
Projekt #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobra-
ževanju) si prizadeva razširjati dobre prakse globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega 
dialoga, migracij, človekovih pravic in ciljev trajnostnega razvoja ter ozaveščati mlade o člo-
vekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočem 
izobraževanju tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem. Projektni konzorcij združuje 
devet partnerskih organizacij iz Italije (WeWorld – GVC kot vodilni partner in Občina Bologna 
ter C.S.A.P.S.A.2 kot partnerski organizaciji), Portugalske (4Change in COFAC/CICANT), Grčije 
(ActionAid Hellas ter Karpos), Cipra (Future World Center) in Slovenije (Platforma SLOGA). 

Med aktivnostmi projekta je bilo januarja 2019 v Bologni (Italija) organizirano mednarodno 
usposabljanje, novembra 2019 je Platforma SLOGA v Ljubljani organizirala usposabljanje učite-
ljev/ic ter strokovnjakov/inj na področju izobraževanja o migracijah, človekovih pravicah, trajno-
stnem razvoju in uporabi digitalnih orodij. V letu 2020 so potekale aktivnosti s skupinami mla-
dih (sklop delavnic o medijski pismenosti, migracijah in človekovih pravicah, o pripovedovanju 
zgodb in pripravi videov), ki so pripravile videe o migracijah. Januarja 2021 je Platforma SLOGA 
v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Andragoškim centrom Slovenije soorganizirala Forum 
o učenju in izobraževanju za vključujočo družbo. 

Projekt je leta 2020 prejel nagrado za vseživljenjsko učenje, ki ga podeljuje Platforma za vseži-
vljenjsko učenje; nagrajen je bil kot najboljša praksa v kategoriji »učenje, ki opolnomoči – pri-
hodnost učenja«.

Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in 
Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev.

Priseljevanje v Slovenijo

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve1 je imelo februarja 2021 v Sloveniji dovoljenje za 
stalno ali začasno prebivanje 175.594 državljanov tretjih držav (Bosna in Hercegovina: 92.632; 
Kosovo: 28.968; Severna Makedonija: 15.966; in Srbija: 21.118) ter 28.590 državljanov Evrop-
skega gospodarskega prostora.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (RS)2 je v letu 2020 v Sloveniji živelo 
2.095.861 prebivalcev, od tega 1.939.510 državljanov RS (947.014 moških in 992.496 žensk) ter 
156.351 tujih državljanov; slednji so predstavljali 7,5 odstotkov prebivalstva Slovenije. Med tuji-
mi državljani je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine (73.179; 52.900 moških in 20.279 
žensk), sledili so državljani Kosova (19.577; 12.197 moških in 7.380 žensk), Srbije (16.243; 
12.163 moških in 4.080 žensk) in Severne Makedonije (13.324; 7.424 moških in 5.900 žensk).

Podatki Statističnega urada RS3 za leto 2020 kažejo, da mladi v starosti do 29 let predstavljajo 
34 odstotkov priseljencev (53.202; 32.113 moških in 21.089 žensk). Največ jih je državljanov 
Bosne in Hercegovine (25.711), Kosova (9.991), Severne Makedonije (5.757) in Srbije (3.532).  
 
1 Ministrstvo za notranje zadeve: Priseljevanje v Slovenijo; https://www.gov.si/podrocja/drzava-in-druzba/

priseljevanje-v-slovenijo/. 
2 Statistični urad Republike Slovenije: Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in 

spolu, Slovenija, letno; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05E1008S.px/. 
3 Statistični urad Republike Slovenije: Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in 

spolu, Slovenija, letno; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05E1008S.px/. 
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Podatki po starostnih skupinah kažejo, da je v Sloveniji leta 2020 prebivalo 7.131 otrok v sta-
rosti do 4 let (3.688 dečkov in 3.443 deklic); 6.715 otrok v starosti od 5 do 9 let (3.540 dečkov 
in 3.175 deklic); 5.746 otrok v starosti od 10 do 14 let (2.956 dečkov in 2.790 deklic); 5.725 
mladostnikov in mladostnic v starosti od 15 do 19 let (3.144 mladostnikov in 2.581 mladostnic); 
12.847 mladih v starosti od 20 do 25 let (8.750 moškega in 4.097 ženskega spola); ter 15.038 
mladih v starosti 25 do 29 let (10.035 moškega in 5.003 ženskega spola).

