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UVOD

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

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

Vodilo projekta je bilo spodbujanje šolajoče in študirajoče se mladine ter pedagoškega osebja k čezmejnemu 
poznavanju, sodelovanju in interakciji. Večina izvedenih dejavnosti je zato temeljila na skupnem razmišljanju 
in ustvarjanju, saj se je metoda skupinskega dela izkazala kot najučinkovitejša, s katero doseči zastavljene cilje. 

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

Čezmejno partnersko mrežo so sestavljale naslednje ustanove:
- Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru (koordinator),
- Slovenski raziskovalni inštitut SLORI v Trstu,
- Pokrajina Ravenna,
- Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu,
- Oddelek za znanosti o človeku Univerze v Vidmu,
- Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah.
- Mednarodni center za večjezičnost Univerze v Vidmu,
- Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani.

Pričujoča spletna publikacija vsebuje sedem poročil, ki so jih avtorji čezmejne primerjalne raziskave »Vzgajati 
k različnosti. Interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo« sestavili kot prvo gradivo 
za analizo obsežnega sklopa kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. Interdisciplinarni pristop in uporaba 
različnih metod raziskovanja so zahtevali vpogled v celotno zbrano gradivo. Člani čezmejne raziskovalne 
skupine so iz predhodnih poročil lahko izbrali najbolj zanimive rezultate in pomembne ugotovitve, ki so jih 
naknadno razvili v monografskih člankih.

Norina Bogatec in Nives Zudič Antonič
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  PRELIMINARNO POROČILO O ANKETIRANJU STARŠEV
Chiara Beccalli, Giovanni Delli Zotti in Ornella Urpis

Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu

Rojstni kraj, državljanstvo, nacionalnost staršev 

Če pogledamo rezultate intervjujev, ki smo jih izvedli v Sloveniji, ugotovimo, da se je 61% mater in 56% očetov 
rodilo v tej državi. Povsem drugačna pa je situacija na ljubljanskem območju, v katerem prevladujejo starši od 
“drugod”(61% mater in 64% očetov). Čeprav 77% mater in 76% očetov ima slovensko državljanstvo, se je le 
40% mater in 38% očetov opredelilo za pripadnike slovenske narodnosti. Če podatke pogledamo celostno, 
lahko ugotovimo, da se odstotek povečuje in doseže raven 55%. Ta vrednost kljub temu ostaja nizka, sploh če 
jo primerjamo  z rezultati  staršev, ki se v intervjujih v šolah z italijanskim učnim jezikom v Italiji opredelijo 
za pripadnike  italijanske narodnosti (65% mater in 69% očetov). Izbrani vzorec namreč vključuje tudi starše 
manjšinskih šol (v Sloveniji in Italiji); ti pa občutno zmanjšajo procent tistih, ki se opredelijo za pripadnike 
večinskega naroda.
Število tujcev v Italiji je manjše od števila tujcev v Sloveniji, kar je pomemben podatek. 18% očetov je rojenih 
“drugje” in imajo druga državljanstva (v to kategorijo je vključeno tudi slovensko). V Italiji je več prebivalcev, 
ki se opredeljujejo kot Italijani, kot se jih v Sloveniji opredeljuje kot Slovenci. Vzorec je  torej zelo raznolik.

Razpredelnica 1: Rojstni kraj matere in očeta

V  nadaljevanju bomo analizirali podatke, ki smo jih pridobili v manjšinskih šolah v Sloveniji in Italiji. V 
Sloveniji število mater, ki so rojene v Italiji, predstavlja 6% vzorca, medtem ko je število mater, rojenih v 
Sloveniji, višje v Italiji (9%). Za očete pa velja obratno: v Sloveniji so očetje, rojeni v Italiji, številčnejši (11%) 
od očetov v Italiji, ki so rojeni v Sloveniji (2%).
Tudi državljanstvo je razporejeno različno, če primerjamo med seboj matere in očete v italijanskih manjšinskih 
šolah: mater je 5%, očetov pa skoraj dvakrat več (11%). Še bolj zanimivi so podatki v zvezi z izražanjem 
narodnostne pripadnosti. Čeprav je število mater z italijanskim državljanstvom, ki so rojene v Italiji, majhno,  
je njihov občutek za  pripadnost  italijanski narodnosti izražen v visokem odstotku (31%), torej je odstotek 
celo višji kot pri očetih (25%).
V slovenskih manjšinskih šolah je med starši, ki imajo slovensko državljanstvo, le 2% mater, nihče pa od 
očetov. Toda kljub temu je občutek pripadnosti slovenski narodnosti zelo izražen: kar 37% mater izjavlja, da so 
slovenske narodnosti, medtem ko pripadnost  tej narodnosti potrjuje le 25% očetov.
Iz tega izhaja, da narodnostna identiteta zanemarja objektivne danosti, kot sta na primer kraj rojstva in 
državljanstvo posameznika. Pojem narodnostne identitete je veliko širši od pojma državljanstva. Razhajanje 
med narodnostno identiteto in državljanstvom se veliko bolj odraža pri materah kot pri očetih. V italijanskih 
manjšinskih šolah so, na primer, očetje z italijanskim državljanstvom dvakrat številčnejši od mater; medtem ko 
so pri opredeljevanju italijanske narodnosti bolj zadržani  (6% manj).
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Če primerjamo obe manjšinski skupnosti ugotavljamo, da izjave o narodnostni pripadnosti staršev slovenske 
manjšine dosegajo višje število od izjav staršev, ki pripadajo italijanski manjšini. 37% mater (25% očetov) 
v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji izjavlja, da pripadajo slovenski narodnosti in 31% mater (25% 
očetov) v šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji se opredeljuje za pripadnike italijanske narodnosti. 
Razlike so še bolj pomenljive, če primerjamo rezultate pri obeh manjšinah v luči že omenjenega razhajanja 
med narodnostjo in državljanstvom. V italijanskih manjšinskih šolah je namreč 4,5% mater in 11% očetov 
z italijanskim državljanstvom, medtem ko je v slovenskih manjšinskih šolah zgolj 2% mater s slovenskim 
državljanstvom in nihče od očetov.

