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IZVLEČEK 

 

Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok je ključnega 

pomena, saj je vzgojitelj za otroka »pomemben odrasli«, ki ustvarja, organizira in oblikuje 

sporazumevalno mrežo v vrtcu, v katerega so vse pogosteje poleg slovensko govorečih otrok 

vključeni tudi njihovi neslovensko govoreči vrstniki. V raziskavi je sodelovalo sto 

vzgojiteljic/vzgojiteljev iz desetih vrtcev na Dolenjskem in v Beli krajini. Osnovna 

raziskovalna metode je deskriptivna – kavzalna neeksperimentalna. Anketirane vzgojiteljice 

oz. anketirani vzgojitelji so odgovarjali na vprašanja v anketnem vprašalniku, ki so se 

vsebinsko nanašala na izkušnje oz. znanja, ki jih imajo na področju delu z neslovensko 

govorečimi otroki s poudarkom na področju usvajanja slovenskega jezika.  

Vzgojitelji z različnimi metodami in oblikami dela na osnovi opazovanja neslovensko 

govoreče otroke spremljajo na poti usvajanja slovenščine. Proces usvajanja jezika je na ravni 

vsakega posameznika individualen proces. Anketirani najpogosteje navajajo, da se 

omenjenim otrokom z namenom spodbujanja usvajanja jezika slovenščine posvečajo v obliki 

individualizacije oz. z individualno obliko dela.  Neslovensko govoreči otroci, med katere 

sodijo romski otroci, otroci iz držav bivše Jugoslavije, otroci iz evropskih in neevropskih 

držav, so vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, vrtec, kjer se soočajo tako z 

integracijskimi težavami kakor tudi z razumevanjem in usvajanjem slovenščine. Na usvajanje 

jezika pa poleg otrokove starosti, motivacije, intelektualnih sposobnosti, osebnostnih 

lastnostih in okolja (vzgojitelj, vrstniki) vplivajo tudi dejavniki, ki opisujejo pomen socialno-

ekonomskega statusa družine, katere del je neslovensko govoreči otrok, in demografski 

položaj oz. izvorni jezik (struktura), ki je otroku materni jezik. Podobnost med jeziki 

omogoča lažje in hitrejše razumevanje slovenskega jezika, kar otrokom omogoča občutek 

varnosti, ki predstavlja temelj otrokove aktivne družbene in jezikovne integracije. Dokazano 

je, da na uspešnost uzaveščanja drugega jezika vpliva bližina/sorodstvo ali 

oddaljenost/različnost drugega jezika od otrokove materinščine. Čim jasnejši je otrokov odnos 

do materinščine, čim bolj trden je njegov podsistem prvega jezika, hitreje bo pridobival drugi 

jezik (Čok, 1993: 128).  Vzgojitelji z namenom integracije načrtujejo in izvajajo dejavnosti, ki 

najpogosteje segajo na kurikularna področja umetnosti, gibanja in matematike, saj menijo, da 

ta najbolje omogočajo vključitev neslovensko govorečega otroka v slovenski vrtec z 

neverbalno komunikacijo. Neverbalna komunikacija privede do vključevanja in razumevanja  

 



 

 

jezika, kar posledično preide v verbalno komunikacijo oz. uporabo slovenščine pri 

neslovensko govorečih otrocih.  

 

KLJUČNE BESEDE: neslovensko govoreči otroci, proces usvajanja drugega/tujega jezika, 

demografski in socialni položaj, izvorni jezik, vloga vzgojitelja 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The role of the kindergarden teacher at the assimilation of non-Slovene speaking children is 

of vital importance, because the teacher presents a significant adult, who creates, organizes 

and forms the communication kindergarden network. The kindergarden more and more 

frequently includes Slovene and non-Slovene speaking children. The study involved one 

hundred of teachers from ten kindergardens from Dolenjska and Bela krajina. The basic 

research method is descriptive – casual nonexperimental. Teachers, involved in the study, 

were asked questions, which were substantially related to their experiances and know ledge 

with non Slovene speaking children with an emphasis on the acquisition of the Slovenian 

language. The teachers use various teaching methods and techniques to observe the non-

Slovene speaking children on their way of acquiring Slovene. The process of language 

acquisition is based on individual level of each individual. Respondents most often reported 

that with the intention of promoting language acquisition they pay attention to children in the 

form of individual work. These children, including Roma children, children from ex-

Yugoslav republics, children from European and non-European countries, are integrated into 

the Slovene educational system, kindergarten, where they face integration problems as well as 

understanding and acquiring Slovene language. The later problem is influenced by different 

aspects such as the child’s age, motivation, intellectual abilities, personal characteristics and 

the environment (teacher and peers). However, there are also other factors like socio-

economic status of the family and the demographic position or the child’s mother tongue. The 

similarity between languages enables easier and faster understanding of the Slovene language, 

giving the children a feeling of safety, which presents the foundation of the child’s active 

social and language integration. It is proven that the success of learning a new language 

depends on the vicinity/similarity or the distance/diversity of the other language in 

comparison with the mother tongue. The clearer the child’s attitude towards mother tongue is 

and the more solid the subsystem of their first language is, easier it will be for them to acquire 

the second language (Čok, 1993:128). The activities the teacher plans and carries out with the 

intention of the child’s integrationare most frequently in the area of art, movement and 

mathematics. These activities combined with non-verbal communication successfully enable 

the integration of non-Slovene speaking children into kindergarten. Non-verbal 

communication leads to integration and understanding the language, which consequently 

transforms into verbal communication or using Slovene with non-Slovene speaking children. 



 

 

KEY WORDS: non-Slovene speaking children, the process of acquiring a second/foreign 

language, demographic and social position, mother tongue, the role of the kindergarten 

teacher. 
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UVOD 

V Sloveniji se v vzgojno-izobraževalni sistem v predšolskem obdobju poleg slovensko 

govorečih otrok vključujejo tudi neslovensko govoreči otroci. To so otroci, ki jim slovenščina 

ni materni jezik, ampak drugi jezik oz. jezik okolja. Ob vstopu v vrtec se ti srečujejo in 

soočajo z mnogoterimi težavami, ki izvirajo iz nepoznavanja slovenskega jezika, saj je jezik 

element komunikacije, komunikacija pa eden izmed pomembnih procesov, preko katere se 

otrok vključi v okolje, v katerem živi. Vzgojitelj ima pri procesu integracije in usvajanja 

slovenščine zelo pomembno vlogo, saj je otroku govorni vzor, je načrtovalec in soizvajalec 

procesa, ki temelji na otrokovi koristi s prednostnim ciljem, da otrok drugi jezik usvoji v 

začetni fazi v tolikšni meri, da mu bo ta omogočal aktivno integracijo. 

Vključitev neslovensko govorečih otrok v vrtec za vzgojitelje predstavlja nove izzive, ki od 

njih zahtevajo, da s pomočjo samoevalvacije začutijo težnjo po izpopolnjevanju, nadaljnjem 

usposabljanju ter premisleku o svojih profesionalnih kompetencah na področju usvajanja 

slovenščine neslovensko govorečih otrok. 

 

Za temo »Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok« sem se 

odločila zaradi razširitve oz. bolj poglobljene analize segmentov svoje diplomske naloge ter 

vse več jepriseljenosti migrantov in narodnih manjšin neslovensko govorečih otrok (romski 

otroci, otroci iz držav bivše Jugoslavije, otroci iz evropskih in neevropskih držav) ter njihovih 

družin na območje Dolenjske in Bele krajine. Pri tem me je zanimalo: 

1. s katerimi dejavnostmi in na kakšen način (metode, oblike dela) vzgojitelji
1
 

spodbujajo usvajanje slovenščine pri otrocih, katerih slovenščina ni materni jezik; 

2. ali obstajajo razlike v pristopih dela vzgojiteljev glede na izvorni (materni) jezik ter 

socialni položaj neslovensko govorečih otrok (pristopi za romske otroke, otroci iz 

držav bivše Jugoslavije, otroci iz evropskih in neevropskih držav) in katere so te 

razlike; 

3. s katerimi težavami pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika se 

neslovensko govoreči otroci najpogosteje soočajo; 

4. katere razlike se pojavljajo v procesu učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika 

glede na demografski in socialni položaj neslovensko govorečih otrok; 

5. kako vpliva izvorni jezik (romanski, germanski) na usvajanje drugega/tujega jezika, 

jezika slovenščine; 

                                            
1
 V nadaljevanju uporabljam moško obliko besede vzgojitelj tako za vzgojitelja kot za vzgojiteljico.   
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6. kako vpliva socialni status na usvajanje slovenščine kot drugega/tujega jezika; 

7. kako vzgojitelji v skupini vključujejo neslovensko govoreče otroke v govorno okolje 

vrstnikov in pri katerih dejavnostih (področjih dejavnosti) opazijo največjo 

integracijo; 

8. kdo ima po mnenju vzgojiteljev najpomembnejšo vlogo pri usvajanju drugega/tujega 

jezika neslovensko govorečih otrok (vzgojitelji, starši, okolje, vrstniki). 

 

Vzgojitelj ima zelo pomembno vlogo pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok, 

saj njegova vloga ne vključuje zgolj dela z neslovensko govorečimi otroki, ampak tudi s 

starši, od katerih je odvisno, kako bo slovenščina sprejeta in s kolikšno motivacijsko 

vrednostjo jo bodo usvojili njihovi otroci. 
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1 NESLOVENSKO GOVOREČI OTROCI IN ZAKONODAJA V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Neslovensko govoreči otroci so tisti otroci, katerih slovenščina ni prvi oz. materni jezik, 

ampak jo usvojijo popolnoma ali deloma. Njeno usvajanje poteka vzporedno v smislu 

dvojezičnega govorca (avtor, po Pirih Svetina, 2005 in Prebeg Vilke, 1995). 

 

1.1 Otroci priseljencev 

 

Strategija za vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) otroke priseljencev opredeljuje v pet skupin: 

- Nekdanji priseljenci (druga in tretja generacija), večina iz bivših jugoslovanskih republik, ki 

že imajo slovensko državljanstvo. Zanje se predvideva, da že znajo slovensko, kar pa ni 

nujno, še posebej, če otroci pred vstopom v šolo niso bili vključeni v slovenski vrtec in torej 

obvladajo le svoj prvi jezik, ki so se ga naučili v domačem okolju. Ti otroci pogosto govorijo 

vmesni jezik, 
2
 še posebej, če ga namesto svojega prvega jezika govorijo tudi njihovi starši. 

- Novo priseljeni otroci ekonomskih priseljencev, ki še nimajo slovenskega državljanstva. 

- Otroci prisilnih migrantov (prosilci za azil in begunci), ki se s slovenščino prvič srečajo šele 

s prihodom v Slovenijo, ki mu po navadi takoj sledi vstop v vzgojno-izobraževalni sistem.  

- Otroci državljanov EU.  

- Otroci slovenskih izseljencev s slovenskim državljanstvom ali brez državljanstva. 

 

V strategijah je pojem otroka priseljenca razumljen ne le tako, kot je opredeljeno v trenutno 

veljavni zakonodaji, torej s časovnega vidika bivanja v Sloveniji in statusa, ki ga trenutno 

otrok ima, ampak predvsem z vidika skupnih lastnosti in potreb. V prvi vrsti jih druži dejstvo, 

da je slovenščina njihov drugi jezik oz. da prihajajo iz drugačnih sociokulturnih okolij, zato 

potrebujejo pri integraciji v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem in družbo posebno pomoč 

(Knez, 2008: 157).  

Ustava Republike Slovenije priseljencem v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami  

zagotavlja vse pravice, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani 

Slovenije. 

                                            
2
 Vmesni jezik je jezikovna različica ciljnega jezika, ki ga uporablja učeči se in je nastal zaradi stalnega stika 

prvega jezika in slovenščine (Pirih Svetina, 2005: 54). 
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Učenci priseljencev imajo torej ob vključitvi v vzgojno-izobraževalni sistem enake pravice in 

možnosti.  

Med temeljnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji, ki se nanašajo na področja dela v vrtcih,  so 

pomembni naslednji:  

- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,  

- vzgajanje za medsebojno strpnost,  

- razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

- spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,  

- spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,  

- razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 

demokratični družbi (2007: 13).  

 

1.1.1 Dokumenti, ki obravnavajo neslovensko govoreče otroke – otroke priseljencev 

 

Pomemben poskus sistematičnega pristopa k integraciji otrok priseljencev pomeni dokument 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 

v Republiki Sloveniji, v katerem so najprej predstavljeni ključni problemi vključevanja otrok 

priseljencev v celotni vertikali. To pa so v prvi vrsti pomanjkljive zakonske podlage, ki bi 

omogočale bolj uspešno načrtovanje integracijskih postopkov otrok priseljencev v slovenski 

sistem vzgoje in izobraževanja, neoblikovane strategije in instrumenti za njihovo vključevanje 

v sistem vzgoje in izobraževanja (neustrezna usposobljenost vzgojiteljev in drugih šolskih 

delavcev za delo s takimi otroki, neopredeljen čas, ki naj bi bil namenjen prilagajanju otroka 

slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja), nerazvite strategije za delo s starši, 

pomanjkljivo znanje slovenščine otrok priseljencev, neustrezno vrednotenje pomena 

ohranjanja  njihovega jezika in kulture in nezadostna vključenost v šolsko in širše slovensko 

okolje. Dokument podrobneje opredeljuje tudi pojem otroka priseljenca, in sicer širše, kot je 

to pojmovano v Resoluciji o migracijski politiki RS, ki za migranta oz. priseljenca šteje 

vsakega po preteku enega leta od prijave prebivališča v RS. Pojem priseljenca se v Strategiji 

nanaša tudi na otroke, ki so v Sloveniji manj kot eno leto, in tudi na tiste, ki že imajo 

slovensko državljanstvo, pa zaradi različnih okoliščin še niso popolnoma vključeni v 

slovensko družbo (Knez, 2008: 157). 
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Izobraževanje otrok migrantov obravnavajo naslednji evropski dokumenti: Direktiva Sveta 

Evropske skupnosti z dne, 25. julija 1977, o izobraževanju otrok delavcev migrantov 

(77/486/EGS), Direktiva Sveta št. 2001/55/ES z dne, 20. julija 2001, o najnižjih standardih za 

dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in ukrepih za 

uravnoteženje prizadevanj med državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih 

posledic, Direktiva Sveta št. 2004/83/EC z dne, 29. aprila 2004, o minimalnih standardih za 

kvalifikacijo in status državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva kot beguncev ali 

oseb, ki drugače potrebujejo mednarodno zaščito, ter o vsebini podeljene zaščite. 

 

1.1.2 Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

 

Smernice za izobraževanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah ter dijaških domovih so okvirni 

dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo pomaga tako pri uspešnem vključevanju 

otrok/učencev/dijakov priseljencev kakor pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela za 

vso populacijo otrok/učencev/dijakov. Upoštevano je načelo avtonomije, zato vsaka vzgojno-

izobraževalna ustanova sama pripravi izvedbeni načrt aktivnosti, ki vključuje in upošteva 

značilnosti in posebnosti otroka/učenca/dijaka ter v skladu z veljavnimi predpisi in 

pričujočimi smernicami poišče najustreznejše rešitve konkretnih problemov, pri čemer se 

lahko opira na izkušnje drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov v podobnih primerih. Šola in 

vrtec nenehno razvijata, spremljata in dopolnjujeta program vključevanja otroka priseljenca 

ter skrbita za primerno nadaljnje strokovno usposabljanje zaposlenih. 

Strokovni delavci ustvarjajo razmere, s katerimi spodbujajo interakcijo med kulturami in 

jeziki otrok, ki izvirajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. S tem jim zagotavljajo 

priložnosti za sooblikovanje kulture sobivanja vseh vključenih.  

Pri tem so uspešnejša tista učna okolja, v katerih med strokovni delavci prevladuje timsko 

delo in sodelovanje. Čeprav je strokovno delo v kulturno obarvanih učnih okoljih za 

strokovne delavce mnogokrat naporno, je tovrstno delo obogatitev tako na osebni kot 

profesionalni ravni ter stalen izziv za razvoj ustanove kot celote ter posameznih strokovnih 

delavcev. 

Vrtec in šola ter dijaški dom pri delu z otroki in starši priseljenih otrok poiščejo čim več 

možnosti za uspešno vključitev v vzgojno-izobraževalni proces.  
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Naloga vseh, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje ter družbeno skupnost, je, da vsakemu 

otroku zagotovijo ustrezne izobraževalne izkušnje, ki ga vodijo tako, da doživlja sprejetost, 

uspeh in zadovoljstvo (2012: 7).  

 

1.2 Romski otroci 

 

Romi so narod, ki je iz prvotne domovine Indije potoval med drugim tudi v Evropo. Obstajajo 

tri glavne etnične skupnosti, v katerih se Romi delijo s širitvijo: Gitana (Gitanes), Kalderash 

Rroma (Kalderasha) in Manus (Manush). Romi so indijska etnična celota, pretežno arijskega 

porekla (Hribernik, 2011: 5). 

Položaj Romov v Sloveniji je specifičen; gre za etnično skupino, ki šteje okoli 7.000 do 

12.000 pripadnikov. Od večinske slovenske družbe se razlikujejo po kulturi, navadah, 

običajih, jeziku, miselnosti in nasploh načinu življenja. Prav zaradi omenjenih »razlik« so že 

od nekdaj potisnjeni na rob družbe.  

Romi so marginalizirana družbena skupina, njihova družbena in politična obrobnost se odraža 

na vseh področjih življenja, tudi na področju vzgoje in izobraževanja (Berčon, 2004: 10). 

Po zadnjih podatkih centrov za socialno delo živi na območju dolenjske regije okoli 2.240 

Romov. Aktivnih oseb v starosti od 15 do 65 let je okoli 1.300, okoli 900 je otrok do starosti 

15 let, ostali so starejši od 65 let (manj kot 40 oseb). Področja, na katerih so uredili svoja 

bivališča, so na območju Bele krajine, Novega mesta, Posavja, Kočevja in Grosupljega. 

Najštevilčnejša romska skupnost živi na področju Novega mesta ter občin Škocjan in 

Šentjernej. Živijo v 12 naseljih, v katerih so pogoji bivanja zelo različni. Praviloma niso 

zagotovljeni niti osnovni bivanjski pogoji. Le redka naselja so komunalno urejena in imajo 

infrastrukturo, ki omogoča normalne življenjske razmere. Večina odraslega prebivalstva je 

nepismena, odvisna od priložnostnega dela in denarno socialne pomoči. Okoli 120 mlajših 

odraslih je vključenih v osnovno šolo za odrasle, kjer pa je njihov napredek izredno počasen. 

Med mlajšimi odraslimi se veča interes za dokončanje osnovne šole, samo redki posamezniki 

pa razmišljajo o pridobitvi poklicne izobrazbe. Starejši odrasli se redko vključujejo v različne 

krajše izobraževalne programe. Število otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, se povečuje, še 

vedno pa le posamezniki zaključijo 9. razred. Večina, med njimi zlasti dekleta, zapusti šolske 

klopi takoj, ko izpolni šolsko obveznost.  

Na območju Bele krajine živi okoli 1.000 Romov v 11 naseljih. Mnoge družine še vedno 

živijo kot nomadi.  
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Odrasli so večinoma nepismeni, povečuje pa se število otrok, ki redno obiskujejo pouk v 

osnovnih šolah. Večina jih ne dokonča osnovne šole, čeprav izpolnijo osnovnošolsko 

obveznost. V osnovno šolo za odrasle je vključenih 30 mlajših odraslih, med starejšimi 

odraslimi pa se v zadnjih letih povečuje število vključenih v različne izobraževalne programe.  

Na območju občine Trebnje živi v štirih naseljih na obrobjih vasi okoli 250 Romov. Kljub 

prizadevanjem lokalne skupnosti in različnim oblikam pomoči še vedno predstavljajo najmanj 

izobraženo in diskriminirano skupino. Večina otrok izpolni šolsko obveznost, ne dokonča pa 

9. razreda osnovne šole. V osnovno šolo za odrasle je vključenih 80 mlajših Romov, 

izobraževanje odraslih pa ima že 10-letno tradicijo (2011b: 8).  

 

1.2.1 Dokumenti, ki obravnavajo neslovensko govoreče otroke – romske otroke 

 

Romska skupnost je navedena v Ustavi Republike Slovenije, in sicer v 65. členu, ki pravi: 

"Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon." 

Kar zadeva področje vzgoje in izobraževanja Okvirna konvencija za varstvo narodnih 

manjšin, ki jo je z zakonom ratificiral slovenski Državni zbor februarja 1998, države 

pogodbenice v 5. členu zavezuje k spodbujanju takih razmer, "ki so potrebne, da pripadniki 

narodnih manjšin ohranjajo in razvijajo svojo kulturo ter ohranjajo bistvene sestavine svoje 

identitete, in sicer svojo vero, jezik, tradicijo in kulturno dediščino". Države pogodbenice so 

se "dolžne vzdržati politike in prakse, katerih namen je asimilacija pripadnikov narodnih 

manjšin proti njihovi volji, in morajo zaščititi te osebe pred kakršnimi koli dejanji, katerih 

namen je taka asimilacija". 

V 12. členu konvencija zavezuje pogodbenice, da "sprejmejo, kadar je to primerno, 

ukrepe na področju izobraževanja in raziskav, da s tem spodbujajo poznavanje kulture, 

zgodovine, jezika in vere svojih narodnih manjšin in večinskega naroda. V zvezi s tem 

pogodbenice med drugim zagotavljajo ustrezne možnosti za usposabljanje učiteljev in dostop 

do učbenikov ter olajšujejo stike med učenci, študenti in učitelji različnih skupnosti. 

Pogodbenice se obvezujejo za pripadnike narodnih manjšin pospeševati enake možnosti za 

dostop do izobraževanja na vseh ravneh."  

 

Nadalje 13. člen pravi: "V okviru svojih izobraževalnih sistemov pogodbenice priznavajo, da 

imajo pripadniki narodnih manjšin pravico do ustanavljanja in vodenja lastnih zasebnih 
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ustanov za izobraževanje in usposabljanje. Uresničevanje te pravice nima za posledico 

nobenih finančnih obveznosti za pogodbenice."  

S 14. členom se pogodbenice "zavezujejo priznavati vsakemu pripadniku narodne 

manjšine pravico, da se uči jezika svoje manjšine. Na območjih, na katerih že tradicionalno 

ali v znatnem številu prebivajo pripadniki narodnih manjšin, in če je za to dovolj zahtev, si 

pogodbenice prizadevajo, da v okviru svojih izobraževalnih sistemov v kar največji možni 

meri zagotovijo, da imajo pripadniki narodnih manjšin enake možnosti za učenje jezika 

manjšine ali za izobraževanje v tem jeziku. Izvajanje drugega odstavka tega člena ne vpliva 

na učenje uradnega jezika ali poučevanje v uradnem jeziku." 

V področni zakonodaji vzgojo in izobraževanje Romov opredeljujejo naslednji zakoni: 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:  

V 25. členu je med pristojnostmi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 

navedeno, da ta strokovni svet "določa program dopolnilnega izobraževanja za otroke 

Romov".  

V 81. členu je zapisano, da se iz državnega proračuna zagotavljajo "sredstva za 

pripravo in subvencioniranje cene učbenikov in učil za osnovne šole, za šolstvo narodne 

skupnosti in za izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in zdomstvu ter 

Rome" in "del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov". 

V 84. členu je navedeno, da za vzgojo in izobraževanje otrok Romov minister določi 

posebne normative in standarde. 

Zakon o vrtcih:  

7. člen določa, da se predšolska vzgoja otrok Romov "izvaja v skladu s tem zakonom 

in drugimi predpisi". 

V poglavju o prehodnih in končnih določbah v 54. členu piše, da se za javno službo na 

področju predšolske vzgoje in priprave otrok na osnovno šolo med drugimi šteje tudi program 

za predšolske otroke Romov, dokler ne bodo sprejeti programi za predšolske otroke po tem 

zakonu (medtem je decembra 2002 Strokovni svet RS že sprejel Dodatek h Kurikulu za vrtce 

za delo z otroki Romov). Sredstva za njegovo izvajanje se zagotavljajo iz državnega 

proračuna. 

Zakon o osnovni šoli:  
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9. člen: "Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske skupnosti v Republiki 

Sloveniji se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi." 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je leta 1993 sprejel Navodila za prilagajanje 

programa OŠ za romske učence, leta 2000 pa Navodila za izvajanje programa 9-letne OŠ za 

učence Rome. Konec leta 2002 je strokovni svet sprejel Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z 

otroki Romov. 

V veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih za področje izobraževanja odraslih 

pripadniki romske skupnosti v Sloveniji niso direktno omenjeni, določajo pa, da je potrebno v 

izobraževanju odraslih smiselno upoštevati določbe zakonov, ki urejajo posamezna področja 

izobraževanja. 

Med ostalimi dokumenti naj navedemo Program ukrepov za pomoč Romom v 

Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS novembra 1995. Ta med drugim poudarja tudi 

ukrepe za varstvo otrok in družine, izboljšanje možnosti za vzgojo in izobraževanje romskih 

otrok od vrtca do dokončanega izobraževanja na srednjih in visokih šolah ter opozarja na 

prosvetljevanje in informiranje Romov. 

Na mednarodni ravni so za področje vzgoje in izobraževanja pomembni še naslednji 

dokumenti: 

- 
3
Resolucija o šolanju otrok Romov in popotnikov (junij 1989);Memorandum o 

vseživljenjskem učenju (oktober 2000); Making a EuropeanAreaofLifelongLearning a Reality 

(november 2001) 

- 
4
Priporočilo o izobraževanju romskih otrok v Evropi (februar 2000);Priporočilo o 

izobraževanju za demokratično državljanstvo (oktober 2002; 2004: 20–22). 

 

1.2.2 Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 

 

Slovenija vlaga precej naporov za vključevanje Romov v vrtce, obvezno šolo in za njihovo 

integracijo v večinsko kulturo. Predšolski otroci Romov so v slovenske vrtce vključeni na tri 

načine. Največ jih je integriranih v običajne oddelke. Značilen je majhen delež romskih otrok, 

vključenih v predšolsko vzgojo v vrtcih.  

 

                                            
3
 Dokumenti, ki jih je sprejela Evropska skupnost. 

4
 Dokumenta, ki ju je sprejel Svet Evrope. 
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Država posebej obravnava in šolam priznava ugodnosti za vzgojo in izobraževanje romskih 

učencev: za individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci v šolskem procesu namenja 

dodatna finančna sredstva, ima ugodnejše normative za oddelke z Romi, posebej financira 

prehrano, učbenike, ekskurzije ipd., za vse pedagoške vrste študija država študentom romske 

pripadnosti odobri štipendijo, financirala pa je tudi nastanek prvega delovnega zvezka za 

poučevanje romskega jezika. V okviru Zavoda RS za šolstvo deluje študijska skupina 

učiteljev, ki poučujejo romske učence. Žal pa je izstop učencev Romov iz šolskega sistema že 

v osnovni šoli nesorazmerno velik. Osnovna težava je neznanje slovenskega jezika, sledi 

nestalen obisk oziroma izostajanje od pouka in učna neuspešnost.  

Nizka izobrazbena raven Romov v kombinaciji z drugačnimi življenjskimi navadami 

in pogoji ne omogoča enostavnih rešitev na področju sistema vzgoje in izobraževanja. Delež 

otrok, ki končajo osnovno šolo, je še vedno nizek, kar vpliva na potrebe po izobraževanju 

odraslih Romov.  

Ključni problemi, ki so v dosedanjih konceptih ostali nerešeni, so: inkluzija/vključevanje vs. 

segregacija; jezik, kultura in identiteta; neprilagojena organizacija dela; nizka pričakovanja 

glede šolske uspešnosti romskih otrok (odnos do izobraževanja); neupoštevanje socialno-

kulturnih in drugih okoliščin; razvrščanje romskih otrok v šole s prilagojenim programom 

(2004: 5).  

