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Uvod
Razvijanje medkulturnega zavedanja je v zadnjem času vedno bolj pomembno, saj so različne
spremembe v sodobni družbi, predvsem migracije ljudi, povzročile, da postaja naša družba
večkulturna. Če želimo preseči večkulturnost in narediti družbo medkulturno, se moramo
načrtno in sistematično posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja že zgodaj in jo razvijati
skozi celoten izobraževalni proces. Temeljno poslanstvo medkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih jezikovnih in kulturnih izvorov, tako z ljudmi, ki že ves čas
živijo v našem okolju (avtohtone in druge etnične skupine), kot z ljudmi, ki so se nam pridružili
v zadnjem času. Poznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti omogoča človeku, da
sprejema prisotnost več kultur na lastnem prostoru kot vrednoto in kot možnost za nadaljnji
razvoj svoje osebnosti. Odprtost do drugačnosti je bogastvo duha.
Z uvajanjem medkulturne vzgoje tudi v dokumente, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
se Republika Slovenija in Republika Italija približujeta jezikovni politiki Evropske unije (EU)
in uresničujeta ukrepe, zapisane v dokumentih EU ter Sveta Evrope (SE).1 Tak primer so
Priporočila št. R(98) 6 Ministrskega sveta državam članicam glede modernih jezikov (1998),2
ki vladam držav članic priporočajo, da v okviru razpoložljivih sredstev in v skladu z njihovo
ustavno ureditvijo ter šolskim sistemom na dvojezičnih in večkulturnih področjih zasledujejo
politiko vzgoje in izobraževanja, ki:
• upošteva predpise Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih (ETS št. 148, 1993)
in ukrepe Okvirne konvencije SE o varstvu narodnih manjšin (1998), v katerih so opredeljeni
zaželjni parametri izvajanja politike glede regionalnih ali manjšinskih jezikov in kultur (22.1);
• enakovredno upošteva in spoštuje vse jezike in kulture posameznega večjezičnega in
večkulturnega območja na način, ki otrokom vseh narodnih skupnosti omogoča razvijanje govorne in pisne komunikacije v jeziku svoje skupnosti, ter obenem omogoča razvijanje razumevanja in spoštovanja jezika in kulture druge narodne skupnosti (22.2);
• na področjih, ki ponujajo dvojezično šolanje, razvija pristno medkulturno zavedanje in zagotovi možnosti za učenje ostalih jezikov (22.3);
• na obmejnih področjih omogoča in spodbuja učenje jezikov sosedskih držav (24).

Didaktični vidiki razvijanja medkulturnega zavedanja
Temeljni cilj medkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih jezikovnih
in kulturnih izvorov. Kultura se deli na visoko in vsakdanjo kulturo, pri čemer se medkulturna
vzgoja primarno ukvarja s slednjo. Termin vsakdanja kultura se nanaša na sistem zapisanih in
nezapisanih pravil, ki vključujejo tako zakone kot nezavedne reakcije in navade, ki uravnavajo
ravnanje posameznika v družbi. Pri tem velja poudariti, da ne gre za statične sisteme, temveč za
stalno spreminjajoče se in odprte sisteme reguliranja odnosov med posamezniki in skupinami.
Medkulturna vzgoja deluje na dinamičnem konceptu kulture, za katerega sta najbolj značilni
spremenljivost in procesnost kot bistvo vsakdanje kulture posameznika in družbe. Izhaja torej
___________

1 Poleg priporočil, ki jih omenjava v besedilu, sta EU in Svet Evrope oblikovala različna besedila, pri tem med
pomembnejše publikacije s področja razvijanja medkulturnosti prav gotovo prištevamo Belo knjigo o medkulturnem dialogu (Strasbourg: Svet Evrope, 2008).
2 Recommendation No. R (98) 6 of the Committee of Ministers to Member States concerning Modern Languages
(1998).
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iz podmene, da spreminjajoči se pogoji v sistemu in življenjskem okolju nujno spreminjajo tudi
vsakdanjo kulturo. To velja tudi za stike med kulturami, ki vedno pustijo sledi druga v drugi.
Cilji medkulturne vzgoje se delijo na kognitivne, čustvene in psihosocialne. Med glavne cilje
medkulturne vzgoje prištevamo:
Kognitivni cilji:
• poznati lastno in drugo/tujo oziroma druge/tuje kulturo/kulture;
• poznati glavne premike v zgodovinskem razvoju teh kultur;
• poznati skupne značilnosti: prepoznati stičnosti v različnosti in različnost v lastnem;
• (vsaj pasivno) obvladati jezik kot najpomembnejši izraz druge/tuje kulture;
• znati kognitivno relativno preoblikovati etnocentrični pogled na svet.
Čustveni cilji:
• znati omiliti tesnobnosti, ograjevanje od in predsodke do ljudi drugačnega jezikovno-kulturnega izvora;
• razviti sposobnost empatije, naučiti se razumeti percepcijo samih sebe pri drugih oziroma
drugačnih ljudeh;
• razviti strpnost do dvoumnosti, postati kritičen do prenaglih sodb in interpretacij ter mnenj,
osnovanih na poenostavljanju trditev, situacij in dejstev;
• razviti kulturno distanco oziroma sposobnost “kulturnega (s)prehajanja”, pri čemer se začasno
poistovetimo z “drugo” kulturno identiteto ali z drugimi sodelujemo pri jezikovnih igrah.
Psihosocialni cilji:
• znati navezati stike z ljudmi izven svoje narodnostne skupine;
• znati skupaj načrtovati in izvajati delo določene institucije, organizacije, regije; razviti strpnost
do neizogibnih obojestranskih (jezikovnih) nesporazumov in nerazumevanje;
• znati miroljubno reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih in večjezičnih nesporazumov in
nerazumevanja;
• razviti zmožnosti družbenega delovanja (socialne vloge, vedenjski vzorci) in sporazumevalne
zmožnosti v obeh kulturah;
• skupaj iskati nove kulturne modele.
Medkulturna vzgoja je pedagoški pristop k vzgajanju v raznolikosti kultur in jezikov, integraciji
teh raznolikosti kot bogatenju življenja in identitete posameznika in družbe ter razvoju čezmejne
kulture večjezičnosti.

Kulturni modeli kot učne enote medkulturnega učenja jezikov
Študije na področju medkulturnosti prepoznavajo štiri obdobja v razvoju medkulturnega zavedanja: poznavanje kulture okolja/tuje kulture, primerjanje lastne kulture s kulturo okolja/tujo
kulturo, zavedanje o različnosti, sprejemanje različnosti.
Razumevanje druge kulture v svojem okolju ali tuje kulture je torej pogojeno s primerjavo te
kulture z lastno kulturo.
Primerjava kultur in odkrivanje drugačnosti, ki se ob tem poraja, nam pomaga razmišljati in
globlje spoznavati lastno kulturo, razvijati zavedanje o drugi(h) kulturi(ah) in jo oziroma jih
sprejemati.
V šoli moramo torej ciljati k razvijanju kulturnih modelov kot najmanjših enot analize kulture.
Učence obenem vzgajamo k opazovanju kulture in sprememb, ki se v sodobni družbi odvijajo
izjemno hitro.
Ustrezna in učinkovita medkulturna vzgoja mora biti načrtovana in ne stihijska, pri čemer pa
6

Uvod

za to, da bi učenci razvili medkulturno zavedanje ni potrebno obsežno poznavanje teoretskih
podlag. Učenje (razumevanje) je pri učencih pogojeno z aktivnostjo in ne zgolj opazovanjem,
pozornim poslušanjem in pomnjenjem večje količine podatkov v kratkem času. Aktivno delovanje učenca poteka v različnih oblikah dela kot so skupinsko delo, projektno delo, integrirani
pouk ipd. Razvijanje medkulturnosti v šoli bo učinkovito, če bomo na novo opredelili delo in
metodologije pedagoškega dela. Medkulturni pristop k pouku se lahko izvaja na katerem koli
predmetnem področju, vsebini in učnem načrtu. Pri tem pa ne gre za dodajanje novih vsebin
starim učnim načrtom, temveč gre za drugačen način izvajanja kurikula, v katerem so na novo
opredeljeni vsebine, metodologija in učni cilji.

Didaktični priročnik
V pričujočem priročniku so predstavljene didaktične dejavnosti na temo medkulturne vzgoje, ki
so namenjene prvim stikom z drugačnostjo. Posamezne dejavnosti so bile uporabljene v delavnicah z učenci osnovnih šol v Sloveniji, v nekaterih so sodelovali učenci tretjega triletja osnovne
šole v Sloveniji in prvih treh razredov nižje srednje šole v Italiji.
Pri oblikovanju dejavnosti so se avtorice opirale na cilje in smernice projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità, ki so predstavljeni in prosto dostopni na spletni strani
projekta na povezavi http://www.eduka-itaslo.eu.

Vsebina
Kratka predstavitev posameznih dejavnosti:
• Roberta Altin in Flavia Virgilio predstavljata tri dejavnosti, ki sta jih uporabili v delavnicah
projekta Eduka v šolah na območju Vidma, Trsta in Kopra.
Dejavnost Jezikovni življenjepis je namenjena odkrivanju jezikovne raznolikosti in mnogovrstnosti učencev, ki jih te raznolikosti vežejo na raznovrstne prostore, ljudi, kontekste in dejavnosti,
v katerih se prepletajo jeziki, ki jih posamezniki poznajo oz. govorijo. Dejavnost pri učencih
razvija samozavedanje o lastnem jezikovnem bogastvu in dediščini, o čustvih, ki prežemajo ali
so kakor koli povezani z jeziki, ki jih uporabljajo, in jih torej seznanja z lastno jezikovno identiteto. Z družbenega vidika nam dejavnost ponuja možnost seznanjanja z jezikovno raznolikostjo
razreda, ki naj učitelju pomeni izziv in obenem krepi identiteto ‘šibkejših’ jezikov.
Dejavnost Pripovedovanje besed: Video-haiku spodbuja razmišljanje in aktivno preoblikovanje
koncepta medkulturnosti in predvsem ustaljenih medkulturnih učnih praks, pri čemer izrablja
zmožnosti sintetičnosti sporočila digitalnega vizualnega jezika preko fotografij in posnetkov,
ki si jih deležniki lahko izmenjujejo v okviru sporazumevalnega okolja družbenih omrežij. Z
dejavnostjo učence spodbujamo k zbiranju lastnih zgodb, pogledov, težav in družbenih predstav
o medkulturnosti z uporabo sintetičnega jezika podob – haiku, ki posamezniku omogočajo tudi
čustveno izražanje o dvoumnih in/ali potencialno konfliktnih situacijah.
Dejavnost Na meji: “Zoran” in stereotipi temelji na ogledu filma Zoran, moj nečak idiot
(2013), in služi kot sredstvo za prepoznavanje najpogostejših in najbolj ustaljenih stereotipov
in predsodkov, ki so se v času nakopičili na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Namen
dejavnosti je razbijanje kognitivnih okvirov in razvrstitvenih togosti, ki so značilne za stereotipno razmišljanje, ter s tem odpiranje pogleda na stalna prepletanja in izmenjave, ki so značilni za
katero koli obmejno območje.
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• Elisabetta Pavan predstavlja štiri dejavnosti. V dejavnosti Veseli me, jaz sem … učenci definirajo pojem kulture, pri čemer jih usmerjamo k poglobljenem poznavanju lastne kulture in
seznanjanju s tem, da razlike med nami včasih določajo kulturne značilnosti našega okolja,
včasih pa naše osebne izbire in to, čemu dajemo prednost. Dejavnost učence spodbuja, da prepoznavajo tiste kulturne vidike, ki določajo njihov način vedenja in jih včasih tudi ovirajo pri
razumevanju vedenja drugih.
Dejavnost Intervju brez besed spodbuja medsebojno seznanjanje v razredu ter razmišljanje
o konceptih identitete, etnocentrizma e relativnosti posameznikovega vidika in nebesednega
sporočanja. Dejavnost učence usmerja v razmišljanje o pojmu stereotipa, o nebesednem sporazumevanju in o učinkih prvega vtisa ob srečanju nove osebe.
Dejavnost HM … všeč mi je! spodbuja kritično razmišljanje učencev o izvedenih dejavnostih,
ki vključuje tako razmišljanje o dejavnostih kot utrjevanju konceptov in/ali določenih vsebin,
ki so bile cilj teh dejavnosti. Učence spodbujamo k izražanju svojega mnenja, pri čemer učitelj
preverja napredek učencev in s tem povezane spremembe v načinu njihovega razmišljanja ter
prepozna prvine diskusije, ki jih lahko nadalje razvije v prihodnosti.
• Marijanca Ajša Vižintin predstavlja tri dejavnosti. V dejavnosti Kulturna, etnična in jezikovna raznolikost v razredu se učenci seznanjajo s kulturno, etnično in jezikovno raznolikostjo svojega razreda. Ugotavljajo, da so se njihovi sošolci rodili v različnih državah, pripadajo
različnim etničnim skupnostim, govorijo različne materne jezike ter da so se nekateri sošolci
in njihovi (stari) starši selili znotraj države, drugi med državami. Svojo medkulturno zmožnost
razvijajo s spoznanjem, da je preseljevanje del življenja kogar koli.
Dejavnost Zakaj ni dovolj samo strpnost? učence seznanja s tem, da za razvoj medkulturnega
dialoga ni dovolj samo strpnost, temveč je potrebno spoznavanje, sodelovanje, skupno delovanje
s posamezniki iz različnih etničnih, jezikovnih, verskih skupnosti. V dejavnosti se učenci soočajo
s predsodki, svojo medkulturno zmožnost pa razvijajo z njihovim preseganjem in razmišljanjem
o možnostih razvoja od večkulturne do medkulturne (šolske) skupnosti, družbe.
Dejavnost Preseganje predsodkov: o (ne)sprejemanju priseljencev v književnih besedilih je
namenjena ozaveščanju učencev o predsodkih do priseljencev in preseganju teh predsodkov.
Svojo medkulturno zmožnost razvijajo z analizo književnih besedil, v katerih opazujejo odnose
med književnimi osebami (imagologija: manija, fobija, filija) na začetku in koncu besedila ter
prepoznavajo prelomne točke v zgodbi: kdaj prihaja do soočanja s predsodki, sprememb v odnosih, vključevanja.
• Anja Zorman predstavlja dve dejavnosti. V dejavnosti Strpen, nestrpen, strpen, nestrpen,
strpen, nestrpen: navidezna strpnost učenci preko analize pisnega besedila razvijajo medkulturno občutljivost, ki se odraža kot sposobnost ugotavljanja navidezne strpnosti na podlagi besednega izražanja posameznika, ki se opredeljuje kot strpen, čeprav iz njegovih besed veje velika
nestrpnost do drugačnega, do neznanega. Analitična vprašanja učence vodijo od popolnoma
intuitivnega do zavestnega prepoznavanja navidezne strpnosti.
Druga dejavnost nosi naslov Mi, vi? Oni: priseljenci druge generacije in je namenjena seznanjanju učencev s problemom identitete in identifikacije druge generacije priseljencev ter seznanjanju
in razumevanju stališč druge generacije priseljencev do večinske etnične skupine države, v kateri
živijo, in do etnične skupine, iz katere izhaja njihova družina. Z branjem odlomka iz dela Čefurji
raus! Gorana Vojnovića in odgovarjanjem na analitična vprašanja učenci razvijajo samokritično
mišljenje v povezavi z drugačnostjo in zmožnost empatije.
• Anja Zorman in Nives Zudič Antonič predstavljata dve dejavnosti. Za izvedbo dejavnosti Raziskovanje našega mesta učenci obiščejo svoje mesto, pri čemer odkrivajo mestne zanimivosti
in spoznavajo znane meščane. Temeljni namen dejavnosti je spoznavanje, kje in kako se v mestu prepletajo različne kulture, jeziki, etnične skupnosti. Ciljan obisk mesta spodbuja mobilnost
na vzgojno-izobraževalnem področju in sodelovanje med različnimi ustanovami, ki delujejo v
8
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mestu, izmenjavo informacij, izkušenj in gradiv. Dejavnost torej spodbuja ‘izmenjave’ različnih
kultur in med različnimi kulturami. Učenci se lahko izražajo jezikovno, z likovno umetnostjo in
glasbo ali s kombinacijo teh treh izraznih sredstev.
Dejavnost Obisk šole učence seznanja s šolskim sistemom v Sloveniji in Italiji (oz. sistemom v
drugih državah), spodbuja jih k primerjavi različnih šolskih sistemov in njihovih značilnosti, s
čimer učenci spoznavajo ‘kulturo’, življenje in organizacijo drugačne šole ter Drugega na sploh.
• Nives Zudič Antonič predstavlja dve dejavnosti: Zaznavanje drugega in Gostoljubje. V
dejavnosti Zaznavanje drugega učenci ugotavljajo, da je naša percepcija stvarnosti pogosto vezana na vzgojo in kulturo, v kateri smo se rodili in živeli. Podobno se dogaja z našimi predstavami o tujih deželah in njihovih prebivalcih, ki pa ne ustrezajo vedno dejanskemu stanju. Včasih
naše predstave izvirajo iz stereotipov, posplošenih in neutemeljenih pogledov na realnost, včasih
izhajajo iz predsodkov, ki pa nas lahko vodijo v neustrezno ravnanje v določenem okolju. Pogosto smo nagnjeni k posploševanju, pri čemer sodimo o ljudstvu na podlagi izkušnje s posameznikom. S tako omejenim poznavanjem posamezna ljudstva neutemeljeno zaničujemo, spet
druga pa poveličujemo. Cilj dejavnosti je torej razvijanje zavesti o tem, da ljudje pogosto govorimo o stvareh, ki jih sploh ne poznamo (ali jih poznamo le delno) in zaradi tega prihajamo do
napačnih ugotovitev.
V dejavnosti Gostoljubje se učenci seznanijo z gostoljubjem kot načinom sprejema osebe, ki
živi v drugem kraju, v lasten dom, v lastno mesto ali državo, pri čemer je ta način lasten kulturi,
v kateri živimo in kot tako predstavlja enega od kulturnih modelov. Temeljni namen dejavnosti je razvijanje zavedanja o tem, kako se oblikujejo kulturni modeli, in obenem seznanjanje z
značilnostmi drugih kultur.
Nives Zudič Antonič in Anja Zorman
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Veseli me, jaz sem …
Elisabetta Pavan*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas

Dejavnost spodbuja učence k prepoznavanju kulturnih vidikov, ki določajo
njihovo obnašanje, in jih vsaj občasno omejujejo pri razumevanju ravnanja
drugih ljudi.
Vsakdo izmed nas verjame, da dobro pozna lastno domovino in kulturo. Kljub
temu pa lahko v enakih okoliščinah zaznavamo ali ravnamo na različne načine.
S pomočjo dejavnosti bodo učenci odkrili, da obstajajo različni načini, kako
ljudje ravnajo v določenih situacijah. Namreč, kar je povsem običajno in normalno za ene, ni normalno za druge, tako da se nam določeno ravnanje lahko
zdi čudno ali celo absurdno.
vsa
Učence usmerjamo v opredelitev koncepta kulture in jih spodbujamo h globljemu zavedanju lastne kulture (ang. cultural awareness).
Učenci spoznavajo, da posamezne razlike izhajajo iz kulturnih vidikov, druge
pa kot posledica osebnih izbir.
Poglabljanje poznavanja in sprejemanja svoje ‘drugačnosti’ in ‘drugačnosti’ drugega.
• dve šolski uri
• dejavnosti, ki jih bodo učenci izvajali doma
• ena šolska ura za predstavitev rezultatov akcijskega raziskovanja v razredu
Učitelj se lahko odloči za izvedbo dodatne dejavnost (KDO SEM JAZ?), ki pa
poteka daljši čas, učenci jo izvajajo samostojno in rezultate predstavijo skupini.
Učitelj dejavnost izvede kot uvod v dejavnost VESELI ME, JAZ SEM ali kot
nadaljevalno dejavnost.

gradiva

organizacija
prostora

•
•
•
•
•

fotokopije seznama z elementi kulture (priloga 3);
PC ali projektor (ali interaktivna tabla);
vprašanja iz PRVE FAZE (str. 12);
seznam značilnosti kulture (priloga 1);
ilustracija ledene gore (priloga 2).

