanski vzgoji (ICCS) 2016, ki vključuje učence na
nižji sekundarni ravni, je zaznala manjše razlike v občutku pripadnosti šoli in izkušnji
medvrstniškega nasilja med učenci, ki učni jezik govorijo doma, in tistimi, ki ga ne, in tudi
te v manj državah.

Vsebinsko ozadje evropske politike
Zgornje ugotovitve nakazujejo, da je pomembno pomagati otrokom in mladim s
priseljenskim ozadjem, da se uspešno vključijo v izobraževalni sistem in prek tega v družbo.
Brez tovrstne spodbude ti otroci ne morejo uresničiti svojih potencialov. Zato je tovrstna
skrb ves čas v ospredju na evropski ravni; v zadnjih letih je več političnih pobud EU
naslavljalo različne izzive in težave, s katerimi se srečujejo ti učenci.
Pomembna nedavno sprejeta dokumenta sta Akcijski načrt Evropske komisije 2016 za
vključevanje državljanov tretjih držav(5) in Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in
Svetu Zaščita otrok pri migracijah 2017(6). V prvem je med drugim izobraževanje in
usposabljanje obravnavano kot najpomembnejše orodje za vključevanje. V slednjem so
določeni ukrepi za izboljšanje zaščite vseh otrok priseljencev v vseh fazah procesa
vključevanja, tudi ocena potreb posameznega otroka čim prej po prihodu in dostop do
izobraževanja brez odlašanja in neodvisno od statusa.
Na tej podlagi je Svet 2018 izdal Priporočilo o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega
izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja(7), ki poudarja pomembnost
zagotavljanja učinkovitega in enakopravnega dostopa do kakovostnega vključujočega
izobraževanja z vso potrebno podporo vsem učencem, vključno z učenci s priseljenskim
ozadjem.

O poročilu Eurydice
V tem povzetku poročila je kratek pregled glavnih ugotovitev iz poročila Eurydice
'Vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem v šole v Evropi: Nacionalne politike in
ukrepi'. Osnovni cilj poročila je podpreti sodelovanje v evropskem prostoru na področju
izobraževanja učencev priseljencev, in sicer s primerjalno analizo najpomembnejših politik
in ukrepov (glejte sliko 1).

(3)

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/index.html

(4)

https://iccs.iea.nl/home.html

(5)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_thirdcountry_nationals_en.pdf

(6)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=en

(7)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
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Učenci na primarni
ravni izobraževanja
(ISCED 1), ki doma
ne govorijo učnega
jezika, izražajo
manj pripadnosti
šoli in doživljajo več
medvrstniškega
nasilja v šoli.

Eurydice: Prelet politik | Vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem v šole v Evropi

Uvod v poročilo je poglavje o vsebinskem ozadju: demografski podatki o priseljevanju v
Evropi. Sledijo podatki o učnih dosežkih učencev priseljencev in o občutku dobrobiti teh
učencev v šoli. Sledi primerjalna analiza v dveh delih:


Odslikava politik in ukrepov v 42 izobraževalnih sistemih omrežja Eurydice na
področjih: upravljanje; dostop do izobraževanja; jezik; učna in psihosocialna
pomoč ter učitelji in ravnatelji. Odslikava temelji na kvalitativnih podatkih
omrežja Eurydice o uradnih predpisih in priporočilih v zvezi z vključevanjem
učencev s priseljenskim ozadjem v šole v Evropi.



Podrobnejša analiza nekaterih politik in ukrepov o vključevanju, ki so
neposredno povezani s posameznim otrokom, v deset posebej izbranih
izobraževalnih sistemih (Nemčija – Brandenburg, Španija – Avtonomna
skupnost Katalonija, Francija, Italija, Avstrija, Portugalska, Slovenija, Finska,
Švedska in Združeno kraljestvo – Anglija). Ta bolj poglobljena analiza poteka
po oseh dveh konceptualnih razsežnosti. Prva naslavlja politike spoštovanja
jezikovne in kulturne raznolikosti, druga pa obravnava celosten pristop do
otroka.

V
poročilu
so
zbrane
informacije o tem, ali
obstajajo
predpisi
in
priporočila na najvišji ravni,
ki so neposredno povezani
z vključevanjem učencev s
priseljenskim ozadjem v
šole, in njihova vsebina.
Razširjena
analiza
(tj.
značilnosti izobraževalnih
sistemov
ali
socialnoekonomskega/političnega
ozadja) ni zajeta v to
poročilo. V njem tudi ni
podatkov o tem, ali se
analizirane
politike
in
ukrepi resnično udejanjajo
na lokalni ravni ali ravni
šole in v kolikšni meri; ni
niti podatkov o drugih
morebitnih ukrepih, ki so
jih sprejeli na lokalni ali
šolski ravni.

Slika 1: Vsebinski okvir za analizo
politik in ukrepov za spodbujanje vključevanja učencev s
priseljenskim ozadjem v šole
Socio-ekonomski in politični okvir
Izobraževalni sistem
Šole
Šolska skupnost

Starši/družine
Podporno omrežje za strokovne delavce
(učitelji, ravnatelji, pomočniki, mediatorji, psihologi itd.)

Pouk jezika
in pomoč +
medkulturna
vzgoja

Učna pomoč +
socialno-čustvena
pomoč

Koordinacija, financiranje, spremljanje in presoja učinka

Vir: Eurydice.

Povzetek poročila se začne z vprašanjem, zakaj je proces vključevanja pomembno
vprašanje za učence priseljence v šolah. Sledi razlaga pojma 'učenci s priseljenskim
ozadjem' in nato zbir izobraževalnih politik in ukrepov po Evropi, sprejetih na najvišji ravni,
ki spodbujajo vključevanje teh učencev.
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Razvrščeni so v štiri glavna poglavja:
1. Dostop do izobraževanja in usposabljanja,
2. Pomoč pri učenju jezika v jezikovno in kulturno raznolikih okoljih,
3. Celosten pristop do otroka pri poučevanju in učenju,
4. Celovitost pristopov do oblikovanja politik.

Kako razumemo pojem 'učenci s priseljenskim ozadjem'?
V tem poročilu so v središču pozornosti otroci in mladi s priseljenskim ozadjem. To so
učenci, ki so nedavno prišli v državo gostiteljico – prva generacija, učenci druge generacije
priseljencev ali učenci priseljenci, ki so se vrnili. Razlogi za preselitev (npr. ekonomski ali
politični) so različni in prav tako pravni status teh učencev  lahko so državljani, osebe z
dovoljenjem za prebivanje, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, mladoletne osebe brez
spremstva ali priseljenci, ki nimajo formalnega statusa. Bivanje v državi gostiteljici je lahko
kratkoročno ali dolgoročno in priseljenci lahko imajo (ali pa tudi ne) pravico sodelovati v
formalnem izobraževalnem sistemu države gostiteljice. V poročilu so obravnavani otroci in
mladi priseljenci iz EU ali drugih držav.
Na tej splošni definiciji temelji primerjava izobraževalnih politik 42 izobraževalnih sistemov
za vključevanje učencev priseljencev. V uradnih dokumentih različnih pristojnih organov za
izobraževanje je poudarek na eni ali dveh posebnih značilnostih, na podlagi katerih se
odloča, kdo je upravičen do ugodnosti iz politik in ukrepov. Na sliki 2 je razvidno, da politični
odločevalci v večini izobraževalnih sistemov najpogosteje upoštevajo 'državo izvora' in
'status rezidenta/priseljenca' pri prepoznavanju učencev priseljencev, nadaljnji merili sta
'domači jezik' in 'država rojstva' učencev.
Slika 2: Najpogostejša merila za prepoznavanje otrok in mladih s priseljenskim ozadjem,
2017/18

Država državljanstva
Status prebivalca/priseljenca
Domači ali prvi jezik
Država rojstva
Država rojstva staršev
Država državljanstva staršev
Dokumenti na najvišji ravni NE
določajo meril in definicij
Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika je v izvirnem poročilu v poglavju I.1 'Vodenje in upravljanje' (glejte sliko I.1.1).