Razpredelnica 2: Državljanstvo staršev 

  

Občutek za  narodnostno pripadnost prevlada nad državljanstvom ali krajem rojstva. To je tudi glavni vzrok, 
ki spodbuja starše, da za svoje otroke izberejo vzgojo in izobraževanje v manjšinskem jeziku. Pri tej izbiri je 
materina vloga ključna. Če primerjamo obe manjšini, lahko ugotovimo, da slovenska manjšina bolj pogosto 
prepoznava kot svojo domovino neko drugo državo in ne države, v kateri prebiva.

Razpredelnica 3: Nacionalnost (občutek pripadnosti nekemu narodu) staršev 

 



27

Spreminjanja stalnega bivališča 

Starši manjšinskih šol manj pogosto spreminjajo stalno bivališče kot starši večinskih šol iz Slovenije in Italije:  
77% staršev italijanskih manjšinskih šol glede na srednjo vrednost 66% v Sloveniji (osrednji del Slovenije in 
Slovenska Istra) in 78% staršev slovenskih manjšinskih šol glede na srednjo vrednost 62% v Italiji (osrednje in 
obmejno področje). 
V večinskih šolah obeh držav pa selitve pred vpisom in po vpisu v šolo zadevajo 40% staršev. Od teh rezultatov 
odstopa le Slovenska Istra: spreminjanje stalnega bivališča zadeva le tretjino staršev.

Razpredelnica 4:  Spreminjanje stalnega bivališča 

 

Izobrazba staršev 

Matere dosegajo višjo stopnjo izobrazbe od očetov. 67% žensk iz vzorca ima višjo ali univerzitetno izobrazbo,  
medtem ko moški dosegajo le delež 57%.  30% slovenskih  mater ima univerzitetni naziv, polovico tega deleža 
pa dosegajo italijanske matere. Najbolj izobražene ženske v Sloveniji so iz narodnostno mešanega območja 
Slovenske Istre (33%). V Italiji so najbolj izobražene matere, ki pripadajo  slovenski manjšini (21%). Podoben 
rezultat je razviden tudi pri očetih, čeprav so deleži nekoliko nižji. 

Razpredelnica 5: Izobrazba staršev 
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Materinščina staršev 

Matere iz osrednjega območja Slovenije, katerih materinščina je slovenščina,  predstavljajo le 35% delež, višji 
je delež mater, kar 65%, katerih materinščina ni slovenščina, pač pa nek drug jezik. V Slovenski Istri je situacija 
nekoliko drugačna: 65% mater izjavlja, da je njihova materinščina slovenščina, ostalih, katerih materinščina 
ni slovenščina, pa je precej manj (29%). V Italiji je prisotnost mater, katerih materinščina ni italijanščina, 
skromnejša: na obmejnih območjih je delež 24%, v osrednjih območjih pa le 18%. 
Zanimiv je podatek, da je na italijanskem območju sorazmerno velik delež mater, ki navajajo narečje kot 
materinščino (33% v obmejnem in osrednjem delu). Za prebivalce Italije je narečje zelo pomembno, zato ga 
zaznavajo kot materinščino, in sicer: v slovenskih manjšinskih šolah v deležu 32% in v enakem deležu tudi v 
italijanskih manjšinskih šolah. Tudi narečje v Slovenski Istri zavzema pomemben položaj za  matere (17%) in 
očete (20%). Odstotek pa se bistveno zmanjša v osrednjem delu Slovenije.
Če opazujemo razporeditev odgovorov, ki so jih podale matere slovenskih in italijanskih manjšinskih šol, in jih 
primerjamo s tistimi iz večinskih šol obeh držav (osrednja in obmejna območja),  sklepamo, da je večjezičnost 
v manjšinskih šolah naravna danost. Če upoštevamo dejstvo, da so starši lahko obkrožili več kot eno 
materinščino oz. prvi jezik, je skupni odstotek, ki so ga dosegli  starši v manjšinskih slovenskih in italijanskih 
šolah, dosegel vrednost 135, to pomeni, da so starši povprečno označili 1,35 jezikov. Najnižjo vrednost so 
dosegli na ljubljanskem območju, na katerem so starši večinoma označili le en jezik (skupni odstotek se približa 
vrednosti 100).
Menimo, da lahko zagovarjamo hipotezo, da je kultura “večine” vplivnejša v  manjšinskih šolah v Sloveniji kot 
v manjšinskih šolah v Italiji: prisotnost mater, katerih materinščina je slovenščina (ali slovensko narečje), je 
v Italiji večja (64%) kot je v Sloveniji mater, katerih materinščina je italijanščina (ali italijansko narečje), teh 
je le 50%. Poleg tega so v manjšinskih šolah v Sloveniji prisotne druge materinščine (18%); teh je nekoliko 
manj v manjšinskih šolah v Italiji (8%). V Furlaniji Julijski krajini (obmejno območje)  je 7% mater, katerih 
materinščina je furlanščina.
Pri očetih razberemo podobne odstotne vrednosti kot pri materah. V Italiji je opazen nekoliko večji delež 
očetov, katerih materinščina je narečje (37%), če jih primerjamo z deleži mater (33%). Obenem je v primerjavi 
z očeti  (14%) zaznati večji delež mater, katerih materinščina je nek drug jezik (17%). V Sloveniji je delež ma-
ter, katerih materinščina je nek drug jezik 37%, delež očetov, katerih materinščina je drug jezik, pa  je občutno 
manjši (32%).