Prisilne migracije predstavljajo relativno majhen delež priseljevanja v Slovenijo. V letu 2020 je 
bilo v Sloveniji vloženih 3.548 prošenj za mednarodno zaščito. Od leta 1995 je Slovenija priznala 
mednarodno zaščito 992 osebam.4

Slovenija: zakonodajni okvir in politike 

Zakon o tujcih5 ureja pogoje in načine vstopa, zapustitve ter bivanja tujcev v Sloveniji (1. člen), 
mednarodno zaščito pa ureja Zakon o mednarodni zaščiti.6 Vlada RS je leta 2019 sprejela Stra-
tegijo Vlade RS na področju migracij,7 ki temelji na medsektorskem sodelovanju in obravnava 
migracije na večplasten, celovit in dolgoročen način ter daje večji poudarek razumevanju vseh 
vidikov migracij in izboljšanju ukrepov za njihovo upravljanje. Strategija zajema šest horizontal-
nih stebrov, povezanih s posebnimi vidiki migracij: mednarodno razsežnost migracij, ekonom-
ske migracije kot del zakonitih migracij, mednarodno zaščito, vključevanje v družbo, nezakonite 
migracije in vračanja ter varnostni vidik. Leta 2017 je bil ustanovljen nov vladni organ, Urad 
vlade za oskrbo in integracijo migrantov,8 vendar pristojnosti urada zajemajo le prosilce za azil 
in upravičenci do mednarodne zaščite.

Po indeksu politik vključevanja migrantov (Migrant Integration Policy Index – MIPEX) 20199 se 
Slovenija med 52 analiziranimi državami uvršča na 31. mesto. Indeks ugotavlja, da slovenske 
politike vključevanja zagotavljajo enakost na papirju, vendar v praksi priseljencem ne omogočajo 
polnega vključevanja v družbo. Kazalnik MIPEX, ki se osredotoča na izobraževanje, ocenjuje po-
litike kot nekoliko neugodne. »Vsi učenci migranti imajo osnovno pravico in podporo pri dostopu 
do obveznega izobraževanja v Sloveniji. Priseljenske družine in šole še vedno prejemajo malo 
podpore za nadaljnje spodbujanje socialne integracije učencev priseljencev, kar ostaja slabost 
v Sloveniji.«

Nacionalni mehanizem za ocenjevanje integracije za Slovenijo (2016),10 ki se osredotoča na 
prosilce za azil in upravičence do mednarodne zaščite, ugotavlja, da so osebe s priznano med-
narodno zaščito upravičene do enakih pravic na vseh ravneh izobraževanja (predšolska vzgoja, 
osnovna, srednja, višja šola, univerzitetno izobraževanje in izobraževanje odraslih) kot slovenski 
državljani. Kljub temu je breme dokazovanja stopnje izobrazbe, pridobljene v izvorni državi, na 
prosilcu za azil, kar je izjemno zahtevno. »Za begunce ni posebnih poklicnih usposabljanj ali 
izobraževalnih programov, zato morajo izpolnjevati enake pogoje kot vsi ostali, kar je pogosto 
izredno težko.«

V okviru raziskave PISA 201811 smo v Sloveniji prvič dobili mednarodne podatke o globalnih 
kompetencah 15-letnikov, ki so skupaj s sovrstniki iz 66 držav ocenjevali lastno globalno kom-
petentnost. V primerjavi z učenci iz držav OECD slovenski najstniki v povprečju poročajo o nižji 
zaznani samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, slabšem zanimanju za spo-
znavanje drugih kultur, manj pozitivnem odnosu do priseljencev, slabši spretnosti medkultur-
nega komuniciranja in slabši odzivnosti na različna globalna vprašanja. Slovenski 15-letniki 
so poročali tudi o manj pogosti vključenosti v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim 
učenjem v šoli. Raziskava ISA inštituta (2015)12 je pokazala, da so učitelji naklonjeni vključe- 

4  Ministrstvo za notranje zadeve: Priseljevanje v Slovenijo; https://www.gov.si/podrocja/drzava-in-druzba/
priseljevanje-v-slovenijo/.