Nasprotno je 'država rojstva staršev' manj pogosto v rabi kot identifikator učenca
priseljenca. Ker se na ta podatek pri opredelitvi ciljnih skupin ne sklicuje pogosto, ne
preseneča, da so politike o priseljevanju in izobraževanju redko usmerjene v drugo
generacijo, tj. učence, rojene v državi, v kateri trenutno prebivajo, od katerih je vsaj eden
od staršev rojen v tujini. V resnici so samo iz Italije poročali o takšnih politikah. Podobno v
samo nekaj državah, med njimi v Estoniji, Franciji, Latviji, Litvi, Sloveniji in na Poljskem, z
izobraževalnimi politikami izrecno naslavljajo učence priseljence, ki se vrnejo v državo
svojega državljanstva iz druge države, v kateri so bivali kot mednarodni priseljenci.
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Eurydice: Prelet politik | Vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem v šole v Evropi
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

V večini držav je
delež priseljencev,
mlajših od 15 let,
manj kot 10
odstotkov.

Podatki Eurostata o priseljevanju v Evropi kažejo, da število oseb, ki vstopajo v države članice
EU, niha iz leta v leto in se zelo razlikuje med državami. V zadnjih desetih letih je bilo število
najvišje leta 2007 (okoli 4 milijone), 2015 (okoli 4,7 milijona) in 2016 (okoli 4,3 milijona). Te
številke vključujejo priseljevanje med državami v Evropi in iz držav, ki niso članice EU(8).
Statistični podatki za posebno starostno skupino – osebe, mlajše od 15 let – kažejo, da v
skoraj vseh državah, v katerih imajo podatke, rojeni v tujini predstavljajo manj kot deset
odstotkov te populacije (glejte sliko 3). Številke so pod petimi odstotki v 17 državah in med
pet do deset odstotki v desetih državah. Luksemburg je osamljen primer, zelo verjetno
zaradi velikosti države in pomembnega pritoka visoko usposobljenih delavcev, priseljencev
iz sosednjih držav.
Slika 3: Delež oseb, rojenih v tujini, mlajših od 15 let, med vsemi mladimi v isti starostni
skupini, 2017

15–20 %
10–14,99 %
5–9,99 %
1–4,99 %
Ni podatkov.

Vir: Eurostat, populacija 1. 1. po starostni skupini, spolu in državi rojstva [migr_pop3ctb] (podatki, pridobljeni junija
2018).

Pojasnjevalna opomba
Slika je v izvirnem poročilu v poglavju 'Vsebinski okvir' (glejte sliko 14).

Kako oblasti v Evropi podpirajo šole pri vključevanju učencev
priseljencev?
Vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem v šolo je zelo kompleksen proces, katerega
cilj je, da otrokom in mladostnikom omogoči dostop do kakovostnega izobraževanja ter vso
potrebno pomoč in podporo pri učenju jezika, samostojnem učenju in reševanju socialnočustvenih težav. Otrokom pomaga, da se prilagodijo novemu šolskemu okolju in
napredujejo k učnim ciljem. Korak naprej v tem procesu je vzpostavitev okolja, v katerem
se učenci z raznolikimi ozadji in različnimi potrebami počutijo varne, spoštovane, cenjene,
v katerem se lahko učijo.

(8)

Eurostat, priseljevanje po starostni skupini, spolu in državljanstvu [migr_imm1ctz] (podatki, pridobljeni junija
2018).
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1. Dostop do izobraževanja in usposabljanja
Dostop do izobraževanja in usposabljanja je temeljna človekova pravica, ki ne sme biti
pogojena s pravnim statusom osebe. Vendar dostop sam po sebi ni dovolj, če ni povezan s
kakovostnim izobraževanjem in usposabljanjem, tj. z možnostjo vpisa v šolo s kakovostnimi
poukom, učenjem in podporo ter dostopa do izobraževalne poti, na kateri bo učenec
zadovoljil svoje učne potrebe in ambicije (Evropska komisija, 2013). Otroci in mladostniki
s priseljenskim ozadjem se lahko soočajo s težavami pri obeh.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

V večini evropskih izobraževalnih sistemov imajo šoloobvezni otroci in mladostniki s
priseljenskim ozadjem enake pravice in dolžnosti sodelovati v izobraževanju kot njihovi
vrstniki, rojeni v državi gostiteljici. Enakih pravic in dolžnosti nimajo določene kategorije otrok
in mladostnikov priseljencev v osmih državah (Bolgarija, Danska, Litva, Madžarska,
Romunija, Švedska, Severna Makedonija in Turčija). Na primer, v Romuniji, Severni
Makedoniji in Turčiji imajo otroci in mladostniki priseljenci s statusom rezidenta pravico, ne
pa dolžnosti sodelovati v izobraževanju. Navkljub evropskim dogovorom(9), ki določajo, da
so pristojni nacionalni organi dolžni zagotoviti dostop do izobraževanja prosilcem za azil v
treh mesecih od oddaje prošnje za mednarodno zaščito, nepolnoletni prosilci za azil na
Danskem, v Severni Makedoniji in Turčiji nimajo enakih pravic do izobraževanja kot učenci,
rojeni v državi gostiteljici. V najbolj negotovem položaju so mladoletne osebe z neurejenim
statusom priseljenca v Bolgariji, na Danskem, v Litvi, na Madžarskem, v Severni Makedoniji
in Turčiji, saj nimajo enakih pravic sodelovati v izobraževanju kot vrstniki, rojeni v državi
gostiteljici. Na Švedskem se lahko priseljenci z neurejenim statusom vključijo v obvezno
izobraževanje, vendar tega niso dolžni storiti.

Šoloobvezni otroci
priseljenci in
mladostniki imajo v
večini evropskih
izobraževalnih
sistemov enake
pravice in dolžnosti
kot njihovi vrstniki,
rojeni v državi
gostiteljici.

Obstaja tveganje, da otroci in mladostniki – priseljenci, ki nimajo istih pravic in dolžnosti v
povezavi z obveznim izobraževanjem v državi gostiteljici, pomembno zaostanejo za vrstniki
v kognitivnem in socialno-čustvenem razvoju.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Za mlade s priseljenskim ozadjem, ki niso več šoloobvezni, sta pogosta dva scenarija:
predhodno so pridobili zadostno izobrazbo, da lahko nadaljujejo na višjo raven izobraževanja
v državi gostiteljici, ali niso zaključili obveznega izobraževanja in morajo dokončati dopolnilno
izobraževanje, da pridobijo enakovredno izobrazbo. V obeh primerih imajo ti učenci v večini
izobraževalnih sistemov enake pravice do izobraževanja kot šoloobvezni otroci.
Vendar v 13 izobraževalnih sistemih(10) nekateri mladi s priseljenskim ozadjem (večinoma
prosilci za azil ali priseljenci z neurejenim statusom), ki niso več šoloobvezni, a morajo še
dokončati obvezno izobraževanje, nimajo enakih pravic do udeležbe v obveznem
izobraževanju kot vrstniki, rojeni v državi gostiteljici. Na primer, na Nizozemskem
priseljenci z neurejenim statusom, stari 18 let in starejši, lahko dokončajo izobraževalni
program, ki so ga začeli, preden so dopolnili 18 let, vendar po dopolnitvi 18. leta nimajo
pravice začeti drugega programa (splošnega ali poklicnega). V Belgiji (flamska skupnost)
in Švici mora imeti udeleženec programa za poklicno usmerjeno dopolnilno izobraževanje,
ki vključuje praktično usposabljanje na delovnem mestu v podjetju, dovoljenje za
prebivanje, zato se priseljenci z neurejenim statusom, ki niso več šoloobvezni, ne morejo
vpisati. V Belgiji (flamska skupnost) lahko dokončajo program, če so se vpisali prej, v Švici
pa lahko že vpisani zaprosijo za dovoljenje za začasno prebivanje.

(9)

Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta s 26. 6. 2013 o standardih za sprejem prosilcev za
mednarodno
zaščito
(prenovitev)
[splet]
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN [dostop 22. 10. 2018].

(10) BE nl, BG, CZ, DK, HR, LT, HU, NL, PL, CH, Severna Makedonija, NO, TR.
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Učenci, ki niso več
šoloobvezni in ki
nimajo statusa
prebivalca, nimajo
dostopa do
izobraževanja v 13
izobraževalnih
sistemih.
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Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Začetno preverjanje
znanja
novoprispelih
učencev
priseljencev ni
razširjeno in
celovito v Evropi.