V prvi fazi učenci v manjših skupinah odgovarjajo na učiteljeva vprašanja (ang.
brainstorming), zato je potrebna ustrezna prerazporeditev klopi: vsaka skupina
si uredi svoj delovni prostor na dveh ali treh klopeh.
V drugi fazi poteka delo v skupinah.
V tretji fazi učenci odgovarjajo na vprašanja individualno, pri čemer sedijo v
svojih klopeh.
V četrti fazi pouk poteka v manjših skupinah.
Individualno delo.

*

* Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije Univerze Ca’ Foscari Benetke
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Prepletanja

priprava
potek

Učitelj pripravi seznam elementov kulture, ki jih posreduje v obliki vprašanj.

PRVA FAZA
Učitelj napiše na tablo naslednje trditve:
1) Sem drugačen/-na od drugih.
2) Imam veliko skupnega s svojo družino, s svojo skupnostjo, s svojimi prijatelji.
3) Drugi potrebujejo enake stvari, kot jih potrebujem jaz.
Spodbudi učence, da v manjših skupinah primerjajo in si izmenjajo stališča, s
katerimi utemeljujejo (ne)resničnost trditev na tabli.
Učitelj na tablo napiše vprašanje in prosi učence, naj predlagajo odgovore:
• Kaj je značilno za mojo državo ali mojo skupino in zakaj?
Pri tem učitelj učence opozori, da včasih pripadniki določene skupnosti zaznajo
pripadnike drugih skupnostih kot drugačne.
Vsakdo izmed nas meni, da dobro pozna svojo domovino, vendar pa v določenih
okoliščinah ravnamo ali določeno stvar zaznavamo drugače kot običajno.
Učitelj posreduje seznam kulturnih značilnosti (priloga 1) in poenostavljeno
podobo kulture, npr. v obliki ledene gore (priloga 2).
Prilagojeno po: AFS Orientation Handbook, 4, New York: AFS Intercultural
Programs Inc., 1984, str. 14 - http://www.bu.edu/isso/Tips/Iceberg-model-AFS.
pdf ).
Za domačo nalogo učenci narišejo ledeno goro in risbo dopolnijo z izrazi iz
priloge 1.
Sledi primerjanje izdelkov v skupinah.

DRUGA FAZA
Učitelj prosi učence, da poiščejo razlike med odgovori in poizkusijo razložiti,
zakaj se ljudje obnašajo različno.
Učitelj učencem razloži, da se drugačnost pojavlja zaradi različnega kulturnega
ozadja vsakega posameznika, načina življenja in prepričanj, ki se prenašajo iz
roda v rod. Učitelj pojasni, da imamo vsi osnovne potrebe, ki so nam skupne
(prehranjevanje, varen dom, spanje itd.), medtem ko se druge potrebe – sem sodijo tudi načini, kako se odzivamo na osnovne potrebe (hranjenje s priborom,
paličicami, izogibanje svinjini ali konjskemu mesu, bivanje v hiši ali v prikolici,
spanje na vzmetnici ali na japonskem futonu) - uvrščajo v kulturno različnost
in ta vključuje elemente, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
Na tej točki učitelj poudari, da je poleg kulturnih vidikov treba upoštevati tudi
izbire in sposobnosti posameznika: všeč mi je/ni mi všeč med, všeč mi je/ni
mi všeč latinščina, imeti/ne imeti posluh(a) itd. in razloži, da obnašanje in
prepričanja, ki povezujejo skupino, predstavljajo kulturo te skupine.
Učitelj pojasni, da se razlike v obnašanju lahko pojavijo tudi znotraj kulture, na
primer pri vsakodnevnem pozdravljanju. Učence spodbuja k razmišljanju, kako
pozdravljajo svoje prijatelje, mamo, mame svojih prijateljev.
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1. Veseli me, jaz sem ...

TRETJA FAZA
Učitelj projicira seznam vprašanj (ali na tablo napiše vprašanja), učencem razdeli fotokopije s seznamom (priloga 3) in jim pojasni morebitne kritične točke.
Učence prosi, da odgovorijo na vprašanja. Ko učenci odgovorijo na vprašanja,
pred vsakim vprašanjem (elementom kulture) zapišejo številko od 1 do 10, pri
čemer številka 1 označuje najpomembnejši element njihove kulture. Posamezno
številko lahko uporabijo le enkrat in tako oblikujejo lestvico.

ČETRTA FAZA
Učenci primerjajo odgovore v manjših skupinah in pri tem prepoznajo podobnosti in različnosti kultur ali skupin, ki jim pripadajo.
Učenci lahko tudi razpravljajo o morebitnih odstopanjih v vrstnem redu
vrednot na lestvici.

PETA FAZA
Učitelj vodi diskusijo med učenci in jih spodbuja k razmišljanju, kako kultura
vpliva na način življenja in prepričanja oseb.
Učence vpraša, kaj občutijo ob ugotovitvi, da pripadajo eni ali več kulturam.
Spodbuja jih, da povedo, koliko kultur je prisotnih v razredu in katere so.

ŠESTA FAZA
Učitelj spodbuja učence, da si ogledajo svoje mesto z drugačnega vidika, tako da
poiščejo sledi, ki so jih v njem pustile različne kulture. Poskušajo ugotoviti, kdo
so bili prvi prebivalci mesta, napišejo zgodbo s pomočjo pričevanj prebivalcev.
Usmerjamo jih v opazovanje značilnosti: arhitekture, lokalov, trgovin in
prehranskih izdelkov, sakralnih objektov, itd. Fotografirajo, zbirajo izvirna gradiva, intervjuje in pričevanja.

SEDMA FAZA
Predstavitev rezultatov akcijskega raziskovanja.
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DRUGA DEJAVNOST
KDO SEM JAZ? Moje identitete.

cilj

oblikovati poster, ki predstavlja identiteto učenca

čas

nekaj učnih ur ali skozi vse leto

potek dela

Učenci ustvarijo kolaž, s katerim ponazorijo svoje identitete, pri tem uporabljajo gradivo, ki ga izrežejo iz časopisov, besedila, fotografije, ki jih sami naredijo,
vendar ne ponazarjajo njih samih.
Pred operativno fazo učitelj/učitelji obravnava/-jo koncept identitete.
Ob zaključku projekta učenci oddajo posterje učitelju, ki jih razstavi v učilnici.
Izdelki so anonimni. Učenci morajo ugotoviti, kdo so njihovi sošolci.
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1. Veseli me, jaz sem ...

Priloga 1. Kulturne značilnosti

•••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Mimika obraza

24. Predstave o prijateljstvu

2. Geste

25. Hrana

3. Veroizpoved

26. Pomen hrane

4. Čas

27. Olika

5. Slikarstvo

28. Dom

6. Umetnost

29. Predstave o lepem vedenju

7. Književnost

30. Vljudnost

8. Glasba

31. Vzgojen, nevzgojen

9. Odnos do živali

32. Bližina med osebami

10. Odnos do dobrega in zla

33. Pozdravi

11. Oblike dvorjenja

34. Oblačila (kdaj, kako, kje)

12. Obvladovanje čustev

35. Prazniki in njihovo praznovanje

13. Način pogovarjanja

36. Spoštovanje

14. Pojem vodje

37. Česa nas je sram

15. Upravljanje s časom

38. Na kaj smo ponosni

16. Pojem pravičnosti

39. Kaj nas žalosti

17. Pojem lojalnosti

40. Kaj, kdaj in kje jemo in pijemo

18. Spoštovanje do starejših

41. Kaj naredimo, ko se slabo počutimo

19. Reševanje problemov

42. Kaj nas zabava

20. Pojem čistoče

43. Kdaj, kje in kako sedimo

21. Odnos do nadrejenih

44. Kdaj, kako in kje stojimo

22. Urejanje prostora

45. Zasebnost

23. Počitnice

46. Pojem lepote
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Priloga 2. Kultura je ledena gora.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dopolnite risbo z izrazi iz priloge 1.

književnost

klasična glasba

zabavna glasba
oblačila

pojem lepote
nagnjenost k tekmovalnosti ali k sodelovanju
urejanje prostora
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Priloga 3. Predstavim se …

••••••••••••••••••••••••••••••

Odgovorite na vprašanja. Nato vsakemu odgovoru pripišite število od 1 do 10, pri čemer
1 označuje najpomembnejši, 10 pa najmanj pomemben odgovor, in tako sestavite lestvico
značilnosti vaše kulture.
___ Kateri jezik/jezike govoriš?
……………………………………………………………………………………………
___ Katero glasbo poslušaš?
……………………………………………………………………………………………
___ Kaj ješ doma?
……………………………………………………………………………………………
___ Kaj ješ s prijatelji?
……………………………………………………………………………………………
___ Kako si oblečen ob posebnih priložnostih?
……………………………………………………………………………………………
___ Kateri so pomembni običaji in praznovanja?
……………………………………………………………………………………………
___ Kateri veroizpovedi pripadaš?
……………………………………………………………………………………………
___ Kaj je zate najpomembneje?
……………………………………………………………………………………………
___ Naštej nekaj stvari, s katerimi se strinjaš.
……………………………………………………………………………………………
___ Naštej nekaj stvari, ki so po tvoje napačne.
……………………………………………………………………………………………
___ Kako pomembna je zate razširjena družina (strici, babica in dedek)?
……………………………………………………………………………………………
___ Kaj po tvoje pomeni biti točen?
……………………………………………………………………………………………
17
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Jezikovni življenjepis
Roberta Altin in Flavia Virgilio*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

Predlagamo učno sredstvo, ki smo ga preizkušali, in se navezuje na metode in
teoretična izhodišča, ki so opisana v Evropskem jezikovnem listovniku, v poglavju Jezikovni življenjepis.
V situacijah, v katerih je možna izbira in uporaba več jezikov, je potrebno imeti
na razpolago več orodij, kar učencem omogoča refleksijo o kompleksnosti in
dinamiki jezikovnih ravnanj. Jezikovni življenjepisi opisujejo dinamičnost izbire in uporabe jezikov, jezikovne preference in kompetence razno/večjezičnih
posameznikov. Učno sredstvo, ki smo ga uporabili za rekonstrukcijo jezikovnega življenjepisa naših učencev, nudi informacije o jezikovnem znanju (jeziki,
ki jih govorijo, raven kompetence) in tudi o načinu pridobivanja tega znanja
(jeziki, ki so se jih učili v družini, v šoli, v kraju bivanja, na jezikovnih tečajih,
v tujini itd.).
Urejanje jezikovnega življenjepisa, četudi v skoraj igrivi obliki kot v tem primeru, nakazuje razmišljanje o jeziku, jezikovnem učenju in tudi o okoliščinah
sporazumevanja (ang. language awareness). Učeči se bodo imeli priložnost izostriti lastno občutljivost za raznolikost situacij in načinov razvoja te raznolikosti v večjezičnem okolju.
S pripravo lastnega jezikovnega življenjepisa se učenec uči samovrednotiti lastne dosežke, obenem pa postane bolj odgovoren in samostojen. Sodelovanje
med učiteljem in učencem se okrepi in postane učinkovitejše. Zato se urejanje
jezikovnega življenjepisa lahko pokaže kot zelo spodbuden način začetnega
učenja in poučevanja jezika. To je tudi uporabna metoda, ki krepi refleksijo o
jezikovni raznolikosti in razvija razmišljanje o samem konceptu večjezičnosti.
Skratka, delo na jezikovnem življenjepisu zahteva določeno kritično revizijo
koncepta materinščine. Uvajanje te metode usmerja učence k poglobljeni refleksiji o tem konceptu.
jeziki, državljanska vzgoja
Spretnosti: poslušanje, interakcija in govorno sporočanje v okviru različnih domen
Končni cilj: uveljavljanje večjezične vzgoje s spodbujanjem uporabe in učenja
različnih jezikov v učnem okolju
Specifični cilji:
• razvijanje zavedanja o jezikovnih kompetencah pri učencih
• spodbujanje primerjave avtobiografskih pomenov, ki jih osebe pripisujejo
različnim jezikom
• spodbujanje diskusije o pomenih znanja/učenja jezikov

čas

2 učni uri

*
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2. Jezikovni življenjepis

gradiva

organizacija
prostora

potek

•
•
•
•

beli listi
kemični svinčniki in barvice
oporne točke za diskusijo v skupini
plakati za predstavitve

Dejavnosti se odvijajo v razredu.
Prva faza predstavitve jezikovnega življenjepisa poteka individualno, torej vsak
učenec sedi v svoji klopi.
Druga faza interakcije in izmenjave zahteva prerazporeditev v manjše skupine,
pripravo dveh/treh klopi za vsako posamezno skupino.

PRVA FAZA
Učenci narišejo shemo človeškega telesa ter v risbo napišejo imena jezikov, ki
jih poznajo (Fotografija 1). Sledi utemeljevanje, zakaj so posamezen jezik umestili na določen del telesa (Fotografija 2).

DRUGA FAZA
Učitelj razdeli učence v skupine po tri ali štiri in jim poda navodila za izmenjavo
idej in razmišljanje o naslednjih vidikih:
• kateri jeziki so pomembni v mojem življenju,
• kakšen je odnos med pomenom jezikov v osebni izkušnji in njihovo simbolično
umestitvijo na shemo telesa.
Po prvi fazi razmišljanja bo skupina učencev v skupni diskusiji predstavila
povzetek po naslednjih točkah:
• Ali obstaja enojezičnost?
• Kaj razumemo pod izrazom materinščina?
• Kako jeziki, ki smo jih že ‘vpisali’ v naše telo, vplivajo na učenje novih jezikov?
• Ali obstaja povezava med jeziki, ki smo jih že ‘vpisali’ v naše telo, in kraji, kjer
jih uporabljamo?
Skupna diskusija se osredotoča na:
• pomen posameznih jezikov v življenjskih izkušnjah učencev in njihovem
učenju,
• prepletanja med avtobiografskimi izkušnjami in izkušnjami z učenjem jezikov,
• odnosi med jezikom, družbenimi odnosi, čustvenimi izkušnjami.
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Fotografija 1.

••••••••••••••

Fotografija 2.

••••••••••••••
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2. Jezikovni življenjepis

Fotografija 3. Primer sheme človeškega telesa, ki jo je narisal učenec

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3

Intervju brez besed
Elisabetta Pavan*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

Priporočamo, da se predlagane dejavnosti izvajajo na začetku šolskega leta oz.
novega programa, ko se učenci še ne poznajo.
Te dejavnosti lahko izvajamo tudi samostojno.
S pomočjo uporabe neobičajnega tipa zemljevida (na primer t.i. Petrova kartografija http://www.petersmap.com/, ali kartografija Mercatore) lahko predstavimo pojme kot npr. planisfera kot stvarni pogled na svet, etnocentrizem, ekonomska in socialna enakost, kolonializem.
Učenci lahko označijo svoj izvor in pri tem sežejo nazaj v drugo ali tretjo generacijo brez političnih implikacij.
Kasneje preidemo od splošnega k posameznemu z dejavnostjo, ki učence
usmerja v upodobitev svojih sošolcev s pomočjo informacij, ki so jih pridobili
v dejavnosti z zemljevidom – planisfero – in v vsakdanjem stiku v razredu. V
predstavitvah se učenci navežejo na morebitne predsodke ali stereotipe.

predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva
organizacija
prostora

geografija, medpredmetno povezovanje
• spodbujati medsebojno spoznavanje med učenci; omogočati načrtovanje nadaljnjih dejavnosti, pri tem pa upoštevati učenčevo osebnost in njegov način
zaznave
• razmišljati o pojmu stereotipa in o posledicah, ki jih imajo prvi vtisi ob
srečanju osebe
dve ali tri učne ure, odvisno od števila učencev in stopnje njihove zrelosti
• različne vrste zemljevidov
• list za intervju
V začetni fazi umaknemo klopi ob steno, postavimo zemljevid (planisfero) na
sredino učilnice; učenci se prosto gibljejo po učilnici.
V naslednji fazi se učenci razporedijo v dvojice in si izberejo svoj delovni
prostor.
V naslednji (tretji) fazi se učenci postavijo v krog in predstavijo sošolcem svoje
intervjuje.