5 Uradni list RS, št. 1/18, 9/18 in 62/19.
6 Uradni list RS, št. 16/17.
7 https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/vladna-strategija-na-podrocju-migracij/. 
8 Vlada Republike Slovenije: O Uradu vlade za oskr-

bo in integracijo migrantov; https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/
urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/o-uradu-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/.  

9 https://www.mipex.eu/slovenia. 
10 Mirovni inštitut (2018): National Integration Evaluation Mechanism for Slovenia (2016); https://www.mirovni-

-institut.si/wp-content/uploads/2015/11/NIEM-National-Report-Slovenia-2016-ENG.pdf. 
11 PISA survey on adolescents’ global competence; https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.

htm. 
12 ISA Institut (2015): Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja; http://www.mizs.gov.si/fileadmin/

mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/kadri/tif/Raziskovalno_poroc_iilo.pdf. 
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Šolsko leto 2019/2020
• VRTEC
 5.253 otrok, ki so tuji državljani

• OSNOVNA ŠOLA
 11.860 tujih državljanov

• TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE
 6.448 tujih državljanov

 
vanju različnih kultur v šole, vendar so izrazili potrebo po več didaktičnih materialih za delo z 
učenci priseljenci.

Da bi zagotovili, da so glasovi otrok iz Slovenije vključeni v proces priprave Strategije EU o 
otrokovih pravicah, so UNICEF Slovenija, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in 
Platforma SLOGA oktobra 2020 izvedli dve fokusni skupini in en poglobljen pogovor z mladimi. 
Otroci, ki živijo v zavodu, zaznavajo problem pogosto prisotnih stereotipov in predsodkov, ki 
včasih izhajajo iz pomanjkanja znanja ali informacij; zato menijo, da bi bilo treba v šoli nas-
lavljati prepoznavanje ter premagovanje stereotipov in predsodkov. Sodelujoči mladi bi želeli 
izvedeti več o različnih kulturah in religijah, strpnosti, nenasilju, vprašanjih duševnega zdravja, 
človekovih pravicah (vključno s pravicami LGBTI) ter različnih ureditvah oskrbe otrok in mla-
dostnikov (npr. življenje v vzgojnih domovih ali v rejniških družinah), o podnebnih spremembah 
ter trajnostnem razvoju. Poleg tega prepoznavajo manko predmetov, ki bi otroke in mladostnike 
opolnomočili za samostojno življenje, na primer aktivno državljanstvo, finančna pismenost, di-
gitalne veščine itd. 

Človekove pravice so ključnega pomena za doseganje trajnostnega razvoja. Agendo za trajno-
stni razvoj do leta 203013 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja so septembra 2015 v New 
Yorku sprejele vse države članice Organizacije združenih narodov (OZN) kot sklop globalnih, 
univerzalnih ciljev za odpravo vseh oblik revščine, boj proti neenakostim in boj proti podnebnim 
spremembam, ob zagotavljanju, da nikogar ne pustimo ob strani. Agenda 2030 temelji na člove-
kovih pravicah, vključno z Ustanovno listino OZN, Splošno deklaracijo človekovih pravic, medna-
rodnimi pogodbami o človekovih pravicah in Deklaracijo o pravici do razvoja (10. odstavek). Cilji 
trajnostnega razvoja si prizadevajo uveljaviti človekove pravic za vse (preambula) in poudarjajo 
»odgovornost vseh držav, skladno z Ustanovno listino OZN, da spoštujejo, varujejo in spodbujajo 
človekove pravice in temeljne svoboščine za vse, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, narodno ali družbeno pripadnost, premoženje, rojstvo, invalidnost 
ali katerokoli drugo okoliščino« (19. odstavek).