Najvišji organi v 21 evropskih izobraževalnih sistemih(11) zagovarjajo, da je treba upoštevati
znanje učnega jezika novoprispelih učencev priseljencev in/ali rezultate preverjanja
predhodnega znanja. Ti elementi so praviloma odločilni pri odločanju o tem, kako razporediti
učence v šole in/ali zagotoviti učno pomoč, ki jo potrebujejo.

Novoprispele
učence priseljence,
ki nimajo
zadostnega znanja
jezika, da bi lahko
spremljali redni
pouk, pogosto
usmerijo v
pripravljalne
oddelke ali pouk.

Ko se otroci in mladi s priseljenskim ozadjem vpišejo v izobraževalni sistem, jih umestijo v
različna učna okolja. Novoprispeli učenci, ki imajo zadostno znanje učnega jezika, da lahko
spremljajo redni pouk, so praviloma razvrščeni v redne oddelke za vse predmete skupaj z
vrstniki, rojenimi v državi gostiteljici. Na Češkem, v Latviji, na Slovaškem, v Združenem
kraljestvu (Škotska) in Črni Gori vse novoprispele učence priseljence razporedijo v redne
oddelke za vse predmete na vseh ravneh izobraževanja.

Merila preverjanja znanja učnega jezika in/ali znanja, ki so lahko podlaga za zagotavljanje
doslednosti začetnega preverjanja znanja učencev priseljencev med šolami v
izobraževalnem sistemu, obstajajo samo v 18 izobraževalnih sistemih.(12) Samo v štirih od
desetih izobraževalnih sistemov pod drobnogledom v drugem delu poročila (Španija –
Avtonomna skupnost Katalonija, Portugalska, Švedska in Finska) so z uradnimi dokumenti
določili, da je treba poleg znanja učnega jezika in predhodnega znanja preveriti tudi socialno
in čustveno dobrobit učencev.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Novoprispeli učenci priseljenci, ki nimajo zadostnega znanja ali ne znajo učnega jezika,
začnejo obiskovati pripravljalne oddelke ali pouk.(13) Poznamo tri oblike organiziranosti teh
oddelkov:


Učenci so razporejeni v redne oddelke za večino ur pouka, za nekaj ur pouka pa v
ločene skupine.



Učenci so razporejeni v ločene skupine za večino ur pouka in se pridružijo vrstnikom
v rednih oddelkih samo pri določenih predmetih (pri športu, umetnosti in glasbi,
kjer se lahko družijo in sodelujejo pri pouku tudi z omejenim znanjem jezika).



Učenci so razporejeni v ločene skupine za vse ure pouka.

Po navedbah strokovne literature pripravljalni oddelki ali pouk omogočijo več časa in
prostora za poučevanje in učenje učnega jezika kot takojšnja vključitev v redne oddelke in
redni pouk (Koehler, 2017). Vseeno pa strokovnjaki opozarjajo, da lahko pripravljalni
oddelki ali pouk ovirajo proces vključevanja, saj ločujejo učence priseljence od vrstnikov,
rojenih v državi gostiteljici. Še več, učenci lahko nazadujejo, če je prevelik poudarek na
učenju učnega jezika, saj nimajo pouka drugih predmetov (Nilsson in Bunar, 2016).
Ker so prepoznali morebitne negativne posledice dolgotrajnega ločenega pouka na učne
dosežke in socialno vključevanje novoprispelih učencev priseljencev, so v 21(14) od 33
sistemov izobraževanja omejili trajanje pripravljalnih oddelkov ali pouka za posameznega
učenca, večinoma na eno ali dve leti. Usmerjena pomoč pri učenju jezika in/ali učna pomoč
za novopriseljene učence se običajno zagotovi najprej v pripravljalnih oddelkih in nadaljuje
v rednem izobraževanju.

(11) BE de, BG, CZ, DK, DE, ES, FR, HR, IT, CY, LU, MT, RO, SI, SK, FI, SE, CH, LI, ME, RS.
(12) BE de, BG, DK, DE, ES, FR, CY, LU, MT, NL, AT, PT, RO, FI, SE, CH, LI, ME.
(13) Pripravljalni oddelki – v nekaterih državah so to 'sprejemni oddelki' ali 'prehodni oddelki' – so ločeni oddelki ali
pouk, pri katerem novoprispeli učenci priseljenci sledijo intenzivnemu pouku jezika in v nekaterih primerih
prilagojenemu učnemu načrtu drugih predmetov z namenom, da se pripravijo za boljšo vključitev v redne oddelke
(Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2017).
(14) BE fr, BE de, BE nl, DE, EE, EL, FR, HR, IT, CY, LT, LU, AT, PL, RO, SI, FI, SE, CH, LI, NO.

9

Pristojni v izobraževanju poskušajo omejiti morebitne negativne učinke pripravljalnih
oddelkov na učenje učencev priseljencev tudi tako, da pripravijo vsebinsko razširjene učne
načrte, ki poleg poučevanja jezika določajo tudi poučevanje drugih predmetnih vsebin. V
13(15) od 33 sistemov izobraževanja, v katerih izvajajo pouk v pripravljalnih oddelkih, je
treba v skladu s centralnimi predpisi in priporočili v teh oddelkih poleg pouka učnega jezika
izvajati tudi pouk drugih predmetov programa (predvsem temeljnih predmetov, kot so
matematika, tuji jeziki, naravoslovje itd.).
Na sliki 4 je razvidno, da v nekaterih državah, kot so Grčija, Francija, Luksemburg, Finska
in Švica, novoprispeli učenci ostanejo v pripravljalnih oddelkih ali pouku tudi do šest let; iz
uradnih dokumentov je razvidno, da morajo pripravljalni oddelki pokriti relativno veliko
predmetov. Nasprotno v državah, kot sta Romunija in Slovenija, v katerih so pripravljalni
oddelki ali pouk usmerjeni ozko na enega ali dva predmeta, učenci priseljenci obiskujejo
takšen pouk relativno kratek čas in velja priporočilo, da učenci obiskujejo redni pouk vseh
predmetov.

Najdaljše trajanje v letih

Slika 4: Omejitev trajanja pripravljalnih oddelkov ali pouka (v letih) in število predmetov
učnega načrta v pripravljalnih oddelkih, primarno, splošno sekundarno in začetno poklicno
izobraževanje (ISCED 1–3), 2017/18

Pojasnjevalna
opomba
Slika temelji na
podatkih izvirnega
poročila iz slike I.2.8 v
poglavju 2 ‘Dostop do
izobraževanja’ in slike
I.3.1 v poglavju 3
‘Učenje jezika in
psihosocialna pomoč’.
Število predmetov

Vir: Eurydice.

2. Pomoč pri učenju jezika v jezikovno in kulturno raznolikem okolju
Znanje učnega jezika je pogoj za dostop do izobraževalnega programa in priložnosti za
učenje, ki jih ponujajo šole. Učni uspeh je zelo odvisen od ravni pismenosti v učnem jeziku.
To velja za vse učence, še zlasti za tiste iz prikrajšanih okolij, kar vključuje tudi nekatere
kategorije učencev priseljencev (Evropska komisija, 2017). Gre tudi za širša družbena
vprašanja: za gradnjo demokratične in pravične družbe je pomembno, da v sistemu
izobraževanja dobijo vsi otroci priložnost za uresničitev lastnih potencialov.
Jezikovna vprašanja segajo širše od poučevanja učnega jezika. Znanstvene raziskave so
pokazale, da lahko uporabljanje jezikovnih in kulturnih resničnosti učencev pozitivno vpliva