Strategije (prav tam) navajajo naslednje rešitve: 

- zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem: vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred pričetkom osnovne šole, tj. najpozneje s 

štirimi leti; namen vključevanja v vrtce je predvsem učenje jezika (tako slovenskega 

kot romskega) ter socializacija v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki posreduje 

izkušnje in vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop in vključevanje v osnovno šolo; 

- romski pomočnik: neznanje slovenskega jezika ter neuspešno vključevanje otrok 

lahko odpravljamo oziroma ublažimo tudi z uvedbo romskega pomočnika, ki bo 

otrokom pomagal prebroditi čustveno in jezikovno bariero in bo predstavljal neke 

vrste most med vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo; 

- vsebinsko prilagajanje programov: v osnovni šoli uvedba pouka romskega jezika na 

fakultativni ravni, učenje slovenskega jezika, identifikacija ciljev (npr. 

multikulturalnosti) oziroma standardov znanja v učnih načrtih, ki se dosežejo z 

vsebinami romske kulture, zgodovine in identitete; 

- stalno strokovno spopolnjevanje in doizobraževalni programi za strokovne delavce; 
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- posebne oblike organizacije in materialni pogoji: vsaj ohranitev zdaj veljavnih 

normativov; še naprej finančna podpora oziroma pomoč Ministrstva RS za šolstvo, 

znanost in šport; 

- nesegregacija, praviloma nehomogeni oddelki; uporaba zakonsko že predpisanih oblik 

individualizacije, notranje in fleksibilne diferenciacije, nivojskega pouka 

- različne oblike učne pomoči; 

- vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov (poseben načrt šole, s 

katerim določijo aktivnosti komuniciranja in sodelovanja s starši otrok Romov, in 

načrt zaznavanja in kontinuiranega odpravljanja stereotipov in predsodkov, ki se pri 

večinski populaciji pojavljajo v razmerju do učencev Romov); 

- romski učenci kot etnična skupina niso učenci s posebnimi potrebami (učenčeva 

šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske kulture, ne 

more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim standardom); 

- izobraževanje odraslih: izhodišče za določanje ciljev izobraževanja odraslih Romov so 

temeljni cilji, zapisani v Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 

Sloveniji do leta 2010 (zviševati splošno izobraževalno raven odraslih, dvigniti 

izobrazbeno raven, pri čemer je 4-letna srednja izobrazba temeljni izobrazbeni 

standard, povečati zaposljivost in povečati udeležbo odraslih v vseživljenjskem 

učenju). Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju odraslih Romov za 

dvigovanje izobrazbene ravni in razvoj delovne sile, razvijanju svetovalnih središč 

oziroma omrežja v okoljih, kjer živijo Romi, in institutu romskega koordinatorja, 

posebnim normativom in standardom za programe, v katere so vključeni odrasli Romi, 

zagotovitvi sredstev za možnost brezplačne udeležbe v programih in brezplačne učne 

pomoči. 

 

K temu velja dodati, da na kakovost in možnosti izobraževanja romskih otrok zelo vplivajo 

tudi specifična identiteta in kultura družbe ter pogoji njihovega življenja, na katere vrtec ali 

šola ne moreta vplivati neposredno. Zato je za izvajanje strategije vzgoje in izobraževanja ter 

izboljševanje položaja tam, kjer ni zadovoljiv, nujno vključevanje in koordinirano delovanje 

vseh relevantnih državnih institucij. 

Zveza Romov Slovenije je sodelovala pri celotni pripravi strateškega dokumenta. 

Sodelovala bo pri poučevanju in učenju romskega jezika, zgodovine in kulture, pri pripravi 

gradiv in pri vseh drugih oblikah in načinih izobraževanja.  
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1.3 Razvoj nacionalnih dokumentov predšolske vzgoje skozi zgodovino ter pomen 

področja jezika in govora 

 

V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja je bila zaradi hitrega porasta deleža zaposlenih 

žensk prepoznana potreba po večjem vključevanju otrok v vrtce. Vrtce, ki jih je urejal Splošni 

zakon o šolstvu (1958), so ustanavljali občinski odbori, stanovanjske skupnosti, gospodarske 

in družbene organizacije. Za razvoj predšolske vzgoje so bila pomembna tudi šestdeseta in 

sedemdeseta leta 20. stoletja: leta 1968 je bila ustanovljena Skupnost otroškega varstva 

Slovenije, ki je usmerjala in spremljala razvoj vrtcev, leta 1971 so vrtci dobili prvi samostojni 

zakon, imenovan Zakon o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke. Mreža vrtcev 

se je hitro širila, tudi ob podpori samoprispevkov državljanov in državljank (2011a: 65). 

 

1. 3. 1 Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok in področje jezika 

 

Leta 1979 je bil sprejet prvi nacionalni program za vrtce – Vzgojni program za vzgoji in 

varstvo predšolskih otrok. Vrtci so dobili nov zakon, ki je predšolsko vzgojo prepoznal kot 

del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema leta 1980 (Zakon o vzgoji in varstvu 

predšolskih otrok). Zakon je med drugim opredelil, da vzgojnovarstveno delo poteka v 

različnih starostnih skupinah otrok in v povezavi z osnovnošolskim zakonom določil tudi 

obvezno malo šolo v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Sledila je tudi priprava Vzgojnega 

programa priprave otrok na osnovno šolo (2011a: 65). 

 

Vzgojni program (1979: 5) navaja: »Upoštevajoč velike možnosti otroka predšolske dobe, ki 

jih z organiziranim vzgojnim delom lahko optimalno razvijamo, lahko opredelimo  družbeno 

organizirano predšolsko vzgojo kot faktor, ki na tej stopnji otrokovega razvoja prispeva k 

premagovanju socialnih razlik in izenačevanju pogojev za vzgojo in izobraževanje vseh 

otrok.« 

 

V Vzgojnem programu (1979: 85) je zapisano, da mora vzgojitelj posvetiti veliko pozornosti 

osnovnim pogojem za pasivni in aktivni govor, tj. razvijanju sluha, govornih ter dihalnih 

organov, artikulaciji, oblikovanju besed in stavkov. V ta namen se vzgojitelj poslužuje samo 

metode igre. Potrebne so pogoste vaje, ki pa se ne smejo popačiti v mehanski dril.  
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Otroci vadijo izgovarjavo posameznih glasov, npr. ko uprizarjajo avto, vlak ipd., povezujejo 

težje glasove v besede, vadijo razlikovanje podobnih glasov v besedah npr. krt – vrt, kot – 

pod ipd. Za te vaje so primerne izštevanke, ki si jih otroci mehansko zapomnijo.  

Za razvijanje govora je na tej stopnji poleg igre zlasti pomemben razgovor, in sicer 

individualni razgovor in razgovor v manjših skupinah. Zato bo vzgojitelj v teku dneva 

izkoristil vsako možnost za razgovore ob različnih možnih dejavnostih in motiviral otroke, da 

se bodo pogovarjali z veseljem in pogumom.  

 

Osnovni pogoj za razvijanje aktivnega govora je vsebinsko bogato življenje v oddelku. Pestri 

vtisi in prijetna doživetja obogatijo otrokov predstavni svet in hkrati tudi besednjak. To pa 

omogoča govorno aktivnost. Otroci govorijo radi in sproščeno, če je v oddelku sproščeno 

vzdušje, če so med otroki in vzgojiteljem prisrčni odnosi. Vzgojitelj naj spodbuja otroke, da 

izražajo svoje želje in potrebe, da pripovedujejo o doživetjih in opažanjih, da se pogovarjajo z 

njimi, drug z drugim ter z odraslimi, kadar pridejo z njimi v stik. Da ne bo dušil govorne 

aktivnosti otrok, naj se vzgojitelj na začetku leta zadovolji že z enobesednim odgovorom 

oziroma stavkom, toda voditi mora otroke postopno do bogatejšega govora. Vzgojitelj naj ne 

prekinja otroku govora zaradi morebitnih napak, popravlja naj jih obzirno. Zaveda naj se, da 

je na tej stopnji bistveno pomembno zbujanje govorne aktivnosti in da je oblikovanje 

pravilnega govora otrok v veliki meri odvisno od zgleda, ki ga sam daje otroku z razumljivim, 

pravilnim in naravnim govorom. Vsebine, ki jih vzgojitelj pripoveduje (ne bere) dosledno ob 

ponazorilih in jih otroci obnavljajo, naj bodo preproste zgodbe iz vsakdanjega življenja otrok 

ali otroku znanih in ljubih ljudeh ali živalih. Vsebine izbira vzgojitelj iz otroške literature ali 

si jih sam izmišlja.  

Privlačna ponazoritev vsebine z uporabo slike, flanelograma, diapozitivov, peskovnika, lutk 

ipd. vzbudi interese otrok in pripomore k boljšemu razumevanju ter globljemu doživljanju 

(1979: 86). 

Po podobnih vidikih kakor pripovedne vsebine bo vzgojitelj izbiral iz otroške literature 

preproste pesmi, ki jih otroci deklamirajo, tudi zapojejo, spremljajo z malimi instrumenti ali 

pa z ritmičnimi gibalnimi igrami.  

Zaradi velikega vpliva govorne razvitosti na celovit otrokov razvoj naj vzgojitelj posveti 

nalogam govorne vzgoje veliko pozornosti in jih izvaja v zvezi z vsemi otroškimi 

dejavnostmi, zlasti še z glasbeno vzgojnimi.  
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Vsak dan mora čimveč govoriti z vsakim otrokom v oddelku, usmerjeno skupno zaposlitev s 

smotrom razvijanja govora pa izvede dvakrat v tednu (1979: 87). 

Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979: 14) ne omenja oz. opredeljuje 

otrok, katerim slovenščina ni materni jezik, ampak jih je moč prepoznati v naslednjih zapisih. 

»Ker žive otroci pred vključitvijo v ta program v različnih okoliščinah in pod različnimi 

vzgojnimi vplivi, upošteva vzgojitelj pri oblikovanju konkretnega vzgojnega programa 

ugotovitve o doseženi stopnji razvitosti otrok. Če ugotovi, da imajo otroci nekatere 

primanjkljaje, lahko poseže v vzgojni program posameznega vzgojnega področja za 

predhodni oddelek in obratno. Pri oblikovanju konkretnega programa upošteva vzgojitelj tudi 

celotni razpoložljivi čas.« 

»Če vzgojitelj pri otrocih ugotovi velike primanjkljaje v njihovi dosedanji vzgoji, lahko 

spremeni sorazmerje med posameznimi vzgojnimi področji v korist tistega, za katerega 

ugotavlja, da imajo otroci največ primanjkljaja. Vsebin določenega vzgojnega področja ne 

sme povsem izločiti iz programa.« 

Vzgojno-varstvene organizacije upoštevajo pri uresničevanju vzgojnega programa za vzgojo 

in varstvo predšolskih otrok zakon o vzgojno-izobraževalnih organizacijah z italijanskim oz. 

madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji 

(Uradni list SRS, štev. 31: 274/72, 1979: 16–17) 

 
1.3.2 Kurikulum za vrtce in področje jezika 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996), kot 

tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja 

(Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). Je dokument, ki na eni 

strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi 

na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

Kurikulum za vrtce je predvsem oblikovan za t.i. dnevne programe in je hkrati ustrezna 

strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih, kot so poldnevni program, krajši 

program, vzgojno-varstvene družine, predšolska vzgoja na domu, seveda ob upoštevanju 
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posebnosti, ki jih tako na ravni organizacije življenja in dela kot na ravni izbire ciljev, 

dejavnosti ter različnih pristopov in metod prinašajo različni programi. 

 

V Kurikulumu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot 

tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 

povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost. 

 

Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in s 

seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku na sam 

proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Tako 

kurikulum vključuje tudi številne pogoje in ovire, ki omogočajo in onemogočajo 

uresničevanje zapisanega kurikula, kot tudi široko polje t.i. prikritega kurikuluma 

 

V Kurikulumu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela, 

temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih 

izpeljani cilji na posameznih področjih (zaradi večje preglednosti in strokovne 

jasnosti).Predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med 

seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Nekatere 

medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, se 

kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. 

Predlagane vsebine in dejavnosti (postavljene so ločeno za prvo in drugo starostno skupino 

otrok) predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev (tudi med temi lahko vzgojitelj 

izbira), vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako. 

 

Ob zapisanem Kurikulumu za vrtce, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, je za 

doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih enako pomembna izpeljava v 

prakso oz. t.i. izvedbeni kurikulum. Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikuluma 

(izvedbeni kurikulum) lahko s svojo življenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, z 

aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o 

otrokovem razvoju in poznavanje načel uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce, pomembno 

prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi 

ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. 
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Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature 

in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa 

upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v 

širše okolje. 

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje 

preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob 

upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, vendar 

strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami v oddelke vrtca. Kot priloga Kurikuluma za vrtce bodo pripravljene 

ustrezne prilagoditve kurikuluma oz. prilagojeno izvajanje kurikuluma za otroke s posebnimi 

potrebami. 

 

Vloga vrtcev na jezikovno in narodno mešanih področjih je, da ustvarjajo primerno podlago 

za razvoj dvojezičnosti pri pripadnikih obeh narodnostnih skupnostih in večinskega naroda. 

Zato bodo v Kurikulumu zapisane še dodatne vsebine, ki bodo naravnane tako, da bodo 

omogočale tudi seznanjanje s kulturo in kulturno dediščino obeh narodov, ki živita na 

določenem področju, kot tudi ustrezna pedagoška in didaktična načela, izoblikovana v okviru 

modelov dvojezične vzgoje in poučevanja. 

 

Posebna skupina, ki jo tudi velja omeniti, pa ne velja za avtohtono manjšino v Sloveniji, so 

Romi. Pri tej skupini je pomembno načelo sobivanja dveh kultur, ki mora biti interakcijsko, 

ne samo enosmerno, kar pomeni, da je treba znati prepoznati in izbrati zlasti tiste metode in 

pristope, ki v večji meri posegajo na področje socializacije. Posebna pozornost pa mora biti 

namenjena tudi tistim otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, da lahko nadoknadijo 

morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine (1999: 3–4).  

 

Ko govorimo o slovenščini v vrtcu, imamo v mislih troje, in sicer: 

- področje dejavnosti, ki je opredeljeno v Kurikulumu za vrtce (1999), 

- učni jezik, ki ga določa Ustava RS, opredeljen pa je tudi v področnih zakonih, in  

- učno načelo.  

Vse tri komponente so prepoznavne tudi v Kurikulumu za vrtce (1999).  
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Da bi bil otrok aktiven udeleženec v sporazumevalnem procesu, mora razvijati svojo 

jezikovno zmožnost, torej pridobiti vedenje o slovnici jezika, ki ga usvaja (slovnična 

zmožnost), in o pravilih komunikacije (sporazumevalna zmožnost), kar pomeni, da se 

enostavno nauči, kdaj,  kje, s kom, o čem, zakaj in kako govoriti. Usvaja nove besede in 

oblike besedil, tvori večbesedne izjave in zanj nove stavčne strukture. V vrtcu bi moral imeti 

veliko možnosti, da sam pripoveduje, se pogovarja, kadar mu to ustreza, uvaja svoje teme, 

hkrati pa potrebuje tudi dovolj časa, da v pogovoru pri menjavanju govornih vlog prevzame 

vlogo govorca in odgovori na vprašanje.  

Zaradi ustvarjanja čim bolj naravnega govornega položaja, v katerem poteka sporazumevanje 

v vrtcu, tako ni treba od otrok zahtevati dolgih odgovorov ob zapletenih izjavah, ker ga s tem 

učimo sporazumevalnega vzorca, ki ga v spontanih situacijah ne bo srečal nikoli več. Če naj 

otroci stavčne vzorce razširjajo in uporabljajo čim več različnih struktur ter oblikujejo 

vsebinsko celovite in strukturno zapletene izjave, potem moramo postavljati ustrezna 

vprašanja in drugače voditi pogovor (Kranjc, 2008: 130). 

Ker ima igra zelo pomembno vlogo tudi pri razvoju jezikovne zmožnosti, zlasti igra v skupini 

in druge socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno komuniciranje, ima posebno mesto tudi 

na področju jezika v Kurikulumu za vrtce. V tem kontekstu velja zlasti poudariti globalne 

cilje, ki jezik postavljajo kot objekt igre, kot pomembno pa definirajo tudi spodbujanje 

ustvarjalnosti in poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. To pomeni, da so cilji v 

Kurikulumu za vrtce (1999) oblikovani tako, da naj bi na izvedbeni ravni otroci npr. imeli 

priložnost prepoznavati, uživati in se zabavati v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživljati zvočnost in ritem, doživljati in 

spoznavati verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov, se 

ustvarjalno izražati v jeziku, se učiti samostojno pripovedovati. Vse to so namreč tudi poti do 

zgodnje oz. porajajoče se pismenosti pri otrocih v vrtcu (Kranjc, 2008: 130).  

Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje v vrtcu seveda ni stvar samo tako 

imenovane jezikovne vzgoje. Vzgojitelj naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajal govorni zgled 

in tako neposredno vplival na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (slovnične in 

sporazumevalne), kar bi predstavljalo prvi korak k integraciji področja, ki vodi k celostnemu 

razvoju otroka. Naloga vrtca torej ni samo naučiti otroka sposobnosti pomnjenja, marveč ga 

naučiti razmišljati in uporabljati kognitivne sposobnosti, kar v vrtcu lahko spodbujamo tudi z 

jezikovno vzgojo. Vzgojitelj lahko otroku nudi ustrezne spodbude z različnimi dejavnostmi, v 

katere je vključeno vidno razločevanje in razčlenjevanje, slušno razločevanje in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Jasmina Novak: Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

 

 

 
19 

razčlenjevanje, vidno-gibalne spretnosti in drugo, kar bo omogočilo razvoj posameznih 

predbralnih spretnosti. 

Pridobivanje jezikovne zmožnosti pa spodbuja tudi knjiga, ki hkrati širi otrokovo znanje ter 

ga navaja na knjigo kot vir informacij z različnih področij znanja in razvija njegovo 

literarnoestetsko doživljanje (Kranjc, 2008: 131).  

 

1. 3. 3 Primerjava Kurikuluma in Vzgojnega programa z vidika usvajanja slovenščine 

neslovensko govorečih otrok 

 

V Kurikulumu za vrtce se tudi na področju jezika kažejo spremembe glede na prejšnje 

dokumente in delo v vrtcu predvsem v: 

- načinu načrtovanja dela, ki ni več vsebinsko, marveč procesno ciljno, 

- komunikacijskem modelu učenja jezika in 

- različnih metodah in pristopih, s katerimi poskušamo dosegati zastavljene cilje, njihova 

izbira pa je odvisna od cilja in izbrane vsebine.  

Vse to se odraža tudi na področju zgodnje pismenosti, ki je na področju jezika opredeljeno kot 

eno od področij oz. tematskih sklopov. Poleg zgodnje pismenosti oz. predopismenjevanja, kot 

je poimenovano v Kurikulumu (1999), ga sestavljajo še govorna, knjižna in književna vzgoja.  

Teh štirih ravni dejavnosti se seveda ne sme ločevati druge. Nasprotno, treba jih je povezovati 

v celoto, tako kot to počnejo otroci, ko razvijajo govorne zmožnosti v naravnem okolju. Tako 

kot so med seboj povezane ravni dejavnosti na področju jezika, pa je jezik povezan tudi z 

drugimi področji v Kurikulumu. V vrtcu ali oddelku se torej ne »poučuje« določen dan  npr. 

branja, naslednji dan  poslušanja, tretji dan spet govorjenja in podobno, ampak so vse 

sporazumevalne dejavnosti del vsakdanjega življenja malčkov in otrok v vrtcu ves čas, 

odvisno še od drugih dejavnikov (Kranjc, 2008: 130).  

 
1.4 Načela za izobraževanje otrok tujcev in neslovensko govorečih otrok 

 

Splošna načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja neslovensko govorečih otrok 

1. Načelo najboljše koristi otroka je glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki. Na 

otroka je treba gledati celostno. 

2. Načelo nediskriminatornosti: otroci tujcev so upravičeni do enakega ravnanja in pravic 

kakor ostali otroci. 
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3. Načelo pravice do sodelovanja: potrebno je ugotoviti in upoštevati tudi mnenja ter želje 

otrok posameznikov. 

4. Načelo spoznavanja različnih kulturnih vzorcev in identitet – spoštovanje kulturne 

identitete: otroci s priseljenskim statusom ohranijo svoj materni jezik in vezi s svojo 

kulturo in veroizpovedjo.  

5. Načelo informiranosti: otrokom tujcem z migrantskim statusom oz. njihovim staršem 

mora biti zagotovljen dostop do informacij, na primer o njihovih pravicah, razpoložljivih 

storitvah, procesu pridobivanja azila itd. 

6. Načelo usposabljanja, izobraževanja strokovnih delavcev vrtcev in šol: omogočiti ustrezna 

usposabljanja za delo z otroki in s starši tujcev. 

7. Načelo trajnosti: pri odločitvah glede otrok tujcev je treba kar najbolj upoštevati 

dolgoročne koristi in blaginjo otroka. 

8. Načelo časovne primernosti: vse odločitve glede otrok tujcev morajo biti sprejete v 

primernem času, pri čemer se upošteva otrokovo dojemanje časa
5
.  

 
 
Specifična načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja 

 

Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov v šolah in dijaških domovih 

oziroma kurikuluma v vrtcu so z vidika vključujočega pristopa pri uresničevanju pravic 

neslovensko govorečih otrok do izobraževanja za njihovo učinkovito vključitev in 

oblikovanje medkulturne družbe posebej pomembna načela in cilji
6
 (specifična načela, 

pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja): 

 

1. Načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vzgojno-izobraževalnega zavoda 

in strokovnih delavcev v njem 

V skladu z zakoni in drugimi predpisi vrtec/šola/dijaški dom pri delu z otroki priseljencev 

avtonomno odloča o organizaciji in načinu dela, s katerimi najučinkoviteje uresničuje cilje 

njihovega vključevanja v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.  

                                            
5
 Povzeto po Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistemu  vzgoje in izobraževanja v 

Republiki  Sloveniji (sprejeta na kolegiju ministra), maj 2007. 

 
6
 Povzeto po Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistemu  vzgoje in izobraževanja v 

Republiki  Sloveniji (sprejeta na kolegiju ministra), maj 2007. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Jasmina Novak: Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

 

 

 
21 

Avtonomnost in odgovornost strokovnih delavcev temelji na pojmovanju drugačnosti kot 

vrednote ter znanju in veščinah medkulturnega učenja in poučevanja. Vsak vzgojno-

izobraževalni zavod, ki vključuje otroke priseljencev, v letnem delovnem načrtu strategijam 

dela z njimi nameni posebno pozornost. V letnem delovnem načrtu vzgojno-izobraževalni 

zavodi  načrtujejo  konkretne ukrepe za to, da bi učenci/dijaki priseljenci dosegali standarde 

znanja, hkrati s tem pa jim bo zagotovljena pravica do ohranjanja lastne kulturne identitete. 

 

2. Načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove 

izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti
7
 

Vsakemu otroku je potrebno zagotoviti dobre razvojne priložnosti. K  temu veliko  pripomore 

tesno sodelovanje med vrtcem/šolo/dijaškim domom in starši. Delavci vrtca/šole/dijaškega 

doma pomagajo staršem pri vključitvi otroka z razvijanjem partnerskega odnosa. 

Vrtec/šola/dijaški dom mora biti otroku v podporo pri uporabi maternega jezika ter ga hkrati 

aktivno spodbujati k razvoju sporazumevalnih zmožnosti v slovenskem jeziku. 

Vrtec/šola/dijaški dom oblikuje okolje in organizira življenje v njem tako, da vsi otroci in 

njihovi starši pridobivajo izkušnje enakih možnosti in to pravico tudi doživljajo. 

Vrtci/šole/dijaški domovi razvijajo medkulturno vzgojo in izobraževanje, ki upošteva 

kulturno identiteto udeleženca v učnem procesu, tako da zagotavljajo ustrezno in kulturno 

odzivno izobraževanje za vse. Strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju  pogosto lahko 

zavede pomanjkljivo znanje  učnega jezika v izobraževanje vključenih otrok v tem, da so 

vzgojitelji/učitelji pogosto premalo zahtevni in neznanje jezika pripisujejo splošnemu 

neznanju. Zato od njih zahtevajo preveč poenostavljeno znanje.   

                                            
7

Zadnja leta v pristopu Sveta Evrope k učenju jezikov dobiva vse pomembnejše mesto pojem raznojezičnosti (ang. plurilingualism). 

Raznojezičnost se razlikuje od večjezičnosti(ang. multilingualism), ki je znanje več jezikov ali soobstoj različnih jezikov v neki 

družbi.Večjezičnost lahko dosežemo preprosto tako, da povečamo število jezikov, ki so na voljov neki šoli ali izobraževalnem 

sistemu, ali tako da učence spodbujamo k učenju več kotenega tujega jezika, ali tako da zmanjšujemo prevlado angleščine v 

mednarodnem sporazumevanju. Raznojezičnost pa gre dlje in poudarja dejstvo, da posameznik takrat, ko senjegove izkušnje z 

jezikom v različnih kulturnih kontekstih širijo, od jezika v domačemokolju do jezika v širši družbi in nato do jezikov drugih ljudstev 

(ne glede na to, ali se jihje naučil v šoli ali neposredno v drugojezičnem okolju), teh jezikov in kultur v miselni pred-stavi ne ločuje 

kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalnozmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z 

jezikom ter v kateri se vsi jezikipovezujejo in medsebojno delujejo. V različnih okoliščinah lahko prilagodljivo aktivira različne dele 

te zmožnosti, da doseže učinkovito sporazumevanje s konkretnim sogovorcem.Na primer, partnerja lahko preklapljata iz enega 

jezika ali zvrsti v drugo in tako izkoriščatasposobnost vsakega od njiju, da se izraža v enem jeziku in razume drugega. 

Posamezniklahko uporablja znanje več jezikov, da razume besedilo, ki je napisano ali celo govorjenov prej »neznanem« jeziku: 

prepoznava besede iz skupnega mednarodnega nabora, ki jihzdaj sreča v novi preobleki. Tisti, ki obvladajo vsaj osnove dveh 

jezikov, lahko pomagajopri sporazumevanju drugim, ki nimajo skupnega jezika za sporazumevanje. Kadar takegaposrednika ni v 

bližini, se lahko tudi osebi, ki ne govorita nobenega skupnega jezika, sporazumeta do določene ravni, če si pomagata z vsem svojim 

jezikovnim znanjem, preizkušata alternativne oblike izražanja v različnih jezikih ali narečjih, uporabita parajezikovna sredstva 

(mimiko, gestiko, izraz obraza itn.) in bistveno poenostavita svojo rabo 

jezika.(http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20splet.pdf, 6. 5. 2013)  

 

http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20splet.pdf
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V tem primeru je odločilno stalno preverjanje razumevanja naučenega, ki mora biti  podprto z 

različnimi otrokom/učencem/dijakom razumljivimi jezikovnimi in slikovnimi pripomočki in   

didaktičnimi pomagali. 

Med pomembne cilje medkulturnega izobraževanja štejemo, da vsak otrok ne glede na 

kulturno naravnanost, spretnosti in potrebe v medkulturnem izobraževanju doseže aktivno in 

polno udeležbo v družbi.  

Značilnost multikulturnega vrtca/šole/dijaškega doma se kaže v tem, da osebje gleda na 

kulturno, jezikovno in versko raznolikost kot na normalno situacijo, ki vključuje tako 

manjšinske kot večinsko populacijo in ravna z njimi kot z enovitim učnim sredstvom, ki je 

dragocen vir znanja in  razumevanja ter s tem vsem pomaga k  sprejemanju in priznavanju 

različnosti.  

Ob zavedanju otrok, da smo ljudje različni, nastaja tudi potreba po spoznavanju razlik v 

kulturi drugih, ki jih lahko tako priseljeni otrok kot otrok večinske populacije sprejme kot 

novo vrednoto. Zato morajo vsebine in metode dela v vrtcu/šoli/dijaškem domu vsebovati 

vrednote, kot so enakost, demokracija, svoboda, prijateljstvo, ter zagotavljati razvoj  

multikulturnih kompetenc otrok/učencev/dijakov. 

Osrednjo pozornost v medkulturnem izobraževanju in integraciji otrok priseljencev je treba 

nameniti pridobivanju medkulturnih kompetenc, tj. izgradnji in utrjevanju štirih stebrov 

znanja: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da bi znali delati; učiti se, da bi znali živeti skupaj; učiti 

se biti. Bistveni dejavnik učinkovitega medkulturnega izobraževanja je jezik poučevanja, ob 

tem pa je nujno upoštevati tudi vlogo maternega jezika (kadar je ta drugačen od jezika 

poučevanja) in vseh drugih jezikov, ki so del učenčevega repertoarja. Da je večjezičnost 

dejstvo in norma sodobne družbe in s tem tudi šolskega procesa, je UNESCO
8
  poudaril že 

leta 2003, saj ugotavlja, da učenje in poučevanje zgolj v enem (za večino učencev navadno 

prvem) jeziku ni najbolj razširjena oblika učenja na svetu. Do podobnih ugotovitev prihaja 

Svet Evrope (2010) v svojih smernicah za razvoj in udejanjanje kurikulumov večjezičnega in 

medkulturnega izobraževanja. Večjezičnost ne pomeni le uporabljati več jezikov, pomeni tudi 

neposredno premagovanje medkulturnih ovir, ob spoznavanju drugega in drugačnega v 

izkušenjski praksi.  

