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Eden izmed ciljev knji`evnega pouka pri predmetu sloven{~ina je tudi razvijanje zavesti
o slovenski narodni pripadnosti kot dela kulturne zmo`nosti. Sku{ali bomo odgovoriti na
vpra{anja, v kolik{ni meri knji`evni pouk s svojo didakti~no strukturo (cilji, vsebinami,
metodami) in zanimivostjo ta cilj uresni~uje na ob~utljivem obmo~ju slovensko-italijanskega
kulturnega stika, ali u~itelji sloven{~ine knji`evno vzgojo razumejo tudi kot vzgojo za
razvijanje zavesti o narodni pripadnosti in kako to izvajajo. Prispevek prina{a izsledke
primerjalne empiri~ne raziskave med u~itelji sloven{~ine v srednjih {olah druge stopnje
s slovenskim u~nim jezikom v Italiji in u~itelji sloven{~ine v srednjih {olah v Sloveniji.

pouk sloven{~ine, knji`evni pouk, kulturna zmo`nost, narodna pripadnost

One of the objectives of literary education is the development of national awareness.
Several issues will be examined in the article. First, we shall consider to what extent the
structure of literary education (objectives, content, and methods) and its appeal meet this
objective in the sensitive area of Slovene-Italian cultural contact. Furthermore, we shall
examine whether teachers of Slovene in secondary schools with Slovene as the language of
instruction see literary education as an educational tool for the development of national
identity, and how this is implemented. The article presents the findings of comparative
empirical research conducted among teachers at Slovene secondary schools in Italy and
Slovenia.

Slovene language class, literary class, cultural competence, national identity

1 Uvod

V zadnjih letih so slovenske {ole v Italiji postavljene pred nove izzive in prila-
goditve, saj se v {ole s slovenskim u~nim jezikom vpisuje vedno ve~ u~encev in
dijakov iz italijanskih dru`in. U~itelji se morajo spremembam seveda prilagajati, saj
se ti u~enci vpisujejo prvenstveno zaradi u~enja slovenskega jezika, vzgoja narodne
pripadnosti, ki je bila v preteklosti vseskozi prvenstvena naloga slovenskih {ol v Italiji,
pa ni ve~ samoumevna. Prispevek bo sku{al odgovoriti, kako se ob~utljivi situaciji
prilagajajo u~itelji sloven{~ine pri pouku knji`evnosti. Prav knji`evni pouk ima
namre~ za cilj poleg usposabljanja za literarno branje tudi razvijanje drugih
raznovrstnih zmo`nosti (kompetenc), v najve~ji meri kulturne in medkulturne, katere
pomembna vrednostna sestavina je vzgoja narodne pripadnosti (Krakar Vogel 2008,
2011).
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Pri knji`evni vzgoji prek branja, govorjenja, poslu{anja in pisanja prihaja do
neposrednega razvoja sporazumevalne zmo`nosti, razvijajo pa se tudi druge {ir{e
individualne zmo`nosti in vrednote – predstavljanje, ~utenje, problemsko razlagalno-
utemeljevalno razvijanje teme, kriti~no mi{ljenje, empatija, eti~no, estetsko vredno-
tenje in zaznavanje druga~nega (Krakar Vogel 2006: 68). Spoznavanje oz. razu-
mevanje literature kot besedila v kontekstu pa prispeva tudi k razvoju kulturne zavesti,
ki se ka`e na osebni, narodni in medkulturni ravni. V prispevku literaturo razumemo
kot enega od sistemov dru`bene komunikacije, ki ima mo~ spreminjati ali ohranjati
stali{~a in vrednote v dru`benem dogajanju. Izhajamo iz hipoteze, da poznavanje
slovenske literature in literarnega razvoja prispeva k bolj{emu razumevanju
(kulturno-)zgodovinskega dogajanja in spodbuja narodno pripadnost (Melinc 2007).
Osredoto~ili smo se na pomen knji`evne vzgoje pri oblikovanju narodne identitete na
obmo~ju slovensko-italijanskega kulturnega stika.

