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Okvirni učni načrt za
jezik in kulturo porekla (HSK)
Uvod
Spodbujanje večjezičnih in medkulturnih kompetenc spada med prednostne naloge šole. Temu cilju
sledi tudi pouk jezika in kulture porekla (pouk HSK), ki dopolnjuje ponudbo javne šole. Pri tem
pouku dvojezični otroci in mladostniki razširijo kompetence v svojem jeziku porekla. Poleg tega
pridobijo znanja o svojih trenutnih življenjskih okoljih in kulturi porekla, kot na primer o zgodovini,
geografiji, literaturi in ljudskem izročilu. V kantonu Zürich organizirajo pouk HSK države porekla in
zasebni nosilci dejavnosti. Ti že štirideset let prejemajo strokovno in administrativno podporo
Direkcije za izobraževanje (Bildungsdirektion).
Urad za javno šolstvo (Volksschulamt) kantona Zürich je v sodelovanju z organizatorji pouka HSK
in drugimi zunanjimi strokovnjaki izdelal okvirni učni načrt za pouk HSK. Cilj je bil poenotiti učne
načrte posameznih izvajalcev in jih uskladiti z učnim načrtom züriške javne šole. Okvirni učni načrt
je bil potrjen s strani züriškega izobraževalnega sistema in organizatorjev pouka HSK. 3. decembra
2002 je bil odobren s strani Izobraževalnega sveta (Bildungsrat) in v naslednjem letu objavljen.
Kmalu so ga začeli upoštevati in uporabljati tudi v drugih kantonih.
V kantonu Zürich je dobil pouk HSK z zakonom o javnem šolstvu iz leta 2005 in uredbo o javnem
šolstvu iz leta 2006 novo zakonsko podlago. Prenova tega okvirnega učnega načrta upošteva
predlagane spremembe tako, da na novo vključuje predšolsko stopnjo. Istočasno vsebuje tudi
druge vsebinske in jezikovne izboljšave, ki so bile narejene v sodelovanju z učitelji HSK in drugimi
zunanjimi strokovnjaki. Tudi ta nova različica je bila potrjena s strani vseh priznanih organizatorjev
pouka HSK. Dne 28. februarja 2011 jo je sprejel tudi Izobraževalni svet.
K zgradbi te publikacije: Poglavje 1 pojasnjuje pomen in namen te publikacije. Poglavje 2 predstavi
zgodovinski pregled razvoja pouka HSK v kantonu Zürich. Okvirni učni načrt HSK se v zgradbi
zgleduje po učnem načrtu züriške javne šole. Poglavje 3 opisuje vodilne zamisli, poglavje 4 pa
didaktična načela. Poglavji 5 in 6 sta posvečeni področjema pouka: „Jezik“ ter „Človek in okolje“.
Najprej je opisan pomen področja in nato so definirani usmerjevalni cilji, ki naj bi bili doseženi po
enajstih letih obveznega šolanja. Pričujoči učni načrt ne vsebuje okvirnih ciljev posameznih stopenj
in razredov. Oblikovanje le-teh je prepuščeno posameznim organizatorjem pouka oziroma
učiteljem. Poglavje 7 se zato omeji na splošna razmišljanja o posameznih stopnjah in ponuja
pregled primernih učnih tem.
Slovar v 8. poglavju natančno pojasni vse pojme, ki se v besedilu pojavijo v poševni pisavi.
Najpomembnejše so naslednje definicije: jezik, ki se ga otroci učijo pri pouku HSK, je za večino
otrok prvi jezik (prej se je imenoval tudi materni jezik), za nekatere pa je HSK drugi jezik. Zaradi
lažjega razumevanja poimenuje pričujoči učni načrt učni jezik kot jezik porekla. Dvojezične se v tem
učnem načrtu poimenuje tudi otroke, ki govorijo več kot dva jezika. Kultura porekla otroka se
razume kot kultura države oziroma etnije, iz katere prihaja otrokova družina, četudi je otrok
odraščal v Švici. Podobno velja za pojem država porekla.
Priloga v 9. poglavju zajema pravno podlago pouka HSK. Priložen je opis veljavnih postopkov in
organizacijskih oblik Urada za javno šolstvo.
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1 Namen okvirnega učnega načrta
Okvirni učni načrt je nastal z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji pouka jezika in kulture
porekla (HSK) na ravni aktualnih potreb dvojezičnih otrok ter da se uskladi z učnim načrtom züriških
javnih šol. Namen uporabe obsega tri točke.
1. Okvirni učni načrt pouka HSK služi organizatorjem kot instrument pomoči za nadaljnji razvoj
lastnih učnih načrtov ter za usklajevanje z učnim načrtom javnih šol v Švici. Pri tem veljajo različna
izhodišča: Organizatorjem, ki prvič organizirajo pouk HSK, lahko služi kot smernica za izdelavo
lastnega učnega načrta. Na drugi strani imamo državne organizatorje pouka, ki že imajo praviloma
izdelane učne načrte, ki so sprejeti na ministrstvu za izobraževanje države porekla. Le-ti po potrebi
prilagajajo učne vsebine tako, da te smiselno pokrijejo vsebine okvirnega učnega načrta pouka
HSK in da si med sabo ne nasprotujejo. Vsi organizatorji imajo manevrski prostor, v katerem lahko
cilje in teme okvirnega učnega načrta prilagajajo lastnim potrebam in zahtevam. Ker se pouk izvaja
od dve do štiri ure tedensko in ker so skupine po starosti, predznanju in zmožnostih otrok
heterogene, je potrebno določiti težišče pouka.
2. Okvirni učni načrt Direkcije za izobraževanje (Bildungsdirektion) služi kot osnova za priznavanje
pouka HSK organizatorja. Priznani so samo organizatorji HSK, katerih učni načrt in pouk ustreza
okvirnemu učnemu načrtu. S to dejavnostjo in priznavanjem je ta okvirni učni načrt za vse priznane
organizatorje pouka HSK obvezujoč. Postavlja okvirje, v katerih se lahko določijo specifični cilji in
vsebine lastnega učnega načrta, ki so nato uporabljeni pri pouku.
3. Okvirni učni načrt služi vsem udeležencem kot osnova dogovora. Organizatorjem in učiteljem
pouka HSK, lokalnim in kantonalnim oblastem kot tudi izobraževalnim ustanovam pa služi okvirni
učni načrt kot skupna osnova za zahteve, cilje, vsebine in pojme HSK.
Ta okvirni učni načrt je naravnan na aktualne razmere in smernice v kantonu Zürich. Informacije o
pouku HSK v drugih kantonih najdete v bazi podatkov Švicarske konference kantonalnih direktorjev
za vzgojo (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren – EDK). Poleg tega se
mednarodni instrumenti, ki so bili razviti za tuje jezike, vse bolj prilagajajo pouku HSK. Pri tem je
mišljen predvsem skupni evropski referenčni okvir (Gemeinsame Europäische Referenz-Rahmen –
GER), ki je bil konkretiziran z evropskim jezikovnim portfolijem (Europäische Sprachenportfolio –
1
ESP).

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Bazo podatkov EDK lahko najdete na: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Uporabne nasvete za ESP na:
www.sprachenportfolio.ch.
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2 Pouk HSK od začetkov do danes
Na pobudo političnih beguncev iz Italije so v tridesetih letih prejšnjega stoletja v kantonu Zürich
prvič organizirali pouk HSK. Z rastočim italijanskim priseljevanjem se je število le-teh stalno
povečevalo. V poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih so društva staršev drugih narodov
tudi začela ponujati podobne oblike pouka. Postopoma so njihovo organizacijo prevzele države
porekla. Svet za vzgojo (današnji Svet za izobraževanje) je 21. 6. 1966 sprejel prvi sklep na tem
področju in poskusno dovolil izvedbo takšnega pouka v prostorih javnih šol. Na začetku je to sicer
veljalo samo za italijanski pouk HSK, ki pa se takrat še ni smel izvajati v času rednega pouka.
V enem izmed kasnejših sklepov (16. 5. 1972) je Svet za vzgojo prepustil Šolskim občinam
(Schulgemeinde) odločitev o tem, ali bodo vključili italijanski in tudi španski pouk HSK v čas
rednega pouka. Istega leta je Švicarska konferenca kantonalnih direktorjev za vzgojo (EDK)
priporočila, da se dovolita dve uri pouka HSK znotraj rednega pouka.
Leta 1982 so italijanski in španski generalni konzulati ter „Koordinacijska skupina združenja tujih
staršev v kantonu Zürich“ zaprosili Svet za vzgojo, da bi pouk HSK v celotnem kantonu Zürich
vključili v šolski proces in dovolili vpis ocene HSK v spričevalo. S sklepom z dne 8. 11. 1983 je Svet
za vzgojo te želje upošteval in poskusno dovolil pouk HSK vseh narodov. Ta novi predpis je dvignil
vrednost pouku HSK, ki je tako postal tudi bolj znan. Hkrati so začeli organizatorji pouka, züriški
organi in učitelji bolj usklajeno sodelovati med seboj (razvoj posebnih učnih načrtov in učil za HSK,
dopolnilna usposabljanja, pilotski projekti). Po osemletni poskusni fazi so izkušnje ovrednotili. Iz
tega je nastal Pravilnik o izvajanju pouka jezika porekla in kulture, ki ga je Svet za vzgojo potrdil 11.
6. 1992. Ta sklep je uzakonil pouk HSK v züriški javni šoli. Poleg tega je prvič omogočil, da je
Direkcija za vzgojo (danes Direkcija za izobraževanje) priznala tudi nedržavne organizatorje pouka
HSK. Ta pravilnik je bil razveljavljen, potem ko je pouk HSK dobil novo zakonsko osnovo v Zakonu
o javnem šolstvu iz leta 2005 in v Uredbi o javnem šolstvu iz leta 2006.
Še v osemdesetih letih so poleg Italije in Španije ponujale pouk HSK le nekatere države
izseljencev: Jugoslavija, Turčija, Grčija in Portugalska. Šele v devetdesetih letih so se dodatno
pojavili drugi ponudniki pouka. V šolskem letu 2010/11 je bilo s strani Direkcije za izobraževanje
priznanih 22 organizatorjev pouka.

