
651Poglavje opredeljuje glavne smernice za nadaljnji razvoj politik in praks pozitivne-
ga razvoja mladih v kontekstu migracij v Sloveniji. Smernice so oblikovane na pod-
lagi rezultatov projekta, vključno s študijami obstoječih politik na tem področju. Ar-
gumenti pa so podprti tudi z izsledki drugih relevantnih raziskav. Smernice je treba 
obravnavati celostno. Vrstni red, v katerem so naštete, ne nakazuje prednostnih na-
log, lahko pa predstavlja smiselno usmeritev za izvajanje ukrepov za podporo pozi-
tivnega razvoja mladih v Sloveniji v kontekstu migracij. 

 Smernice so oblikovane v okviru naslednjih sedmih vsebinskih sklopov: 

1) Ozaveščanje o pomenu perspektive pozitivnega razvoja mladih v širši 
znanstveni, strokovni, (javno)politični in laični javnosti, s posebnim 
poudarkom na potencialih večkulturnosti in večjezičnosti. 

2) Razvoj teoretično utemeljenih in kontekstualno prilagodljivih progra-
mov pozitivnega razvoja mladih. 

3) Podpora učiteljem_icam in drugim strokovnim delavcem_kam v vzgo-
ji in izobraževanju pri razvoju kompetenc za spodbujanje pozitivnega 
razvoja mladih z različnimi kontekstualnimi ozadji. 

4) Spodbujanje razvoja kazalnikov pozitivnega razvoja mladih v okviru 
nacionalnih učnih načrtov. 

5) Posebna pozornost pozitivnemu razvoju mladih v obdobjih prehodov.  
6) Posebna pozornost pozitivnemu razvoju mladih v obdobju izjemnih 

družbenih situacij. 
7) Povezovanje šol s širšo lokalno skupnostjo. 

Smernice za pozitivni razvoj 
mladih v Sloveniji v kontekstu 
migracij
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1.0 Ozaveščanje o pomenu perspektive pozitivnega 
razvoja mladih v širši znanstveni, strokovni, (javno)
politični in laični javnosti, s posebnim poudarkom 
na potencialih večkulturnosti in večjezičnosti

Ugotovitve in rezultati 

Kot uvodoma pojasnjeno, je osnovna ideja perspektive pozitivnega razvoja 
mladih, da se bodo mladi pozitivno razvijali, ko bodo njihove prednosti (not-
ranji viri) usklajene z viri v njihovem okolju (zunanji viri). Pri tem je še posebej 
pomembno, da mladostniki_ce kljub specifikam obdobja odraščanja ter speci-
fikam različnih, tudi manj ugodnih, kontekstov, iz katerih izhajajo, niso razum-
ljeni in obravnavani kot vir težav, temveč kot mladi posamezniki_ce, ki imajo 
velike (notranje) moči in potenciale, da postanejo aktivni soustvarjalci priho-
dnosti družbe. 

Raziskave na področju večjezičnosti kažejo na to, da vključevanje pedago-
ških praks, ki spodbujajo rabo prvega/domačega jezika v različnih edukacijskih 
kontekstih, ugodno vpliva na učne dosežke učenk_cev (npr. García-Mateus in 
Palmer, 2017; Granados idr., 2021; Dockrell idr., 2022). Ker te prakse hkrati mla-
dostnike_ce tudi socialno in čustveno podprejo, le-ti ob zavedanju prednosti 
kulturne in jezikovne raznolikosti uspešneje razvijejo samopodobo, s čimer ok-
repijo svojo družbeno vlogo v skupnosti (Rosiers idr., 2018; Strobbe idr., 2017).