Slovenska narodnostna skupnost v Italji1 ima dr`avne {ole s slovenskim u~nim
jezikom. Te so bile v preteklosti pa tudi danes osrednjega pomena za uveljavitev
slovenske narodne skupnosti. Rezultati raziskave Suzane Pertot (1991) potrjujejo, da
igra {ola kot dejavnik socializacije klju~no vlogo pri jezikovno-spoznavnem razvoju
v slovenskem jeziku in gradi narodno pripadnost `e s tem, da je vklju~ena v kulturni
sistem skupnosti, ki ji pripada. S. Pertot (1990: 86) poudarja, da »primarna socializa-
cija in socializacija na drugih podro~jih ne sooblikujeta ob~utka pripadnosti slovenski
skupnosti samo z uporabo slovenskega jezika, temve~ prej z implicitnimi vsebinami
in bolj subtilnimi izrazi individualnega in dru`benega obna{anja, ki u~inkujejo na
~ustveno raven«. Prav knji`evni pouk pa nudi veliko prilo`nosti za ~ustveno identifi-
kacijo bralca z literarnimi junaki, pogovor o medosebnih in medkulturnih odnosih,
spoznavanje dru`benih vrednot in primerjanje kulturnih pojavov v razli~nih okoljih.

2 Primerjalna empiri~na raziskava med u~itelji sloven{~ine v srednjih {olah
druge stopnje s slovenskim u~nim jezikom v Italiji in u~itelji sloven{~ine v
srednjih {olah v Sloveniji

V literaturi lahko zasledimo razli~ne poskuse merjenja, kako narodna ozave{~e-
nost vpliva na raven jezikovne sporazumevalne zmo`nosti (prim. Pertot 1991, Ne}ak
Lük 1993, Mikoli~ 2000, 2004), in {tevilne raziskave Slovenskega raziskovalnega
in{tituta (SLORI) iz Trsta o narodni zavesti mladih v zamejstvu, vendar so se dotak-
nile samo jezikovnega pouka predmeta sloven{~ina, nih~e pa {e ni raziskal, kak{en
vpliv ima na oblikovanje narodne pripadnosti na sti~i{~u slovenske in italijanske
kulture knji`evni pouk.

Raziskavo smo opravili med dijaki in profesorji na slovensko-italijanskem stiku.
Sodelovalo je 231 dijakov 3. in 4. letnikov ter 25 u~iteljev sloven{~ine iz srednjih {ol
druge stopnje2 s slovenskim u~nim jezikom v Italiji in 189 dijakov 3. letnikov ter 18
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1 »Slovenci v Italiji se ne {tejejo za etni~no manj{ino ali za jezikovno skupino, ampak za narodno skupnost«
(Pertot po Sedmak, Sussi 1991).

2 V preteklosti je bilo v rabi poimenovanje vi{je srednje {ole, pogovorno se uporablja {e danes.



u~iteljev sloven{~ine iz Slovenije. Skupno torej 420 dijakov in 43 u~iteljev, kar
zado{~a za statisti~no relevanten vzorec anketiranih.3 Temeljna metoda zbiranja po-
datkov je bil anketni vpra{alnik, ki so ga sestavljala vpra{anja zaprtega in odprtega
tipa, v katerega smo vklju~ili tudi standardiziran vpra{alnik MEIM – Moultigroup
Ethnic Identity Measure (Phinney 1992). Statisti~na obdelava podatkov poteka (ni {e
kon~ana v celoti) z ra~unalni{kim programom SPSS in upo{teva razli~ne statisti~ne
postopke, med njimi frekven~ne analize in analize variance. Pri ra~unalni{ki obdelavi
podatkov je na pomo~ prisko~ila raziskovalka Norina Bogatec s Slovenskega razisko-
valnega in{tituta v Trstu. V prispevku se bomo osredoto~ili samo na mnenja in
odgovore u~iteljev sloven{~ine (43 anket), saj analize in kri`anja podatkov iz anket
dijakov (420 anket) {e potekajo, dokon~nih rezultatov pa {e nimamo.

3 Razmislek o rezultatih

Analiza vpra{alnikov anketiranih u~iteljev prina{a odgovore na vpra{anja: ali
u~itelji v srednjih {olah na sti~i{~u slovensko-italijanske kulture knji`evno vzgojo
razumejo tudi kot vzgojo za razvijanje narodne pripadnosti; s katerimi vzgojnoizobra-
`evalnimi vsebinami poudarjeno gojijo pri knji`evnem pouku pri predmetu slo-
ven{~ina znanje ter zavest o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi z namenom
razvijati slovensko pripadnost; katera u~na gradiva uporabljajo za ta namen; kak{nega
usposabljanja so dele`ni u~itelji; kak{na je podpora pedago{kih svetovalcev; kak{na
je samoopredelitev narodne pripadnosti u~iteljev (po vpra{alniku MEIM).

