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Slovar izrazov 

 
Socialna izključenost 

… sega daleč onkraj (revščine), vključno s prikrajšanostjo, ne zgolj v smislu materialnih 
dobrin, temveč tudi nematerialnih, kar sčasoma privede do ''socialne, ekonomske in politične 
marginalizacije".1 Zgoraj našteto vključuje: 

• slabe življenjske razmere (prebivališče, prehrana, oblačila) 

• slabi pogoji za zdravje in težko dostopna zdravstvena oskrba 

• ovire pri vključevanju v javno družbeno in/ali politično življenje 

• ovire pri uživanju v kulturnih aktivnostih 

• občutek izolacije iz skupnosti, tako čustvene kot psihološke 

 
Socialna integracija je "proces, skozi katerega posameznik postane del družbenega sistema 
ter sprejme vrednote, ki definirajo normativni red (..) skozi prenos kulturnih modelov in 

prevladujočih vedenjskih vzorcev, ki jih posredujejo družina, šola in primarne skupine"2. Na 
podlagi takšnega razumevanja je ideja integracije koncept, ki se lahko poveže z "asimilacijo" 
(kar ne pomeni medsebojne zamenjave), ki lahko po mnenju Castla in Millerja "spodbuja 

občutek marginalizacije in konflikta"3. V skladu s tem, kar je zapisano v skupnih osnovnih 
načelih politike vključevanja priseljencev v EU, je integracija "dinamičen" dvosmerni proces 

medsebojnega prilagajanja vseh priseljencev in državljanov držav članic'4, ki ga na eni strani 
spremlja spoštovanje osnovnih vrednot Evropske unije, na drugi strani pa zagotavlja prakse 
raznolikih kultur in religij v skladu z Listino o temeljnih pravicah. 

 
Vključenost dodaja konceptu socialne integracije nadaljnji pravični odnos vzajemnega 
vplivanja med posameznikom in okoljem. 

V Nemčiji je “vključenost” postala ključna beseda za integracijo v šolah, ki je povezana s 
konvencijo ZD o pravicah invalidov in njihovim sodelovanjem v družbi. 

Nemška definicija: “Vključujoča izobrazba opisuje pristop, ki v osnovi temelji na spoštovanju 
raznolikosti5. V vključujočem izobraževalnem sistemu se ljudje s posebnimi potrebami in tisti 
brez učijo skupaj od samega začetka. Homogene in zatorej ločene učne skupine niso 
izoblikovane. Vse od skupin v vrtcih do šol in fakultet pa tudi do nadaljnjih izobraževalnih 
ustanov nihče ni izključen iz splošnega izobraževalnega sistema zaradi invalidnosti. Prav 
nasprotno, naloga izobraževalnega sistema je zagotavljanje posebne asistence in podpore 
posameznim učencem z nudenjem posebnih sredstev in metod. Ni posameznik tisti, ki se 
mora prilagoditi določenemu sistemu, ampak mora, prav nasprotno, sistem upoštevati 
potrebe vseh učencev in prilagoditi pristope, če je to potrebno. ” 

 
 

1 
G. Paolini, "Youth Exclusion and Lessons from Youth Work; Evidence from Literature and Surveys", Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Evropska komisija. 
2 

http://www.treccani.it/enciclopedia/integrazione-sociale_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ 
3 

http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/integrazione.aspx “Integrazione (inclusione/esclusione, 

interazione, assimilazione, multiculturalismo)” 
4 

Svet EU, Izjava za javnost 14615/04 - 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/82745.pdf 
5      

http://lexikon.stangl.eu/4217/inklusive-padagogik/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/integrazione-sociale_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/
http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/integrazione.aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/82745.pdf
http://lexikon.stangl.eu/4217/inklusive-padagogik/
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Medvrstniško učenje 

Medvrstniško učenje vključuje posameznike približno istih let ali tiste, ki jih povezuje skupen 
specifičen interes v procesu deljenja izkušenj in znanja drug z drugim. Lahko se pojavi 
namerno – s pomočjo omogočanja uradnih priložnosti, kot so npr. medvrstniške učne 
skupine, ali nenamerno – s pomočjo priložnostnega in včasih tudi naključnega učenja. 
Izobraževalni pristop združuje neformalne in priložnostne učne strategije. Medvrstniško 
učenje se pojavlja med vrstniki, zaradi česar so sporočila veliko boljše sprejeta in 
ponotranjena. Ta pristop tako postane oblika učenja, ki ponuja veliko bolj trajnostne 
rezultate. 

 
Kulturno medvrstniško učenje (CPL) 

Obstajajo tri tipološka razumevanja kulturnega medvrstniškega učenja, ki jih delimo znotraj 
projekta CULPEER ZA INTEGRACIJO: 

• Izobraževalna pristopna tehnika, s katero vključujemo vrstnike v poučevanje in učenje 
veščin, povezanih s kulturo (gledališče, glasba, pisanje, umetnost, nastop, ples, jezik, 
cirkus, akrobatika, umetniške tehnike osnovane na e-učenju, združene predstave). 

• Vključevanje vrstnikov v učenje o različnih kulturah in raznolikosti kultur. 
• Vključevanje vrstnikov različnih kulturnih ozadij v učenje o želenih kulturnih 

kompetencah IN medkulturnih kompetencah s pomočjo kulturnih aktivnosti. 

 
Kratko-/srednje-/dolgo- ročne kulturne medvrstniške učne ponudbe 

Kratkoročne kulturne medvrstniške učne ponudbe obsegajo eden ali več obiskov določene 
šole – s predstavami in/ali delavnicami – ki morda niso trajnostne narave. 

Srednjeročne kulturne medvrstniške učne ponudbe so podaljšane izmenjave – vključno s 
spodbudnimi predstavami, skupnimi delavnicami in predstavitvami doseženih rezultatov – z 
eno ali več kulturnih medvrstniških učnih skupin skozi celoten semester ali šolsko leto. 

Dolgoročne kulturne medvrstniške učne ponudbe vključujejo večletne, trajnostne skupne 
delovne postopke s kulturnimi medvrstniškimi učnimi skupinami, kar pogosto vodi do 
ustanovitve novih kulturnih skupin in novih medvrstniških vodij/tutorjev. 

 
Migrant/migracija/priseljevanje 

Priseljevanje je gibanje ljudi preko držav do ciljne države, kjer niso domačini ali kjer nimajo 
državljanstva, ki bi jim dovoljevalo, da se v tej državi lahko naselijo, še posebej ne kot stalni 
prebivalci ali naturalizirani državljani, ali da lahko najdejo stalno zaposlitev kot migrantski 
delavci ali le začasno zaposlitev kot tuji delavci. 

Otroci migrantov, ne glede na to ali so migrirali s svojimi starši ali so bili rojeni v državi 
gostiteljici, imajo migrantsko poreklo ali migrantsko preteklost, kot to opredeljujejo v 
Nemčiji. 
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Ekonomski migrant6 je nekdo, ki se seli iz ene regije v drugo zaradi želje po izboljšanju 
življenjskih standardov, saj življenjske razmere ali priložnosti za delo v migrantovi lastni regiji 
niso dobre. 

Priseljenci ali izseljenci so ljudje, ki legalno delajo v drugi državi. 

 
Ciljna skupina 

To so otroci ali mladostniki, ki so iz različnih razlogov ogroženi zaradi izolacije ali zgodnjega 
izhoda iz šolskega sistema. 

 
Kulturna skupina za medvrstniško učenje 

To so otroci in mladi ljudje, ki oblikujejo kulturno umetniško skupino, oblikovano za namene 
izvajanja medvrstniških učnih aktivnosti. Spodbujajo izvajanje predstav ter širijo zanimanja in 
pridobivajo udeležence, ponujajo pa tudi kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne delavnice 
in tečaje na različnih umetniških področjih. 

 
Umetniški in izobraževalni vodja 

Strokovnjak, ki ustvari, spodbudi, nadzira in poroča o kulturnih medvrstniških učnih 
aktivnostih – skrbi za vse, od izbire kulturne skupine za medvrstniško učenje (lahko gre za 
skupino iz drugega kontinenta ali iz sosednje šole) in oblikovanja ciljne skupine (otroci in 
mladostniki, ki so ogroženi zaradi izolacije in izključenosti), s katero kulturna skupina za 
medvrstniško učenje dela za dosego določenih ciljev, do poročanja o doseženih ciljih in 
spodbujanja vmesne in/ali končne predstave, ki jo izvede ciljna skupina sama ali pa jo skupaj 
izvedeta obe skupini. 

 
Delavnica 

Praktična aktivnost, pri kateri obe skupini – kulturna skupina in ciljna skupina, ki mora 
preseči tveganja izključenosti – sodelujeta in skupaj udejanjita umetniške aktivnosti, ki 
spadajo v strokovno področje kulturne skupine. Rezultat delavnice je ta, da ciljne skupine 
razvijejo nove veščine – umetniške in ključne kompetence7, prav tako pa razvijejo tudi ostale 
družbene in mehke veščine. 