*
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3. Intervju brez besed

priprava

Učitelj učence seznani z nekaterimi ključnimi besedami, ki se navezujejo na
‘klasično’ kartografsko predstavitev (zemljevid Mercatore) in na sodobnejšo
Petrovo kartografijo (če učitelj meni, da je potrebno, lahko uporabi tudi druge
predstavitve). Učitelj se odloči, koliko bo temo poglobil in s pomočjo katerih
vsebin.
Posredujemo nekaj spletnih naslovov:
• Topografija in kartografija: http://www.geografia-applicata.it/wordpress/wpcontent/uploads/2011/04/03_Proiezioni_Cartografiche.pdf
• Kartografija kot politična manipulacija http://www.uniroma2.it/didattica/
Analisi_spaziale_/deposito/La_cartografia_come_manipolazione_politica-_
Mercatore_e_Peters.doc
• Kratka video predstavitev o Petrovi kartografiji:
• http://www.youtube.com/watch?v=n8zBC2dvERM
• http://www.levysoft.it/archivio/2009/06/04/peters-vs-mercatore-quando-lecartine-geografiche-che-conosciamo-sono-sbagliate-alla-ricerca-della-migliore-rappresentazione-dei-continenti-del-nostro-pianeta/
• http://www.arcetri.astro.it/~ranfagni/CD/CD_TESTI/PROIEZ.HTM
• http://www.pensareperstorie.it/carte/cap_2c.html
• Predstavitev hemisfere z Avstralijo v središču
• http://www.webalice.it/nbruni1/Mondo_capovolto.html , https://orizzonte7.
wordpress.com/tag/upside-down-map-of-the-world/
Učitelj posreduje navodila za domače delo: učenci izdelajo svoje družinsko drevo.
Učitelj lahko spremeni ali združi vprašanja intervjuja glede na posebnosti ciljev
ali skupine.

potek

PRVA FAZA
Doma
Učitelj za domačo nalogo določi izdelavo družinskega drevesa, s pomočjo katerega bodo učenci v šoli odgovarjali na vprašanja o izvoru svojih starih staršev
ali celo prastarih staršev.
Učitelj lahko prosi učence, naj poiščejo podatke o kulturi različnih geografskih
prostorov, v pomoč jim posreduje vprašanja (delo poteka doma).
Učitelj se glede na zastavljena vprašanja odloči, katere podatke naj učenci delijo
s svojimi sošolci.
V učilnici
Učitelj postavi klopi ob stene učilnice in tako pripravi prostor za nemoteno
izvajanje dejavnosti. Lahko izbere tudi telovadnico ali drugi večji prostor. Na
sredino postavi zemljevid zemeljske poloble oz. planisfero in učence prosi, naj
se postavijo v prostor, pri čemer si predstavljajo, da se zemljevid (planisfera)
razteza po celem prostoru.
Učitelj posreduje navodila o določenem članu družine (npr. dedek) in učenci se
postavijo na mesto, ki ponazarja, od kod le-ta izvira.
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Primer 1: Učenec ne ve, od kod prihaja družinski član. Postavi na mesto, od
koder prihaja sam.
Primer 2: Družinski član je že pokojni ali se je preselil. Če učenec ve, od kod
prihaja, se postavi tja, v nasprotnem primeru se postavi na mesto, od koder
prihaja sam.
Uporabljamo lahko različne vrste zemljevidov (na primer obrnjeno planisfero),
kar spodbuja razmišljanje o lastnih predstavah o svetu in pripomore k preseganju etnocentričnega gledišča, na katerega smo navajeni. Učenci, ki izhajajo
iz Evrope, ne bodo umeščeni vedno v središče planisfere, ampak tudi v druge
položaje glede na izbrano kartografijo.
Učitelj lahko izbere med predstavitvijo sveta ali Evrope na podlagi specifičnih
učnih ciljev.
Odloči se, po katerih podatkih bo spraševal učence glede na kraj, na katerega
se je učenec postavil, glede na vprašanja iz dejavnosti, ki so jo učenci naredili doma in vprašanja iz druge faze (DRUGA FAZA). Učenci tako pridobijo
splošne informacije, ki jih bodo potrebovali pri izvedbi druge dejavnosti, t.j.
intervjuja brez besed.
V različici dejavnosti učitelj prosi učence, da se po zemljevidu premikajo od
rojstnega kraja, do kraja bivanja in naprej do kraja, v katerem si želijo živeti.
Učitelj se odloči, ali bo na zemljevidu označil posamične orientacijske točke, ki
bodo v pomoč učencem pri premikanju in prepoznavanju prostora.

DRUGA FAZA
Učence razdelimo v pare, ki se med seboj ne poznajo, ali se slabo poznajo.
Vsak član para ima na razpolago 10 minut, da dopolni razpredelnico intervjuja
z odgovori svojega sošolca/sošolke. Med dejavnostjo učenca ne smeta govoriti,
lahko se le opazujeta ali kvečjemu sporazumevata s kretnjami.
Ni pomembno, ali učenci pridejo do pravilnih odgovorov, vsaka domneva je del
same dejavnosti in kot taka tudi pravilna.
Po poteku časa bosta udeleženca lahko pregovorila, primerjala odgovore intervjuja brez besed, pri čemer si bosta zabeležila morebitne zanimivosti, s katerimi
bosta zaokrožila izvedbo dejavnosti.

TRETJA FAZA
Vsak učenec predstavi sošolca ali sošolko iz para in poudari zanimivosti, ki
so se pokazale v primerjavi odgovorov in je bilo govorno sporazumevanje dovoljeno, ter pravilne in nepravilne domneve, ki jih je postavil v času intervjuja.
Učenec, ki predstavlja sošolca ali sošolko, ne povzema ‘pravilne’ različice intervjuja, ampak predstavlja odgovore, ki jih je sam zapisal, in morebitne popravke,
ki jih je vnesel, ko sta s sošolcem/sošolko primerjala odgovore in je bilo govorjenje dovoljeno.
Učence povprašamo, kaj se jim je zdelo preprosto ali zahtevno, in jih prosimo
za pojasnilo.
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3. Intervju brez besed

ČETRTA FAZA
Na vrsti je plenarni del, ko mora učitelj posebej pozorno spremljati potek
dejavnosti, da prepreči razvoj stereotipnih predstav ali predsodkov, ki lahko
vplivajo na rezultat dejavnosti.
Učitelj spodbuja učence k razmišljanju o lastnih vtisih ob stiku z neznano osebo. Obenem jih usmerja v razmišljanje o prvih vtisih, ki vplivajo na zaznavanje,
in o tem, v kolikšni meri čustva in predhodno znanje vplivajo na sam prvi vtis
(nekaj informacij so učenci pridobili že med prvo dejavnostjo).
Učenci poročajo o svojih prvih vtisih.
Učitelj usmerja učence v razmišljanje o stiski, ki jo morda občutijo ob tem, ko
poročajo o svojih prvih vtisih, in o vplivu, ki ga imajo stereotipi in predsodki na
oblikovanje prvih vtisov, ki so zaradi tega lahko daleč od resnice.
Med intervjujem ni bila omogočena besedna komunikacija, kar je le še poudarilo pomen nebesednega sporazumevanja.
Učitelj spodbuja učence k razmišljanju o tem, da je ljudem lahko nelagodno, ko
jih nekdo drug opisuje.
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Priloga 1. Intervju brez besed

•••••••••••••••••••••••••••••••

Poišči sošolca ali sošolko, ki ga oziroma jo slabo poznaš.
Opazuj sošolca/sošolko, v mislih se skušaj vanj/o vživeti in odgovori na naslednja vprašanja.

1. Kateri etnični skupnosti/nacionalnosti pripadaš?
…………………………………………………………………………………………………
2. Kje si odrastel? (Skušaj čim podrobneje opisati okolje.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Kje živiš?
…………………………………………………………………………………………………
4. Kaj počneš v prostem času?
…………………………………………………………………………………………………
5. Kateri je tvoj najljubši šport?
…………………………………………………………………………………………………
6. Katera je tvoja najljubša žival?
…………………………………………………………………………………………………
7. Katera je tvoja najljubša jed?
…………………………………………………………………………………………………
8. Premisli, katero darilo bi bilo najprimernejše za sošolca/sošolko, ki ga/jo intervjuvaš.
…………………………………………………………………………………………………
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Pripovedovanje besed: video-haiku
Roberta Altin in Flavia Virgilio*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

Učno orodje, ki smo ga preizkusili v praksi in izhaja iz načel in metod konstruktivizma.
V učnem procesu se prepletata dve ravni kurikula: prva je zasnovana eksplicitno,
izhaja iz uradnih zakonskih podlag in vsebuje tradicionalno urejene učne vsebine, druga izhaja iz učencev samih in jim kot taka omogoča, da osmislijo vsebine,
predmete in dejavnosti uradnega kurikula.
V skupinah z visoko stopnjo različnosti prihaja med različnimi ravnmi kurikula in njihovim prepletanjem v praksi do različnih stopenj ujemanja in/ali neujemanja, kar pomembno vpliva na odnose med učenci ter učenci in učiteljem ter
na učni uspeh učencev.
Predlagamo torej dejavnost, ki temelji na besedah in njihovih pomenih in
predstavlja področje, na katerem se srečujejo učitelj in učenci kot enakopravni
sodelujoči partnerji.
jeziki, vzgoja za državljanstvo, računalništvo
Spretnosti: poslušanje, interakcija, govorno sporočanje, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
Končni cilj: spodbuditi izgradnjo idej, ki so usklajene s heterogenostjo učnega
konteksta, tako da izhajamo iz izkušenj učencev
Specifični cilji:
• razvijati zavedanje o heterogenosti učnega konteksta
• ozavestiti primerjavo med pomeni, ki jih posameznik pripiše različnosti
• krepiti refleksijo o vrednotah glede na kraje, okolja, v okviru katerih izgrajujemo pozitivne izkušnje o različnosti
• spodbujati samopredstavitev

čas

gradiva

• 2 učni uri
• 2 uri dela doma
• 3 ure delavnic
•
•
•
•
•
•

beli listi
kemični svinčniki in barvice
barvni samolepilni listki
plakati za predstavitve
telefoni, digitalni fotoaparati
LIM ali računalnik in video projektor

*

* Oddelek za znanosti o človeku Univerze v Vidmu
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organizacija
prostora

potek

Dejavnosti se izvajajo v učilnici, v šoli, doma ali v okolju, ki je namenjeno
prostočasnim dejavnostim.
Prva faza predvideva individualno delo, učenci razmišljajo (ang. brainstorming) o pomenu besed. Učenci sedijo v svojih klopeh.
Druga faza je namenjena interakciji in izmenjavi. Dejavnost se izvaja v manjših
skupinah, vsaka skupina potrebuje dve ali tri klopi.
Faza montaže video-haiku poteka v računalniški učilnici, nujna je uporaba interaktivne table.

PRVA FAZA: PREDSTAVLJAJMO SI BESEDE
Učitelj prosi učence, da poiščejo pet besed in/ali slik, ki jih povezujejo s pojmoma večjezičnosti in medkulturnosti. Vsak učenec ima na voljo pet samolepilnih
listkov v dveh različnih barvah, eno za vsak pojem. Učenci se nato razdelijo v
dve skupini. Prva skupina opremi plakat s samolepilnimi listki, ki se nanašajo
na pojem medkulturnosti, druga skupina pa na isti način obravnava pojem
večjezičnosti. Učenci lepijo samolepilne listke po svoji presoji, s čimer ponazorijo različne ideje, ki izhajajo iz asociacij, ki so se jim utrnile. Skupine predstavijo
plakat v razredu.

DRUGA FAZA: PRIPOVEDUJMO BESEDE
Učitelj razdeli učence v skupine po tri ali štiri in jih prosi, da si izmenjajo ideje in
razmišljajo o sledečem:
• Kje bom preizkušal medkulturnost?
• Kje bom preizkušal pojem večjezičnosti?
Člane skupine prosimo, da pripovedujejo o izkušnji, ki jo razumejo kot medkutlurno, ali izkušnji, ki jo pojmujejo kot večjezično. Sodelovanje je prostovoljno.
Diskusijo, ki poteka v manjših skupinah, lahko član skupine posname z mobilnim
telefonom.

TRETJA FAZA: PONAZORIMO BESEDE

Doma, med prostim časom ali v šoli, na podlagi diskusije in izmenjave zgodb
vsak učenec zbere pet digitalnih fotografij in pet kratkih posnetkov, ki ponazarjajo predstave o medkulturnosti in večjezičnosti, ki so se izoblikovale v diskusiji.
Če učenci želijo, se faza zbiranja lahko izvaja v dvojicah ali v manjših skupinah.
Gradivo bo objavljeno na skupnem Dropboxu. Vsaka fotografija bo opremljena z
naslednjimi s podatki: kje sem zbral gradivo, kdaj in čemu. Gradivo bo na ogled
vsem učencem iz razreda.
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ČETRTA FAZA: USTVARJAJMO POMENE

Učenci v manjših skupinah sestavijo video-haiku z zbranim ali ustvarjenim gradivom, ki povzema njihovo izkušnjo z medkulturnostjo in večjezičnostjo.
Video-haiku je video posnetek, sestavljen iz treh zaporedij, ki s sliko in besedo
pripoveduje zgodbo o kraju, osebi, problemu in projektu. Lahko ga sestavi posameznik ali skupina. Namen posnetka je dokumentirati lasten pogled na svet o
izbranem kraju, problemih, o skupnosti. Multimedijski video-haiku prikazuje refleksije in samopredstavitve učencev. Na družbenem omrežju in internetu lahko
takoj predvajamo posnetke krajev, predstavimo probleme in družbene dogodke.
Video-haiku se lahko posname s preprostimi elektronskimi napravami, ki so vsem
na razpolago, npr. mobilni telefon ali digitalna kamera. Video-haiku omogoča
ustvarjanje alternativnih pogledov na kraje in procese integracije/interakcije, ki
so ukoreninjeni v ljudski kulturi, z novimi mediji, ki učencem omogočajo, da s
svojim neformalnim znanjem in umetniško ter tehnološko sposobnostjo ustvarjajo izvirne poglede in samopredstavitve svojih izkušenj.
Učenci lahko posnamejo video posnetke, s katerimi predstavijo različne jezikovne
kompetence svoje skupine ali okolij in tako z zvočnimi posnetki prikažejo heterogenost, s katero se soočajo v vsakodnevnem življenju.
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Kulturna, etnična in jezikovna
raznolikost v razredu
Marijanca Ajša Vižintin*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva

organizacija
prostora

Naši razredi so večkulturni, večetnični in večjezični.
državljanska in domovinska vzgoja ter etika, družba, slovenski jezik, italijanski
jezik, drugi jeziki, zgodovina, geografija, likovna vzgoja, razredne ure idr.
• v našem razredu so otroci, ki so se rodili v različnih državah, pripadajo
različnim etničnim skupnostim, govorijo različne materne jezike
• nekateri otroci in (stari) starši so se selili znotraj države, drugi med državami
• preseljevanje je del življenja
• razvoj medkulturne zmožnosti
2 šolski uri
•
•
•
•
•
•

delovni list
stiroporna/kartonska podlaga
zemljevid sveta
samolepilni kolaž papir
škarje
spenjač

Prva ura: individualno delo.
Druga ura: skupinsko delo, skupino sestavljajo trije ali štirje učenci.

priprava

Prvo uro rešimo delovni list. Najprej izhajamo iz primerov na delovnem listu,
potem preidemo na izkušnje otrok v razredu. Za drugo uro pripravimo zemljevid Evrope ali sveta (barvni ali črno-beli) ter ustrezne tehnične pripomočke za
izdelavo zastavic. Za izvedbo načrtujemo vsaj dve šolski uri.

potek

Predlagamo, da prvi dan reši vsak učenec sam delovni list, potem pa ga odnese
domov in preveri rešitve s svojimi sorodniki. Naslednji dan sledi poročanje –
najprej v svoji skupini – in izdelava zastavic. Vsak učenec poleg podatkov o
svoji družini vpiše tudi podatke o treh svojih sošolcih, sošolkah iz skupine –
nato izdelajo zemljevid z zastavicami svoje skupine.
Izdelamo zastavice štirih barv (po želji nanje napišemo imena), npr. zelena zastavica (imena učencev, učenk); rdeča zastavica (imena staršev učenk, učencev);
rumena zastavica (imena starih staršev učenk, učencev); modra zastavica (imena drugih sorodnikov, ki so se preselili v druge države).

*
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5. Kulturna, etnična in jezikovna raznolikost v razredu

Zastavice lahko izdelamo na več načinov; ena možnost je uporaba zobotrebcev (‘drog’ za zastavo) in samolepilnega kolaž papirja štirih barv, iz katerega
izrežemo zastave.
Zemljevid sveta ali Evrope – odvisno od držav, iz katerih prihajajo naši učenci
– nalepimo na stiroporno/kartonsko podlago. V zemljevid potem vsak učenec
postavi svoje zastavice (vsak najmanj 8: zeleno zase,3 dve rdeči za očeta in mater, dve rumeni za stare starše po materini strani in dve rumeni za stare starše
po očetovi strani, vsaj eno modro za sorodnike, živeče v drugi državi). Če živijo
učenci v različnih/razširjenih družinah, to upoštevamo in ustrezno izdelamo
dodatne zastavice.
Skupaj si ogledamo naš pisani zemljevid sveta in ugotovimo, od kod vse prihajamo (tri generacije: učenci, njihovi starši in stari starši) ter kje vsepovsod živijo
naši sorodniki.

RAZLIČICE IZVEDBE
1. Vsak otrok naredi svoj zemljevid z zastavicami. Zemljevide z zastavicami
razstavimo v razredu.
2. Na zastavice vpišemo poleg imen tudi materne jezike. Pogovorimo se o tem,
da mnogi otroci odraščajo z dvema ali tremi maternimi jeziki; poleg tega se
naučijo nov jezik okolja, če se priselijo.
3. Ugotovimo, koliko različnih poimenovanj uporabljamo za sorodnike – ljudi,
ki jih imamo radi – npr. stara mama/babi/babica/nona/oma/omi ali stari oče/
stari ata/dedek/nono, kar lahko tudi zapišemo (z osebnimi imeni ali brez) na
zastavice.
4. Pogovorimo se lahko o preseljevanju in vzrokih zanj, o sestavljeni identiteti.4
Izhajamo iz primerov na delovnem listu5 in iz osebnih izkušenj učencev, učenk
v razredu: npr. Miloš je rojen v Sloveniji, živi v Kopru, (stari) starši so s Hrvaške
ali iz Rusije, sorodnike ima tudi na Finskem in v ZDA; Petra je rojena v Italiji,
živi v Trstu, (stari) starši so iz Italije (pri čemer je oče Italijan, mati pa Slovenka,
pripadnica slovenske skupnosti iz Italije) ali iz Hrvaške itd. Petra lahko npr. o
svoji etnični sestavljeni identiteti pove, da je Slovenka in Italijanka in Hrvatica.
5. Nalogo nadgradimo tako, da narišemo zastave vseh držav, od koder prihajajo
učenci in njihovi sorodniki – in en zemljevid okrasimo samo z zastavami držav
– brez imen in ne glede na število; to lahko naredimo za celotno šolo.

___________

3 Primer iz delovnega lista: Semir je rojen v Srbiji, danes živi v Italiji, torej bo zase izdelal dve zastavici in eno
postavil v Srbijo, drugo v Italijo.
4 Več o sestavljeni identiteti glej: Milharčič Hladnik, Mirjam (ur.) (2011). IN-IN: življenjske zgodbe o sestavljenih
identitetah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, http://www.medkulturni-odnosi.si/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=112&Itemid=43 (14. 5. 2014).
5 Primeri, navedeni na delovnem listu, so resnični. Vzeti so iz anonimne kvalitativne raziskave, ki je bila opravljena za potrebe projekta “Eduka-Vzgajati k različnosti/Eduka-Educare alla diversità” v šestem delovnem sklopu.
Imena otrok so spremenjena, šifranti so isti kot v raziskavi in poročilu (Miloš K15, Semir T14, Petra T18, Sabina
L07). Učenci obiskujejo šolo v Kopru, Ljubljani ali v Trstu.
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Fotografija 1

••••••••••••••
Zemljevid z zastavicami izvornih držav štirih učencev, učenk z delovnega lista, dve generaciji
(zelene zastavice: učenci, učenke; rdeče zastavice: starši učenk, učencev).

Fotografija 2

••••••••••••••
Zemljevid z zastavicami izvornih držav štirih učencev, učenk z delovnega lista, tri generacije
(zelene zastavice: učenci, učenke; rdeče zastavice: starši učenk, učencev; rumene zastavice: stari
starši učenk, učencev).
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5. Kulturna, etnična in jezikovna raznolikost v razredu

Fotografija 3

••••••••••••••
Zemljevid z zastavicami izvornih držav štirih učencev, učenk z delovnega lista, tri generacije
(zelene zastavice: učenci, učenke; rdeče zastavice: starši učenk, učencev; rumene zastavice: stari
starši učenk, učencev), ter sorodniki, živeči v drugih državah, kot živijo učenke, učenci (modre
zastavice).