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for 
Relief and Development – CONCORD)14 ugotavlja, da migranti in diaspora pogosto niso prepoz-
nani kot akterji in subjekti trajnostnega človekovega razvoja; Agenda 2030 prvič prepoznava 
prispevek migracij k trajnostnemu razvoju. Migracije so čezsektorska tema, pomembna za vse 
cilje trajnostnega razvoja. 11 od 17 globalnih ciljev vsebuje podcilje in kazalnike, ki so relevantni 
za migracije ali mobilnost, vključno s temeljnim načelom Agende, da »nikogar ne pustimo ob 
strani« (vključno z migranti). Osrednja navedba ciljev trajnostnega razvoja glede migracij je v 
podcilju 10.7: »omogočiti urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter mobilnost ljudi, 
tudi z izvajanjem načrtovanih in dobro upravljanih migracijskih politik«; torej v okviru 10. cilja 
zmanjšanja neenakosti med in znotraj držav.15  

Vključevanje priseljenskih otrok  
v izobraževalni sistem

Po podatkih Statističnega urada RS16 je v šolskem letu 2019/2020 vrtec v Sloveniji obiskovalo 
5.253 otrok, ki so tuji državljani (dečki: 2.773, deklice: 2.480). Večina (4.636) jih je bila iz Evro-
pe (Bosna in Hercegovina: 2.654; Kosovo: 683; Severna Makedonija: 517). Osnovnošolski pro-
grami je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 11.860 tujih državljanov, velika večina (11.337) 
jih je prihajala iz Evrope (Bosna in Hercegovina: 5.497; Kosovo: 2.230; Severna Makedonija: 
1.263). Podatki Statističnega urada RS ne omogočajo vpogleda v število tujih dijakinj in dijakov, 
ki se izobražujejo v Sloveniji v srednješolskih programih. Statistični urad objavlja tudi podatke 
o osnovnošolskem izobraževanju odraslih, vendar ne podatkov, razčlenjenih po državljanstvu. 
Na terciarni ravni se je v študijskem letu 2019/2020 izobraževalo 6.448 tujih državljanov (od 
tega 3.687 moških in 2.760 žensk). Skoraj 60 % je bilo državljanov držav nekdanje Jugoslavije 
(3.868), 1.670 je bilo državljanov držav članic EU.

13 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agen-
da_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf. 

14 CONCORD Europe: Deconstructing 10 myths about migration and development – publication; https://concor-
deurope.org/blog/2016/03/09/publication-myths-migration-development/. 

15 Migration Data Portal; https://migrationdataportal.org/sdgs#0. 
16 Statistični urad Republike Slovenije: Izobraževanje; https://pxweb.stat.si/sistat/sl/Podrocja/Index/192/
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•  Sistemska ureditev izobraževanja otrok priseljencev temelji na Smernicah za vključevanje 
otrok priseljencev v vrtce in šole (2012),17 ki določajo udejanjanje načela »vključujočega 
pristopa pri uresničevanju pravic otrok priseljencev do izobraževanja za njihovo učinkovito 
vključitev in oblikovanje medkulturne družbe«, vendar je dodatna strokovna pomoč za pou-
čevanje slovenščine predvidena le za šolajoče se otroke.

•  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) šolam, ki imajo vključene učence 
priseljence, v prvem in drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju 
slovenščine. Ob zagotavljanju sredstev za učenje slovenščine MIZŠ za priseljene učence 
omogoča in podpira izvajanje pouka maternih jezikov ter kultur. Leta 2008 je bila v Pravil-
nik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli vključena 
določba, ki dopušča možnost prilagajanja ocenjevanja za učence priseljence. Učenci pri-
seljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno 
šolo v RS v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja 
prostovoljno.18

•  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 
programa na področju srednjega šolstva (2010)19 določa dolžnost organiziranja tečaja slo-
venščine za dijake, ki zaradi neznanja oz. pomanjkljivega znanja slovenskega jezika potre-
bujejo in si želijo pomoč, pri čemer upošteva strokovne ocene učitelja o stopnji njihovega 
znanja ter razumevanja slovenskega jezika. Za dijake šola organizira tečaj samo za prvi dve 
leti njihovega izobraževanja v RS.20