                                            
8
 Povzeto po Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistemu  vzgoje in izobraževanja v 

Republiki  Sloveniji (sprejeta na kolegiju ministra), maj 2007. 
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Jezikovna raznolikost in medkulturnost pripomoreta k učinkovitemu sodelovanju in 

ustvarjalnemu okolju v novih življenjskih okoliščinah, v katere družbo danes sili hiter razvoj 

informacijskih in tehnoloških orodij, kjer tudi Slovenija prevzema pomembno vlogo. 

 

3. Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja 

Šola razvija ustrezne oblike in metode dela, s katerimi  učencem in dijakom priseljencem 

omogoča uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov znanja.  

Vsaka šola, ki sprejme priseljene učence oz. dijake, za vsakega od njih  izdela individualni 

načrt aktivnosti, ki vsebuje načrt notranje individualizacije in diferenciacije, program 

dopolnilnega in dodatnega pouka ter druge ukrepe, tako da upošteva  učne  in druge potrebe 

in specifiko učencev oziroma dijakov, ki pripadajo drugim kulturam. Šole naj razvijajo tudi 

mreže učne pomoči med učenci ali dijaki. Individualni načrt aktivnosti vključuje tudi načrt 

spremljanja doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

 

4. Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika  

Otroke priseljence je treba spodbujati k rabi jezika (maternega, slovenskega ali mešanice 

obeh) v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih. Tako vrtci kot šole in dijaški domovi 

spodbujajo učenje jezika učnega okolja – to je slovenščine in maternega jezika posameznega  

otroka. Vsak strokovni delavec oziroma učitelj je tudi učitelj jezika, zato morajo biti vsi  

učitelji osveščeni in seznanjeni s slabšim znanjem slovenščine tako pri priseljenih 

otrocih/učencih  kot pri nekaterih potomcih priseljencev (problem 2. generacije). 

 

5. Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo 

V izobraževalni proces je potrebno občasno poleg družinskih članov otrok vključiti tudi člane 

širše skupnosti (vključno z otroki).   

V vrtcu/šoli/dijaškem domu je potrebno določiti osebo (t.i. zaupnika), ki bo skrbela za 

interakcijo med starši in šolo/dijaškim domom  ter med šolo in lokalno skupnostjo. Zaupnik 

se poveže tudi z lokalnimi nevladnimi in mladinskimi organizacijami, ki se ukvarjajo z 

integracijo priseljenih otrok in mladostnikov, delujejo tako v ožjem kot širšem okolju, ter 

imajo pri delu z otroki/mladostniki in njihovimi starši dobre izkušnje in so lahko v pomoč pri 

iskanju učinkovitih  poti. 
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Te organizacije izvajajo vrsto aktivnosti, ki kvalitetno dopolnjujejo delo učiteljev in 

strokovnih delavcev: nudijo učno pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, možnost uporabe 

prostorov po pouku, možnost aktivnega preživljanja prostega časa, sodelujejo s starši. 

Vzpostavitev sodelovalnega in partnerskega odnosa med strokovnimi delavci na šoli in  

delujočimi v nevladnih in mladinskih organizacijah pripelje do pozitivnih rezultatov, ki 

koristijo priseljenemu otroku. 

K sodelovanju v šoli in izven nje je potrebno pritegniti tudi druge otroke, učence in dijake, 

spodbujati je treba medvrstniško pomoč. 

Vrtec/šola/dijaški dom v svoj program dela vključuje različne strategije in oblike dela 

sodelovanja s starši otrok priseljencev, poudarjeno je uresničevanje različnih aktivnosti, ki jih 

tudi sicer izvajajo za vse starše (2012: 6–8).  

 

Temeljna načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce (1999), kot so načelo 

demokratičnosti in pluralizma, načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki 

ter načelo multikulturalizma, načelo omogočanja izbire in drugačnosti, če jih naštejemo le 

nekaj, ki so prepoznana na vseh področjih dejavnosti v predpisanem nacionalnem kurikulu za 

vrtce in strokovno utemeljena, nujno potrebujejo konkretno izpeljavo na ravni izvedbenega 

kurikuluma.  

 

V kontekstu multikulturne vzgoje zelo pomembno vlogo igra jezik, ki je pomemben pri 

oblikovanju posameznikove identitete, pri identifikaciji z lastno kulturo, vključevanju v 

tradicijo naroda in pri spoznavanju in sprejemanju drugih kultur in civilizacij. Jezik je kulturni 

sistem. Njegove oblike in strukture imajo kulturno zgodovino, njegovi pomeni pa so kulturno 

pogojeni. Niso torej lastnina posameznika ali majhnih skupin. Ko se v jeziku pojavi mišljenje, 

vstopi v um kultura. Shatz (1994, v Nelson, 1996, v Kranjc 2008:129) npr. poudarja, da pri 

otrocih, starih od dveh do treh let, skozi jezik poteka tudi pridobivanje vedenja o tem, da 

obstajajo razlike in podobnosti med njimi in drugimi. Učijo se tudi z jezikom izražati te 

odnose. Izkušnja sebe in drugega omogoča le neke vrste taktično razumevanje razlik, jezik pa 

te razlike naredi eksplicitne. Raba jezika v različnih položajih otroku omogoča preseganje 

neposredne izkušnje tu in sedaj, preseganje egocentrizma ter večjo miselno in socialno 

fleksibilnost (Kranjc, 2008: 129). 
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1. 5 Načela za izobraževanje romskih otrok 

 

Dodatek h kurikulumu za romske otroke navaja naslednje: 

Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje je prvič sprejel 

Navodila za prilagajanje programa osnovne šole za romske učence 28. 1. 1993 – šestnajst let 

po tem, ko je bila prvič dana takšna pobuda, za vrtce pa še kasneje – Dodatek h Kurikulumu 

za vrtce za delo z otroki Romov je bil na ravni strokovnega sveta sprejet šele leta 2002.  

Namen Dodatka je pomoč vodilnim in strokovnim delavcem vrtca pri ustvarjanju 

pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok do enakih možnosti. Temelji na naslednjih 

načelih in ciljih iz Kurikuluma za vrtce: načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter 

strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu; načelo enakih možnosti in 

upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma; doživljanje vrtca kot okolja, 

v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na 

spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved 

itn.; načelo sodelovanja s starši; načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije in drugih načinov izražanja (2004: 14).  

Temeljno načelo dokumenta(2004: 6) je načelo enakih možnosti. Upoštevana so tudi 

naslednja načela in cilji:  

- zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogočata doseganje ciljev oziroma 

standardov znanja, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce in v učnih načrtih 

(nesprejemljive so rešitve, pri katerih bi odstopali od ciljev, opredeljenih v kurikulumu 

oziroma učnih načrtih, ki segajo od minimalnih do najvišjih, ali kjer bi bili minimalni 

cilji in standardi znanja edini in končni cilj pri vključevanju romskih otrok kot etnične 

skupine); 

- uveljavljanje pravice do ohranjanja spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji in 

izobraževanju; 

- vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata 

prevzemanje funkcionalnih rekvizitov družbe in obenem spoštovanje različnosti (ter 

identitete); 

- vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje v kurikulumu 

zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi s socialno pravičnostjo (spopad s 

predsodki, približevanje univerzalnim vrednotam, spoštovanje druge kulture in 

jezika). 
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Vvzgojno-izobraževalnih institucijah dokument sledi naslednjim načelom in ciljem: 

- načelo odprtosti kurikula, 

- načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti strokovnih delavcev, 

- načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma (spoštovanje specifičnosti romske kulture), 

- načelo sodelovanja s starši, 

- zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja, 

- za področje izobraževanja odraslih: načelo vseživljenjskosti, funkcionalnosti, 

demokratičnosti, prostovoljnosti, raznovrstnosti in dinamičnosti, integriranosti, 

aktivne udeležbe. 

 

1.5.1 Opredelitev načel in ciljev v vzgojno-izobraževalnih institucijah 

 

1. Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu 

Kulturni sinkretizem, ki je značilnost romske kulture, se odraža tudi v heterogenosti romske 

kulture v Sloveniji. Prvine romske kulture je zato treba raziskovati v vsakem okolju posebej 

in v skladu s tem izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine dela na ravni vrtca in na 

ravni oddelka. 

Strokovne delavke se seznanjajo s prvinami romske kulture s sistematičnim opazovanjem 

otrok ter v aktivnem sodelovanju z romsko skupnostjo in romskimi pomočniki. Avtonomnost 

in strokovna odgovornost strokovnih delavk mora temeljiti na pojmovanju drugačnosti kot 

vrednote ter znanju o multikulturnem in dvojezičnem poučevanju in učenju. V ta namen so 

strokovne delavke vključene v različne oblike strokovnega spopolnjevanja, ki omogočajo in 

spodbujajo njihov profesionalni razvoj v tej smeri. 

 

2. Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma 

Za uresničevanje tega načela morajo vrtci omogočati romskim otrokom in njihovim staršem 

sporazumevanje v njihovem jeziku, ohranjanje romske identitete ter pravico do drugačnosti. 

Vrtec mora ustvariti okolje in organizirati življenje v njem tako, da romski in neromski otroci 

in starši vsakodnevno pridobivajo izkušnje enakih možnosti ter doživljajo pravico enakih 

možnosti. Dejavnosti, ki jih vrtci organizirajo za otroke, morajo omogočiti učenje o kulturnih 

in jezikovnih razlikah in podobnostih, stereotipih in nediskriminativnem obnašanju.  
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Pomemben je občutek varnosti in sprejetosti. V oblikovanje takšne klime morajo biti 

vključene vse odrasle osebe v vrtcu. Vrtec mora posebno pozornost nameniti preraščanju 

predsodkov. 

Strokovne delavke naj bodo posebej pozorne tudi na to, kako romske otroke sprejemajo drugi 

otroci v vrtcu in kako te sprejemajo romski otroci. Namesto poudarjanja razlik naj otroke 

navajajo na bogastvo, ki ga prinaša kulturna raznolikost.  

Izkušnje v drugih državah kažejo, da je uvajanje romskega pomočnika prispevalo k 

uspešnejšemu vključevanju otrok v vrtce. Ustrezno usposobljen romski pomočnik namreč 

pozna obe kulturi, vzorce mišljenja in navad in vzpostavlja zaupanje romskih staršev do 

institucije. Uvajanje romskih pomočnikov v vrtce, ki vključujejo romske otroke, je praksa, ki 

se že uveljavlja tudi v nekaterih slovenskih vrtcih, vendar bo nujno potrebno poskrbeti tudi za 

ustrezno usposabljanje romskih pomočnikov.  

Pri izvajanju programa Kurikuluma za vrtce naj vključujejo dejavnosti, v katerih se izraža 

romska kultura. 

Romski otrok bo lažje vzpostavil stik z vzgojiteljicami, če bodo poznale romske besede in 

fraze, kar bo tudi prispevalo k doživljanju vrtca kot varnega okolja.  

 

3. Načelo sodelovanja s starši 

Pri uvajanju romskih otrok v vrtce ima sodelovanje s starši poseben pomen. 

Vrtci naj za uresničevanje tega načela razvijajo dejavnosti, v katere bodo še pred vstopom 

otrok v vrtec vključevali otroke in starše v romski skupnosti. Te dejavnosti naj bi predvsem 

prispevale k vzpostavitvi zaupanja romskih staršev do institucije. Vrtec naj bi v ta namen 

tesno sodeloval z drugimi organizacijami v okolju, ki se ukvarjajo s problemi ohranjanja 

zdravja, nege, vzgoje ipd. 

Pred vstopom v vrtec naj vzgojiteljice navežejo osebni stik s starši otroka. Prav tako naj vrtec 

pred vstopom organizira dejavnosti za postopno spoznavanje vrtca, oddelka, vzgojnega osebja 

in drugih odraslih v vrtcu, drugih otrok v skupini in staršev. Te dejavnosti so namenjene 

otrokom in staršem.  

Za seznanitev staršev s programom vrtca ni dovolj samo publikacija o vrtcu, ampak je zaradi 

slabe pismenosti večine staršev nujno, da se jim program predstavi in razloži tudi ustno. 

Enako velja tudi za vse ostale informacije, s katerimi se v vrtcu seznanja starše. 
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Odkrivanje skupnih in različnih prvin, izmenjavanje prepričanj, izkušenj, veščin in znanj so 

osnova za iskanje soglasij o tem, kar je skupno in sprejemljivo za vse otroke in starše v vrtcu. 

Vrtec mora razvijati bogato ponudbo različnih oblik sodelovanja s starši, v katerih bo 

združeval starše obeh kultur. 

 

4. Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja 

Romskim otrokom je treba zagotoviti možnosti za vključevanje v vse dejavnosti iz Kurikula.  

Vzgojitelji morajo program uresničevati skozi tiste metode in oblike dela, ki upoštevajo 

kulturno in jezikovno različnost. Vrtec naj organizira dejavnosti tako, da imajo otroci potrebo 

in možnost rabe govora v medsebojni komunikaciji in v komunikaciji z odraslimi osebami. 

Otroke spodbuja k rabi jezika (romskega, slovenskega ali mešanice obeh) v različnih 

funkcijah in pri različnih dejavnostih. Pri uresničevanju teh možnosti ima posebno vlogo 

romski pomočnik v oddelku (2004: 25–27) 

 

V prvem poglavju sem opredelila neslovensko govoreče otroke, med katere uvrščamo otroke 

tujcev in romske otroke, ki v Sloveniji obiskujejo vzgojno-izobraževalno institucije v 

predšolskem obdobju. Podrobneje sem se osredotočila na bivanje omenjenih na območju 

Dolenjske in Bele krajine. Razvoj predšolske vzgoje in z njo povezanih dokumentov je sprva 

temeljil na Vzgojnem programu, nato pa ga je sčasoma, leta 1999, zamenjal nacionalni 

program, imenovan Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument oz. vodilo vzgojno-

izobraževalnega dela v vrtcih po Sloveniji. Pri opisu omenjenih lahko zasledimo, da je 

področje jezika in z njim povezano usvajanje drugega/tujega jezika vidno v novih dimenzijah. 

Za kakovostnejše in učinkovitejše delo z neslovensko govorečimi otroki so vzgojiteljem pri 

njihovem delu v pomoč in vodilo dokumenti, ki podrobneje opisujejo in predstavljajo načela 

in smernice za delo z otroki, ki jim slovenščina ni materni jezik.  

Proces usvajanja slovenščine neslovensko govorečih otrok najintenzivneje poteka v okolju, 

kjer večina govorcev govore, za tujejezične otroke, drugi/tuji jezik. Neslovensko govoreči 

otroci se z drugim/tujim jezikom sprva srečajo v okolju, v katerem živijo, vsakodnevno pa ga 

slišijo in začno uporabljati v vzgojno-izobraževalnih institucijah, vrtcih oz. oddelkih, v katere 

so vključeni. V naslednjem poglavju bom predstavila vrtec kot vzgojno-izobraževalno 

institucijo in okolje multikulturalizma. 
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2 VRTEC KOT OKOLJE MULTIKULTURALIZMA  

 

Vzgoja in izobraževanje je za uspešno uresničevanje vključevanja neslovensko govorečih 

otrok v slovensko družbo pomembna kot dejavnik, ki najučinkoviteje prispeva k zagotavljanju 

enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, vključevanje v delo in družbeno življenje vseh, ne 

glede na njihov izvor, spol, prepričanja ali druge značilnosti. 

 

Vzgojno-izobraževalne institucije obiskujejo otroci, ki so si med seboj različni bodisi zaradi 

etnične ali verske pripadnosti, maternega jezika, socialno-ekonomskega statusa družine ...  

Naloga vzgojitelja je, da pri svojem delu upošteva in izhaja iz upoštevanja razlik in 

sposobnosti varovancev ter prilagodi vzgojno-izobraževalno delo njihovim značilnostim. 

Izobraževanje strokovnih delavcev vrtcev za inkluzivno delovanje pa je izrednega pomena, 

saj so zahteve družbe po sprejemanju izključenih otrok vedno večje.   

Značilnost inkluzivnega vzgojitelja je tesno povezana z značilnostmi inkluzije. Za inkluzijo je 

značilno zavestno usmerjanje v dejavnosti. Zato mora tudi vzgojitelj zavestno organizirati 

dejavnosti in stremeti k uresničevanju ciljev o inkluzivnem izobraževanju. Težko si 

predstavljamo inkluzivno delovanje vzgojno-izobraževalne institucije – vrtca 

brezinkluzivnega vzgojitelja. Vzgojitelj s svojim načinom dela, kot je individualizacija, 

prilagoditve metod in oblik dela s posameznikom in značilnostmi otrok, zavzemanje za 

prijateljske odnose med otroki itn., določa, ali bo njegovo delovanje v skladu z inkluzivnimi 

načeli ali ne. 

Ideja inkluzije nas uči, da večje kot so razlike med nami, večja je možnost, da ustvarimo novo 

vizijo razvoja vrtca, človeka in družbe. Vključevanje otrok tujcev ni dobro samo za njih same, 

ampak tudi za vse ostale udeležence – vrstnike in za vso družbo, saj se tako učimo, kako 

živeti drug z drugim navkljub razlikam med nami (Galeša, 1997: 60–61).  

 

Poleg učenja jezika slovenščine se v vrtcih spodbuja in razvija tudi medkulturni dialog. Vloga 

vzgojitelja je velikega pomena, saj lahko s svojimi aktivnostmi preko dejavnosti v skupini 

otrok razvija to pomembno področje.  
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2.1 Medkulturalizem in multikulturna vzgoja 

 

Lahko ju definiramo kot razumevanje sebe, poznavanje domačega kraja, lastne kulture, 

nacionalne tradicije, ki je pomembno za otrokovo zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in 

civilizacijami, spoznavanje in razumevanje, v čem smo si ljudje podobni in v čem različni. 

Dejstvo je, da ciljev multikulturalne vzgoje ni moč implementirati zgolj neposredno, s 

posredovanjem informacij, temveč je smiselno uporabiti različne pristope in načine, v katerih 

se prepletajo znanje, veščine, stališča (oblikujejo se v procesu sporazumevanja med otroki in 

med otroki in odraslimi; gre za interpretacijo različnih zgodb, reševanje simuliranih 

konfliktnih situacij, ki so močno čustveno obremenjena) (York, 1991, v Kranjc, 2008: 131).  

Multikulturna vzgoja in multikulturalizem sta trenda, ki ju je prinesel čas vznika demokracij 

in globalizacije sveta. S seboj pa sta prinesla zavedanje pomembnosti lastne identitete, kulture 

svojega naroda in civilizacije nasploh ter zavedanje o razlikah med ljudmi in njihovimi 

kulturami. Dolgo časa je trajalo, preden je svet spoznal (kar se seveda še vedno ni zgodilo v 

celoti), da človek veliko bolje deluje v družbi, ki upošteva in spoštuje njegovo drugačnost in 

posebnosti, in da je veliko več koristi od procesa akomodacije kot asimilacije. To pomeni, da 

v sodobnih demokracijah prevladuje težnja po prilagajanju ob ohranjanju lastnega jezika in 

kulture, stapljanje oz. asimilacija, ki pomeni hkrati odrekanje svojemu jeziku in kulturi, pa 

počasi izginja z zemljevida sodobnih družb (Kranjc, 2008: 130). 

 

2.1.1 Načela Kurikuluma za vrtce v povezavi z načelom multikulturalizma 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot 

tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 

povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija svojo lastno družbenost in individualnost, zato je na več področjih 

dejavnosti, kot so jezik, družba, umetnost, poseben poudarek namenjen medkulturalizmu in 

multikulturalni vzgoji. Demokratizacija predšolske vzgoje vzpodbuja otroke k možnosti 

izbire, sodelovanju pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev, k delitvi 

odgovornosti. Otroci s pomočjo pravil o vedenju in sporazumevanju prihajajo do konkretnih 

izkušenj o uresničevanju temeljnih človekovih pravic, učijo se živeti drug z drugim, ko iščejo 

odgovor na vprašanje o tem, kdo sem jaz in kdo so drugi, učijo se v socialnih in besednih 

igrah, pripovedovanju izštevank, ugank, pravljic.  
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Za predšolskega otroka, ki postopoma spoznava bližnje okolje, je pomembno tudi zgodnje 

seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, 

praznovanji), ki pomeni osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanje 

drugačnosti.  

Otrokom v vrtcu je treba omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki 

temelji na ideji enakosti in nediskriminatornosti (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved ...) (Kranjc, 2008: 131). 

 

2.2 Vrtec kot okolje multikulturalizma 

 

»Izhodišče vzgoje v vrtcu so otrokove in človekove pravice. Obe instituciji otroke navajata na 

načine vključevanja v skupnost, s čimer je neposredno povezana vzgoja za strpnost, 

solidarnost in odgovornost.« (Krek, 1997, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2001: 145.) 

Pomembna oz. prednostna naloga vrtcev, v katere se vključujejo neslovensko govoreči otroci, 

je gotovo ustvarjanje prijetne klime in vzpostavljanje medkulturnega dialoga. V Kurikulumu 

za vrtce (1999: 12) je definirano načelo Enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 

otroki in načelo multikulturalizma, ki obsega naslednje vidike: 

- omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, 

- upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 

- upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 

- upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor 

ipd.) in usvajanje pogojev za njihovo izražanje in 

- upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in 

materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, 

kultur).  

Nacionalni dokument – Kurikulum (1999) na več področjih dejavnosti poudarja pomen 

multikulturalizma in multikulturne vzgoje. Najbolj izrazito se kaže na področju družbe, jezika 

in umetnosti (prav tam, 145–146).  

 

Področje družbe v kurikulumu (1999) predstavlja naslednje smernice: »Otroci morajo v vrtcu 

dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih načel, upoštevanje otroka kot individuma in 

spoštovanje zasebnosti. Hkrati pa mora vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu 

omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in 
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nediskriminatornosti (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno 

konstitucijo itn.). Zato morajo otroci osvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki 

izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in imeti 

veliko možnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.« 

Tako kot področje družbe ima tudi področje jezika pri multikulturni vzgoji pomembno vlogo, 

saj veliko prispeva pri oblikovanju posameznikove identitete, pri spoznavanju z lastno kulturo 

in sprejemanju drugih kultur. Jezikovne oblike in strukture imajo kulturno zgodovino, tudi 

njegov pomen je kulturno pogojen.  

Raba jezika v različnih situacijah omogoča preseganje egocentrizma, večjo miselnost in 

socialno fleksibilnost ter preseganje neposredne izkušnje tu in sedaj (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2001: 147).  

 

Kadar govorimo o razvijanju večkulturnosti in medkulturne zmožnosti v vrtcu, imamo v 

mislih spodbujanje sprejemanja drugačnosti in edinstvenosti, zanimanje in radovednost za 

druge kulture ob zagotavljanju  enakosti in enakih možnosti ter učenja kakovostnega 

sobivanja. 

 

V nadaljevanju navajam nekaj usmeritev oz. strategij, ki spodbujajo sprejemanje drugačnosti 

in enotnosti. 

- Predstavitev  otroka priseljenca v skupini/razredu, starosti primerna predstavitev njegovega 

položaja, spodbujanje drugih otrok, da se vživljajo v položaj  priseljenega otroka in mu 

pomagajo pri učenju in navajanju na novo okolje. 

- Imenovanje  strokovnega delavca (zaupnika) za koordinacijo dela z 

otrokom/učencem/dijakom priseljencem, ki mu priseljeni starši in otroci zaupajo, in se po 

potrebi  obračajo nanj s prošnjami za informacije in pomoč. 

- Ustvarjanje pogojev za spoznavanje drugačnosti in različnosti  posameznih jezikov 

(fonologija, pisava, besedišče, skladnja). 

- Odpravljanje stereotipov in predsodkov z izbiro in obravnavo ustreznih vsebin, ciljev in 

metod dela pri relevantnih predmetih oziroma področjih dejavnosti ter doprinos k oblikovanju 

vrednot medkulturne vzgoje. 

- Uresničevanje metod poučevanja, usmerjenih na učenje za spodbujanje interakcij med 

različnimi kulturami. 
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- Spodbujanje vseh otrok k različnim dejavnostim medkulturne komunikacije (projektni 

dnevi, prireditve, izmenjave med šolami, državami, sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi 

organizacijami) ter otrok/učencev/dijakov priseljencev, da predstavijo svoj jezik in kulturo pri 

različnih dejavnostih. 

- Vključevanje v  mednarodna partnerstva, ki povečujejo razumevanje druge kulture, jezikov, 

zgodovine in življenja mladih ljudi; ob medkulturnih srečanjih zagotavljanje priložnosti in 

orodij za utrjevanje novega znanja in veščin ter refleksijo doživljanja medkulturne izkušnje, 

stališč pred, med in po medkulturni izkušnji.  

- Spodbujanje priseljenih otrok/učencev/dijakov, da se vključujejo v mednarodne projekte in 

iskanje načinov, kako naj njihova prisotnost pripomore k večji dodani vrednosti projekta. 

- Organiziranje dejavnosti odprte komunikacije (dnevi odprtih vrat, neformalna srečanja, 

sodelovanje v projektih VI ustanov) (2012: 15–16).  

 

2.3 Multikulturnost in vloga vzgojitelja 

 

Oddelki v vrtcih postajajo vedno bolj multikulturni in brez dodatne pozornosti bi del otrok 

tudi zaradi kulturnih razlik ne mogel razviti svojih potencialov. Z zviševanjem socialne 

kompetentnosti se otroci  različnih kultur bolj samozavestno vključujejo v socialno okolje, so 

deležni kulturnih in izobraževalnih dobrin tega okolja in v večji meri izkoriščajo svoje 

potenciale. Pri tem je pomembno, da vzgojitelji dobijo dovolj znanja s področja multi- in 

interkulturalizma, kar na eni strani pomeni prispevek k njihovemu profesionalnemu razvoju, 

na drugi strani pa poveča njihovo občutljivost za potrebe otrok iz različnega socialno 

kulturnega okolja in prepreči njihovo marginalizacijo (Thomas, 2000: 41). Razumeti morajo 

in sprejeti dejstvo, da v danem okolju obstajajo drugačni kulturni vzorci, ki so povsem 

legitimni in predstavljajo kulturni kapital za pripadnike te kulture, kjer ne gre zgolj za 

kulturne in jezikovne razlike, ampak za razlike v vrednotah, normah, načinih ravnanja. Te 

razlike povzročajo pri otrocih vsakodnevno kognitivno distanco, pri kateri jim lahko pomaga 

le ozaveščen vzgojitelj, da premostijo razlike med domom in šolo. Odnos vrtec– okolje mora 

biti recipročen: vrtec seveda pomeni prostor socializacije otrok, vendar se mora tudi vrtec 

prilagoditi, sprejemati in se povezati z okoljem (Thomas, 2000: 43). 
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2.4 Vpliv vrtca kot organizacije na razvoj govorne kompetentnosti 

 

Knaflič (1991: 39) opozarja, da je zelo pomembno tudi to, kakšna so stališča vrtca do 

problema dvojezičnih otrok, saj vplivajo na zahteve do otrok in staršev. Verjetno bi bilo 

dobro, da vrtci delujejo v dveh smereh.  

 

Po eni strani spodbujajo otrokovo dvojezičnost, tako da spodbujajo starše, da negujejo 

otrokov materni jezik, se z njim pogovarjajo v maternem jeziku  in ga nasilno ne nadomeščajo 

z mešanico jezikov, ki je popolnoma neustrezna za otrokov jezikovni razvoj.  

Po drugi strani pa je naloga vrtca pomagati otroku pri usvajanju tistega jezika, v katerem 

potekajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ker bo šele tedaj izpolnil poslanstvo – vzgoja in 

izobraževanje posameznikov v slovenskem jeziku. 