(15) BE fr, BE nl, DK, EL, FR, CY, LT, LU, MT, PL, FI, SE, CH.
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na dobrobit in dosežke v šoli (Thomas in Collier, 1997; Cummins, 2001; Garcia, 2009).
Podatkih, ki smo jih omenili zgoraj, kažejo, da čutijo učenci na primarni ravni izobraževanja,
ki doma ne govorijo učnega jezika, manj pripadnosti šoli in so verjetneje žrtev
medvrstniškega nasilja.
Pouk učnega jezika, domačih jezikov in vseh drugih predmetov programa se izvaja v učnem
okolju, v katerem je ali ni prostora za jezikovno in kulturno raznolikost. Takšno okolje lahko
gradimo z medkulturno vzgojo, saj ta spodbuja nastajanje skupnega učnega in
življenjskega prostora, v katerem se vsi učenci – ne glede na jezikovno ali kulturno ozadje
– lahko pogovarjajo, prepoznavajo podobnosti, ki presegajo njihovo različnost, izkazujejo
medsebojno spoštovanje in morda spremenijo razmišljanje o tem, kako vidijo sebe in
druge.
Pouk učnega jezika
Pouk učnega jezika je za učence priseljence poseben izziv, saj je to pogosto drugi ali dodatni
jezik, ki se ga morajo učenci naučiti in ga obvladati do te mere, da lahko sledijo pouku
drugih predmetov. Z znanjem učnega jezika je lažji tudi proces socializacije v šoli. To so
razlogi, zaradi katerih morajo biti posebni ukrepi za poučevanje učnega jezika del katere
koli celovite politike izobraževanja s ciljem izboljšati vključenost učencev priseljencev v
šolo.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

'Število učencev
priseljencev, ki
potrebujejo pomoč
pri učenju jezika', je
pogosto merilo za
dodelitev sredstev.

Približno dve tretjini vseh najvišjih organov v Evropi, pristojnih za izobraževanje, ki
razpolagajo s proračunom za vključevanje učencev priseljencev v šole, se strinjata, da je
znanje učnega jezika najpomembnejše, zato je 'število učencev priseljencev, ki potrebujejo
pomoč pri učenju jezika', merilo za dodeljevanje finančnih sredstev (glejte sliko 5). V
nekaterih državah upoštevajo tudi druga merila, kot je 'število učencev priseljencev v šoli
in/ali občini'.
Slika 5: Glavna merila za dodelitev sredstev za vključevanje učencev priseljencev,
primarno, splošno sekundarno in začetno poklicno izobraževanje IVET (ISCED 1–3),
2017/18

Število učencev
priseljencev,
ki potrebujejo pomoč
pri učenju jezika.
Število učencev
priseljencev
v šoli in/ali občini.
Ni posebnih meril.
Ni podatka o
proračunskih sredstvih
za vključevanje
priseljencev.

Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika je v izvirnem poročilu v poglavju 1 ‘ Vodenje in upravljanje’ (glejte sliko I.1.8).
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Začetno preverjanje znanja učnega jezika novoprispelih učencev priseljencev ni pomembno
samo za odločitev o tem, v kateri oddelek razporediti učenca, ampak tudi za učitelje, ki
tako dobijo povratno informacijo za načrtovanje podpore učencem, ki takšno pomoč
potrebujejo. Na primer, v Avstriji so nedavno sprejeli ukrepe v povezavi s preverjanjem
znanja učnega jezika. Ti ukrepi se od drugih podobnih razlikujejo po tem, da morajo vsi
učenci, rojeni v državi gostiteljici in priseljenci, opraviti preizkus znanja nemščine pred
vstopom v šolo.
Vsi organi v Evropi, pristojni za izobraževanje, razen v Združenem kraljestvu (Anglija),
Bosni in Hercegovini in Severni Makedoniji, so sprejeli predpise ali priporočila o izvajanju
dodatnega pouka jezika za učence priseljence, v času rednega pouka ali po njem, na vseh
ali samo nekaterih ravneh izobraževanja. Ta dodatni pouk se lahko izvaja v pripravljalnih
oddelkih. V več sistemih izobraževanja, v katerih izvajajo pripravljalne oddelke učitelji,
zaposleni na šoli, morajo ti učitelji pridobiti dodatne kvalifikacije, na primer za poučevanje
učnega jezika kot drugega ali dodatnega jezika.
Učni načrt v smislu širšega okvira za poučevanje učnega jezika lahko olajša učenje. Več
najvišjih organov v Evropi, pristojnih za izobraževanje, je prepoznalo pomembnost
prečnega učnega načrta za pouk jezika. Na primer, 15 organov, pristojnih za
izobraževanje,(16) je kot poseben izziv prepoznalo zmožnosti in kvalifikacije učiteljev za
poučevanje učencev v učnem jeziku, ki je za učence drugi ali dodatni tuji jezik. Dvaindvajset
najvišjih organov, pristojnih za izobraževanje(17), organizira in podpira dejavnosti stalnega
profesionalnega razvoja, v katerih lahko učitelji usvojijo te kompetence.
Podrobnejša analiza desetih sistemov izobraževanja v drugem delu poročila pokaže, da v
vseh šteje učni jezik za prečno kompetenco. To pomeni, da vsi učitelji (učitelji jezikov in
ostalih predmetov) pomagajo vsem učencem, tudi učencem priseljencem, izboljšati njihovo
znanje učnega jezika.
V treh od desetih sistemov izobraževanja (Nemčija – Brandenburg, Avstrija in Finska) je
prečni cilj izobraževalnega programa povečanje jezikovne ozaveščenosti.(18) Razvijanje
jezikovne ozaveščenosti med učenjem jezika in ostalih predmetov daje poglobljeni vpogled
v jezikovna vprašanja, zaradi česar je učenje lažje in usvojeno znanje jezika boljše
(Svalberg, 2007). Na Finskem jezikovna ozaveščenost velja za najpomembnejši vidik šolske
kulture, zaradi česar so šole 'skupnosti jezikovne ozaveščenosti'. V tem konceptu so različni
vidiki učenja jezika pomembni za kontekst šole: poudarja se, kako pomembno je znanje
jezika za uspešno učenje, vzajemno delovanje ter gradnjo identitet in socializacijo.
Poleg prečnega pristopa k pouku jezika so na Švedskem in Finskem razvili učni načrt za
pouk učnega jezika kot drugega jezika. Na Finskem je na voljo učencem, katerih domači
jezik nista švedščina in finščina in ki potrebujejo takšen pouk, na Švedskem je na voljo širši
skupini učencev, vendar se izvaja tudi na podlagi posameznih potreb. V obeh državah
učenci lahko sledijo temu učnemu načrtu ves čas šolskega izobraževanja.

(16) BG, DE, EE, EL, IT, CY, LT, LU, MT, PT, SE, IS, ME, NO, RS.
(17) BE de, BG, CZ, DE, EE, IE, ES, EL, CY, LV, LU, MT, AT, PT, SI, SK, FI, CH, IS, LI, ME, NO.
(18) Jezikovna ozaveščenost: občutljivost posameznika na zavedno ozaveščenost narave jezika in vloge jezika v
življenju človeka (Donmall, 1985). Vključuje ideje, kot so izrecno znanje o jeziku, dojemanje in občutljivost pri
učenju jezikov, pouku jezika in uporabi jezika (Združenje za jezikovno ozaveščenost Association for Language
Awareness, 2012, kot videno v Ellis, 2012).
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Pouk domačega jezika
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Zelo redko imajo
učenci priseljenci
priložnost učenja
domačega jezika v
šoli.