Pouk HSK, katerega organizatorji so konzulati in veleposlaništva (stanje 2011):
grščina

madžarščina

spanščina (Španija)

hrvaščina

portugalščina (Portugalska)

srbščina

italijanščina

slovenščina

turščina
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Pouk HSK nedržavnih organizatorjev:
albanščina

francoščina

portugalščina (Brazilija)

arabščina

kitajščina

ruščina

bolgarščina

korejščina

spanščina (Latinska Amerika)

bosanščina

kurdščina (Sorani)

svedščina

finščina

Vsi zgoraj navedeni organizatorji pouka so priznani s strani Direkcije za izobraževanje. Poleg teh
obstajajo tudi ponudbe drugih jezikov. Organizirajo jih zasebne skupine, ki Direkcije za
izobraževanje do sedaj še niso zaprosile za priznanje.
Potem, ko je leta 1992 Svet za vzgojo izdal Pravilnik o pouku HSK, je število udeležencev pouka
skokovito naraslo. V šolskem letu 2009/10 je prvič preseglo številko 10000. Pri tem se število
udeležencev glede na jezik znatno razlikuje. Razlike so odvisne od različnih dejavnikov: velikosti
jezikovne skupine, organizacijske in finančne situacije organizatorjev pouka, podpore s strani
države porekla itd.
Raznolika je tudi izvedba pouka HSK. Ta raznolikost je izraz dejstva, da se posamezni organizatorji
pouka in jezikovne skupine v marsičem razlikujejo, na primer vrednotenje izobraževanja, vzroki za
izselitev ali beg, zgodovinske izkušnje ali pogledi na življenje v Švici.
Prvotno naj bi bil pouk HSK namenjen predvsem lažji (ponovni) vključitvi v šolo ob morebitni vrnitvi
v državo porekla. Sčasoma se je spremenilo ozadje učečih in s tem tudi postavitev ciljev pouka:
izkušnje kažejo, da se le zelo majhen delež učečih vrne v državo porekla. Zato je postal eden
izmed ciljev pouka podpora otrokom prve in druge generacije priseljencev pri integraciji v tukajšnjo
družbo. Vendar pa so začeli pouk obiskovati tudi otroci iz etnično heterogenih družin, za katere pa
niti integracija niti „vrnitev“ nista pomembni temi. Za vse učenke in učence sta se istočasno, kot
samostojen in pomemben cilj, uveljavila spodbujanje dvojezičnosti oziroma spodbujanje jezika
porekla. S tem je pouk upošteval spoznanja iz pedagoške prakse in raziskovanja, da dvojezičnost
gradi potencial, s spodbujanjem katerega nima koristi le posameznik temveč celotna družba.
Pomembnost tega potenciala se lahko razbere iz dejstva, da v züriškem kantonu vsak tretji otrok
odrašča dvojezično (stanje 2008, z naraščajočo tendenco). V večini imajo danes otroci na voljo
pouk HSK neodvisno od njihove nacionalnosti, v primeru da je njihov prvi jezik ali jezik družine enak
učnemu jeziku. Ta nova postavitev ciljev se kaže tudi v razvoju novosti, kot je model „HSK plus“, ki
se osredotoča na pedagoško sodelovanje z javnimi šolami. V tem modelu delajo učitelji HSK s
šolskim kolektivom, na primer v medkulturnem timskem poučevanju (teamteaching) ali pri
2
sodelovanju s starši.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Primerjaj z brošuro „Mehrsprachig und interkulturell. Beispiele guter Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen der
Heimatlichen Sprache und Kultur (HSK) und der Volksschule“, izdajatelj: Volksschulamt des Kantons Zürich, 2011.
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3 Pojem in vodilne ideje
3.1 Pojem
Pri pouku HSK nenemškega jezika porekla razširijo otroci in mladostniki svojo jezikovno
kompetenco. Praviloma govorimo pri tem o prvem jeziku, včasih tudi o drugem jeziku. Tu učenke in
učenci poglobijo znanja o svoji kulturi porekla in o svojih življenjskih okoljih. Spoprimejo se s
situacijo različnih življenjskih okolij in s tem razvijejo sposobnost vključevanja v državo – to je lahko
Švica ali po potrebi tudi država porekla (v primeru, da se bodo kasneje tja vrnili). Pri pouku bo
njihov jezikovni, kognitivni, socialni in čustveni razvoj celostno podprt.
Opis „pouk jezika in kulture porekla“ bo v tem okvirnem učnem načrtu ohranjen, čeprav je pomen
besede nenatančen: ustreza le manjšini otrok, ki obiskujejo ta pouk, in je izključno njihova država
izvora tudi njihova domovina. Večina otrok pa je rojena v Švici in se premika po različnih življenjskih
okoljih.

3.2 Vodilne ideje
• Pouk HSK spodbuja učenke in učence – ustrezno njihovi starosti, predznanju, stopnji
sposobnosti – v njihovem jeziku porekla.
• Pouk krepi zavest, da je dvojezičnost dodaten potencial, ki ga lahko učenke in učenci nadalje
uporabijo. Ceni večjezičnost in jo razume kot družbeno dobro in pozitivno.
• Pouk podpira otroke in mladostnike v njihovem ravnanju z različnimi identitetnimi zasnovami,
katerim le-ti preko pripadnosti, kulture, tradicije in zgodovine pripadajo. Pri tem se pouk
spoprijema, pogloblja in reflektira z izkušnjami in znanji posameznikov glede na švicarsko kulturo
in kulturo porekla. K temu spadajo vrednote in norme, zgodovina ter religija. Posredovanje
konfesionalnih verskih znanj in političnih ideologij ne spada k pouku.
• Pouk pomaga učenkam in učencem pri razreševanju konfliktov, njihovi mednarodni kompetenci
in njihovi zmožnosti za presojo. Zahteva odnos, ki je odprt, nediskriminatoren in spoštljiv.
• Pouk pomaga otrokom s priseljeniškim ozadjem, pri njihovi integraciji v javne šole.
• Pouk ustvarja osnove za večjezičnost in mednarodne kompetence za otroke in mladostnike. Lete lahko kasneje v svojem izobraževanju ali poklicu, tako v Švici kot tudi v državi porekla, otroci
ali mladostniki uporabijo.
• Pouk pomaga otrokom in mladostnikom, da se znajdejo pri kontaktiranju s svojimi sorodniki ali
na splošno v državi izvora. Prav tako jih podpira pri integraciji v primeru vrnitve nazaj v državo
porekla.
• Pouk se drži desetih temeljnih stališč, ki so v učnem načrtu kantona Zürich zgled za javno šolo:
zanimanje za nova spoznanja, orientiranost, odgovornost, delavnost, sposobnost vodenja
dialoga, solidarnost, tradicionalnost, okoljska ozaveščenost, sposobnost oblikovanja dialoga,
zmožnost presoje in kritike, odprtost in aktivno preživljanje prostega časa.
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4 Osnovni didaktični zakoni
4.1 Osnovno in celostno izobraževanje
Pouk HSK izbira ustrezne vsebinske teme. Pri otroku zbuja zanimanja za postavljanje lastnih
vprašanj in za preučitev ustreznih odgovorov. Kar bo enkrat naučeno, bo v povezavi z ostalim
usvojenim znanjem predelano, poglobljeno in utrjeno.
Pouk izhaja iz izkušenj in zanimanj otrok ter pri njih posledično zbuja nova zanimanja. To omogoči
neposreden stik z učno temo in poveže učenje z jezikovno aktivnostjo. Učni koraki in naloge
ustrezajo stopnji predznanja posamezne učenke ali posamega učenca.
Pouk izhaja iz možnosti prehajanja otrok med različnimi jezikovnimi ravnmi in med različnimi
življenjskimi okolji. Venomer se spoprijema z individualnimi izkušnjami učenk in učencev ter neguje
primerjavo kot osnovni didaktični pristop. S primerjanjem jezika porekla in nemščine ta pouk
poglablja jezikovno kompetenco obeh jezikov. S primerjavo različnih življenjskih okolij pa poglobi
razumevanje skupnih značilnosti, razlik in posebnosti. V pomoč jezikovnim in mednarodnim
3
senzibilizacijam so koncepti, ki so poznani pod kratico ELBE.
Pouk daje prostor igrivim elementom in jezikovni komunikaciji. Na predšolski stopnji je učni pristop
v osnovi igriv.
Pouk usposobi učenke in učence za postopno samostojno učenje.

4.2 Ocenjevanje učenk in učencev
Od drugega razreda osnovne šole dalje prejemajo učenke in učenci za svoje dosežke in napredke
pri pouku HSK oceno. To oceno podajo samo učitelji pouka HSK, čigar organizatorji so priznani.
Ocena se zabeleži konec vsakega semestra za posameznega učenca na predpisanem obrazcu
4
(Formular Attest). Razredniki prepišejo to oceno v spričevalo züriške javne šole. Na predšolski
stopnji in v prvem razredu otroci ne prejemajo ocen. Učitelji pouka HSK lahko staršem v obliki
pogovora podajo mnenje o učenčevem napredku.
Ocene nas informirajo o tem, katere učne cilje je učenec pri pouku HSK dosegel in kateri so
nadaljnji učni cilji, ki naj bi bili doseženi. Samoiniciativno lahko učitelji pouka HSK v obrazec
(Formular Attest) vpišejo tudi oceno za posamezne kompetence jezika: slušno razumevanje, bralno
razumevanje, govorjenje, pisanje, poznavanje države in kulture (Človek in okolje).
Ocenjevanje je vezano na učne cilje učnega načrta, ki ga izdela organizator pouka HSK. Le-ta pa
se orientira po tem okvirnem učnem načrtu. Ocene opišejo dosežke pri učnem predmetu in ne
vključujejo ocene za obnašanje, skrbnost in točnost. Pri ocenjevanju velja enaka lestvica ocen kot v
javnih šolah.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

ELBE pomeni Eveil aux langues – Language awareness – jezikovna zavest. Ta kratica ni usmerjena v pridobivanje jezika
in njegovih struktur. V središču pozornosti je raziskovanje, primerjanje in odkrivanje jezika. Za to obstaja veliko različnih
učnih pripomočkov.