Razpredelnica 6: Materinščina staršev 
 

Jezik, ki ga običajno govorijo starši 
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Čeprav velik delež staršev zatrjuje, da je jezik  v vsakdanji rabi v družini narečje (glej vpr. 8), je v obeh državah 
zaznati težnjo k opuščanju narečja.
V Italiji, na obmejnih območjih, matere uporabljajo pretežno splošno pogovorno italijanščino v deležu 85%: v 
osrednjem delu je ta delež 91%. V Sloveniji je na obmejnih območjih delež uporabe  splošno pogovorne slovenščine 
pri materah 89% in 73% v osrednjem območju (medtem ko za očete v omenjenih območjih Slovenije velja delež 
83% oz. 67% v osrednjem delu). V Sloveniji je veliko število tujcev, to se odraža  tudi pri uporabi jezika: 43% mater 
in 42% očetov uporablja tudi “drugi” jezik.
Matere, katerih otroci obiskujejo italijanske manjšinske šole v Sloveniji, uporabljajo italijanščino bolj pogosto kot 
očetje (41% proti 32%); in tudi v slovenskih manjšinskih šolah  v Italiji matere uporabljajo slovenščino bolj pogosto 
kot očetje (43% proti 28%). Na splošno so matere v italijanskih manjšinskih šolah zmožne uporabljati več jezikov 
(pri njih je skupni delež 149%, pri očetih pa 131%), medtem ko so v slovenskih manjšinskih šolah očetje tisti, ki 
lahko govorijo več jezikov kot matere (skupni odstotni delež je pri očetih nekoliko višji od skupnega deleža mater).

Razpredelnica 7: Jezik, ki ga običajno govorijo starši

 

 

Jezik, ki ga uporabljajo, ko je družina zbrana 

V osrednjem delu Slovenije se ena družina od dveh, ko se sestane, sporazumeva v nekem “drugem” jeziku (55%). 
Splošno pogovorna slovenščina se bolj pogosto uporablja v Slovenski Istri (84%) kot v osrednji Sloveniji (69%) ali v 
manjšinskih družinah (67%), medtem ko je v Italiji splošno pogovorna italijanščina bolj pogosta v osrednjem delu  
(90%) kot v obmejnih območjih (79%).
Uporaba narečja  pri sporazumevanju v družinskem krogu je pomemben podatek (več kot 30% odgovorov) in velja 
za celotno italijansko območje in tudi za območja z močnim vplivom italijanske kulture (slovenske in italijanske 
manjšinske šole). Prisotnost italijanskega narečja (33%) in slovenskega narečja (30%) v slovenskih manjšinskih 
šolah v Italiji je po svoje zanimiv podatek, saj označuje vrsto komunikacije v okviru družin. Drugače pa je v 
družinah italijanskih manjšinskih šol v Sloveniji: pri sporazumevanju v narečju uporabljajo pretežno italijansko 
narečje (35%); uporaba slovenskega narečja je zanemarljiva (5%).
Kljub temu pa v Sloveniji, v družinah, ki pripadajo  italijanski manjšini, sporazumevanje poteka v splošno pogovorni 
različici slovenščine (67%), medtem ko se v Italiji, v slovenskih manjšinskih družinah, sporazumevajo v več jezikih 
(44% v italijanščini, 33% v italijanskem narečju, 42% v slovenščini, 30% v slovenskem narečju).
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Razpredelnica 8: Jezik, ki ga uporabljajo, ko je družina zbrana

Motivacija za izbiro šole 

Najpomembnejši razlog za izbiro šole s strani staršev iz Slovenije je bližina šole (76%). Starši iz Italije pa so to izbiro 
potrdili v deležu 66%. Drugi pomemben  razlog je, da starši izberejo “dobro  šolo” (22% v Sloveniji, 31% v Italiji). 
Za starše je tudi pomembno, da šola otrokom zagotavlja “dobre možnosti za prihodnost”, to postavko so starši iz 
obeh držav potrdili v deležu 17%. Manj je za starše pomembno, da se šola “uspešno sooča s temami, ki so povezani 
z medkulturnostjo” (3,6% v šolah v Sloveniji, 7% v Italiji, toda v manjšinskih šolah se ta odstotek poveča na 10% in 
več). 7% staršev iz obeh držav je pritrdilo opciji “opremljenost in urejena zunanjost šole”.
V obmejnih območjih Italije starši pogosto izbirajo šolo na podlagi ugotovitve, da “šolo obiskujejo tudi prijatelji 
njihovih otrok” (42%), mogoče ker so italijanski starši popustljivejši do otrok.  23% staršev iz Furlanije Julijske 
krajine je namreč svoje otroke vpisalo v šolo “skladno z izbiro otrok”, medtem ko je le 4,6% staršev iz Slovenske Istre 
ugodilo želji lastnih otrok.
Za starše manjšinskih šol je pri izbiri šole pomembno, da pouk poteka v njihovem jeziku (77% v italijanskih 
manjšinskih šolah in 75% v slovenskih manjšinskih šolah). Kriterij “bližina šole” ostaja tudi pri tej skupini pomemben 
razlog za izbiro šole, čeprav v manjšem deležu, če jih primerjamo z deleži ostalih kriterijev izbire. Za “dobro šolo” 
se v 35% deležu odločajo starši italijanskih manjšinskih šol in  v 20% deležu starši slovenskih manjšinskih šol. 
Postavko “dobre možnosti za prihodnost otrok” pa izberejo  starši italijanskih manjšinskih šol v 24% deležu, v 33% 
deležu pa starši slovenskih manjšinskih šol.