V trinajstih sistemih za izobraževanje(19) v Evropi imajo predpise in priporočila za pouk
domačih jezikov v šoli, čeprav je to redko pravica; ko je pravica, praviloma veljajo določeni
pogoji (npr. določeno najmanjše število udeležencev). V sistemih izobraževanja, v katerih
nimajo centralnih politik na to temo, se od učiteljev vseeno ponekod pričakuje, da umeščajo
domač(e) jezik(e) učencev na različne načine. To velja za Francijo, Portugalsko in Združeno
kraljestvo (Anglija). V teh primerih domače jezike uporabljajo kot podporo pri učenju učnega
jezika.
V večini od desetih sistemov izobraževanja pod drobnogledom (Nemčija – Brandenburg,
Španija – Avtonomna skupnost Katalonija, Italija, Avstrija, Slovenija in Švedska) uradni
dokumenti sledijo ideji, da je glavni namen pouka domačih jezikov ohranjanje in promocija
domačega jezika učenca priseljenca. Nadalje, ti dokumenti osvetljujejo tudi pomembno
vlogo, ki jo ima pouk domačih jezikov pri razvijanju medkulturnih kompetenc učencev
priseljencev. Pri pouku domačega jezika učenci priseljenci gradijo svojo (večkulturno)
identiteto in se posledično lažje vključujejo v šolo. V Avstriji in na Švedskem ves proces
šolskega izobraževanja temelji na pouku domačih jezikov. Z drugimi besedami, pouk
domačega jezika spodbuja boljše učne dosežke in dobrobit učencev priseljencev. Na
Švedskem, kjer so organi, pristojni za izobraževanje, določili postopek zelo obsežnega
preverjanja znanja, preverjajo tudi znanje domačega jezika učencev priseljencev.
Finska je edina država od desetih izbranih, v kateri menijo, da pouk domačih jezikov
pomembno prispeva k dvojezičnosti ali raznojezičnosti vseh učencev. V tej državi se
centralni organi, pristojni za izobraževanje, naslanjajo na jezikovno in kulturno raznoliko
okolje, v katerem delujejo šole. Vsi jeziki v šoli se spoštujejo in uporabljajo, vsi so del
kulture na šoli. Učni načrt spodbuja raznojezičnost, v njem učenci gojijo jezikovno
ozaveščenost.
Izmed desetih izbranih sistemov izobraževanja so centralni organi, pristojni za
izobraževanje, samo v Avstriji, na Švedskem in Finskem razvili učni načrt za pouk domačih
jezikov.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Učitelji domačih
jezikov pridejo
poučevati iz tujine
ali so rojeni v
državi, v kateri učijo
in v kateri so tudi
pridobili izobrazbo.

V samo sedmih od 42 sistemov izobraževanja (Španija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska,
Švica in Norveška) so centralni organi, pristojni za izobraževanje, sprejeli priporočila in/ali
predpise o izobrazbi, ki jo morajo imeti učitelji za poučevanje domačih jezikov. Rezultati
analize desetih sistemov izobraževanja kažejo, da lahko delimo sisteme, v katerih imajo
učenci možnost pouka domačih jezikov, v dve kategoriji. V prvi so sistemi izobraževanja, v
katerih učitelji domačih jezikov prihajajo iz države, v kateri se ti jeziki govorijo. To pomeni,
da so učitelji pridobili izobrazbo v teh državah. To velja za Španijo (Avtonomna skupnost
Katalonija) in Italijo, v katerih vzpostavijo sodelovanje s tujimi državami za pouk določenega
jezika. V drugi kategoriji so sistemi izobraževanja (Nemčija – Brandenburg, Avstrija,
Slovenija, Švedska in Finska), v katerih imajo učitelji domačih jezikov različne profile v smislu
izobrazbe in izvora; lahko prihajajo iz tujine ali so priseljenci prve ali druge generacije, ki so
se šolali v Evropi.

(19) DK, DE, EE, ES, IT, LV, LT, AT, SI, SE CH, IS, NO.
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Medkulturna vzgoja
V večini držav po Evropi je medkulturna vzgoja predmet ali tema v nacionalnem kurikulu
ali izobraževalnem programu. Lahko pa je tudi vidik kulture na šoli ali tema dejavnosti na
posebne dni ali za posebne projekte.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Podrobnejša analiza kurikula in drugih uradnih dokumentov desetih izbranih sistemov
izobraževanja je pokazala pomembne razlike glede tega, kako v posameznih sistemih
spodbujajo medkulturno vzgojo. Medkulturna vzgoja je del nacionalnega kurikula ali
programa v devetih od desetih sistemov izobraževanja. Izjema je Portugalska, kjer
medkulturno vzgojo izvajajo v več posameznih pobudah in projektih v državi. Od leta 2018/19
je medkulturna vzgoja na Portugalskem del učnega načrta predmeta državljanstvo in razvoj.
Na Švedskem in v Italiji je medkulturna vzgoja načelo, na katerem je utemeljen celotni
kurikul: šteje za odziv izobraževanja na vedno večjo medkulturno razsežnost naših družb,
ki zadeva vse učence. V Nemčiji (Brandenburg), Španiji (Avtonomna skupnost Katalonija),
Avstriji in na Finskem je medkulturna vzgoja medpredmetna tema in predmeti, v okviru
katerih jo razvijajo, so del kurikula. V Franciji, Sloveniji in Združenem kraljestvu (Angliji)
poučujejo medkulturno vzgojo znotraj posebnega predmeta, predvsem državljanske
vzgoje.
V povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev slika 6 kaže, da v večini od 42
sistemov izobraževanja, v katerih so sprejeli kompetenčni okvir za začetno izobraževanje
učiteljev, ti uradni dokumenti vključujejo kompetence, ki zajemajo medkulturno vzgojo, kot
sta poučevanje v raznolikih, večkulturnih oddelkih in/ali naslavljanje splošne diskriminacije
in predsodkov proti kulturno in jezikovno različnim učencem. V 34 sistemih izobraževanja
učitelji lahko pridobijo vsaj eno od dveh kompetenc prek stalnega profesionalnega
razvoja.(20)
Slika 6: Vprašanja, povezana z medkulturno vzgojo, v kompetenčnem okviru za začetno
izobraževanje učiteljev, 2017/18

Pouk v raznolikih,
večkulturnih razredih.
Splošna vprašanja o
diskriminaciji in prikritih
predsodkih proti kulturno
in jezikovno raznolikim
učencem.
Ni takšnih kompetenc v
kompetenčnem okviru za
začetno izobraževanje
učiteljev.
Ni centralnega
kompetenčnega okvira
za začetno
izobraževanje učiteljev.
Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika temelji na sliki I.4.3 v izvirnem poročilu v poglavju 4 ‘Učitelji in ravnatelji’.

(20) BE fr, BE de, BE nl, BG, CZ, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT LU, HU, MT, AT, PT, RO, SI, SK, FI, SE,
UK-WLS, UK-NIR, UK-SCT, CH, IS, LI, ME, RS, TR.
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3. Celosten pristop do otroka pri poučevanju in učenju
Pristojni organi za izobraževanje lahko pomembno podprejo učence s priseljenskim
ozadjem tako, da sprejmejo potrebne politike in ukrepe, s katerimi šole spodbudijo k
izvajanju celostnega pristopa do otroka in zadovoljevanju njegovih potreb. Poleg podpore
pri učenju jezika in drugih učnih predmetov s takšnim pristopom podpirajo tudi socialni in
čustveni razvoj učencev. Pri tem so učenci v šolah uspešnejši, zmanjša se tveganje slabših
dosežkov in zgodnjega opuščanja šolanja (Trasberg in Kond, 2017).
Kako odgovarjati na holistične potrebe učencev priseljencev
Strokovna literatura navaja, da učenci ne morejo uresničiti svojih učnih in drugih potencialov,
ne da bi jih podpirali pri njihovem socialnem in čustvenem razvoju (Hamilton, 2013; Slade in
Griffith, 2013; Krachman, LaRocca in Gabrieli, 2018). To velja za vse učence, še toliko bolj
pa za učence s priseljenskim ozadjem, ki se soočajo z dodatnimi težavami, kot so socialne in
kulturne ovire, nezmožnost participacije pri vseh šolskih dejavnostih, segregacija in/ali
sovražna obravnava in trpinčenje v družbi gostiteljici (Nilsson in Bunar, 2016; Trasberg in
Kond, 2017). Zato je enako pomembno, da se poleg razvoja jezikovnih spretnosti,
spodbujanja in učnih dosežkov učencev pozornost usmerja tudi na podporo pri osebnem,
socialnem in čustvenem razvoju ter tako ustvarja najboljše pogoje za učenje.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Glavni poudarek
politik in ukrepov za
učno pomoč so prej
učni dosežki kot
socialne in čustvene
potrebe učencev.