Kot posebej pomembna, a hkrati nasprotujoča si, se pri tem kažeta na-
slednja dva izsledka projekta. Rezultati kvantitativnega dela raziskave kažejo, 
da posamezniki_ce s priseljenskim ozadjem ter posamezniki_ce, katerih ma-
terni jezik ni slovenščina, pri več spremljanih spremenljivkah poročajo o več 
notranjih in zunanjih virih, kazalnikih pozitivnega razvoja mladih ter prispeva-
nja. Rezultati kvalitativnega dela raziskave pa kažejo, da so sodelujoči učitelji_
ce in strokovni delavci_ke šol v veliki meri nenaklonjeni izražanju priseljenske 
kulture in rabi jezikov priseljenk_cev v šolskem okolju. Slednji so skladni z re-
zultati raziskave PISA 2018 (Program mednarodne primerjave dosežkov učen-
cev), v kateri so učenci_ke v Sloveniji v primerjavi z učenci_kami iz drugih 
držav OECD poročali o precej bolj razširjenem diskriminatornem vedenju uči-
teljev_ic na šolah, ki se nanaša predvsem na odnos učiteljev_ic do učenk_cev 
iz drugih kultur. Sklepamo lahko, da sodelujoči učitelji_ce in strokovni delavci_
ke v šolah ne prepoznajo moči in virov mladostnikov_c s priseljenskim ozad-
jem, kot jih kaže kvantitativni del naše raziskave. Navedeno je skladno z iz-
sledki drugih raziskav (npr. Budinoska 2017; Skubic Ermenc, 2010, 2015; Lesar 
2020; Knez 2021), ki kažejo, da večjezičnost kot dejstvo slovenskega šolskega 
prostora še vedno ni pripoznana kot posameznikov_čin potencial in pravica 
do enakovrednega dostopa do znanja in da zlasti na otroke in mladostnike_
ce s priseljenskim ozadjem, katerih prvi jezik ni jezik okolja (in učni jezik), pri-
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marno ne gledamo kot na večjezične, temveč kot govorce s slabšim znanjem 
slovenščine.

Smernice

Projekt izkazuje znanstveno relevantnost perspektive pozitivnega razvoja mla-
dih v slovenskem kontekstu ter s svojimi rezultati odpira številna nova razi-
skovalna vprašanja, ki jim je smiselno nameniti nadaljnjo raziskovalno pozor-
nost ter z njihovimi izsledki podpirati razvoj slovenskih politik in praks na tem 
področju. 

Ker perspektiva pozitivnega razvoja mladih posameznike_ce obravnava 
kot celovite osebnosti ter glede na raznolikost razvojnih virov, ki podpirajo nji-
hov razvoj, je za pozitiven razvoj mladih pomemben medsektorski pristop (iz-
obraževanje, mladi, socialno varstvo, zdravje) na ravni politik in praks. Čeprav 
perspektiva pozitivnega razvoja mladih v širšem slovenskem kontekstu ni pre-
poznana, jo je, po našem prepričanju, v prvi vrsti mogoče umestiti kot v več 
pogledih inovativen in učinkovit prispevek k siceršnjim nacionalnim prizade-
vanjem za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. 

V šolskem okolju je pomembno doseči normativni premik od enojezične 
k večjezični vzgojno-izobraževalni perspektivi, ki se kaže kot pripoznanje stal-
ne prisotnosti govorcev z raznojezično zmožnostjo oz. potencialom in rezulti-
ra v uresničevanju inkluzivnih pristopov, ki ta potencial pripoznajo kot konsti-
tutivni element pedagoškega procesa (tako na ravni razreda kot šole v celoti).

V šolskem kot tudi širšem družbenem kontekstu je zato pomembno do-
jemanje priseljenk_cev kot posameznic_kov s številnimi potenciali, ki lahko, v 
kolikor zunanje vire (kontekst skupnosti, šole) uskladimo z njihovi notranjimi 
viri, uspešno razvijajo kazalnike pozitivnega razvoja mladih, s tem pa prepre-
čujemo tvegana vedenja ter podpiramo njihovo prispevanje v družbi. Perspek-
tiva pozitivnega razvoja mladih pri tem omogoča potrebno teoretsko refleksi-
jo in ozadenjsko vednost.