 

Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora, podobno velja za otrokovo družinsko 

okolje, je vrtec. Različne dejavnosti, v katere se otroci v vrtcu vključujejo, npr. usmerjene, 

rutinske, prehodne dejavnosti, prosta igra, se med seboj razlikujejo glede na material, ki jim je 

na voljo, prostor, po katerem se lahko gibljejo, pravila, ki veljajo v zvezi z govornim 

izražanjem, ter glede na vključenost odrasle osebe ali vrstnikov v govorne interakcije. Vse te 

značilnosti posamezne dejavnosti vplivajo tudi na značilnost govornega izražanja otrok v 

vsaki izmed njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi 

izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični strukturi (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 

59).  

Rezultati raziskav učinka vrtca na razvoj govorne kompetentnosti so pokazali, da bolj 

kakovostni vrtci spodbujajo tako govorni razvoj otrok staršev z nizko kot tistih z visoko 

izobrazbo, pri čemer ima visoko kakovosten vrtec pozitivnejši učinek na govorni razvoj otrok 

staršev z nizko stopnjo izobrazbe, ki pogosto izražajo tudi nižjo raven govorne 

kompetentnosti (prav tam, 2006: 61).  

K pozitivnem učinku vrtca na razvoj otrokove govorne kompetentnosti prispeva tudi vrstniška 

skupina, v kateri lahko otroci pridobijo pomembne govorne izkušnje (1996, Newlson, Wray 

in Medwell, 2002, prav tam). Ravno govorne interakcije z vrstniki vrtec, z razliko od 

domačega okolja, omogoča v večji meri.  
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2.5 Vključenost romskih otrok v vrtec 

 

V Sloveniji deluje 272 vrtcev (samostojni ali vrtci pri OŠ). V 40 vrtcih so vključeni tudi 

otroci Romov, največ na Dolenjskem, v Posavju, v Beli krajini, na Štajerskem in v Prekmurju. 

Ministrstvo vodi evidenco za romske otroke, vključene v homogene oddelke. Vanje je 

vključenih 157 romskih otrok. 

Predšolski otroci Romov so v slovenske vrtce vključeni na tri načine. Največ jih je 

integriranih v običajne oddelke, manj je vključenih v romske oddelke, v katere so vključeni 

samo romski otroci, in romske vrtce.  

Oddelki otrok Romov se financirajo iz občinskega proračuna, državnega proračuna in plačil 

staršev.  

Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo višji stroški, ki 

nastanejo zaradi ugodnejših normativov (29. čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 

78/03). Oddelek otrok Romov se lahko namreč oblikuje, ko je v vrtec vpisanih vsaj 5 otrok 

(30. čl. Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, Ur. l. RS, št. 57/97, 40/99, 3/00 in 29/02). V ostalih oddelkih prvega starostnega 

obdobja mora biti najmanj 9 otrok v homogenih in 7 v heterogenih oddelkih, v oddelkih 2. 

starostnega obdobja pa najmanj 17 otrok v homogenih in 14 v heterogenih oddelkih. 

Ugodnejše kot pri ostalih oddelkih je tudi razmerje števila otrok na strokovnega delavca (31. 

čl. odredbe). V 1. starostnem obdobju se za vsaj 3 ure zagotovi razmerje 4 otroci na 

zaposlenega in v 2. starostnem obdobju 7 otrok na zaposlenega.  

 

Tudi pri vključevanju romskih otrok v vrtce moramo upoštevati različne življenjske 

okoliščine in položaj pripadnikov romske skupnosti, ki vpliva na možnost za vključevanje 

otrok v vrtce. Na možnost vključevanja otrok v vrtce vpliva tudi izobraženost in osveščenost 

staršev.  

 

V nekaterih delih Pomurja so možnosti za vključevanje otrok veliko večje. V pomurske vrtce 

je trenutno vključenih 83 romskih otrok. Večji je tudi odstotek otrok, vključenih v integrirane 

oddelke, razen v KS Pušča, kjer vrtec deluje že 45 let. Na novomeškem področju deluje v 

romskem naselju enota vrtca Brezje.  

Sicer pa lahko za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje rečemo, da otroci niso v ustreznem 

deležu vključeni v vrtce (2004: 11).  
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Najbolj kritični značilnosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja sta majhen 

delež romskih otrok, ki so vključeni v predšolsko vzgojo v vrtcih, ter nesorazmerno velik 

izstop učencev Romov iz šolskega sistema že v osnovni šoli.  

 

Vključevanje v institucionalno javno predšolsko vzgojo je seveda prostovoljno, vendar je 

enega izmed razlogov za relativno neuspešnost romskih učencev v obvezni osnovni šoli 

mogoče videti v tem, da v obdobju pred vstopom v šolo velik del otrok ni vključen v proces 

socializacije v institucijah vzgoje in izobraževanja, kjer bi se otroci seznanjali z elementi 

večinske kulture in privajali na zahteve, ki jih pred vsakega posameznika oziroma 

posameznico postavlja taka institucija.  

Z vidika vključevanja v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program imajo romski otroci ob 

vstopu v šolo povsem drugačno "predznanje", kot je potrebno za uspešno vključevanje v 

vzgojno-izobraževalni sistem. Imajo drugačne vzorce mišljenja in navad, ki jim pogosto 

otežkočajo vključevanje v institucionalno okolje šole. Osnovna težava je neznanje 

slovenskega jezika, zaradi česar težko sodelujejo pri pouku. Težave se stopnjujejo, ko v šolo 

vstopajo tudi leto do dve leti starejši otroci, ker zamudijo vpis s svojo generacijo. Tudi tam, 

kjer vrtec obiskujejo, je težava (z izjemo prekmurske regije) nestalen obisk vrtca, izostajanje 

oziroma odsotnost romskih učencev od pouka pa ostaja problem tudi na osnovnošolski 

stopnji. Romski otroci kajpada imajo predznanja, ki izhajajo iz tistega, kar so se naučili v 

svojem okolju. Vendar je velika razlika v predznanju, ki ga dobijo v okolju, kjer živijo, in 

tistim, ki ga dobijo otroci iz večinske kulture. Na navedene posebnosti učencev Romov so 

učiteljice in učitelji pogosto premalo pripravljeni, zato imajo težave pri oblikovanju ustreznih 

pedagoških strategij (2004: 13). 

 

2.6 Jezik, kultura in identiteta 

 

Jezik, ki je pomemben pri oblikovanju posameznikove lastne identitete, pri identifikaciji z 

lastno kulturo, vključevanju v tradicijo naroda pri spoznavanju in spreminjanju drugih kultur 

in civilizacij, igra veliko vlogo v kontekstu multikulturne vzgoje. Jezik je v bistvu kulturni 

sistem. Njegove oblike in strukture imajo kulturno zgodovino, prav tako pa je kulturno 

pogojen tudi njegov pomen. Raba jezika v različnih govornih položajih otroku omogoča 

preseganje neposredne izkušnje tukaj in sedaj, preseganje egocentrizma ter večjo miselno in 

socialno fleksibilnost (2002: 5). 
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Med osnovnimi ovirami za uspešno šolanje je slabo rešeno vprašanje jezika. Velik del 

romskih učencev slovenskega jezika do vstopa v šolo skoraj ne pozna, zato se težko 

sporazumevajo, težje sledijo pouku in so manj motivirani za redno obiskovanje pouka. Otroci 

ne morejo slediti pouku, ki je naravnan tako, da ne upošteva tega dejstva. Kurikularne vsebine 

niso prilagojene, zato so tudi nesmiselne za romske otroke. Učitelji niso v zadostni meri 

usposobljeni za poučevanje slovenščine kot  drugega (tujega) jezika. Ob tem velja posebej 

izpostaviti, da v kurikulum vrtca in osnovne šole doslej ni bilo vključeno poučevanje 

materinščine oziroma romskega jezika. To romskim učencem pomembno otežuje vstop v 

vrtec oziroma osnovno šolo in nadaljnje šolanje.  

Ob iskanju smiselnih vsebin otrok ni težko motivirati za sodelovanje in tudi ne za 

komuniciranje. Jezika se otroci teže naučijo, če so segregirani, in tam, kjer so segregirani pri 

akademskih predmetih, ni nič čudnega, da romski otroci ne poznajo terminologije, saj se je 

lahko učijo le od učitelja. To pa je manj učinkovito, kot če se je učijo tudi od vrstnikov. 

Učiteljeva terminologija namreč močno presega njihov nivo aktualnega razvoja, vrstniki pa se 

mu lažje približajo. 

Neznanja slovenskega jezika pa ni mogoče odpraviti ali ublažiti, če se prične s tem v šoli. 

Nujno bi bilo pričeti z okrepljenimi predšolskimi programi, z uvedbo romskega pomočnika, ki 

bo otrokom lahko pomagal prebroditi jezikovno bariero, ter z zares zanimivimi projekti 

oziroma temami. 

Kurikulum, ki ne vključuje pouka romskega jezika, tudi ne omogoča in ne zagotavlja pravice 

romske skupnosti do ohranjanja in razvijanja lastnega jezika. K temu Slovenijo zavezujejo 

tudi domače in mednarodne pravne norme. V Zakonu o osnovni šoli je glede osnovnošolske 

vzgoje in izobraževanja Romov zapisano le, da "se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi 

predpisi" (čl. 9). Isti zakon (čl. 8) o pravicah otrok slovenskih državljanov, ki prebivajo v 

Republiki Sloveniji in njihov materni jezik ni slovenski, pravi, da se zanje organizira "pouk 

njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega 

jezika". To je norma, ki bi jo veljalo upoštevati kot zgled pri reševanju izobraževanja romskih 

otrok. 

Mednarodna Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin (v nadaljevanju: konvencija) v 

5. členu določa, da imajo nacionalne manjšine pravico do ohranjanja in razvijanja "bistvenih 

elementov lastne kulture in identitete" ter identiteto opredeli kot "religijo, jezik, tradicije in 

kulturno dediščino"(2004: 18). 
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Ko govorimo o vključevanju predšolskih otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji, 

imamo v mislih predvsem prednostne naloge vrtca, ki izvirajoč iz njegovega pomena besede 

prvovrstno opravljajo svojo funkcijo v smislu vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. 

Vendar je funkcija vrtca veliko več kot to, saj vrtec ni le okolje, kjer otroci preživljajo del dni, 

ko so njihovi starši na delovnih mestih, ampak tudi okolje, v katerem otroci razvijajo širše 

dimenzije njihovega gibalnega, socialnega, kognitivnega, čustvenega, moralnega in 

jezikovnega razvoja. Pri vključitvi neslovensko govorečih otrok v okolje, kjer delo in 

življenje poteka, v zanje drugem/tujem jeziku,  mora biti vzgojitelj še posebej pozoren na 

proces usvajanja slovenščine ter na razvoj strpnosti in odprtosti ter ustvarjati prijetno klimo 

tako za neslovensko govoreče otroke kot tudi za njihove slovensko govoreče vrstnike. 

Vzgojitelj mora stremeti k razvoju multikulturnosti, ob upoštevanju inkluzivnosti lastnega 

delovanja. V drugem poglavju sem opredelila in definirala vrtec kot vzgojno-izobraževalno 

institucijo ter vrtec kot okolje multikulturalizma, saj sta oba vidika izrednega pomena tako za 

neslovensko govoreče otroke kakor tudi za njihove vrstnike oz. otroke, katerim je slovenščina 

materinščina. V nadaljevanju poglavja sem opredelila tudi pojem medkulturalizma in 

multikulturne vzgoje ter predstavila smernice za razvoj omenjenih področij v vrtcu.  

V tretjem poglavju bom predstavila jezik neslovensko govorečih otrok, jezikovno politiko v 

Republiki Sloveniji, kjer je slovenščina državni jezik, vpliv materinščine na usvajanje 

drugega/tujega jezika in definirala jezikovno/sporazumevalno zmožnost. 
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3 JEZIK NESLOVENSKO GOVOREČIH OTROK V SLOVENIJI 

 

Na območjih, kjer skupaj z večinskim narodom živijo pripadniki narodnih manjšin ali 

migracijskih skupin, je usvajanje dveh jezikov ponavadi vsaj za manjšinsko prebivalstvo 

življenjska nuja. Ne glede na to, kako so klasificirane (klasične ali novodobne manjšine, 

etične, jezikovne skupnosti itn.), se z vprašanji dvojezičnosti soočajo predvsem drugojezične 

skupine, ki živijo z večinskim narodom določene države. Jezik njihovih prednikov, njihov 

prvi jezik (v nadaljevanju materni jezik) in jezik večinskega prebivalstva (v nadaljevanju 

drugi jezik) se v takšnih primerih razlikujeta. Medtem ko je materni jezik kazalec in ena 

bistvenih sestavin etične identitete, predstavlja drugi jezik nepogrešljivo sredstvo socialne 

mobilnosti pripadnikov manjšinskih skupin ter njihovega vključevanja v širšo družbeno 

skupnost. Prav vprašanja razvijanja dvojezičnosti pripadnikov manjšin so sprožila intenzivno 

zanimanje strokovnjakov različnih ved za procese, strategije in izide usvajanja in učenja dveh 

jezikov, opozorila na učni kontekst, v katerem se otrokov (učenčev) jezik  in jezik okolja 

razlikujeta, in privedla do razmišljanj o vlogi pedagoških in glotodidaktičnih postopkov, ki 

upoštevajo jezikovno raznolikost otrok v oddelkih (McLaughlin, v Nećak Lug 2008: 137).  

 

3.1 Jezikovna politika v Republiki Sloveniji 

 

Sodobna slovenska jezikovna situacija zahteva premišljeno in dejavno jezikovno politiko, ki 

sicer upošteva zgodovinske danosti in tradicijo, hkrati pa opravlja nove naloge in dosega nove 

cilje v sodobnih razmerah. Razvojno naravnana jezikovna politika temelji na prepričanju, da 

so slovenska država, slovenski jezik in slovenska jezikovna skupnost vitalne in dinamične 

pojavnosti, ki naj se nadalje razvijajo in krepijo, in sicer tako, da vsem prebivalcem in 

prebivalkam, vsem govorcem in govorkam omogočajo svobodno življenje v blaginji ter v 

strpnosti in odgovornosti. Bistven del uresničevanja temeljnih človekovih pravic je tudi 

pravica posameznikov in posameznic do rabe svojega jezika in povezovanja v jezikovne 

skupnosti. Za nadaljnjo vitalnost in krepitev položaja slovenščine je treba govorce predvsem 

motivirati za njeno rabo, hkrati pa jo temeljiteje opremiti z vsem, kar za svoje delovanje 

potrebujejo vsi sodobni javni jeziki in njihovi govorci (2012: 3). 

 

Z migracijskimi procesi se tako v RS kot tudi zunaj njenih meja veča število zainteresiranih 

za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika.  
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Za tiste, ki prihajajo v RS in ostajajo daljši čas, je pomembno, da se lahko aktivno vključujejo 

v družbo in imajo pri tem enake možnosti do osebnega razvoja, zaposlitve, dostopa do 

informacij itd. kot večinski govorci, kar je vse odvisno v prvi vrsti od dostopa do znanja 

(oziroma učenja) slovenščine. Pri tem mora biti zagotovljena tudi njihova pravica do uporabe 

svojega lastnega jezika in kulture. Za otroke in mlade priseljence, ki se vključujejo v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, so nekateri ukrepi predvideni v Beli knjigi (2011), 

odraslim brezplačni dostop do znanja slovenščine kot drugega jezika odpira Uredba o 

integraciji tujcev (velja le za priseljence iz t.i. tretjih držav).  

Republika Slovenija govorcem slovenščine, katerih prvi jezik ni slovenščina, doslej 

zagotavlja pravico do uporabe in razvoja prvega jezika in kulture le v primeru, če gre za 

katero od avtohtonih manjšin ali romsko skupnost. Možnost učenja materinščine je nekaterim 

govorcem zagotovljena tudi po bilateralnih pogodbah, vendar je uresničevanje teh pravic 

nesistemizirano in se v okviru osnovnega in srednjega šolstva udejanja le v obliki izbirnih 

predmetov; pri tem ti jeziki niso opredeljeni kot prvi jeziki, temveč se obravnavajo kot tuji 

jeziki(2012: 12–14).  

 

Eden od pomembnih ciljev, h katerim RS zavezujejo tudi načela EU, je zato zagotoviti vsem 

govorcem, katerih J1 ni slovenščina (tako pripadnikom avtohtonih manjšin ali romske 

skupnosti kot vsem ostalim), pravico do ohranjanja in/ali obnavljanja (revitalizacije) lastnega 

jezika in kulture. Nekatere cilje in ukrepe v zvezi s tem predlaga Bela knjiga (2011), kot na 

primer sistemsko ureditev učenja materinščine (in pripadajočih kultur), oblikovanje ustreznih 

učnih načrtov in usposabljanje učiteljev, rešitve in priporočila Bele knjige 2011 pa je treba 

nadgraditi tudi z naslednjimi ukrepi: 

- jezikovno usposabljanje javnih uslužbencev za komunikacijo v madžarščini in italijanščini, 

na območjih, kjer živi romska skupnost, pa v romščini; 

- usposabljanje javnih uslužbencev za delo z govorci, katerih prvi jezik ni slovenščina (med 

drugim tudi prilagajanje govorcem z uporabo njihovega ali tretjega (skupnega) jezika, če je to 

potrebno); 

- izobraževanje prevajalcev in tolmačev za potencialno deficitne jezike (v okviru potreb 

tolmačenja za skupnost); 

- zagotavljanje ustreznega prostora v programih javnih medijev v jezikih govorcev, katerih 

prvi jezik ni slovenščina in ki tega prostora še nimajo ter si takšne pristnosti v medijih 

želijo(2012: 14–15).  
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3.2 Od materinščine k drugemu jeziku 

 

Materinščina je dejavnik uzaveščanja drugega jezika. Družbeno okolje, ki vključuje med 

spoznavne vsebine otrokovega razvoja tudi drugi jezik, omogoča, da se ta jezik v procesu 

otrokovega ponotranjenja zunanje dejanskosti oblikuje kot posebna psihična organizacija. 

Drugi jezik je najprej zunanji sistem znakov, ki se s pomočjo psiho-socio-kognitivne 

dejavnosti otroka, njegovih čustvenih ravnanj in materinščine (že ponotranjenih sistemov) 

projicira v notranjost. Njegovo uzaveščanje omogočajo procesi primerjanja in razlikovanja. 

Kako uspešno teče uzaveščanje drugega jezika, pa odloča bližina/sorodstvo ali oddaljenost 

/različnost tega jezika od otrokove materinščine. Čim jasnejši je otrokov odnos do 

materinščine, čim bolj sestavljen in trden je njegov podsistem prvega jezika, v večji meri bo 

pridobival drugi jezik (Čok, 1993: 128). 

 

Zavest o maternem jeziku nastaja in se oblikuje v družini. Ob doživljanju in čustvovanju  z 

bližnjimi otrok spoznava in vrednoti svet. Ubeseditev v materinščini je oblika doživljanja 

sveta, v katerem otrok živi. Ozavešča si norme, vrednote, pridobiva kulturne navade, oblikuje 

svojo etnično in osebnostno individualnost.  

Knaflič (1991) navaja, da otrok usvoji strukturo maternega jezika med drugim in četrtim 

letom starosti, pri čemer pa je zelo pomembno, da otrok najprej obvlada en jezik, saj ko ta 

usvoji strukturo le tega, se lažje uči drugih jezikov. Pomembnost dobrega poznavanja enega 

jezika potrjujejo tudi raziskave, ki ugotavljajo, da otroci, ki slabo obvladajo prvi jezik, slabo 

usvojijo drugega.  

Tudi Vran (2001) navaja, da se večina otrok najprej nauči maternega jezika, hkrati pa doda, 

da pomembnost ni samo v usvajanju ene jezikovne strukture, ampak je mnogo globlji. 

Materni jezik je izraz primarne identitete. S poimenovanjem predmetov in pojavov okoli sebe 

začne otrok spoznavati svet okoli sebe, svojo kulturo, njene vrednote. Otrok, ki živi v 

večkulturnem in večjezičnem okolju, je v stiku ne samo z drugim jezikom, ampak tudi z 

drugo kulturo. Med otrokovim razvojem se oblikuje tudi njegova sociokulturna identiteta.  

 

3.3 Vmesni jezik in dodatni jezik 

 

Ob poučevanju drugega/tujega jezika je potrebno oba natančno opredeliti in ju ločiti od 

prvega oz. maternega jezika. Drugi jezik je vsak jezik, ki se ga posameznik ali skupina nauči 
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kot neprvega jezika. Ta proces vključuje učenje oz. usvajanje jezika okolja. Ko posameznik 

usvaja drugi jezik, pride v procesu usvajanja le-tega do vmesnega jezika, kjer se jezikovno 

vedenje posameznika nanaša na sistematično vedenje, ki ga ima o prvem/maternem jeziku. 

(Kranjc, 2011:54) 

 

Dodatni jezik je jezik, ki zajema učenje drugih, tretjih, četrtih … jezikov v formalnem okolju 

v učenčevi/otrokovi lastni državi oziroma v državi, kamor se je učenec/otrok preselil. Dodatni 

jezik je torej tisti jezik, ki se ga otrok/učenec uči oz. ga usvaja ob svoji materinščini. Ta 

termin se je uveljavil v strokovnih krogih zadnjih deset let, ko želimo v Evropi (in svetu 

nasploh) preseči delitev na bolj ali manj pomembne jezike, kajti mobilnost ljudi iz ene v 

drugo jezikovno skupnost je vse bolj vsakdanja in pogosta. Ločnica med tujimi in drugimi 

jeziki oziroma jeziki okolja vse bolj izginja, saj je na primer otrok, ki sicer živi na 

dvojezičnem območju, morda izpostavljen kakemu drugemu jeziku bolj kot pa jeziku 

manjšine in obratno, otrok, ki živi v središču Slovenije, ima morda več stika z jezikom 

manjšine kot otrok, ki živi v dvojezičnem okolju. Eden od razlogov, da se termin dodatni 

jeziki vse bolj uporablja, je tudi ta, da imata besedi »tuji« in »drugi« (jeziki) negativno 

konotacijo, saj je vse, kar je tuje, precej nepoznano, lahko je tudi neprijetno in morda 

nezaželeno. Tudi termin »drugi« ima lahko slabšalni pomen, saj stoji za prvim in je že takoj 

zaznamovan in postavljen na lestvico prvi – drugi. Termin dodatni jezik nosi pomen 

dodatnega in nas navaja na dodano vrednost, ki jo prinašata učenje in kasnejša uporaba 

dodatnih jezikov. Ta izraz je veliko bolj vseobsegajoč, nezaznamovan in odprt ter ga zato 

avtorji uporabljajo takrat, ko določeni dogodki, dejanja in dejavnosti niso odvisne le od 

položaja jezika v določeni skupnosti oziroma otrokove/učenčeve izpostavljenosti k le-temu in 

ga kot takšnega tudi ne želijo zaznamovati (Pižorn, 2009: 8).  

 

3.4 Sporazumevalna zmožnost 

 

Sporazumevalna zmožnost(tudi jezikovna zmožnost; Kranjc, 1998) je znanje in védenje, ki 

posamezniku omogoča, da lahko ustrezno in učinkovito (receptivno in produktivno, se pravi 

kot poslušalec in govorec, bralec in pisec) uporablja jezik in sposobnosti (spretnosti), da to 

znanje uporablja za sporazumevanje v realnih situacijah – da lahko tvori in razume poljubno 

število besed v različnih govornih položajih in za različne potrebe oziroma sporazumevalne 

namene (Hymes 1966, 1972a, 1972b, 1972c; Canale in Swain 1980; Canale 1983; Spolsky 
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1989°, 1989b, Taylor 1988; Bachman 1990; Bright 1992; Bešter 1992; Kitao in Kitao 1996; 

Johnson in Johnson 1998, nav. po Pirih Svetina 2005: 25). Po drugi definiciji je 

sporazumevalna zmožnost tudi jezikovna zmožnost (ang. linguisticcompetence; po 

Chomskem 1965, po Pirih Svetina 2005, 25), ki so ji dodani vsi ostali s pravili določeni vidiki 

jezikovne rabe (Spolsky 1989a: 52). Razvita sprazumevalna zmožnost je pogosto pojmovana 

kot najvišja dosežena stopnja znanja jezika in je izenačena z znanjem rojenega govorca in s 

končnim ciljem učenja neprvega jezika (Ferbežer 1997: 282; Bešter 1998b: 48; Johnson in 

Johnson 1998: 67, po Pirih Svetina 2005: 25). Jezikovna zmožnost v jeziku, ki se ga uči ali 

usvaja kot drugi ali tuji jezik, je le del siceršnje posameznikove sporazumevalne zmožnosti v 

najširšem smislu (Ferbežar 1997, 282; Pirih Svetina 2005: 25). 

Opis otrokovega jezikovnega znanja lahko naredimo le na podlagi zbranega gradiva, ki 

temelji na osnovi opazovanja in beleženja, v obliki posnetkov spontanega govora, beleženja 

ali jezikovnih testov. Težje je opisovati njegovo abstraktno jezikovno vedenje, ki je zajeto 

pod pojmov jezikovna zmožnost (lingvistična kompetenca), ker predšolskega otroka ne 

moremo spraševati po pravilih za tvorbo slovničnih vzorcev ali po stavčnih členih in besednih 

vrstah (Kranjc, 1999: 53–54).  

Avtorica (Kranjc, 1999) jezikovno zmožnost deli na slovnično in pragmatično, kar je nekoliko 

drugače od tradicionalnega pojmovanja zmožnosti na Slovenskem (glej Bešter 1992, Gnamuš, 

Zadravec-Pešec 1994). Omenjene avtorice namreč delijo sporazumevalno zmožnost, ki je v 

tem primeru nadpomenka na jezikovno in pragmatično zmožnost. Jezikovna zmožnost po 

njihovem mnenju vključuje slovnično, pomenoslovno in pravorečno ter pravopisno zmožnost, 

pragmatična zmožnost pa je zmožnost izbere ustreznega jezikovnega sredstva glede na 

sporazumevalno namero in okoliščine. Taka delitev se ne zdi popolnoma ustrezna, ker se ena 

od podpomenk v sistemu razvršča na mesto nadpomenke in se ji s tem pripisuje pomembnejšo 

vlogo kot drugi (Kranjc, 1999: 53). 

Za sporazumevanje in uspešno sodelovanje v komunikacijskem procesu ni dovolj le 

obvladovanje slovničnih pravil za pregibanje in tvorbo besed ter sestavljanje povedi, temveč 

mora udeleženec govornega dejanja poleg tega obvladati tudi pragmatična načela, kdaj, s 

kom, kje, kako, zakaj in o čem govoriti. Otroku je ob rojstvu torej naložena težka in obsežna 

naloga, naučiti se slovničnih in pragmatičnih pravil, ki skupaj predstavljajo jezikovno 

zmožnost govorca (Kranjc, 1999: 54–55).  
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3.4.1 Dvojezična sporazumevalna zmožnost 

 

Otroke, ki govorijo dva jezika, pogosto označujejo kot dvojezične. Vendar sintagma 

»dvojezični otrok« malo pove o tem, kako otrok dejansko obvlada oba jezika. 

Sporazumevalno zmožnost posameznika v dveh jezikih je mogoče razčleniti na glede na vrsto 

vidikov, ki so ji lastni, ali jo pogojujejo. V stvarnosti je dvojezična sporazumevalna zmožnost 

dvojezičnega govorca kakor tudi sporazumevalna zmožnost enojezičnega govorca, podvržena 

spremembam v skladu z njegovo življenjsko potjo, zlasti z njegovo jezikovno zgodovino. 

Opis sporazumevalne zmožnosti določenega govorca v maternem jeziku in drugem jeziku v 

določenem trenutku dobi celovito podobo šele,  ko so podani podatki, ki pojasnjujejo rabo 

jezika, stališča in jezikovno znanje.  

Z vidika kognitivnega razvoja otroka je razvitost obeh jezikovnih sistemov pomembno 

vprašanje. Začetne raziskave so namreč pomanjkljivo ali nizko učinkovitost dvojezičnih otrok 

v šoli povezovale z njihovim inteligenčnim potencialom; ta pa naj bi bil nižji kot pri 

enojezičnih prav zaradi dvojezičnosti. Kasnejše raziskave so odpravile tipično napako 

začetnih raziskav (jezik testiranje je bil prvotno drugi, običajno večinski jezik in ne otrokova 

materinščina), bile so metodološko korektnejše (pri primerjavi enojezičnih z dvojezičniki so 

natančno upoštevale različne neodvisne spremenljivke, zlasti družbenoekonomski status 

družine), poleg kvantitativnih (psihometričnih) podatkov so vključevale tudi kvalitativne 

pristope (zasnova zlasti na opazovanju). Ob bolj eksaktnem pristopu se je pokazalo, da 

dvojezičnost lahko ugodno vpliva na splošni intelektualni razvoj ter na nekatere plasti 

intelektualne strukture (npr. divergentno mišljenje), povečuje zmožnost jezikovne analize ter 

vpliva na metalingvistično zavedanje, razvija bolj občutljivo odzivnost na jezikovno in 

nejezikovno komunikacijo.  