V Evropi ima 33 sistemov izobraževanja centralne predpise in/ali priporočila za učno pomoč
(glejte sliko 7). V večini ti ukrepi veljajo za vse učence, ki potrebujejo dodatno učno pomoč,
tudi za učence priseljence. Kljub temu da so učitelji praviloma avtonomni pri izbiri učnih
metod v učilnici, sta najbolj pogosti obliki učne pomoči, ki ju izvajajo učitelji, individualizirana
učna pomoč in diferenciran pouk. Podatki kažejo, da so manj pogoste centralno določene
omejitve velikosti razreda in učna pomoč, ki jo izvajajo učenci, kot sta vrstniško učenje ali
mentorstvo.
Slika 7: Ukrepi učne pomoči v rednih razredih, primarno, splošno sekundarno in začetno
poklicno izobraževanje (ISCED 1–3), 2017/18

Ukrepi, sprejeti posebej za
učence priseljence.
Ukrepi za vse učence, tudi
učence priseljence.
Odgovornost lokalne
oblasti in/ali šol.
Ni centralnih predpisov
in/ali priporočil o ukrepih
za učno pomoč.

Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika temelji na sliki I.3.7 v izvirnem poročilu v poglavju 3 ‘Jezikovna, učna in psihosocialna pomoč’.
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Analiza vsebine uradnih dokumentov v desetih sistemih, izbranih za podrobnejši pregled,
je pokazala, da kljub temu da vsi spodbujajo določene ukrepe učne pomoči za učence z
dodatnimi učnimi potrebami, med katerimi so tudi učenci priseljenci, so praviloma ti ukrepi
osredotočeni predvsem na učne dosežke. Podporo, ki presega kognitivne spretnosti in
naslavlja čustvene in socialne potrebe učencev priseljencev, izvajajo samo v Španiji
(Avtonomna skupnost Katalonija) in posredno na Portugalskem, kjer učno pomoč izvajajo
večdisciplinarni timi, v katerih sodelujejo psihologi, socialni delavci, medkulturni mediatorji
in drugih specialisti.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

S spremljanjem in preverjanjem dosežkov in napredka učencev priseljencev lahko šole
prepoznajo učence, ki potrebujejo dodatno pomoč. Vendar imajo v samo 23 sistemih
izobraževanja(21) učitelji na voljo neko obliko pomoči, kot so orodja za stalno spremljanje ali
nacionalni preizkusi znanja, pripravljeni posebej za preverjanje znanja in spretnosti učencev
priseljencev.
Analiza podatkov desetih izbranih sistemov izobraževanja je pokazala, da je glavni namen
instrumentov za spremljanje praviloma preverjanje znanja jezika, razen v Španiji
(Avtonomna skupnost Katalonija), kjer imajo učitelji na voljo pomoč za stalno spremljanje
in preverjanje učencev priseljencev v obliki svetovalnih timov, specializiranih za jezik,
medkulturnost in socialno kohezijo. Povedano drugače, zdi se, da je v uradnih dokumentih
o stalnem spremljanju učencev priseljencev zelo malo poudarka na drugih kompetencah in
učnih potrebah, tudi socialnih in čustvenih.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Kljub temu da politike učne pomoči učencev priseljencev z dodatnimi učnimi potrebami
obravnavajo predvsem učne dosežke, v sedmih od desetih izbranih sistemov poročajo, da v
nacionalnem kurikulu spodbujajo tudi razvoj socialnih in čustvenih spretnosti vseh učencev.
Kompetence so lahko prečne. Poučujejo se medpredmetno znotraj kurikula (Finska), so
sestavni del določenih predmetov (Španija – Avtonomna skupnost Katalonija in Slovenija) ali
izražene kot splošen cilj izobraževanja (Francija, Avstrija, Portugalska in Združeno kraljestvo
– Anglija).
Otroci in mladi lahko med razvijanjem svojih socialnih in čustvenih spretnosti pridobijo tudi
varovalne lastnosti, kot so zmožnost obvladovanja čustev in sklepanje prijateljstev,
reševanje problemov in podobno, za katere se je pogosto izkazalo, da so učinkovitejše pri
reševanju kot usmerjanje pozornosti na trenutne težave učencev (Cefai, 2008). Učenci
priseljenci, ki se pogosto soočajo s socialnimi in čustvenimi težavami (npr. zaradi
akulturacije in/ali stresorjev ponovne naselitve, ustrahovanja ali sovražnosti ali morebitnih
travmatskih izkušenj itd.), pogosteje potrebujejo psihosocialno pomoč v šoli v obliki
terapije. V večini evropskih sistemov izobraževanja so sprejeli uradne dokumente in/ali
priporočila za izvajanje psihosocialne pomoči in posebne podpore za mladoletne osebe brez
spremstva. V Franciji, Italiji in Združenem kraljestvu (Anglija) so te storitve namenjene
izključno mladoletnim osebam brez spremstva.
Podrobnejši vpogled v uradne dokumente, ki naslavljajo psihosocialno pomoč, je pokazal,
da samo v štirih od desetih izbranih sistemov (Španija – Avtonomna skupnost Katalonija,
Avstrija, Finska in Švedska) organi, pristojni za izobraževanje (ali s posebej specializiranimi
timi in/ali strokovnimi delavci ali s posebnim informativnim gradivom spodbujajo
psihosocialno pomoč posebej za določene potrebe učencev s priseljenskim ozadjem). V
preostalih državah nudijo psihosocialno pomoč vsem učencem, priseljenci niso posebna
skupina. Vsi učenci morajo biti deležni pomoči, ko jo potrebujejo, o tem ni dvoma, a vendar
bi bilo smotrno nadalje proučiti možnosti ciljnega svetovanja in pomoči za posebne težave,
s katerimi se soočajo učenci s priseljenskim ozadjem. Za začetek bi bilo lahko to
spremljanje razpoložljivosti psihosocialne pomoči za učence priseljence, ki jo zdaj izvajajo

(21) BE de, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, FR, IT, CY, LV, LT, LU, AT, PT, SI, SK, FI, UK-WLS, UK-NIR, CH, LI, NO.
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samo v sedmih od 42 sistemov izobraževanja (Španija, Ciper, Latvija, Luksemburg, Malta,
Švedska in Srbija).
Pomoč učiteljem pri holističnem pristopu k zadovoljevanju
potreb učencev priseljencev
Učitelji so na prvem mestu, ko govorimo o podpori vključevanja učencev priseljencev v
šole. Po ugotovitvah strokovne literature učitelji pogosto menijo, da niso dovolj pripravljeni
in se ne znajdejo v učilnici, v kateri so tudi učenci z različnim kulturnim in jezikovnim
ozadjem (npr. Nilsson in Axelsson, 2013; Sinkkonen in Kyttälä, 2014; Evropska komisija/
EACEA/Eurydice, 2015; Trasberg in Kond, 2017). Te ugotovitve potrjuje tudi podatek, da v
28 evropskih sistemih izobraževanja( 22) učitelji nimajo zadostnih kompetenc za delo v
raznolikih in večkulturnih učilnicah. To naj bi bil tudi največji izziv politik.

Večina organov,
pristojnih za
izobraževanje,
naslavlja
nepripravljenost
učiteljev na delo v
kulturno raznolikih
učilnicah z
dodatnim
izobraževanjem in
usposabljanjem.

Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Z namenom spodbujanja določenih kompetenc učiteljev in usmerjanja programov
izobraževanja in usposabljanja bodočih učiteljev so v večini evropskih sistemov izobraževanja
določili kompetenčne okvire za začetno izobraževanje učiteljev, ki vključujejo kompetence,
povezane s poučevanjem v raznolikih, medkulturnih oddelkih in/ali spodbujajo pridobivanje
teh spretnosti v programih stalnega profesionalnega razvoja, ki jih organizirajo ali podpirajo
centralni organi, pristojni za izobraževanje.
Analiza vsebine kompetenčnih okvirov za začetno izobraževanje učiteljev je pokazala, da je
v osmih od desetih izbranih sistemov izobraževanja (Nemčija – Brandenburg, Španija –
Avtonomna skupnost Katalonija, Francija, Italija, Avstrija, Portugalska, Slovenija in
Združeno kraljestvo – Anglija) poudarek na spretnostih in znanjih, ki jih učitelji potrebujejo
za poučevanje učencev s priseljenskim ozadjem. Vendar samo na Portugalskem in v
Sloveniji poleg splošnega poznavanja medkulturne razsežnosti in zmožnosti učiteljev, da
učijo v raznolikih in večkulturnih oddelkih, upoštevajo tudi posebne kompetence za
holistično obravnavo potreb učencev priseljencev. Kompetenčni okviri v teh dveh državah
osvetljujejo vlogo učiteljev pri obravnavi individualnih učnih potreb učencev priseljencev in
zagotavljanju splošne dobrobiti teh učencev, da začutijo, da v šoli sprejemajo in cenijo
njihovo individualno in kulturno identiteto.
Na področju stalnega profesionalnega razvoja v šestih od desetih izbranih sistemih
izobraževanja (Nemčija – Brandenburg, Španija, Italija, Slovenija, Finska in Švedska)
organizirajo in/ali podpirajo dejavnosti usposabljanja na delovnem mestu, pri katerih
učitelji poglabljajo svoje zavedanje tako o učnih kot o socialno-čustvenih potrebah učencev
s priseljenskim ozadjem. Skupaj z ugotovitvami o kompetenčnih okvirih za začetno
izobraževanje učiteljev to pomeni, da čeprav so visokošolske institucije avtonomne pri
pripravi programov za izobraževanje in usposabljanje učiteljev, imajo lahko centralni
organi, pristojni za izobraževanje, pomembno vlogo pri določanju znanj in spretnosti, tudi
odnosne kompetence, s katerimi se učitelji naučijo prepoznavati in holistično odzivati na
potrebe učencev s priseljenskim ozadjem.

Zdi se, da možnost
participacije učnih
pomočnikov in
medkulturnih
mediatorjev, ki bi
nudili pomoč
učencem
priseljencem pri
vključevanju v šolo,
ni dovolj
uporabljena.

Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Učitelji seveda niso prepuščeni samim sebi, ko se trudijo uspešno vključiti učence priseljence
v šole. Poročilo pokaže, da lahko več drugih strokovnjakov, kot so šolski svetovalci, socialni
pedagogi, socialni delavci itd., pomembno pripomore k uspehu vključevanja. V poročilu je
podrobnejši vpogled v dva tipa strokovnih sodelavcev, ki nudijo učinkovito pomoč v tem
smislu: učni pomočniki in medkulturni mediatorji.

(22) BE nl, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, LU, MT, AT, PT, RO, SI, FI, SE, UK-ENG, UK-WLS, UK-NIR,
CH, IS, LI, ME, NO, TR.
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Med desetimi sistemi pod drobnogledom samo v Španiji (Avtonomna skupnost Katalonija)
zaposlujejo učne pomočnike (ki imajo enak status kot ostali učitelji). Učni pomočniki
spodbujajo učni napredek učencev priseljencev in skrbijo za njihovo dobrobit v šoli.
Medkulturni mediatorji so prisotni v 13 od 42 sistemov izobraževanja.(23) Iz vsebine uradnih
dokumentov izhaja podpora strokovnjakom, da pomagajo učencem priseljencem pri
začetnem vključevanju tako v izobraževalno kot socialno področje. Glede na prednost učnih
pomočnikov in medkulturnih mediatorjev pri holističnem pristopu k zadovoljevanju potreb
učencev priseljencev, bi bilo smiselno nadalje proučiti vlogo in učinek, ki ga lahko imajo.
Participacija ravnateljev, staršev in drugih akterjev v
skupnosti
Vsešolski pristop je sodelovalni pristop, pri katerem sodelujejo učitelji, ravnatelji, drugi
strokovnjaki v izobraževanju, starši in lokalna skupnost. Ugotovljeno je, da je ta pristop
pomemben dejavnik pri holistični obravnavi potreb učencev priseljencev in napredovanju
učencev.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Ravnatelji lahko pomembno vplivajo na koordiniranje palete jezikov, učne in socialnočustvene pomoči, ki jo potrebujejo učenci s priseljenskim ozadjem. Slika 8 kaže, da centralni
organi, pristojni za izobraževanje v 22 evropskih sistemih izobraževanja, organizirajo ali
podpirajo posebne programe usposabljanja, dejavnosti mreženja in/ali nudijo pripomočke,
gradiva za pomoč ravnateljem pri vključevanju učencev priseljencev.
Slika 8: Programi, tečaji in/ali druge dejavnosti v pomoč ravnateljem pri procesu
vključevanja, 2017/18

Najvišji organi, pristojni za
izobraževanje, organizirajo
ali podpirajo usposabljanje
za ravnatelje.
Najvišji organi, pristojni za
izobraževanje, ne
organizirajo in ne podpirajo
usposabljanja za
ravnatelje.

Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika temelji na sliki I.4.8 v izvirnem poročilu v poglavju 4 ‘Učitelji in ravnatelji’.

Ko gre za vlogo ravnateljev pri spodbujanju in podpori vsešolskega pristopa, pri katerem
gre za holistični pristop k zadovoljevanju potreb učencev priseljencev, je analiza pokazala,
da samo v enem od desetih izbranih sistemov, in sicer na Švedskem, ozaveščajo učitelje in
ravnatelje o socialno-čustvenih in duševnih potrebah (tudi kronični stres in travmatske
izkušnje), ki lahko vplivajo na učne dosežke učencev.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

(23) CZ, DE, ES, IT, CY, LU, AT, PL, SI, UK-WLS, UK-NIR, CH, LI.
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Okoli dve tretjini
organov, pristojnih
za izobraževanje,
podpira in spodbuja
participacijo staršev
v šoli in
informiranje staršev
o učnih dosežkih in
napredku njihovih
otrok.

Prav tako je osnovnega pomena, da se v zadovoljevanje različnih potreb učencev s
priseljenskim ozadjem vključuje tudi starše ali skrbnike (Trasberg in Kond, 2017).
Sekundarna analiza, v kateri so proučevali odgovore staršev v raziskavi PIRLS 2016, je
pokazala, da približno v polovici sodelujočih evropskih držav starši v tujini rojenih učencev in
učencev, ki ne govorijo učnega jezika doma, pozitivneje dojemajo šolo kot starši učencev,
rojeni v državi gostiteljici, ali učencev, ki govorijo učni jezik doma. Ti starši menijo, da v šoli
dobro podpirajo učenje njihovih otrok in da so dovolj informirani o napredku svojih otrok. Po
navedbah ravnateljev se starši vendarle manj vključujejo v šolah, v katerih je velik delež
otrok, ki ne govori učnega jezika doma, kot v šolah, kjer večina učencev govori učni jezik
doma.
Da bi okrepili povezavo s starši učencev priseljencev in izkoristili pozitivni učinek
participacije staršev pri šolanju njihovih otrok, so v 26 evropskih sistemih izobraževanja
sprejeli centralne predpise in/ali priporočila, ki spodbujajo šole k informiranju in aktivnem
vključevanju staršev v proces izobraževanja (glejte sliko 9). Te pobude vključujejo program
usposabljanja za starše učencev priseljencev, v katerem starši izboljšajo svoje zmožnosti
podpirati svoje otroke, na primer v Franciji, ali obveščanje staršev o vsebini šolskih
kurikulov, tako da so seznanjeni in lahko bolje vodijo in pomagajo otrokom, kot na primer
v Združenem kraljestvu (Severna Irska).
Slika 9: Cilji in dejavnosti v povezavi z vključevanjem staršev učencev priseljencev,
primarno, splošno sekundarno in poklicno izobraževanje (ISCED 1–3), 2017/18

Obveščanje in aktivna
participacija staršev v
izobraževanju otrok.
Obveščanje staršev samo o
učnih dosežkih otrok.
Odgovornost lokalnih oblasti
in/ali šol.
Ni centralnih predpisov in/ali
priporočil o vključevanju
staršev.

Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika je v izvirnem poročilu v poglavju 3 ‘Jezikovna, učna in psihosocialna pomoč’ (glejte sliko I.3.10).