Glede na posebno razsežnost vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok 
z mednarodno zaščito MIZŠ priporoča dvostopenjski model vključevanja. Pred vključitvijo 
v redni pouk se za omenjene otroke organizira uvajalnico, ki poteka strnjeno v trajanju 20 
ur, po končani uvajalnici se otroci vključijo k rednemu pouku, pri čemer jim pripada dodatna 
strokovna pomoč pri učenju slovenščine, priporočena je strnjena oblika izvajanja (nadalje-
valnica). Po zaključku uvajalnice je učenec vključen v nadaljevalnico, v kateri je v obdobju 
dveh šolskih let deležen dodatne podpore, saj program vključuje dejavnosti, ki mu jih po-
nujata tako šola kot lokalno okolje (učenje slovenščine kot drugega jezika, učna pomoč, 
individualni programi za učenca, prilagoditve metod in oblik dela pri poučevanju ter prila-
goditve ocenjevanja med šolskim letom, podpora pri vključevanju v interesne dejavnosti v 
šoli in izven nje, različne počitniške priložnosti in aktivnosti v lokalnem okolju, nadaljevalni 
tečaji jezika ter podpora pri organizaciji dopolnilnega pouka maternih jezikov in kulture ot-
rok priseljencev).21

V letu 2016 je bil pripravljen in sprejet izobraževalni program Opismenjevanje v slovenščini 
za odrasle govorce drugih jezikov z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno 
zaščito, stare od 15–18 let; ki omogoča ustreznejšo vključitev v program osnovne šole za 
odrasle. Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov je izobraževalni 
program, ki je namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina. Program 
ima dodatek s specifičnimi vsebinami in navodili za izvedbo za mladoletnike – prosilce za 
mednarodno zaščito, stare od 15 do 18 let. Namen prilagoditve tega programa za mlado-
letnike – prosilce za mednarodno zaščito je njihovo opolnomočenje za vključevanje v izo-
braževanje odraslih in s tem večanje možnosti za njihovo integracijo v slovensko družbo, saj 
bodo okrepili veščine pismenosti ter se bodo na ta način lažje vključili v različna področja 
družbe.22

17 http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/media/pdf/smernice/cistopis_Smernice_vkljuce-
vanje_otrok_priseljencev.pdf. 

18 EMN Focused Study (2017): (Member) States’ Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Deter-
mination, national contribution for Slovenia; http://emm.si/wp-content/uploads/Kon%C4%8Dna-SI-NKT-EMN-
-MBS-2017.pdf. 

19 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10249. 
20  Dr. Stanka Lunder Verlič (2016): Vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; http://

www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf. 
21 Dr. Stanka Lunder Verlič (2016): Vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; http://

www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf. 
22 EMN Focused Study (2017): (Member) States’ Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Deter-

mination, national contribution for Slovenia; http://emm.si/wp-content/uploads/Kon%C4%8Dna-SI-NKT-EMN-
-MBS-2017.pdf. 

4

Ministrstvo za 
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in šport šolam, ki 
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ure dodatne strokovne 
pomoči pri učenju 
slovenščine.

Glede na posebno 
razsežnost vključevanja 
otrok prosilcev za 
mednarodno zaščito in 
otrok z mednarodno 
zaščito MIZŠ priporoča 
dvostopenjski model 
vključevanja. 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/media/pdf/smernice/cistopis_Smernice_vkljucevanje_otrok_priseljencev.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/media/pdf/smernice/cistopis_Smernice_vkljucevanje_otrok_priseljencev.pdf
http://emm.si/wp-content/uploads/Kon%C4%8Dna-SI-NKT-EMN-MBS-2017.pdf
http://emm.si/wp-content/uploads/Kon%C4%8Dna-SI-NKT-EMN-MBS-2017.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10249
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf
http://emm.si/wp-content/uploads/Kon%C4%8Dna-SI-NKT-EMN-MBS-2017.pdf
http://emm.si/wp-content/uploads/Kon%C4%8Dna-SI-NKT-EMN-MBS-2017.pdf


