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Izvleček 

To je poročilo o poglobljeni primerjalni analizi trinajstih jezikovnih študij 
primera, namenjeni vpogledu v razmere na področju manjšinskih jezikov v 

izobraževanju v Evropi. V njem so opisane smernice za najboljše prakse in 
poudarjeni izzivi, s katerimi se soočajo manjšinski jeziki v izobraževanju. 
Posebna pozornost je namenjena poklicnemu usposabljanju in poklicnim 

možnostim. Na koncu so podana priporočila, kako lahko EU podpira jezike 
manjšin v izobraževanju. 
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POVZETEK 

Glavne ugotovitve 

Na podlagi pregleda ustrezne zakonodaje, projektov in literature v povezavi s poglobljeno 

primerjalno analizo trinajstih študij primera so v poročilu naštete različne ključne ugotovitve, 

bistvene za temeljito razumevanje najboljših praks in pasti na področju regionalnih in 

manjšinskih jezikov v izobraževanju. Najpomembnejše ugotovitve so naštete v nadaljevanju: 

 Najboljše prakse, ki bi bila primerna za vse manjšine, ni. 

 Ko država prizna jezik za so-uradni ali uradni jezik države, se zaveže, da bo sprejela 

konkretne ukrepe za zaščito in spodbujanje tega jezika. 

 Potrebne ukrepe, ki so bili dogovorjeni, mora izvesti nacionalna država. 

 Institucionalna podpora in jezikovno načrtovanje sta pri izobraževanju manjšin 

bistvenega pomena. 

 Splošno priznana težava v zvezi z izobraževanjem v manjšinskem jeziku, ki jo je treba 

odpraviti, je razpoložljivost visokokakovostnega učnega materiala in izobraženih 

učiteljev manjšinskih jezikov. 

Najbolj razširjen in splošno znan izziv izobraževanja v jezikih manjšin je razpoložljivost 

visokokakovostnih učnih materialov in usposobljenost učiteljev manjšinskih jezikov. Čeprav za 

izzive, s katerimi se soočajo manjšine, ni enotne rešitve, so v poročilu navedena številna 

splošna priporočila za nadaljnji razvoj in spodbujanje jezikov manjšin. 

Opozoriti je treba, da glavno odgovornost za izvajanje ključnih ukrepov za izboljšanje kakovosti 

izobraževanja v manjšinskih jezikih nosi nacionalna država. Ta se lahko zaveže k nadaljnjemu 

spodbujanju in razvoju svojih manjšinskih jezikov tako, da jezik oziroma jezike prizna kot so-

uradne ali uradne državne jezike in/ali ratificira Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih 

jezikih za ustrezne jezike. Institucionalna podpora in jezikovno načrtovanje sta dejansko ključni 

sestavini podpore, ki jo lahko zagotovi država.  

Priporočila 

Priporočila, ki jih je mogoče izluščiti iz primerjalne analize študij primerov (Priloga 2), se 

osredotočajo na različna vprašanja. Na podlagi pregleda iz poglavja 1 tega poročila in analize 

iz poglavja 2 so v poročilu navedena naslednja priporočila za Evropsko unijo in njene države 

članice: 

 ohranjajo in spodbujajo naj programe, osredotočene na izmenjavo izkušenj in najboljših 

praks v zvezi z regionalnimi in manjšinskimi jeziki v Evropi;  
 

 spodbujajo naj vseevropske raziskave o izobraževanju, učenju jezikov in načinih 

poučevanja v večjezikovnem okolju;  
 

 spodbujajo naj razvoj kakovostnih učnih materialov v jezikih manjšin za vse ravni 

izobraževanja; 
 

 spodbujajo naj stabilne odnose med državami, zlasti v mejnih regijah, kjer se 

uporabljata oba jezika; 
 

 razvijejo naj mednarodni sistem nagrajevanja, ki bo učitelje spodbujal, da bodo 

obvladali poučevanje v večjezični učilnici; 
 

 v vsej Evropi naj ozaveščajo o večjezičnosti; 

 države članice naj spodbujajo k ratifikaciji zakonodajnih okvirov za ustrezno pravno 

priznanje jezikov; 

 jezikovno načrtovanje naj izvajajo kot ključno dolgoročno področje državne politike; 
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 države članice naj spodbujajo, da bodo zagotovile neprekinjeno učenje manjšinskih 

jezikov od predšolske vzgoje do visokošolske stopnje. 
 