Razpredelnica 9: Motivacija za izbiro šole 

 



31

Učni uspeh

Srednja vrednost rezultatov v zvezi z izraženimi mnenji o učnem uspehu s strani staršev iz Slovenije in Italije je 
zelo pozitivna (v lestvici od 1= “zelo skromen” do 6 = “zelo dober” je srednja vrednost  4, kar pomeni “soliden”). 
Če analiziramo odstotek za vsako posamezno vprašanje, ki je umeščeno v  lestvico Likert, se pokaže, da več 
kot 40% staršev oceni učni uspeh lastnih otrok kot soliden, 30% staršev pa presodi, da je uspeh zelo dober. Če 
preverimo posebej odgovore staršev slovenskih šol in starše italijanskih šol, ugotovimo, da so starši osnovnih 
šol v Sloveniji ocenili učni uspeh svojih otrok kot zelo dober v deležu 35%, starši osnovnih šol v Italiji pa 
v deležu 26%. V spodnjem delu preglednice, v katerem je izražena pozitivna ocena (soliden in zelo dober 
učni uspeh), lahko razberemo tudi deleže šol obeh manjšin: 56% družin, katerih otroci obiskujejo slovensko 
manjšinsko šolo, izbere odgovor soliden učni uspeh (31% v italijanskih manjšinskih šolah), medtem ko 44% 
staršev italijanskih manjšinskih šol oceni učni uspeh zelo pozitivno (v slovenskih manjšinskih šolah je ta delež 
25%).

Razpredelnica 10: Učni uspeh  

 
 

Zmožnost uporabe jezika

S pomočjo te postavke starši presojajo o zmožnosti njihovih otrok za uporabo jezikov, ki se jih učijo v šoli. 
Mednje sodijo jeziki okolja in drugi tuji jeziki.  Iz rezultatov  je razvidno, da je srednja vrednost med 3,7 in 
3,15, sicer pa je mnenje staršev o zmožnostih otrok za uporabo različnih jezikov pozitivno. Zanimivi so podatki 
iz obmejnega območja Furlanije Julijske krajine in Slovenske Istre. Srednja vrednost obalnih šol v Sloveniji je 
za uporabo slovenščine  4, za uporabo italijanščine pa 3. Šole Furlanije Julijske krajine niso podale ocene pri 
uporabi slovenščine, italijanščini pa so namenili 3,5, kar pomeni, da so uporabo jezika ocenili kot povprečno. 
Drugačna je situacija v obeh manjšinskih šolah; v italijanskih manjšinskih šolah so ocenili zmožnost uporabe 
italijanščine s srednjo vrednostjo 4,1, zmožnost uporabe slovenščine pa le z oceno 3,7. V slovenskih manjšinskih 
šolah sta si obe postavki zelo blizu, uporaba slovenščine je bila ocenjena s 3,4, uporaba italijanščine pa s 3,3. 

Razpredelnica 11: Zmožnost uporabe jezika 

 

5  Lestvica gre od 1 (nezadostna) do 5 (odllična).
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Preden preidemo na drugi del preglednice s podatki, ki se nanašajo na poučevanje tujih jezikov v osnovni 
šoli, je smiselno izčrpneje analizirati rezultate  vprašalnika s pomočjo lestvice Likert. Pri obravnavi skupnih 
rezultatov 3% staršev meni, da so zmožnosti za uporabo slovenskega jezika nezadostne  (skoraj samo v šolah 
na območju Benetk in Ravenne, kar pomeni, da se mora pojem “nezadostno” razumeti kot “neustrezno”), 4,5% 
pa meni, da so komaj zadostne (s skoraj nevtralno razliko med državama).
Čeprav 41% staršev meni, da so njihovi otroci zmožni uporabiti slovenščino zelo dobro oz. odlično, pa je 
vendarle potrebno opozoriti na razlike med manjšinskimi šolami. V italijanskih manjšinskih šolah v Sloveniji 
starši menijo, da otroci uporabljajo slovenščino na ustrezen način (zelo dobro) v deležu 32%, za 25% staršev pa 
je znanje lastnih otrok na odlični ravni . V slovenskih manjšinskih šolah v Italiji pa starši menijo, da 33% otrok 
zelo dobro uporablja slovenski jezik, le 11% pa odlično. Če podrobneje analiziramo stolpec, ki je namenjen 
slovenskim manjšinskim šolam, ugotovimo, da so odstotki višji v osrednjem in gornjem delu preglednice.  37% 
staršev meni, da je uporaba slovenskega jezika dobra, 14% zadostna, nihče od anketiranih staršev ni navedel, 
da je zmožnost uporabe slovenščine nezadostna.
Glede uporabe prvega tujega jezika pa so rezultati bolj pozitivni pri družinah iz Slovenije kot  iz Italije. Starši 
otrok, ki obiskujejo šole v Sloveniji menijo, da so ti zelo dobri v deležu 25%, odlični pa v 33%. V Italiji so ti 
deleži občutno nižji: 15% je delež otrok, katerih zmožnost uporabe je zelo dobra in le v 7,5% odlična. Razhajanje 
v rezultatih med državama  je očitno pri presoji o nezadostni oz. zgolj zadostni zmožnosti otrok za uporabo 
tujega jezika: v Italiji je negativna ocena dvakrat višja kot v Sloveniji (36% proti 18%). Enaka razlika je opazna 
na obmejnih območjih Slovenije in Italije in tudi v osrednjih regijah, v katerih je potekala raziskava.
Zaključni del preglednice o zmožnosti uporabe tujega jezika poudarja razlike med ekstremnimi ocenami. 39% 
staršev iz Italije izraža negativno ali komaj pozitivno oceno o zmožnosti njihovih otrok za uporabo tujega 
jezika, medtem ko je pri starših iz Slovenije ta odstotek bistveno nižji (10%).