2.0 Razvoj teoretično utemeljenih in kontekstualno 
prilagodljivih programov pozitivnega razvoja mladih

Ugotovitve in rezultati 

V projektu smo intervencijo (delavnice v podporo pozitivnemu razvoju mla-
dih) zasnovale na podlagi izhodišč drugih empirično podprtih programov so-
cialno-emocionalnega učenja (npr. Roka v Roki (Kozina, 2020) in To sem jaz 
(Tacol idr., 2019)) ter ob upoštevanju zakonitosti perspektive pozitivnega ra-
zvoja mladih. Delavnice smo prilagodile kontekstu posamezne šole/razreda/
posameznic_kov, ki smo ga ugotavljale na podlagi vprašalnikov (1. merjenje) 
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ter izvedenih fokusnih skupin. Vsaka izmed petih 90-minutnih delavnic je bi-
la namenjena krepitvi enega izmed kazalnikov pozitivnega razvoja mladih. O 
pomenu vpeljevanja podpor kazalnikom pozitivnega razvoja mladih pričajo 
tudi raziskave v tujini. Na primer, mladostniki_ce, ki so vključeni_e v aktivnosti 
podpore kazalnikom pozitivnega razvoja mladih, poročajo o večji povezano-
sti s šolo in posledično manjši verjetnosti zgodnjega opuščanja šolanja (Herre-
ra idr., 2011; Lerner idr., 2005).

Rezultati kažejo na pozitivne učinke intervencije, prilagojene samooceni 
mladostnikov_c in kontekstu, za izboljševanje kazalnikov pozitivnega razvoja 
mladih. Evalvacija delavnic je pokazala, da se mladi o teh temah želijo pogo-
varjati, a za to po njihovi oceni v šoli nimajo možnosti in priložnosti. Analize so 
pokazale učinkovitost predvsem na podpori kazalniku povezanost. Pri tem se 
je pri skoraj vseh skupinah zvišala povezanost z različnimi konteksti (vrstniki_
ce, šola, starši, skupnost).

Smernice

Za uspešnost in učinkovitost programov pozitivnega razvoja mladih je ključno, 
da sta njihova vsebina in sama izvedba dobro teoretsko podprti, njihovo izva-
janje pa prilagojeno posameznemu (lokalnemu, šolskemu, razrednemu, tudi 
posameznikovemu_činemu) kontekstu in njegovim potrebam. Temeljito po-
znavanje izhodiščnega stanja je pomembno tudi z vidika presoje uspešnosti 
in učinkovitosti programov. Prav tako je pomembno, da imajo tudi med izvaja-
njem programa mladostniki_ce priložnost izraziti svoje želje in potrebe ter sa-
mo izvedbo programa prilagoditi le-tem. 

Pri tem je programe pozitivnega razvoja mladih ključno razumeti in obli-
kovati v smislu podpore posameznikovim_činim potencialom in pozitivnih iz-
idov (prispevanje) in ne le kot preventivne, intervencijske ali kompenzacijske 
ukrepe proti nezaželenim vedenjem (nasilje, viktimizacija, anksioznost). Z na-
menom izboljšanja kazalnika povezanosti jih je še posebej pomembno izvaja-
ti v obdobju prehodov (npr. v srednjo šolo, letnik). Poudariti velja, da sistema-
tično vključevanje tovrstnih programov v šolski kurikul predstavlja neposredni 
prispevek h ključnemu cilju šole, to je podpirati optimalni razvoj otrok in mla-
dostnikov. Prav tako pa ima sistematično izvajanje tovrstnih programov po-
membno podporno vlogo pri oblikovanju pozitivne šolske klime in kulture 
šole. 
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3.0 Podpora učiteljem_icam in drugim strokovnim 
delavcem_kam v vzgoji in izobraževanju pri razvoju 
kompetenc za spodbujanje pozitivnega razvoja mladih 
z različnimi kontekstualnimi ozadji

Ugotovitve in rezultati 

Podpora pozitivnemu razvoju mladih v šolskem kontekstu ne more biti ome-
jena na izvedbo delavnic zunanjih izvajalcev. Za pozitivni razvoj mladih sta na-
mreč ključnega pomena pozitiven odnos mladostnikov_ic z učitelji_cami ter 
drugimi strokovnimi delavci_kami šole ter pozitivna klima v razredu in šoli. 
Za ustvarjanje pozitivne šolske klime kot tudi izvedbo programov, ki podpira-
jo pozitivni razvoj mladih, pa so predpogoj razvite socialno-emocionalne ter 
medkulturne kompetence učiteljev_ic ter strokovnih delavcev_k v vzgoji in 
izobraževanju. 