Primer delovnega lista

••••••••••••• ••••••••••
Učenec, učenka
država rojstva
država šolanja

✳ mama
država rojstva
◆ oče
država rojstva

✳ stara mama
država rojstva
✳ stari oče
država rojstva

◆ stara mama
država rojstva
◆ stari oče
država rojstva

države, v katerih
živijo sorodniki
države, v katerih
živijo sorodniki

Miloš

✳ mama
Hrvaška

✳ stara mama
Hrvaška

◆ stara mama
Hrvaška

ZDA

Slovenija
Slovenija

◆ oče
Hrvaška

✳ stari oče
Hrvaška

◆ stari oče
Rusija

Finska

Sabina

✳ mama
Slovenija

✳ stara mama
Srbija

◆ stara mama
Hrvaška

Hrvaška

Slovenija
Slovenija

◆ oče
Slovenija

✳ stari oče
Srbija

◆ stari oče
Hrvaška

Srbija

Petra

✳ mama
Italija, Slovenka

✳ stara mama
Italija, Slovenka

◆ stara mama
Hrvaška

Hrvaška

Italija
Italija

◆ oče
Italija, Italijan

✳ stari oče
Italija, Slovenec

◆ stari oče
Italija

Slovenija

Semir

✳ mama
Makedonija

✳ stara mama
Makedonija

◆ stara mama
Srbija

Makedonija

Srbija
Italija

◆ oče
Srbija

✳ stari oče
Makedonija

◆ stari oče
Srbija

Srbija
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Priloga 1. Delovni list

•••••••••••••••••••••••
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Učenec, učenka

✳ mama
država rojstva

✳ stara mama
država rojstva

◆ stara mama
država rojstva

države, v katerih
živijo sorodniki

država rojstva
država šolanja

◆ oče
država rojstva

✳ stari oče
država rojstva

◆ stari oče
država rojstva

države, v katerih
živijo sorodniki

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

✳

✳

◆

◆

✳

◆

6

Zakaj ni dovolj samo strpnost?
Marijanca Ajša Vižintin*

za kaj gre (oblika in
vsebina)

Za razvoj medkulturnega dialoga ni dovolj samo strpnost; potrebno je spoznavanje, sodelovanje, skupno delovanje s posamezniki iz različnih etničnih, jezikovnih, verskih skupnosti.

predmetno področje

državljanska in domovinska vzgoja ter etika, družba, slovenski jezik, italijanski
jezik, drugi jeziki, zgodovina, likovna vzgoja, razredne ure idr.

kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva

•
•
•
•
•

razvoj od (navidezne) strpnosti do sodelovanja
soočanje s predsodki in njihovo preseganje
razvoj medkulturnega dialoga
razvoj medkulturne zmožnosti
razvoj od večkulturne do medkulturne (šolske) skupnosti, družbe

1 šolska ura
• delovni list
• Kathryn Cave: Drugačen (Educy, 2001)
Dodatno branje:
• De Toni, Moreno, Milharčič Hladnik, Mirjam, Sardoč, Mitja, Vižintin, Marijanca Ajša (2012). Raznolikost nas bogati/La diversità ci arricchisce. Ljubljana,
Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, ZRC SAZU ISIM, str. 10–15, http://www.
eduka-itaslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo (14. 5. 2014);
• De Toni, Moreno, Kožar Rosulnik, Klara, Vižintin, Marijanca Ajša (2013).
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. Ljubljana in Trst,
SLORI in ZRC SAZU ISIM, str. 5 – 8, 13–28, 45–52, 57–64, http://www.edukaitaslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo (14. 5. 2014);
• Milharčič Hladnik, Mirjam (ur.) (2011). IN-IN: življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, http://www.medkulturniodnosi.si/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=43
(14. 5. 2014).
• Šabec, Ksenija (2006). Homo europeus: nacionalni stereotipi in kulturna
identiteta Evrope. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.

organizacija prostora

Več možnosti: odločimo se, ali bi posamezne naloge reševali v dvojicah ali v
skupinah.

*

* Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani
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potek

Pri prvi nalogi preberemo skupaj slikanico Drugačen (Kathryn Cave) in si ogledamo ilustracije, odgovorimo na vprašanja.
Pri drugi nalogi so navedena stališča osebe, ki je obremenjena s predsodki.
Razred razdelimo na dve skupini: ena bo zagovarjala stališča, kot jih beremo v
intervjujih, druga bo proti. Vsaka skupina argumentira svoje stališče. V podporo so nam vprašanja za diskusijo.
Pri tretji nalogi je naštetih nekaj primerov dobre prakse za spodbujanje medkulturnega dialoga, izhajajoč iz večkulturne šolske resničnosti. Skupaj razmislimo,
ali bi lahko katerega od predlogov uporabili v razredu, ter naštejemo, katere
dejavnosti že izvajamo v razredu za razvoj medkulturne šolske skupnosti.
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Priloga 1. Delovni list

••••••••••••••••••••••••

Za razvoj medkulturnega dialoga samo strpnost ni dovolj. Potrebno je spoznavanje, sodelovanje, skupno delovanje s posamezniki iz različnih etničnih, jezikovnih, verskih skupnosti. Vsaka skupnost je raznolika, tako večinska kot manjšinska. Znotraj vsake skupnosti (so)
bivajo in (so)ustvarjajo različni posamezniki – ne moremo posploševati določenih lastnosti na celotno določeno skupnost. Ko spoznavamo posameznike, se soočimo s stereotipi in
predsodki, s katerimi smo obremenjeni – in jih začnemo presegati. Ko začnemo sodelovati in
soustvarjati s posamezniki iz druge (jezikovne, etnične, verske) skupnosti, kot ji pripadamo
sami, spreminjamo večkulturno družbo, ki je dejstvo, v medkulturno družbo.
Spodaj navajamo primer iz mladinske književnosti in nekaj primerov iz intervjujev, opravljenih v anonimni kvalitativni raziskavi, narejenih za potrebe projekta “Eduka - Vzgajati k
različnosti/Eduka-Educare alla diversità” v šestem delovnem sklopu.
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NALOGA 1:
Kritična analiza umetnostnega besedila, ilustracij in sporočil
Preberite slikanico Kathryn Cave: Drugačen (Educy, 2001), ki je prevedena v številne jezike,
med drugim tudi v slovenščino in italijanščino.
Leta 1997 je prejela Unescovo nagrado za spodbujanje strpnosti.
Preberite slikanico, oglejte si ilustracije, razmislite o sporočilih. Odgovorite na vprašanja:
Kje živi Drugačen?
Kakšna je njegova vizualna podoba
(barve)?
So pripadniki skupnosti iz doline po
zunanjem izgledu vsi enaki?
Na podlagi česa skupnost iz doline
izloča Drugačnega?
Kaj vse počne Drugačen, da bi jim bil
podoben in da bi ga sprejeli?
Kako se počuti Drugačen, ko je
izločen?
Kako je Drugačen sprejel Čudnega –
na začetku in po premisleku? Kako
sprejmeta nekoga še bolj čudnega?
Kje živijo pripadniki večinske skupnosti – in kje se lahko naselijo vsi
drugačni in priseljeni?
Ali je sporočilo “Nisi tak kot jaz, AMPAK TO ME NE MOTI” dovolj?
Ali prihaja do sodelovanja in
soustvarjanja družbe med skupnostima
v dolini in na griču?

Razmislite še o naslednjih vprašanjih:
• Ali je samo ‘spodbujanje strpnosti’ dovolj za sodelovanje med različnimi, drugačnimi?
• Kakšne so posledice getoizacije drugačnih, različnih, na novo priseljenih itd.?
• Ali getoizacija pripomore k razvoju medkulturnega dialoga, medkulturne družbe? Kaj pa
pripomore k razvoju medkulturnega dialoga in medkulturne družbe?
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NALOGA 2:
Ozaveščanje in preseganje lastnih predsodkov
Preberite si nekaj odlomkov iz intervjujev z osebo, ki zase meni, da je strpna. Razdelite se v
dve skupini: ena zagovarja isto stališče, kot je v intervjujih, druga nasprotno. Za podporo so
vam lahko vprašanja za diskusijo.
Odlomki iz intervjuja
2.1: “To, kar prihaja k nam, to ni visoko izobražen kader. To so delavci, gradbeniki, zidarji in
seveda, gledajo na te stvari drugače. Prihajajo zaradi preživetja in se s tem, kaj želijo otroci,
sploh ne ukvarjajo. Oni morajo šolo naredit, če ne bo oče vzel palico in bo sina nalomil in še
ženo, ki mu je to zakrivala, in bo stvar urejena.”
2.2: “So pa specifike, ki so v njih vrojene, so biološko pogojene. To je biologija. Ko se ta v njih
prebudi, takrat odpadejo vse norme in takrat moramo biti zelo profesionalni v svojih reakcijah.
To tako je. Kot starši mi lahko grešimo, kot učitelji pa ne smemo, smo profesionalci in moramo
delati korektno. Pri teh tujegovorečih je ta biologija bistveno močnejša kot pri nas. Pri nas smo
na tem področju že zakrneli. Kar mi vzamemo kot žalitev, je pri njih vse normalno.”
2.3: “Ugotavljamo tudi to, da odnosu očeta do mame sledi tudi otrok, kar se kaže v odnosu
sina do matere. Do enakih verbalnih napadov pride do ženskih učiteljev na šoli. Ker je to neki
vzorec, ki se konstantno ponavlja ob pripombi matere. In to se konstantno dogaja. Ne morem
reči, da so to tedenski primeri, ampak se pa to zgodi mesečno. Nasploh sedaj, ko se bliža konec
šolskega leta, ko so testi, pa se piše, pa so negativne ocene in je prikrivanja veliko in staršev ni
na govorilne ure, pa jih kličeš pa jih obvestiš. To se dogaja samo pri teh družinah, ki niso slovenske: močna kulturna zaznamovanost.”
Vprašanja za diskusijo
• Ali so res vsi priseljenci neizobraženi oz. imajo ‘le’ srednješolsko poklicno izobrazbo?
• Ali staršem priseljencem res ni mar za to, kaj želijo otroci?
• Ali so moški priseljenci res vsi nasilni?
• Ali se prikrivanje slabih ocen in izostankov od pouka res dogaja samo pri učencih iz
družin, ki so priseljene?
• Ali se pojavlja družinsko nasilje tudi v družinah, ki niso priseljene?
• Ali poznate osebno kakšnega priseljenca, ki je univerzitetno izobražen, uspešen podjetnik,
športnik, lastnik lokala ali kakšne organizacije itd.?
• Ali ta oseba, katere izjave navajamo iz intervjujev, ločuje individualne posameznike znotraj
skupnosti priseljencev – ali so zanjo vsi enaki, “kulturno zaznamovani, biološko pogojeni”?
• Kako bi se počutili vi, če bi se vaša družina priselila v drugo državo in bi na vas gledali na
tak način – samo zato, ker ste priseljenci, ne da bi vas spoznali, ne da bi sploh vedeli, kdo ste
in kaj počnete?
• Ali se, sodeč po izjavah, strinjate s to osebo, da je strpna?
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NALOGA 3:
Primeri dobre prakse, izhajajoč iz večkulturne šolske skupnosti in družbe,
spodbujajoč medkulturni dialog in razvoj medkulturne družbe.
Preberite odlomke iz intervjujev z učitelji, ki znotraj svojega pouka že razvijajo medkulturni dialog in izhajajo iz izkušenj učencev; učitelji si sami poiščejo ustrezno gradivo,
saj pogrešajo več tovrstnih iztočnic v obstoječem učnem gradivu. V dvojicah se pogovorite o situacijah, ki jih opisujejo učitelji. Razmislite, ali tudi na vaši šoli kdo od učiteljev
tako razmišlja in omogoča znotraj pouka podobne dejavnosti. Za podporo so vam lahko
vprašanja za diskusijo.
3.1: Učiteljica angleščine: “Ukvarjanje z večkulturnostjo zahteva od pedagoga zelo veliko senzibilnost, moraš biti pozoren, imeti zelo dober pristop. Najbolj narobe je, da sploh ne opaziš
njihove drugačnosti – morda je celo nočeš videti. Ko pa delaš z njimi, vidiš, da jim moraš dati
odprte možnosti. Paziš, da ne daš napačnega sporočila otrokom, da ne podpiraš napačnih
stvari. Heterogenost seveda spodbuja razvoj učiteljeve usposobljenosti, tudi upočasni njegovo
delo, ker ti vzame veliko časa, da se seznaniš s tistim, kar želiš izboljšati; to delo me zagotovo
bogati, zahteva od mene dodatno zaposlitev; mislim, da tudi z učitelji, ki veliko delajo na
tem, dobro sodelujemo – seveda, niso vsi takšni […] Koliko se kdo angažira na tem področju,
je odvisno od učitelja do učitelja. Jaz sodelujem veliko z nevladnimi organizacijami (Unicef,
Humanitas, Amnesty International), pri katerih dobim zelo veliko materiala. To vsebino potem vključujem v pouk po svoji presoji. Učenci lahko po svoji želji predstavijo svojo kulturo
v angleščini; predstavijo nogometaše, smučarje, hrano svoje države. Jaz jih ne omejujem. Na
steni visijo plakati, ki to pripovedujejo. Vedno se navezujemo na temo, ki jo jemljemo pri pouku in jo povežemo z njihovim življenjem. Vidi se, da so jim pomembni prazniki, jezik, hrana”
(L03).
3.2: Učiteljica zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike: “Spoznavamo se
preko različnih izbirnih predmetov, npr. pri verstvih in etiki izpostavijo, pripravijo, poslušajo
glasbo. Res smo naredili veliko na tem. Spominjam se učenca, ki je prišel s Kosova in je imel
na začetku veliko težav. Pri državljanski vzgoji smo imeli v učnem načrtu temo družina in
zmenila sem se z njim, da pripravi govorni nastop o svoji družini, vse v albanščini. Stopil je
pred tablo in imel govorni nastop. Sošolci so bili najprej šokirani zaradi jezika. Potem sem jih
vprašala, kako se počutijo. Rekli so, da ne razumejo, pogovorili smo se o njihovih občutkih. Po
tem nastopu je bila situacija v razredu popolnoma drugačna. Začeli so ga sprejemati, ponujali
so mu zapiske in so spoznali, kako bi bilo, če bi se tudi oni znašli v enaki situaciji. To je bila
pozitivna izkušnja.
[…] Ko se pogovarjamo o verstvih, na primer, učenci predstavijo islam, pravoslavno vero. Za
otroke je zanimivo, ko spoznavajo, da obstajajo še druge vere. V bistvu ni večjih problemov in
radi prisluhnejo. Z informacijsko tehnologijo se lahko povežeš, imamo spletne učilnice, zato
mislim, da je tega dovolj. V učbeniku bi morda bilo potrebno še kaj dodati, pri kakšni temi
morda bolj poglobljeno in pokazati, kje lahko dobimo še dodatno gradivo za nas učitelje pa
tudi otroke, ki jih ta tema bolj zanima.” (K04)
3.3: Učiteljica nemščine: “Mi imamo takšne učbenike, ki nam dopuščajo skoke izven vsakdanje
jezikovne problematike. Imamo veliko učencev, ki niso Nemci, so Turki. Zakaj je ta fantek, ki
živi v nemškem okolju, Turek? Potem govorimo o tem. Imam veliko dijakov, ki imajo sorodnike
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na začasnem delu ali v Avstriji ali v Nemčiji. Oni mi to povedo. Učbenik nam včasih da povod, da preidemo tudi na te pogovore. Sicer pa se med sabo razumejo. Naši dijaki6 niso preveč
poučeni o tem, kar se tiče medkulturnosti. Jo izvajajo, mogoče pa tega ne vedo. Zakaj imamo
kar naenkrat toliko sošolcev, ki so drugačni? O tem vidiku bi morali več razpravljati, imeti več
predavanj. Pri državljanski vzgoji bodo kaj več izvedeli. O tem bi morali razpravljati tudi pri
zgodovini, zemljepisu, pa v časopisih, na televiziji itd. Med uro se o tem pomenijo kaj več. Ko
imamo božičnico in zaključno prireditev konec leta, se samodejno vošči v vseh jezikih. To je že
del vsakdana, ampak oni se ne zavedajo, da je to nekaj drugačnega, da nas to bogati. Mogoče
bi morali to bolj poudarjati.
[…] Naši dijaki nam sami dajo povod, če znamo prisluhniti, da se lahko marsikaj pogovorimo ob kakšnih praznikih ali počitnicah. Gredo na potovanja in ko pridejo nazaj domov,
povedo, kje so bili. Zelo ponosni so, ko povedo, da gradijo hišo. Vedno najdem priložnost, da
kaj povem na to temo. Tudi otroci govorijo o tem, zakaj kam gredo. So tukaj v novem okolju,
vendar niso izgubili stika s svojo kulturo” (T07).
Vprašanja za diskusijo
• Ali ste že kaj podobnega izvedli v vašem razredu, na vaši šoli?
• Pri katerem učnem predmetu vidite možnosti za podobne dejavnosti znotraj pouka?
• Ali v svoji šoli prepoznavate in priznavate večkulturno šolsko skupnost (so na šoli prepoznane poleg večinske skupnosti tudi manjšinske in priseljenske skupnosti)?
• Ali je večkulturna šolska skupnost izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in
izobraževanja, medkulturnega dialoga na šoli?
• Kako sodeluje šola s pripadniki različnih (jezikovnih, etničnih, verskih) skupnosti?
• Ste imeli na šoli že kdaj večjezično kulturno prireditev; so prispevki v šolskem glasilu
objavljeni v različnih maternih jezikih, skladno z maternimi jeziki učencev, učenk?

___________

6 V slovenskem šolskem sistemu so to učenci tretjega triletja osnovne šole.
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Preseganje predsodkov: o
(ne)sprejemanju priseljencev v
književnih besedilih
Marijanca Ajša Vižintin*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva
organizacija
prostora
priprava
potek

Ozaveščanje in preseganje predsodkov do priseljencev.
pouk književnosti pri slovenskem/italijanskem jeziku
• ozaveščanje in preseganje predsodkov do priseljencev
• analiza književnih besedil
• opazovanje odnosov med književnimi osebami (imagologija: manija, fobija,
filija)7 na začetku in koncu besedila
• ugotavljanje prelomnih točk: kdaj prihaja do soočanja s predsodki, sprememb
v odnosih, vključevanja
• razvoj medkulturne zmožnosti
1–2 šolski uri
• Claudia Fries: Pujsa imamo za soseda (Didakta, 2000)
• Max Velthuijs: Žabec in tujec (Mladinska knjiga, 2005)
Klopi postavimo za skupinsko delo. Predlagamo 4 učence v skupini.
V šolski ali splošni knjižnici poiščemo književna besedila. Sposodimo si jih in
jih prinesemo v razred, in sicer glede na število učencev oz. skupin.
Učencem razložimo tri temeljne odnose - v književnih besedilih - med pripadniki večine in manjšine oz. med novopriseljenimi in že naseljeno skupnostjo, pri čemer uporabimo spoznanja imagologije (MANIJA: tuje je večvredno
kot domače; FOBIJA: domače je večvredno kot tuje, tuje nas ogroža; FILIJA:
tuje in domače je enakovredno, dialog kultur, tuje obogati domače).
V vsaki skupini eden od učencev drugim prebere kratko prozno besedilo. Na
vprašanja odgovarjajo znotraj skupine. Pri poročanju primerjamo odgovore in
ugotovitve skupin, ki so imele isto besedilo.
___________

7 Več o tem: Pageaux, Daniel-Henri (2005). Uvod v imagologijo. Podoba tujega v slovenski
književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnost: imagološko berilo (ur. Tone Smolej).
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 9–20.