 

Uvod 

 
Problem socialne izključenosti v šolah je zelo pereč in pomemben za vse države članice EU, 
zlasti v velikih mestih in urbanih središčih. Vedno več mladih ne vidi nobenih perspektiv v 
smislu osebnega, poklicnega razvoja ali socialne vključenosti in se spopada s številnimi 
ovirami, ki jim stojijo na poti v njihovem okolju zaradi številnih različnih razlogov. V skladu z 
Odborom za socialno zaščito EU se je "socialna in ekonomska situacija mladih ljudi v Evropi v 
zadnjih nekaj letih izrazito poslabšala" in "mladi ljudje so tisti, na katere je kriza najbolj 
vplivala". Problem je pogost in resen predvsem pri  

 
 

 

6         
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/economic-migrant 

7 
Ključne kompetence so: komunikacija v maternem jeziku, komunikacija v tujih jezikih, digitalne veščine, pismenost in 

osnovno znanje matematike in naravoslovnih ved, prav tako pa tudi horizontalno znanje, kot je naučiti se učiti, družbena in 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/economic-migrant
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državljanska odgovornost, pobuda in podjetništvo, kulturna ozaveščenost in ustvarjalnost. 
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posameznikih z migrantskim poreklom, pri otrocih beguncev in prosilcih za azil, pa tudi za 
tiste, ki se jasno razlikujejo od večine okoli njih, med katere spadajo Romi in mladi ljudje s 
posebnimi potrebami. Četudi je po letu 2013 tveganje izključenosti zaradi revščine prenehalo 
rasti za celotno prebivalstvo in otroke, to tveganje izključenosti še vedno ostaja za mlade in to 
bi moralo biti skrb vzbujajoče dejstvo. 

Številni mladi ljudje, ki jim preti izključenost, ne najdejo dostopa do izobraževalnih sistemov, 
najsi gre za formalne ali neformalne kanale, in se z lahkoto izpišejo iz šole. Večina običajnih 
pedagoških pristopov na žalost ne doseže te skupine in tako ne morejo ukrepati v prid 
njihovega življenja in prihodnosti – družbene, kulturne, poklicne. 

Pozitivni primeri projekta Otroška kulturna karavana (Children’s Culture Caravan) in ostalih 

popolnoma lokalnih (znotraj zgolj ene šole8) aktivnosti s kulturnimi pristopi in 
medvrstniškimi učnimi koncepti prikazujejo, da so takšne metode bolj primerne za dosego 
težko dostopnih ciljnih skupin, ki smo jih omenili zgoraj, in nudijo podporo njihovi socialni 
integraciji. Kulturni in umetniški pristop namesto popolnoma kognitivnega, v kombinaciji s 
srečanji s kulturnimi skupinami za medvrstniško učenje, za te ciljne skupine ustvarja boljše 
možnosti, da najdejo rešitve za svoje socialne in integracijske probleme s pomočjo konkretnih 
izkušenj in družbenokulturnih izmenjav z ostalimi mladimi ljudmi. 

Kombinacija kulturnih pristopov in medvrstniških učnih metod odpre nove možnosti za 
soočanje s problemi socialne integracije, tako na politični ravni kot tudi na ravni sprejemanja 
odločitev, pa tudi na osnovni, temeljni ravni, s spodbujanjem in prikazovanjem učinkov 
družbenokulturnega dialoga med udeleženci, ki imajo izjemno priložnost, da vplivajo drug na 
drugega. S pomočjo glasbenih, umetniških in dramskih projektov se študentje, ki se soočajo z 
izključenostjo in razkrojem znotraj družbe, motivirajo za spopadanje s svojimi socialnimi 
okoliščinami in se domislijo načinov ter možnosti, s katerimi lahko te okoliščine spremenijo. 

Vsak posameznik se vsak dan srečuje z učenjem. Najsi bo v šoli, med odmori, v službi, v 
prostem času, med druženjem z družino, prijatelji ali ostalimi ljudmi. Neprestano je vpet v 
soočanje, analiziranje, spopadanje s problemi in razreševanje številnih situacij, kar pomeni, da 
ves čas napreduje in pridobiva dodatne veščine zunaj formalnega izobraževalnega procesa, 
česar se včasih niti ne zaveda. 

Veščine, ki jih posameznik pridobi preko formalnega ali neformalnega učenja so pomembne 
z različnih vidikov in včasih celo bolj pomembne, relevantne in uporabne v različnih 
življenjskih situacijah kot znanje, ki ga pridobimo preko strukturiranega formalnega učenja. 
To priznava tudi evropski izobraževalni sistem, ki se sistematično razvija v smeri pridobivanja 
»učnih kompetenc« kot pa le »kopičenja znanja«. Področje nenamerno pridobljenih izkušenj 
(še en termin za »priložnostno učenje«) je bilo še do nedavnega obravnavano kot 
preobširno, da bi bilo splošno sprejeto. A vseeno je evropski sistem kreditnih točk v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) očiten dokaz, da se te kompetence lahko 
zagovarja, dokumentira in vključi v posameznikov življenjepis in skupek veščin, ki so koristne 
za nadaljnjo uporabo v poklicnem življenju. 

 
 
 
 
 
 

 

8 
Pevske in plesne klube organizirajo in vodijo nadarjeni otroci, npr. iz hamburške šole »Fritz Schumacher«. 
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Pričakovani izidi  

Kot je navedeno v slovarju izrazov, medvrstniško učenje vključuje posameznike približno istih 
let ali posameznike, ki jih veže skupni interes v procesu deljenja izkušenj in znanja drug z 
drugim, bodisi namerno – preko spodbujanih formalnih priložnosti, kot npr. kulturnih skupin 
za medvrstniško učenje, ali nenamerno – preko priložnostnega in večinoma naključnega 
učenja. 

Nekatere izmed najbolj izrazitih prednosti medvrstniškega učenja, ki morajo biti sprejete in 
obravnavane, četudi si medvrstniški učni pristop in formalni izobraževalni sistem v veliki meri 
nasprotujeta, so: 

1. Medvrstniško učenje od učencev zahteva, da sodelujejo in razvijejo sposobnosti dela v 
skupini. To jim nudi izkušnje pri načrtovanju in skupinskem delu in tako postanejo del 
učne skupnosti, ki je odvisna od njih, se zanaša na njihovo udejstvovanje in kjer vsi nosijo 
svoj delež. 

2. Ko je avtoriteta učitelja potisnjena v ozadje in ne vodi postopka ali določa ciljev, se 
povečajo priložnosti za učence, da sodelujejo pri refleksiji in raziskovanju idej, ki se 
porajajo pred njimi. Realizacija teh priložnosti je odvisna od načinov, na katerih je 
osnovano medvrstniško učenje, in od konteksta, v katerem deluje. 

3. Učenci pridobivajo več praktičnih izkušenj pri razpravljanju o določeni panogi, saj lahko 
izrazijo svoje razumevanje in dobijo povratne informacije od svojih vrstnikov, obenem pa 
se veliko naučijo tudi iz doživljanja različnih vlog in stališč. 

4. Pri medvrstniškem učenju gre za skupino učencev, ki prevzamejo skupno odgovornost za 
identifikacijo svojih učnih potreb in sestavijo načrt, kako se bodo s temi potrebami 
spopadli. Že samo po sebi je to bistvena veščina, kako se učiti, obenem pa  gre tudi za 
praktično izkušnjo interakcije, kar je še ena sposobnost, ki jo je potrebno izpopolniti pred 
bodočo zaposlitvijo. Potrebno se je naučiti sodelovanja z drugimi za dosego skupnih 
ciljev, kar je predpogoj za dosego individualnih in skupinskih uspehov v okviru 
kompleksnih odnosov v sodobni razviti družbi. 

Kulturno medvrstniško učenje vključuje neformalne in priložnostne metode ter uspešno 
združuje prednosti obeh. Kulturno medvrstniško učenje ima jasne kratkoročne cilje, ki jih 
spremlja pridobivanje številnih nenamernih dolgoročnih kompetenc. 

To lahko zlahka prikažemo s preprosto cirkuško delavnico: skupina otrok predstavi cirkuško 
predstavo, ki ji sledi medvrstniška delavnica, na kateri naučijo občinstvo nekaj najbolj 
zanimivih in izvedljivih veščin. Neformalni učni cilj je, da otroci v občinstvu pridobijo nekaj 
osnovnih sposobnosti, za katere so motivirani, da jih naredijo zaradi 1) dejstva, da je drug 
vrstnik sposoben pridobiti to veščino; 2) odsotnosti jasno določene naloge in – še 
pomembnejše – naloge, ki ni ocenjena; 3) vpletenosti v večjo ekipo ali skupino vrstnikov; 4) 
odstopanja iz formalnega okolja. 

Istočasno so otroci iz občinstva podvrženi nenamernemu, priložnostnemu učenju: njihove 
socialne veščine so preizkušene na dejanskem vrstniškem testu (sodelovati morajo z 
nepoznanimi vrstniki in se naučiti veščine pod vplivom drugih vrstnikov), premagati morajo 
morebitno jezikovno ali kulturno oviro (če so vrstniki iz drugega kulturnega okolja), najti 
morajo nove načine samoizražanja skozi razvijanje zanimanja za aktivnost. Otroci imajo od te 
izkušnje lahko korist, če ta otroke spodbuja, da ustvarijo svojo lastno kulturno skupino (kot 
npr. lastno cirkuško predstavo). V tem primeru bodo otroci verjetno pridobili dragocene 
veščine iz podjetništva, skupinskega dela in samoorganizacije.  
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Prednosti – zakaj je kulturno medvrstniško učenje nujno? 