Rezultati naše raziskave kot tudi drugih raziskav (npr. PISA in TALIS (Medna-
rodna raziskava poučevanja in učenja)) kažejo na manko medkulturnih kom-
petenc učiteljev_ic v Sloveniji, ki bi omogočale prepoznati vire in potenciale 
učencev_k s priseljenskim ozadjem ter jih podpreti pri njihovem pozitivnem 
razvoju. Slednje lahko razumemo kot posledico nesistematične podpore nave-
denih kompetenc v okviru dodiplomskega ter nadaljnjega izobraževanja uči-
teljev_ic in drugih strokovnih delavcev_k v vzgoji in izobraževanju. V zadnjem 
desetletju potekajoči projekti (npr. Le z drugimi smo, Izzivi medkulturnega so-
bivanja, Evropska mreža za politike izobraževanja priseljencev (SIRIUS), Jezi-
ki štejejo (JeŠt) so na tem področju pokazali velik potencial, a hkrati izpostavili 
problem sistemske podpore šolskim okoljem, ki bi omogočala sistematično (in 
ne le za čas trajanja projekta potekajočo) implementacijo razvitih dobrih pra-
ks in obstoječih nacionalnih smernic na področju medkulturnosti, večjezičnos-
ti in vključevanja otrok s priseljenskim ozadjem. 

Smernice 

Pomembno je zagotoviti sistemsko podporo učiteljem_icam in drugim stro-
kovnim delavcem_kam v vzgoji in izobraževanju, da lahko nadgradijo svoje 
socialno-emocionalne ter medkulturne kompetence. V ta namen bi bilo smi-
selno te kompetence bolj sistematično naslavljati in krepiti že med dodiplom-
skim izobraževanjem ter jih pozneje nadgraditi med stalnim strokovnim izpo-
polnjevanjem. Predvsem v okviru slednjega je pomembno ohraniti trajnost 
določenih uspešnih pobud (npr. projekti Evropskega socialnega sklada in Eras-
mus+ projekti) na prenehanje katerih ne bi smelo vplivati kratkoročno financi-
ranje iz določenih (evropskih ali nacionalnih) virov financiranja.

Pozornost je pomembno nameniti razvoju vključujoče šolske klime kot 
pomembnega zunanjega vira pozitivnega razvoja mladih. Zanjo je potreben 
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celostni pristop na ravni šole, ki vključuje celotno šolsko skupnost kot del po-
vezanega, združenega in sodelovalnega prizadevanja za dobro delovanje šole. 
Takšen pristop ne omogoča samo, da se v razrede uvede nove aktivnosti v 
podporo pozitivnemu razvoju mladih, temveč da se v šoli zgodijo celostni sis-
temski premiki v smer podpore pozitivnemu razvoju mladih. Vključno in pred-
vsem z vidika prepoznavanja različnih kontekstualnih dejavnikov, ki vplivajo 
na pozitivni razvoj mladih, in pogojev, v katerih mladih z različnimi kontekstu-
alnimi ozadji razvijajo svoje potenciale.

4.0 Spodbujanje razvoja kazalnikov pozitivnega 
razvoja mladih v okviru nacionalnih učnih načrtov

Ugotovitve in rezultati 

Rezultati fokusnih skupin, ki jih lahko podpremo tudi z izsledki drugih študij 
(npr. Kozina, 2020) kažejo, da šole v Sloveniji namenjajo različno pozornost 
podpori kazalnikom pozitivnega razvoja mladih. Ustrezna sistemska umesti-
tev vsebin pozitivnega razvoja mladih v kurikule osnovnih in srednjih šol bi 
dostop do teh vsebin omogočila vsem šolajočim ne glede na to, katero šolo 
obiskujejo. Kot primer navajamo medpredmetni kurikul Osebni in socialni ra-
zvoj, ki je bil na Hrvaškem v osnovne in srednje šole uveden z zadnjo reformo 
učnih načrtov. 