*
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RAZLIČICE IZVEDBE
1. Besedila damo prebrati učencem doma, tako da se skupinsko delo, ki temelji
na delovnem listu, začne z že poznanimi besedili.
2. Skupaj predelamo eno od besedil s podobno tematiko, npr. Silvo Neuendorf:
Niko Nosorog pa že ni pošast! (Kres, 2000), nato se učenci samostojno lotijo
analize dveh besedil na delovnem listu.
3. Rešimo delovni list z izbranima besediloma. To je izhodišče za opazovanje
odnosov v zahtevnejših, daljših proznih besedilih, primernih za srednješolce.
4. Eno od besedil dramatiziramo v razredu. Priporočamo, da se učenci preskusijo v različnih vlogah (enkrat so priseljenci, drugič posamezniki iz skupnosti, v
katero se priseljenec vključuje).
5. Po izvedeni delavnici učenci spregovorijo o svojih osebnih izkušnjah: kako so
v razredu sprejeli novopriseljenega učenca oz. kako se je novopriseljeni učenec
počutil ob prihodu v nov razred.
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PREDLOGI ZA VSEBINSKO ANALIZO BESEDIL IZ MLADINSKE
KNJIŽEVNOSTI
Pri predstavitvi in analizi vsebin v izbranih književnih besedilih iz mladinske književnosti smo
pozorni na (ne)preseganje stereotipov in predsodkov ter na odnos večinskega, že naseljenega
prebivalstva do novopriseljenega (drugačnega) in do kulture, ki jo s seboj prinaša novopriseljena oseba. Spodnja vprašanja so lahko podlaga za oblikovanje operativnih ciljev in standardov
znanja za analizo vsebine in odnosov z vidika medkulturnosti:
• S katerimi stereotipi in predsodki je obremenjeno večinsko prebivalstvo? Na podlagi česa
izločajo novopriseljenega na začetku besedila?
• Kakšen je odnos med priseljenim in predstavniki večinske skupnosti na začetku in na koncu
besedila? Je prišlo na koncu besedila pri večinskem prebivalstvu do samospoznanja in samokritike, je prišlo do razvoja od manije do filije?
• Kaj občuti novopriseljeni, ko ga večinsko prebivalstvo obsoja in izloča na podlagi stereotipov,
predsodkov – ne da bi ga sploh poznali?
• Na kakšne načine se novopriseljeni trudi, da bi ga večinsko prebivalstvo sprejelo?
• Kako sprejmejo pripadniki večinske skupnosti novopriseljenega? Katere oblike podpore ponudi večinska skupnost novopriseljenemu?
• Kako se počuti novopriseljeni, čeprav ga večinsko prebivalstvo sprejme in mu ponudi podporo? Ga/jo je vseeno strah, mu/ji je vseeno nerodno? Ali navkljub prijaznosti potrebuje nekaj časa,
da se navadi na novo skupnost, nove navade?
• Kako se ob prihodu novopriseljenega počuti večinska skupnost? Ali tudi pripadniki večinske
skupnosti potrebujejo nekaj časa, da se navadijo in sprejmejo novopriseljenega, drugačnega?
• Kako se razvija odnos med pripadniki večine in novopriseljenim? Se spoznavajo in sodelujejo,
se učijo drug od drugega in skupaj razvijajo skupnost naprej?
• Kako je v besedilu prikazan novopriseljeni? Je izobražen, inteligenten, deloven, čustven? Ali je
neizobražen, negativen, brez službe? Če je brezposeln: je brezposeln, ker se trudi zaposliti, pa ne
dobi službe, ali ker noče delati? Je človeški, predstavljen s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi?
In kako je prikazana večina?
• Kako se spreminja odnos med večinskim prebivalstvom in novopriseljenim? Pride do stika,
komunikacije, izmenjave izkušenj? Kaj se večinsko prebivalstvo nauči od novopriseljenega? Kaj
se novopriseljeni nauči od večinske skupnosti?
• Ali so stereotipi in predsodki na koncu besedila preseženi?
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7. Preseganje predsodkov: o (ne)sprejemanju priseljencev v književnih besedilih

Priloga 1. Delovni list

•••••••••••••••••••••••

Naslov (avtor)

Pujsa imamo za soseda

Žabec in tujec

(Claudia Fries)

(Max Velthijs)

Predsodki večine do novopriseljenega (konkretni
primeri).
Kako je prikazana večina?
Odnos večine do novopriseljenega na začetku besedila (imagologija: manija,
fobija, filija).
Prelomni dogodki:
srečevanja, premagovanje
predsodkov, junaška dejanja
priseljenca, spremembe
odnosa.
Odnos večine do novopriseljenega na koncu besedila
(imagologija).
Kako novopriseljeni obogati
skupnost? Novosti, spremembe v skupnosti.
Drugo:
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8

Strpen, nestrpen,
strpen, nestrpen,
strpen, nestrpen:
navidezna strpnost
Anja Zorman*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji
čas
gradiva
organizacija
prostora

Analiza pisnega besedila.
Učenci v skupinah odgovarjajo na analitična vprašanja, ki se nanašajo na prebrano besedilo.
vsa
• razvijanje medkulturne občutljivosti, ki se odraža kot sposobnost ugotavljanja
navidezne strpnosti na podlagi besednega izražanja
45 minut
• delovni list
Po dve in dve klopi obrnemo drugo k drugi in jih v učilnici postavimo tako, da
učencem omogočajo vidni stik z učiteljem in tablo oz. s projekcijskim platnom
ter so v vidnem stiku z drugimi skupinami.
Učenci se posedejo v klopi, učitelj jih uvede v delo in se umakne, pri čemer
ostaja na razpolago za morebitna pojasnila.
tabla

Če prostorske razmere v učilnici ne omogočajo delitve učencev na skupine, se
dejavnost izvaja v parih ali individualno v obliki frontalnega dela.

priprava

Pripraviti učilnico, fotokopirati delovne liste za učence.

*
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8. Strpen, nestrpen, strpen, nestrpen, strpen, nestrpen: navidezna strpnost

potek

1. Razdeliti učence v skupine po največ štiri.
2. Napovedati dejavnost delavnice s pomočjo delovnega lista in dati navodila za
delo: čas, poročanje.
3. Razdeliti delovne liste.
4. Opazovati učence pri delu in nuditi pomoč, če je potrebna.
5. Primerjati ugotovitve skupin o prebranem besedilu in izpolnjevanju delovnega lista: način, morebitno vračanje in popravki predhodno danih odgovorov ter
razlogi za to.

RAZLIČICE IZVEDBE
Navidezno strpnost lahko opazujemo in analiziramo na različnih področjih
človekovega delovanja. Priloženi sta prirejeni besedili s področja filma in partnerskih odnosov,8 ki jima učitelj prilagodi vprašanja delovnega lista.
Učitelj lahko poišče besedilo s svojega področja in glede na slednjega priredi
vprašalnik.

Dreamcatcher je preprosto rečeno med najbolj bednimi filmi, kar sem jih gledal. Halo?
Kako lahko kaj takega sploh spustijo v kino? Gledam vse in sem zelo toleranten, ampak
pri tem filmu sem bil zelo živčen, ko sem ga gledal. Popolnoma zmedena in super trapasta zgodba. Popolnoma zmedeni in super trapasti liki. Popolnoma zmeden in super
trapast konec (na dvd-ju sta dve verziji konca, a je tudi drugi konec super zmeden in
trapast). Scenarij je popolnoma zanič. Mah, škoda besed, skratka.
http://www.joker.si/mn3njalnik_oldy//lofiversion/index.php/t16210.html

Zadnje čase sem postal zelo toleranten, ampak vseeno, če me kaj odbija, je prav gotovo nizka inteligenca deklet v stilu “rozatorbica-čivava-zlaterokavičke-highsocietymakeupdadolpadeš-iqnastopnjipraživali” - Paris Hilton stil -, s katero se ne moreš normalno pogovarjati niti o tem, kako deluje štedilnik, kaj šele o kakšni filozofski temi. Užalil
tako ne bom nobene, ker te pripadnice ženskega spola po navadi ne poznajo interneta.
Pa še nekaj me odbija: dekleta s preveliko skrbjo za kariero, ki si ne vzamejo niti malo
časa za družino, moškega ali karkoli, ampak so neprestano na službenih potovanjih,
službi in na mobitelu. Mah, v takem primeru raje vidim, da je doma in gospodinji.
http://izklop.com/?url=forum/posts&forumid=7&topicid=3146&page=2

___________

8 V besedilih so bile odpravljene pravopisne, jezikovne in druge napake.
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Priloga 1. Delovni list

••••••••••••••••••••••••

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.
Sama načeloma nimam predsodkov do pripadnikov drugih narodnosti. Nimam težav z barvo
kože, jezikom ipd. Imela sem izkušnje tako s priseljenci iz bivše Jugoslavije, ki so bili v redu in
s takimi, za katere na žalost ne morem najti niti ene lepe besede. Mogoče sem imela smolo in
sem imela več stikov prav s slednjimi. Saj smo tudi Slovenci nasilni, vsiljivi, nesramni. Ampak
obnašanje nekaterih Bosancev in Srbov je včasih res izpod kritike.
Če praviš, da se je večina morala krepko potruditi za državljanstvo, zakaj torej ne znajo
spoštovati Slovenije, zakaj še vedno “tolčejo” po svoje in se jim ne zdi vredno, da bi spregovorili slovensko? Zakaj ne znajo biti hvaležni Sloveniji, ki jih je po mojem mnenju precej gostoljubno in velikodušno sprejela pod svoje okrilje? To mi ne gre v račun. Prav ogabni
se mi zdijo napisi u stilu: “Tu je Bosna, Slovenci marš v …..”. Ampak rekla bi tako: s tem
obnašanjem tako ali tako ne kažejo drugega kot izključno SVOJO kulturo in žalostno je, da
ne premorejo lepšega obnašanja. Rada pa bi ponovno poudarila, da nočem posploševati:
najdejo se taki in drugačni.

Besedilo, ki si ga prebral, je prispevek na spletnem forumu na temo strpnosti.9 V uvodnem
delu besedila je avtorica zapisala, da nima predsodkov do pripadnikov drugih narodnosti. Ali se strinjaš z njenimi besedami in meniš, da je strpna oseba? Poskusi pojasniti
svoje mnenje.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
V besedilu podčrtaj besede, s katerimi avtorica govori o priseljencih iz bivše Jugoslavije.
Je avtorica z njimi zapisala, kar je videla ali slišala? Ali je z besedami izrazila svoje mnenje
o priseljencih iz bivše Jugoslavije?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
___________

9 http://www.cveka.com/cefurji-priseljenci-iz-juga.html
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8. Strpen, nestrpen, strpen, nestrpen, strpen, nestrpen: navidezna strpnost

Je po tvojem mnenju torej avtorica res strpna oseba?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ali veš?
Milton Bennett, ki raziskuje medkulturno občutljivost, pravi, da se osebe, ki druge ljudi
ocenjujejo in primerjajo s svojo kulturo, na ta način branijo pred neznanim, ki ga s seboj
prinašajo značilnosti drugih kultur, ki so različne od značilnosti kultur, v kateri je zrasel. Ta
obramba pred navidezno nevarnostjo se kaže na tri načine:
(I) kot izničevanje oz. negativno stereotipiziranje s pripisovanjem neželenih značilnosti
prav vsem članom določene skupnosti (npr. Črnogorci so leni, Škoti so stiskaški, Italijani
vedno zamujajo ipd.);
(II) superiornost, ki pogosto vključuje
občutek sočutja do druge kulture (npr. poimenovanja “nerazvite”, “manj razvite” dežele,
dežele “v razvoju”, “tretji svet” namigujejo
na to, da je v razvoju družbe zgolj en cilj in
zgolj en model: Zahod; ta pogled na svet sicer priznava, da so kulture različne, vendar
pričakuje, da se bodo “nižje” kulture prilagodile superiornemu modelu);
(III) preobrat, ki se včasih pojavi ob vrnitvi
domov po daljšem bivanju v drugem kulturnem okolju, pri čemer človek zavrača lastno
kulturo in njene vrednote in se identificira s
kulturo in vrednotami prostora, na katerem
se je zadrževal. Iz zgodovine poznamo skupine ljudi, ki so poskusili oblikovati alternativno kulturo znotraj svoje izvorne kulture,
npr. hipije, ki so v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja zavračali vrednote zahodnega sveta
in poskusili uveljaviti vrednote vzhodnjaških
kultur.
Foto: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:RussianRa
inbowGathering_4Aug2005.jpg#file

Katere oblike obrambe, o katerih si pravkar prebral, zaznaš v besedilu na strani 48?
Izpiši del(e) besedila, v katerih je(so) izražena(-e).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Zakaj je torej po tvojem mnenju avtorica zapisala, da Bosanci in Srbi ne znajo spoštovati
Slovenije? Je videla Bosanca ali Srba, ki je zažgal slovensko zastavo, ali si je to mnenje
ustvarila kako drugače?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Kako se po tvojem mnenju počutijo priseljenci iz bivše Jugoslavije v avtoričini bližini?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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9

Mi, vi? Oni: priseljenci druge
generacije
Anja Zorman*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva
organizacija
prostora

Analiza pisnega besedila.
Učenci v skupinah odgovarjajo na analitična vprašanja, ki se nanašajo na prebrano besedilo.
humanistika in družboslovje
• seznanjanje s problemom identitete in identifikacije druge generacije priseljencev
• poznavanje in razumevanje stališč druge generacije priseljencev do večinske
etnične skupine, v kateri živijo, in do etnične skupine, iz katere izhaja njihova
družina
• razvijanje samokritičnega mišljenja v povezavi z drugačnostjo in zmožnosti
empatije
45 minut
• delovni list
Po dve in dve klopi obrnemo drugo k drugi in jih v učilnici postavimo tako, da
učencem omogočajo vidni stik z učiteljem in tablo oz. s projekcijskim platnom
ter so hkrati v vidnem stiku z drugimi skupinami.
Učenci se posedejo v klopi, učitelj uvede učence v delo in se umakne, pri čemer
ostaja na razpolago za morebitna pojasnila.
tabla

Če prostorske razmere v učilnici ne omogočajo delitve učencev na skupine, se
dejavnost izvaja v parih ali individualno v obliki frontalnega dela.

*

* Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper
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priprava

potek

• pripraviti učilnico
• fotokopirati delovne liste za učence
• pripraviti ppt-predstavitev10 s fotografijami Gorana Vojnovića s knjigo Čefurji
raus!, fotografijo grafita Čefurji raus! in razlago termina čefur
1. Razdeliti učence v skupine po največ štiri.
2. Pokazati fotografijo Gorana Vojnovića (ppt) in poizvedeti, kaj učenci vedo o
pisatelju in njegovem delu.
3. Pokazati fotografijo grafita Čefurji raus in poizvedeti, kaj učenci vedo o grafitu, predvsem o tem, na koga se nanaša.
4. Napovedati dejavnost delavnice s pomočjo delovnega lista in dati navodila za
delo: čas, poročanje, posredovanje sporočil Goranu Vojnoviću.
5. Razdeliti delovne liste.
6. Opazovati učence pri delu in nuditi pomoč, če je potrebna.
7. Po zaključku časa, ki je predviden za izpolnjevanje delovnega lista, predstaviti
razlago besede čefur in spodbuditi razpravo o njenem izvoru, razvoju in trenutni rabi.
8. Povabiti skupine, da na novo premislijo svoje odgovore.
9. Primerjati ugotovitve skupin o prebranem besedilu in izpolnjevanju delovnega lista: način, morebitno vračanje in popravki predhodno danih odgovorov ter
razlogi za to.
10. Povabiti učence, da prostovoljno predstavijo sporočilo pisatelju Vojnoviću.
11. Zbrati sporočila, pripraviti spremno besedilo in jih posredovati pisatelju na
naslov Ilirska ulica 4, 1000 Ljubljana

RAZLIČICE IZVEDBE
V drugih okoljih učitelj po izvedbi dejavnosti spodbudi razpravo o tem, ali v
njem živi skupina ljudi, ki je v podobnem položaju kot čefurji v Sloveniji.
___________

10 Dostopna na spletni strani projekta Eduka - Vzgajati k različnosti/Educare alla diversità:
http://www.eduka-itaslo.eu.
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9. Mi, vi? Oni: priseljenci druge generacije

Priloga 1. Delovni list

•••••••••••••••••••••••

Preberi odlomek iz knjige Čefurji raus! avtorja Gorana Vojnovića (Beletrina, 2009) in
odgovori na spodnja vprašanja.
Folk živi, ne pa samo kuća, poso, kuća, poso.
Znajo se veselit, pojejo, objamejo se in poljubijo. Pa če kdo nima denarja, mu tisti, ki ga
ima, da denar. Ne posodi. Da mu denar.
Radovan vsakič, ko gremo dol, da vsem vsaj
po sto evrov. Če bi mi rabili, pa bi recimo tetak Milan imel denar, bi dal pa on nam. Vse
bi nam dal. Familija je tam zakon. Ni tam
tako, da ne govorijo med sabo. Saj se kregajo,
ampak to ni isto. Na koncu se vsi poljubijo pa
še vedno so familija in še vedno se imajo radi
in vse. To je meni zakon.
Tukaj pa vsi gledajo sami nase, pa da imajo oni dovolj, pa dober avto, pa bajturina,
pa ne šljivijo brate, sestre, tete, strice. Folk ni
odprt. Zato pa niso srečni. Zato pa samo neki
jamrajo.

V spodnjo tabelo vnesi lastnosti Slovencev in Bošnjakov, kot jih opisuje glavni junak
romana.

Slovenci

Opazovana lastnost

Bošnjaki

Odprtost
Velikodušnost
Emocionalnost
Solidarnost
Odnos do razmerja
med delom in zabavo
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Kateri nacionalni skupnosti je po tvojem mnenju junak romana bolj naklonjen?
..............................................................................................................................................................
V spodnji povedi podčrtaj glagole:
Znajo se veselit, pojejo, objamejo se in poljubijo.
Na katero nacionalno skupino se glagoli nanašajo?
..............................................................................................................................................................
V kateri osebi so?
..............................................................................................................................................................
Podčrtaj glagole v naslednjih povedih:
Zato pa niso srečni. Zato pa samo neki jamrajo.
Na katero nacionalno skupino se ti glagoli nanašajo?
..............................................................................................................................................................
V kateri osebi so?
..............................................................................................................................................................
Na kaj se nanašata besedi tam in tukaj?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kaj pomeni za nacionalno identiteto čefurja dejstvo, da govori v tretji osebi tako o
Bošnjakih kot o Slovencih, kljub temu da so Bošnjaki tam, Slovenci pa tukaj?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Preberi še spodnji odlomek in razmisli, kako na identiteto čefurja vpliva dejstvo, da ga
kot tujca obravnavajo ljudje, ki izhajajo iz istega okolja kot njegova družina.