Odnosi v razredu in zaznava težav

Iz odgovorov staršev razberemo, da imajo njihovi otroci zelo dobre ali odlične odnose s sošolci (nad 80%), 
medtem ko je skromen delež tistih staršev, ki menijo, da imajo njihovi otroci dobre odnose le z delom razreda 
(15,5%). Če ločeno obravnavamo rezultate obeh držav na obmejnem območju se zdi, da so v Sloveniji problemi 
z odnosi vendarle nekoliko poudarjeni (Slovenska Istra 17%, manjšinske šole 24%). Manj težav naj bi imelo 
ljubljansko področje (8%). V Italiji so problemi z odnosi v razredu manj izraziti, spreminjajo se glede na  
območje, kjer je potekala raziskava, zato je tudi primerjava izsledkov zanimivejša.  V Furlaniji Julijski krajini 
(in torej v italijanskih šolah na obmejnih območjih) 17% družin meni, da imajo njihovi otroci težavne odnose 
z nekaterimi sošolci (podoben odstotek kot za Slovensko Istro). V bolj oddaljenih krajih pa se ta odstotek 
zmanjša,  za osrednja področja velja 15% delež (skoraj dvakratna vrednost deleža iz osrednje Slovenije). V 
slovenskih manjšinskih šolah je ta delež le 14%, medtem ko je izrazitejši v italijanskih manjšinskih šolah v 
Sloveniji (24%).

Razpredelnica 12: Odnosi v razredu, zaznava težav

Naslednja preglednica6 obravnava za starše problematične vidike v dinamiki odnosov znotraj razreda. 

6 Rezultati preglednice povzemajo le pritrdilne odgovore, ki so jih podali tisti, ki so odgovorili na 14. vprašanje in označili odgovor: z nikomer, z nekaterimi, z 
mnogimi.
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To vprašanje ne zadeva tistih staršev, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da imajo njihovi otroci dobre 
odnose z vsemi. 5,5% staršev zatrjuje, da ne pozna vzrokov za težave svojega otroka v odnosih s sošolci. Ostali 
menijo, da so medosebni odnosi lahko večji problem (35%). V manjšinskih šolah je ta problem še nekoliko 
bolj poudarjen: v italijanskih manjšinskih šolah v Sloveniji je 34% delež staršev zaznal problem v odnosih, v 
slovenskih manjšinskih šolah v Italiji pa 36% delež. Najvišjo vrednost pa postavka doseže pri starših v Slovenski 
Istri (45%).
Čeprav je malo staršev pri vprašanju o odnosih v razredu označilo druge problematične vidike v dinamiki 
razreda, je smiselno, da posredujemo odzive staršev na prošnjo, da utemeljijo lastni odgovor.  Starši menijo, 
da so problemi v odnosih predvsem posledica slabega obnašanja nekaterih učencev, neprimerno vedenje do 
sošolcev, nespoštovanje do sošolcev s težavami ali posebnimi potrebami, nemir med učnim procesom ali 
značajske razlike med mladostniki. Značajske posebnosti namreč vplivajo na odnose v razredu in na potek 
učnega procesa. Na odnose v razredu vpliva tudi prehod iz razredne na predmetno stopnjo, ki ni preprost in ni 
brez posledic za nekatere učence. 
Razpredelnica 13: Težave v šoli

Na vprašanje, kaj je vzrok za probleme otrok na ravni odnosov  v razredu, približno 7% anketirancev navaja 
sestavo razreda, 2,3% pa probleme v komunikaciji. Gre za relativno nizke vrednosti, s čimer si lahko razložimo 
odgovore staršev na specifična vprašanja, ki sledijo. V preglednici 16. vprašanja se pri starših poizveduje po 
oceni učinkov mešane sestave razreda. Njihov odziv je na splošno pozitiven. Rezultat ima srednjo vrednost 3,9 
na lestvici od 1 = zelo negativen do 5= zelo pozitiven. Če natančneje preučimo rezultate, lahko razberemo, da 
pozitivni odgovori (odgovor “pozitivno” in “zelo pozitivno”) presegajo 60% in sicer na območjih Slovenije in 
Italije. Zaznamo pa odstopanja v vrednostih, če primerjamo šole v Slovenski Istri (72%) s šolami obmejnega 
območja Furlanije Julijske krajine (60%). Malo je bilo družin, ki so izrazili negativno mnenje, iz osrednje 
Slovenije je bilo teh 4% .

Razpredelnica 14: Vpliv učencev drugih kultur in jezikov na odnose v razredu
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Bolj zapletena je jezikovna problematika. Pri  17. vprašanju so starši izrazili svoje mnenje glede vpliva sošolcev 
drugih kultur in jezikov na sporazumevalno zmožnost lastnega otroka. Srednja vrednost 3,2 potrjuje mnenje 
staršev, da ima prisotnost pripadnikov tuje kulture hkrati pozitivne in negativne učinke na sporazumevalno 
zmožnost v prvem jeziku in da so ti skoraj uravnoteženi. Večina družin zato meni, da jezikovna in kulturna 
raznolikost ne vplivata niti pozitivno niti negativno. Ostali odgovori se nagibajo bolj k pozitivnim rešitvam 
(30% staršev označi pozitivno ali zelo pozitivno), negativnih je le 15%.