Smernice

Trenutno potekajoča kurikularna prenova bi morala upoštevati pozitivne učin-
ke programov pozitivnega razvoja mladih in pomen njihovega celostnega in 
sistematičnega vključevanja v vse ravni izobraževalnega sistema. Izvajanje 
programov pozitivnega razvoja mladih v osnovnih šolah bi tudi povečalo spre-
jemanje tovrstnih programov s strani dijakov_inj v srednjih šolah.

5.0 Posebna pozornost pozitivnemu razvoju mladih 
v obdobjih prehodov

Ugotovitve in rezultati 

Prehodi (npr. iz osnovne v srednjo šolo) predstavljajo pomemben dejavnik tve-
ganja za različne vidike dobrobiti mladih. Pretekle raziskave (npr. Eccles idr., 
1993; Gutman in Midgley, 2000; Wigfield in Eccles, 1994) v obdobjih prehoda 
kažejo splošen upad učnih dosežkov in prilagoditvenega vedenja. Med ob-
dobji prehoda iz ene na drugo raven izobrazbe se mladi bolj verjetno soočajo 
s težavami pri vzpostavljanju novih medosebnih odnosov in razvijanju social-
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ne opore učiteljic_ev ter vrstnic_kov (Eccles idr., 1993; Wentzel, 2009). Mlado-
stniki_ce so na tej stopnji soočeni z več izzivi, kot so vključevanje v novo šolsko 
okolje in spoznavanje z novimi sošolci_kami (Eccles idr., 1993). Poleg tega je to 
obdobje pomembno za opredelitev podpornih mehanizmov, ki lahko prispe-
vajo k pozitivnemu razvoju mladih.

Rezultati projekta kažejo, da o več zunanjih virih (podpora, opolnomoče-
nje, konstruktivna raba časa, meje in pričakovanjia) poročajo učenci_ke v 9. 
razredu in dijaki_nje v 1. letniku, torej na prehodu iz osnovnošolskega v sre-
dnješolsko izobraževanje. Podobno velja za notranje vire (zavezanost učenju, 
pozitivne vrednote, socialne spretnosti in pozitivna identiteta), o katerih v naj-
večji meri poročajo dijaki_nje 1. letnikov in učenci_ke 9. razredov.

Smernice

Rezultati kažejo, da so vsi zunanji viri (razen opolnomočenja) in vsi notranji vi-
ri pomembno negativno povezani s starostjo, torej s starostjo upadajo. Ker se 
tudi starejši mladostniki_ce (lahko) srečujejo s številnimi prehodi (sprememba 
šole, kraja, države), je krepitvi notranjih in zunanjih virov smiselno namenjati 
pozornost v vseh letnikih srednjih šol.

6.0 Posebna pozornost pozitivnemu razvoju mladih 
v obdobju izjemnih družbenih situacij

Ugotovitve in rezultati 

Rezultati longitudinalnega spremljanja kažejo na upad nekaterih notranjih in 
zunanjih virov kot tudi kazalnikov pozitivnega razvoja mladih tekom šolskega 
leta, v katerem so bile šole zaradi epidemije COVID-19 večinsko zaprte in je po-
uk potekal po spletu. Raziskave (Avsec idr, 2020; Fancourt idr., 2021; Généreux 
idr., 2022; Power idr., 2020) tudi sicer obdobje mladostništva v obdobju pande-
mije COVID-19 izpostavljajo kot bolj dovzetno za težave, povezane z duševnim 
zdravjem. Zaprtje šol je namreč povezano z omejevanjem za mladostnike_ce 
pomembnega konteksta socialnega in čustvenega razvoja. Na težave v social-
nem in čustvenem področju kažejo tudi podatki raziskav o poročanih visokih 
ravneh osamljenosti v tem obdobju tako po svetu (Ellis idr., 2020; Esposito idr., 
2021) kot v Sloveniji (Klemenčič Mirazchiyski idr., 2021). Osamljenost pa se po-
sebej težavno izkaže v obdobjih daljših zaprtij šol (zaprtje šol v Sloveniji je bilo 
eno izmed najdaljših v Evropi) (UNESCO, 2022).