“Jesi ti iz Ljubljane?”
“Jesam.”
“Znači Janez. Neka, neka.”
Smeje se čiča, smejem se jaz. Če si iz Ljubljane, si Janez. To ti je to. Ni važno ali si čefur ali
Slovenec ali cigo Žarko, ti si za njih dol Janez. Oni tako pravijo vsem, ki živijo v Sloveniji, in
ne šljivijo, ali je kdo njihov ali ni. Vsi smo mi Janezi.

Na koga se nanaša osebni zaimek v spodnji povedi?
Vsi smo mi Janezi.
................................................................................................................................................................
Kaj po tvojem mnenju povezuje čefurje, Cigane, Italijane, Madžare in druge manjšinske
etnične skupnosti, ki živijo v Sloveniji?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Napiši kratko sporočilo pisatelju romana.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Na meji: “Zoran” in stereotipi
Roberta Altin in Flavia Virgilio*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

Zoran, moj nečak idiot je film italijansko-slovenske koprodukcije iz leta 2013, ki
ga je režiral Matteo Oleotto. Film je bil predstavljen na 70. Mednarodni razstavi
filmske umetnosti v Benetkah v okviru Mednarodnega tedna kritike. Prejel je
nagrado občinstva, t.i. Premio del Pubblico RaroVideo.
Film pripoveduje o dogodivščinah Paola Bressana (Giuseppe Battiston), ki je
precej obilen človek, skoraj vedno pijan. Živi v majhni vasi v goriški provinci
blizu meje s Slovenijo. Svoje dneve preživlja v lokalni menzi v Centru za ostarele, kjer je zaposlen, in v kantini, v kateri popiva s prijatelji vaščani. S prihodom
nečaka Zorana, ki je živel z Anjo Kovač, Paolovo teto iz Slovenije, se njegovo
življenje nenadoma popolnoma spremeni. Mladostnik je zelo vase zaprt, toda
inteligenten in izobražen in govori v izbrani italijanščini. Po tetini smrti Zorana
za nekaj dni zaupajo v varstvo Paolu, potem pa ga nameravajo izročiti ustanovi,
ki skrbi za osirotele mladostnike.
Med tem časom se Paolo najprej poskusi finančno okoristiti z Zoranom, ki je
izjemno nadarjen za metanje puščic na pikado. Toda njegovo sobivanje z mladostnikom, ki vstopa v življenje s prvimi ljubezenskimi izkušnjami z Anito, je
priložnost za kritični pogled na lastno življenje.
jeziki, državljanska vzgoja, likovna umetnost
Spretnosti: poslušanje, interakcija, govorno in pisno sporočanje.
Končni cilj: prepoznati in razpravljati o stereotipih.
Specifični cilji:
• zavedati se obstoja stereotipov in predsodkov ter njihove vloge v medosebnih
odnosih
• poznati procese nastajanja in odpravljanja stereotipov in predsodkov
• razviti kompetence za učinkovito sporazumevanje

čas

gradiva

• 2 učni uri za ogled filma
• 1 učna ura za izpolnjevanje delovnega lista (priloga 3)
• 2 učni uri za diskusijo in zaključek
•
•
•
•
•

film
delovni listi (priloge 1, 2, 3)
samolepilni barvni listki
plakati za predstavitve
interaktivna tabla ali računalnik in video projektor

*
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10. Na meji: “Zoran” in stereotipi

organizacija
prostora

potek

Dejavnosti se izvajajo v učilnici in doma.
Potrebujemo interaktivno tablo ali računalnik z video projektorjem in zvočniki.
Za fazo interakcije in izmenjave mnenj v manjših skupinah pripravimo dve ali
tri klopi za vsako skupino.

PRVA FAZA (2 uri): ZORAN: STEREOTIPI OB MEJI
Prva faza je namenjena pripravi na ogled filma, pri kateri usmerimo pozornost
udeležencev na temo o stereotipih in predsodkih.
Vsak učenec dobi list z usmerjevalnimi vprašanji (priloga 1), na katera odgovori pred ogledom filma.
Učitelj predstavi film in razdeli liste z definicijo predsodka in stereotipa (priloga 2).
Sledi ogled filma, nato učitelj predstavi delovni list za analizo filma (priloga 3),
ki ga učenci izpolnijo doma.

DRUGA FAZA (1 ura): PREPOZNATI PREDSODKE IN
STEREOTIPE
Učence razdelimo v skupine po tri/štiri in jih prosimo, da si izmenjajo mnenja
in razmišljajo o naslednjem:
• refleksija o kritičnih točkah, ki izhajajo iz ogleda filma, učenci naredijo povzetek podatkov s pomočjo delovnega lista za analizo filma;
• scene in prehodi, v katerih je jasna prisotnost stereotipov in/ ali predsodkov;
• seznam značilnosti, ki jih v filmu pripisujejo Italijanom in Slovencem.
• diskusija o stereotipih in osebnih predsodkih o Slovencih in/ ali o Italijanih,
ki jih je posameznik zaznal v prvem delu učnega procesa.
Vodja skupine poroča o rezultatih diskusije v manjših skupinah.
Med plenarnim delom diskusije učenci zberejo vse predsodke in stereotipe, ki
so jih zapisali na samolepilne barvne listke, in jih zapišejo na plakat. Sledi primerjava teh stereotipov in predsodkov s stereotipi in predsodki iz filma.

TRETJA FAZA (1 ura): SPODBUJANJE MEDKULTURNEGA
SPORAZUMEVANJA
Učitelj ponovno razporedi učence v skupine, razdeli delovne liste in pojasni
dejavnost v prilogi 4.
Skupine odgovorijo na vprašanja iz priloge 4 z naslovom: “Načela za učinkovito
medkulturno sporazumevanje”. V filmu poiščejo sceno ali situacijo, ki prikazuje
učinkovito medkulturno sporazumevanje, in oblikujejo načelo oziroma načela
učinkovitega medkulturnega sporazumevanja ter jih zapišejo na plakat.

RAZLIČICA IZVEDBE
V zbiranje stereotipov in predsodkov o Italijanih in/ali o Slovencih v fazi 1 in
fazi 2 bi lahko bili vključeni tudi starši in stari starši, zato da opazujemo spreminjanje stereotipnih predstav v času ter njihov zgodovinski značaj.
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Priloga 1. Pripravljalna vprašanja pred ogledom filma

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1) Si kdaj slišal za predsodke in stereotipe?
2) Naštej nekaj primerov predsodkov in stereotipov.
3) Ali meniš, da imajo vsi ljudje predsodke in stereotipe? Ali jih imaš tudi ti? Katere?
4) Ali si kdaj slišal govoriti o stereotipih Italijanov glede Slovencev in obratno? Predstavi
nekaj primerov.
5) Dodaj 5 pridevnikov naslednjim trditvam: Italijani so…/Slovenci so… Izberi pridevnike
na podlagi svojih predsodkov/stereotipov o Italijanih/Slovencih ali tistih predsodkov, ki so v
tvojem okolju najbolj razširjeni. Lastnosti, ki se nanašajo na Italijane, zapiši na zelene samolepilne listke. Lastnosti, ki zadevajo Slovence, zapiši na roza samolepilne liste.
6) Med ogledom filma bodi pozoren na predsodke o Italijanih in/ali o Slovencih ter kdaj in
kje se pojavijo.
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10. Na meji: “Zoran” in stereotipi

Priloga 2. Stereotipi in predsodki

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

STEREOTIPI

• vsebine javnega mnenja, ki služijo kot formule za hitro orientacijo v okolju;
• oblikujejo se v okviru neke skupine in osmislijo svoj obstoj v vsakdanjem življenju ali v
predstavah posameznikov;
• onemogočajo sposobnost razločujoče zaznave stvarnosti in podobo stvarnosti oblikujejo
na funkcionalen način glede na potrebe in interese skupine;
• nanašajo se ne le na skupine ali razrede, temveč tudi na predmete kot potrošniške izdelke.

PREDSODKI
• odklonilna ravnanja do določene teme in težnja k visoki stopnji stereotipnosti, za katera je
značilen močan čustveni naboj in nizka pripravljenost za sprejemanje nasprotnega mnenja
ter za spremembe.
Stereotipi in predsodki so rezultat poenostavljanja realnosti in čeprav je ta z objektivnega
vidika nelegitimna, je za določen subjekt ključna. Gre za hitro posploševanje izkušnje, ki jo
posameznik opredeli, ne da bi jo večkrat zaznal in preizkušal.

JAZ
Izkušenjska struktura posameznika.
Funkcija: ohranjanje posameznikove strukture, pozitivno zaznavanje svojih značajskih potez in ravnanj (samopodoba).
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Priloga 3. Delovni list za analizo filma

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naslov:

Izvirni naslov, če gre za tuji film:

Leto distribucije:

Režiser:

Glavni igralci:

Tema, ki jo film obravnava (kratek povzetek vsebine filma):

Povzetek zgodbe:

Osebe v filmu:

Kraj in čas dogajanja, opis okolja:

Glasba:

Sporočilo:
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10. Na meji: “Zoran” in stereotipi

Priloga 4. “Načela za učinkovito medkulturno sporazumevanje”

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prikličite v spomin sceno iz filma, ki po vašem mnenju prikazuje učinkovito medkulturno
sporazumevanje. Poskusite ugotoviti, zakaj in izraziti svoje ugotovitve v pravilu, ki se ga
boste držali v razredu.
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Zaznavanje drugega
Nives Zudič Antonič*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva

organizacija
prostora

Analiza pisnega besedila.
Učenci v skupinah odgovarjajo na analitična vprašanja, ki se nanašajo na prebrano besedilo.
vsa
• razvijati zavedanje o lastnem znanju in sposobnostih ter spodbujati učence k
razmišljanju, da posamezniki pogosto govorijo o stvareh, ki jih ne poznajo (ali
poznajo le določen vidik), zaradi česar sprejemajo napačne zaključke, čeprav
menijo, da poznajo vrsto ‘elementov’, ki potrjujejo pravilnost njihovega stališča
45 minut
• besedilo
• učni list
• prazni listi
Po dve in dve klopi obrnemo drugo k drugi in jih v učilnici postavimo tako, da
učencem omogočajo vidni stik z učiteljem in tablo oz. s projekcijskim platnom
ter ohranjajo vidni stik z drugimi skupinami.
Učenci se posedejo v klopi, učitelj uvede delo in se umakne, pri čemer ostaja na
razpolago za morebitna pojasnila.

tabla

Če prostorske razmere v učilnici ne omogočajo delitve učencev na skupine, se
dejavnost izvaja v parih ali individualno v obliki frontalnega dela.

priprava

• priprava učilnice
• fotokopije delovnega lista za učence
• prazni listi
*
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11. Zaznavanje drugega

potek

1. Učitelj razdeli besedilo stare hindujske pravljice, ki jo je v verzih zapisal
ameriški pesnik John Godfrey Sax, in učence povabi k branju.
2. Po branju učence prosi, da upodobijo slona, tako da upoštevajo informacije
šestih slepih popotnikov.
3. Učenci se razdelijo v skupine po štiri in primerjajo risbe, v katerih poiščejo
podobnosti in razlike, ter preverijo, ali ustrezajo prebranemu besedilu (čas 10’).
4. Nato skupine oblikujejo kratek pisni sestavek, v katerem zapišejo, katero risbo
so izbrali in zakaj. Vsaka skupina izbere poročevalca, ki bo besedilo predstavil
razredu.
5. Učitelj spodbudi učence, da opišejo dogodek, v katerem so se obnašali kot
slepi popotniki iz zgodbe.
6. Učitelj spodbudi učence, da napišejo zgodbo o srečanju oseb iz različnih kultur.
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Priloga 1. Štirje slepi popotniki in slon

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Pred več kot stotimi leti je ameriški pesnik John Godfrey Saxe (1816-1887) zapisal v verzih
staro hindujsko pravljico. V branje ti ponujamo izvirno besedilo s slovenskim povzetkom
v desnem stolpcu.
The Blind Men and the Elephant
A Hindoo Fable

Štirje slepi popotniki in slon
hindujska pravljica

It was six men of Indostan
To learning much inclined,
Who went to see the Elephant
(Though all of them were blind),
That each by observation
Might satisfy his mind.

Štirje slepi popotniki se odpravijo na pot.
Na poti srečajo človeka, ki jaha slona.
Le ta jim veli, naj se umaknejo s poti,
da bo lahko s slonom nadaljeval pot.

The First approached the Elephant,
And happening to fall
Against his broad and sturdy side,
At once began to bawl:
“God bless me! but the Elephant
Is very like a wall!”
The Second, feeling of the tusk
Cried, “Ho! what have we here,
So very round and smooth and sharp?
To me ‘tis mighty clear
This wonder of an Elephant
Is very like a spear!”
The Third approached the animal,
And happening to take
The squirming trunk within his hands,
Thus boldly up he spake:
“I see,” quoth he, “the Elephant
Is very like a snake!”
The Fourth reached out an eager hand,
And felt about the knee:
“What most this wondrous beast is like
Is mighty plain,” quoth he;
“’Tis clear enough the Elephant
Is very like a tree!”
The Fifth, who chanced to touch the ear,
Said: “E’en the blindest man
Can tell what this resembles most;
Deny the fact who can,
This marvel of an Elephant
Is very like a fan!”
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Ker od slepcev nihče nikoli ni videl slona,
ga prosijo, če ga lahko potipajo.
Lastnik slona jim to dovoli in ustavi slona.
Eden od slepcev potipa slona za rilec,
drugi za uho, tretji za trebuh in
četrti za nogo.
Zahvalijo se lastniku,
ker so se lahko sami z lastnimi
rokami prepričali, kakšen je slon,
a potem se hudo sprejo.
Prvi misli, da je slon podoben veji drevesa,
drugi trdi, da je slon podoben palmovemu listu,
tretjemu se zdi, da je slon podoben drevesu,
četrti pa pravi, da slon ni nič drugega
kot živ sod.
Ko se že skoraj stepejo ob svojih
vztrajnih trmastih trditvah,
jih lastnik slona pokliče nazaj;
reče jim:
“Vsak od vas ima prav in hkrati ne.
Prvi od vas ga je prijel samo za rilec,
drugi za uho, tretji za nogo in
četrti za trebuh.
Vse to so samo deli slona,
vendar je slon vse to skupaj in še več,
saj ima en rilec, dvoje ušes, štiri noge,
en trebuh in rep.”
Slepci se zahvalijo in
zdaj v miru nadaljujejo pot.

11. Zaznavanje drugega

The Sixth no sooner had begun
About the beast to grope,
Than, seizing on the swinging tail
That fell within his scope.
“I see,” quoth he, “the Elephant
Is very like a rope!”
And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right,
And all were in the wrong!
Moral:
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,
And prate about an Elephant
Not one of them has seen.
John Godfrey Saxe
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Priloga 2. Delovni list: Štirje slepi popotniki in slon

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Upodobi slona tako, kot so si ga predstavljali slepi popotniki.
2. Razgovor v razredu
V skupinah po štiri primerjajte risbe, pri čemer poskusite razbrati podobnosti in razlike
med posameznimi upodobitvami in preverite, ali ilustracije ustrezajo podatkom v besedilu
(čas za dejavnost je 10 min). Po koncu diskusije napišite kratek sestavek, v katerem zapišete,
katero risbo ste izbrali in utemeljite svojo izbiro. Vsaka skupina določi poročevalca, ki bo
besedilo predstavil v razredu.
3. V poeziji se vsak od šestih slepih posameznikov dotika različnih delov slonovega telesa. Nato drugim poroča, kaj je odkril. Vsak je opisal nekaj resničnega: in ker resnica
izhaja iz lastnih izkušenj, je vsak slepec vztrajal pri tistih ugotovitvah, ki jih je pridobil
z izkušnjami.
Se je že kdaj zgodilo, da si razmišljal na enak način? Opiši svojo izkušnjo.
4. Pripoveduj o svojih izkušnjah
Pogosto je naša zaznava sveta vezana na vzgojo in kulturo, v kateri smo rojeni. Tudi
predstave, ki jih imamo o določeni državi in o njihovih prebivalcih, so lahko oddaljene
od stvarnosti. Včasih izhajajo iz stereotipov, t.j. splošnega in omejenega pogleda na stvarnost, včasih pa izhajajo iz predsodkov, ki vodijo v neustrezno ravnanje. Skratka, pogosto smo nagnjenji k posploševanju in sodimo o narodu na podlagi podatkov, ki jih imamo o posamezniku. Na ta način nas omejeno poznavanje stvarnosti vodi v neupravičeno
poveličevanje ali omalovaževanje nekega naroda.
Napiši zgodbo o srečanju različnih kultur. Tvoja pripoved ima lahko srečen konec (država,
ki jo glavna oseba spozna, je veliko lepša, kot je pričakovala), ali pa nesrečen (glavna oseba
je razočarana).
Pri pisanju si lahko pomagaš z naslednjimi iztočnicami:
• od kod prihaja glavna oseba in o kateri državi ima predsodke;
• podatki o glavni osebi (starost, spol, služba, družbeni položaj);
• kako in kdaj je prišla v stik z drugo državo;
• kaj je pričakovala in kakšna je bila stvarnost (razočaranje ali občudovanje; v tuji državi je
vse drugače ali so drugačni zgolj nekateri vidiki itd.);
• kako se je odzvala na razlike;
• zaključek, v katerem predstaviš in pojasniš pridobljene izkušnje.
Pri pisanju se lahko navezuješ na lastne izkušnje.
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Raziskovanje našega mesta
Anja Zorman in Nives Zudič Antonič*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

Projekt raziskovanja mesta vključuje (1) načrtovanje raziskovanja skupaj z
učenci, (2) obisk(e) mesta in odkrivanje zanimivosti ter (3) izdelavo makete
mesta z umeščanjem obiskanih stavb, trgov, spomenikov itd. Ob izdelavi makete učenci podoživljajo obiske mesta, se pogovarjajo o ljudeh, ki so jih srečali, o
spomenikih, trgih, ulicah in stavbah, ki so jih obiskali in kaj so o njih izvedeli.
Ta način dela lahko pripomore k spodbujanju sodelovanja in mobilnosti na
vzgojno-izobraževalnem področju, in sicer z:
• večjo izmenjavo informacij;
• izmenjavo izkušenj in gradiv med različnimi šolskimi ustanovami;
• inovacijami na področju snovanja gradiv, novih učnih praks in raziskovanjem
vsebin skupnega interesa v okviru šolske politike.
Projekt hkrati omogoča učencem:
• seznanitev z znanimi umetniki njihovega mesta ali države in države partnerice;
• odkrivanje različnih kultur držav partneric,
• likovno, jezikovno in glasbeno izražanje ali kombinacija teh treh izraznih
sredstev;
• spodbujanje ‘izmenjave’ različnih kultur.

predmetno področje

jezik (prvi jezik, jezik okolja, tuji jezik), likovna vzgoja, spoznavanje okolja in
naravoslovje

kompetence in
didaktični cilji

Otroci se seznanijo z mestom, predvsem s tem, da v njem živijo in delajo ljudje,
ki govorijo druge jezike, ne le slovensko. Z obiskom spomenikov, ulic, trgov, šol
ipd., poimenovanih po znanih meščanih, spoznavajo njihovo življenje in delo
ter pomen za razvoj mesta.
Otroci se pogovarjajo o stavbah, kaj je v njih, kdo v njih dela ali živi, poimenujejo ulice, trge, spomenike, šole ipd., ki so jih obiskali.

