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Ciljni raziskovalni projekt V5-1709 
 SLOVENSKO ZAMEJSTVO KOT VSEBINE KURIKULA OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL V SLOVENIJI  

 

Časovni načrt in mejniki izvedbe projekta: junij 2018 – september  2019 

DS 1: Empirična raziskava o stopnji in obsegu vedenja / poznavanja vsebin načrtovane zamejske 

tematike in o stališčih do teh vsebin  

Vsebina podsklopov Dejavnosti Trajanje Izvajalec 

DS 1.1 Pregled učnih načrtov 

in preučitev obsega in 

tematike vključenosti vsebin 

z zamejsko tematiko v 

učbenikih 

Analiza vsebine učnih načrtov OŠ in 

SŠ z obsegom vsebin z zamejsko 

tematiko: slovenski jezik, zgodovina, 

geografija, umetnost (glasbena in 

likovna vzgoja), slovenščina kot drugi 

jezik (v OŠ in SŠ šolah narodnostno 

mešani okolij. 

Junij – avgust 

2018 

ZRS, INV 

DS 1.2 Klasifikacija vsebine 

UN po vzorcu  

Klasifikacija vsebin učnih načrtov 

glede na področje, aktualnost in 

sporočilnost, obsega in namen s 

ciljem ugotavljanja stopnje 

poznavanja zamejske tematike. 

Avgust – 

september 

2018 

ZRS, INV  

DS 1.3 Analiza vsebine 

učbenikov po kognitivnih in 

konativnih ciljih 

Analiza učbenikov pripadajočih 

izbranim učnim načrtom.  

Oktober  

2018 

 ZRS , INV 

DS 2.1 Oblikovanja 

reprezentativnega vzorca 

populacije v raziskavi glede 

na raven šolanja, regijo in 

obmejno lego  

 

Reprezentativno števila (800 -1000) 

anketiranih učencev in dijakov: po 

ena OŠ in ena SŠ v Kopru, Novi Gorici, 

Mariboru, Lendavi, Novem mestu in 

Ljubljani; ena OŠ in ena SŠ z 

italijanskim jezikom ter dvojezična 

šola v Lendavi 

 

 September – 

december 

2018 

ZRS, INV 

 

 

DS 2.2 Priprava vprašalnikov Oblikovanje vprašalnika o stališčih, 

anketiranje in ugotovitev vpliva 

obstoječih učnih načrtov izbranih 

vsebin v neposredni šolski praksi. 

December 

2018 

ZRS 

ODDJA VMESNEGA POROČILA – 29.01.2019 

DS 2:  Empirična raziskava  o stopnji in obsegu vedenja / poznavanja vsebin načrtovane zamejske 

tematike in o stališčih do teh vsebin  

DS 2.1 Oblikovanja 

reprezentativnega vzorca 

populacije  v raziskavi glede 

na raven šolanja, regijo  in  

obmejno lego  

Priprava vprašalnika 

Reprezentativno števila (do 800) 

anketiranih učencev in dijakov: po 

ena OŠ in ena SŠ v Kopru, Novi 

Gorici, Mariboru, Lendavi, Novem 

mestu in Ljubljani; ena OŠ in ena SŠ z 

italijanskim jezikom ter dvojezična 

šola v Lendavi 

 

December 
2018 

 

ZRS 

DS 2.2 Anketiranje učencev Anketni vprašalnik  o vedenju /   
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in dijakov glede na raven 
šolanjaijo  in  lego bivanja  

poznavanju vsebin načrtovane 
zamejske tematike in stališčih do teh 
vsebin  

Januar – 
marec 2018 

ZRS  

DS 2.3 Vodeni intervju na 

manjšem vzorcu učiteljev  

(po 2 na predmet OŠ, SŠ 

različni regiji).  