4

Po 8. členu – izdaja šolskih spričeval (člen-spričevala) iz 1. 9. 2008.
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Ocena poda skupne dosežke otroka pri pouku. Ne uporablja samo dosežkov s formalnih testiranj,
ampak vključuje tudi učiteljeve ugotovitve o učencu na podlagi opazovanja učenca pri različnih
dejavnostih v okviru pouka. Zato ocena ni samo povprečna ocena enega preizkusa.
Kot pripomoček – po možnosti v dogovoru z razrednikom – se lahko uporablja tudi evropski
jezikovni portfolijo (EJP). Le-ta služi učečim, da svoje pridobljene kompetence samostojno ocenijo
in dokažejo. Lahko ga uporabijo tudi kot orodje za določitev svojih nadaljnjih učnih ciljev.
Učitelji pouka HSK lahko pri ocenjevanju učenk in učencev (posebej pri poklicnem usmerjanju) na
podlagi prošnje sodelujejo z razrednikom.

4.3 Domače naloge
Domače naloge lahko služijo kot pripomoček učnemu procesu tako, da omogočajo otrokom tudi
izven pouka ponovno priti v stik z učno vsebino in jo še podrobneje predelati. Praviloma bi morali
biti otroci sposobni sami, brez direktne pomoči staršev, rešiti domače naloge. Seveda je smiselno,
da k delu vključimo tudi jezikovne kompetence staršev, ki govorijo jezik porekla, predvsem za
izvedbo dialogov in igrivih domačih nalog. Pri tem se pričakuje, da se starši zanimajo za učenje
svojih otrok. Učitelji upoštevajo pri dajanju domačih nalog učenčeve sposobnosti in zmogljivosti. S
tem preprečijo njihovo preobremenitev in jih motivirajo k njim prilagojenimi izzivom.

4.4 Učila in učni pripomočki
Organizator pouka HSK izbere in zagotovi učila in učne pripomočke. Pri tem naj bodo upoštevane
različne učne sposobnosti, učni cilji in specifične situacije (dvojezičnost, migracijske izkušnje) učenk
in učencev. Učila in učni pripomočki pomagajo izpolnjevati zahteve tega okvirnega učnega načrta.

4.5 Izbira učne metode
Pri oblikovanju pouka imajo učitelji HSK – v okviru osnovnih didaktičnih zakonov tega okvirnega
učnega načrta – prosto izbiro učnih metod. Izberejo tisto, ki v določeni učni situaciji najbolj ustreza
ciljem in vsebini pouka pa tudi učenkam in učencem ter učiteljem. Pri tem naj bodo pozorni, da
uporabljajo raznolike učne metode, kot so direktna navodila, raziskovalno učenje, plansko učenje,
projektno učenje, sodelovalno učenje.
Izbor učne metode ni vedno lahek, ker so šolske skupine zelo pogosto heterogene. Učenke in
učenci izhajajo iz različnih razredov ali šol, so različnih starosti in jezikovnih sposobnosti ter imajo
različne življenjepise z različnimi ozadji.

4.6 Politična in konfesionalna nevtralnost
Pouk HSK je politično in konfesionalno nevtralen. Izhaja iz pluralističnega sveta in se odpoveduje
vsaki politični in nacionalni doktrini. Če se ukvarja z vero, je njegov cilj spoznavanje religije in ne
priznavanje določenega verovanja ali izvajanje verskega obreda.

!
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5 Učno področje „Jezik“
5.1 Pomen in posebnosti učnega področja
Pouk HSK poteka v ustreznem knjižnem jeziku. Vključuje tudi otrokovo predznanje jezika porekla,
ki se individualno zelo razlikuje in lahko zajema tudi narečne oblike.
Pouk upošteva, da lahko otrokove kompetence v jeziku porekla ustrezajo znanju prvega ali drugega
jezika. Zato učitelj individualizira pouk, kolikor je možno in potrebno. Pri tem lahko uporabi
didaktične elemente, ki obravnavajo učni jezik kot prvi, drugi ali tuj jezik.
Otroci in mladostniki širijo svoje jezikovno razumevanje tako, da – svoji stopnji primerno – učni jezik
primerjajo z nemščino. Pri tem dojamejo pomembne interference in analogije med obema jezikoma.
Za posredovanje pravopisnih in slovničnih pravil je odločilna normirana raba jezika v državi porekla.
Učenke in učenci se pravopisa in slovnice ne učijo kot samo sebi v namen.
Urjenje besednega zaklada jih usposobi, da se znajo primerno izraziti v različnih situacijah in na
različne teme.
Učenke in učenci naj čim pogosteje in neposredno doživijo, kako lahko uporabijo govorjeni in pisani
jezik. Učitelj zato vključuje njihove predloge in aktualne dogodke. Pri izbranih klasičnih in modernih
literarnih besedilih s kreativnimi pristopi spodbuja zanimanje za knjižni jezik.
Učenke in učenci v svojem jeziku porekla ne širijo samo osnovnih jezikovnih veščin, ki jih
potrebujejo za vsak dan – tako imenovanih Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS).
Usvojijo tudi jezikovne kompetence, ki so odločilne za kognitivno učenje v šoli: Cognitive Academic
Language Proficiency (CALP). CALP-kompetence so tiste, ki jim omogočajo razumevanje
kompleksnih dejstev in abstrakcij, prepoznavanje vzročnih zvez ali strukturiranje lastnega besedila.
Pouk HSK tako pomaga pri prestopu od BISC-registrov do CAPL-registrov. Krepi zavedanje učenk
in učencev o razliki med jezikovnimi registri in jih uči, kako jih lahko uporabijo.
Učenke in učenci dobijo vpogled, kako se jezik v njihovi državi porekla spreminja in razvija.
V javni šoli bodo vsi otroci opismenjeni v nemščini in v latinični pisavi. Pri pouku HSK pa se učenke
in učenci naučijo tudi pisavo jezika porekla. Če se tam učijo popolnoma druge pisave, kot na primer
arabsko ali kitajsko, potekajo procesi opismenjevanja v veliki meri neodvisno med seboj in jih ni
potrebno tesneje usklajevati. Če pa se pri pouku HSK učijo latinico ali cirilico, mora učitelj HSK
upoštevati nemško opismenjevanje v javni šoli, da prepreči zmedenost v učnem procesu. Poznati
mora razlike nemške abecede in abecede HSK ter le-te znati tudi predstaviti. Če poteka uvajanje v
oba jezika istočasno, se učitelj seznani s stanjem in metodami opismenjevanja v javni šoli otrok. Če
je mogoče, se učitelj HSK uskladi z učiteljem javne šole.
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5.2 Usmerjevalni cilji „Jezik“
Opomba k usmerjevalnim ciljem
Sledeči usmerjevalni cilji so delno formulirani kot usmerjevalni cilji za „Jezik“ v učnem načrtu
züriške javne šole, delno pa so formulirani dodatno. Doseženi naj bi bili ob koncu obveznega
šolanja.

Podpora funkcionalni večjezičnosti
Učenke in učenci pridobijo v svojem jeziku porekla kompetence, ki skupaj s kompetencami v
nemščini in tujih jezikih pripomorejo k funkcionalni večjezičnosti. V središču sta torej funkciji:
razumeti in biti razumljen v pisni in ustni obliki. Jezikovna dovršenost ima pri tem manjšo vlogo.

Poslušanje in razumevanje
Učenke in učenci razumejo govor v svojem jeziku porekla. Sposobni so slediti razpravam,
predavanjem, radijskim in televizijskim oddajam o splošnih temah in zavzeti kritičen odnos do tega,
kar slišijo. Učijo se tudi interpretirati, kar sporočata intonacija glasu in govorica telesa.

Branje
Učenke in učenci radi berejo. Izkusijo, da je lahko branje zabavno in da bogati.
Književnost je izrazno sredstvo v vsaki kulturi. Učenke in učenci naj na izbranih primerih spoznajo
različne literarne oblike. Vedo, kje lahko dobijo knjige v svojem jeziku porekla.
Poznajo različne medije in vrste besedil.
Sposobni so: razbrati informacije iz besedil in poizvedovati ter povprašati po nerazumljenem.

Govorjenje
Učitelj ustvari govorne situacije, ki so za otroke in mladostnike pomembne in spodbujajo govorno
interakcijo med njimi.
Učenke in učenci so sposobni oblikovati vsebine, izraziti mnenja in občutke. Sposobni so tudi
razumeti izjave drugih in postavljati vprašanja.
Sposobni so pripovedovati zgodbe, glasno brati besedila, jih oblikovati in prosto podajati.

Pisanje
Učenke in učenci radi pišejo.
Med seboj si redno prebirajo besedila, ki so jih sami ustvarili in si dajejo povratne informacije. Na ta
način izkusijo pisanje kot socialni proces, pri katerem ni v središču samo končni izdelek.
Sposobni so oblikovati svoje lastne misli, resnične in izmišljene vsebine. Glede na svojo starost
lahko besedila slovnično in pravopisno pravilno napišejo, po potrebi s pomočjo slovarjev in
priročnikov.
Doživljajo, da imajo tudi v jeziku porekla veliko priložnosti, da se lahko pisno izrazijo na različne
načine.
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Razmišljanje o jeziku
Stopenjske jezikovne primerjave med učnim jezikom in nemščino učenkam in učencem omogočajo
prepoznavanje posebnosti in skupnih značilnosti teh jezikov. Večjezičnost doživijo kot obogatitev.
Učenke in učenci doživljajo jezik kot raznolik, živ in spremenljiv. Naučijo se ga uporabiti različno
glede na situacijo. Spoznajo, da je bogastvo njihovega besedišča in način izražanja neposredno
povezan z njihovimi interesi za jezik porekla. Jezik porekla doživijo na posameznih strokovnih
področjih tudi kot strokovni jezik.
Pri poslušanju, branju, pisanju in govorjenju učenke in učenci pridobijo osnovno slovnično znanje in
se ga naučijo uporabljati. Razumejo, da s pomočjo ciljnih vprašanj in poizvedovanj širijo svoje
znanje o jeziku.
Učenke in učenci se naučijo razlikovati med narečjem in knjižnim jezikom porekla. Postopno se jih
usmerja od narečnih oblik h knjižnemu jeziku.

Pisava in njena grafična oblika
Učenke in učenci poznajo pisavo svojega jezika porekla.
Pisalni materiali in pisno oblikovanje so v ustrezni obliki glede na namen pisnega besedila.