Razpredelnica 15: Vpliv učencev drugih kultur in jezikov na sporazumevalno zmožnost  učencev v razredu 

Če rezultate analiziramo bolj podrobno, nas preseneti odstotek staršev (26%), ki so izbrali slovensko 
manjšinsko šolo v Italiji in meni, da je vpliv učencev druge kulture in jezika na jezikovno kompetenco lastnih 
otrok negativen ali zelo negativen. Delež staršev, ki pa mislijo, da je njihov vpliv pozitiven oz. zelo pozitiven je 
22%.  Starši, ki so izbrali italijansko manjšinsko šolo v Sloveniji pa so drugačnega mnenja: 17% staršev ocenjuje 
raznolikost kultur in jezikov (ang. melting pot ) kot negativno oz. zelo negativno, 28% pa pozitivno oz. zelo 
pozitivno.
V šolah Slovenske Istre in v osrednji Sloveniji so starši pozitivna mnenja izrazili v večjem deležu kot starši iz 
obmejnih in osrednjih območjih Italije. V šolah v Sloveniji so deleži pozitivnih mnenj nad 30%, v Italiji pa 
20%. Na zgornjem delu preglednice  razberemo, da je delež negativnega oz. zelo negativnega mnenja staršev, ki 
so izbrali eno izmed šol na ozemlju Slovenije ali Italije (pri tem so izvzete šole obeh manjšin)  med 11% in 12%.

Zaznava različnosti 

Na vprašanje: “V razredu vašega otroka so učenci, ki izhajajo iz družin z različnimi jeziki in kulturami?” starši 
“večinskih” šol obeh držav odgovorijo pritrdilno, v deležu 90%. Torej pretežno vsi starši zaznavajo razrede 
svojih otrok kot večetnične. Pri izražanju pripadnosti narodnostne skupnosti  se 64% staršev  Slovenske Istre 
opredeli za Slovence, v osrednji Sloveniji pa je teh staršev le 33% (glej preglednico nacionalnost homogenost- 
nehomogenost). V Italiji, v obmejnih območjih, se za Italijane opredeli 71% staršev, v osrednjem delu pa 76%.
V manjšinskih šolah obeh držav kljub heterogenosti pri sestavi družin (glej preglednico homogenost-
nehomogenost) 11,4% staršev italijanskih manjšinskih šol v Sloveniji in 23% staršev slovenskih manjšinskih 
šol v Italiji meni, da v razredu njihovih otrok ni učencev, ki izhajajo iz družin druge kulture in jezikov. 

Razpredelnica 16: V razredu so učenci, ki izhajajo iz družin druge kulture in jezika
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Razpredelnica 17: Nacionalnost, homogenost in heterogenost

= skupaj ITA

  = skupaj SLO

Regija=SLO – Slovenska Istra

Regija = SLO - Ljubljana

 

Regija = SLO – Šole z italijanskim učnim jezikom
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Regija= ITA- FJK

Regija= ITA – Benetke, Ravenna

 
Regija=ITA – Šole s slovenskim učnim jezikom
 

Opažanja o večetničnih in večjezičnih razredih

Večina anketirancev meni, da večetnični in večjezični razredi predstavljajo kulturno bogatitev: deleži obeh 
držav so nad 50%, sploh v osrednjem delu  (59% v Ljubljani in 57% v Benetkah in Ravenni). V manjšinskih 
šolah je ta odstotek nekoliko nižji (56% v italijanskih manjšinskih šolah v Sloveniji  in 52% v slovenskih 
manjšinskih šolah v Italiji). Protislovni je podatek, da so ravno v šolah, kjer so etnične razlike in dvojezičnost 
družbena danost, odgovori staršev manj naklonjeni trditvi “So možnosti za kulturno bogatenje razreda večje”.
Visok je odstotek odgovorov, da morajo učitelji vložiti dodaten napor zaradi prisotnosti učencev drugih kultur 
in jezikov (višja pri Italijanih: 49% kot pri Slovencih: 39%). Trditev “Učenci lažje sklepajo prijateljstva tudi 
izven šole” je podprlo 45% Slovencev in 40% Italijanov, z izjemo staršev slovenskih manjšinskih šol, pri katerih 
je rezultat drugačen (24%). Starši slovenskih manjšinskih šol pri postavki “Učenci več sodelujejo” ne delijo 
mnenja ostalih (25%). 
Starši nimajo posebnih pripomb na potek učnega procesa, zato so tudi odzivi na  trditev “Šolske dejavnosti  se 
odvijajo počasneje” ali “Na delo v razredu vplivajo problemi v komunikaciji med učenci” kar pozitivni oz. so 
deleži relativno nizki.
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Preglednica 18: Opažanja o večetničnih in večjezičnih razredih 

 

Pogostost dodatnih učnih ur za učni jezik 

Dodatne učne ure za učni jezik so v Sloveniji bolj pogoste kot v Italiji. V ljubljanskih šolah 22% učencev 
obiskuje dopolnilni pouk, v italijanskih manjšinskih šolah je ta delež 16%, v šolah Slovenske Istre  pa 13%. Ti 
odstotki so v Italiji nižji, vendar je sorazmerno visok odstotek tistih, ki izjavljajo, da dodatnih ur ne obiskujejo, 
ker jih šola ne organizira (30% v šolah s slovenskim učnim jezikom, 25% v šolah FJK in 19% v šolah v Be-
netkah in Ravenni).
V Italiji je bolj izražena potreba po dodatnih urah učnega jezika: želja po izvajanju dopolnilnega pouka je v 
Italiji izražena v 31% deležu , v Sloveniji pa v 24%.