Kulturno medvrstniško učenje doda fleksibilnost in vrednost ostalim medvrstniškim učnim 
pristopom in je še posebej koristno za prikrajšane učence, saj spodbuja vstop v učni proces 
od spodnjega nivoja. Ne samo, da ustvarja priložnosti za učence, da razglabljajo o različnih 
problemih, ampak obenem bogati tudi učenčevo čustveno inteligenco, s katero ta izboljša 
svoje razumevanje kulturnega ozadja svojih vrstnikov in tako izboljša svoje razumevanje 
osnovnih razlogov in motivacije za njihova dejanja, kar je ključno za uspešen proces 
integracije in vključenosti. 

V primerih, kjer so kulturne skupine za medvrstniško učenje iz različnih kulturnih okolij in ko 
morajo preseči jezikovno oviro, sodelujoči otroci pridobijo novo perspektivo in novo 
zanimanje za kulturo in jezik drugih, kar ima močen potencial, da opolnomoči otroke z 
migrantskim poreklom ter pospeši njihovo socialno vključevanje. Ti posamezniki (člani cirkusa, 
gledališča, akrobatske ali drugačne skupine) vedo iz izkušenj, kako zanimiva in karizmatična bi 
lahko bila njihova kultura za ljudi iz gostujoče države, v kateri so sami migranti. Da naredimo 
še korak naprej, kulturno medvrstniško učenje se lahko uporabi tudi za rušenje stereotipov 
znotraj družbe, začenši s skupinami učencev. Ko so vrstniki iz različnih kulturnih okolij aktivno 
vpeti v skupne aktivnosti, morajo vsi premisliti o svojih predsodkih in paradigmah, ki na njih 
vplivajo. 

Kulturno medvrstniško učenje ustvari prenos in generacijo čustvenih in mehkih veščin ter 
vključi otroke v interakcijo, za katero je značilna t. i. »vzajemna ranljivost«, ki vrstnike 
spodbuja, da prevzamejo aktivno vlogo. 

Kulturno medvrstniško učenje neguje talente in kompetence učencev, ki v vsakdanjem 
šolskem življenju pogosto niso poznane ali prepoznane. Je prav nasprotno običajnemu 
šolskemu pristopu. 

 
 
 

1. Razlogi za izključevanje in skupine, ki jim grozi izključitev v 
partnerskih državah 

Izoliranost iz družbe vrstnikov in sošolcev je zelo kompleksen problem, ki vključuje veliko 
notranje povezanih razlogov, ki smo jih že omenili – lahko so osebne narave (zdravje, osebna 
tragedija itd.), lahko so povezani s samim izobraževalnim procesom (nasilje v šolah, manjši ali 
nezadovoljivi uspehi) ali pa izvirajo iz slabega družbeno-ekonomskega statusa. Rezultat vsega 
tega je, da učenec zapusti izobraževalni sistem in kasneje pade v socialno in ekonomsko 
izolacijo. 

Učitelji morajo biti vedno pozorni, da bodo lahko pravočasno identificirali znake, ko je otrok 
potisnjen ob stran ali že izoliran. Pokazatelji so: stiska pri učenju šolske snovi, nizka 
samozavest, nesramno ali predrzno obnašanje, odsotnost od pouka, družinski problemi, 
problemi pri komunikaciji ali konflikti z učitelji in sošolci. Ko otrok začne obiskovati novo šolo 
ali razred, obstaja velika verjetnost, da bo imel težave pri vključevanju v razred, pri iskanju 
novih prijateljev ali pri sledenju šolskemu redu. 

V jedru vključujoče izobrazbe leži ideja, da bi morala biti osebnost vsakega učenca sprejeta in 
da bi morala biti njegova izobrazba organizirana na način, ki bi maksimalno zadovoljevala 
njegove/njene potrebe. Vključevanje prikrajšanih učencev je kompleksen proces, ki je 
odvisen od značilnosti in potreb posameznega učenca, skupine, v katero se vključuje, in 
učiteljev, ki to skupino poučujejo9. 
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Individualni pristop v imenu učiteljev lahko v veliki meri nevtralizira tveganja izolacije otrok 
in tako podpira njihovo lažjo integracijo. Če otroci ne prejmejo človeške, pedagoške in 
psihološke pomoči, ki jo potrebujejo, pravočasno, bodo njihovi problemi v šoli postali še večji 
in razkorak med njimi in ostalimi učenci še širši. Vendar so priložnosti, da bi učitelji lahko 
izvajali individualno delo z učenci, ki so bolj podvrženi tveganjem izključitve in opustitve 
šolanja, omejene zaradi pomanjkanja osebja v šolah. 

Učinkovitost opravljenega dela na temo identificiranja in preprečevanja procesa izolacije in 
zgodnjega opuščanja šolanja je prav tako omejena zaradi pomanjkanja specializiranega 
znanja in kompetenc za delo z zelo ranljivimi skupinami. Med pogosto opaženimi vrzeli pri 
poklicni pripravi učiteljev lahko omenimo tudi pomanjkanje dejanske, vsakodnevne skrbi in 
podpore za sprejemanje in razumevanje drugih. 

Osredotočeni smo na raven šolskega izobraževanja, saj igra ta ključno vlogo pri razvoju 
mladih ljudi v njihovih letih rasti, tako psihološko kot tudi fiziološko. Šola predstavlja prostor, 
kjer je integracija temeljna zahteva za didaktični uspeh in socialno blaginjo. Zadnje čase, 
zaradi večje navzočnosti otrok in mladih, ki prihajajo iz različnih kultur, države EU postajajo 
bolj in bolj odprte za uporabo in eksperimentiranje z neformalnimi didaktičnimi pristopi, ki 
temeljijo na vrstniškem učenju. Sprejem takšnih pristopov promovira “povečanje kognitivnih 
in družbenih veščin ljudi, ki se soočajo z naraščajočo kompleksnostjo in odnosi v šoli ter na 
delovnem mestu v globalnem svetu; učenje solidarnosti, medsebojne podpore in pozitivnega 

sprejemanja drugih”10. 

 
Daljša različica Vodnika, ki se je razvil v sklopu tega projekta, vključuje posebnosti glede 
razlogov, zakaj učenci kmalu opustijo šolanje, in za izključenost v različnih partnerskih 
državah. Tukaj vam ponujamo le povzetek skupnih in/ali posebnih kategorij razlogov za 
izključenost: 

 
-      Ekonomski razlogi in nezaposlenost 

Nezaposlenost, nizki prihodki in nizek življenjski standard ter tudi revščin veliko otrok postavi 
v okoliščine, ki vodijo v povečano tveganje za zgodnje opuščanje šole. Rezultat finančne in 
ekonomske stiske je, da so otroci prisiljeni pomagati svojim družinam, kar povzroča motnje v 
njihovi udeležbi v izobraževalnem procesu. 

Težave in stiske ekonomske narave postavijo otroke v kompleksne situacije znotraj njihovega 
doma. Ker želijo rešiti problem revščine, družine pogosto migrirajo, kar pomeni, da otroci 
zamenjajo šole. Zato otroci izgubijo zanimanje in motivacijo za učenje, kar naposled vodi do 
zgodnjega opuščanja šolanja. Izstop iz šole zaradi potrebe, da pomagajo v gospodinjstvu pri 
vsakdanjih aktivnostih ali da skrbijo za druge člane družine, je prav tako ovira, ki je v svoji 
naravi obravnavana kot ekonomska11. 

 
 

9 
Successful  socialization  of students  with  special education  needs. At:  Virtual  center for inclusive education [na spletu] 

[05.04.2017]. Dostopno na: http://priobshti.se/article/ot-specialisti/uspeshna-socializaciya-na-uchenici-sus-specialni-   

obrazovatelni-potrebnosti 
10 

http://web.unitn.it/files/download/8701/quad57.pdf “Educazione interculturale e modello cooperativo: teoria e pratica 

della educazione tra pari.” 
11   

Project  Prevention  of  early  school  leaving  in  Bulgaria.  UNICEF.  [Dostopano:  17.03.2017].  Dostopno na: 

https://www.unicef.bg/public/files/press/12.pdf 

http://priobshti.se/article/ot-specialisti/uspeshna-socializaciya-na-uchenici-sus-specialni-obrazovatelni-potrebnosti
http://priobshti.se/article/ot-specialisti/uspeshna-socializaciya-na-uchenici-sus-specialni-obrazovatelni-potrebnosti
http://priobshti.se/article/ot-specialisti/uspeshna-socializaciya-na-uchenici-sus-specialni-obrazovatelni-potrebnosti
http://web.unitn.it/files/download/8701/quad57.pdf
https://www.unicef.bg/public/files/press/12.pdf
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- Družbeni razlogi 

Ti so povezani s pomanjkanjem zanimanja s strani staršev, s prepiri, konflikti, z napetostjo in 
krizami v družini, negativnimi vplivi domačega okolja, s funkcionalno nepismenostjo ali z 
nizko izobrazbo staršev, enostarševskimi družinami, z otroki, ki so jih vzgajali stari starši, z 
otroki in učenci s povečanim tveganjem za antisocialno ali nasilno vedenje, ki ni v skladu z 
zakonom, z nasiljem v družini, neupoštevanjem otrokove pravice do izbire, vsiljevanjem 
strogih kazni. 

Obstaja precejšnja povezava med slabimi rezultati otrok v šoli in družbeno-ekonomskim 
statusom njihovih družin. Priložnostne skupine in okolje prijateljev prav tako lahko igrajo 
občutno vlogo pri prezgodnjem opuščanju šolanja pri otrocih in mladih ljudeh. 