Primeri dobrih praks

Osnovna šola Livada

Osnovna šola Livada je v slovenskem prostoru posebnost zaradi pestrosti učencev: več kot 90 
odstotkov učencev je namreč druge etnične ali narodnostne pripadnosti. Izsek intervjuja z rav-
nateljem g. Goranom Popovićem (Slogopis št. 24, oktober 2016):23

»Model vključevanja priseljencev v redno izobraževanje in krepitve znanja slovenskega jezika 
smo gradili skozi leta. MIZŠ šolam, ki imajo v izobraževanje vključene migrantske otroke, omo-
goča ure /slovenščine/ za tujce, vendar /…/ občutno premalo, učenje v veliki skupini pa je bi-
stveno manj uspešno kot individualno delo. Naša rešitev je bila t. i. pripravljalnica – priseljenski 
otroci so pouk pričeli z uro slovenščine. Pripravljalnica sicer ne predstavlja del obveznega pouka, 
vendar je odziv učencev in staršev zelo pozitiven, saj se otroci brezplačno učijo slovenski jezik in 
hkrati kot predura ne moti rednega pouka. 

•  V pripravljalnici so učenci v starostno heterogeni skupini, vendar to ni moteče, saj je poudarek 
na učenju slovenščine, vsi pa imajo enako (ne)znanje in enako (ne)pismenost. Ta model omo-
goča, da so delno vseeno vključeni v redni pouk in v stiku s sovrstniki, kar predstavlja prednost 
z vidika socializacije. 

•  Naš dvostopenjski model vključevanja priseljenskih otrok se razlikuje od evropskih dvosto-
penjskih modelov, ki po navadi predstavljajo vzporedno izobraževalno linijo, pri nas pa učence 
vključujemo tudi v redni program, kar bi lahko opredelili kot postopni dvostopenjski model, ki 
se zlije v enostopenjski model. Naše metode dela so tudi na evropski ravni prepoznane kot 
izjemno kakovostne.

•  Kljub številnim težavam pri upravljanju medetničnih konfliktov na šoli v preteklosti so ti ob 
številnih naših prizadevanjih izzveneli. Velik poudarek namenjamo spoznavanju različnih kul-
tur in krepitvi spoštovanja različnosti, s čimer se zmanjšujejo nestrpnosti.« 

Učenke Osnovne šole Livada (Ljubljana) so v okviru projekta #MigratED v sodelovanju s Platfor-
mo SLOGA pripravile kratki film o večkulturnosti in migracijah na njihovi šoli. Kratki film pred-
stavlja zgodbe učencev in učiteljice Osnovne šole Livada (Ljubljana), večkulturne šole, znane po 
vključevanju otrok iz priseljenskih družin. Učenke, učenec in učiteljica razmišljajo o prihodu v 
Slovenijo, razlogih za odhod iz domovine, o prvih vtisih o Sloveniji ter o šoli ter o načrtih ostati v 
Sloveniji ali se vrniti v domovino.

https://www.youtube.com/watch?v=QG4loVtf220

Zgodbe otrok sveta (Zavod Časoris)
Spletni časopis za otroke Časoris v okviru projekta »Zgodbe otrok sveta« predstavlja otroke 
iz drugih držav, ki so se priselili v Slovenijo, da bi ubežali vojni ali sledili sanjam o dostojnem 
življenju in dobri izobrazbi.

https://casoris.si/category/sola-se-predstavi/zgodbe-otrok-sveta/

Skozi oči begunca (Društvo Humanitas)
Društvo Humanitas je oblikovalo interaktivno izkustveno gledališko igro Skozi oči begunca. 
S sodelovanjem v gledališki predstavi udeleženci dobijo priložnost podoživeti občutke, stiske, 
kršitve pravic ljudi na begu. V pripravo in izvedbo gledališke igre so vključeni tudi ljudje z mi-
grantskim ter begunskim ozadjem.

https://www.humanitas.si/

Izzivi medkulturnega sobivanja (ISA Inštitut)
ISA Inštitut izvaja projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja«, katerega cilj je prispevati k razvi-
janju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokov-
nih delavcev v vzgoji in izobraževanju za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih 
jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 

https://isainstitut.si/isa/izzivi-medkulturnega-sobivanja/

23 https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf. 
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PRIPOROČILA

• Država mora zagotoviti enakost izho- 
dišč v izobraževanju – ustrezne mate- 
rialne pogoje in druge okoliščine, po-
membne za posameznika. Potreben je 
predvsem večji poudarek na krepitvi 
kompetenc učiteljev in učiteljic za delo 
z otroki z migrantskim ter begunskim 
ozadjem.