Pri sestavi anketnih vpra{anj nas je vodila predpostavka, da je knji`evni pouk
v okviru predmeta sloven{~ina s stali{~a u~iteljev in dijakov na obeh straneh meje
proces, ki s svojo didakti~no strukturo (cilji, vsebinami, metodami) in zanimivostjo
(spodbujanjem pozitivnih stali{~) pomembno prispeva k vzgoji narodne pripadnosti.

3.1 Zanimivost knji`evnega pouka
U~itelje smo prosili, naj ocenijo, kako zanimiva sta po njihovem mnenju za dijake

knji`evni in jezikovni pouk. Prav zanimivost vsebin namre~ spodbuja pozitivna
stali{~a. U~itelji v Sloveniji in Italiji ocenjujejo, da je knji`evnost za dijake bolj
zanimiva kot jezik. U~itelji iz Slovenije na splo{no menijo, da je za njihove dijake
knji`evni pouk manj zanimiv kot za dijake srednjih {ol druge stopnje s slovenskim
u~nim jezikom v Italiji.4 Opozoriti je treba, da je v slovenskih {olah v Italiji jezikovni
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3 Sodelovale so vse srednje {ole druge stopnje s slovenskim u~nim jezikom v Italji: Dr`avni znanstveni licej
France Pre{eren, Dr`avni pedago{ki in dru`boslovni licej Anton Martin Slom{ek, Dr`avni trgovski
tehni{ki zavod @iga Zois, Dr`avni izobra`evalni zavod Jo`ef Stefan iz Trsta in Dr`avni izobra`evalni
zavod Primo` Trubar – Simon Gregor~i~ ter Dr`avni izobra`evalni zavod Ivan Cankar – @iga Zois – Jurij
Vega iz Gorice. Med srednjimi {olami v Sloveniji so v anketiranje privolile: Gimnazija Nova Gorica in
[olski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska {ola ter Elektrotehni{ka in ra~unalni{ka {ola
iz Nove Gorice, v Kopru pa Gimnazija Koper ter Srednja ekonomska in poslovna {ola Koper.

4 28 % u~iteljev sloven{~ine v Sloveniji namre~ meni, da je pouk knji`evnosti zanimiv manj kot za polovico
dijakov v razredu, v Italijije takih samo 4 % u~iteljev. Nasprotno v Italiji 44 % u~iteljev sloven{~ine meni,
da je knji`evni pouk zanimiv za ve~ kot polovico dijakov, v Sloveniji ima tako mnenje samo 28 %
u~iteljev. Bolj izena~eno je mnenje glede zanimivosti jezikovnega pouka, in sicer 56 % u~iteljev



pouk predviden samo za prva dva letnika5 (v t. i. bieniju), kasneje (v t. i. trieniju) pa se
pri pouku sloven{~ine obravnava predvsem oz. samo knji`evnost. U~itelji so v anketi
med drugim ocenili, kako zanimive so dolo~ene vsebine pri knji`evnem pouku.
Analiza odgovorov je pokazala, da sta poezija in proza precej bolj zanimivi dijakom v
Italiji, medtem ko so obravnava dramatike, uprizarjanje dramskih besedil in govorne
vaje bolj zanimive dijakom v Sloveniji.6 Recitiranje in u~enje pesmi na pamet je po
mnenju ve~ine u~iteljev v Sloveniji in Italiji zanimivo za manj kot polovico dijakov v
razredu. Skupno branje literarnih besedil iz sodobne slovenske knji`evnosti pri pouku
in pogovor o njih sta po mnenju u~iteljev bolj zanimiva za zamejske dijake.7 Branje
literarne klasike pri pouku pa je po oceni u~iteljev enako zanimivo za dijake srednjih
{ol druge stopnje v Italiji in srednje{olce v Sloveniji.