 
-     Izobraževalni razlogi 

Izobraževalni razlogi vključujejo širok spekter problemov: stiska pri razumevanju šolske 
snovi, šibka metodologija učenja in organizacija izobraževalnega procesa. Izobraževalni 
razlogi so prav tako povezani tudi z ocenjevalnimi pristopi, kvalifikacijami učitelja, učnimi 
navadami, odporom udeležencev v izobraževalnem procesu in pomanjkanjem motivacije ter 
kvaliteto učbenikov. Del izobraževalnih razlogov so tudi veliko število odsotnosti, 
pomanjkanje zadostne učinkovitosti sistema, ki bi nadziral načine vodenja in poročanja o 
učencih, pomanjkanje discipline, agresija in nasilje v šoli, slabi šolski rezultati. 

Odnosi v vrtcu in šoli, nezadostno razvito poklicno usmerjanje in svetovanje, neprimerna 
izbira šole in nezanimivost poklicne izobrazbe so tudi številni izmed izobraževalnih razlogov 
za zgodnji izstop iz šolanja. Potencial učiteljev, pedagoških svetovalcev in šolskih psihologov 
za podporo in nudenje psihološke in pedagoške pomoči učencem, da bi preprečili zgodnje 
opuščanje šolanja, prav tako ostaja neizkoriščen ali pa ni izrabljen v zadostni meri. 

Nesorazmerje med učitelji in otroci v vrtcu prav tako poveča tveganje za zgodnje opuščanje 
šolanja. 

Velik delež otrok, katerih materni jezik ni uradni jezik države, v kateri živijo, se spopada s 
težavami v izobraževalnem procesu, kar vodi do njihove družbene izključnosti s strani 
izobraževalne skupnosti. 

 
-     Etno-kulturni razlogi 

Etno-kulturna raznolikost v sodobnem EU izobraževalnem sistemu se izraža v specifičnih 
etničnih, kulturnih, religioznih in lingvističnih dimenzijah. Močno vplivajoče norme znotraj 
skupine in pritisk etno-kulturnih tradicij med ranljivimi etničnimi skupnostmi predefinirajo 
specifične razloge za zgodnje opuščanje šolanja: pomanjkanje motivacije za nadaljevanje 
izobraževanja, nizka stopnja pripravljenosti za šolo, pomanjkanje motivacije staršev, da bi 
njihovi otroci dostopali do izobrazbe. 

Romi12 (specifično omenjeni v državah BG, IT & SL) 

V primeru Bolgarije, države, ki ji še vedno ne uspeva privabiti priseljencev z namenom 
dolgoročne naselitve, je glede na raziskavo na temo “Razlogi za opustitev šolanja“, 

 
 

12 
Poglejte si točko 2.1 Skupine, ki se običajno soočajo z izključenostjo: Romi 
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ki so jo leta 2006 opravili pri Vitosha Research, problem prezgodnjega opuščanja šolanja bolj 
izrazit med romskimi otroki. To je še posebej vidno v tistih naseljih, v katerih večinoma živijo 
Romi, izolirani v getih in soseskah. V naselbinah, kjer so Romi bolje integrirani in ne živijo v 
izolaciji, je problem prezgodnjega opuščanja šole manj akuten. 

V Italiji prav tako izrazito nasprotujejo in zavračajo Rome, kar povzroča velikanske probleme 
pri njihovem uspešnem vključevanju. 

Romi v Sloveniji so visoko marginalizirani in živijo v ločenih naselbinah, pogosto so brez 
primerne infrastrukture; številni ne zaključijo osnovne šole in posledično ne morejo najti 
zaposlitve. 

Družine Romov, ki zgodaj opustijo šolanje se v svojih gospodinjstvih redko zanašajo na reden 
prihodek. Njihov prihodek je pogosto odvisen od sezonske ali začasne zaposlitve, socialne 
podpore in otroškega dodatka. Pomembnost zaposlitve za tiste, ki zgodaj opustijo šolanje v 
tej etnični skupini, je še nadalje otežena zaradi velikosti gospodinjstva in števila otrok znotraj 
tega. Otroci v revnih, velikih družinah, kjer je veliko otrok, so najbolj ogroženi zaradi 
zgodnjega opuščanja šole. V romskih družinah, ki so zloglasno velike, so pogosto starši tisti, ki 
se odločijo, kateri izmed otrok bo hodil v šolo in kateri ne. 

Izobrazba staršev je prav tako pomemben dejavnik, ki v veliki meri določa trajanje 
izobraževanja Romov in ostalih otrok – otroci staršev z višjo izobrazbo v šolah ostanejo dlje. 

Še en element, ki je specifičen za romsko skupnost in predstavlja razlog za zgodnje opuščanje 
šolanja, so zakonske zveze, ki se sklenejo zelo zgodaj, kar spremeni dekleta v žene pri 13-14 
letih in zaradi česar prenehajo hoditi v šolo. 

 
Ostale manjšine in tuje (inozemske) etnične skupnosti13/kulture/porekla (priseljenci, 
begunci, prosilci za azil14, otroci z migrantskim poreklom, povratniki15) (GR + IT + NE + SL) 

Ko smo v situaciji, kjer ne govorimo lokalnega jezika ali prihajamo iz države, ki je v očeh t. i. 
gostujočih vrstnikov ena izmed "kulturno manjvrednih", se izključitev lahko dogodi dokaj 
hitro, četudi so predpogoji, da obiskujete šolo za mlade ali tuje državljane, popolnoma enaki 
kot za tiste, ki imajo državljanstvo gostujoče države. 

V Nemčiji npr. migrantsko poreklo celo starih staršev, ki so prišli iz Turčije, Italije, Palestine ali 
ostalih držav južnega dela Evrope ali Bližnjega vzhoda, vzdržuje to situacijo. Čeprav se je 
odvila velika diskusija o medkulturnem trku v Nemčiji, še vedno obstaja šibko zanimanje za 
integracijo, še posebej znotraj turške skupnosti; razlogi za njihove probleme niso nikdar 
razumljeni kot medkulturno vprašanje, ampak samo zreducirani na socialno situacijo – 
situacijo, ki je večinoma opredeljena z velikanskim pomanjkanjem perspektive in manjkajočo 
hvaležnostjo za svoje kulturno poreklo in talente. 

Od leta 2014 se družbe v EU16 soočajo s še enim izzivom: integracijo beguncev s celega sveta. 
Na podlagi Konvencije ZN o otrokovih pravicah, mladi begunci med 6. in 16. letom starosti 
morajo biti integrirani v izobraževalni sistem. Poleg vprašanja, kje najti dovolj prostih mest v 
šolah za tako veliko število novih učencev, v teh šolah prav tako ni dovolj učiteljev, socialnih 
delavcev in ostalih asistentov za uspešno integracijo v šolski sistem – in posledično – v 
družbo države gostiteljice.  

 
 

13 
Poglejte si točko 2.1 Skupine, ki se običajno soočajo z izključenostjo: etnične manjšine v daljši različici Vodnika. 

14 
Poglejte si točko 2.1 Skupine, ki se običajno soočajo z izključenostjo: begunci, priseljenci & prosilci za azil v daljši 

različici Vodnika. 
15 

Poglejte si točko 2.1 Skupine, ki se običajno soočajo z izključenostjo: povratniki v daljši različici Vodnika. 
16 

Iz držav, ki so bile vključene v CULPEER projekt. 
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Sistem, ki se osredotoča na uporabo jezika in je osnovan na ukvarjanju s primanjkljaji 
namesto, da bi okrepil potencial in talente mladih učencev, se ni zmožen ukvarjati s 
številnimi različnimi jeziki v enem razredu, z različnimi kulturnimi porekli in povrhu vsega še 
s: slabimi izkušnjami mladih ljudi med njihovim begom, ki se pogosto kažejo v obliki travm, 
pripravljenih, da kadarkoli privrejo na površje. 

 
- Razlogi povezani z zdravstvenim stanjem, invalidnostjo17 (omenjeno s strani BG & GR) 

Znotraj konteksta politik za razvoj vključujoče izobrazbe se še naprej razvija trend za 

vključevanje otrok s posebnimi učnimi potrebami znotraj običajnih šol. Tveganja za zgodnje 

opuščanje šole v tem smislu so povezana z nezadostno stopnjo priprave vrtcev in šol za 

vključevanje teh otrok. Tu so vključeni vsi dejavniki materialne osnove, izobraževalnega okolja 

ter človeška in finančna sredstva, ki se ne ujemajo s potrebami uporabe principov vključujoče 

izobrazbe. 

Izrazit problem, ki zadeva raziskavo izobraževalnih izzivov za otroke s posebnimi učnimi 
potrebami, je pomanjkanje natančnih podatkov o številu tistih, ki obiskujejo, in tistih, ki ne 
obiskujejo šole. 

 
-     Ostali razlogi 

Italijanski partnerji omenjajo starost; priložnosti za uspešno integracijo se zmanjšajo z leti, v 
adolescenci postanejo že kritično nizke. 

Slovenski partnerji še posebej omenjajo nizko samozavest. 

Specifično za Slovenijo – še ena pogosto izključena skupina so migranti iz bivših držav 

Jugoslavije. Osnovano na publikaciji iz leta 200718, ki je raziskovala integracijske procese ljudi, 
ki so prišli iz držav bivše jugoslovanske republike, se je skupina srečevala z družbeno 
izključenostjo s strani sodelavcev in direktorjev na delovnem mestu v 40,9 % primerov in v 
večinskem deležu populacije – v 34,4 % primerov. Kljub temu rezultati te raziskave kažejo, da 
se je v zadnjih letih nestrpnost do priseljencev iz bivših držav Jugoslavije zmanjšala. 