Čeprav bi bilo navedene rezultate smiselno preveriti tudi v tipičnem 
šolskem letu, ko so učenci_ke fizično prisotni v šoli, pa rezultati nakazujejo na 
še posebej velik pomen podpore pozitivnemu razvoju mladih v obdobjih izje-
mnih družbenih situacij. 
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Smernice

Rezultati intervencije, ki smo jo izvedle v okviru projekta, izkazujejo, da je inter-
vencije v podporo pozitivnemu razvoju mladih tako z vidika rezultatov njihove 
učinkovitosti kot tudi evalvacije udeleženk_cev, smiselno izvesti v vsakem pri-
meru ne glede na način izvedbe (tj. v fizični ali spletni prilagojeni obliki). Nave-
deno je še posebej relevantno ob morebitnih zaprtjih šol v prihodnosti. Pri tem 
je pomembno, da se zaprtje šol zaradi njihove vloge v socialnem in čustvenem 
razvoju mladostnic_kov izvede samo v primerih, ko ukrep odtehta tako kratko-
ročne kot morebitne dolgoročne negativne učinke. 

7.0 Povezovanje šol s širšo lokalno skupnostjo

Ugotovitve in rezultati 

Sodelovanje v različnih programih za mlade v lokalnih skupnostih raziskave iz-
postavljajo kot ključno za razvoj prispevanja kot pozitivnega izida pozitivnega 
razvoja mladih. Ti programi namreč zagotavljajo, da imajo mladi relativno tra-
jen odnos s predano odraslo osebo v skupnosti, ki mladim nudi priložnosti za 
razvijanje spretnosti prispevanja in deluje tako, da krepi aktivno sodelovanje 
mladih v skupnosti (Lerner, 2004). Roth in Brooks-Gunn (2003) predpostavljata, 
da sodelovanje v takšnih programih rezultira v razvoju kompetentnosti, samo-
zavesti in skrbi mladih ter razvoju karakterja in pozitivne socialne povezano-
sti. Niemiec (2013) poudarja predvsem povezanost karakterja s prispevanjem 
k skupnemu dobremu, kar potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. Poudariti 
velja, da so takšni programi lahko izvedeni tako v šolskem kot izvenšolskem 
okolju.

Vodstva šol, sodelujoča v fokusnih skupinah, poudarjajo različne načine 
povezovanja srednjih šol z lokalnim okoljem, ki pa so odvisni tako od izobra-
ževalnega programa kot velikosti mesta, v katerem se srednja šola nahaja. O 
več različnih načinih povezovanja z lokalno skupnostjo so poročala vodstva šol 
iz poklicnih srednješolskih programov kot tudi iz manjših mest. V tem okviru 
je zanimivo, da so sodelujoča vodstva šol prispevanje dijakov_inj k delovanju 
šole opredelila kot vir kazalnikov pozitivnega razvoja mladih, predvsem kom-
petentnosti, samozavesti in pripadnosti in ne kot njihov pozitivni izid.

Z vidika sodelovanja šole z lokalno skupnostjo sta prav tako zanimiva po-
datka, da učenci_ke v osnovni šoli, v primerjavi s srednjo šolo, pomembno več 
poročajo o konstruktivni rabi časa, in da o več prispevanja poročajo dijaki_nje 
1. letnika, dekleta in dijaki_nje iz srednjih poklicnih šol ter nižjih poklicnih šol.



smernice za pozitivni razvoj mladih v sloveniji v kontekstu migracij

659

Smernice 

Pri vodstvih šol in lokalnih skupnostih, starših, javnopolitičnih odločevalcih na 
nacionalni ravni kot tudi samih mladostnikih_cah je treba krepiti zavedanje o 
pomenu (lokalne) skupnosti kot pomembnem zunanjem viru pozitivnega ra-
zvoja mladih. 

Pri tem je pomembno, da se mladostnikom_cam ne glede na to, ali se nji-
hova šola nahaja v kraju njihovega bivanja ali ne, omogoči praktičen uvid v po-
men prispevanja in dvosmerne interakcije s skupnostjo. Posebno pozornost 
velja nameniti konstruktivni rabi prostega časa srednješolk_cev, skozi katero 
bodo postali aktivni člani_ce (lokalne) skupnosti. 
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