 

Ugotoviti  vpliv obstoječih načrtov na 
njihovo izvajanje s pomočjo 
vodenega intervjuja na manjšem 
vzorcu učiteljev (20), ki poučujejo 
SLO, ZG, FEO, Družbo 

Februar – 
april 2019 

 

ZRS 

DS 2.4 Poznavanje zamejske 

tematike  med širšimi sloji 

prebivalstva RS ; 

javnomnenjska anketa 

S pomočjo telefonske ankete o 

stališčih na vzorcu (do 500, oz. v 

okviru sredstev. Anketni vprašalnik. 

  

3. Mejnik:   februar - junij  2019 

DS 3:  Jezikovna, kulturna in družbeno-pedagoška analiza stopnje poznavanja zamejske tematike  v 
šolskem sistemu 

Vsebina podsklopov Dejavnosti Trajanje Izvajalec 

DS 3.1 jezikovna in kulturno-družbena 
analiza učbenikov pripadajočih izbranim 
učnim načrtom  

Pregled izbora učbenikov  in 
ustreznosti predmetnih vsebin 
glede na raziskovano tematiko.   

1 marec – 
30 april 

2018 

ZRS 

INV 

DS 3.2 Analiza poznavanje zamejske 
tematike  med širšimi sloji prebivalstva 
Republike Slovenije; 

Opraviti telefonsko anketo o 
stališčih na manjšem vzorcu 
prebivalstva  

marec –  
april 
2019 

 

 

ZRS 

DS 3.3 Sinteza  ugotovitev s triangulacijo 
podatkov  

Obdelava in interpretacija 
podatkov  raziskave 

Marec – 
april 
2019 

ZRS 

1. Mejnik: julij  - september 2019 

DS 4:  Vsebinska zasnova za dopolnitev in implementacijo tematike zamejstva v učnih načrtih osnovnih in 
srednjih šol  v  R Sloveniji. 

Vsebina podsklopov Dejavnosti Trajanje Izvajalec 

DS 4.1 Preučevanje evropskih in nacionalnih 
dokumentov o pravicah in zaščiti etničnih 
skupnosti zunaj matične domovine in 
priprava predlogov za spremembo UN  

Na osnovi evropskih in 
nacionalnih dokumentov in 
utemeljene kurikularne teorije 
pripraviti vsebinsko zasnovo za 
dopolnitev in dejansko 
implementacijo vsebin v učnih 
načrtih 

Maj – junij 
2019 

ZRS  

INV 

SLORI 

 

DS 4.2 Prvi monitoring 

Sodelovalno ovrednotenje 
predlogov s pomočjo že 
izvedenih raziskav 
raziskovalcev zamejstva o 
primanjkljajih v ozaveščanju 
matičnega naroda o tematikah 
zamejstva 

 
1 junij – 
31 julij 

 

ZRS  

INV 

SLORI 

DS 4.3 Predlog sprememb UN  Končni predlog sprememb UN 
izbranih vsebin v OŠ in SŠ 

1 Julij – 1 
september 

2019 

ZRS 
  INV 

DS 5: Oblikovanje in preverba vsebine poročila o ugotovitvah raziskave ciljnega raziskovalnega 
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projekta (DS 5.1, DS 5.2) 
 

DS 5.1.1  Predlog sprememb UN  Priprava in predstavitev 
sprememb UN odločevalcem 

(strokovni sveti, Zavod RS za 
šolstvo) predloga sprememb 
izbranih vsebin UN v OŠ in SŠ 

september 
2019 

ZRS 
  INV 

SLORI 

DS 5.1.2 Predstavitev predloga 
odločevalcem 

Srečanja s strokovno javnostjo 
in odločevalci (Koper, 
Ljubljana, Murska Sobota) 

Avgust – 
september 

2019 

ZRS  
INV 
SLORI 

DS  5.2. Poročila o projektu Zaključno poročilo Uradu za 
Slovence po svetu in v 
zamejstvu 

30. 
september 

2019 

ZRS 
  INV 

SLORI 

 Zaključno poročilo ARRS in 
Uradu za Slovence po svetu in 
v zamejstvu 

December 
2019 

ZRS 
  INV 

SLORI 

 