Življenje na podeželju in težko dostopnih lokacijah – kot so npr. otoki, gorska območja in 
obmejna območja – prav tako predstavlja izzive za lokalno prebivalstvo in bi lahko ustvarilo 
pogoje za izolacijo. 

Četudi je bilo omenjeno zgolj v enem od poročil razvitih držav, j e  zloraba mamil zagotovo 
splošna bolezen sodobnih družb, ki ne poraja zgolj izključitve, temveč tudi ogroža življenja. 

Institucionalni razlogi: nezadostno usklajen pristop številnih storitev in strokovnjakov na 
državni, regionalni in šolski stopnji za spopadanje s problemom zgodnjega izstopa iz šolanja; 
nezadostno učinkovit nadzor nad upravljanjem in funkcioniranjem politik za vključevanje, 
ohranjanje in ponovno vključevanje otrok in učencev v šolski sistem – to so razlogi, ki jih je 
specifično omenila Bolgarija. 

 
 

 
 

17 
Poglejte si točko 2.1 1 Skupine, ki se običajno soočajo z izključenostjo: posebne potrebe & invalidnost v daljši različici 

Vodnika. 
18        

http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2007/KNJIGA.pdf 

http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2007/KNJIGA.pdf


14  

Še nekatere druge kritične točke o šolski integraciji s perspektive učiteljev bi lahko bile: 

• Povezane z interakcijo med učencem in učiteljem: pomanjkanje znanja o kulturi 
države, iz katere prihaja učenec, potrebe in poreklo s strani učitelja v kombinaciji z dejstvom, 
da je del izobraževalnega materiala etnocentričen ali ni vključujoč in tako predstavlja ovire za 
nemoteno integracijo učenca. 

• Število tujih učencev v  razredu, ki ne govorijo uradnega jezika, v primerjavi s tistimi, 
ki ga (tuji in lokalni učenci), je prav tako pomembno za proces ekipnega dela in integracije. 

• Povezane z interakcijo med učenci in vrstniki. Pristransko nerazumevanje ostalih 
učencev glede države, iz katere prihajajo, religije, kulture ali zdravstvenega stanja lahko vodi 
do izključenosti ali celo verbalnega nasilja. 

• Povezane s prepletenimi religioznimi in spolnimi temami, še posebej kar se tiče 
mladih, ki imajo zaradi verskih prepričanj različna mnenja o tem, kakšna je vloga ženske v 
družbi. 

• Povezane z nizko samozavestjo in samopodobo učenca, kar se najpogosteje izraža s 
pomanjkanjem pozornosti, večjim naporom pri pripravi domače naloge, živčnostjo, stresom. 

 
Med naštetimi rešitvami, s katerimi bi učitelji/šolniki lahko postali bolje opremljeni in bolj 
samozavestni pri izpeljevanju integracijskih procesov učencev iz različnih ranljivih skupin, 
lahko izpostavimo naslednje: 

- Več znanja na tem področju s pomočjo seminarjev in delavnic. 

- Sredstva (finančna, infrastruktura). 

- Več časa za naslavljanje teh izzivov, saj so učitelji preveč zaposleni s poučevanjem, 
sodelovanjem na tekmovanjih, projektih itd. Učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč, to 
nudijo samo zato, ker ti otroci prenehajo delati in se njihovi rezultati poslabšajo. Ko pride do 
določene situacije, jo mora učitelj takoj prepoznati in se nanjo odzvati. 

- Zbirka metod in idej za implementacijo drugačnih načinov učenja. 

Med drugimi predlaganimi ukrepi so tudi pogovori znotraj učnih skupin, individualna 
podpora, delo v majhnih skupinah, usposabljanja in delavnice o medkulturnih kompetencah, 
vodenje, ekipa svetovalcev, programi za posebno podporo, uporaba medvrstniškega 
mentorstva19, deljenje izkušenj o osebnih težavah in kulturnem poreklu, spodbujanje 
srečanj, kjer se delijo kulturna ozadja in medsebojne izmenjave, učni programi po meri 
posameznika. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

19 
Poglejte si šolo “Fritz Schumacher” v Hamburgu, kjer so predstavili mentorski program, v katerem starejši učenec 

begunec/priseljenec pomaga mlajšim, tako pri naravoslovnih predmetih kot tudi pri vsakodnevnih opravilih in družinskih 

odnosih. 
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2. Zakaj je pomembno vključujoče izobraževanje in kako lahko pomagajo pristopi kulturnega in 
medvrstniškega učenja 
 
Potreba po razvoju in sprejetju izobraževalnih orodij, ki bodo pripomogle h Kompetencam za 
demokratično kulturo20 se odraža v Deklaraciji Odbora ministrov za izobraževanje, kjer so 
izpostavljene naslednje točke: 

– potreba po uvedbi medkulturne dimenzije v nacionalne izobraževalne politike; 
– potreba po lažjem razumevanju evropske dimenzije v izobraževanju z uvedbo orodij, ki 

spodbujajo pojme spoštovanja človekovih pravic, medverski dialog in evro-arabski dialog. 
 
Raziskave in študije primerov so pokazale, da ima kulturno medvrstniško učenje velik vpliv na 
pozitivno samopodobo mladih, samozavest in notranji nadzor. Njihovo znanje o njihovi kulturi se 
poglablja in postajajo bolj navdušeni in radovedni glede učenja. Postavljajo več vprašanj21. 
 
Glavna korist  kulturnega medvrstniškega učenja je v tem, da mladim nudi priložnost za konstruktivno 
interakcijo, ne glede na njihova ozadja ali zmožnosti. Učenje pridobljeno na podlagi takšnih aktivnosti 
se lahko uporabi za izobraževalne cilje in hkrati za krepitev pojmov solidarnosti, prijateljstva, 
demokracije in povezanosti. Poleg omogočanja in širjenja socialnih mrež mladih in iskanju podobno 
mislečih vrstnikov jim daje občutek pripadnosti, smiselnih aktivnosti in virov v obliki informacij22. 
 
Dodatna prednost  kulturnega medvrstniškega učenja je, da daje mladim priložnost, da se 
pogovarjajo o osnovni kulturi, “to je vsakodnevni kulturi, ki je povezana z življenjem običajnih ljudi – 
njihovimi hobiji, navadami, hrano in družino“23. 
 
Različni problemski vidiki v procesu vključevanja bi bili z uporabo medvrstniškega učenja lahko 
rešljivi, kot je raziskano s strani UNICEF-a v poglavju “Zakaj potrebujemo izobraževalce, ki so hkrati 
vrstniki?“: 
“Kvalitativne evalvacije šolskega medvrstniškega učenja so pokazale, da: 

 Mladi upoštevajo intervencije vrstnikov, ki nanje pozitivno vplivajo, če so ustrezno oblikovane 
in ustrezno nadzorovane. 

 Biti vrstniški izobraževalec je za mlade priložnost, ki jim lahko predstavlja izziv in jih obenem 

nagradi tako, da razvijajo veščine vodenja, pridobijo spoštovanje drugih vrstnikov, povečajo 

lastno bazo znanja in spretnosti. Vrstniški izobraževalci pogosto spremenijo svoje vedenje, 

ko postanejo izobraževalci; 

 Lahko spodbuja izpolnjujoče odnose med učitelji in študenti; 

 Vrstniški izobraževalci lahko predstavljajo pomembno povezavo do zdravstvenih storitev; 

 Vrstniški izobraževalci in izobraževanje, ki ga izvajajo odrasli (…) se lahko dopolnjujeta. Ena 

od raziskav je pokazala, da je mešanica učenja v učilnici  in izobraževanja, ki ga izvajajo 

vrstniki, bolj učinkovita, kot zgolj eno ali drugo. Kombinirana situacija je pokazala največji 

doprinos v informacijah, motivaciji, vedenjskih spretnostih in vedenju.« 24 

                                                           
20 "Final Declaration of the 25th Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education", 2015, Brussels, Council of Europe. 
21 Inclusive Learning-Friendly Environments, "Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments", 

Bangkok Office, Asia and Pacific Regional Bureau for Education, United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation.  
22 M. Peltola, "Youth Work in Finland - Finding Ways for Intercultural Opening", National report for the project "Moving Societies towards 

Integration, 2010, Helsinki, Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society. 
23

 G. Sadykova, "Mediating Knowledge through Peer-to-Peer Interaction in a Multicultural Online Learning Environment: A Case Study of 

International Students in the US", 2014, Kazan (Volga Region) Federal University, Russian Federation. 

 
24 https://www.unicef.org/lifeskills/index_12078.html  
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Na podlagi rezultatov raziskave, ki smo jo izvedli v okviru projekta CULPEER med učitelji in 
izobraževalci iz partnerskih držav25, evropski učitelji uporabljajo različne pristope za reševanje 
problemov izoliranosti, osipa in zgodnjega opuščanja šolanja mladine z manj priložnostmi. Vendar ti 
različni pristopi redko vključujejo izobraževalne metode kulturnega medvrstniškega učenja. Za 
večino vprašanih je ta metoda še vedno neznana (44 % vseh vključenih v vprašalnik). 53 odstotkov 
vprašanih učiteljev pravi, da izobraževalne ustanove, ki jih predstavljajo, imajo izkušnje z 
aktivnostmi, katerih namen je vključevanje. Učitelji, katerim kulturno medvrstniško učenje 
predstavlja učinkovit in pogosto uporabljen pristop, menijo, da je največja prednost kulturnega 
medvrstniškega učenja v tem, da se osredotoča na močne plati in talente otrok in ne na primanjkljaje 
in probleme. Večina vprašanih tudi potrjuje, da je kulturno medvrstniško učenje lahko izjemno 
uspešno za razvoj medkulturnih in socialnih kompetenc in lahko prispeva k mnogo lažjemu 
preseganju stereotipov. Velika večina vprašanih prav tako potrjuje potencial kulturnega 
medvrstniškega učenja za opolnomočenje otrok, da se lažje izrazijo, da sprejmejo in razumejo 
razlike. 
 