12
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6 Učno področje »Človek in okolje«
6.1 Pomen in posebnosti učnega področja
Učenke in učenci se pri pouku HSK obravnavajo kot dvojezični otroci priseljenih družin ali kot otroci
večjezičnih družin. Jezik porekla in podobne migracijske ter manjšinske izkušnje jih povezujejo v
učni skupini (razredu) med seboj. Različne so samo njihove osebne izkušnje in njihov odnos do
države porekla. Pouk upošteva različnosti znotraj države porekla glede na versko pripadnost,
svetovni nazor, socialni status in lokalno geografijo.
Pouk obravnava predstave o vrednotah države porekla. Le-te lahko primerja z vrednotami, ki veljajo
v Švici. Pri tem učenke in učenci ozavestijo razlike in podobnosti med vrednotami omenjenih držav
in si izoblikujejo svoje lastne. Ta proces zahteva razvoj samostojne osebnosti, ki je sposobna
vključiti različne sisteme v tej povezavi. Istočasno pa se pri učenkah in učencih krepi razvoj
samozavesti.
Pouk obravnava strokovne teme in poglablja znanja kulture porekla. S pomočjo konkretnih situacij
pa so lahko s Švico narejene tudi primerjalne povezave.
Pouk odseva izkušnje, ki so nastale s priseljevanjem ter odseljevanjem in tiste, ki so povezane z
vsakdanjim skupnim življenjem v večkulturni družbi.
S pomočjo vzorčnih primerov učenke in učenci spoznavajo zgodovino in geografijo države porekla.
Iščejo vzporednice med današnjim življenjem v državi porekla in v Švici.
Pouk zahteva odprt in toleranten odnos. Učenke in učenci razširijo svoje sposobnosti s tem, da
lahko živijo spoštljivo skupaj z ljudmi, ki imajo različna kulturna ozadja, da lahko med seboj lažje
poiščejo kompromise in da rešitve konfliktnih situacij iščejo na miren način. K tem medkulturnim
kompetencam spadajo tudi primerjave, ki so brez negativnih predsodkov. Na primer primerjava
med regijami države porekla, narečji, jeziki, verami ali med državo porekla in Švico ter med državo
porekla in drugimi državami.

6.2 Usmerjevalni cilji »Človek in okolje«
Opombe k usmerjevalnim ciljem
Sledeči usmerjevalni cilji so delno formulirani kot usmerjevalni cilji za „Človek in okolje“ v učnem
načrtu züriške javne šole, delno pa so formulirani dodatno. Doseženi naj bi bili ob koncu obveznega
šolanja.

Posameznik in skupnost
V kontaktu s sočlovekom se učenke in učenci naučijo prisluhniti in razumeti sogovornika ter
ozavestiti svoja čustva. Vedno znova preverjajo sliko, ki so si jo naredili o sebi in drugih.
Temeljito se spoprimejo z življenjskimi okolji države porekla in Švice ter si pri tem razvijejo svojo
odprtost. Naučijo se reflektirati čustva svoje pripadnosti k različnim življenjskim okoljem in le-te
integrirati v svojo osebnost. Z vsemi razhajajočimi lojalnostmi pa najdejo konstruktivno pot.
Skozi ozaveščene razprave in izkušnj iz družine, prijateljstev, šole, države porekla, etnične
skupnosti in verskih institucij dobijo vpogled v večplastnost socialne povezanosti in vzajemnega
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učinkovanja. Spoznajo, da je posameznik kot del družbe pod tem vplivom in da se ta vpliv čuti v
njegovem življenju.
Razpravljejo o verstvih, ki so del zgodovine in kulture njihove države porekla. Pri tem govorimo o
pouku o verstvih in ne o konfesionalnem verskem pouku (poglavje 4.6). Učenke in učenci razširijo
svoje razumevanje različnih verstev tako, da primerjajo le-te med seboj, npr. primerjajo različna
verstva v državi porekla ali pa verstva v državi porekla primerjajo z verstvi v Švici.
Učenke in učenci spoznajo, da je v bivanju s sočlovekom nepogrešljiva obojestranska obzirnost in
upoštevanje pravil. Jasno pa jim je tudi, da takšna pravila o vrednotah in normah temeljijo na
spremembah in se spreminjajo.
Spoznajo, da je veliko odgovorov na osnovna življenjska vprašanja odvisnih od osebnega
vrednostnega sistema in življenjskega nazora. Poznajo vrednostna merila in tradicijo države
porekla ter Švice.
Sposobni so se držati socialnih dolžnosti. Konflikte poskušajo razreševati brez naslija, s pogovori in
medsebojnim spoštovanjem. S prizadevnim sooblikovanjem svojega lastnega razvoja se učijo
odgovorne izrabe svoje svobode.
Med odraščanjem se naučijo poimenovati svoja in tuja čustva ter se naučijo pogovarjati o novih
izzivih.
Osnovna znanja o duhovnih, duševnih in telesnih človeških procesih in ustrezno besedišče v jeziku
porekla jim pomagajo pri poglobljenem razumevanju sebe in sočloveka ter jih s tem usmerjajo v
njihovem življenju. Opremljeni so s potrebnimi pojmi, ki jim dovoljujejo govoriti o lastnih
zaznavanjih, potrebah in željah.
Do svojega psihičnega in fizičnega zdravja ter do zdravja soljudi so zavestno odgovorni.

Narava in tehnika
Učenke in učenci pridobijo zavedanje za skupno delovanja narave, tehnike in človeka v smislu
univerzalno veljavnih zakonov.
Razumejo različne (tehnološke) razvojne stopnje. Ukvarjajo se s temami o naravi, človeku in tehniki
ter tako razširijo pripadajoče besedišče v svojem jeziku porekla.

Dom in svet
Učenke in učenci se z zanimanjem in odprtostjo srečujejo z neposrednim okoljem in s svojo državo
porekla.
S svojimi raziskovanji in s pomočjo slik, zemljevidov ter drugih medijev pridobijo, zahvaljujoč se
refleksiji in primerjavam s Švico, raznoliko sliko svoje države porekla.
Geografske, gospodarske in ekološke vsebine razširijo spoznanja o državi porekla. Ta osnovno
orientirana znanja jim pomagajo pri celostni obravnavi spoznanj, prav tako so v pomoč, ko morajo
informacije iz različnih virov ustrezno razvrstiti in pretehtati ali pa se znajti v državi porekla.
Obravnavajo življenjske in delovne situacije v državi porekla in jih primerjajo s tistimi, ki veljajo v
Švici.
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Dobro poznajo državo porekla. Pripadnike različnih skupin prebivalcev v državi porekla in v Švici
obravnavajo čim bolj nepristransko. Pri tem se potrudijo razumeti njihove vrednote in oblike
življenja. Spoznajo tuje in lastne predsodke in se naučijo z njimi sodelovalno soočiti.

Preteklost, sedanjost, prihodnost
Učenke in učenci so pozorni in varujejo tako preteklo kot sedanjo kulturno lastnino države porekla.
Na podlagi osnovnega usmerjenega znanja zmorejo urejati tako zgodovinske kot aktualne
dogodke, procese in dokaze iz države porekla. Pri tem ima pomembno vlogo migracijska zgodovina
lastne skupine.
Na izbranih primerih se učijo, da je lahko vsak opis subjektivno ovrednoten. Razvijajo večje
razumevanje do različnih pogledov in interesov svojih zgodovinskih ozadij.
Učenke in učenci spoznajo, da ljudje s čutenjem, mišljenjem in delovanjem vplivajo na razvoj.
Ukvarjajo se z regionalnimi, nacionalnimi in globalnimi problemi ter upoštevajo njihove vplive na
neposreden življenjski prostor.
Imajo vpogled v povezanost med politiko, gospodarstvom in kulturo.
Poznajo možnosti, kako vplivati in nositi odgovornost za svoj sedanji in bodoči razvoj.
Poznajo bistvene človekove pravice, vključujoč pravice otrok, in se zgledujejo po njih.

!
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7 K pouku na posameznih stopnjah
Cilji v tem okvirnem učnem načrtu niso razdeljeni na posamezne stopnje šolanja, saj se le-ti
razdelijo šele na nivoju okvirnih ciljev. Posameznim organizatorjem pouka je prepuščeno definiranje
nivojsko ustreznih okvirnih ciljev in pripadajočih vsebin tako, da lahko učitelji pripravijo konkreten
pouk. Sledeče je omejeno na osnovna razmišljanja k posameznim stopnjam.

7.1 Posebnosti posameznih stopenj
Vrtec (predšolska stopnja)
Otroci te starosti se učijo preko čutnih izkušenj in ravnanj, samostojno ali s posnemanjem. Učijo se
izkustveno. Kar se mimogrede ali nenamerno naučijo, s pomočjo učitelja strnejo v pojme in
spremenijo v eksplicitno znanje. Ko na primer skočijo z lestve, se ob tem naučijo izraz lestev, učijo
pa se tudi tehnike skakanja ter doživijo občutke strahu in uspeha. Pouk se odvija v skladu z
vsakdanjimi doživetji otrok in ustvarja situacije za lastna dejanja in izkušnje.
Pouk nudi doživetja, preko katerih se otroci učijo slike in predstave izraziti z besedami in stavki.
Spodbujanje besednega zaklada se – poleg življenjskega okolja otrok – ozira tudi na funkcionalne
besede za prostorsko orientacijo (kje, zadaj, nad itd.) in logične odnose (več, manj, enako veliko
itd.).
Pouk na igriv način seznani otroke s svetom slikanic in besedil. Otroci se učijo, da imajo simboli,
znaki in piktogrami iz njihovega vsakdana določen pomen.
Otroci prepoznajo zapis in funkcijo pisave. Vadijo ciljno in kontrolirano rokovanje z različnimi
materiali za pisanje. Učijo se prepoznati in napisati svoje ime. Glede na svoje individualne
sposobnosti začnejo brati in pisati. V vseh jezikovnih skupinah se to ne zgodi na enak način: če se
uči latinica, otroci pri teh letih berejo in pišejo le, če sami tako želijo. Pri drugih skupinah ima lahko
učenje pisanja večjo vrednost. (primerjaj poglavje 5.1)

Nižja stopnja (prva triada)
Izhodišča so vsakdanje in osebne izkušnje otrok v družini, v državi porekla in v Švici. Navezanost
otrok na družino in usmeritev glede na njihove vrednote je pri tej starosti še zelo močna.
Pri pouku se spodbujajo vsa jezikovna področja. Slušno razumevanje in govorjenje, branje in
pisanje. Pri tem so uporabne predvsem igrive učne oblike. Uvajanje v branje in pisanje vključuje
enako opismenjevanje kot v nemškem jeziku. Da bi preprečili nesporazume, učitelj, kjer je to
potrebno, dela primerjave z nemško abecedo. (primerjaj poglavje 5.1)

Srednja stopnja (druga triada)
Za otroke srednje stopnje je skupina enako strarih vrstnikov zelo pomembna. Razvijajo naravna
zanimanja za različne načine življenja in življenjska okolja, s katerimi stopajo v stik. Do svojega
okolja (družina, šola) imajo na splošno pozitiven odnos in ga ne postavljajo pod vprašaj. Po pravilu
so do svoje kulture porekla nepristranski, odprti in spontani ter se zanimajo za veze in povezave s
svojo družino v državi porekla.
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Pri pouku se spodbujajo vsa jezikovna področja – poslušanje, govorjenje, branje in pisanje.
Posebna pozornost se posveča širjenju kompetenc v zahtevnem in kompleksnem jezikovnem
registru (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP).