Pozitiven učinek dvojezičnosti je tesno povezan z razvitostjo sporazumevalne zmožnosti, ki jo 

dvojezični otrok doseže v maternem in drugem jeziku, kot intervenirajoča spremenljivka, ki 

posreduje učinke otrokove dvojezične izkušnje na področje spoznavnega razvoja. Predvidoma 

bo ob dani sporazumevalni zmožnosti dvojezičnega otroka v maternem in drugem jeziku – 

poimenovali jo bomo dvojezična zmožnost – odvisno, kakšen bo učinek na kognitivni razvoj. 

Kakor služi enojezičnemu otroku en jezik za »raziskovanje in organizacijo okolja«, sta 

dvojezičnemu otroku v ta namen na razpolago dva instrumenta. Dvojezični instrumentarij je 

sicer bolj kompleksen in zahtevnejši zalogaj, vendar raziskave kažejo, da nudi, potem ko ga 
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otrok obvlada na primarni ravni, tudi večji izhodiščni potencial za spoznavni razvoj, kot ga 

daje enojezičnost (Nećak Lug, 2008: 138).  

 

Ob upoštevanju sociopsiholoških dejavnikov pri razvoju sporazumevalne zmožnosti v drugem 

jeziku je Cummins (Nećak Lug, 2008: 139) oprl razvoj te zmožnosti na splošno jezikovno 

predstavo (zmožnost) v maternem jeziku ter s tem povezal tudi učinke vzgojno-

izobraževalnega dela. Razlikuje dve ravni jezikovne zmožnosti: (Cummins, 1979) osnovno 

sporazumevalno zmožnost, ki omogoča sporazumevanje na medosebni ravni, torej v 

kognitivno manj zahtevnih položajih, kjer k dešifriranju verbalnega sporočila pomaga 

kontekstualni ključ. Imenuje jo tudi površinska zmožnost. Ta vidik jezikovne zmožnosti je 

razviden in merljiv po osnovnem besedišču in osnovah skladnje, glasovnih značilnostih in 

intonaciji. Drugi vidik zadeva  spoznavno/akademsko jezikovno zmožnost, ki je v funkciji 

instrumenta kognicije. Gre za zmožnost uporabe jezika kot instrumenta mišljenja pri 

razreševanju problemov. Ta vidik sporazumevalne zmožnosti kaže visoko korelacijo z 

verbalnimi vidiki na testih inteligentnosti s testi sinonimov in analogij ter razvitost skladnje. 

Za ponazoritev razmerja med prvo in drugo ravnjo je uporabljen motiv ledene gore. Iz 

navedenega koncepta o dveh ravneh sporazumevalne zmožnosti izhaja, da za učinkovito 

usvajanje novih vsebin (znanj, spretnosti) ne zadostuje površinska sporazumevalna zmožnost. 

Za uspešno delovanje v vrtcu je predpogoj dobro razvita akademska jezikovna zmožnost 

(Nećak Luk, 2008: 139). 

 

V slovensko šolo se poleg otrok iz slovensko govorečih družin vključujejo otroci, ki izhajajo 

iz jezikovno in kulturno drugačnega mikrookolja. Poleg pripadnikov italijanske in madžarske 

manjšine, ki (praviloma) obiskujejo šole in vrtce, v katerih je učni jezik (tudi) njihov J1, so to 

otroci iz romskega, hrvaškega, srbskega in drugih nekdanjih jugoslovanskih okolij, čedalje 

več pa je tudi rojenih govorcev drugih jezikov.  

Nezadostno znanje jezika okolja povzroča težave pri socializaciji, integraciji in usvajanju 

spretnosti in sposobnosti ter neugodne pedagoške učinke.  

Pri mnogih neslovensko govorečih otrocih gre za t.i. poljezičnost, ko ne obvladajo svoji 

starosti primerno niti jezika svojih staršev, niti jezika okolja (učnega jezika). Neslovensko 

govoreče otroke bi bilo potrebno vključevati po sistemu sistematičnega usmerjanja z 

razvijanjem jezikovne zmožnosti v slovenskem jeziku, v skladu z glotodidaktičnimi principi o 
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usvajanju drugega jezika, začeti že v predšolskih ustanovah, na vsak način pa v osnovni šoli 

(pov. po Nećak Luk, 2008: 140).  

 

V naslednjem, četrtem poglavju bom natančneje definirala pojem usvajanja jezika ter 

opredelila bistvene razlike med procesom usvajanja in učenja jezika. Pozornost bom namenila 

tudi opisu podobnosti in razlik med procesom usvajanja prvega in drugega jezika, saj je 

omenjena diferenciacija ključna za razumevanje preprek, s katerimi se soočajo neslovensko 

govoreči otroci pri usvajanju drugega/tujega jezika.  
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4 USVAJANJE JEZIKA NESLOVENSKO GOVOREČIH OTROK 

 

4.1 Usvajanje in učenje jezika 

 

Ko govorimo o usvajanju in učenju nekega jezika, moramo ločevati na eni strani med 

zavestnim procesom učenja, ki poteka v zato namenjeni situaciji po vnaprej začrtanih ciljih, in 

spontanemu procesu usvajanja, ki poteka nenačrtovano v okolju, kjer je jezik, ki ga usvajamo, 

jezik vsakdanje komunikacije. Pri slednjem tudi ne sledimo vnaprej začrtanim ciljem, 

zapisanim v učnem načrtu ali programu. Druga razlika, ki je pri tem ne smemo zanemariti, pa 

zadeva dejstvo, da govorimo v primeru učenja/poučevanja slovenščine v Sloveniji seveda o 

učenju uradnega/državnega jezika, ki je lahko za učeče se prvi, drugi ali pa tuji jezik (Kranjc, 

2011: 54). 

Razvoj prvega jezika poteka spontano, nenačrtovano in v naravnem okolju, v katerem poteka 

celotna komunikacija, zato temu procesu pravimo usvajanje, seveda pa se jezika, tudi prvega, 

lahko naučimo, kar je zaveden in načrtovan proces z določenimi cilji in vsebinami, ki poteka 

v za to določenem okolju, po navadi nespontano. Tako poteka tudi učenje drugega jezika (J2), 

ki pa ga je mogoče tudi usvajati (v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 139).  

 

Za uspešno usvajanje drugega jezika je velikega pomena možnost neposrednega 

sporazumevanja z rojenimi govorci tega jezika. Temu dejstvu velja pripisati hiter stik z 

drugim jezikom pri otrocih v večjezičnih skupinah v vrtcu ali na ulici. Ob tem velja opozoriti 

na bistveno razliko med odraslim in otrokom: odrasli si bolj prizadevajo, da bi se sporazumeli 

v naravnem okolju, in tudi zahteve, ki jih okolje postavlja pred njih, so večje. Ker si otroci ne 

prizadevajo tako intenzivno za izmenjavo pomena, je lahko vnos (input) za njih prelahek ali 

pretežek. To dejstvo velja imeti pred očmi še posebej takrat, kadar gre za »učni« proces v 

drugem jeziku, zlasti pri otrocih na predformalnem stadiju razvoja: otroci se jezika ne 

»nalezejo«, kar je pokazala izkušnja pri programih potapljanja (submerzije), ko so bili otroci 

leta »izpostavljeni« drugemu jeziku (angleščini), pa niso razvili visoke stopnje sposobnosti 

razumevanja ali rabe (Saville – Troike, 1978, v Nećak Luk,2008: 138).  
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4.2 Podobnosti in razlike med procesom usvajanja prvega in drugega jezika 

 

Razlike in podobnosti lahko v grobem uvrstimo med socialne, ki so zunanje, in kognitivne ter 

afektivne, ki so notranje. Procesa usvajanja prvega in drugega jezika se razlikujeta tudi po 

fizioloških procesih, ki ju spremljajo.  

V literaturi zasledimo kar nekaj poskusov opredelitev razlik in podobnosti med procesoma 

usvajanja prvega in drugega jezika (npr. Klein 1986, Ellis 1990, Johnson in Johnson 1998, 

Edmondson 1999, Ferbežar 2000). V tabeli v nadaljevanju avtorica (Pirih Svetina, 2005: 23) 

povzema nekaj temeljnih tovrstnih ugotovitev.  

 

USVAJANJE PRVEGA JEZIKA USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA 

Socialne razlike in podobnosti   

 

Poteka od zgodnjega otroštva in dostop do jezika je 

neomejen.  

Poteka kadarkoli, vedno pa za prvim jezikom 

(oziroma prvima jezikoma, kadar govorimo o 

dvojezičnosti); dostop pa ni vedno neomejen; sploh če 

gre za učenje v okolju, kjer se ciljnega jezika ne 

uporablja kot sredstva vsakodnevnega 

sporazumevanja.  

Usvajanje poteka predvsem skozi neposreden in 

nezaveden stik s ciljnim jezikom; pri tem okolica 

otroke spodbuja in podpira (jih nagrajuje tudi za 

negativne poskuse), kar pa naj bi na usvajanje ne 

imelo neposrednega vpliva.
9
 

Podpora okolice je bistveno manjša; učeči se so pri 

rabi nenehno izpostavljeni popravljanju, pri čemer pa 

le-to nima neposrednega vpliva na usvajanje, sproža 

pa določeno metajezikovno zavest.  

Otroci niso pod nikakršnim pritiskom, ko usvajajo 

prvi jezik. 

Odrasli so pod pritiskom tako v razredu kot v okolju, 

kjer poskušajo uporabljati drugi jezik.  

Usvajanje prvega jezika je povezano s 

socializacijskimi procesi in pridobivanjem družbene 

identitete. 

Usvajanje drugega jezika je pogosto povezano s 

spreminjanjem družbene identitete, pri čemer gre 

lahko za izgubo ali redukcijo prejšnjih družbenih vlog 

ali pridobivanje novih.  

Kognitivne razlike in podobnosti  

Jezikovni razvoj poteka hkrati s kognitivnim. Za 

usvajanje prvega jezika je potrebno usvojiti določene 

kognitivne kategorije (npr. prostor, čas, naklon, vzrok, 

kontekstualizacijo in deiktizacijo). Pri usvajanju 

drugega jezika je potrebno te kategorije samo 

prilagoditi in napolniti z novim besednjakom (Klein 

1986) 

Kognitivni razvoj se v glavnem odvija pred 

usvajanjem drugega jezika.  

Usvajanje je hitro.  Tempo usvajanja se razlikuje od posameznika do 

posameznika. 

 

Razvoj je sistematičen, med posamezniki pa se način 

usvajanja ne razlikuje.  

Razvoj je sistematičen – odvisen pa je tako od 

posameznika kot tudi od načina učenja jezika.  

                                            
9
 Zgornje ugotovitve se seveda nanašajo na pojmovanje usvajanja prvega jezika kot procesa socializacije pri 

otroku in ne npr. učenja standardne različice prvega jezika v šoli ali vrtcu. Novejše raziskave (Saxton 1997; 

Clark in Grossman 1998; Evey in Merriman 1998; nav. po Foster Cohen 1999) pa so prav tako pokazale, da 

otroci prejemajo tudi negativne odzive na svoje jezikovne poskuse in implicitne popravke, pri čemer ti vodijo k 

uspešnejšemu usvajanju vsaj na področju oblikoslovja in učenja besed.  
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Pred tem jezikom ni usvojen še noben drug jezik. Pri učenju drugega jezika si človek pomaga z znanjem 

prvega oziroma vseh prej usvojenih jezikov.  

 

Mentalna slovnica, ki jo razvijajo otroci, je po obsegu 

večja, kot je vhodni podatek, ki so ga prejeli.  

Mentalna slovnica, ki jo razvijejo učeči se, je po 

obsegu običajno manjša od vhodnega podatka, ki ga 

učeči se prejme.  

Usvajanje je neizogibno in uspešno; otroci dosežejo 

perfektno obvladovanje prvega jezika; fosilizacije ni. 

Usvajanje ni neizogibno in ni nujno uspešno; lahko se 

zaključi na katerikoli stopnji; je celo redko popolnoma 

uspešno; pogosto prihaja do fosilizacije.  

Afektivne razlike in podobnosti  

Vloga motivacije, osebnostnih lastnosti in stališč je 

zanemarljiva, saj je usvajanje nezavedno in 

neizogibno.  

Motivacija, osebnostne lastnosti in stališča so 

pomembni dejavniki v procesu usvajanja in vplivajo 

na njegovo uspešnost.  

 

Temeljno razliko med usvajanjem prvega in drugega jezika je I. Štukelj povzela (1995, 33; po 

Hatch1983 in Mclauglin 1987, nav. po Pirih Svetina 2005, 24):  

»Razlika med procesom usvajanja maternega in drugega jezika je v tem, da je materni jezik 

univerzalna človekova lastnost, drugega jezika pa se govorec ob subtilnem prepletanju 

različnih stališč in motivov mora naučiti, ker materni jezik ne zadošča njegovim 

sporazumevalnim potrebam.« Razlogi za učenje drugega jezika so dejansko lahko različni in 

učenje drugega jezika zaradi spremenjenih, povečanih oziroma drugačnih sporazumevalnih 

potreb, v katerih prvi jezik ne zadošča več, je verjetno samo najpogostejši, še zdaleč pa ne 

edini razlog. 

 

Nekatere raziskave o usvajanju prvega in drugega/tujega jezika navajajo, da proces na 

nekaterih točkah poteka analogno (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 53). Še več pa 

je lastnosti, ki oba procesa ločujeta drugega od drugega.  

1. Otrok, ki usvaja prvi jezik, po navadi ve občutno manj o svetu kot oseba, ki se uči 

drugega/tujega jezika, zato se na začetku razvoja jezikovne zmožnosti sporazumeva o precej 

manj stvareh, najprej predvsem o tistih, ki so tu in zdaj. Oseba, ki usvaja drugi/tuji jezik, ima 

ponavadi veliko bolj zapletene ideje, ki jih želi sporočiti drugim. 

2. Otrok, ki usvaja prvi jezik, se manj boji delanja napak, zato večinoma govori več in brez 

zavor. 

3. Motivacija pri usvajanju prvega ali drugega/tujega jezika je lahko zelo različna. Otrok, ki 

usvaja prvi jezik, je zelo motiviran za učenje jezika, kajti to je edini način, s katerim bo lahko 

vzpostavil socialno interakcijo, motivacija za učenje drugega/tujega jezika pa je lahko 

različna. Pri učenju drugega jezika ločujemo med integrativno in instrumentalno motivacijo. 

Integrativna motivacija se pojavi takrat, ko se oseba želi identificirati s kulturo drugega 

jezika, instrumentalna pa se pojavi takrat, ko usvaja drugi jezik funkcionalno, to je zato, da bi 
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uresničil določene cilje, npr. da bi lahko komuniciral s svojim okoljem ... Motivacija kot zelo 

zapletena družbeno-psihološka kategorija lahko različno vpliva na usvajanje drugega jezika. 

Nanjo vplivajo tako ožje kot širše okolje, pa seveda tudi stališča celotne družbe, ki je bolj ali 

manj naklonjena učenju drugega/tujega jezika (Prebeg - Vilke, 1995: 47). 

4. Otrok, ki usvaja prvi jezik, porabi za učenje prvega jezika veliko več časa, kot ga lahko 

oseba nameni učenju drugega/tujega jezika. 

5. Otrok, ki usvaja prvi jezik, bo v normalnih okoliščinah dobil status rojenega govorca.  

6. Otrok, ki usvaja prvi jezik, ponavadi ne potrebuje posebnih slovničnih inštrukcij, da bi 

usvojil pravila tvorbe in rabe jezika. 

 

4.3 Različni pogledi na usvajanje prvega in tujega/drugega jezika 

 

Nova spoznanja na področju usvajanja prvega jezika vplivajo na razumevanje procesa 

učenja/usvajanja drugega/tujega jezika in obratno. Številni raziskovalci si prizadevajo, da bi 

razvili eno samo »teorijo jezikovnega učenja/usvajanja«, ki bi pojasnjevala tako usvajanje 

prvega jezika kot tudi učenje/usvajanje drugega/tujega jezika (Littlewood, 1984: 4, v Borg, S. 

etal., 2009: 31).  

Pogosto so različne teorije jezikovnega učenjaprikazujejo vzdolž kontinuuma (glej prikaz 1), 

ki poteka od emiristovdo racionalistov.  

 

Prikaz 1: Kontinuum empiristi – racionalisti (po OmaggioHadley, 1993: 45, v Borg, S. etal., 

2009: 31) 

                      EMPIRISTI                                                                RACIONALISTI 

(angl. empirists oz. environmentalists)                         (angl. rationalists oz. mentalists/nativists) 

 

 

behaviorizem (Skinner)                                                       univerzalna slovnica (Chomsky) 

konekcionizem(McClelland, Rumelhart, Gasser)              model/teorija nadzora (Krashen) 

kognitivizem(McLaughlin, Anderson,  

Shiffrin&Schneider, Ausbel, Carroll) 

 

Empiristi so zagovorniki teorij o vplivanju okolja na oblikovanje osebnosti. To pomeni, da 

teorije, ki so naštete pod tem razdelkom na gornjem kontinuumu, zagovarjajo stališče, da na 
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jezikovno učenje vplivajo predvsem učenčeve izkušnje, ki so pomembnejše od vsake 

prirojene oz. genetsko pogojene zmožnosti za razvoj oz. usvajanje jezika.  

Za njih je učenje (jezika) predvsem posledica zunanjih vplivov na učenca, ne pa nekakšno 

programirano »nastajanje« jezika ob pomoči notranjih bioloških mehanizmov. Nasprotno pa 

racionalisti izhajajo iz prepričanja, da imamo ljudje prirojeno sposobnost za razvoj jezika in 

da smo za to, da svoje jezikovne sisteme razvijamo na določene načine, genetsko 

programirani. Zaradi tega se podmene racionalistov včasih opisujejo tudi z izrazi, kot so 

»nativistične« ali »prirojen/vrojen/naraven«. Določene teorije pomenijo kompromis med 

obema skrajnostma, kot denimo interakcionizem, ki jezikovno usvajanje razlaga kot spoj 

smiselne komunikacije in prirojene zmožnosti (Borg etal., 2009: 31). 

 

4.3.1 Splošne psihološke teorije učenja in usvajanja jezika 

 

Učenje je dejaven proces. Vsakdo, ki je kadar koli opazoval otroke v kakšni učni situaciji, 

lahko izpriča, kako dejavno so bili vključeni, če jih je nekaj zanimalo. Popolnoma so lahko 

zatopljeni v zgodbo, ki jo poslušajo, ali v igro, ki se jo igrajo. Kadar so motivirani, so 

pripravljeni poskusiti nove stvari, eksperimentirati z idejami in mislimi v pogovorih z 

odraslimi ali učitelji/vzgojitelji. Otroci se učijo ob raziskovanju in igri, potrebujejo pa dovolj 

priložnosti, da se o stvareh pogovarjajo z drugimi, po navadi odraslimi. Splošno znano je, da 

tako rekoč vsi otroci z (navidezno) lahkoto usvajajo svojo materinščino, lahko pa imajo 

težave pri učenju/usvajanju drugega/tujega jezika. Danes prevladuje prepričanje, da 

razumevanje podobnosti in razlik med procesom usvajanja materinščine in drugega/tujega 

jezika pomaga učiteljem/vzgojiteljem pri njihovem delu. Pomembno je, da se 

učitelji/vzgojitelji zavedajo svojih prepričanj v zvezi z učenjem/usvajanjem, saj bodo ta 

močno vplivala na to, kako bodo poučevali (Pižorn, 2008: 32). 

Razlage tega, kako usvajamo materinščino in druge/tuje jezike, so se v zadnjih šestdesetih 

letih močno spremenile. Najbolj uporabna in vplivna stališča izhajajo iz različnih šol 

psihologije: behaviorizma, nativizma, kognitivizma in socialnega interakcionizma. 

 

4.3.1.1 Behavioristična stališča 

 

Behaviorizem je psihološka teorija, ki je bila zelo razširjena in priljubljena sredi 20. stoletja in 

je učenje enačila z oblikovanjem navad. Po tej teoriji se navade oblikujejo, kadar so učenčevi 
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odzivi na zunanje dražljaje nagrajevani s pozitivno podkrepitvijo. Za behavioriste je bil jezik 

le ena od oblik vedenja, ki ga lahko pogojujemo na enak način, kot izurimo psa, da skoči 

skozi obroč. Učenje jezika so enačili z oblikovanjem niza navad, ki jih usvojimo s 

posnemanjem in ponavljanjem dražljaja, ki ga daje model (npr. mati ali učitelj).  

V poučevanju tujih jezikov behaviorizem povezujemo s t.i. avdiolingvalnooz. slušnojezikovno 

metodo. V okviru te metode se je cikel dražljaj – odziv – podkrepitev uresničeval ob pomoči 

vadbenih drilov. Verjelo se je, da sta posnemanje in (čezmerna) vadba ključna za jezikovni 

razvoj. Glavni poudarek je bil na vadbi za avtomatizacijo jezikovnih navad, na učenju jezika 

in ne o jeziku. Uporaba materinščine je bila nezaželena, ker bi lahko vodila v oblikovanje 

slabih navad; iz istega razloga se je izogibalo napakam.  

Behavioristična teorija je v okviru učenja zavračala vsakršne miselne procese. Z oživitvijo 

mentalizmaje vpliv behaviorizma skupaj z avdiolingvalnimi metodami zatonil. Danes 

jezikoslovci sicer priznavajo, da sta posnemanje in vadba pri učenju jezika pomembna, 

gotovo pa ne dajeta celovite slike. Le z behaviorističnimi podmenami ne moremo pojasnjevati 

jezikovne ustvarjalnosti, ki jo otroci izkazujejo pri usvajanju materinščine. Behaviorizem nam 

torej ponuja delno razlago za rutinske vidike usvajanja materinščine ter tujih/drugih jezikov, 

ne pojasnjuje pa usvajanja zapletenejših slovničnih struktur in leksikalnih zvez. Kljub vsemu 

so določeni vidiki behaviorizma še vedno živi, npr. v razširjenem prepričanju, da so napake 

nekaj »slabega«, da uporaba materinščine povzroča napake in da je jezikovno učenje mogoče 

znanstveno programirati v kratkih, postopno naraščajočih korakih (Pižorn, 2008: 32–33).  

 

4.3.1.2 Nativistična stališča 

 

Nativizemizvira iz teorij v 17. in 18. stoletju, ki so zagovarjale stališče, da obstajajo 

»prirojene« – in zato univerzalne – značilnosti človeškega uma. V petdesetih letih 20. stoletja 

je te zamisli oživil NoamChomsky, ki je naše gledanje na jezik za vedno spremenil. Podmena 

nativistov je, da so otroci programirani za učenje nekega jezika in da so izjemno dojemljivi 

za jezikovne značilnosti svojega okolja. Menil je, da imamo vsi t. i. notranjo oz. prirojeno 

»napravo za usvajanje jezika« (angl. LanguageAcquisition Device), ki jo danes navadno 

poimenujemo univerzalna slovnica in ki malčkom omogoča procesiranje vsega jezika, ki ga 

slišijo, in tvorbo lastnih smiselnih izrek. Takšno gledanje je – za razliko od behavioristov – 

ponudilo razlago za jezikovno ustvarjalnost otrok pri usvajanju materinščine in ta dejavnik je 

bil prenesen tudi na učenje/usvajanje drugega/tujega jezika. Nativistične podmene so bile 
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gotovo korak v pravo smer, čeprav po mnenju nekaterih kritikov ni bilo dovolj upoštevano 

»sporazumevanje z resničnimi ljudmi v resničnem času«. Socialni interakcionistiso kritizirali 

Chomskyjevo pretirano zavzetost za jezikovne strukture, medtem ko so bili po njihovem 

prepričanju  drugi, bolj osebni in družbeni vidiki jezikovne rabe zanemarjeni. Kritiki 

nativistom tudi očitajo, da svoje dokaze črpajo iz študij, ki preučujejo zapletenost jezikovnega 

znanja in izvedbe odličnih oz. domačih govorcev in njihove intuicije o jeziku. Prepričani so 

namreč, da se preveč osredotočajo  na »končno fazo«, tj. sporazumevalno zmožnost odraslih 

domačih govorcev, ne posvečajo pa dovolj pozornosti razvojnim vidikom usvajanja jezika, ki 

so pripeljali do te stopnje jezikovnega obvladanja (Pižorn, 2008: 33).  

 

4.3.1.3 Kognitivizem oz. kognitivne teorije učenja 

 

Beseda »kognitiven« izhaja iz pojma kognicija, ki se nanaša na način, na katerega človeški um 

upravlja in skladišči znanja. Kognitivne teorije učenja temeljijo na postavkah kognitivne 

psihologije, ki se ukvarja z zaznavo in mišljenjem. Kognitivni psiholog Piaget je bil prvi, ki je 

zagovarjal stališče, da se jezik razvije iz otrokovih misli ter njegovega razvijajočega se in 

rastočega zavedanja sveta. Takšno gledanje je v nasprotju s pojmovanjem, da je jezik »trajno 

ožičen« v možganih in da nam je zmožnost za učenje jezikov prirojena. Iz pojmovanja, da 

nam je zmožnost za učenje jezikov prirojena, sta se razvila mentalizemin univerzalna 

slovnica. Kasnejša različica kognitivne teorije učenja je zagovarjala stališče, da otrok usvaja 

jezik z oblikovanjem in preizkušanjem predpostavk o jeziku odraslih, ki ga obdaja.  

 

Kognitivno-razvojna stališča so izhajala iz podmene, da je jezikovni razvoj vidik splošne 

kognitivne rasti, pri čemer morajo določene miselne spretnosti najprej dozoreti, da ustvarijo 

okvir za usvajanje jezika.  

Kognitivni modeli učenja jezika so nadomestili predhodne behavioristične modele, ki so se 

ukvarjali samo z vidnim, opaznim in merljivim vedenjem, ne pa z notranjimi, miselnimi 

procesi. Na kognitivno teorijo so se sklicevali zagovorniki ponovnega uvajanja na pravilih 

temelječega učenja, vendar takšnega, pri katerem se učence spodbuja, da preizkušajo 

predpostavke in da sami pridejo do pravil. V novejšem času se pomen, ki ga kognitivna 

teorija pripisuje doseganju avtomatičnosti, uporablja za utemeljevanje na dejavnostih 

temelječega učenja (ang. task-basedlearning). Kritiki kognitivnim modelom očitajo 

mehaničnost ter zapostavljanje družbenih in čustvenih dejavnikov učenja.  
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Kognitivna teorija učenja je vzbudila veliko zanimanje tujejezikovnih teoretikov in praktikov, 

vendar se iz nje niso razvile nobene jasne smernice za tujejezikovni pouk, niti ni iz nje izšla 

kaka metoda, ki bi temeljila na načelih te teorije. Brez dvoma je kognitivizem vplival tudi na 

komunikacijski pristop, ki vključuje določene sestavine te teorije. Zdi se, da se njen največji 

vpliv kaže v spremenjenem pogledu na učenca, ki je v okviru te teorije postavljen v središče.  

 

4.3.1.4 Dejavno učenje: konstruktivizem 

 

Konstruktivizem je širok izraz, katerega perspektive temeljijo na raziskovanju Piageta, 

Vigotskega, gestalt psihologov, Bartletta in Brunerja, pa tudi na pedagoški filozofiji Johna 

Deweyja, če jih omenimo le nekaj.  

Ena sama konstruktivistična teorija učenja ne obstaja. Večina kognitivnih teorij vključuje 

neko vrsto konstruktivizma, ker te teorije predstavljajo, da posamezniki konstruirajo svoje 

lastne kognitivne strukture, ko interpretirajo svoje izkušnje v določenih situacijah.  