čas
gradiva

Program projekta naj bo vpet v program dela v oddelku, trajanje projekta je
torej odvisno od dejavnosti, ki jih učitelj načrtuje in izpelje.
•
•
•
•
•
•

prostor za maketo (večja miza, polica, deska)
bel šeleshamer kot podlaga za izdelavo mesta
tanjši karton ali papir za izdelavo mostov, dreves, čolnov itd.
glina ali plastelin za izdelavo spomenikov, vodnjakov itd.
manjše kartonaste škatle za izdelavo avtomobilov, zgradb itd.
barve, lepilo, škarje, olfa nož

*

* Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper
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organizacija
prostora

Po dve in dve klopi obrnemo drugo k drugi in jih v učilnici postavimo tako, da
učencem omogočajo vidni stik z učiteljem in tablo oz. projekcijskim platnom
ter z drugimi skupinami.
Učenci se posedejo v klopi, učitelj uvede delo in se umakne, pri čemer ostaja na
razpolago za morebitna pojasnila.
tabla

Če prostorske razmere v učilnici ne omogočajo delitve učencev na skupine, se
dejavnost izvaja v parih ali individualno v obliki frontalnega dela.

priprava

Učitelj na šeleshamer vriše glavne ulice mesta ali mestne četrti, ki jih bodo raziskovali otroci. Izdela in prilepi tudi večje in znane zgradbe, ki niso predmet
obravnave (npr. cerkev, stanovanjski bloki, trgovska središča ipd.).

potek

Učitelj na začetku leta napove raziskovanje mesta in pokaže pripravljeno podlago. Z otroki opazuje in poimenuje zgradbe, ki so že umeščene, pogovarja se o
tem, kje so, kaj je v njihovi bližini, kakšne barve so ipd., s čimer omogoči vsem
otrokom, da si nastajajočo maketo lažje predstavljajo.
Učitelj načrtuje in z otroki izvede obisk posameznih institucij, namenjenih
manjšinskim etničnim skupinam, ljudi, ki niso slovenske narodnosti, ulic, trgov, spomenikov ipd., posvečenim meščanom različnih narodnosti.
Po končanem obisku (isti ali naslednji dan) otroci izdelajo posamezne zgradbe,
spomenike, vodnjake, ki so jih obiskali, izdelajo pa lahko tudi drevesa, avtomobile in druge predmete, ki so jih opazili na poti. Izdelane predmete pod vodstvom
učitelja prilepijo na maketo. Ob tem se pogovarjajo o tem, kaj so izdelali in kaj so
pri raziskovanju izvedeli novega.
Predstavljeni načrt dela lahko razširimo in vanj vključimo učence drugih šol
istega območja (če je bila naloga izvedena npr. v šoli z italijanskim učnim jezikom na Obali, lahko spodbudimo izmenjavo z učenci slovenske šole) ali
učence drugih narodnostnih skupnosti, ki živijo v drugih kontekstih. V tem
primeru bi lahko uresničevali naslednje cilje:
• sodelovanje v preprostih rutinskih dejavnostih in izmenjava informacij o znanih temah,
• pisanje kratkih besedil v prvem/drugem jeziku ali kratkih povedi v tujem jeziku,
• posredovanje informacij.
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12. Raziskovanje našega mesta

Učenci naj bi razvili naslednje veščine:
• učenje učenja,
• oblikovanje miselnih vzorcev,
• priprava gradiv,
• uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (videokamera, računalnik, internet).
Socialne veščine: sodelovanje, delo v skupinah, koordinacija in vodenje skupine.
Faze predlaganih dejavnosti so naslednje:
• razmišljanje in zbiranje idej (ang. brainstorming) o predelih mesta, ki bi lahko
bili zanimivi za vrstnike iz tujine,
• načrtovanje izdelave vodnika po mestu (delo v skupinah – vsaka skupina pripravi eno poglavje),
• prevajanje gradiva, ki so ga učenci zbrali in je napisano v različnih jezikih,
• ogled kraja z učitelji,
• računalniško oblikovanje besedil, izbira fotografij in tiskanje vodnikov.
Ko učenci zberejo gradivo, pripravijo besedilo, ga opremijo s fotografijami in
oblikujejo hipertekst s programom Power Point in/ali oblikujejo spletno stran, kjer
objavijo zbrane podatke.
Izkušnje si lahko delijo s šolami partnericami (študijski obiski, obiski ravnateljev)
ter primerjajo didaktične pristope in si izmenjajo primere dobrih učnih praks, kar
pripomore k dvigu kakovosti izobraževanja.
Vsaka partnerska šola lahko izbere umetnino priznanega umetnika svojega države
in jo opremi z osnovnimi podatki o delu, umetniku in zgodovinskem obdobju, v
katerem je nastalo. Lahko tudi izbere glasbo (predvidoma iz istega zgodovinskega
obdobja kot je umetniško delo), ki v ozadju spremlja učenčevo ustvarjanje ob
poustvaritvi umetnine s pomočjo računalnika ali z barvami in drugimi tehnikami.
Ob zaključku opišejo, kako je potekalo ustvarjanje, in pojasnijo, s katerimi
težavami so se pri tem soočili. Dejavnost se izvaja kot prosta diskusija, ki ji sledi
zapis razmišljanja.
Učenci ob zaključku naloge pripravijo interaktivne naloge o umetniških stvaritvah in umetnikih, ki so jih predstavile različne šole. Zabavni testi učence še
dodatno približajo kulturi in umetnosti drugih držav. Učenje v tovrstnih igralnih
dejavnostih temelji na:
• spoznavanju kulturnih kontekstov,
• odpiranju šole različnim kulturnim svetovom (ne le učencem, temveč tudi
učiteljem),
• izvajanju dejavnosti na daljavo (smiselna uporaba tehnologije, uporaba živega
jezika),
• ustvarjanju možnosti za diskusijo in medsebojne soodvisnosti.
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RAZLIČICE IZVEDBE
Prepoznavanje zgradb, ulic, ipd.
Dvogovor med namišljenimi osebami, ki se srečajo v mestu.
Ustvarjanje zgodb o namišljenih osebah, ki živijo ali delajo v posameznih
zgradbah v mestu.
Domišljijsko srečanje z zgodovinsko osebnostjo, ki je živela v mestu. Učenec
opiše spremembe, ki so se zgodile v mestu od časov, ko je v mestu živela zgodovinska oseba, in ga popeljejo na obisk mesta danes (npr. v Piranu izberejo
Giuseppeja Tartinija in mu razložijo, kako je iz pristanišča nastal trg).
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13

Obisk šole
Nives Zudič Antonič in Anja Zorman*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje

Dejavnosti, ki spodbujajo primerjavo med šolskimi sistemi.
Učenci obiščejo šolo in se pogovarjajo o svojih opažanjih.
družboslovni predmeti in jeziki

kompetence in
didaktični cilji

• možnosti za poglobljeno razumevanje šolskega sistema v Sloveniji in Italiji
(ali drugih državah)
• primerjava šolskih sistemov in njihovih značilnosti
• seznanjanje s ‘kulturo’, življenjem in organizacijo šole drugih in z Drugim

čas

Okvirno 3 učne ure (en dan je namenjen obisku druge šole, raziskovalno delo,
primer pisnega sporočanja za domače delo)

gradiva
organizacija prostora

• šeleshamer večjega formata
• shematski prikaz šolskih sistemov (v Italiji in Sloveniji)
Po dve in dve klopi obrnemo drugo k drugi in jih v učilnici postavimo tako, da
učencem omogočajo vidni stik z učiteljem in tablo oz. s projekcijskim platnom
ter ostanejo v vidnem stiku z drugimi skupinami.
Učenci se posedejo v klopi, učitelj uvede v delo in se umakne, pri čemer ostaja
na razpolago za morebitna pojasnila.
tabla

Če prostorske razmere v učilnici ne omogočajo delitve učencev na skupine, se
dejavnost izvaja v parih ali individualno v obliki frontalnega dela.

priprava

• predstavitev šolskega sistema
• šeleshamer za izdelavo plakata
• fotokopije z vprašanji za opazovanje pouka

*

* Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper
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potek

1. Učitelj predstavi šolski sistem v Sloveniji (ali v Italiji).
Pri tem uporabi shematski prikaz v prilogi 2 za predstavitev slovenskega oziroma prikaz v prilogi 3 za predstavitev italijanskega šolskega sistema.
2. Učenci uporabijo šeleshamer za izdelavo plakata s shemo šolskega sistema
svoje države.
Če je v razredu več učencev iz iste države, skupaj pripravijo shemo šolskega
sistema svoje države. Če v razredu ni učencev tujcev, učitelj usmerja razgovor o
temi sistema izobraževanja in določi, kdo bo izdelal plakat.
3. Vsak učenec na kratko predstavi šolski sistem svoje države.
4. Obisk šole v Sloveniji/Italiji.
Navodilo za obisk šole.
Da bi učencem omogočili čim bolj poglobljeno poznavanje šolskega sistema
druge države (Italije ali Slovenije), se poskusimo dogovoriti za obisk različnih
razredov izbrane osnovne šole v Italiji/Sloveniji. Sicer se dogovorimo za obisk
enega razreda. Učitelja gostujoče šole prosimo, da naše učence vključi v delo v
razredu.
5. Učitelj razdeli učencem vprašanja za opazovanje pouka.
6. Po obisku šole učenci predstavijo svoje ugotovitve, pri čemer si pomagajo z
vprašanji, s katerimi so opazovali pouk.
7. Učence povabimo, da svoje ugotovitve predstavijo ustno ali v kratkem pisnem sestavku.
8. Učenci v novejših časopisih, revijah in v drugih virih poiščejo vsaj tri članke
o izobraževanju v Sloveniji in Italiji. S pomočjo podatkov iz člankov zapišiejo
nekaj ugotovitev o šolskem sistemu Slovenije in Italije.
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Priloga 1. Delovni list: Obisk šole

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Poslušajte predstavitev slovenskega (ali italijanskega) šolskega sistema.
2. Narišite shemo šolskega sistema svoje države.
3. Na kratko predstavite šolski sistem svoje države.
Za razlago imate na razpolago približno tri minute. Ne izgubljajte se v podrobnostih,
predstavite le bistvo, podobno kot je učitelj predstavil šolski sistem na začetku ure. Predstavitvi sledijo morebitna vprašanja sošolcev.
Izberite poročevalca, ki bo predstavil/a plakat s shemo šolskega sistema.
4. Obisk šole v Sloveniji/Italiji.
Poznavanje šolskega sistema druge države (Italije ali Slovenije) boste poglobili z obiskom
različnih razredov izbrane osnovne šole v Italiji/Sloveniji.
5. Vprašanja, ki vas vodijo pri opazovanju razreda.
Med obiskom šole lahko sledite vprašanjem, ki vam bodo v pomoč pri čim natančnejšem
opazovanju pouka.

Vprašanja za opazovanje pouka
1. Kako bi opisal/a odnos med:
• učiteljem in učencem?
• učenci?
2. Na kakšen način se učijo učenci (z branjem, razgovorom, igro, pisanjem,
itd.)?
3. Kako bi opisal vzdušje v razredu?
4. Kako se po tvojem mnenju učenci počutijo v razredu? Poskusi utemeljiti.
5. Katere predmete se učijo učenci? Imajo domače naloge? Koliko? Ali učitelj
preverja njihovo znanje? Kako pogosto?
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6. Po obisku šole boste v razredu predstavili svoje ugotovitve. Pomagajte si z vprašanji,
s pomočjo katerih ste opazovali pouk.
Ugotovitve o šoli, ki ste jo obiskali, primerjajte s svojimi izkušnjami.
7. Svoje izkušnje predstavite ustno ali napišite kratko besedilo, pri čemer upoštevajte
naslednje navodilo.
Izberite značilnost slovenskega šolskega sistema in jo primerjajte z italijansko (oziroma
značilnostjo druge države). Katere so pri tem prednosti in slabosti v šolskih sistemih, ki
ju primerjate?
8. V časopisih, revijah in drugih virih poiščite vsaj tri članke o izobraževanju v Sloveniji in Italiji. S pomočjo podatkov iz člankov zapišite nekaj ugotovitev o šolskem
sistemu Slovenije in Italije.
V novejših revijah ali časopisih poiščite tri članke o zgornji temi in jih obnovite. Nato
napišite krajše besedilo (15 do 20 vrstic), v katerem izrazite svoje mnenje o temi, pri čemer
omenite rezultate raziskave, omenjene v člankih.

RAZLIČICE IZVEDBE
Delavnica se lahko izvede tudi znotraj nacionalnega prostora, saj je priložnosti za medkulturni stik v sodobnem svetu vse več. Na narodnostno mešanih območjih se za obisk lahko
dogovorijo večinske in manjšinske šole, šole in kulturne ali druge ustanove in društva
ipd. Na primer, na obisk manjšinske šole se učenci te šole pripravijo s predstavitvijo šole,
njene zgodovine, znanih učencev, prostorov, organizacije dela itd., učenci večinske šole, ki
prihajajo na obisk, si pripravijo vprašalnik na teme, ki so predstavljene v točki 5 v zgoraj
opisani dejavnosti (npr. Kako bi opisal odnos med učiteljem in učenci? Kako se učite? Delate po skupinah?), in o prostočasnih dejavnostih učencev manjšinskih šol (Kaj počnete v
prostem času? Katero glasbo poslušate? Katera knjiga ti je najbolj všeč?).
Zaradi primerljivosti šolskega sistema bi lahko učenci v šoli, ki so jo obiskali, poiskali
posebnosti glede na svojo šolo.
Kot nadaljevalno dejavnost po obisku šole se učitelji dogovorijo za ‘izmenjavo’ učencev:
učenci manjšinske šole preživijo dan in sledijo pouku v večinski šoli in obratno.
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Priloga 2. Šolski sistem v Republiki Sloveniji
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
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Priloga 3. Šolski sistem v Republiki Italiji

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vir: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica d’Italia
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14

Gostoljubje
Nives Zudič Antonič*

za kaj gre
(oblika in vsebina)
predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji
čas
gradiva
organizacija
prostora

Analiza pisnega besedila.
Učenci v parih odgovarjajo na analitična vprašanja, ki se nanašajo na prebrano
besedilo.
družboslovni predmeti, jeziki
• razvijanje zavedanja o tem, kako nastajajo kulturni vzorci
• seznanjanje z drugimi kulturami
2 ali 3 učne ure
• fotokopije besedil
• enciklopedije, eseji, internetni viri itd.
Po dve in dve klopi obrnemo drugo k drugi in jih v učilnici postavimo tako, da
učencem omogočajo vidni stik z učiteljem in tablo oz. s projekcijskim platnom
ter ohranjajo vidni stik z drugimi skupinami.
Učenci se posedejo v klopi, učitelj uvede delo in se umakne, pri čemer ostaja na
razpolago za morebitna pojasnila.
tabla

Če prostorske razmere v učilnici ne omogočajo delitve učencev na skupine, se
dejavnost izvaja v parih ali individualno v obliki frontalnega dela.

priprava

• fotokopije besedil
• usmerjanje analize besedil
• spodbujanje učencev k medsebojni izmenjavi stališč

*

* Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper
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potek

1. Učence razdelimo v skupine, ki imajo največ štiri člane.
2. Učitelj da navodila za delo: vsebina dejavnosti, čas, ki ga imajo učenci na
razpolago, govorna predstavitev.
3. Razdelimo delovne liste (priloga 1 in priloga 2).
4. Učenci najprej samostojno rešijo naloge delovnega lista, nato v skupini primerjajo odgovore s sošolci.
5. Učitelj opazuje učence pri delu in nudi pomoč, če je potrebna.
6. Skupine med seboj primerjajo svoje ugotovitve o prebranih besedilih in
izpolnjevanju delovnega lista: način, morebitno vračanje in popravki predhodno
danih odgovorov ter razlogi za to.
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Priloga 1. Za začetek

•••••••••••••••••••••••

1. V tej učni enoti govorimo o gostoljubju. Se spomniš trenutka, ki se ti je zaradi gostoljubja, ki si ga bil deležen, za vedno vtisnil v spomin?
2. Gostoljubje je sprejem osebe, ki živi v drugje, v svoj dom, v mesto ali državo.

V Slovarju indoevropskih institucij (1969) Émile Benveniste, upoštevaje etimološko
razlago besede gost, ugotavlja, da pojem gostoljubja temelji na zamisli, da je posameznik
vezan na drugega preko obveze poplačila za uslugo, ki je je bil deležen. Gostoljubje se torej kot vrsta odnosa med posamezniki ali skupinami povezuje z obredi, ki jih sestavljajo
izmenjave daril, saj prejem darila prejemnika primora, da se oddolži z večjim darilom,
kot ga je prejel. Gostoljubje je praznik, povezan z določenimi datumi in običaji ter obenem ekonomski pojav, saj temelji na kroženju dobrin; je pa tudi vez med družinami,
plemeni in njihovimi nasledniki.
V starogrškem svetu je obstajala institucija gostoljubja z imenom xenia. Za antične Grke
je bilo gostoljubje načelo državljanskega sobivanja. Pisnih zakonov še ni bilo, zato so se
družine ravnale po ustnem dogovoru, ki je veljal za vse ljudi. Gostoljubje so si razlagali kot trajno povezanost v solidarnosti, ki se je izražala z izmenjavo dobrin in uslug.
Tujcem, ki jih je ščitil bog Zevs, so bili dolžni ponuditi gostoljubje, še preden so izvedeli,
kdo so. Nudenje in prejem gostoljubja so udeleženi potrdili s stiskom rok in izmenjavo
daril.
Stari Rimljani so poznali nekakšne izkaznice, tesserae hospitalis, na kateri sta bili vpisani imeni gosta in gostitelja, kar je služilo kot dokument za identifikacijo in obenem
kot obveza med gostom in gostiteljem. V začetkih trgovanja v Rimu so v mesto lahko
vstopali le posamezniki, ki so imeli to izkaznico. Gostitelj je bil porok svojemu gostu. Ko
je Rimljan obiskal svojega ‘gosta’ na domu, je sam postal gost, njegov ‘gost’ pa gostitelj.
povzeto po Slovarju indoevropskih institucij, avtor Émile Benveniste
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Priloga 2. Delovni list: Gostoljubje

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Besedila v nadaljevanju prikazujejo gostoljubje v štirih državah. Preberi besedila,
razloži, o katerih državah je govora in na kakšen način se v njihovi kulturi izraža
gostoljubje.