3.2 Cilji knji`evnega pouka

Eno izmed anketnih vpra{anj za u~itelje sloven{~ine v Italiji in Sloveniji je bilo,
kako pomemben cilj knji`evnega pouka je zanje razvijanje zavesti o narodni pripad-
nosti. V povpre~ju u~itelji na obeh straneh meje ocenjujejo, da je razvijanje narodne
pripadnosti pomemben oz. zelo pomemben cilj knji`evnega pouka, so pa odgovori
zamejskih u~iteljev nekoliko bolj nasprotujo~i (razpr{eni, standardni odklon je ve~ji)
kot odgovori u~iteljev v Sloveniji. @e med samo terensko raziskavo smo namre~ med
u~itelji sloven{~ine opazili izrazito naklonjenost ali pa odpor do tega vpra{anja. Vsi
anketirani u~itelji v Sloveniji in Italiji pri knji`evnem pouku spodbujajo oz. zelo
spodbujajo odnos do slovenske tradicije in slovenske zgodovine. Spodbujanje ob~utka
narodne pripadnosti se zdi v povpre~ju pomembnej{e u~iteljem sloven{~ine v Italiji.
U~itelji srednjih {ol s slovenskim u~nim jezikom v Italiji so k svoji oceni pripisali, da
narodna pripadnost pravzaprav pomeni obstoj njihove narodne skupnosti in je zato
zanje {e kako pomembna. Z branjem slovenskih literarnih del `elijo svojim dijakom
pokazati, da je slovenska kultura enakovredna tujim, `elijo jim vzbuditi zavest o
vrednosti slovenskega kulturnega razvoja v primerjavi s tradicijo Italijanov in drugih
narodov. Ve~ina zamejskih u~iteljev je poudarila, da je razvijanje zavesti o narodni
pripadnosti osrednji cilj pouka sloven{~ine, predvsem za razumevanje lastne identitete
in okolja, v katerem `ivijo, hkrati pa se mnogim zdi uresni~evanje tega cilja ob~utljivo
zaradi narodnostno heterogenih razredov. Veliko dijakov namre~ prihaja iz narodno-
stno me{anih oz. povsem italijanskih dru`in, tako da se dolo~enim temam namensko
izognejo. Tudi u~itelji v Sloveniji so opozorili na narodnostno me{ano sestavo
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v Sloveniji meni, da je slovnica zanimiva manj kot za polovico dijakov v razredu, v Italiji je takih 52 %
u~iteljev. Vendar pa 11 % u~iteljev v Sloveniji meni, da je pouk sloven{~ine zanimiv za ve~ kot polovico
dijakov, v Italiji je takih 4 % u~iteljev. Vsi ostali u~itelji (v Sloveniji 33 %, v Italiji 44 %) so mnenja, da je
pouk jezika zanimiv za pribli`no polovico dijakov v razredu.

5 V srednjih {olah druge stopnje s slovenskim u~nim jezikom v Italiji pouk traja pet let.
6 40 % u~iteljev sloven{~ine v Italiji meni, da je poezija zanimiva za ve~ kot polovico dijakov v razredu

(v Sloveniji tako meni 17 % u~iteljev). 56 % u~iteljev v Italiji ocenjuje, da je proza zanimiva za ve~ kot
polovico dijakov (v Sloveniji je takega mnenja 28 % u~iteljev sloven{~ine).

7 Zamejski profesorji so ocenili, da je branje besedil iz sodobne knji`evnosti zelo zanimivo za kar 48 %
njihovih dijakov.



razredov; med svojimi dijaki imajo vedno ve~ priseljencev, zato se pri pouku slo-
ven{~ine pogosto znajdejo pred vpra{anjem, v kolik{ni meri poudarjati dolo~ene
vsebine. Kljub temu pri pouku sloven{~ine razvijajo ~ut pripadnosti in prek literature
predstavljajo preteklost slovenskega naroda.

3.3 Dejavnosti in metode pri knji`evnem pouku
U~itelje sloven{~ine v Sloveniji in Italiji smo spra{evali, kako pogosto pri knji`ev-