Razpredelnica 19: Pogostost dodatnih učnih ur za učni jezik
  

Stopnja zadovoljstva glede dodatnih učnih ur za učni jezik 

Več kot 80% staršev ni odgovorilo na to vprašanje. Iz tega sklepamo, da starši ne znajo oceniti, kako koristne 
so dodatne ure jezika za njihove otroke. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da 84% otrok dodatnega pouka 
sploh ne obiskuje (ne čutijo potrebe, da bi ga obiskovali ali ga šola ne organizira) (glej preglednico,vpr. 20).  
Pri tistih, ki dodatni pouk obiskujejo, prevladajo pozitivni odgovori: 10% staršev iz Slovenije je s poukom 
zadovoljnih, 3% staršev je zelo zadovoljnih; 4% staršev iz Italije  je zadovoljnih in 2% zelo zadovoljnih.
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Razpredelnica 20: Stopnja zadovoljstva glede dodatnih učnih ur za učni jezik 

 

Pomen jezikov za prihodnost lastnih otrok 

Po mnenju staršev obeh držav je angleščina najpomembnejši jezik za prihodnost njihovih otrok; tega mnenja je 
95% staršev v Sloveniji in 97% staršev v Italiji. Tudi nemščina je za vse starše pomemben jezik (53% v Sloveniji 
in 51% v Italiji). Španščina ni zelo pomembna za starše v Sloveniji (20%), za starše v Italiji pa je nekoliko bolj 
(46%). Samo 7% staršev, ki živi v Furlaniji Julijski krajini, meni, da je tudi furlanščina pomembna.
V italijanskih manjšinskih šolah sta poleg angleščine za starše pomembni tudi nemščina in španščina, v 
slovenskih manjšinskih šolah pa še nemščina, kitajščina in francoščina.

Razpredelnica 21: Pomen jezikov za prihodnost lastnih otrok 
 

Organizirane dejavnosti, udeležba in izraženo zadovoljstvo

Naslednji sklop vprašanj je namenjen medkulturnim dejavnostim, ki jih organizirajo šole za otroke. Starši 
podajo splošno oceno o vključevanju otrok v te dejavnosti in zadovoljstvu ob organizaciji teh dejavnosti. Cilj 
slednjih je spodbujanje in uveljavljanje kulturne in jezikovne različnosti. 
Skrb vzbuja odstotek družin, ki ne vedo, ali izbrana šola, ki jo njihov otrok obiskuje, izvaja medkulturne 
dejavnosti (to je približno 28% staršev šol tako v Sloveniji kot v Italiji) in odstotek staršev (v Italiji 31%, v 
Sloveniji 17%), ki meni, da tovrstnih pobud šola sploh ne realizira.
Če natančneje analiziramo vprašalnik razberemo, da 38% staršev obmejnega območja FJK meni, da se šola ne 



39

angažira pri organizaciji medkulturnih dogodkov. Enakega mnenja je 29% staršev iz osrednje regije in 27% 
staršev slovenskih manjšinskih šol.  Negativni odziv zasledimo tudi pri 22% družin iz Slovenske Istre, 11% iz 
osrednjega dela Slovenije in 14% iz italijanskih manjšinskih šol. 
44% družin zatrjuje, da šola spodbuja organizacijo medkulturnih dejavnosti in uveljavlja jezikovno in kulturno 
raznolikost. Po pozitivnih odzivih staršev v Sloveniji sklepamo, da so v Sloveniji medkulturni dogodki pogostejši, 
saj je 50% staršev podalo pozitiven odgovor, medtem ko je bilo v Italiji pozitivnih odgovorov le 39%.

Razpredelnica 22:  Šola organizira dejavnosti, ki pri učencih razvijajo spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti kot vrednoto

 

Če analiziramo odstotke 25. vprašanja, ki se nanaša na šolske dejavnosti,  se jasno pokaže razhajanje med šolami 
v Sloveniji in Italiji. Iz podatkov je očitno, da šole obmejnih delov in tudi osrednjega dela italijanske regije 
organizirajo veliko manj medkulturnih dogodkov. Več kot 10% staršev z italijanske strani obmejnega območja 
meni, da na šoli tovrstnih aktivnosti ni, razen za medkulturne praznike, ki pa niso ravno učinkovita oblika za 
razvijanje medkulturnosti. V Sloveniji se zdi, da so šolski zavodi dejavnejši:  33% staršev omenja srečanja med 
šolami, 29% staršev šolske ekskurzije, 30% staršev medkulturne dogodke, 28% staršev medkulturne izmenjave. 
Enako razhajanje je razvidno v osrednjem delu regij: 30% do 40% je pri organizaciji medkulturnih dejavnosti 
pozitivnih odgovorov, medtem ko je za osrednja območja Italije ta odstotek nižji, od 17% do 31%.

Razpredelnica 23: Izvajanje dejavnosti

 