A
V civilizaciji antične Grčije je imel velik pomen pojem xenia, ki je povzemal vsebino gostoljubja, pri čemer je opredelil odnos med gostom in gostiteljem.
Xenia je delovala na osnovi sistema nenapisanih predpisov in navad, ki jih lahko povzamemo v treh osnovnih načelih:
1. Spoštovanje hišnega gospodarja do gosta
2. Spoštovanje gosta do hišnega gospodarja
3. Obdaritev gosta ob slovesu s strani gostitelja
Hišni gospodar je moral biti gostoljuben ter gostu ponuditi hrano in pijačo, čista oblačila
in možnosti za osebno higieno. Postavljanje vprašanj gostu preden je to ‘dopustil’ se je
štelo za neolikano. Upoštevanje načel xenie je bilo v antičnih časih, ko so ljudje verjeli,
da bogovi lahko prevzamejo človeško podobo, izjemno pomembno: če bi, namreč, hišni
gospodar grdo ravnal gostom, ki bi bil v resnici Bog, preoblečen v človeka, bi bil gospodar
lahko deležen božje jeze. Darilo ob slovesu je bil gostiteljev izraz hvaležnosti, da je gostil
obiskovalca.
Tudi gost je moral biti prijazen in ni smel biti vsiljiv. Xenia je zahtevala povračilo prejetega gostoljubja in sprejem katerega koli gosta. Gost je bil nekakšen ‘začasni član’ skupnosti, ki jo je obiskal, kar je obenem pomenilo, da obiskovalec ni ‘pravi’ član te skupnosti,
temveč le njen začasni gost.
Vir: https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110221041043AAwNtQT
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B
V japonski kulturi ima velik pomen beseda: Omotenashi. Kot veliko japonskih besed ima
tudi ta dvojni pomen, in sicer:
• Omote (površina) + Nashi (manj, manjši): pomeni nesebičen, iskren;
• O-Mote (nositi) + nashi (uspeti): pomeni služiti, dopolniti.
Izvor tega izraza razkriva razliko med kulturo Omotenashi-ja in kulturo zahodnjaškega
gostoljubja. V japonski kulturi služenje nikoli ne vključuje odnosa prevlade (gospodar/
služabnik) ali pričakovanj, saj človekovo ravnanje uravnava njegova vest in ne družbena
pravila.
Če ste obiskali Japonsko, ste prav gotovo doživeli gostoljubje brez primere. Japonci so do
gosta pozorni in uslužni, pa vendar pri tem zgleda, kot da se za to sploh ne bi trudili.
Zgleda kot nekaj povsem naravnega, kot nekaj, kar izvira iz najstarejših tradicij dežele:
od obreda priprave čaja od Zen budizma.
Tudi sam obred priprave čaja (Cha-Do) izvira iz tradicije Zena in meditacije Zazen,ki se
zaključi prav s skodelico čaja. Obred priprave čaja je tradicionalno trajal več ur in v tem
času je bilo poskrbljeno za hrano ter za zabavo gosta.
Kultura Omotenashija je bila in je še danes v mnogih pogledih stalnica japonske kulture:
od gejš, ki so včasih s petjem in recitiranjem med večerjo zabavale pomembne goste in s
tem odigrale pomembno vlogo v kulturi Omotenashija, do sodobnih podjetij, ki to filozofijo vključujejo v svoj marketing.
Vir: http://www.ospitalitadoro.it/omotenashi-la-tradizione-giapponese-dellospitalita/
#sthash.msJbrs1Q.dpuf

C
(Iz Knjige VII o Kanunu, poglavje XVIII, točka 602, izdaja iz leta 1933, natisnjeno v
Skadarju)
Gostoljubje je ena izmed glavnih vrednot Albancev. Še danes je povsem običajno, da prebivalci orlove države gosta na svojem domu počastijo na vse načine, pri čemer mu prepustijo
svoje mesto za mizo in ponudijo najboljšo hrano ter ga pospremijo kamor koli želi.
Ta običaj, ki je s številnimi zapisana v ‘Kanunu’ (starodavni spisek življenjskih načel in
pravil, ki se je prvotno prenašal po ustnem izročilu), najbrž izvira iz Srednjega veka, prvi
zapisi segajo v 15. stoletje.
Vir: http://www.andiamoinalbania.com/#!tradizione/cnwh

81

Prepletanja

D
Indijci so zelo gostoljubni in verze Upanishad Atithi Devo Bhavah, gost je Bog, razumejo skoraj dobesedno. Prijazno odprejo vrata svojega doma in vam ponudijo hrano
in pozornost.
Mogoče je pozornost nekoliko pretirana, formalnosti, ki se od naših precej razlikujejo, pa
nerazumljive.
Prvega kosila v indijskem domu se spomnim po odlični hrani in zadregi zaradi oči gostiteljev, ki so bile stalno usmerjene vame, ter negotovosti glede tega, kako naj ravnam:
naj pridem praznih rok? Odločil sem se za škatlo slaščic, ki je popolnoma običajno darilo
in navadno lepo sprejeto. Za otroke je primerno darilo tudi igrača. Kakor koli že, ne
pričakujte pretirane hvaležnosti, paket bo v trenutku izginil in to kar neodprt. Daril se
ne odpira pred osebo, ki ga je prinesla. Vaše sladice se ne bodo pojavile na mizi, kar pa ni
znak, da gostitelj ne ceni vašega darila, taka je pač navada.
Nekaj vljudnosti in že je bil čas za kosilo; v hišah v mestnih središčih se je za mizo, v bolj
tradicionalnih hišah pa na tleh, na lesenih preprogah. Bil sem popolnoma zbegan: čeprav
je bilo v prostoru kar nekaj ljudi, so hrano postregli samo meni, medtem ko so me ostali
opazovali. Taka je navada, na ta način izrazijo veselje ob tem, da vam strežejo, da ste
njihovi gostje. Ne zgodi se vedno, v sodobnih družinah se gostitelji usedejo za mizo skupaj
z gostom …
Kje pa je pribor? V Indiji se jé z rokami. Zgodi se, da kdo opazi vašo zadrego in vam
ponudi pribor, v nasprotnem primeru se pač hitro navadite na užitek okušanja hrane
iz roke. ROKE, uporabite lahko le desno roko, leva ni dovolj čista in zato ni primerna
za hrano (desnica je roka kuhinje, levica je roka kopalnice). Načinov prehranjevanja
je več: na severu prevladujejo ‘chapati’, ki bi jih moral prijeti z dvema členkoma prstov,
bolj kot se spuščaš proti jugu, bolj se povečuje površina roke, ki se dotika hrane. V Tamil
Nadu se pri prehranjevanju uporablja cela dlan, s katero oblikuješ kroglice, ki jih je lažje
požreti. Izkušeni popotniki po Indiji ugotovijo, od kod prihaja domačin zgolj po načinu
prehranjevanja.
Kosilo je v polnem teku, vse jedi so postrežene in lahko pričnete jesti. Hrane na krožniku
raje ne delite z drugimi, Indijci te navade ne marajo. Natočili so vam kozarec vode. Dokler bo hrana iz vašega krožnika izginjala v vaša usta, vam bodo gostitelji ponujali, da si
postrežete z novo.
Indijci sicer niso povsod enaki, vendar so za mizo pokloni dokaj pogosti. Ponujanje hrane
je vztrajno, saj je po bontonu predvideno, da je boste nekaj zavrnili. To velja predvsem za
Keralo, kjer po besedah moje indijske prijateljice velja pravilo treh: ko ti hrano ponudijo
prvič, jo moraš zavrniti, drugič prav tako, ampak manj odločno, sprejmeš lahko šele tretjo
ponudbo – ne glede na to, kako zelo si želiš jed poskusiti.
Vir: http://www.aboutindia.it/india-costumi-pranzo-invito-comportamento

__________________
11 Atithi Devo Bhavah [Atithi Devo Bhavah] je kratek verz v sanskrtu, ki je povzet iz starega hindujskega zapisa; ta
je postal del ‘vedenjskega kodeksa’ za hindujsko družbo.
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2. Besedila, ki si jih prebral, so predstavila značilnosti gostoljubja različnih dežel.
Ponovno preberi odlomke B, C in D in napiši, katere značilnosti gostoljubja so v teh
deželah najbolj razpoznavne.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Ponovno preberi besedilo A in kratko povzemi značilnosti gostoljubja pri Grkih.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Kako bi se počutil/a, če bi se znašel/znašla kot gost v deželah, ki jih opisujejo besedila? Kako bi se odzival/a?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Kakšna pričakovanja ima po tvoje gost v tvoji državi? Napiši kratko besedilo, v
katerem boš opisal značilnosti gostoljubja v tvoji deželi. Lahko se opiraš na prebrana
besedila.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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6. Če želiš zvedeti več
Poišči časopisne članke in druga besedila (enciklopedije, eseji, internetni viri itd.) in
opravi kratko raziskavo o gostoljubju različnih dežel (lahko izbereš dežele, ki te najbolj
zanimajo). Rezultate raziskave zapiši v zvezek.
7. Raziskava
Intervjujvaj starše, prijatelje in odrasle sorodnike. Zberi opise gostoljubja dežele, v kateri
živiš ali dežele, od koder prihajaš. Osebe, ki jih boš intervjuval, vprašaj, ali so se opisane navade s časom spremenile. Ko bo vsak učenec predstavil rezultate svoje raziskave
sošolcem, bo sledil pogovor, v katerem boste primerjali rezultate. Pri tem vam uporabite
naslednja vprašanja:
• Koliko različnih vrst gostoljubja ste opisali?
• V čem se razlikujejo?
• So se v času pokazale velike spremembe?
• Za kakšne spremembe gre?
• Katera navada se ti zdi najbolj zanimiva?
Dodatno branje:
• Emile Benveniste, Gostoljubje, v Slovar indoevropskih institucij, uredila Mariantonia
Liborio, Einaudi, Torino 1981, I, str. 64–75 (2. izdaja; 1. izdaja: 1976. Tit. orig.: Le vocabulaire des institutions indo-europeennes, Les Editions de Minuit, Paris 1969, 2 knjigi).
• Rene Scherer, Zeus hospitalier. Eloge de l’hospitalite, Armand Colin, Paris 1993 (nova
izdaja: La Table Ronde, Paris 2005).
• Jacques Derrida, De l’hospitalite. Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida a repondre, Calmann-Levy, Paris 1997.
• Jean Soldini, Resistenza e ospitalità, Milano, Jaca Book, 2010.
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Za konec!
Hm, všeč mi je
Elisabetta Pavan*

za kaj gre
(oblika in vsebina)

predmetno področje
kompetence in
didaktični cilji

čas
gradiva
organizacija
prostora
priprava
potek

Dejavnosti, ki jih predstavljamo, spodbujajo razmišljanje o izvedenih aktivnostih in utrjujejo razumevanje konceptov obravnavanih vsebin.
Pouk poteka v skupinah in frontalno ter se nanaša na izvedene dejavnosti.
Učenci izražajo lastna stališča, učitelj pri tem preverja, ali so učenci usvojili
bistvene sestavine obravnavane snovi in spremlja njihov napredek.
Učitelj se odloči, ali bo izvedel intervju z vsemi učenci na vsako temo ali pa
izbere teme in učence glede na skupino.
Intervju lahko izvedemo ob zaključku posamezne dejavnosti ali niza dejavnosti.
vsa
• pomagati učencem pri opredeljevanju ciljev izvedene dejavnost in razmišljanju
o usvojenih sestavinah
• spodbujanje učiteljevega poznavanja učencev in s tem lažjega načrtovanja nadaljnjih dejavnosti, pri čemer upošteva zaznavo učencev in njihove identitete
nekaj minut za vsak odgovor, odvisno od števila učencev
ni gradiva
Učenci sedijo v krogu.
Učitelj pripravi seznam elementov iz izvedenih dejavnosti, s pomočjo katerih
bo preveril usvojenost pojmov in percepcijo učencev.

PRVA FAZA
Učitelj navede določen element dejavnosti ali izvedeno dejavnost.
Nagovori učenca in ga prosi, da dopolni poved skladno z elementom določene
dejavnosti ali z dejavnostjo.
V tej fazi ni dovoljeno utemeljevanje ali razlage, učenci zgolj izražajo svoje
mnenje.
Učitelj lahko postavi vprašanje celi skupini. Napiše ga na tablo, tako da si lahko
vsi učenci pripravijo odgovor. Odgovorijo vsi učenci ali le posamezniki, odvisno od poteka dejavnosti in razpoložljivega časa.

*

* Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije Ca’ Foscari, Benetke
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Vrste vprašanj (učitelj bo spremenil in/ali dopolnil seznam na podlagi ciljev, ki
si jih je zastavil).
Primeri:
• Pri dejavnosti X mi je bilo najbolj všeč …
o Pri dejavnosti X mi je bilo najmanj všeč …
• Pri dejavnosti X je bilo najbolj zanimivo …
o Pri dejavnosti X je bilo najmanj zanimivo …
• Pri dejavnosti X je bilo najboljše …
o Pri dejavnosti X je bilo najslabše …
• Najraje sem …
o Ni mi bilo všeč…
• Najlažje je bilo…
o Najtežje je bilo …
• Najbolj zanimiva stvar, ki sem se jo naučil, je …
o Najbolj dolgočasna stvar je bila…

DRUGA FAZA
Zadovoljstvo/nezadovoljstvo učencev lahko preverimo tudi z uporabo nebesednega sporazumevanja in drugimi oblikami manj neposrednega izražanja
mnenj. Učitelj izbere vprašanja, na katera učenci lahko odgovorijo zgolj z ‘zelo/
manj všeč’ mi je, ali spodbuja skupino, da se izraža nebesedno.
Če je zadovoljstvo visoko, se učenci nekam povzpnejo, če pa je zadovoljstvo zelo
nizko, počepnejo, dokler se ne zleknejo na tla.
Učenci sami izberejo, kako bi izrazili različne vrste zadovoljstva.

TRETJA FAZA - transkodifikacija
Zadovoljstvo/nezadovoljstvo učencev lahko preverimo tudi z uporabo transkodifikacije in z manj neposrednimi oblikami izražanja stališč.
Učenci se razdelijo v skupine in razmišljajo o izvedenih dejavnostih, o svoji
aktivnosti in občutkih (glej prvo in drugo fazo).
Svoje občutke ‘prevedejo’ v jezik televizijske reportaže, nogometne tekme,
teniškega dvoboja, vremenske napovedi, kuharskega recepta ali kateri koli jezik,
ki je učencem blizu.
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Roberta Altin, dr. znanosti, je raziskovalka in docentka za kulturno antropologijo na Oddelku za
humanistične znanosti Univerze v Vidmu. Ukvarja se pretežno z migracijskimi procesi, z vizualno
in muzejsko antropologijo. Med njenimi deli gre omeniti: L’identità mediata (Forum 2004); L’intervista con la telecamera (s P. Parmeggiani, 2008); Nuove frontiere della rappresentazione digitale (s P.
Parmeggiani 2007); Ordinarie migrazioni (s F. Virgilio 2011); Coricama, lo specchio della comunità
(2012); Destini incrociati. Migrazioni tra località e mobilità: visioni e rappresentazioni (z A. Guaran
e F. Virgilio, 2013).
Elisabetta Pavan, dr. znanosti, je diplomirala iz tujih jezikov in literature, doktorirala pa iz jezikoslovja in didaktike jezikov, njeno osrednje raziskovalno področje je medkulturna komunikacija in
didaktika tujih jezikov. Poučuje medkulturno komunikacijo na Šoli za mednarodne odnose Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, poleg tega pa tudi na Univerzi v Padovi in na Primorskem ter na Venice
International University VIU; je znanstvena sodelavka Univerze San Paolo USP v Braziliji. Udeležila
se je številnih mednarodnih sestankov in objavila članke v različnih mednarodnih revijah. Njena
temeljna raziskovalna področja so, poleg medkulturne komunikacije in didaktike tujih jezikov, še
večjezičnost in večkulturnost, prevajalstvo, pragmatika komunikacije.
Flavia Virgilio, dr. znanosti, je izredna profesorica kulturne antropologije in socialne pedagogike
na študijskih programih zdravstvene vede na Univerzi v Vidmu. Ukvarja se z migracijskimi procesi, državljansko vzgojo v formalnih okoljih in globalnim učenjem. Med njenimi publikacijami gre
omeniti: Ordinarie migrazioni (z R. Altin 2011); Educare cittadini globali (2012); Destini incrociati.
Migrazioni tra località e mobilità: visioni e rappresentazioni (z A. Guaran in R. Altin, 2013).
Marijanca Ajša Vižintin, dr. znanosti, je zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije na ZRC SAZU od leta 2011. Leta 2013 je doktorirala s temo Vključevanje otrok priseljencev
prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. Sodeluje pri projektih, ki spodbujajo
medkulturni dialog, vključevanje (otrok) priseljencev, razvijajo medkulturno zmožnost vseh prebivalcev ter medkulturno vzgojo in izobraževanje. Deluje tudi na področju poučevanja slovenščine
kot drugega jezika/jezika okolja, organizacije pouka maternega jezika otrok priseljencev, mladinske književnosti in spodbujanja branja. Izvedla je številna predavanja, delavnice na slovenskih fakultetah, srednjih in osnovnih šolah ter predavala na konferencah v Sloveniji in v tujini (Avstrija,
Hrvaška, Italija, Nemčija, Madžarska, Švedska). Od leta 2013 je sourednica znanstvene revije Dve
domovini/Two Homelands.
Anja Zorman, dr. znanosti, je docentka s področja didaktike italijanskega jezika. Njeno raziskovalno področje je učenje/poučevanje jezikov s poudarkom na učenju/poučevanju drugih in tujih jezikov, večjezični pismenosti, medkulturni vzgoji, protistavni slovensko-italijanski analizi ter sociolingvistiki predvsem prostorov, kjer se stikajo jeziki in kulture. Je avtorica znanstvenih in strokovnih
objav, monografij, učbenikov in drugih objav z njenega strokovnega področja, sodelovala je na
mnogih znanstvenih in strokovnih posvetih in je gostujoča predavateljica.
Nives Zudič Antonič, dr. znanosti, je predstojnica Oddelka za italijanistiko Fakultete za humanistične
študije Univerze na Primorskem, kjer je na Oddelku za italijanistiko nosilka predmetov Italijanska
književnost, Didaktika italijanske književnosti in medkulturne komunikacije. Njeno raziskovalno področje je italijanska književnost in medkulturno sporazumevanje ter didaktika književnosti
italijanskega jezika, in sicer s poudarkom na poučevanju sodobnih učnih tehnik, razvijanju učnih
strategij in spodbujanju motivacije pri obravnavanju in interpretaciji književnih besedil. Sodeluje
in koordinira delo na nacionalnih in mednarodnih projektih za promocijo manjšinskih jezikov in
usposabljanje učiteljev v večjezičnih okoljih.
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