nem pouku razvijajo narodno pripadnost z dolo~enimi pristopi in metodami. Na obeh
straneh meje pri pouku knji`evnosti najpogosteje berejo in interpretirajo slovenska
knji`evna besedila. Zanimiv je podatek, da u~itelji v slovenskih {olah v Italiji, v pri-
merjavi z u~itelji v Sloveniji, ve~ ~asa namenijo spoznavanju slovenskega literarno-
zgodovinskega razvoja.8 Prav literarnozgodovinski pristop pri pouku knji`evnosti pa
nudi najve~ prilo`nosti za razvoj narodne pripadnosti. Slednjo po mnenju ve~ine
u~iteljev krepi tudi tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Tekmovanje je na {olah
s slovenskim u~nim jezikom v Italiji, pa tudi sicer v razli~nih medijih slovenske
narodne skupnosti, v preteklosti u`ivalo veliko ugleda in pozornosti. Zamejski u~itelji
poro~ajo, da zanimanje zanj `e nekaj let upada zaradi izbora literature za tekmovanje
(dijakom ni blizu po temah in jezikovnem stilu) ter vedno slab{ega jezikovnega znanja
zamejskih dijakov. Mnogi u~itelji v Sloveniji in Italiji so omenili, da se za mentorstvo
dijakom na tekmovanju niso odlo~ili tudi zaradi preobremenjenosti z drugim {olskim
delom. Tisti u~itelji v Sloveniji in Italiji, ki so s svojimi dijaki na tekmovanju vendarle
sodelovali, pa poudarjajo, da je to ena redkih prilo`nosti, ko se z dijaki lahko bolj
poglobijo v dolo~eno besedilo, tekmovanje spodbuja zdravo tekmovalnost, je
nekak{na nadgradnja pouka knji`evnosti in ustvarja ob~utek pripadnosti slovenskemu
kulturnemu prostoru.

3.4 Izbira vsebin pri knji`evnem pouku
Med literarnimi besedili, ki nudijo veliko mo`nosti za vzgojo narodne pripadnosti,

so u~itelji sloven{~ine v srednjih {olah druge stopnje s slovenskim u~nim jezikom
v Italiji izpostavili dela Borisa Pahorja (predvsem novele Metulj na obe{alniku, Grmada
v pristanu in Ro`e za gobavca iz zbirke ~rtic in novel Grmada v pristanu), dela Alojza
Rebule (predvsem romana Sen~ni ples in V Sibilinem vetru ter novelo Votel je Kras),
dela slovenskih zamejskih pesnikov (izpostavili so pesmi Marka Kravosa), pa tudi
Bevkov roman Kaplan Martin ^edermac, Kosma~evo novelo Gosenica, Pre{ernova
Krst pri Savici in Zdravljico, @upan~i~evi pesmi Duma in Zemljevid, Gregor~i~evo
So~i, Kranj~evo novelo Stara jablana in Cankarjeve govore o Trstu.9

U~itelji sloven{~ine v Sloveniji se narodnih vpra{anj s svojimi dijaki dotaknejo
predvsem pri Tav~arjevi Viso{ki kroniki, Cankarjevih delih Podobe iz sanj, Kurent, Na
klancu in Hlapci, Kocbekovi ^rni orhideji, Kosma~evem Pomladnem dnevu,
Vodnikovem Dramilu, Pre{ernovem Krstu pri Savici in odlomku iz Trubarjeve
pridige.
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8 Podatek je pri~akovan in v skladu z manj{inskimi pedago{kimi smernicami za pouk sloven{~ine.
9 Navedena so samo literarna dela (po vrstnem redu), ki so bila najpogosteje omenjena.



Pri navajanju vsebin je treba pripomniti, da u~itelji sloven{~ine v Italiji slovenski
knji`evnosti namenjajo ve~ ~asa kot njihovi kolegi v Sloveniji.10 Pouk jezika je
namre~ predviden samo za prva dva letnika, v zadnjih treh letnikih pa je po italijan-
skih ministrskih programih poudarek izklju~no na knji`evnosti.

3.5 Izbira u~benikov za knji`evni pouk
V srednjih {olah druge stopnje s slovenskim u~nim jezikom v Italiji za pouk

knji`evnosti poleg u~benikov iz Slovenije (u~itelji so navedli Branja, Potovanje
besed, Umetnost besede, Svet knji`evnosti in Pregled slovenskega slovstva) uporab-
ljajo tudi berila zamejskih avtorjev, saj u~beniki, ki so napisani v Sloveniji in name-
njeni prvenstveno dijakom iz Slovenije, ne vsebujejo dovolj gradiva, ki bi ovrednotilo
zamejsko zgodovinsko in literarno stvarnost, poleg tega pa pogre{ajo tudi ve~ razlage
in podrobnej{o literarnozgodovinsko obravnavo. Profesorji sloven{~ine v slovenskih
srednjih {olah v Italiji so si enotni, da u~beniki, ki prihajajo iz Slovenije in ki jih
ve~inoma uporabljajo, ne nudijo dovolj mo`nosti za spodbujanje slovenske narodne
pripadnosti pri dijakih. Sami dodajajo veliko vsebin zamejskih avtorjev, ker se dijaki
z njihovimi deli veliko la`je identificirajo. Vsebine v u~benikih, ki so napisani za
potrebe srednjih {ol s slovenskim u~nim jezikom in izdani v Italiji – Od antike do
danes, Od prvih zapiskov do romantike, Od realizma do moderne in Besede na{ih dni
– po njihovem mnenju nudijo precej ve~ prilo`nosti za vzgojo narodne pripadnosti.
Vsebinsko sicer ustrezajo zahtevam profesorjev, so pa oblikovno zastareli11 in za
dijake manj privla~ni (manjka jim npr. avdiovizualno gradivo).