Razlike med manjšinama so izražene nekoliko drugače in le pri nekaterih dejavnostih beležimo določena 
razhajanja.  Iz odgovorov staršev italijanskih manjšinskih šol razberemo, da slednje organizirajo več srečanj z 
drugimi institucijami (47%); podobne dejavnosti organizirajo tudi slovenske manjšinske šole v Italiji (30%). 
Italijanske manjšinske šole izvajajo številne medkulturne izmenjave in pobratenja med šolami (50%), medtem 
ko so slovenske manjšinske šole manj dejavne (26%). 
Če povzamemo podatke iz preglednice, ugotovimo, da so šole, ki so na slovenskem ozemlju, občutljivejše 
in dejavnejše na področju medkulturne problematike. Smiselno bo natančneje preučiti sestavo družin v 
različnih šolah v Italiji: pri družinah italijanske osrednje regije, pri katerih ugotovimo izrazito večetničnost, 
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saj je tu velik delež družin, ki imajo vsaj enega od staršev druge narodnosti je pozornost na medkulturne 
pobude višja kot pri družinah iz šol v FJK in slovenskih manjšinskih šol. Zdi se, da se v slovenskih regijah bolj 
spodbuja  ozaveščanje in vzgojo za kulturno raznolikost ter si prizadeva za spoštljivejši odnos med večinskim 
in  manjšinskimi prebivalstvom, medtem ko se v Furlaniji Julijski krajini, v kateri je delež tujih družin z različno 
urejenim državljanstvom  sorazmerno visok, medkulturni problematiki namenja premalo pozornosti.    
Pri tej postavki so odstotne vrednosti precej nizke; nobena od zapisanih dejavnostih ne presega 9% pozitivnih 
odgovorov. Manjšinske šole na italijanskem ozemlju pa se, če upoštevamo odgovore staršev, kljub vsemu 
pokažejo  bolj dejavne pri medkulturnem ozaveščanju, čeprav ne dosegajo ravni italijanskih manjšinskih šol 
v Sloveniji. V Slovenski Istri in osrednji Sloveniji so šole zelo dejavne. Spodbujajo se srečanja s predstavniki 
drugih kultur, povezave z drugimi institucijami (20% in 33% v šolah Slovenske Istre, 41% in 37% v šolah 
osrednjega dela Slovenije), organizacijo posebnih kulturnih dogodkov ali medkulturne izmenjave in pobratenja 
med šolami (30% in 28% v šolah Slovenske Istre, 42% in 31% v šolah osrednjega dela Slovenije). 25. vprašanje 
je starše spodbudilo, da razkrijejo načine sodelovanja in vpletenosti v medkulturne dejavnosti. Tudi pri tem 
vprašanju je delež staršev italijanskih regij,  ki se ne odzivajo,  zelo visok (71% delež).
Na splošno je značilno skromno sodelovanje v medkulturnih pobudah. V šolah Furlanije Julijske krajine 
starši praktično ne sodelujejo s šolami (na splošno se starši v obmejnih področjih Italije izkažejo kot manj 
sodelovalni). Nekoliko bolj dejavni so starši slovenskih manjšinskih šol (15%) proti 7%, ki jih izkazujejo 
italijanske manjšinske šole. Družine, pri katerih se je izkazal  najvišji odstotek sodelovanja, so na slovenskih 
območjih. Te naj bi  sodelovale  pri različnih pobudah, ki jih organizirajo šole, kar potrjuje 31% delež pozitivnih 
odgovorov. Italijanske regije pri tej postavki dosegajo 11% delež pozitivnih odgovorov. 

Razpredelnica 24: Aktivno sodelovanje  v dejavnostih
 

V to postavko bi se lahko poglobili, zato da bi bolje razumeli odgovore staršev. Primerjali bi lahko delovne 
načrte različnih šol, da bi razbrali, katere so strategije ravnateljev in učiteljev (če so sploh opredeljene), zato da 
vsaj pasivno, če ne dejavno, vključimo družine učencev.

Vprašanja zadnje preglednice so bile namenjene družinam, da bi izrazile lastno oceno glede zadovoljstva ali 
nezadovoljstva z realiziranimi dejavnostmi, ki naj bi imele za cilj spoštovanje in zavedanje pomena kulturne in 
jezikovne raznolikosti. Iz rezultatov je razvidno, da je največje zadovoljstvo (“zadovoljen” in “zelo zadovoljen”) 
izraženo s strani družin, katerih otroci obiskujejo šole Slovenske Istre (35%) ali šole osrednje Slovenije (48%). 
Obmejna območja v Italiji so izkazala manj zadovoljstva (14%), višji odstotek te postavke pa so dosegla osrednja 
območja Italije (39%). Kot pri predhodnem vprašanju, so se tudi pri tem vprašanju negativni odzivi (“nezadovoljen” 
in “malo zadovoljen”) izkazali za statistično nepomembne. Kljub temu pa velja pripomniti, da je nezadovoljstvo bolj 
poudarjeno v šolah na italijanskem ozemlju, manj pa v slovenskih šolah. Slovenske manjšinske šole v Italiji izražajo 
lastno nezadovoljstvo v deležu 6% (italijanske manjšinske šole v Sloveniji to izražajo le 1% deležu), medtem ko je stopnja 
nezadovoljstva približno na enaki ravni v šolah Slovenske Istre in v osrednjem delu regij obeh držav.
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Razpredelnica 25: Izražanje zadovoljstva ob izvedenih dejavnostih 

 

Odnosi z drugačnostjo 

Procesi identifikacije vključujejo tudi sposobnosti posameznika, da zaznava sebe kot člana nekega združenja ali socialne 
skupine.  S tem postane pomembna posameznikova zmožnost, da se od drugih razlikuje in ponotranji značilnosti, ki 
so usklajene z definicijo o sebi.  Razmejitev med “jaz” in “drugi” je lahko pregrada: omejuje razvoj osebne  identitete, ki 
postaja vse bolj  enovita, ali ekspanzivno širi svoje meje. 
Namen 27. vprašanja je analiza odnosa med pripadnostjo določeni socio-kulturni skupini  in socialnem okolju. Iz 
odgovorov se ne odraža posebna zaprtost. Neomajnost lastnih idej je poudarjena z usklajenostjo z naslednjo trditvijo: 
“Razmišljal bi podobno, tudi če bi me vzgajali drugi starši” s strani vseh vrst anketirancev. Izjema so bili le starši otrok, ki 
obiskujejo italijanske manjšinske šole (30%).
Bojazen, da sprejemajo napačne odločitve zaradi nenehne primerjave z različnostjo (“Če upoštevam preveč različnih 
mnenj, pogosto sprejemam napačne odločitve”) zaznavajo kot problem predvsem tisti, ki živijo v Slovenski Istri (24%) 
in tisti, ki živijo v osrednji Sloveniji (24%). Netolerantnost do drugačnega mnenja je malenkost bolj izražena v Slovenski 
Istri (55%). Bojazen pred asimilacijo izražajo starši slovenske manjšine  v Italiji (23%), ter starši učencev, ki obiskujejo 
šole Slovenske Istre (20%).

Razpredelnica 26: Odnosi z drugačnostjo 
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