Če nekoliko poenostavimo, bi lahko rekli, da je konstruktivizem teorija učenja, ki trdi, da 

posamezniki dejavno konstruirajo in ne le pasivno sprejemajo svoje znanje. Posamezniki 

svoje znanje konstruirajo s filtriranjem in organiziranjem svojih izkušenj, in sicer tako, da se 

le-ta ujemajo z njihovim obstoječim znanjem oz. miselnimi predstavami o svetu. Če pride do 

neujemanja med njihovimi izkušnjami in njihovimi obstoječimi miselnimi predstavami, bodo 

slednje preoblikovali tako, da bodo z njimi lahko uskladili novo informacijo.  

Stališče, da je učenec posameznik, ki dejavno konstruira svoj osebni pomen, ima veliko 

sporočilnost za poučevanje jezikov. Takšno stališče med drugimi pomeni, da lahko pasivni 

učni postopek, kot sta, denimo, posnemanje in učenje na pamet, pri učenju/usvajanju 

tujih/drugih jezikov igrajo samo obrobno vlogo. Poleg tega konstruktivizem s svojim 

obravnavanjem učencev kot posameznikov z edinstvenim nizom miselnih predstav in lastnimi 

učnimi strategijami podpira na učenca osredinjeno poučevanje (angl. learner-

centredinstruction), s spodbujanjem učencev, da sami odkrijejo, kako deluje jezik, izkušenjsko 

učenje. Če je torej učenje konstruiranje osebnega pomena posameznika, konstruktivizem 

govori tudi v prid personalizacijioz. pouku, ki je zveden na osebno plat. Glavna predstavnika 

konstruktivizma sta Jean Piaget in JeromeBruner.  

S svojimi predpostavkami je konstruktivizem nasprotje behaviorizma in s tem naravni 

zaveznik kognitivne teorije in mentalizma. Zaradi svojega poudarjanja pomena posameznika 

je konstruktivizem povezan s humanističnimi pristopi k (jezikovnemu) poučevanj 
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4.3.1.5 Vloga družbenega okolja: socialni konstruktivizem 

 

Socialni konstruktivizem ali socialnokulturna teorija učenja je oblika konstruktivizma, ki 

poudarja dinamično součinkovanje med posamezniki in njihovim družbenim okoljem. Glavni 

predstavnik je Lev Vigotski. Vigotski se je strinjal s Piagetom, da otrok konstruira svoje 

lastno znanje in da dejavno sodeluje v procesu učenja. Vendar je bil prepričan, da pomembno 

vlogo igra tudi družbeno okolje: zato je konstruktivizmu dodana beseda socialni.  

Vigotski je ugotovil, da je socialna interakcija ključna za uspešno učenje. Več se bomo naučili 

v sodelovanju z drugimi – s starši, z drugimi učenci in odraslimi – kot pa sami. Zanj je bilo 

učenje družbeni oz. socialni proces: ob pomoči družbene interakcije se učenca vodi od 

odvisnosti do neodvisnosti  oz. samostojnosti. Ta teorija umešča učni proces v njegov socialni 

kontekst oz. okolje. Po tem stališču se vsakršno učenje, vključno z učenjem prvega in drugega 

jezika, posreduje preko družbene in kulturne dejavnosti. To posredovanje navadno poteka v 

obliki podpornega delovanja, pri čemer »boljši drugi« komunicira z učencem ter mu nudi 

pomoč in podporo. Prek te skupne dejavnosti učenec konstruira novo znanje, vse dokler ga ne 

privzame oz. si ga prisvoji – in na tej tečki se lahko začne pomoč in podpora postopoma 

»umikati«.  

Razlika me pogledi Piageta in Vigotskega je v tem, da je prvi verjel, da se otrok uči skozi 

svoja lastna dejanja in raziskovanje, medtem ko je bil drugi prepričan, da 

odrasli/vzgojitelji/učitelji igrajo dejavno in odločilno vlogo pri izboljšanju otrokove stopnje 

razvoja. Druga pomembna razlika med njima je pogled na to, kakšna je vloga jezika v učenju. 

Vigotski je bil prepričan, da je govor pred mišljenjem, zato je npr. malčkom v pomoč, če o 

tem, kar počnejo, govorijo na glas.  

 

4.3.1.6 Vloga interakcije: socialni interakcionizem 

 

V poznih sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja so razvojni psihologi začeli poudarjati 

pomen družbenih dejavnikov, kar nas pripelje do t. i. socialnega interakcionizma. Socialni 

konstruktivizem in socialni interakcionizem sta skoraj sopomenki, glavna razlika je morda 

samo v tem, da se prvi bolj osredotoča na vlogo družbenega okolja, drugi pa bolj poudarja 

vlogo interakcije. 

Socialni interakcionizem torej poudarja pomen družbenih interakcij ter vlogo odnosov med 

odraslim in otrokom v procesu učenja. Pri tem je ključnega pomena način, na katerega se 
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modificira jezik, da bi ga prilagodili ravni učenca. Bruner je pokazal, kako neka prirojena 

naprava, na primer Chomskyjeva »naprava za usvajanje jezika«, ne more delovati brez 

pomoči odraslega. Tovrstno pomoč so imenovali podporni sistem usvajanja jezika (angl. 

LanguageAcquisitionSupportSystem). Partner oz. skrbnik, s katerim se otrok sporazumeva, 

nudi nekakšno strukturo oz. okvir, ki ga je Bruner poimenoval »zidarski oder«.  

Delo Vigotskega je pomembno zaradi poudarjanja načina, na katerega miselni procesi, ki se 

porajajo iz jezika, obvladujejo človekovo mišljenje. Uvedel je pojem območje bližnjega 

razvoja, ki pojasnjuje dejstvo, da otroci ob pomoči nekoga, ki ve več oz. je spretnejši, 

zmorejo veliko več, kot bi zmogli sami. To poudarja pomen družbene interakcije in učenja ob 

pomoči drugih oz. z njimi. Pojem območje bližnjega razvoja ima za učitelje/vzgojitelje veliko 

sporočilno vrednost: nudi pogled v to, kako lahko učitelji/vzgojitelji nudijo pomoč in 

podporo, ob tem s preudarnim oblikovanjem in stopnjevanjem dejavnosti postavijo učence 

pred preizkušnjo. Delo Vigotskega in Brunerja je veliko pripomoglo k uveljavljanju pomena 

komunikacijskih oz. interakcijskih vidikov učenja jezika. (Skela, Dagarin Fojkar, 2008: 40) 

 

4.3.1.7 Model nadzora 

 

Jezikoslovec Krashen je razvil eno najvplivnejših teorij jezikovnega učenja, imenovano 

teorija oz. model nadzora (angl. the monitor model), ki jo sestavlja pet predpostavk. 

Njegova prva hipoteza o razliki med učenjem in usvajanjem jezika (angl. thelearning – 

acquisitionhypothesis) pravi, da se usvajanje jezika odvija na podzavestni ravni in je podobno 

otrokovemu usvajanju maternega jezika. Učenje pa je, nasprotno temu, zavesten proces, ki 

vključuje tudi znanje o jeziku in poznavanje jezikovnih pravil, ki se jih zavestno naučimo. Če 

želimo tekoče govoriti jezik, potem samo učenje ni dovolj, jezik moramo tudi »usvojiti«.  

Hipoteza o vnosu (angl. theinputhypotesis) pravi, da človek usvaja jezik, kadar razume učno 

snov ali potek dejavnosti, katere zahtevnost je na nekoliko višji ravni kot njegova trenutna 

zmožnost obvladanja jezika. Hipoteza je podobna teoriji Vigotskega o območju bližnjega 

razvoja, v katerem otroci napredujejo s pomočjo odraslih in njihovega prilagajanja govora. 

Razumljiv vnos (angl. comprehensibleinput) je seveda prvi pogoj za uspešno usvajanje jezika.  

Učitelj/vzgojitelj ga poleg prilagojenega govora lahko doseže tudi z uporabo nebesednih 

izraznih sredstev in s pomočjo sobesedila, še posebej pri poučevanju v otroštvu. Hatch (1979, 

v Krashen, 1982: 64, Pižorn, 2008: 42) je definirala druge značilnosti takšnega govora: 
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- govor je upočasnjen in razločnejši, kar otrokom omogoča, da prepoznajo besedne meje in 

jim daje več časa za razumevanje povedanega; 

- uporaba pestrejšega besedišča, ustaljenih besednih zvez in manj slengizmov; 

- preprosta stavčna struktura in krajši stavki.  

Prva stopnja razumljivega vnosa zajema tiho obdobje (angl. silent period), ko otroci gradijo 

jezikovno znanje z dejavnim poslušanjem (Krashen in Terrell, 1983; v Pižorn, 2009. 43). V 

tem času opazujejo ter v mislih organizirajo vse, kar slišijo in doživijo. Ne silimo jih v 

prezgodnji govor, saj bodo sami spregovorili, ko bodo pripravljeni na to. Otroci so v 

primerjavi z odraslimi dalj časa v tihem obdobju, ki lahko traja od enega do šestih mesecev. V 

tem obdobju učitelj/vzgojitelj gradi na razumljivem vnosu, pri katerem si pomaga z vsemi 

izraznimi sredstvi in z dejavnostmi telesnega odziva. S tem spodbuja delovanje obeh 

otrokovih možganskih polovic, ki v celoti prispevata k razvoju in usvajanju jezika.  

 

S hipotezo o čustvenem filtru (angl. theaffective filter hypothesis) označuje Krashen vse vrste 

psiholoških dejavnikov, ki lahko ovirajo ali pospešujejo usvajanje jezika, od motivacije, 

potreb otrok, odnosov do usvajanja do čustvenih stanj otrok. Njegove številne študije 

dokazujejo, da je uspešno usvajanje možno le v okolju, ki dviguje stopnjo samozavesti otrok, 

ki jih močno motivira in kjer ni prisoten občutek strahu. Nizka stopnja filtra pomeni, da so 

otroci bolj odprti za sprejemanje novih vsebin in bolj samozavestni pri interakciji z ostalimi 

vrstniki, medtem ko otroci z visoko stopnjo filtra ne dosežejo svojih optimalnih zmožnosti 

(ibid.: 38, 2008: 40–42).  

 
 
 
4.4 Kako poteka usvajanje drugega jezika med 3. in 5. letom starosti 

 

Ko otrok usvaja drugi jezik med tretjim in petim letom starosti, je njegov prvi jezik že 

ustaljen. Ker se kronološko drugi jezik  pojavi v otrokovem svetu za prvim, govorimo o 

zgodnji zaporedni dvojezičnosti. 

Tabors in Snow (1994,  Pertot, 2011: 13) menita, da gre jezikovni razvoj otrok, ki usvajajo 

drugi jezik po tretjem letu starosti, skozi naslednje faze: 

1. Otrok uporablja materinščino z vsakomer, tudi s sogovorcem, ki je ne razume. 
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2. Otrok se odpove rabi materinščine, saj je zaradi pomanjkanja odziva frustriran. Sledi 

obdobje molka, v katerem se sporazumeva neverbalno, tiho ponavlja besede, ki jih sliši od 

drugih, in se igra z novimi glasovi. 

3. Otrok začne uporabljati novi jezik v enobesednih povedih, ki jim nato dodaja druge besede. 

Komunicira kot enojezični otroci v zgodnjih fazah govornega razvoja.  

4. Otrok doseže stopnjo produktivne rabe jezika, ko sestavlja kratke povedi s samostalnikom 

in glagolom. 

Te nato nadgrajuje in istočasno preizkuša slovnična pravila drugega jezika. Postopno se 

razvija. Prehod iz ene faze v naslednjo seveda ni tog in razvoj ne poteka pri vse otrocih enako. 

Obdobje molka traja pri nekaterih tudi eno leto ali več, drugi ga takoj premostijo in izkoristijo 

vsako priložnost, da se preizkušajo v novem jeziku. 

Nekateri otroci so torej bolj, drugi manj motivirani za učenje drugega jezika. Otrokovo 

motivacijo pogojujejo predvsem starši in družbeno okolje. Tudi ekstrovertiranost oz. zavrtost 

otroka pomembno vplivata na njegov jezikovni razvoj. Otrokov jezikovni razvoj je 

nepretrgan, dokler se ne ustali. V vseh fazah se otrok rešuje iz zadrege s pomočjo jezika, ki ga 

bolje obvlada. Mešanje kodov je torej le sestavni del procesa na poti k dvojezičnosti.  

Ugotovili so, da traja proces usvajanja drugega jezika najmanj pet let. Otroci, ki usvajajo 

drugi jezik med 3. in 5.–.6. letom starosti, lahko dosežejo enako stopnjo znanja obeh jezikov 

kot govorci, ki so enojezični od rojstva. Seveda je to mogoče le, če doživijo jezikovno kopel, 

tj. če živijo v družbenem okolju, kjer je uporaba drugega jezika prisotna, zaželena in potrebna 

(Pertot, 2011: 14).  

 

V četrtem poglavju sem predstavila potek usvajanja jezika neslovensko govorečih govorcev, 

ki sem ga teoretično podkrepila s predstavitvijo pogledov strokovnjakov na usvajanje jezika. 

V  petem poglavju pa se bom osredotočila na izvorni oz. materni jezik neslovensko govorečih 

otrok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Jasmina Novak: Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

 

 

 
59 

5 IZVORNI JEZIK NESLOVENSKO GOVOREČIH OTROK 

 

»Prvi (izvorni, materni) jezik ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. Na 

oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo 

njegovega mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega 

vpliva na dogajanje v zunanjem svetu« (Čok, 2009: 25), stopnja njegovega razvoja pa 

pomembno vpliva »na učenje vseh nadaljnjih jezikov (izhodišče, iz katerega med drugim 

posameznik razvija in gradi znanje vseh drugih jezikov, ki se jih uči)« (Pirih Svetina, 2005: 

9). 

 

5.1 Jeziki neslovensko govorečih otrok in jezikovne družine 

 

V slovenske vrtce se vključujejo otroci, ki jim slovenščina ni materni jezik. Njihovi izvorni 

oz. materni jeziki se razlikujejo glede na države, iz katerih neslovensko govoreči otroci 

prihajajo.  

 

Podobnosti in razlike med jezikoma oziroma jezikovna razdalja ali bližina vplivata na potek 

otrokovega usvajanja J2. Jezika lahko pripadata isti jezikovni skupini (slovanski, romanski) in 

je med njima več podobnosti, to pa ugodno vpliva na razumevanje jezika (Knaflič, 2010: 

289). 

 

Jezike lahko na podlagi njihove sorodnosti (npr. besedne, slovnične) združujemo v t.i. 

jezikovne družine. Ker pa neslovensko govoreči otroci prihajajo tako iz evropskih kot 

neevropskih držav, naslednja slikovna prikaza predstavljata obe dimenziji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Jasmina Novak: Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

 

 

 
60 

Prikaz jezikovnih družin sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-

sola/slovenscina/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika, 15. 4. 2013) 

 

V Evropi je več jezikovnih družin – največje so slovanska, germanska in romanska. 

 

Prikaz evropskih jezikovnih družin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/slovenscina/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/slovenscina/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika
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(Vir: http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-

sola/slovenscina/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika, 15. 4. 2013) 

 

V germansko jezikovno družino spadajo angleščina, nemščina, danščina, švedščina, 

norveščina ... v romanske jezikovne družine pa italijanščina, francoščina, španščina, 

portugalščina, romunščina ... 

Slovansko jezikovno družino delimo v tri podskupine: zahodno, vzhodno in južno. Med 

zahodne slovanske jezike prištevamo poljščino, češčino, slovaščino in lužiško srbščino, med 

vzhodne ruščino, beloruščino in ukrajinščino, med južne pa slovenščino, hrvaščino, srbščino, 

bošnjaški jezik, makedonščino in bolgarščino. 

Slovenščina je najbolj zahodni in severni južnoslovanski jezik, zato ima precej sorodnosti z 

južnimi in zahodnimi slovanskimi jeziki. Na zahodu meji na romanski jezik (na italijanščino), 

na severu na germanskega (na nemščino), na jugu in vzhodu na slovanskega (na hrvaščino), 

na severovzhodu pa na pripadnika neindoevropske ugrofinske družine (tj. na madžarščino). 

(N. Drusany, N. Cajhen, D. Kapko, M. Križaj Ortar in M. Bešter Turk, 2007: 10) 

 

5.2 Vpliv izvornega jezika na usvajanje drugih jezikov 

 

Usvajanje drugega in vseh nadaljnjih jezikov poteka drugače kot usvajanje maternega jezika. 

Pri usvajanju maternega jezika se vzpostavijo določene meje fonetičnih kategorij (phonetic 

category boundaries), ki utrdijo določene navade, ki omogočajo razumevanje in produkcijo, 

kar omogoča komunikacijo v maternem jeziku. Pri usvajanju drugega, tretjega ali katerega 

koli nadaljnjega jezika, učeči nova znanja poskušajo vezati na že obstoječe kategorije 

(Leather in James, 1991; Strange, 1995, po Garcia Mayoand Garcia Lecumberri, 2003; 

Ringbom, 2007). Med jeziki se vzpostavi interakcija (Holm andDodd, 1999, po Garcia 

Mayoand Garcia Lecumberri, 2003). Ti sistemi lahko usvajanje jezika olajšajo (v kolikor so si 

jeziki podobni) in omogočajo lažje in hitrejše učenje. V kolikor so si jeziki močno različni, pa 

je potrebno k jeziku pristopiti metodološko drugače in pričakovati večji vložek v začetnem 

usvajanju jezika (Ringbom, 2007).  

Zaradi zgoraj navedenih razlog Dunkel (1948, po Singelton, Ryan, 2004) navaja, da je 

mlajšemu učencu lažje usvajati jezik, saj ni obremenjen z utrjenimi vzorci. 

http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/slovenscina/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/slovenscina/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika
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Otroci se tudi ne zavedajo svojega lastnega spomina in še nimajo izdelanih učnih strategij. Z 

odraščanjem se postopoma bolj prefinjeno lotevajo reševanja nalog, zato je tudi učinek večji 

(Wingfieldand Byrnes, 1981, po Garcia Mayoand Garcia Lecumberri, 2003).  

Kadarkoli med seboj primerjamo dosežke mlajših in starejših otrok, moramo imeti v mislih 

tudi znanje njihovega maternega jezika (Kellerman, 1995, po Singelton, Ryan, 2004).  

 

Ker otrok s seboj (z znanjem maternega jezika) prinese določeno jezikovno znanje, se 

moramo zavedati, da jezikovna zmožnost, ki jo je otrok pridobil pri uspešnem ozaveščanju 

maternega jezika, pripomore tudi k učenju drugega jezika. Sistem miselnih operacij 

upovedovanja v maternem jeziku se prenaša na upovedovanje v drugem jeziku. Materni jezik 

in drugi jezik sta v jezikovni soodvisnosti.  

Pozitivni transfer znanj olajša, jezikovna interferenca pa ovira usvajanje jezika. (Baloh, 2011: 

115) 

Vseh sporazumevalnih vzorcev, ki jih je otrok že usvojil v maternem jeziku, pa ne more 

neposredno prenašati v drugi jezik, saj so nekateri lastni prvemu jeziku, prav tako pa v 

drugem jeziku obstajajo njemu lasti sporazumevalni vzorci (Baloh, 2011: 115).  

 

5.3 Sorodnost jezikov 

 

Kakršnokoli učenje, tudi učenje novega jezika, je vezano na predznanje. Novo pridobljene 

informacije vedno poskušamo vezati na svoje predhodno znanje. V kolikor se učimo jezika, ki 

je soroden maternemu jeziku, je predhodno znanje tega zelo koristno. Bolj kot je drugi jezik 

po sorodnosti oddaljen, manj je predhodno znanje maternega jezika pomembno. Tisto,kar 

pomaga, je jezikovna bližina (angl. language proximity), na primer podobnosti. V kategoriji 

podobnosti med jeziki (angl. cross-linguistic similarity) ločimo tri vrste odnosa:  

(1) podobnosti (angl. similarity), kot sta npr. švedščina in norveščina, (2) nasprotja (angl. 

contrast), kot npr. romanski in germanski jeziki in (3) ničelni odnos (angl. zero relation), kot 

npr. angleščina in kitajščina (Ringbom, 2007, v Selič, 2009: 18–20). 

 

5.3.1 Subjektivna in objektivna podobnost 

 

Pri podobnosti med jeziki ločimo subjektivno (angl. percieved) podobnost in objektivno 

podobnost. Subjektivna je tista, ki jo kot podobnost zaznava učeči in jo kot takšno sprejme 
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(Ringbom, 2007), medtem ko je objektivna tista, kjer sta forma in pomen podobna ali enaka 

(Ard&Homburd, 1983; Ellegard, 1978, po Ringbom, 2007). 

 

5.3.2 Formalna in funkcionalna podobnost 

 

Formalna je tista, pri kateri imamo tako formo kot pomen enak (v besedišču), funkcionalna pa 

ni nujno videti opazna, je pa pomembna pri slovnici (Ringbom, 2007), kot npr. podobnost v 

zaporedju besed v stavku, tvorjenje množine, spol samostalnikov ... (Seppaenen, po Ringbom, 

2007).  

Kadar imata jezika tako formalno kot tudi funkcionalno podobnost, nastopi med maternim in 

drugim jezikom prenos znanja oz. transfer. Transfer med jeziki je lahko pozitiven in močno 

olajša učenje, kar je še posebej pomembno pri učenju drugega jezika (Ringbom, 2007). Pri 

odnosu nasprotij učeči najde povezavo med maternim in drugim jezikom na osnovi razlike oz. 

nasprotja (James, po Ringbom, 2007). 

 

5.3.3 Videna in predvidena podobnost 

 

Ločimo tudi med videno (angl. percieved) in predvideno (angl. assumed) podobnostjo. Pri 

razumevanju sorodnih jezikov učeči hitro najdejo videno podobnost (npr. formalna 

podobnost). Pri oddaljenih jezikih, kjer ni vidne podobnosti, pa je začetno stanje učečega 

predvidevanje, da podobnost med jezikoma obstaja (Jarvis, 1997, po Ringbom, 2007). Po 

Kellermanu (1995, po Ringbom, 2007) je podobnost med jeziki nosilec transferja, vendar 

dodaja, da tudi kjer podobnosti med jeziki ni, transfer lahko nastopi. Oziroma kot poudarja 

Schachter (1983, po Ringbom, 2007), materni jezik ima tako vpliv na drugi jezik sorodnega 

kot tudi oddaljenega jezika, le forma je drugačna. Pozitivni transfer nastopi pri sorodnih 

jezikih, kjer omogoča lažje razumevanje in produkcijo, medtem ko je med oddaljenimi jeziki 

transfer negativen oz. lahko predstavlja motnjo (interference), kar se lahko kaže v večjem 

riziku produkcije napak (Ringbom, 2007).  

Podobnosti med jeziki igrajo zelo pomembno vlogo pri usvajanju novega/drugega jezika. 

Ringbom (2007) navaja vrstni red usvajanja drugega jezika, glede na njegov razvoj ter ga 

razdeli na tri aksiome: 

1. Vsakršna na novo pridobljena znanja ali sposobnosti se naslanjajo na predhodna znanja in 

sposobnosti. 
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2. Predmetno učenje (učenje po področjih) je predpogoj za sistemsko učenje. 

3. Razumevanje je predpogoj za produkcijo.  

 

5.3.3.1 Sprotno razumevanje in razumevanje z učenjem 

 

Poznamo dve vrsti razumevanja. Sprotno razumevanje (on-line comprehension) in 

razumevanje z učenjem (learningforcomprehension oz. receptivelearning). Razlika je takšna 

kot med sprejetjem informacije in pomnjenjem informacije (Corder, 1967, po Ringbom, 

2007). Do pomnjenja informacije pridemo skozi dve vrsti procesiranja. Pri prvem 

prepoznamo pomen besed drugega jezika, pri drugem pa utrdimo, pomnimo (Smith, 1986, po 

Ringbom, 2007).  

 

5.4 Jezikovna politika in integracija 

 

Čeprav o problemih vključevanja priseljencev v slovensko okolje govorimo šele zadnjih nekaj 

let, Slovenija ni nova država priseljevanja. Vanjo so se namreč po letu 1945 od začetka nove 

države Jugoslavije intenzivneje priseljevali prebivalci iz drugih jugoslovanskih republik, 

največ iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške. 

Posebni ukrepi za vključevanje novih priseljencev v slovensko okolje v tistem času niso bili 

sprejeti. Prizadevanja so bila usmerjena predvsem v zagotavljanje delovnih mest in ustreznih 

bivališč, učenje slovenskega jezika kot enega bistvenih elementov za uspešno integracijo pa 

ni bilo posebej načrtovano, kar je bilo posledica več dejavnikov. Eden od pomembnejših je bil 

gotovo ta, da smo živeli v skupni državi,
10

 v kateri so bili jeziki narodov in narodnosti 

enakopravni in vsi v uradni rabi.
11

 Torej je imel vsak državljan Jugoslavije v Sloveniji 

pravico, da goji in izraža svojo kulturo in svoj jezik.
12

 Čeprav je bila v ustavi zagotovljena 

enakopravnost vseh jezikov, se je ob stikih različnih državnih jezikov najpogosteje 

uporabljala tedanja srbohrvaščina, ki je postala tudi sporazumevalni jezik med politiki iz 

različnih jugoslovanskih republik, saj so ti v javnem sporazumevanju zelo redko upoštevali 

pravico do uporabe lastnega jezika (npr. slovenščine, albanščine, makedonščine), kar je dajalo 

vtis, da je edini uradni jezik na ravni države SFRJ srbohrvaščina. Gotovo pa je na takratno 

jezikovno politiko v Sloveniji močno vplivalo tudi dejstvo, da si je večina jezikov, ki se 

                                            
10

  Prim. Stabej, 2005. 
1111

 Prim. Ustavo SFRJ, 1974, 246. člen. 
12

 Prim. Ustavo SRS, 1974, 212. člen.  
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govori na področju nekdanje Jugoslavije, podobnih – vsi razen albanščine sodijo med 

južnoslovanske jezike – zato se je predvidevalo, da govorci pri sporazumevanju ne bodo imeli 

večjih težav.  

Uveljavljena praksa se je posledično odražala tudi pri načrtovanju izobraževanja otrok 

priseljencev, ki so bili vključeni v slovenske vrtce in šole, kjer prav tako ni bilo posebnih 

ukrepov, ki bi pripomogli k jezikovni integraciji otrok, saj je veljalo mnenje, da se bodo otroci 

zaradi podobnosti jezikov slovenščine kar sproti naučili, jo usvojili (Knez, 2008: 156). 

 

Na usvajanje slovenščine neslovensko govorečih otrok pa ima poleg izvornega jezika velik 

vpliv tudi družina, njen socialni, kulturni in ekonomski položaj. Dokazano je, da se z boljšim 

položajem družine povezuje tudi uspešnejše usvajanje drugega jezika. Boljši položaj je 

povezan z višjo izobrazbo, boljšim materialnim položajem in načinom življenja, ki pripomore 

k hitrejšemu in kakovostnejšemu usvajanju drugega jezika neslovensko govorečih otrok. V 

šestem poglavju bomo pozornost namenili kakovosti družinskega okolja v povezavi z 

usvajanjem slovenskega jezika.  
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6 SOCIALNI STATUS NESLOVENSKO GOVOREČIH OTROK 

 

Socialnoekonomski status je sestavljena variabla, zajema pa predvsem poklic in izobrazbo 

staršev, materialno stanje in kulturno raven družine, medsebojne odnose znotraj družine, 

aspiracije staršev glede na otrokov intelektualni in osebnostni razvoj, spodbujanje in pomoč 

otroku pri učenju ter stil vzgajanja (Toličič, Zorman, 1977: 20). 