3. Kako pripraviti vašo šolo/ mladinski center na proces vključevanja – kaj morate upoštevati, če 
želite izvajati vključujoče izobraževanje 
Na podlagi orodja UNESCO za vključujoče učenje26 in ključnih točk Vključujoče mreže šol27 lahko 
poskušamo povzeti korake, ki so potrebni za uvedbo kulturnega medvrstniškega učenja v šolah v 
okviru sledečih dimenzij: 
Poslanstvo, vizija in vodstvo: Vsi deležniki (učitelji, starši, administratorji in drugi deležniki) bi morali 
biti informirani, vključeni in sodelovati v tem procesu sprememb.  
Usposabljanje učiteljev: Usposobite učitelje o novih vključujočih načinih učenja in v opažanju 
sprememb, kakor tudi v razločevanju navodil z namenom večje udeležbe učencev. Vaše učitelje 
informirajte o aktualnih sodobnih trendih in gradivih ter z njimi delite novosti o napredku. 
Načrtovanje &  timsko delo: Oblikujte načrt, v katerem imajo vsi deležniki svoje mesto in si skupaj 
prizadevajo k želeni prihodnosti. Ustvarite priložnosti za njihovo skupno delovanje na podlagi 
določenih ciljev z učinkovito rabo šolskih virov, zagotavljajte akademsko in vedenjsko podporo vsem 
študentom in spoštujte raznolikosti. Vsi ti dejavniki so obravnavani vzporedno in podrobno v 
praktičnih predlogih in priporočilih, opisanih v nadaljevanju.  
Tudi če imajo izobraževalne institucije, ki se odločijo sprejeti kulturno medvrstniško učenje, dovolj 
izkušenj pri delu z otroki in mladimi, ki so izpostavljeni tveganju izključenosti, morajo upoštevati vse 
vidike in zagotoviti, da vsaka odločitev temelji na temeljiti analizi konteksta in situacije ter niza ciljev 
pred začetkom takšnih aktivnosti. 
Da bi bila izvedba pristopov kulturnega in medvrstniškega učenja uspešna za integracijo otrok in 
mladih, ki se soočajo z izključenostjo, v okviru naslednjih tem obravnavamo številne pogoje, zahteve 
in priporočila: 
 
3.1 Vključitev institucij z izkušnjami pri delu z otroki ali mladimi, ki jim grozi izključenost 
Pomembno se je zavedati, da se proces vključevanja pogosto začne v manjšem obsegu, premaguje 
ovire kot “obstoječe pristope in vrednote”, pomanjkanje razumevanja in potrebnih veščin, omejene 
vire in neustrezno organizacijo”28. 
Šole in nevladne organizacije, posebej tiste, ki še ne uporabljajo medvrstniškega pristopa, naj se od 
tega ne odvrnejo oziroma naj ne zavrnejo sprejetje takšnih inovativnih pristopov. Vsaj na začetku naj 

                                                           
25 The complete results from the survey are presented in the long version of the Guidelines.   
26

Inclusive Learning-Friendly Environments, "Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments", Bangkok 

Office, Asia and Pacific Regional Bureau for Education, United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation. 
27 http://inclusiveschools.org/together-we-learn-better-inclusive-schools-benefit-all-children/ 
 
28 UNESCO Guidelines for inclusion - http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf 
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v proces vključijo izkušeno agencijo. 
Res je pomembno, da lahko osebe, ki so zadolžene za ciljno skupino, ocenjujejo in izbirajo sestavo 
kulturnih skupin za medvrstniško učenje, da bodo lahko sodelovale na ustrezen način. Ali se otroci in 
mladi dobro razumejo (spol, starost, različna migracijska ozadja)? Ali je izobraževalno ozadje skladno 
s predlaganimi aktivnostmi (akrobatika, cirkus, gledališče, glasba, ples itn.)? Ali sestava sodelujočih 
skupin dovoljuje kontinuirano delo ali kratkoročne aktivnosti - z enim ali več obiski, s predstavami 
in/ali delavnicami? Za tovrstne aktivnosti naj bodo na voljo ustrezni prostori in oprema, če je to 
potrebno (oder, sistem za ozvočenje, osvetlitev odra, mikrofoni). 
Dobro bi bilo, da se delavnice ne bi odvijale samo v okviru sodelujočih šol, temveč tudi drugje – v 
prostorih mladinskih centrov, nevladnih organizacij – za odmik iz šolskega vsakdana in poudarek na 
kognitivnem značaju kulturnih dejavnosti. Zelo koristni so lahko tudi prostori za aktivnosti na 
prostem (na dvoriščih, vrtovih ali v bližnjem parku) in seveda možnost predstavitve skupnih predstav 
in aktivnosti pred širšim občinstvom in skupnostjo. To bi celoten proces odprlo za partnerje in 
soseske, ki bi na ta način postali pomembni za šole. 
 
3.2 Izbira teme za kulturno in medvrstniško učenje 
Tema za izkušnjo kulturnega medvrstniškega učenja bi morala biti izbrana zelo pozorno, različne 
izzive je potrebno reševati z različnimi oblikami umetniške dejavnosti. Raperji, na primer, običajno 
tematizirajo drugačna vprašanja in teme kot gledališke skupine. V plesne projekte, na primer, se 
vključuje več deklet, medtem ko so cirkuški projekti zlasti primerni za mlajše, kot začetna aktivnost. 
Pri sestavi ciljnih skupin je pomembno upoštevati kriterije, kot so spol, starost, ozadje, šolo in razred, 
saj lahko mešane ciljne skupine spodbujajo razprave in izkušnje, obenem pa lahko ovirajo aktivnosti. 
V interesih, tako v umetniških preferencah (kakšna glasbena zvrst, oblika plesa, drama ipd.) kot tudi 
pri obravnavanih usmerjenih vprašanjih, se lahko pojavijo velike razlike. 
V obdobju kulturnega vzajemnega učenja je prav tako potrebno upoštevati in usklajevati ritem 
učenja na različnih šolah in v različnih razredih. Zlasti pomembno je upoštevati migracijsko ozadje in 
starševstvo kot razlog (možne?) izključenosti, saj bi to lahko predstavljalo možne ovire za otroke in 
mladostnike, kot so omejitve s strani družine in tradicionalnega sklopa sprejemljivih kulturnih in 
religioznih odnosov in ravnanj. Slednje bi vsekakor lahko obravnavali v kontekstu umetniškega 
diskurza, vendar bi bila manj homogena ciljna skupina lahko tudi zlahka neuspešna. 
 
3.3 Enakost spolov 
Pomemben rezultat praktičnih izkušenj je, da skupine, ki so spolno uravnotežene, lahko delujejo 
uspešno pod določenimi pogoji in so neuspešne pod drugačnimi pogoji. Enotna formula pri tem ne 
obstaja. Čeprav v nekaterih primerih lahko posamezniki neposredno izrazijo vlogo svojega spola, 
lahko v drugih primerih preprečujejo aktivnosti in izmenjavo, še posebej če so vključeni otroci in 
mladi v (pred)adolescenčni fazi. Določenih tem ne želijo obravnavati v prisotnosti ali skupaj s 
predstavniki nasprotnega spola. Včasih je v okviru delavnic, kjer se predstavlja ali izvaja glasbene, 
plesne ali gledališke predstave, sramežljivost do predstavnikov nasprotnega spola tako velika, da 
napredka ni, pride tudi do situacij, ko posamezniki zavračajo predstavitve na dogodkih. 
Posebej za deklice je pogosto lažje, da aktivnosti izvajajo ločeno. To je zlasti pomembno za deklice z 
muslimanskim etničnim ozadjem. Starši muslimanskih deklic so zelo pozorni na socialne stike svojih 
hčera. Vprašanja pri tej starosti niso nujno zelo različna vendar umetniška izražanja pogosto 
zahtevajo, da se posamezniki odprejo, »se potegnejo iz svoje školjke in cone udobja«. V puberteti so 
zadržki do nasprotnega spola včasih tako veliki, da se predstavitev pogosto razume kot 
izpostavljanje. Pobudniki se bodo morali odločiti, ali želijo eksperimentirati z mešanimi ciljnimi 
skupinami ali pa želijo oblikovati ločene ciljne skupine fantov in deklet. Mešane skupine so izvedljive 
zlasti v šolah s stalnimi gledališkimi predstavami ali v okviru kulturnih institucij, kjer sodelujejo mladi 
gledališki navdušenci. 
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3.4 Umetniško in izobraževalno vodenje 
Odgovorni izvajalci, ki so vključeni v pospešitev CPLA (kulturnega in medvrstniškega učenja) morajo 
imeti tako umetniške sposobnosti kot pedagoške in motivacijske kompetence, da lahko navdušijo 
otroke in mladostnike iz socialno prikrajšanjih okolij. Prav tako morajo znati vzpostaviti zaupljiv 
odnos z otroki in mladostniki, ki so družbeno izključeni, zaželeno je tudi, da imajo predhodne 
izkušnje na tem področju. Poznavanje njihovega obnašanja, odnosa in pričakovanj je pomembna 
podlaga za primerno oblikovanje in realizacijo tečajev.  
 