Sekundarna stopnja I (tretja triada)
Na sekundarni stopnji I mladi že razvijejo sposobnost kritičnega mišljenja in tako razločujejo med
lastnimi vrednotami in tistimi, ki veljajo v okolju. Posledično pogosto zavračajo podedovane
vrednote in norme ali pa jih idealizirajo. Pogosto se sprašujejo tudi o smislu pouka HSK.
Učitelji razumejo ta preobrat in zato poskušajo v pouk kritično vnesti različne (življenjske) modele. S
tem pomagajo mladim pri njihovi orientaciji, osebnostnem razvoju in pri iskanju lastne poti. Posebno
podpirajo mlade pri zbiranju različnih izkušenj, vrednostnih predstav in pripadnosti ter vključevanju
le-teh v njihovo življenje.
Pouk HSK upošteva individualne sposobnosti in znanja mladih. Spodbuja učenke in učence k
vnašanju njihovega specifičnega medkulturnega in kulturnega znanja – ne samo pri pouku HSK,
temveč tudi pri pouku javne šole in zunaj nje.
Posebno pomembno vrednostno predstavo pri pouku imata govorna in pisna komunikacija,
jezikovna razmišljanja in medijska vzgoja. Mladi dobijo priložnost uporabljati pridobljene
kompetence različnih jezikov (jezik porekla, nemščina, francoščina, angleščina), iščejo podobnosti
in povezujejo svoja znanja. S tem razširijo svojo jezkovno kompetenco in kompetenco ravnanja.
Pouk podpira mlade pri razvoju njihove poklicne perspektive in pri vključevanju v poklicno okolje.
Še posebno jih podpira pri uporabi in zavedanju njihovih dvojezičnih in medkulturnih kompetenc kot
prednost in dodaten vir.

7.2 Stopnje in teme – pregled
Sledeča tabela nudi pregled, katere teme se lahko obravnavajo na posameznih stopnjah pouka
HSK. Tabela zajema veliko tematskih predlogov. Glede na omejeno število učnih ur mora učitelj
narediti izbor tem.
Pri večini tem je zelo priporočljivo, da se pri pouku delajo primerjave med jeziki oziroma med
življenjskimi okolji. Lahko bi se na primer pogovarjali o podobnosti in razlikah norm v vrtcu in
družini. Pri vseh temah te primerjave niso definirane.

!

!
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Teme

Predšolska
stopnja (vrtec)

Nižja stopnja
(prva triada)

Jaz in drugi
– sobivanje

medsebojno
spoznavanje;

se pozdraviti, se
(med seboj)
predstaviti;
olika in pravila
vedenja;

vrtec: pravila,
potek in norme;
rituali;

Srednja stopnja
(druga triada)

Sekundarna
stopnja I
(tretja triada)

različne skupine
in kulture: enaka
in različna pravila
ter vrednote,
medsebojno
spoštovanje in
obojestransko
priznavanje,
konflikti in
strategije
reševanja;

posameznik in
skupina, pripadati
in biti tuj;

šola: pravila,
potek in norme;

sobivanje večine
in manjšin:
integracija,
rasizem, aktualne
debate in dogodki;

skupaj z drugimi
nekaj narediti ali
doživeti;
prijateljstvo;
prepir;

prijateljstvo;
prepir.

kaj že lahko
storim sam.
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kdo sem jaz: kaj
me določa, kam
spadam;

vzorniki in idoli: iz
športa, znanosti,
kulture in
zgodovine;

vloge spolov:
dečki – deklice;

odnosi z
nasprotnim
spolom (tudi
kulturnospecifična
pričakovanja);

otrokove pravice.

človekove
pravice.
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Teme

Predšolska
stopnja (vrtec)

Nižja stopnja
(prva triada)

Srednja stopnja
(druga triada)

Sekundarna
stopnja I
(tretja triada)

Družina

moja družina in
sorodstvo.

moja družina in
sorodstvo; pravila
in norme v družini.

razdelitev dela in
nalog v družini;

vloge družinskih
članov:
spreminjanje
skozi čas,
kulturne razlike;
moje (lastno)
razumevanje vlog;

zgodba moje
družine:
generacije in
rodovnik;

funkcija in oblike
družine v
odvisnosti od
zgodovine in
kulture;

različne oblike
družin.
lastne vrednote;
etika.
Igra in prosti čas

igrati se: skupaj,
na različnih krajih,
z različnimi
igračami;

igrati se: skupaj,
na različnih krajih,
z različnimi
igračami;
moderne in
tradicionalne igre
in igrače;

sprostiti in spočiti
se;

sprostiti in spočiti
se;

prosti čas in
hobiji.

načrtovanje
prostega časa;
šport; mladinska
skupina;

načrtovanje
prostega časa;
srečanja mladih;
kultura za mlade
(glasba, jezik);
vrstniška skupina
(Peergroup);
društva;

rokovanje z
digitalnimi in
drugimi mediji.

rokovanje z
digitalnimi in
drugimi mediji;

orodja in delovni
pripomočki.

reklame.
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Teme

Predšolska
stopnja (vrtec)

Nižja stopnja
(prva triada)

Srednja stopnja
(druga triada)

Sekundarna
stopnja I
(tretja triada)

Bivanje, soseska
in mesto

okolje doma in v
vrtcu;

naše stanovanje:
hiša in okolica;

hiše in bivanje
(tudi slojno
specifični vidiki);

bivanje in stili
gradnje:
zgodovinski
razvoji;

moja pot v šolo;

moja pot v šolo;

soseska / vas;
prodajalne.

mesta in
urbanizacija (kot
svetovni razvoj).

promet in
prometna
sredstva.

prometna
sredstva.

rojstni dan in
druga
praznovanja;

rojstni dnevi in
druga pomembna
praznovanja,
različne vrste
praznovanj;

različno
praznovanje
praznikov;
religiozna
tradicija;

kultura prostega
časa in zabave;

oblačila.

različna oblačila
glede na
priložnost.

moda oblačil skozi
čas; delovna
oblačila, oblačila
in vloge / status,
izdelki priznane
blagovne znamke.

moda in rituali v
zgodovinskih
obdobjih.

moje telo: deli
telesa, telesna
integriteta mene
in drugih;

človeško telo; pet
čutil;

higiena;

higiena;

zdravje in
bolezen; zdravo
življenje;

šport; odvisnosti;

prehranjevalne
navade: zdrava
hrana in pijača.

izvor hrane,
zelenjava in sadje
po letnih časih.

prehranjevanje:
različne kulture
prehranjevanja, ki
so pogojene s
kulturo, zgodovino
in okoljem.

Prazniki, običaji
in moda

Zdravje in hrana

zdravnik;
zdrava hrana in
pijača.
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Teme

Predšolska
stopnja (vrtec)

Nižja stopnja
(prva triada)

Srednja stopnja
(druga triada)

Geografija

geografski opisi
izkušenj in
doživetij otrok
(kraj bivanja,
država porekla,
Švica, sosednje
države, ipd.).

pojmi prostorske
orientacije;

pojmi prostorske
razčlenitve;

moja država
porekla:
geografski
pregled in
podnebje.

pomemba
vodovja, hribovja
in mesta države
porekla.

živali;

hišne živali: živali
in rastiline; gozd;

živalske in
rastlinske vrste;

sadje in
zelenjava;

sadje in
zelenjava; štirje
elementi;

prehranjevalna
veriga;

letni časi in
spremembe v
naravi;

letni časi;

vreme in
vremenska
napoved;

pojmi za čas (leto,
mesec, teden,
dan, ura, deli
dneva, včeraj,
danes, jutri, itd.);

ura;

Narava in
tehnika

skrb za okolje,
ekološke
katastrofe.