 

6.1 Družinsko okolje kot podpora otrokovemu razvoju in učenju 

 

Družinsko okolje ima poleg genetskih dejavnikov in predšolske vzgoje v vrtcu, če so malčki 

oz. otroci vanj vključeni, pomembno vlogo v razvoju in učenju, zlasti v obdobjih dojenčka, 

malčka in zgodnjega otroštva. Med značilnostmi družinskega okolja, ki se najpogosteje in 

najvišje povezujejo z različnimi vidiki otrokovega razvoja, učnimi dosežki in vedenjem otrok, 

so izobrazba staršev, vzgojni slog in kakovost družinskega okolja (Duncun in Magnuson, 

2003). Raziskovalci, ki preučujejo povezanosti med dejavniki družinskega okolja in 

otrokovim razvojem kot mero družinskega okolja, najpogosteje vključijo socialno- ekonomski 

status družine (SES). SES praviloma opredelijo kot večdimenzionalni konstrukt, ki vključuje 

tri ključne kvantitativne dejavnike – izobrazbo staršev, poklic staršev in njihov finančni 

položaj in dohodek. SES družine pogosto ne delujejo kot koherenten dejavnik otrokovega 

zgodnjega razvoja, kljub temu pa ponuja pomembno informacijo o neposrednem okolju, v 

katerem otrok živi (Gottfried, Gottfried, Bathurst, Guerin in Parramore, 2003, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, 2008: 103). SES ima pomemben učinek na kratkoročne in dolgoročne 

cilje staršev, povezane z razvojem ter vzgojo in izobraževanjem njihovih otrok, na značilnosti 

vedenja staršev, s katerim želijo doseči zadane cilje, in s tem na značilnost vsakodnevnih 

dejavnosti, v katere se z otrokom vključujejo v družinskem okolju (Bornstein, Hahn, 

Suwalsky in Haynes; v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008: 103). SES družine pa poleg 

omenjenih dejavnikov vključuje še mnoge druge, pogosto tudi manj raziskane dejavnike, npr. 

tiste, ki se nanašajo na otrokove stare starše, značilnosti kulturnega okolja in ne le na stopnjo, 

temveč tudi na vrsto izobrazbe staršev (Duncan in Magnuson, 2003, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008: 103). 
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6.2 Socialni status družine 

 

Izsledki številnih študij kažejo, da otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega učnega okolja 

zaradi revščine, pogosteje trpijo za neudobnimi zdravstvenimi, razvojnimi in drugimi 

psihosocialnimi posledicami kot otroci, ki živijo v gmotno preskrbljenih družinah.  

Te posledice vplivajo na kognitivne sposobnosti, izobraževalne dosežke in telesno zdravje, 

pogoste se izražajo tudi čustvene in vedenjske težave. 

Raziskovalci so razkrivali, da so prav jezikovne razlike med otroki posameznih družbenih 

kategorij pomemben dejavnik šolske uspešnosti. Mnoge razlike, ki nastajajo med otroki 

različnih družbenih slojev in socialnih okolij, je mogoče v veliki meri pojasniti prav z 

neenakimi verbalnimi sposobnostmi. Jezik je namreč glavno sredstvo komunikacije med 

ljudmi in je pomemben socializacijski dejavnik. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da so prva leta življenja otroka v krogu družine najpomembnejša za 

razvoj govora. Okolje vpliva na otrokov govorni razvoj s spodbujanjem h govorni aktivnosti 

(stimulativna vloga) in jezikovnim vzorom (govornim modelom), ki je osnova otrokovega 

posnemanja (imitacije). Socialno okolje lahko zavira otrokov govorni razvoj, če ne spodbuja 

govornih aktivnosti in če daje pomanjkljiv govorni vzor, ki se kaže v skromnem besedišču in 

v večjem poudarku na nejezikovnih sredstvih sporočanja (Tancer, 1994: 99). 

 

6.3 Vpliv izobrazbe staršev na govorni razvoj otrok 

 

Izobrazba staršev imam pomemben učinek tudi na nekatere vidike simbolne igre otrok v 

zgodnjem otroštvu, ki se dosledno povezujejo z govornim razvojem malčkov in otrok. S. 

Smilansky in L. Shefatya (1990, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 106) navajata, 

da otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe in višjim ekonomskih statusom pogosteje sami 

oblikujejo skupine za sociodramsko igro, se z metakomunikacijo skupaj odločajo o igralni 

temi ter šele nato poiščejo igrače, ki bi jih lahko vključili v svojo igro. Otroke zanima igranje 

želene teme, ki jo oblikujejo z rabo govora, igrače in igralni material pa so dodatna podpora 

igri. Otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe in nižjim ekonomskim statusom pa v igri najprej 

izberejo igrače, s katerimi se želijo igrati, temo igre pa nato prilagodijo izbranim igračam. 

Avtorici sta ugotovili tudi to, da so otroci iz družin z ugodnejšimi sociodemografskimi 

dejavniki pogosteje uporabljali igrače in igralne materiale v simbolni funkciji, torej v 

povezavi z rabo govora. Igrače so v igri tudi pogosteje nadomeščali z opisom igralne situacije 
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oz. igrače, ki je ni bilo, ali pa so z rabo govora funkcijo posameznih igrač spremljali in 

dopolnjevali. Otroci iz družin z manj ugodnimi sociodemografskimi dejavniki pa so simbolno 

oz. sociodramsko igro pogosto ozko vezali le na konkretno uporabo igrač. Če niso imeli na 

voljo nobene igrače, se praviloma ni odvijala niti simbolna niti sociodramska igra. Ko sta 

avtorici med simbolno igro primerjali govor otrok iz družin z bolj ali manj ugodnimi 

sociodemografskimi dejavniki, sta ugotovili, da ne gre za pomembno razliko v količini 

govora, ki so ga otroci uporabljali, temveč v slovnični strukturi in funkciji govora. Otroci iz 

družin z ugodnejšimi sociodemografskimi dejavniki so govor najpogosteje uporabljali v treh 

funkcijah, in sicer v funkciji organizacije igre, igranja vlog ter dialoga s soigralci. Otroci iz 

družin z manj ugodnimi sociodemografskimi dejavniki pa so govor najpogosteje omejili 

predvsem na organizacijo simbolne igre in na določanje vlog. Svoje izjave so najpogosteje 

ozko povezovali z uporabo igrač (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 106). 

 

6.4 Kakovost družinskega okolja oz. socialno-kulturni dejavniki družine 

 

Starši z oblikovanjem bolj ali manj kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo na 

razvoj otrokovih govornih spretnosti v vseh obdobjih njegovega govornega razvoja. Otroci 

živijo v družinah, ki v različni meri spodbujajo in nudijo podporo razvoju njihove govorne 

kompetentnosti, različne možnosti za razvoj, ki jih otroku ponuja družinsko okolje, pa so 

najpogosteje posledica razlik v prepričanju staršev o pomembnosti spodbujanja govornega 

razvoja, ki ima učinek na njihovo izbiro dejavnosti, med katerimi vstopajo v govorne 

interakcije s svojim otrokom. Kot enega izmed pomembnih pokazateljev kakovosti 

družinskega okolja številni avtorji poudarjajo tudi otrokovo izpostavljenost otroški literaturi, 

in sicer v smislu skupnega ali samostojnega branja, slikanic, knjig, revij, ki jih ima otrok na 

voljo, ter socialnega modela, ki ga preko pogostega prebiranja literature otroku nudijo njegovi 

starši (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 50–51). 

V eni izmed slovenskih raziskav so avtorice (2003, Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in 

Lešnik Musek; v Marjanovič Umek in Fekonja, 2008: 113) opredelile dva vidika kakovosti 

družinskega okolja, in sicer materialne možnosti, ki jih družinsko okolje ponuja otroku, in 

dejavnosti v družini, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. Med kazalce materialnih možnosti 

družinskega okolja so uvrstile število vseh knjig ter število in vrsto otroških knjig, ki so 

prisotne v otrokovem domu. Kazalci dejavnosti, med katerimi starši spodbujajo otrokov 

govorni razvoj, pa so vključevali pogostost glasnega branja otroku, otrokovega obiskovanja 
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knjižnice ter gledanje otroških televizijskih programov. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

tako materialni pogoji družinskega okolja kot dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo otrokov 

govorni razvoj, pomembno pozitivno povezujejo z govorno kompetentnostjo otrok v 

zgodnjem otroštvu.  

Socialno-ekonomski dejavniki pomembno vplivajo na razvoj otrokovega govora. Starši z 

višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim stanjem, ki otrokom pogosto v večji meri 

nudijo različno gradivo in materiale, jim omogočajo priložnosti za pridobivanje izkušenj o 

pisani in govorjeni besedi (1996, Browne, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 53–

54). V pogovoru s svojimi otroki uporabljajo razčlenjen jezikovni kod, širši besednjak in 

zapletene izjave, s katerimi izražajo eksplicitni pomen. Pogosto uporabljajo interpretativno 

funkcijo jezika z izjavami, s katerimi spodbujajo otrokovo samostojno razmišljanje in učenje. 

V govoru z otroki uporabljajo več različnih besed, spodbujajo jih k pogovoru o različnih 

temah in z njimi pogosto govorijo (prav tam, str. 53–54).  

 

6.5 Socialni status in vpliv na jezikovni razvoj neslovensko govorečih otrok 

 

Ker sta družinsko okolje in vrtec prostor, v katerem malčki in otroci v zgodnjem otroštvu 

preživijo veliko časa in lahko s svojimi značilnostmi bodisi spodbujata ali zavirata otrokov 

razvoj in učenje, raziskovalci (npr. Nutbrown in dr., 2005; Grginič, 2005; Whitehead, 2005; v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 118) posebej poudarjajo pomen sodelovanja med 

vrtcem in otrokovimi starši pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja in razvoja 

porajajoče se pismenosti ter v projekte, s katerimi želijo spodbuditi različne vidike govorne 

kompetentnosti malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu, navadno vključujejo vrtce in starše (v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

 

6.6 Socialno-ekonomski položaj Romov 

 

Rome uvrščamo med pripadnike najnižjih socialnih slojev, ki jih prizadeva revščina. Socialni 

status Romov je izrazito nižji od socialnega statusa večinskega prebivalstva, se pa po regijah 

pomembno razlikuje. Pri tem nimamo v mislih le njihovega materialnega položaja, ampak 

tudi izobrazbeno raven, poklic in zaposlitvene možnosti. Zato Romi ne razpolagajo z 

družbeno močjo. So zunaj dogajanja, trajno marginalizirani in odvisni od socialnih pomoči. 

Tudi med sabo so nepovezani, razdrobljeni po naseljih in večinoma neorganizirani. Pogosto 
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se zgodi, da so tisti, ki so začeli prevzemati naprednejše norme in pravila, onemogočeni v 

lastni sredini. Ko so obravnavani, so obravnavani kot problem, ki ga je treba obvladovati in ne 

reševati. Redko aktivno sodelujejo pri reševanju problemov.  

 

Socialno-ekonomski položaj Romov se po posameznih področjih in občinah razlikuje. V 

Prekmurju je socialno-ekonomski položaj Romov boljši kot na Dolenjskem, v Posavju in Beli 

Krajini kakor tudi v drugih sredinah, kjer Romi živijo. Razlike v socialno-ekonomskem 

položaju, načinu življenja, izobrazbi, delovnih navadah, verski pripadnosti in običajih so 

velike tudi med t.i. netradicionalno naseljenimi Romi, ki večinoma živijo v večjih mestih 

(Ljubljana, Maribor, Celje, Jesenice in Velenje; 2004: 9) 

 

6.7 Primarna in sekundarna socializacija neslovensko govorečih otrok 

 

Družina kot temeljna družbena institucija je primarnega pomena za socialno-psihološki razvoj 

posameznika. Ta primarna socialna skupina prežema vsakega posameznika s prvim socialnim 

sistemom, z njegovim prvim in najpomembnejšim usposabljanjem. Otrok postopoma 

internalizira moralna in socialna pojmovanja ter se uvaja v svet kulture, s katero se srečuje v 

družini in bližnjem okolju. Sem ne sodi le razvijanje intelektualnih potencialov, temveč tudi 

oblikovanje in sprejemanje vrednot, način zadovoljevanja kulturnih potreb, razvijanje 

motivacije, bralne kulture, adaptacija sodobnim tehničnim sredstvom idr., ki precej vplivajo 

na vse poznejše posameznikovo dogajanje (v procesu sekundarne socializacije) (Hribernik, 

1994: 49). 

Bergman in Luckmann (1988, v Kranjc 1977: 25) poudarjata, da je primarna socializacija 

običajno najpomembnejša za posameznika in da ji mora biti podobna tudi osnovna struktura 

celotne sekundarne socializacije. Če temu ni tako, v otroku nastane konflikt, ki je odraz 

spopada dveh vrednostnih sistemov, to zmanjšuje njegovo veselje za šolo in otrok dobiva 

vedno bolj negativna stališča do izobraževanja. Posledica vsega tega pa je zelo slab šolski 

uspeh in nizko vrednotenje izobraževanja,čeprav ima otrok za šolanje ustrezne sposobnosti 

(Kranjc, 1977:25). 

Raziskovalci so razkrivali, da so prav jezikovne razlike med otroki posameznih družbenih 

kategorij pomemben dejavnik šolske uspešnosti. Mnoge razlike, ki nastajajo med otroki 

različnih družbenih slojev in socialnih okolij, je mogoče v veliki meri pojasniti prav z 
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neenakimi verbalnimi sposobnostmi. Jezik je namreč glavno sredstvo komunikacije med 

ljudmi in je pomemben socializacijski dejavnik. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da so prva leta življenja otroka v krogu družine najpomembnejša za 

razvoj govora. 

Okolje vpliva na otrokov govorni razvoj s spodbujanjem h govorni aktivnosti (stimulativna 

vloga) in jezikovnim vzorom (govornim modelom), ki je osnova otrokovega posnemanja 

(imitacije). Socialno okolje lahko zavira otrokov govorni razvoj, če ne spodbuja govornih 

aktivnosti in le daje pomanjkljiv govorni vzor, ki se kaže v skromnem besedišču in v večjem 

poudarku na nejezikovnih sredstvih sporočanja (Tancer, 1994: 99). 

 
6.8 Predlogi strategij enojezičnim staršem otrok, ki usvajajo drugi jezik v vrtcu 

 
Nekateri otroci se srečajo z drugim jezikom šele ob vstopu v vrtec. Kot drugod po svetu tudi 

pri nas nekateri izmed teh staršev pričakujejo, da se otrok drugega jezika nauči kar 

mimogrede in brez njihove pomoči. To prepričanje je lahko škodljivo, kajti pozitiven odnos 

do jezika, podpora in zanimanje staršev so ključnega pomena za otrokov jezikovni razvoj. 

Zanimanje za otrokov napredek, pohvala, ko otrok govori nov jezik, pogovor z 

vzgojiteljicami o otrokovem jezikovnem napredku otroku sporočajo, da je za njegove starše 

vse to zelo pomembno. Če starši izrazijo otroku željo, da se drugega (v našem primeru 

slovenskega) jezika res nauči, jim bo otrok poskušal na vsak način ustreči.  

Primerno je, da starši poleg psiholoških podkrepitev poskrbijo tudi za bogato jezikovno 

okolje. Najbolj pa starši spodbudijo pri otroku usvajanje novega jezika, če se ga začnejo učiti 

tudi sami. Če se že ne vpišejo na tečaj, naj se vsaj še sami naučijo pesmic in zgodbic, ki jih 

otrok prinese iz vrtca, in z njimi delijo veselje ob petju in ponavljanju. Važno in prav nič 

naporno je tudi uveljavljanje navade, da govorce drugega jezika pozdravijo, jim odzdravijo, 

se jim zahvalijo ipd. v njihovem jeziku, saj bodo tako dokazali otroku, da jezik in njihove 

govorce cenijo. 

Seveda pa morajo biti starši prepričani v svoje izbire, kajti dokazano je, da pri otroku niti 

navidezno najspodbudnejši govorni položaji in najsodobnejše jezikovno gradivo ne zaleže, če 

starši jezik vrednotijo kot drugorazredni in jim je vseeno, v kolikšni meri se ga otrok nauči 

(Pertot, 2011: 48).  
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Poleg spodbudnega družinskega okolja pa ima pomembno vlogo pri usvajanju slovenskega 

jezika neslovensko govorečih otrok tudi vzgojno-izobraževalna institucija – vrtec in z njo 

povezana vloga vzgojitelja.  

V sedmem poglavju bom opredelila vlogo vzgojitelja pri delu z neslovensko govorečimi 

otroki pri usvajanju slovenščine.  
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7 VLOGA VZGOJITELJA PRI DELU Z NESLOVENSKO 

GOVOREČIMI OTROKI PRI USVAJANJU SLOVENSKEGA JEZIKA 

 

Eno izmed pomembnih vprašanj, ki se avtorici (Kranjc, 2008: 133) pojavlja ob razmišljanju o 

slovenščini v vrtcu, je tudi to, kako so vzgojitelji pripravljeni in strokovno usposobljeni 

soočati se z vso različno paleto pojavnih oblik znanja in statusa jezika. Tako enojezični kot 

dvo- ali večjezični otroci potrebujejo zlasti v vrtcu dovolj kakovostno spodbudo pri razvoju 

svoje jezikovne zmožnosti. To pa jim lahko nudijo le dovolj dobro usposobljeni vzgojitelji.  

 

7.1 Vloga vzgojitelja ob vključitvi neslovensko govorečih otrok v vrtec 

 

Vključitev v vrtec je velika sprememba v življenju otroka. Za večino je to prijeten, za mnoge 

pa zahteven proces. Še poseben vpliv ima na tiste, ki se pri tem soočajo tudi z novim okoljem, 

kulturo in jezikom, zato je poleg zagotovitve učinkovite komunikacije z družino  zelo 

pomemben način sprejetja  novinca v skupino (2012: 9). 

Večina neslovensko govorečih predšolskih otrok ob vstopu v vrtec govori materni jezik, ne 

zna pa komunicirati v slovenskem jeziku, ki je učni jezik v vrtcu. Osrednja vzgojna naloga 

vrtca je, posebno v začetnem obdobju, pomagati otroku premagati to težavo z neverbalno 

komunikacijo, z veliko razumevanja, potrpljenja in s postopnim uvajanjem otroka v slovenski 

jezik (prav tam). 

 

7.1.1 Vrtec in vrstniška skupina 

 

Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora, podobno kot to velja za družinsko okolje, 

je vrtec. Različne dejavnosti, v katere se otroci v vrtcu vključujejo, npr. usmerjene, rutinske, 

prehodne dejavnosti, prosta igra, se med seboj razlikujejo glede na material, ki jim je na voljo, 

prostor, po katerem se lahko gibajo, pravila, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem, ter 

glede na vključenost odrasle osebe ali vrstnikov v govorne interakcije. Vse te značilnosti 

posamezne dejavnosti vplivajo tudi na značilnosti govornega izražanja otrok v vsaki izmed 

njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi izjav, ki se 

razlikujejo tudi v slovnični strukturi. Zlasti po drugem letu so vrstniki zelo pomembni ne le za 

otrokov socialni, temveč tudi govorni razvoj.  
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Otrok rad posnema vedenje in govor drugih otrok, z njimi želi komunicirati, zato se trudi, da 

bi bil njegov govor razumljiv. Še posebej so mu všeč govorne rime, pesmi, izštevanke(v 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 59).  

K pozitivnemu učinku vrtca na razvoj otrokove govorne kompetentnosti prispeva tudi 

vrstniška skupina, v kateri lahko otroci pridobijo pomembne govorne izkušnje (Nelson, 1996; 

Wray in Medwell, 2002;v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 61). Ravno govorne 

interakcije z vrstniki vrtec navadno omogoča v večji meri kot otrokovo domače okolje.  

 

7.1.2 Kakovost vrtca in vloga vzgojitelja 

 

Učinek vrtca na otrokov razvoj je zlasti v zadnjih 20 letih pomembno področje raziskovanja 

(npr. Andersson, 1989; 1992; Howes in Smith, 1995; Karmaniola, Pierrehumbert in Ramstein, 

1994). Raziskovalci (npr. StartingStrong, 2001; Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 

2005) se ob preučevanju učinka vrtca na otrokov razvoj osredotočajo predvsem na 

ugotavljanje kakovosti vrtca, v katerega je otrok vključen, pri tem pa pogosto ugotavljajo 

učinek vrtca na otrokov govorni razvoj tudi v povezavi z dejavniki otrokovega družinskega 

okolja (npr. izobrazba staršev, različne dejavnosti v družinskem okolju, ki spodbujajo otrokov 

razvoj). Kakovost vrtca vključuje povezanost med procesnimi (npr. vzgojiteljičine spoznavne 

ter govorne spodbude v vrtcu, njena občutljivost in odzivnost, interakcije med otroki in 

strokovnimi delavcu) ter strukturnimi kazalci (npr. razmerje odrasla oseba/otroci v oddelku, 

število otrok v oddelku) in je dober napovednik otrokovega kasnejšega govornega in 

spoznavnega razvoja (Broberg, Wessels, Lamb in Hwang, 1997; NICHD, 2000; v Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 60).  

Slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002) so na podlagi 

podobnih tujih ocenjevalnih lestvic in upoštevajoč značilnosti slovenskega kurikula za vrtce 

oblikovale Ocenjevalno lestvico za strokovne delavke(ce): Kakovost na procesni ravni, v 

kateri so skušale posebej opredeliti tudi kakovostno delo vzgojiteljice na področju 

spodbujanja otrokovega govornega razvoja. Izpostavile so različna področja otrokovega 

govora, ki jih vzgojiteljica v vrtce lahko spodbuja z izvajanjem ustreznih dejavnosti, in sicer 

neformalne rabe govora, spodbujanjem govornega razumevanja, spodbujanjem govornega 

izražanja, branjem knjig in pripovedovanjem ob slikah, spodbujanjem komunikacije, 

povezavo govor – mišljenje (v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 60).  
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7.1.3 Ideje za zagotavljanje okolja dobrodošlega sprejema v vrtec 

 

- Zemljevid sveta z označenimi državami, od koder prihajajo otroci, fotografije različnih otrok 

(z dovoljenjem staršev), pozdravi v jezikih otrok in v slovenskem jeziku (ob vhodu v 

vrtec/šolo oz. na vidnem mestu).   

- Prirejena brošura oz. letak  s poudarjenimi glavnimi informacijami  (z minimalnim 

strokovnim žargonom) in vizualizacijo vrtčevskega oziroma šolskega reda, obveznostmi in 

urnikom. 

- Posebna spletna stran z osnovnimi informacijami v različnih jezikih, ki jo lahko pripravijo 

učenci/dijaki. 

- Slikovni in besedni znaki prostorov v  vrtcu/šoli/dijaškem domu. 

 

7.1.4 Ideje za vključenost v skupino oz. oddelek vrtca 

 

- Ogled tematske risanke (npr. o sprejetosti oz. zavrženosti med živalmi) in pogovor o njej.  

- Predstavitev  slikanice s podobno tematiko (npr. pripadnosti, skupnosti, dobrega počutja, 

varnosti,prijateljstva …) in  pogovor o temi. 

- Skupna priprava in oblikovanje kratkega načrta o tem, kako sprejeti novega otroka, da mu 

bo čim bolj prijetno (npr. kako ga razveseliti, kaj bi ga lahko skrbelo in kako bi mu lahko 

pomagali premagati prve dni v novem okolju z ostalimi otroki v skupini, katere igre bi izbrali 

za prve dni itd., 2012: 9).  

 

7.1.5 Ideje za vključenost v povezavi s starši  

 

- Priporoči staršem, da vpišejo otroka v vrtec vsaj dve leti pred vstopom v osnovno šolo. 

- Priporoči staršem, naj se vključijo v organizirano intenzivno obliko učenja slovenščine v 

okolju. 

- Naveže  stike z  enako  govorečimi starši, osebami, ki poznajo jezik otroka, da se otrok 

počuti varnega in sprejetega.  

-  Omogoči spoznavanje novih iger, ki so sicer večini otrok neznane, a so znane novincu.   

- Vse  otroke navaja  na empatičnost, primerno čustveno odzivanje in  sprejemanje  novih 

otrok v skupini. 
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- Omogoči, da drugi otroci v skupini pomagajo otroku priseljencu pri vključitvi v igre oz. 

opravljanje dnevne rutine. 

- Pripravi kratka sporočila za starše v njihovem jeziku (npr. vabilo na sestanek, pravila, 

koledar dejavnosti idr.) (2012: 11).  

 

Sodelovanje s starši 

Pri stiku s starši otrok priseljencev spoštuje njihovo zasebnost, kulturo, jezik, svetovni nazor 

in vrednote. 

Pri komuniciranju s starši stalno skrbi za preverjanje razumljivosti sporočil s pričakovanimi 

povratnimi informacijami. 

- Vzpostavi stik s starši otroka priseljenca še pred vključitvijo otroka v vrtec in se dogovori za 

postopno vključevanje otroka v vrtec in načine pridobivanja znanja slovenščine. 

- Zagotovi, da se starši vključujejo v delo in življenje v vrtcu; ob vpisu jih seznani z njihovimi 

pravicami in dolžnostmi ter značilnostmi slovenskega šolskega sistema. 

- V skladu z možnostmi uporabi pomoč tolmačev. Starše in njihove sorodnike vključi v 

delovni program vrtca tako, da jih povabi k predstavitvi kulture in jezika drugim staršem in 

otrokom. 

- Tematsko obarvani dnevi v vrtcu, kjer se lahko predstavijo starši priseljenci z določeno 

kulturno oz. jezikovno posebnostjo.  

- Delavnice za otroke in starše s prikazom specifičnih ročnih in drugih spretnosti, značilnih za 

določeno kulturno okolje (2012: 17).  

 

7.1.6 Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

 
- Prilagodi načine dela individualnim značilnostim in potrebam posameznega otroka 

priseljenca; strokovni tim (vzgojitelj, starši, svetovalni delavec, ravnatelj, po potrebi še 

zunanji sodelavec) pripravi individualni načrt dela. 

- Spremlja napredek otroka in vodi mapo njegovih dosežkov (izdelkov). 

- Otroka vključi v oddelek, v katerem so pogoji za spoznavanje slovenskega jezika (učenje 

slovenščine) najugodnejši ( npr.  primerno število otrok, morda je v skupini še kakšen otrok iz 

enako govorečega okolja). To omogoči otroku priseljencu ustrezno obdobje prilagajanja glede 

na njegove potrebe ter upošteva njegov psihofizični in jezikovni razvoj. 
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- Zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom priseljencem uporablja konkretne pristope in 

primerna gradiva. 

 

7.1.7 Slovenščina kot učni jezik 

Skrb za učenje slovenščine priseljenega otroka je naloga in dolžnost vseh strokovnih delavcev 

vrtca. 

- Skrbi, da se otrok priseljenec še posebej intenzivno uči slovenščine v prvem in drugem  letu 

vključitve v vrtec. 

- Zagotavlja, da se vzgojitelji za spodbujanje otrokovih jezikovnih zmožnosti dodatno 

izobražujejo; pri delu z otrokom priseljencev uporabljajo ustrezna gradiva. 

- Izvedba  različnih dejavnosti, ki spodbujajo otroka priseljenca h komunikaciji v slovenščini 

(igre, plesi likovna dejavnost …). 

- Uporaba slikovnega gradiva ter s pogovorom (ob slikanici, slikovnimi kartami idr.)    

spodbujanje izražanja v  slovenskem  jeziku.  

 

7.1.8 Skrb za kakovostno poučevanje jezikov neslovensko govorečih otrok 

 

Pri vključitvi otroka priseljencev spodbuja pomoč zunanjih sodelavcev, naravnih govorcev 

njegovega prvega jezika.  

V okviru danih možnosti omogoči otroku priseljencu, da se lahko izraža v  maternem jeziku. 

- Spodbujanje otroka priseljenca, da drugim otrokom predstavi svojo najljubšo pesem (igro, 

ples v maternem jeziku,  morda od doma prinese slikanice, knjige v svojem maternem jeziku). 

- Vzgojiteljica poišče in priskrbi nekaj izvodov literature v otrokovem maternem jeziku  in ga 

umesti v knjižni kotiček v igralnici. 

- Priprava gradiva za starše (brošure, zgibanke, plakate, slikanice) v več jezikih. 

- Določitev spletne povezave z vrtci in šolami iz krajev, od koder otrok  prihaja. 

 

7.2 Spodbujanje govornega razvoja v vrtcu 

 

Vzgojiteljica ima pomembno vlogo pri spodbujanju govornega razvoja predšolskih otrok. 

Otroci razvijajo svojo govorno kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, oblikovanjem 

hipotez in trditev ter ob interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice.  
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Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in 

spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini. (Brown, 1996; v 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 133) 

A. Browne (1996; v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 133) meni, da je uspešnost 

vzgojiteljice pri spodbujanju govornega razvoja otrok v skupini odvisna od njenega: 

1. razumevanja vrednosti pogovora v skupini; pripravljenost vzgojiteljice za to, da skupaj z 

otroki razpravlja o določenih vsebinah in problemih, pri čemer jim dovoli, da pojasnijo svoja 

mnenja in širijo svoje znanje; 

2. odnosa do govornega izražanja: otroci se bolj sproščeno govorno izražajo, če vzgojiteljica 

kaže zanimanje za to, kar so povedali, in pohvali različne načine govora otrok v skupini; 

3. organizacije časa, namenjenega pogovoru: otroci potrebujejo priložnost za preizkušanje 

različnih načinov govora v različnih situacijah in pred različnim občinstvom, s tem pa širijo 

tudi svoj besednjak in usvajajo slovnico jezika; 

4. lastnega govornega izražanja: vzgojiteljica predstavlja pomembno odraslo osebo v 

otrokovem življenju, zato s svojim načinom govora vpliva tudi na govor otrok v skupini; 

5. poznavanja strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje otrok: 

vzgojiteljica lahko učinkovito spodbuja govorni razvoj otrok, če načrtuje in v vsakdanje delo 

vključuje situacije, ki otrokom omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov (v Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 133).  