3.5 Oblikovanje dela in aktivnosti 
Primerna zasnova aktivnosti CPLA je pomemben dejavnik v izvajanju. Tukaj je veliko možnosti, od 
enkratnih enodnevnih ali večdnevnih delavnic, ki se odvijajo v šolskem obdobju ali dlje, do rednih 
tedensko/mesečno načrtovanih delavnic s fiksnim datumom in časom ter tečajev med počitnicami ali 
ob koncu tedna ipd.  
Enkratni in krajše obdobje trajajoči dogodki so namenjeni vzpodbudi in služijo le kot intervencijsko 
orodje za razvoj in nadaljevanje stabilnega projekta medvrstniške kulturne skupine. Da bi projekt 
uspešno in trajno zaživel in prinesel trajne pozitivne učinke pri udeležencih, je priporočljivo, da se 
projekt izvaja polovico šolskega leta z dokaj fiksnim tedenskim urnikom. Otroci in mladostniki se tako 
lažje privadijo na aktivnosti po začetnem uvajalnem obdobju. 
Posebna privlačnost pri vključevanju v tečaje je v zaključnih in vmesnih javnih predstavitvah. 
Običajno sta tu prisotna strah in sramežljivost, ki se z večjo povezanostjo v umetniški skupini 
izgubita. Premaga ju izziv in zanimanje za predstavitve novo osvojenih veščin. Predstavitev pred 
sošolci, starši, učitelji in drugimi zainteresiranimi v mladinskem centru ali skupnih prostorih omogoča 
priznanje in motivacijo, saj so udeleženi že izkušeni v javnem nastopanju, ki so ga prej izvedli v 
novem in nepoznanem okolju. 
Središče pozornosti so seveda težave, s katerimi se soočamo med izvajanjem aktivnosti CPLA, npr., 
ali so v projektu udeleženi priseljenci, izgnanci (na tej točki je pomembno, da poznamo njihovo 
starost, matično državo, družino in razlog za beg), otroci s posebnimi potrebami, otroci z različnim 
narodnostnim poreklom ipd. Namen projekta je osredotočenost na integracijske probleme, nasilje, 
vlogo spolov in drugo preko neintelektualne izkušnje in tako spodbuditi zanimanje otrok in 
mladostnikov. Pomembno pri tem je, da vsebin ne vsiljujemo, ampak izbiramo teme, ki so v središču 
njihovega vsakdana in jim nato postopno predstavimo nove vsebine. Ciljne skupine naj obsegajo od 
10 do 15 udeležencev na umetniškega koordinatorja. 
 
3.6 Načrtovanje in časovni plan 
Dalj časa trajajoče in skrbno načrtovanje je ključnega pomena za uspeh aktivnosti. Za stalen tip 
dogodka, ki bi potekal skozi celotno šolsko leto, morajo biti vsi pomembni detajli (financiranje, 
zasnova, partnerske šole in ciljna skupina) dorečeni pred koncem tekočega šolskega leta. Namen 
tega je, da se lahko zainteresirani kandidati ciljne skupine čimprej prijavijo in pričnejo s projektom. 
Na začetku je potrebno ugotoviti, koliko finančnih sredstev se potrebuje in kateri finančni viri so na 
voljo. To je bistvenega pomena tudi, če govorimo o CPL (kulturnem in medvrstniškem učenju) znotraj 
šol. Tukaj mora biti prostor za vajo in predstavitev, potrebna je odrasla in kompetentna oseba, na 
katero se lahko učenci obrnejo po potrebi ali v primeru umetniških ali praktičnih vprašanj. Potreben 
je tudi material oz. sredstva za dekoracijo in kostume v primeru, da jih potrebujemo – vse to pa 
zahteva finančna sredstva. Bolj ko je uspešna izvedba in nadaljevanje projektov in aktivnosti CPL bolj 
pogosto je  v ospredju finančno vprašanje. Velja omeniti, da so trenutno na voljo sredstva za 
integracijske in kulturne projekte, namenjene mladim priseljencem. Glede na nacionalno politiko in 
strategije držav obstajajo različna sredstva, ki se tičejo šolstva, kot je npr. program '''Tvoj razred'' v 
Bolgariji. Potrebno je vnaprej preveriti, če so dostopne subvencije, še posebej v občinskih in regijskih 
programih. Druga možnost so fundacije in privatni sponzorji, kot so trgovine in podjetja v okolici ali 
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širše. Dogodki so lahko tudi manj financirani, finančno lahko njihovo organizacijo pokrijemo s 
pobiranjem vstopnine. 
Po zagotovitvi finančnih sredstev in pripravi dodelanega programa CPL s strani tuje medvrstniške 
kulturne skupine se lahko sklene pogodba z umetniškim in pedagoškim vodjo in začne iskanje 
potencialnih kandidatov. V primeru zamud v finančnih obvezah, kontaktne osebe (ravnatelj, učitelji) 
v šolah, ki imajo običajno omejen čas, namenjen obšolskih dejavnostim, lahko otežijo izvedbo 
projektov, potencialni partnerji pa s tem izgubijo interes. Poleg tega to lahko vodi v preložitev 
aktivnosti v šolskem letu, začetno fazo tako prekinejo počitnice, kar pa oteži potek in celovitost 
projektov in aktivnosti. 
V naslednjih korakih morajo biti razjasnjene konceptualne podrobnosti (ciljna skupina in starost 
udeležencev, spol, okoliščine priseljencev, tip šole in ocenjevalna lestvica, umetniško vodenje, tip 
dogodka, naslavljanje ciljne skupine) med vključenimi šolami in umetniško izobraževalnim vodjem 
projekta. Ob zaključku šolskega leta so učitelji običajno zaposleni z obravnavami in konferencami, 
zato morajo biti ta vprašanja razrešena vsaj 4 tedne vnaprej. 
Z začetkom dejanskega projekta se lahko prične neposredno nagovarjanje ciljne skupine k vpisu. 
Priporočljivo je, da se to izvede s posterji, obveščanjem in predstavitvami učiteljev in skozi 
predstavitve v razredu in na šolskem dvorišču. Neposredno naslavljanje otrok in mladostnikov, ki so 
v nevarnosti socialne izključitve, se zdi razumljivo še posebej v primeru, ko učitelji in vzgojitelji 
prepoznajo zanimanje za umetnost. Pred začetkom naslednjih šolskih počitnic (posebej v obdobju 
zgodnjih jesenskih počitnic) bi morala steči začetna faza izvedbe.  
Spodbudni dogodki s predstavami in delavnicami mladih umetnikov, ki prihajajo iz različnih 
kontinentov – Afrike, Azije in Južne Amerike ali iz sosednjih šol, kjer so del improvizacijske gledališke 
skupine, so lahko izvedeni v okviru poletnega festivala konec tekočega leta kot počitniški dogodek ali 
po začetku novega šolskega leta. Začetne spodbude so namenjene motivaciji udeležencev, da 
odkrijejo kulturne dejavnosti kot obliko in način izražanja zase in da k udejstvovanju pritegnejo tudi 
druge otroke in mladostnike. Pogosto takšni spodbudni dogodki uspešno prispevajo k ustanovitvi 
majhnega jedra ciljne skupine, ki se kasneje v začetku šolskega leta lahko razširi z večjim vpisom 
udeležencev.  
Načrtovanje, posebej v korakih CPLA zunaj šolskega okolja mora upoštevati varnost otrok, policijska 
pravila, zakone o lokalni samoupravi in uredbe v državah in območjih, kjer se aktivnosti odvijajo.  
 
3.7 Izbor umetnikov za začetne dogodke 
Ko CPL vključuje tuje skupine, je pomembno, da se izbere takšne, ki lahko z dogodki motivirajo oz. 
navdušijo potencialne udeležence ciljne skupine, ki so socialno izključeni. To se nanaša tako na zvrst 
glasbe, plesa, cirkuških akrobacij in predstav in druge oblike predstav. Na primer, skupina mladih 
raperjev bo bolje sprejeta pri najstnikih moškega spola, gledališke predstave in drame pri mladih, 
plesni projekti lahko nagovarjajo mladino vseh starosti, cirkus in akrobacije zanimajo predvsem 
mlajše otroke, za mešane kulturne medvrstniške skupine se navdušujejo predvsem dekleta. Kljub 
temu ne smemo zanemariti izjem in nasprotij, ki lahko prav tako prinesejo odlične rezultate. Na 
primer, če želimo odkriti skrite talente, je lahko rap glasba priložnost za dekleta, da predstavijo svoje 
veščine. Prav tako so mlajši moški lahko odlični plesalci.  
Izbor mladih neevropskih umetnikov za začetni dogodek igra pomembno vlogo predvsem zato, ker 
bodo njihove predstave in delavnice navdihnile ciljno skupino ljudi, da lahko uporabijo umetniški 
izraz kot način soočanja z življenjem, vsakdanjimi težavami in različnimi pogledi na življenje. 
Delavnice imajo velik mobilizacijski učinek. Tukaj lahko otroci in mladostniki iz mladinskih centrov in 
šol sodelujejo skupaj z mladimi ustvarjalci iste generacije iz afriških, azijskih in latinskoameriških 
držav in komunicirajo na večinoma neverbalen in družaben način, se z njimi družijo, se od njih učijo 
in to izkušnjo uporabijo kot model za svoj osebni razvoj.  
 