Analiza uradnih dokumentov desetih sistemov je pokazala, da samo v dveh sistemih
(Španija – Avtonomna skupnost Katalonija in Slovenija) zagotavljajo celostno vključevanje
staršev. V obeh sistemih izobraževanja so prepoznali, da lahko starši pomembno sodelujejo
pri razvijanju telesnih, kognitivnih, socialnih in čustvenih spretnosti otrok ter pri reševanju
morebitnih psihosocialnih težav. Nasprotno v drugih sistemih starše vključujejo samo v
povezavi z učnimi dosežkih otrok. Ker naj bi se starši bolje zavedali socialnega in
čustvenega razvoja svojih otrok, kot pa bi bili zmožni posegati v učni razvoj svojih otrok,
bi bilo smotrno nadalje proučevati načine, kako lahko starši podpirajo otroke priseljence pri
zadovoljevanju njihovih socialnih in čustvenih potreb v šoli.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska
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Raziskave so pokazale, da je za uspešno vključevanje učencev priseljencev poleg sodelovanja
s starši učencev priseljencev pomembno tudi sodelovanje med šolami in zunanjimi
strokovnjaki ali organizacijami (kot so socialni centri, zdravstvene službe, nevladne
organizacije, jezikovne šole, kulturna društva itd.) (npr. Weare, 2002; Cefai et al., 2014;
Hunt et al., 2015). Analiza centralnih predpisov in/ali priporočil je pokazala, da samo v petih
od desetih izbranih sistemov izobraževanja (Nemčija – Brandenburg, Španija – Avtonomna
skupnost Katalonija, Italija, Portugalska in Slovenija) spodbujajo šole in učitelje k tesnemu
sodelovanju z lokalnimi organizacijami. Samo v Španiji (Avtonomna skupnost Katalonija) je
tovrstno sodelovanje usmerjeno tako na učne dosežke in razvoj učencev kot na njihove
psihosocialne potrebe. Če želimo holistično obravnavati potrebe učencev priseljencev v
procesu vključevanja, moramo bolje podpreti vsešolski pristop in s tem vključevanje vseh
pomembnih akterjev, tudi tistih iz širše skupnosti.

V uradnih
dokumentih ostaja
prostor za razširitev
možnosti
pomembnega
sodelovanja z
zunanjimi
strokovnjaki in
lokalnimi
organizacijami.

4. Celovitost političnih pristopov
Ugotovitve poročila kažejo, da je vključevanje otrok s priseljenskim ozadjem v šole
vprašanje, ki bolj kot katero koli drugo na področju izobraževanja kot odgovor zahteva
pristop v obliki celovitosti politik. To ne pomeni le uveljavitve političnih ukrepov za vsa
zgoraj opisana področja, ampak tudi vključitev deležnikov z drugih družbenih področij in
ravni ter sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

Kadar so izzivi kompleksni in zadevajo več področij politik in deležnikov ter zahtevajo
pomembo količino virov, lahko centralni organi sprejmejo strategije ali akcijske načrte za
soočanje z izzivom. V 25 sistemih izobraževanja v Evropi(24) so najvišji pristojni organi
sprejeli ciljne ali širše strategije ali akcijske načrte, ki naslavljajo to vprašanje. V desetih med
njimi (Nemčija, Grčija, Španija, Italija, Ciper, Portugalska, Slovenija, Finska, Združeno
kraljestvo – Severna Irska in Švica) so sprejeli ciljno usmerjene strategije na področju
izobraževanja, medtem ko so v drugih sprejeli širše strategije, npr. za promocijo socialnega
vključevanja ali učenja jezika, ki pokrivajo tudi vključevanje v šolo. Večina veljavnih strategij
je sprejetih nedavno in zajemajo triletni časovni okvir.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

V sistemih izobraževanja, v katerih sicer niso sprejeli centralne strategije za vključevanje
učencev priseljencev, so ponekod vseeno sprejeli druge pomembne politike in ukrepe.
Rezultati odslikave zgornjih izobraževalnih politik in ukrepov so pokazali, da so v večini
evropskih držav sprejeli centralne predpise in/ali priporočila za več najpomembnejših
področij, povezanih z vključevanjem učencev priseljencev v šole. V nekaterih državah so
zaradi posebnosti sistema najvišji organi, pristojni za izobraževanje, prenesli odgovornost za
odločanje o nekaterih od teh politik na lokalne oblasti ali šole, medtem ko nekateri tovrstni
organi določenih področij politik sploh ne naslavljajo. Nedejavnost je seveda lahko posledica
več dejavnikov, tudi demografskih, socio-ekonomskih in političnih, ki presegajo okvire tega
poročila.
Odslikava politik v prvem delu poročila je osredotočena predvsem na obstoj centralnih
predpisov in priporočil za spodbujanje vključevanja učencev s priseljenskim ozadjem v šole,
kar je dobro izhodišče za analizo palete področij, ki jih naslavljajo pristojni za izobraževanje.
Za razumevanje celovitosti političnega pristopa pa je potrebna podrobnejša analiza vsebine
teh predpisov in/ali priporočil, kar je rezultat drugega dela, se pravi analitskega dela tega
poročila. V drugem delu poročila so zajeti podatki samo za deset izbranih sistemov
izobraževanja.
Ne izbrisati te preglednice. Besedilo, ki se ne tiska

(24) BG, CZ, DE, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, AT, PT, RO, SI, FI, UK-WLS, UK-NIR, UK-SCT, CH, IS, ME,
NO, RS.
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Samo v nekaj sistemih
izobraževanja so
sprejeli posebne
strategije ali akcijske
načrte za vključevanje
učencev priseljencev
v šole.
V večini sistemov
izobraževanja so
razvili politike in
ukrepe na več
področjih,
pomembnih za
vključevanje
učencev
priseljencev v šole.
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Politike v samo
dveh od desetih
podrobneje
preučenih sistemih
izobraževanja v
enaki meri
naslavljajo
spoštovanje
raznolikosti kot tudi
spodbujajo celosten
pristop do otroka.

V drugem delu poročila so torej zbrane ugotovitve o več področjih politik, ki so najbliže
posameznemu otroku, tj. povezanih z jezikovno podporo v jezikovno in kulturno raznolikih
okoljih in zagotavljanjem celostne učne pomoči ali s 'celostnim pristopom do otroka'. Številne
strokovne podlage v poročilu navajajo, da je pomembno vsako posamezno področje in da je
treba resnično nameniti vsakemu posebej posebno pozornost, če želimo celovito in
sistematično nasloviti vključevanje učencev s priseljenskim ozadjem.

Slika 10: Poudarek politik v povezavi z jezikovno in
kulturno raznolikostjo in s celostnim pristopom do
otroka, primarno in splošno sekundarno
izobraževanje ter poklicno izobraževanje
(ISCED 1–3), 2017/18

Dimenzija raznolikosti 

Na sliki 10 je razvidno, da imajo
med
desetimi
izobraževalnimi
sistemi pod drobnogledom v 2. delu
poročila samo na Finskem in
Švedskem uravnotežen poudarek
na politike in ukrepe, ki so
usmerjeni
tako
na
dimenzijo
raznolikosti
kot
na
dimenzijo
celostnega pristopa do otroka. Po
drugi strani politike in ukrepi v
Nemčiji (Brandenburg) in Avstriji
obravnavajo predvsem raznolikost
in manj celostni pristop do otroka.
Nasprotno v Španiji (Avtonomna
skupnost Katalonija ), Sloveniji in na
Portugalskem raznolikost ni v
ospredju
politik
in
ukrepov,
izstopajo pa po celostnem pristopu
do otroka.

 Dimenzija celostnega pristopa
do otroka

Vir: Eurydice.

Pojasnjevalna opomba
Slika je v izvirnem poročilu v 2. delu poročila 'Analiza' (glejte sliko II.4.1).

Ugotovitve analize v drugem delu poročila potrjujejo, da je bistven celovit pristop k
oblikovanju politik za vključevaje učencev s priseljenskim ozadjem v šolo. Ti učenci se
soočajo z mnogimi izzivi, ki lahko vplivajo na to, kako uspešno se vključujejo, in posledično,
kako uspešni so v šoli. Zato politike, ki naslavljajo več različnih vprašanj in akterjev,
verjetneje ponujajo ustreznejše rešitve. Politike, ki zagotavljajo dostop do kakovostnega
izobraževanja, v katerem je poskrbljeno za jezikovno in kulturno raznolike učence ter tako
za njihov kognitivni kot socialno-čustveni razvoj, niso koristne samo za vključevanje
učencev s priseljenskim ozadjem, ampak tudi za vse ostale učence v evropskih šolah.
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