Tudi srednje{olski profesorji v Sloveniji opa`ajo, da zasnova nalog ob literarnih
besedilih v u~benikih za knji`evnost12 ne nudi dovolj mo`nosti za spodbujanje narod-
ne pripadnosti. Sicer pa so vsi anketirani u~itelji mnenja, da je uresni~evanje tega cilja
odvisno predvsem od osebnega pristopa posameznega u~itelja (koliko in na kak{en
na~in bo dolo~eno temo izkoristil). Nekateri u~itelji iz Slovenije so izpostavili, da ve~
kot u~beniki pri spodbujanju narodne pripadnosti pripomore avtenti~no u~enje, in
sicer izmenjave, ekskurzije, medpredmetne povezave, projektno delo ipd.

4 Samoopredelitev narodne pripadnosti anketiranih u~iteljev sloven{~ine

Del anketnega vpra{alnika za u~itelje je zajemal sklop vpra{anj iz vpra{alnika
MEIM (Moultigroup Identity Measure), ki ga Phinney (1992) ozna~uje kot »ethnic
identity search/achievement«. Anketirani so morali oceniti, koliko se strinjajo z nave-
denimi trditvami, npr. »posvetil/a sem nekaj ~asa iskanju informacij o slovenski
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10 72 % zamejskih u~iteljev je mnenja, da naj bo pri pouku sloven{~ine najbolj poudarjena slovenska
knji`evnost, 61 % u~iteljev v Sloveniji pa pravi, da naj bosta pri pouku slovenska in svetovna knji`evnost
enakomerno zastopani.

11 Nada Perot: Od antike do danes: I. slovensko berilo za vi{je srednje {ole (1979), Robert Petaros, Maks
[ah: Od prvih zapiskov do romantike: II. slovensko berilo za vi{je srednje {ole (1980), Lojzka Bratu`,
Marija Pirjevec: Od realizma do moderne: III. slovensko berilo za vi{je srednje {ole (1993), Marija Cenda
Klinc: Besede na{ih dni: IV. slovensko berilo za vi{je srednje {ole (1982).

12 Anketirani u~itelji iz Slovenije uporabljajo naslednje u~benike: Branja, Umetnost besede, Mlada obzorja,
Zlati poljub, Poljub zlata in Svet knji`evnosti.



narodni skupnosti, o njeni zgodovini, izro~ilu in navadah«.13 Z analizo sklopa trinaj-
stih vpra{anj smo dobili oceno samoopredelitve narodne pripadnosti anketiranih
u~iteljev. V povpre~ju je narodna pripadnost zamejskih u~iteljev v Italiji vi{ja od
narodne pripadnosti srednje{olskih u~iteljev v Sloveniji. Pri trditvi »premi{ljujem o tem,
kako in v ~em bo moja slovenska narodna pripadnost vplivala na moje nadaljnje
`ivljenje« so odgovori u~iteljev v Sloveniji najbolj podobni, najmanj razpr{eni, ve~ina
se s trditvijo strinja. Najve~je razlike med anketiranimi je opaziti pri trditvi »o slo-
venski narodni skupnosti sem se pogosto pogovarjal/a z drugimi, z namenom, da bi
raz{iril/a svoje dojemanje in védenje o njej«. Zamejski u~itelji sloven{~ine se z njo
namre~ bolj strinjajo kot u~itelji sloven{~ine v Sloveniji.