Sekundarna
stopnja I
(tretja triada)

geografske
značilnosti regij
države poreka.

ekologija,
ogrožanje in skrb
za okolje
(recikliranja in
odstranjevanje
odpadkov);
aktualne debate iz
znanosti (poskusi
na živalih, gensko
raziskovanje itd.);

gospodinjski
aparati.

kolo.

digitalne igrače in
komunikacijske
naprave.
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Teme

Predšolska
stopnja (vrtec)

Nižja stopnja
(prva triada)

Srednja stopnja
(druga triada)

Sekundarna
stopnja I
(tretja triada)

Literatura in
umetnost

pesmi, rime,
pravljice,
slikanice;

pesmi, verzi,
pravljice,
slikanice;

zgodbe;
pripovedke, basni,
pesmi,
medkulturna
knjižnica;

književna dela iz
klasike in
moderne;

barve;

filmi.

filmi.

filmi;

samostojno
ustvariti izdelek in
se o njem z
drugimi
pogovarjati.
Preteklost in
zgodovina

„ko sem bil
majhen“;

umetnostna
vzgoja, glasba in
druge umetnostne
veje; umetniki in
umetnice.
„ko sem bil
majhen“;

zgodovina moje
družine, migracija;

moj življenjepis
(na primer v
povezavi z
učenjem in z
jezikom);

osebne izkušnje iz
države porekla:
potovanja in
počitnice.

zgodovina države
porekla, pomembi
dogodki, miti o
nastanku.

aktualni socialni in
politični razvoj v
državi porekla;

razlike med nekoč
in danes;
osebne izkušnje iz
države porekla:
potovanja in
počitnice.

pouk o verstvih;
politično
osveščanje (med
drugim volitve in
glasovanje).
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Teme

Predšolska
stopnja (vrtec)

Nižja stopnja
(prva triada)

Srednja stopnja
(druga triada)

Sekundarna
stopnja I
(tretja triada)

Delovno okolje
in izobrazba

poklici ljudi iz
osebnega okolja
(mama, oče,
vzgojiteljica);
prodajalec,
zdravnik.

poklici v šolah in v
javnih institucijah
(gostinstvo,
policija,
bolnišnica,
prodaja, itd.).

sanjski poklic;
zgledne osebnosti
iz različnih
poklicnih panog;

izbira poklica in
prehod v delovni
svet ali v nadaljnje
izobraževanje v
Švici in državi
porekla: poklici,
pogoji in razlike
med državami;

pomen izobrazbe
in dela.

poklic in
identiteta: raba
lastnih jezikovnih
in medkulturnih
kompetenc;
specifična
vprašanja gleda
na spol;
gospodarstvo:
različni sektorji,
zgodovinski
razvoj,
bezposelnost,
sindikat.
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8 Slovar
Sledeči opisi razlagajo izraze, ki so uporabljeni v besedilu.

Dežela porekla, država porekla
Dežela porekla otroka je država, v kateri je on sam prvotno prebival ali pa so tam prebivali njegovi
starši (ali eden izmed staršev) in drugi sorodniki.

Drugi jezik, nemščina kot drugi jezik (Deutsch als Zweitesprache – DaZ)
Drugi jezik je tisti jezik, ki se ga posameznik kot drugega nauči. Pri otrocih z migracijskim ozadjem
je to praviloma jezik, ki jim omogoča, da se lahko sporazumevajo v lokalni jezikovni skupnosti, v
našem primeru je to nemščina. Iz tega izhaja tudi raba strokovnega izraza nemščina kot drugi jezik,
okrajšano z DaZ. Seveda pa nemščina pri vseh teh otrocih ni drugi jezik. Če otrok pripada tretji
migracijski generaciji, se le-ta največkrat nemščino nauči kot prvi jezik, jezik porekla pa kot drugi
jezik ali kot drugi prvi jezik (primarna dvojezičnost).

Dvojezičnost
Glej prvi jezik in dvojezičnost.

Dvojezičnost, dvojezičen
V širšem pomenu besede je dvojezična (bilingualna) tista oseba, ki ima aktivne in pasivne
kompetence za rabo dveh jezikov. V tem okvirnem učnem načrtu lahko najdemo še ožjo definicijo
uporabe: kot dvojezični so tu mišljeni le tisti otroci, ki govorijo nemško in še en jezik ali več
nenemških jezikov porekla.
(Dvojezičnost je v tem okvirnem učnem načrtu definirana drugače kot večjezičnost. Glej razlago
pojma v zgornjem delu.)

Identiteta, bikulturna identiteta
Okvirni učni načrt razume pod pojmom identiteta osebno interpretacijo samostojnega posameznika.
K temu spada subjektivno doživljanje lastne situacije, lastne kontinuitete in posebnosti. Identiteta ni
nespremenljiva, temveč je dinamična in procesna. Odločilno se oblikuje v socialnih interakcijah z
drugimi ljudmi in s tem skozi jezik. Pod pojmom bikulturna identiteta se razume subjektivno doživet
občutek o istočasnem pripadanju dvema (ali več) različnim skupinam; etničnim, jezikovnim ipd.

Integracija
Pod pojmom integracija razumemo proces, v katerem dosežejo osebe in skupine z različnim
socialnim, kulturnim in jezikovnim ozadjem enakopravno socialno in politično udeležbo v družbi ter
se jih spoštuje z njihovimi posebnimi jezikovnimi in kulturnimi ozadji.

Interferenca
O interferenci govorimo, če se elementi ali strukture prvega jezika prenesejo na nek drug jezik,
vendar tam niso slovnično ali semantično ustrezne; na primer v nemščini „bekommen“ in v
angleščini „become“.
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Jezik družine
Gre za jezik, ki se na splošno govori v družinskem krogu (v posameznih primerih gre lahko tudi za
več jezikov).

Jezik okolja
Jezik okolja je pogovorni jezik, ki se večinoma govori v okolju. To je švicarsko-nemško narečje.

Jezik porekla
Jezik porekla otroka je tisti jezik, ki je v njegovi državi porekla jezik okolja ali knjižni jezik. Če otrok
pripada drugi ali tretji generaciji priseljencev, njegov jezik porekla ni nujno tudi njegov prvi jezik.
Okvirni učni načrt zato učni jezik pri HSK-pouku ne imenuje prvi jezik, temveč jezik porekla.

Jezik in kultura porekla (HSK)
Glej poglavje 3.1 in 3.2.

Knjižni jezik
Knjižni jezik je normiran jezik jezikovne skupine, je pisni jezik, uradni jezik, literarni jezik, itd. Knjižni
jezik je sinonim za pojem visoki jezik, ki pa se danes manj uporablja. Knjižni jezik podlega
normiranju, ki je posredovano in nadzorovano preko medijev, predvsem pa preko šolskega sistema.
Obvladovanje tega jezika je glavni cilj in prizadevanje jezikovne didaktike v šolah.

Kognitivno-znanstveni jezik (CALP) Cognitive Academic Language Proficiency
Glej osnovne medosebne komunikacijske zmožnosti (BICS).

Kultura
V okvirnem učnem načrtu je kultura predstavljena kot skupek edinstvenih duhovnih, materialnih,
medkulturnih in čustvenih pogledov, ki predstavlja družbo ali etnično skupino. V to nista vključeni
samo umetnost in literatura, temveč tudi življenjske oblike, človekove pravice, vrednote, običaji ter
različne vere. Posamezniki se ne omejujejo samo na svojo kulturo ali svojo etnično skupino. Ne
potrebujejo izkušenj z značilnostmi, lastnostmi, vzorci obnašanj določene kulture samo zato, ker ji
pripadajo. Poleg tega kultura neke družbe ali etnične skupine ni homogena, ne statična ter tudi ne
zaprta. Kulturne izkušnje nenehno ustvarjajo nove pomene kulture. Različne kulturne izkušnje pa
se mešajo med seboj.

Kultura porekla
Kultura porekla otroka ustreza kulturi njegove države porekla ali kulturi etnije, ki ji pripada. Pri
otrocih, ki so odrasli v Švici, se pojem nanaša na starše ali enega izmed staršev, torej na njihovo
državo porekla ali etnijo. Pojem kultura porekla kaže na zgodovino: od tam prihajam jaz oziroma
moja družina. Da bi poudarili aktualno situacijo otrok, okvirni učni načrt namesto tega uporablja
pojem življenjsko okolje.
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Materni jezik
Kot materni jezik je mišljen prvi pridobljeni jezik (prvi jezik). Pojem je nenatančen, ker je definiran
tako, kot da je za pridobitev prvega jezika odločilna samo mama. Okvirni učni načrt govori zato
samo o prvem jeziku.

Medkulturna kompetenca, medkulturno učenje
Medkulturna kompetenca je sposobnost uspešnega delovanja z ljudmi drugih kulturnih krogov.
Lahko je prisotna že v mladih letih ali pa se le-ta razvije skozi medkulturno učenje. Ta proces lahko
olajša izkušnje v različnih življenjskih okoljih, kot je to pri otrocih z migracijskim ozadjem.

Medkulturno prevajanje in posredovanje
To poimenovanje opisuje posredovanje med različnimi življenjskimi okolji in življenjskimi oblikami v
kontekstu migracije. Oseba, ki posreduje med kulturami, zaznava interese različnih skupin
prebivalstva in posameznikov, omogoča srečanja in senzibilizira želje udeleženih. Odgovorna je za
jezikovno razumevanje (od tod prevajanje) med udeleženci v pogovoru. Lahko pripomore k
odpravljanju bojazni in zadržkov druge strani. Tujejezičnim staršem lahko pomaga razumeti
švicarski šolski sistem. Veliko učiteljev HSK se na podlagi svojih poklicnih in biografskih
predpostavk dodatno izobražuje, da bi se lahko udejstvovali v medkulturnem posredovanju.
Obstajajo certificirani tečaji in druge možnosti dodatnih izobraževanj.

Migracijsko ozadje, z migracijskim ozadjem
Formuliranje pojma »z migracijskim ozadjem« se uporablja za združevanje različnih skupin ljudi. V
povezavi s Švico obsega, neodvisno od aktualnih narodnosti, vse ljudi, ki so se sami priselili v Švico
in tiste, ki so v Švici rojeni in imajo najmanj enega priseljenega starša, ki je dobil švicarsko
državljanstvo. Veliko teh ljudi nima svoje migracijske izkušnje in živi že od svojega rojstva v Švici ali
ima švicarsko državljanstvo. Pojem »otroci z migracijskim ozadjem« vključuje tudi otroke, ki nimajo
tujega državljanstva in se tudi niso sami priselili v državo, kljub temu pa je njihova situacija
povezana z migracijo. To odprto poimenovanje nosi s sabo tveganje, da je razlaga pojma migracija
privzeta, čeprav za dotične posameznike nima pomena.

Narečje
Narečje je krajevno ali regionalno omejen jezik ali regionalna različica jezika. Narečja se redko
pojavljajo v pisni obliki. Lahko se močno razlikujejo od knjižnega jezika. Narečje lahko ustreza
jeziku okolja.