• Okrepiti je treba podporo pri premago-
vanju jezikovnih ovir in priložnosti za 
učenje slovenskega jezika ter obseg 
zagotovljenih ur učenja slovenskega 
jezika.

• Otroci, ki so prosilci za mednarodno 
zaščito, skladno z veljavno ureditvijo 
nimajo pravice do subvencioniranega 
vrtca, čeprav na primer nekatere sode-
lujoče in vključujoče občine nekaterim 
otrokom omogočajo subvencioniran 
vrtec. Številni prosilci za mednarodno 
zaščito se zavedajo pomena predšol-
ske vzgoje za dobrobit otroka, njegov 
razvoj in predvsem za vključevanje v 
slovensko družbo (posebej v luči dol-
gotrajnih azilnih postopkov), vendar 
do znižanega plačila vrtca kot prosilci 
za mednarodno zaščito niso upravi-
čeni, plačila polnega zneska pa ma-
terialno stanje številnim družinam ne 
omogoča. Slovenija bi morala s ciljem 
zagotavljanja enakega dostopa do 
predšolskega izobraževanja ne glede 
na status otroka omogočiti subvencio-
nirano predšolsko vzgojo tudi otrokom 
prosilcem za mednarodno zaščito.

Pobeg in beg (Forum za enakopraven razvoj) 
Namen projekta »Pobeg in beg« Foruma za enakopraven razvoj je bilo mladim približati te-
matiko, s katero se večina ljudi ne želi soočiti in ki je v zadnjih letih v Evropi dobila izjemno 
negativni predznak: prihodom beguncev v Evropo. V sodelovanju s strokovnjaki na področju 
igrifikacije (MindMaze) so pripravili popotovanje po Ljubljani – različico t. i. sobe pobega na 
prostem. Evropska mreža za globalno učenje (Global Education Network Europe) je leta 2017 
projekt prepoznala kot enega izmed najbolj inovativnih projektov s področja globalnega učenja.

https://forumfer.org/projekti/pretekli-projekti/

InterCap (Zavod GLOBAL)
V okviru evropskega projekta InterCap, v katerem je kot partner sodeloval Zavod GLOBAL in ki 
je obravnaval področja migracij ter trajnostnega razvoja v povezavi z vprašanjem varnosti, je bil 
pripravljen paket za usposabljanje s tremi pedagoškimi metodami.

https://developtogether.eu/sl/

Predlogi za nadaljnje branje

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030; https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-
sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf.

CONCORD Europe in Platforma SLOGA: 10 mitov o migracijah in razvoju; https://www.sloga-platform.org/
predstavitev-mitov-o-migracijah/. 

Lunder Verlič, Stanka, dr. (2016): Vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; http://www.sloga-platform.
org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf

Migration Data Portal; https://migrationdataportal.org/sdgs#0. 

Ministrstvo za notranje zadeve: Priseljevanje v Slovenijo; https://www.gov.si/podrocja/drzava-in-druzba/priseljevanje-v-slovenijo/. 

MIPEX (2020): Slovenija; https://www.mipex.eu/slovenia. 

Mirovni inštitut (2018): National Integration Evaluation Mechanism for Slovenia (2016); https://www.mirovni-institut.si/wp-
content/uploads/2015/11/NIEM-National-Report-Slovenia-2016-ENG.pdf. 

PISA survey on adolescents’ global competence: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm. 

Platforma SLOGA: Teden globalnega učenja; http://tuditi.si/teden-globalnega-ucenja/. 

Poročilo NVO o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji » Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani« (2020);  
http://www.sloga-platform.org/%ef%bb%bfza-trajnostni-razvoj-ki-nikogar-ne-pusti-ob-strani/. 

Tudi ti – spletno mesto o globalnem učenju: https://tuditi.si/.
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