U~itelje sloven{~ine smo spra{evali, ali so se v ~asu strokovnega izobra`evanja
seznanili s tematiko narodne zavesti, in jih prosili za obnovo definicije narodne
pripadnosti,14 ki jim je ostala najbolj v spominu. Navajali so, da je narodna pripadnost
temeljnega pomena za ohranjanje slovenskega jezika in kulture ter seveda njunega
razvijanja v mati~ni domovini in v zamejstvu. Opredelili so jo tudi kot pripadnost
dolo~eni narodni skupnosti in prepoznavanje v njeni kulturi. V ve~kulturnem prostoru
pa naj bi bila prav pripadnost slovenskemu narodu pogoj za stik in enakovredno
sporazumevanje z drugimi narodi. Poudarili so tudi, da je ~lovek brez narodne zavesti
kot ~lovek brez orientacije. Vsi zamejski u~itelji so si enotni, da je narodna pripadnost
v zamejskem okolju ob~utljiva, predvsem pa kompleksna tema.

5 Smernice za naprej

U~itelji sloven{~ine v {olah s slovenskim u~nim jezikom v Italiji so pri izbiri
vsebin, ki jih bodo obravnavali pri pouku sloven{~ine, povsem avtonomni, saj so u~ni
na~rti v Italiji zgolj okvirni, u~itelji jih lahko prikrojijo. Raziskava je pokazala visoko
stopnjo slovenske narodne pripadnosti zamejskih u~iteljev, kar se odra`a tudi pri izbiri
vsebin knji`evnega pouka. Pouk knji`evnosti v zamejskih {olah je bolj literarno-
zgodovinsko naravnan kot v Sloveniji, kar pripomore k ve~ji kulturno-zgodovinski
razgledanosti dijakov in posledi~no tudi ve~ji narodni pripadnosti. Anketirani u~itelji
sloven{~ine v Italiji so v ve~ini izrazili nezadovoljstvo nad obstoje~imi u~beniki iz
Slovenije, saj naj ti ne bi vsebovali dovolj vsebin zamejskih avtorjev, s katerimi se
njihovi dijaki la`je identificirajo. Ve~ prilo`nosti za spodbujanje narodne pripadnosti
nudijo literarna besedila v u~benikih za knji`evni pouk, ki so bili izdani v Italiji. Ti so
vsebinsko sicer dobri, oblikovno pa za dijake manj privla~ni in nekoliko zastareli.
Ka`ejo se potrebe po sestavi novih u~beni{kih kompletov za knji`evni pouk, ki bi bolj
sledili didakti~nim na~elom dobrega u~benika in bili hkrati dijakom tudi jezikovno
bolj razumljivi. Anketirani u~itelji sloven{~ine iz Italije priznavajo, da bi bilo pri
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13 Uporabili smo Likertovo lestvico od 1 do 4 (1 – sploh se ne strinjam, 4 – zelo se strinjam).
14 Ena od definicij narodne zavesti, ki so jo v anketi posredovali zamejski profesorji sloven{~ine, se glasi:

»Narodno zaveden je tisti, ki se zaveda lastnih korenin (in jih pozna) ter se s to svojo razli~nostjo lahko
polnopravno vklju~i v neko drugo okolje in mu lahko posreduje nekaj svojega, izvirnega. Prav tako pa
lahko sebe bogati in izpopolnjuje.« V Sloveniji je na to vpra{anje odgovorilo malo u~iteljev; ti narodno
pripadnost razumejo kot ob~utek povezanosti z narodom, njegovo zgodovino in kulturo.



pouku sloven{~ine smiselno ve~ ~asa nameniti jezikovnemu pouku, saj se v zadnjih
letih jezikovno znanje dijakov slab{a. @elijo si ve~ strokovnih izobra`evanj oz. po-
mo~i pedago{kih svetovalcev (83 % u~iteljev), predvsem na podro~ju slovenskega
jezikoslovja ter knji`evne in jezikovne didaktike. Kar 66 % anketiranih u~iteljev
sloven{~ine v Italiji se je v zadnjih treh letih udele`ilo slovenisti~nega seminarja ali
kongresa, da bi se seznanili z novostmi v stroki, poglobili dolo~ene teme in se sre~ali
s kolegi iz Slovenije. Kon~no sliko o vplivu literarne vzgoje na oblikovanje narodne
pripadnosti bomo lahko dali {ele po kon~ani obdelavi podatkov iz 420 vpra{alnikov,15

ki so jih izpolnili dijaki.
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15 231 dijakov iz srednjih {ol druge stopnje s slovenskim u~nim jezikom v Italiji in 189 srednje{olcev iz
Slovenije.