Osnovne medosebne komunikacijske zmožnosti (BICS) Basic Interpersonal
Communicative Skills
V povezavi z učenjem jezika je smiselno razlikovati dve temeljni jezikovni zmožnosti. Tiste
jezikovne kompetence, ki se uporabljajo v vsakdanji in neposredni osebni komunikaciji, se v
strokovnem jeziku imenujejo BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills). Kompetence v
kognitivno-znanstvenem jeziku, ki so za šolsko učenje nepogrešljive, se imenujejo CALP (Cognitive
Academic Language Proficiency). BICS se tudi v pisanem besedilu orientirajo glede na ustno
izražanje: stavki so le redko kompleksno sestavljeni, predvsem so nanizani drug za drugim.
Besedišče je vzeto iz vsakdanjega življenja. V nasprotju pa kognitivno-znanstveni jezik zahteva
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višje kompetence, saj je potrebno predstaviti prostorsko in časovno oddaljene stvari ter poznati
slovnične norme in pravopisna pravila. Potrebno je razumeti kompleksnejše stavčne strukture in
zgradbe besedil ter različne besedilne vrste. Navsezadnje je potreben razširjen besedni zaklad in
sposobnost za posredovanje abstraktnih vsebin ter interpretacijo zahtevnih stvarnih besedil.

Otroci z migracijskim ozadjem
Glej migracijsko ozadje.

Prvi jezik
To je prvi jezik socializacije, torej jezik, ki se ga najprej nauči in ki se v družini najpogosteje
uporablja. Običajno se govori o »maternem jeziku«. Spoštovanje in spodbujanje prvega jezika je
temeljno za dober govorni razvoj, četudi postane sčasoma drugi jezik (v našem primeru nemščina)
prevladujoč. Mnogo otrok se najprej ne uči le enega jezika, temveč se hkrati ali časovno rahlo
zamaknjeno učijo dva jezika ali več; na primer, ko vsak izmed staršev govori z otrokom drugačen
jezik. V tem primeru ima otrok torej več prvih jezikov; govorimo o primarni dvojezičnosti.

Strokovni jezik
Strokovni jezik je različica knjižnega jezika, ki je zaznamovan z besednim zakladom, specifičnim za
stroko.

Tuj jezik
Tuj jezik je tisti, ki se ga uči poleg prvega jezika, in sicer izven države, v kateri se govori ta jezik. Ta
jezik torej ni jezik okolja, medtem ko je drugi jezik tisti, ki se ga usvoji v državi bivanja. Tuj jezik se
načeloma uči v šoli; v nemško-švicarskih šolah sta to zlasti francoščina in angleščina.

Tujejezičen
Tujejezični so tisti otroci, ki obvladajo svoj prvi jezik, ne obvladajo ali delno obvladajo pa jezik
okolja; pri nas sta to švicarska nemščina in knjižna nemščina. Tujejezičnost ni statična. Del
tujejezičnih otrok to kmalu preseže s tem, ko postanejo dvojezični.

Učni jezik
S tem je v tem okvirnem učnem načrtu mišljen knjižni jezik določene države ali skupnosti, ki se ga
bo učilo pri določenem pouku jezika in kulture porekla (HSK). Zato se tukaj rabi pojem jezik porekla.

Usvojitev drugega jezika
Didaktika jezika razločuje usvojitev drugega in tujega jezika. Če otrok usvoji drugi jezik v državi, v
kateri se ta jezik govori kot jezik okolja, govorimo o drugem jeziku. Otroci s prvim jezikom, ki ni
nemščina, se naučijo v nemškem delu Švice nemščino kot drugi jezik (DaZ). Pouk jezika poteka v
okviru strokovne jezikovne didaktike, ki se ne more enačiti z didaktiko jezika za nemščino kot prvi
jezik in z didaktiko jezika nemščine kot tuji jezik. V primerjavi s poukom tujih jezikov v javnih šolah
so pri pouku nemščine kot drugega jezika zastavljeni višji cilji, ki jih morajo učenci doseči.
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Večjezičnost, večjezičen
Pojem večjezičnosti opiše posebnost, kadar je posameznik sposoben uporabljati tri jezike ali več.
Pojem se lahko veže tako na posameznika kot na celotno družbo. V Švici je s tem včasih
predstavljena posebnost govorjenja štirih uradnih jezikov. V tem okvirnem učnem načrtu se govori o
večjezičnem posamezniku, če ima ta aktivne ali pasivne jezikovne kompetence treh ali več jezikov,
neodvisno od posameznikove povezanosti z njimi (prvi jezik, drugi jezik, jezik porekla, tuj jezik). V
tem smislu je lahko večjezičen tudi otrok, kadar govori nemščino kot prvi jezik in dodatno še dva
tuja jezika. Kadar je eden od govorjenih jezikov nenemški jezik porekla, poimenuje okvirni učni
načrt posameznika dvojezični otrok.

Zborni jezik
Glej knjižni jezik.

Življenjska okolja
Okvirni učni načrt razume pod pojmom življenjsko okolje skupek stvari, dogodkov in stanj, s
katerimi človek v svoji sedanjosti stopa v interakcijo. Eno življenjsko okolje je samo izsek celotnega
ustvarjenega okolja, ki je odvisen od posameznikove življenjske situacije. Tako ima življenjsko
okolje nekega nemškega zdravnika drugačen vpliv kot pa okolje afriške poljedelke ali hrvaške
priseljeniške deklice iz višjega družbenega sloja ali kot okolje švicarskega dečka iz nižjega
družbenega sloja. Okvirni učni načrt ne razlikuje med kulturo in življenjskim okoljem, vendar pri
drugem pojmu bolj poudarja povezave posameznika z njegovo sedanjostjo, z njegovim ravnanjem
in govorjenjem.
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9 Priloga: Okvirni pogoji
Ta priloga ni del sklepa, ki ga je izdal Svet za izobraževanje (Bildungsratsbeschlusses) dne 28. 2.
2011. Prikazuje medkantonalne in zakonodajne osnove za pouk jezika in kulture porekla (HSK). V
nadaljevanju opisuje Zavod za javno šolstvo (Volksschulamt) Zürich prakso (postopke, organizacijo,
sodelovanje), ki se je razvila iz zakonskih predpisov.

9.1 Medkantonalne osnove
Konferenca kantonalnih direktorjev za izobraževanje (EDK) je ponovno podala mnenje o pouku
HSK. V svojem priporočilu o šolanju tujejezičnih otrok z dne 24. 10. 1991 je ponovno poudarila
osnovno pravico otrok z migracijskim ozadjem o negovanju jezika in kulture države porekla. EDK
priporoča pristojnim kantonalnim oziroma lokalno odgovornim sledeče:
• pouk HSK je sprejeta oblika, ki jo je potrebno podpirati in v okviru možnosti, najmanj v obsegu
dveh šolskih ur tedensko, integrirati v redni pouk,
• brezplačno dati na razpolago potrebno šolsko opremo,
• sodelovanje med učitelji redne šole in učitelji HSK,
• obisk in oceno HSK vnesti v šolsko spričevalo,
• obvestiti starše z migracijskim ozadjem o izobraževalni ponudbi,
• pri ocenjevanju učenca, kot tudi pri napredovanju in selektivnem odločanju, je potrebno
upoštevati kompetence jezika porekla, ki so bile pridobljene pri pouku HSK.
EDK v svoji nacionalni strategiji o jezikovnem pouku iz leta 2004, v okviru pouka HSK, podpira jezik
5
porekla otrok z migracijskim ozadjem. Istemu cilju sledi medkantonalni dogovor o harmoniziranju
obveznih šol, s katerim je kantonalni konkordat dolžan organizacijsko podpirati versko in politično
6
nevtralno oblikovan pouk HSK.

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Jezikovni pouk v obvezni šoli: strategije EDK in delovni načrt za skupno švicarsko koordinacijo, z dne 25. 3. 2004
(glej v 1.1, 2.1, 2.2, 3.8.2).

6

Medkantonalni dogovor o harmonizaciji obveznih šol (HarmoS), z dne 14. 7. 2007 (glej v 4.4).
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9.2 Zakonske osnove v kantonu Zürich
V kantonu Zürich je pouk HSK zakonsko urejen z zakonom in uredbo o javnem šolstvu.

Zakon o javnem šolstvu z dne 7. 2. 2005
§ 15.
1

Direkcija lahko prizna pouk HSK izvenšolskih organizatorjev.

2

Uredba določa pogoje priznavanja in njihovih posledic.

Uredba o javnem šolstvu z dne 28. 6. 2006
§ 13.
1

Pri pouku HSK razširijo tujejezične učenke in tujejezični učenci znanje svojega prvega jezike in
kulturo svoje države porekla.

2

Organizatorji pouka so veleposlaništva ali konzulati države porekla. Direkcija za izobraževanje
lahko prizna tudi pouk drugih organizatorjev.

3

Pouk je priznan, če odgovarja okvirnemu učnemu načrtu, potrjenemu s strani Sveta za
izobraževanje (Bildungsrat) in če je politično in versko nevtralen ter nedobičkonosen. Pouk
obsega največ štiri šolske ure, na predšolski stopnji in v prvem razredu pa največ dve šolski uri
na teden.

4

Učno osebje mora imeti poučevalne zmožnosti in zadovoljivo znanje nemščine ter mora
obiskovati obvezna strokovna izpopolnjevanja.

§ 14.
1

Pouk naj bo organiziran izven šolskega urnika, vendar vključen v šolski čas.

2

Občine:
a.

ponudijo, kadar je mogoče, na razpolago ustrezne prostore brezplačno,

b.

opravičijo učenkam in učencem odsotnost od rednega pouka največ dve šolski uri na teden, v
primeru, da poteka pouk HSK v času rednega pouka,

c.

Direkcijo za izobraževanje obvestijo o nepravilnostih pri izvedbi pouka HSK,

d.

ocene pouka HSK se vpišejo v spričevalo,

e.

Direkcija za izobraževanje ureja postopek prijave. Sicer pa je za organizacijo in izvedbo
pouka HSK odgovoren nosilec le-tega. Odgovoren je tudi za financiranje kot tudi za izbor,
zaposlitev in nadzor učnega osebja.

!
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9.3 Organizacija in izvajanje pouka v kantonu Zürich
Priznavanje organizatorjev pouka
Organizatorji pouka HSK, ki so priznani s strani Direkcije za izobraževanje (Bildungsdirektion),
imajo pravico, da znotraj javne šole v skladu z določbani uredbe o javnem šolstvu, izvajajo pouk.
Priznavanje poteka po postopku, ki ga ureja Urad za javno šolstvo (Volksschulamt). Da je
organizator pouka HSK priznan, mora še posebej:
• zagotoviti, da je njihov učni načrt v skladu s pričujočim okvirnim učnim načrtom,
• biti politično in versko nevrtalen,
• zagotoviti strokovno učno osebje z ustreznim znanjem nemščine,
• biti nedobičkonosno orientiran,
• sodelovati z lokanimi šolami in z Direkcijo za izobraževanje (Bildungsdirektion).