Podlaga za te predloge in podrobnejši opis z razlago priporočil sta na voljo v poglavju 3. 

Ozadje 

V Evropi je veliko manjšinskih jezikov, vsak od njih pa se sooča z drugačnim sklopom okoliščin 

na nacionalni ali regionalni ravni. Za pojma „manjšine“ in „manjšinski jeziki“ ni stalnih 

opredelitev. V tem poročilu se uporablja opredelitev iz Evropske listine o regionalnih in 

manjšinskih jezikih, osredotočeno pa je samo na jezike, ki jih državljani posamezne države na 

danem ozemlju tradicionalno uporabljajo. V praksi to pomeni, da jeziki skupin, ki so se v zadnjih 

desetletjih priselile v Evropo ali preselile znotraj nje, niso upoštevani. 

V skladu z načelom subsidiarnosti je treba zadeve v zvezi z manjšinskimi jeziki v izobraževanju 

obravnavati na nacionalni in včasih tudi na regionalni ravni. Kljub temu se ne smeta spregledati 

mednarodni in, bolj specifično, evropski vpliv na ta vprašanja. Številne države evropske celine 

so podpisale in ratificirale Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih ter Okvirno 

konvencijo za varstvo narodnih manjšin, ki od njih zahtevata izvajanje ustreznih ukrepov za 

varstvo in razvoj razmer njihovih nacionalnih manjšin in jezikov. Obe sta pravno zavezujoča 

instrumenta Sveta Evrope in zlasti Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih se 

posebej osredotoča na pravice, ki jih imajo manjšinski jeziki v zvezi z izobraževanjem. Možen 

vpliv Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih, Okvirne konvencije za varstvo 

mednarodnih manjšin, ustreznih listin EU, kot je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, 

ter podpore Evropske unije, na primer s spodbujanjem sodelovanja med več območji, na katerih 

se govorijo manjšinski jeziki, je v razpravah o manjšinskih jezikih v izobraževanju izjemno 

pomemben. 

Glavni cilj tega raziskovalnega projekta je podati jasen pregled razmer trinajstih evropskih 

manjšinskih jezikov, zlasti kar zadeva njihovo vlogo v izobraževanju. Poročilo vsebuje tudi 

poglavje o ozadju, vključno z uporabljeno opredelitvijo manjšinskih jezikov, opisom ustreznih 

mednarodnih sporazumov in razvoja na ravni EU. Pomembno je spoznanje, da že obstaja 

obširen okvir za varstvo in spodbujanje regionalnih jezikov. 

Trinajst primerov se primerja na podlagi njihovih najboljših praks in izzivov. Čeprav so 

jezikovne razmere v vsaki regiji drugačne, je mogoče z izmenjavo najboljših praks veliko 

pridobiti ter se veliko naučiti iz izzivov drug drugega. Upoštevana je tudi vloga, ki jo ima lahko 

v zvezi s tem EU.  

Metodologija  

Metodologija, ki je bila uporabljena v tej študiji, je sestavljena iz obširnih študij primerov za 

vse izbrane jezike. Informacije so se črpale predvsem iz Regionalnih dosjejev raziskovalnega 

središča Mercator Research Centre, dopolnjene pa so bile z intervjuji s strokovnjaki iz različnih 

evropskih regij (Priloga 1). S temi intervjuji je bil dopolnjen pregled študij primera in izkazalo 

se je, da so bile z njimi na primer zbrane podrobnejše informacije o posebnih jezikovnih 

razmerah in razvoju poklicne poti. Da bi zagotovili celovit okvir, v katerega je mogoče umestiti 

to poročilo in njegove rezultate, je bil opravljen obširen pregled ustrezne zakonodaje, literature 

in evropskih projektov.   