3.8 Oglaševanje in javni odnosi 
Za motivacijske dogodke je pomembno intenzivno oglaševanje in strategija odnosov z javnostmi 
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nosilne institucije, šol in sodelujočih partnerjev. 
Tukaj je poleg običajnega oglaševanja in obveščanja priporočljivo deliti izročke in letake v domovih in 
šolah v okolici in v sodelujočih šolah in drugih ustanovah. Dodatno oglaševanje se lahko izvaja preko 
javnih objav v lokalnih časopisih. Veliko lahko pripomore tudi direktno obveščanje učiteljev v razredu 
in neposredno nagovarjanje otrok, mladostnikov in staršev. 
Z direktnim naslavljanjem in obveščanjem naj se vključi tudi lokalne medije. Obveščanje v javnih 
medijih ima pozitiven doprinos k mobilizaciji in vključevanju otrok in mladostnikov, predvsem zato 
ker potrjuje aktivnosti in dosežke udeleženih. 
 
3.9 Nadaljevanje aktivnosti in sodelovanje 
Kulturno obarvane aktivnosti za integracijo otrok in mladostnikov so učinkovite, če se ponavljajo s 
strani mladinskih centrov in sodelujočih šol dalj časa. Individualne krajše obdobje trajajoče aktivnosti 
in dogodki so namenjeni ustvarjanju začetne vzpodbude in iniciative. Aktivnosti, ki potekajo do 
polovice šolskega leta imajo značaj poskusnega projekta, ki vsem vključenim daje možnost, da 
razvijejo koncept in vzpostavijo sodelovanje. 
Uspešen integracijski uspeh pričakujemo le pri rednem izvajanju aktivnosti in projektov. Le tako se 
lahko kulturno in medvrstniško zasnovan pristop uveljavi v miselnosti ciljne skupine in njenem 
okolju. Že izkušeni otroci in mladostniki bodo tako motivirani za intenzivne razprave, ki jih bo 
spodbudila umetniška dejavnost, prav tako pa se v ta koncept lahko vključi nova ciljna skupina.  
Da omenjeno dosežemo, je potrebno daljše obdobje, v katerem zasnujemo potek aktivnosti in 
ponudbe. Potrebno je tudi redno vrednotenje aktivnosti, ki naj bo izvedeno tako s strani odgovornih 
v sodelujočih šolah kot tudi s strani otrok in mladostnikov. Slednji lahko ovrednotijo aktivnosti z 
vprašalniki, prilagojenimi starosti izprašanih, in intervjuji.  
Zaželena in dobrodošla je trajna vzpostavitev sodelovanja z vključenimi šolami. Trdnejše ko je 
sodelovanje boljše bodo aktivnosti in prilagajanje ponudb šolskemu časovnemu okviru in njenim 
vsebinam, s tem pa bo boljše tudi vključevanje v šolske pristope in reforme, kot je npr. koncept ves 
čas odprte šole. Če je vzajemno sodelovanje med partnerji že obstajalo, je običajno lažje pridobiti 
zaupanje in sodelovanje šolskega vodstva in učiteljev za izvedbo takšnih projektov in vzpostavitev 
trajne vzajemne strukture.  
Za lažje doseganje omenjenih ciljev je priporočljivo sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami, kot 
so glasbene šole, gledališke skupine in cirkuški projekti, ki bi vodili umetniško področje.  
Na osnovi obstoječe, trajne mreže je potrebno kulturno in medvrstniško učenje razširiti in ponuditi 
priložnost za sodelovanje in vključitev tudi drugim mladostnikom in šolam. Cilj je, da se kulturnega in 
medvrstniškega učenja ne omejuje na zaprt krog individualnih oseb in organizacij.  
 
4. Kaj pričakovati od petih sklopov e-izobraževanja in spletnega portala  
Sklopi, ki jih partnerji obravnavajo kot pomembne za razvoj potrebnih pogojev za uspešno 
vzpostavitev CPLA v čim več šolah in mladinskih/izobraževalnih centrih, so sledeči: 
- 1. sklop: predstavitev kulturnega in medvrstniškega učenja (CPLA) – definicije, glavni koncepti 

- 2. sklop: CPLA kot orodje za izboljšanje ključnih kompetenc – osnovne veščine, kot so 

komunikacija v maternem jeziku, tujem jeziku, digitalna znanja, pismenost in osnovna znanja v 

matematiki in naravoslovju, kot tudi horizontalne spretnosti, kot so, kako se učiti, družbena in 

nacionalna odgovornost, samoiniciativa in podjetništvo, kulturna ozaveščenost in ustvarjalnost 

- 3. sklop: CPLA za vključevanje prikrajšane mladine (kombiniranje prej omenjene ''Integracije 

socialno in ekonomsko prikrajšane mladine'', ''Integracije učencev z migrantskim ozadjem, 

manjšine, ki trpijo izobčenost'' in ''Integracije begunskih otrok in mladine'') 

- 4. sklop: CPLA za sprejemanje različnosti in enake priložnosti 

- 5. sklop: Dobre prakse CPLA po svetu 

Dostop do sklopov bo na voljo na spletnem naslovu – www.culpeer.eu. Spletni portal CULPEER bo 
skupaj z Odprtimi viri izobraževanja (OER – Open Educational Resources) o vzajemnem kulturnem 

http://www.culpeer.eu/
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učenju dostopen v jezikih partnerskih držav in v angleščini. Vseboval bo tudi smernice in vsebine 
učnih sklopov. Stran bo javno dostopna za prijavljene uporabnike, ki bodo vnesli uporabniško ime in 
geslo. Vsi sodelujoči partnerji bodo odgovorni za organizacijo in izvedbo zahtevanih začetnih tečajev, 
na osnovi razvitih smernic in učnih sklopov. Namen teh je privabiti vodje za izvedbo iz partnerskih in 
tretjih držav. Celoten učni material bo dostopen v pdf obliki in bo podprt z video vsebinami in 
dodatnim bralnim gradivom v (uporabniku prijaznih) formatih, kot so jpeg, mpeg, avi, mp3, mp4, doc 
pdf. 
 
 
5. Ugotovitve 
Obstajajo različni pristopi za kombiniranje medvrstniškega učenja s kulturnimi dejavnostmi in načini 
izražanja. Njihov namen je uspešna integracija otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani iz 
socialnoekonomskega vidika, manjšin in otrok z migrantskim ozadjem. Izbira metod je odvisna od 
številnih značilnosti ciljne skupine (starost, spol, učno, socialno-ekonomsko in etnično ozadje), ravni 
dostopnosti ciljne skupine, sporazuma o sodelovanju, socialnih, gospodarskih in finančnih pogojev 
partnerske organizacije in države in še posebno od statusa in ozadja skupine medvrstniškega 
kulturnega učenja in partnerjev.  
Kulturni pristop, učenje od drugih in na splošno vključevanje mladih so zelo priporočljive metode za 
integracijo prikrajšanih oseb. Skupaj z dejstvom, da vse metode ne morejo biti enako učinkovite v 
različnih okoljih, je potrebno priznati, da je izvajanje medvrstniškega kulturnega pristopa na 
izobraževalnem področju zelo odvisno od nacionalnih, regijskih in lokalnih pogojev. 
Trenutno sta dva glavna izobraževalna pristopa: osnovni učni načrt in medkulturno izobraževanje. 
Nobeden od teh pristopov direktno ne obravnava problema pripadnikov manjšin, ki niso uspešni v 
šoli. Podporniki osnovnega učnega načrta zmotno predpostavljajo, da bo njegovo izvajanje, ki 
zahteva višji standard, vplivalo na boljše rezultate vseh učencev. Po drugi strani medkulturno 
izobraževanje neprimerno zagovarja zasnovo programa, ki se po obliki in vsebini osredotoča na 
kulturne razlike. Ključna težava namreč leži v odnosu med manjšinskimi in večinskimi kulturami. 
Manjšinske kulture, katerih referenčni okvir je nasproten referenčnemu okviru večinske kulture, 
imajo večje težave premostiti kulturne omejitve v šoli. 
Tukaj pride v poštev pristop, ki se razlikuje od že predstavljenih do zdaj. Ta predlaga kombinacijo 
kulturnega udejstvovanja in medvrstniške učne metode, kjer se mladi učijo eden od drugega. Kar v 
tem pogledu doprinese kulturno in medvrstniško učenje na način, ki se ne osredotoča na združitev 
manjšinskih kultur z večinsko kulturo, ampak na ozaveščanje večine, da znajo ceniti in spoštovati 
različne kulture. Namen je, da se znotraj prijateljskega okolja mladi udeleženci počutijo sprejete in 
edinstvene, da se izložene spremeni v akterje z jasno poudarjenimi talenti in veščinami. Hkrati takšen 
pristop motivira in navdihuje učitelje ter ponuja pripomočke, s katerimi takšen proces omogočijo. 
Takšen pristop je s prejšnjimi iniciativami in KiKuKa dogodki že spremenil miselnost večine mladih in 
učiteljev, ki so prišli v stik z njim – v nemških, danskih, avstrijskih, slovenskih in bolgarskih šolah – in 
bi zdaj lahko dobil pozornost večine šolskih upraviteljev in odločevalcev. 
 
 
 
 