Informacije in prijava
Tako nosilci dejavnosti kot tudi lokalne šole in Urad za javno šolo (Volksschulamt) informirajo
otroke oziroma njihove starše o obstoječi ponudbi pouka HSK.
Pouk lahko začnejo otroci obiskovati že v vrtcu – na predšolski stopnji ali kasneje, odvisno od
poudbe pouka določenega jezika. Prijava k pouku HSK poteka preko razrednikov. Le-ti razdelijo
staršem v mesecu januarju prijavnice in jih nadalje posredujejo preko šolskega vodstva
organizatorju pouka HSK. Starši lahko stopijo tudi v neposreden stik z osebo, ki koordinira pouk
HSK.
Organizator pouka HSK pravočasno informira starše o poteku pouka (čas, kraj, učitelj) in tudi v
primeru, če pouk HSK ne bo izvajan. Pouk se prične z začetkom šolskega leta.
Prijava k pouku HSK obvezuje vpisane k rednemu obiskovanju pouka in velja vse dokler starši ne
odjavijo svojega otroka od pouka oziroma do konca obveznega šolanja.

Šolski čas in šolski prostori
Na predšolski stopnji in v prvem razredu obiskujejo učenke in učenci pouk HSK največ po dve
šolski uri tedensko, v višjih razredih pa največ po štiri ure tedensko. Pouk HSK je, kadar je to le
mogoče, organiziran v času rednega urnika (8.00-12.00, 13.30-17.00). Lahko pa je organiziran tudi
v času rednega pouka, vendar traja največ dve uri tedensko. V tem primeru so dotični učenci
opravičeni od rednega pouka.
Organizatorji pouka HSK podajo do konca marca lokalnim oblastem željen čas pouka za naslednje
šolsko leto. Dokončni čas pouka je definiran po dogovoru med organizatorji pouka HSK in lokalnimi
oblastmi. Pouk HSK se izvaja v prostorih javne šole, če je le mogoče, v bližini domov učencev.
Šolske občine (Schulgemeinden) dajo brezplačno na razpolago in po svojih zmožnostih ustrezne
šolske prostore. Učitelji pouka HSK skrbijo za upoštevanje šolskega reda.
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Organizatorji pouka HSK na začetku šolskega leta informirajo lokalne oblasti in Urad za javno
šolstvo (Volksschulamt) o dokončni organizaciji pouka (razredi, čas pouka, prostori, učitelji). Uradu
za javno šolstvo (Volksschulamt) služijo ti podatki za to, da informirajo o pouku HSK in da lahko
podpirajo koordinatorja le-tega.

Učila in učni pripomočki
Za nakup učil je pristojen organizator pouka HSK. Šolskim občinam je priporočeno, da dajo
učiteljem pouka HSK brezplačno na razpolago tehnične učne pripomočke (fotokopirni stroj,
grafoskop, računalnik in ostalo) kot tudi učne pripomočke (kredo, zvezke, papir in podobno).

Potrdilo (Formular Attest) in vpis ocen v spričevalo
Glej poglavje 4.2.

Učitelji pouka HSK
Izbor in zaposlitev učitelja je stvar organizatorjev pouka HSK. Le-ti skrbijo, da učitelji, ki na novo
prevzamejo poučevanje v kantonu Zürich:
• imajo ustrezno pedagoško izobrazbo (učiteljsko diplomo ali enakovredno izobrazbo ali izkušnje
in dodatna izobraževanja),
• imajo zadovoljive govorne kompetence iz nemškega jezika (učitelji to dokažejo s certifikatom o
znanju jezika, ki ustreza nivoju B1 po evropskem jezikovnem referenčnem okviru ali pa opravijo
izpit iz znanja nemškega jezika, ki ga organizira Direkcija za izobraževanje),
• obiskujejo informacijske sestanke, ki jih organizira Direkcija za izobraževanje (Urad za javno
šolstvo),
• se udeležijo vpeljevalnega tečaja o predstavitvi züriškega šolskega sistema, ki ga po navodilih
Direkcije za izobraževanje organizira Višja pedagoška šola v Zürichu.
Direkcija za izobraževanje lahko v skrajnem primeru učitelju, ki ne izpolnuje zgornjih pogojev,
odvzame dovoljenje za poučevanje HSK, znotraj züriške javne šole. Učitelji, ki poučujejo v kantonu,
morajo slediti omenjenim zahtevam. Zato se organizatorjem pouka HSK priporoča, da učiteljev ne
menjajo prepogosto (ne prakticirajo rotacijskega principa).

Financiranje
Financiranje pouka HSK je v pristojnosti organizatorjev pouka. Le redke šolske občine
(Schulgemeinde) nudijo delni finančni prispevek ali same zaposlujejo posamezne učitelje HSK. Pri
večih organizatorjih pouka plačujejo prispevek za pouk HSK starši.

Nadzor
Pouk HSK je v pedagoškem in zaposlitvenem smislu podrejen nadzoru organizatorjev pouka. V
točkah, ki so določene v Uredbi o javnem šolstvu, pa je podrejen nadzoru Šolskih svetov
(Schulpflegen).
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Naloga organizatorjev pouka HSK je, da kontrolirajo prisotnost učenk in učencev ter določijo
morebitne ukrepe za neredno obiskovanje pouka. Šolskim svetom, na zahtevo, omogočijo vpogled
v evidenco prisotnosti. Pravico do vpogleda imajo tudi učitelji javnih šol, ki učence zaradi obiska
pouka HSK opravičijo od rednega pouka.
Če se morebitne nepravilnosti ne morejo rešiti neposredno med vključenimi učitelji, sledi pogovor s
pristojnim Šolskim svetom in organizatorjem pouka. Če se očitne nepravilnosti kljub opozorilu ne
odpravijo, lahko Direkcija za izobraževanje, na pobudo šolskega sveta, organizatorju pouka HSK
odvzame pravico do izvajanja reklamiranega pouka HSK (ki krši pravila) znotraj javne šole.

Sodelovanje med učitelji HSK in lokalnimi šolami
Učiteljem javne šole in učiteljem pouka HSK se priporoča, da poiščejo medsebojni stik. Smiselno je,
da vodstvo šole (ali zadolženi za pouk HSK na šoli) povabijo učitelje HSK na šolske konference, ko
obravnavajo teme, ki zadevajo obe strani. Učitelje lahko (na primer enkrat letno) povabijo na
informativno srečanje. Cilj takšnih srečanj je, da se med seboj spoznajo, izmenjajo znanja in
izkušnje ali pa se pogovorijo o skupnih problemih.
Pouk HSK je ponudba znotraj javne šole. Smisleno je, če se učitelji HSK udeležujejo aktivnosti šole
in sodelujejo v procesih razvoja šole. Od institucionaliziranega sodelovanja imajo korist predvsem
šole, ki imajo velik odstotek dvojezičnih otrok. To lahko pomeni, skupno spodbujanje posameznih
otrok, skupno realiziranje večjezičnih ali medkulturnih učnih projektov ali skupno informiranje in
svetovanje staršem. Učitelji HSK, ki so ustrezno usposobljeni, se uspešno udejstvujejo pri
medkulturnem prevajanju in posredovanju, med drugim pri konfliktih s sociokulturnimi ozadji. Zelo
smisleno je, da se učitelje HSK vključi v presojanje, ki zadevajo njihove učenke in učence: pri
opisnem ocenjevanju, pri pogovorih o doseženih nivojih znanja in poklicnih odločitvah. Program
züriške javne šole QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen – Kakovost v večkulturnih šolah)
priporoča, da se na pouk HSK gleda kot na spodbujanja znanja jezikov in se ga vključi v lokalni
šolski program.

Podpora sodelovanju šole s starši
Sodelovanje med šolo in domom ima načeloma velik vpliv na učenje otrok in mladostnikov ter
njihov uspeh v šoli. Stalen stik med starši in učitelji, obveščanje o dogajanju v šoli in pogovor o tem,
kako lahko starši podpirajo svoje otroke, imajo pozitiven vpliv na šolski uspeh.
Učitelji HSK lahko učitelje javne šole podpirajo pri sodelovanju s starši. Na primer sodelujejo pri
prireditvah ali prevajajo posamezne pogovore. Pri tem se lahko vključujejo v medkulturno
posredovanje, kar zahteva dobro poznavanje dveh jezikov in šolskih sistemov. Takšne storitve
opravljajo po dogovoru z učitelji in šolsko upravo, v okviru časovnih možnosti in delovnih dolžnosti
ali pa v zameno za dogovorjeno plačilo.

Sodelovanje s Šolskimi sveti (Schulpflegen)
Lokalni šolski uradi prispevajo k temu, da lahko pouk HSK poteka v dobrih pogojih znotraj javne
šole. Priporoča se jim, da po potrebi imenujejo pristojno osebo za koordinacijo v občini ali šolski
enoti, ki je zadolžena za usklajevanje urnika in urejanje prostorskih potreb, in da pravočasno sklene
dogovore ter spodbuja sodelovanje.
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Sodelovaje in koordinacija na kantonalni ravni
S strani Direkcije za izobraževanje je Urad za javno šolstvo zadolžen za koordinacijsko in
administrativno podporo pouku HSK. Vsak organizator pouka HSK določi osebo, ki je zadolžena za
koordinacijo na lokalni in kantonalni ravni ter sodeluje z Uradom za javno šolstvo.
Dva odbora skrbita za to, da se izmenjajo pomembne informacije, razjasnijo konceptualna in
organizacijska vprašanja in da se prediskutira o pedagoških vidikih. To sta „Koordinacijska skupina
za pouk HSK“ in „Pedagoška komisija HSK“. V obeh odborih so zastopani organizatorji pouka,
lokalni šolski uradi in učitelji javnih šol. Vključena je tudi Pedagoška visoka šola Zürich, ki izvaja
dodatna izobraževanja za učitelje HSK.
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