Avtorica prav tako poudarja, da jezik ne predstavlja posebnega in ločenega področja v 

vrtčevskem kurikuluma, saj se prepleta z vsemi ostalimi področji in predstavlja orodje, ki ga 

otrok uporablja v različnih situacijah v vrtcu in izven njega. Razvoj otrokovega govora torej 

poteka v okviru vseh področij in vsebin, vključenih v vrtčevski kurikulum. Avtorica tudi 

navaja, da lahko vzgojiteljica rabi govor v okviru celotnega kurikula na naslednje načine: 

otrokom daje navodila, komentira, sprašuje in odgovarja na njihova vprašanja, pojasnjuje, 

opisuje, diskutira, vrednoti, izmenjuje ideje, razlaga, preverja razumevanje otrok, izraža 

čustva, ukazuje, postavlja hipoteze, spodbuja dejavnosti otrok, raziskuje, pojasni svoje izjave, 

se pogaja, sodeluje, prepričuje, načrtuje, pojasnjuje, reflektira, odigra vlogo, poroča, prosi, 

preoblikuje povedano, deli svoje izkušnje in čustva z otroki, špekulira, izraža svoje mnenje, 

povzema, pripoveduje in posluša zgodbe otrok, glasno razmišlja. Govor predstavlja orodje za 

učenje otroka skozi celoten vrtčevski kurikulum. 
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Zaradi razvejanosti, ki jo implicira jezikovno področje v vrtcu, cilje v slovenskem 

Kurikulumu za vrtce (1999) opredeljujemo na štirih ravneh dejavnosti, in sicer 

1. govorna vzgoja, 

2. knjižna vzgoja, 

3. predopismenjevanje, 

4. književno vzgojo kot del informacijskega predopismenjevanja. 

Te štiri dejavnosti niso ločene druga od druge, temveč so povezane v celoto. Prav tako pa se 

področje jezika povezuje z ostalimi področji, tako da v vrtcu ali oddelku ne poučujemo danes 

npr. branja in jutri poslušanja, ampak so vse sporazumevalne dejavnosti del vsakdanjega 

življenja v vrtcu ves čas. Za področje jezika lahko torej rečemo, da je povezano z vsemi 

drugimi področji dejavnosti v vrtcu (Kranjc in Saksida, 2001: 86). 

 

Tudi slovenska avtorja (Kranjc in Saksida, 2001) poudarjata, da vzgojiteljica na različne 

načine spodbuja razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Na prvem mestu je standardni 

jezik, govor odraslih, nato izbira tem pogovorov, ki jih otroku predlaga vzgojiteljica (npr. 

pravljice, zgodbice, pesmi, igre in filmi). Posebnega pomena za govorni razvoj otrok so 

otroške knjige, slikanice in revije ter časopisi, ki naj bi bili otrokom v vrtcu vedno na voljo v 

za to določenih kotičkih. Spodbujanje razvoja govorne kompetentnosti poteka tudi tako, da 

vzgojiteljica otroke pelje v gledališče, na razstavo in podobno, kar jim omogoča sodelovati v 

različnih govornih položajih, hkrati pa otroci dobijo informacijo o tem, da se v različnih 

govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, uporabljajo različni načini govora. S 

to informacije je neposredno povezana še druga, to je, da se v različnih govornih položajih 

uporabljajo različne socialne zvrsti jezika. Ko so otroci priča različnim situacijam, opazujejo 

jezikovna sredstva, ki so v njih uporabljena, in jih drugič, ko se znajdejo v njih ali pa jih 

igrajo, uporabijo tudi sami. To pomeni, da posnemajo govor in obnašanje odraslih oseb in 

starejših otrok ter se s tem učijo različnih jezikovnih sredstev in primernosti njihove uporabe. 

Za otrokov govorni razvoj je pomembno, da dobi dovolj možnosti za igranje jezikovnih iger, 

poslušanje in seznanjanje s knjigami, in sicer tako leposlovnimi kot tudi priročniki. Hkrati 

mora imeti dovolj možnosti sodelovati v različnih govornih položajih, začenjati pogovor, 

spraševati, se pogovarjati, Vzgojiteljica pa mora otrokom omogočiti tudi zasebno 

konverzacijo v manjših skupinah ali v parih ter sodelovanje v komunikaciji z odraslimi 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 134). 
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7.3 Metode dela za usvajanje slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

Jezik ima v svoji sporočanjski vrednosti tri funkcije: (1) sporoča, kaj narediti, (2) kontrolira 

obnašanje drugega in (3) omogoča interakcijo za vzpostavljanje odnosov z drugimi (Halliday, 

nav. po Riley, 2003, po Dalyet. al, 2006).  

Otroci morajo pri svojem razvoju jezika imeti možnost izkusiti vse tri oblike. Če dobijo prave 

možnosti, bodo svoje izkušnje želeli deliti z drugimi. To pa lahko predstavijo preko plesa, 

glasbe, umetnosti, zgodb (Dalyet. al., 2006). Zelo pomembno je, da otroka vzpodbujamo v 

njegovih interesih. S tem mu omogočimo, da dvigne meje svojih sposobnosti in s tem doseže 

individualne potenciale (Bruce 2004, po Dalyet. al, 2006).  

Pomembno vlogo v razvoju jezika imajo tudi knjige. Otroci, ki še niso pismeni, lahko urijo 

svoje predbralne sposobnosti preko ponavljanja, percepcije, spoznavanja bralnih zakonitosti 

(od leve proti desni), načina pripovedovanja oz. branja in preko koncepta zgodbe (Dalyet. al, 

2006). Ne smemo pa zanemariti, da je vizualna informacija (slika) prav tako pomembna kot 

slušna (Schaffer, po Dalyet. al, 2006). Besedila, ki jih otrok posluša in »bere« v obdobju 

seznanjanja z jezikom, so preprosta, razumljiva, prijetna, igriva. Pogosto gre za pesmi, 

izštevanke, prstne igre, lažje prozne tekste in preprosta neumetnostna besedila. Preko igre 

otrok spoznava in razlaga prve preproste besede in besedne zveze v drugem jeziku. Te so na 

začetku povezane z otrokovim spoznavnim svetom in njegovimi osnovnimi potrebami. 

Postopoma pa otrok preide na »branje zapletenejših besedil«, daljših in zapletenejših povedi, 

samostojno se bo vključeval v pogovor ... Vse to so dejavnosti, ki jih otrok počne tudi pri 

maternem jeziku, vendar jih v okviru seznanjanja z jezikom počne s ciljem razumevanja in 

naklonjenosti drugemu jeziku (Zorman, v Baloh, 2011: 116). 

 

Druga pomembna dejavnost, ki se v praksi kaže kot najuspešnejša metoda usvajanja drugega 

jezika, je igra. Otrok preko le-te doživlja svet okoli sebe. Je najbolj dinamična oblika 

dejavnosti. Njena najpomembnejša vloga je, da otroku nudi učenje in usvajanje jezika preko 

lastnih izkušenj in skozi lastne napake, ker mu omogoča vzpostaviti povezavo med 

predhodnim znanjem in prenosom znanja na nova področja (Dalyet. al, 2006). Skozi različne 

vrste/tipe iger ima otrok možnost eksperimentirati z različnimi materiali, ugotoviti, kako 

stvari delujejo, uporabljati domišljijo, odigrati izkušnje, ustvarjati (Froebel, po Dalyet. al, 

2006), učiti se preko socialnih odnosov in medsebojne interakcije (Vygotsky, po Dalyet. al, 

2006) ter tako spoznavati svet okoli sebe (Isaacs, po Dalyet. al, 2006).   
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Z igro otroku uzaveščamo preproste, njegovemu interesu ustrezne sporazumevalne vzorce, ki 

predstavljajo analitično načrtovane jezikovne strukture. Tempo, obseg in globina sta najprej 

svobodna, postopoma pa dejavnosti stopnjujemo tako, da usmerjamo in načrtujemo težavnost.  

Gre za igralne in raziskovalne dejavnosti, metode in tehnike dela, ki spodbujajo interes za 

spoznavanje jezika in razvijanje sporazumevalne zmožnosti, V igri je otrok svobodnejši. 

Svobodno se giblje, išče, odkriva in spoznava sebe ter druge, izraža čustva, rešuje morebitne 

konflikte, sprošča napetosti in odganja strah.  

V času seznanjanja z jezikom je otroku potrebno ponuditi dovolj časa, da: 

- usvoji melodijo novega jezika, 

- razume preproste besede in sporočila, 

- se s petjem, z mimiko, rezljanjem, lepljenjem besed in slik igra z glasovi, 

- zbira besede in jih postavlja v svoj vrednostni sistem. (Baloh, 2011: 116). 

 

7.4 Didaktični pristopi k usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

Pri splošnih izhodiščih usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok je potrebno poudariti 

naslednje (po Čok et. al, 1999): 

- Usvajanje jezika temelji na otrokovem jezikovnem, spoznavnem, čustvenem, psihičnem in 

družbenem razvoju in razvija sposobnosti za poslušanje in ustno sporočanje, ki sta primarni 

jezikovni spretnosti.  

- Usvajanje jezika razvija otrokove kognitivne strategije na osnovi otrokovih predispozicij za 

učenje jezikov (inteligentnost, spoznavni stil, vrste mišljenja in spoznavanja). 

- Na posebnostih ciljnega jezika razvija sposobnosti za učinkovito reševanje problemov, od 

zavedanja problema do ovrednotenja. 

 

Starosti in sposobnostim otroka morajo biti primerne metode in strategije dela. Brumen 

(2004) navaja številne, vendar na tem mestu omenimo le tiste, ki so primerne za starost otroka 

na predoperativni kognitivni stopnji: igra (didaktična), petje, igra vlog, recitiranje, ples, gib, 

izražanje preko likovne umetnosti, poslušanje pravljic (Brumen, 2004), vzpodbujanje 

verbalne in neverbalne komunikacije.  

 

Otrokov kognitivni razvoj nastopi pred razvojem jezika, kar dokazuje situacije, ko otrok z eno 

besedo lahko pove več stvari, odvisno od situacije. Npr. »mama nogavica« lahko pomeni 
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»mami mi obuva nogavico« ali »to je mamina nogavica« (Bloom, po Dalyet. Al, 2006). Otrok 

ima torej sposobnost ugotoviti dogajanje glede na videno situacijo. Na osnovi tega lahko 

jezikovno dejavnost pri usvajanju drugega jezika izvajamo ves čas v ciljnem jeziku. Seveda 

pod pogojem, da otroku hkrati nudimo tako vizualno, slušno kot telesno-izrazno stimulacijo 

(mimika, gestika, proksemika).  

Dejavnosti morajo biti informativne, motivacijske, ekspresivne, pripovedne, aktivne, 

motorične in gibalne. Dejavnosti vseskozi spremlja »pristop z nasmehom« (oz. SMILE 

pristop). Kratice bi v prevodu pomenile naslednje: S – spretnostno, M – motivacijsko, I – 

inteligenčno, L – longitudinalno, E – emocijsko (Brumen, 2004: 8). 

Pri tem ne smemo pozabiti in poudarjati emocijski pristop v smislu vzpostavljanja toplega, 

prijaznega odnosa med vzgojiteljem in otrokom. Glede na to, da ima otrok (po Freudu) 

notranjo željo in težnjo po identifikaciji z avtoriteto in s tem je pogojen tudi razvoj njegovega 

superega, bo takrat, ko bo vzgojitelja sprejem, sprejel tudi jezik.  

 

7.5 Integracija slovenščine v govorno okolje neslovensko govorečih otrok 

 

Vodili za oblikovane integracije slovenščine v govorno okolje neslovensko govorečih otrok 

(Selič, 2009: 29): 

- Želja otrok je socializacija, jezik je le sredstvo za dosego tega cilja. Usvajanje jezika je 

vzgojne narave.  

- Otrok lahko razume situacijo, četudi ne zna jezika. Začetna stopnja usvajanja jezika je torej 

razumevanje, ki je predpogoj za produkcijo. 

 

7.5.1 Vsebine oz. priporočila za usvajanje jezika in vloga vzgojitelja 

 

Vsebine oz. priporočila vključujejo tako aktivnost otrok kot tudi vzgojitelja, katerega vloga je 

ključnega pomena:  

- Seznanjanje otroka z melodijo in ritmom jezika (vzgojno-izobraževalno delo poteka v 

ciljnem jeziku – otrokovem drugem jeziku). 

- Vzpostavitev pozitivnega odnosa do ciljnega jezika – slovenski jezik. 

- Spoznavanje s kulturo ciljnega jezika. 

- Razvijanje večkulturnega zavedanja in strpnosti.  
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7.6 Vključevanje romskih otrok v vrtec in vloga vzgojitelja 

 

Pri predšolski vzgoji je osnovni cilj, da se čim več romskih otrok vključi v mešane vrtce 

(integrirane). V posameznih primerih, kjer je integracija romskih otrok v vrtec izven 

romskega naselja v tem trenutku nemogoča, naj se omogoči izvajanje predšolskih programov 

v romskih naseljih, katerih cilj pa je načrtni prihod v vrtec. Zaradi motiviranja romskih otrok 

in čim uspešnejšega vključevanja v predšolsko vzgojo bi uvedli romskega pomočnika, 

katerega delo bi bilo razvito in bi se prilagajalo konkretnemu programu dela in potrebam 

vrtca. Naloga romskega pomočnika je predvsem pomagati vzgojiteljici pri izvedbi programa, 

animirati starše k vključevanju v dejavnosti ter pomagati pri odpravljanju strahov pred 

institucijo. Romski pomočnik v vrtcu opravlja svoje delo na nivoju oddelka, vrtca, šole in 

romske skupnosti (2011: 9).  

 

7.6.1 Zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem 

 

Pri predšolski vzgoji je na ravni države osnovni cilj, da se čim več romskih otrok vključi v 

mešane vrtce (integrira). Cilj procesa vključevanja je integracija romskih otrok v predšolsko 

vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred pričetkom osnovne šole, tj. najpozneje s štirimi leti. 

Namen integracije v vrtce je predvsem učenje jezika (tako slovenskega kot romskega) ter 

socializacija, ki posreduje izkušnje in vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop v osnovno šolo. 

 

7.6.2 Romski pomočnik 

 

Neznanje slovenskega jezika ter neuspešno integracijo otrok lahko odpravljamo oziroma 

ublažimo tudi z uvedbo romskega pomočnika, ki bo otrokom lahko pomagal prebroditi 

čustveno in jezikovno bariero.  

Na ravni države je treba izdelati program uvajanja romskih pomočnikov v vrtce in v osnovno 

šolo. Pri tem naj bi ministrstvo sodelovalo z Ministrstvom RS za delo, družino in socialne 

zadeve. Treba je prilagoditi pravni okvir, uvesti program izobraževanja zanje in zagotoviti 

finančna sredstva. 

Narava dela romskega pomočnika je v predšolskem obdobju ter na začetku šolanja povsem 

drugačna kot kasneje. Delo romskega pomočnika bi zato veljalo pojmovati zelo fleksibilno, 
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prilagajati se bo moralo konkretnemu programu dela in potrebam, ki jih bosta razvila 

posamezen vrtec oziroma šola.  

Naloga romskega pomočnika bo predvsem pomagati vzgojiteljici pri izvedbi programa, 

animirati starše k vključevanju v dejavnosti in pomagati pri odpravljanju strahu pred 

institucijo (2004: 31) 
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II. EMPIRIČNI DEL 
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8 METODOLOGIJA 

 

8.1 Opredelitev problema 

 

V magistrskem delu bom predstavila pristope in dejavnosti, s katerimi vzgojiteljice/vzgojitelji 

spodbujajo usvajanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, in vpliv demografskega in 

socialnega položaja neslovensko govorečih otrok na te pristope in dejavnosti.  

Vzgojitelj ima tako kot otrokovi starši pomembno vlogo pri spodbujanju govornega razvoja 

predšolskih otrok (Browne, 1996, Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja; 2006: 133). Otroci 

razvijajo svojo govorno kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, oblikovanjem hipotez in 

trditev ter ob interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojitelja. Vzgoja v vrtcu v veliki 

meri poteka z rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in spodbuja otrokovo 

razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja; 2006: 

133). 

Dodatne ure slovenščine kot tujega jezika in materinščine za neslovensko govoreče otroke so 

namenjene otrokom vseh starosti v vrtcu, katerih materinščina ni slovenščina; deležni pa so jo 

v tistem šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v vrtec (2011a: 89).  

 

8.2 Cilji magistrskega dela 

 

Glavni cilj mojega magistrskega dela je opredeliti in oceniti vlogo vzgojiteljice/vzgojitelja pri 

usvajanju slovenskega jezika neslovensko govorečih otrok v slovenskih vrtcih na območju 

Dolenjske in Bele krajine na osnovi socialno-demografskega statusa in izvornega jezika 

neslovensko govorečih otrok. 

 

8.3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in glede na opredeljene probleme ter cilje raziskave sem 

postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- S katerimi dejavnosti in na kakšen način (metode, oblike dela) vzgojiteljice/vzgojitelji 

spodbujajo usvajanje slovenščine pri otrocih, katerih slovenščina ni materni jezik? 
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- Ali obstajajo razlike v pristopih dela vzgojiteljic/vzgojiteljev glede na izvorni (materni) jezik 

ter socialni položaj neslovensko govorečih otrok (pristopi za romske otroke, otroci iz držav 

bivše Jugoslavije, otroci iz evropskih in neevropskih držav)? 

- S katerimi težavami pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika se neslovensko 

govoreči otroci najpogosteje soočajo? 

- Kakšen je proces učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika glede na demografski in 

socialni položaj neslovensko govorečih otrok? 

- Kako vpliva izvorni jezik (romanski, germanski) na usvajanje drugega/tujega jezika, jezika 

slovenščine? 

- Kako vpliva socialni status na usvajanje slovenščine kot drugega/tujega jezika? 

- Kako vzgojiteljice/vzgojitelji vključujejo neslovensko govoreče otroke v govorno okolje 

vrstnikov in pri katerih dejavnostih (področjih dejavnosti) opazijo največjo integracijo? 

- Kdo ima po mnenju vzgojiteljic/vzgojiteljev najpomembnejšo vlogo pri usvajanju 

drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok (vzgojitelji, starši, okolje, vrstniki) oz. 

kako bi vloge ovrednotili z ocenjevalno lestvico? 

 

8.4 Metode in raziskovalni pristop 

 

METODA: osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna – kavzalna neeksperimentalna.  

RAZISKOVALNI PRISTOP: kvantitativna raziskava. Za raziskavo sem uporabila anketni 

vprašalnik, namenjen vzgojiteljem predšolskih otrok. 

 

8.4.1 Opis vzorca 

Vzorec je neslučajnostni namenski. V raziskavi je sodelovalo 100 vzgojiteljic/vzgojiteljev iz 

10 vrtcev na Dolenjskem in Beli krajini, ki so v vrtcih že imeli vključene neslovensko 

govoreče otroke. 

 

Tabela 1: Struktura celotnega vzorca glede na spol 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Ženski 96 96,0 

- Moški 4 4,0 

  Skupaj 100 100,0 
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V raziskavi je sodelovalo 100 vzgojiteljic/vzgojiteljev, od tega 96 vzgojiteljic in 4 vzgojitelji, 

kar predstavlja 4 % vseh anketiranih. Iz podatkov v Tabeli 1 je razvidno, da je med 

anketiranimi večina žensk, kar glede na feminizacijo poklicev na področju predšolske vzgoje 

ni presenetljiv podatek.  

 

 

Tabela 2: Struktura celotnega vzorca glede na starost 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Od 20 do 29 let. 21 21,0 

- Od 30 do 39 let. 26 26,0 

- Od 40 do 49 let. 31 31,0 

- 50 let in več. 22 22,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov, predstavljenih v Tabeli 2, je  razvidno, da je starost 

anketiranih skoraj enakomerno razporejena. Najvišjo vrednost predstavljajo 

vzgojiteljice/vzgojitelji, stari od 40 do 49 let, najnižjo pa starost od 20 do 29 let, kar 

predstavlja 21 % vseh anketiranih. 

 

 
Tabela 3: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljic oz. vzgojiteljev glede na delovno dobo 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Od 0 do 4,9 let. 19 19,0 

- Od 5 do 9,9 let. 10 10,0 

- Od 10 do18,9 let. 20 20,0 

- 19 in več. 51 51,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Kar 51 vzgojiteljic/vzgojiteljev ima več kot 19 let delovne dobe, kar prestavlja več kot 

polovico (51 %) anketiranih. Iz omenjenega podatka lahko sklepamo, da imajo anketirani v 

raziskavi kar nekaj izkušenj na področju dela s predšolskimi otroki. Najmanj anketiranih (10 

%) predstavljajo tiste/tisti vzgojiteljice/vzgojitelji, ki imajo od 5 do 9 let in 9 mesecev 

delovnih izkušenj s predšolskimi otroki.  
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Tabela 4: Struktura celotnega vzorca glede na območje vrtca, v katerem delajo anketirani 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Dolenjska 78 78,0 

- Bela krajina 22 22,0 

  Skupaj  100 100,0 

 

Kar 78 % anketiranih vzgojiteljic/vzgojiteljev prihaja iz območja Dolenjske, 22 % pa je tistih, 

ki prihajajo iz območja Bele krajine. Neenakomernost anketiranih lahko pojasnimo z 

dejstvom, da je območje dolenjske regije številčno bogatejše z institucijami, ki izvajajo 

programe predšolske vzgoje. 

 

 
8.4.2 Opis instrumenta 

 
8.4.2.1 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok je sestavljen iz dvajsetih vprašanj, ki se 

vsebinsko nanašajo na izkušnje, ki jih imajo vzgojiteljice/vzgojitelji pri delu z neslovensko 

govorečimi otroki pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. Vprašalnik vsebuje 

štirinajst vprašanj zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa in štiri vprašanja kombiniranega 

tipa.  

 

8.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

V šolskem letu 2011/2012 sem izdelala anketni vprašalnik, ki semga v preliminarni obliki 

preverila v manjši skupini vzgojiteljic/vzgojiteljev ter ga dopolnila na osnovi pripomb in 

predlogov. Pred končno uporabo anketnega vprašalnika sem na manjšem številu anketirancev 

izvedla pilotsko raziskavo in v skladu s pomanjkljivostmi dopolnila vprašanja.   

 
Kvantitativna obdelava je potekala na ravni deskriptivne statistike ter uporabi osnovne 

deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti). 

Izpolnjeni anketni vprašalniki  -  rezultati  raziskave so obdelani s statističnim programom 

SPSS in predstavljeni v obliki tabel. 
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9 PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJE 

 

 

1. Vključenost neslovensko govorečih otrok v skupino 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, ali so v oddelku že imele oz. imeli vključenega 

otroka, čigar slovenščina ni bila materni jezik.  

 

Kar 77 % anketiranih vzgojiteljic/vzgojiteljev je na vprašanje o izkušnjah z delom z 

neslovensko govorečimi predšolskimi otroki odgovorilo, da te izkušnje že imajo, 23 % pa je 

takih, ki teh izkušenj nimajo. Na osnovi podatkov, predstavljenih v tabeli, lahko sklepamo, da 

so podatki, predstavljeni v nadaljevanju, relevantni, saj večina temelji na opisu dela izhajajoč 

iz praktičnih izkušenj z delom z neslovensko govorečimi predšolskimi otroki.  

 

 

2. Oblike dela, ki spodbujajo neslovensko govoreče otroke pri usvajanju slovenščine 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, s katero obliko dela najpogosteje spodbujajo 

neslovensko govoreče otroke pri usvajanju slovenščine. Njihovi odgovori so predstavljeni v 

Tabeli 5 in 6. 

 

Tabela 5: Najpogosteje uporabljene oblike dela z namenom spodbujanja neslovensko 

govorečih otrok pri usvajanju slovenščine 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Individualno delo 55 55,0 

- Skupinsko delo 24 24,0 

- Skupno delo 16 16,0 

- Drugo 5 5,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Na vprašanje »S katero obliko dela najpogosteje spodbujate neslovensko govoreče otroke pri 

usvajanju jezika slovenščine?« je več kot polovica vseh anketiranih odgovorilo, da se večino 

časa poslužujejo individualnega pristopa/dela, najmanj pa je takih (16 %), ki uporabljajo 
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skupno obliko dela. Nekaj, 5 % anketiranih, pa je takih, ki so navajali druge oblike oz. 

kombinacije dveh oblik dela.  

Učenje in izobraževanje otrok je pod vplivom različnih dejavnikov, ki se nahajajo v 

življenjskem okolju posameznega otroka. Danes je v ospredju predvsem individualizacija in 

izhajanje iz posameznika, saj se vse bolj zavedamo, da nihče ni tipičen ali običajen, ampak 

smo vsi popolnoma individualna bitja, izoblikovani na podlagi mnogih vplivov iz okolja.  

 
 
Tabela 6: Oblike dela, navedene pod rubriko »drugo« 

 

 Frekvenca Odstotek 

  95 95,0 

 - Individualno in skupinsko z 

ustrezno izbiro nadomestnega 

sporazumevanja 

1 1,0 

- Kombinacija a, b, c 1 1,0 

- Dialog (vzgojitelj – otrok) 1 1,0 

- V dvojicah 1 1,0 

- Vse oblike vključujem v svoje 

delo (kombinacija) 

1 1,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Pod rubriko »Drugo« so vzgojiteljice/vzgojitelji navajali kombinacije dveh ali treh oblik dela, 

kar pomeni, da oblike dela prilagajajo trenutnim situacijam in posameznikom ter se pri tem ne 

poslužujejo točno določene oblike dela. Prilagajanje in kombinacijo oblik dela pri vzgojno-

izobraževalnem delu lahko zasledimo tudi v cilju Kurikuluma za vrtce (1999: 10), ki opisuje 

večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.   

 

 

3. Pogostost uporabe metod dela, ki spodbujajo usvajanje slovenščine neslovensko govorečih 

otrok  

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, katere metode dela najpogosteje uporabljajo z 

namenom usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok. Njihovi odgovori so predstavljeni v 

Tablah 7 do 14.  
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Tabela 7: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo demonstracije z namenom usvajanja 

jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda 

demonstracije Frekvenca Odstotek 

 rang
13

 1 19 19,0 

rang 2 10 10,0 

rang 3 15 15,0 

rang 4 9 9,0 

rang 5 10 10,0 

rang 6 9 9,0 

rang 7 6 6,0 

rang 8 22 22,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji se metode demonstracije z namenom 

usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok poslužujejo zelo različno, saj sta rang 1 (19 %) 

in rang 8 (22 %) v odstotkih zelo blizu, predstavljata pa popolnoma nasprotujoči si vrednosti. 

Iz navedenih rezultatov v Tabeli 7 lahko sklepamo, da je metoda demonstracije metoda dela, 

ki jo vzgojitelji uporabljajo, vendar pogostost uporabnosti ne odstopa glede na lestvico 

vrednotenja.  

 

Tabela 8: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo razlaganja z namenom usvajanja jezika 

neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda 

razlaganja Frekvenca Odstotek 

 rang 1 14 14,0 

rang 2 20 20,0 

rang 3 13 13,0 

rang 4 9 9,0 

rang 5 9 9,0 

rang 6 13 13,0 

rang 7 13 13,0 

rang 8 9 9,0 

Skupaj 100 100,0 

                                            
13

 Rangi predstavljajo pogostost uporabnosti/pojavnosti posamezne metode dele, pri čemer najvišjo vrednost 

predstavlja število 8 (rang 8), najnižjo pa 1 (rang 1).  
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Anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji so metodo razlaganja z namenom usvajanja 

jezika neslovensko govorečih otrok največkrat ovrednotile/ovrednotili z rangom 2 v 20 %, kar 

pomeni, da pojavnost te pri delu z omenjenimi otroki ne izstopa. 

 

Tabela 9: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo pripovedovanja z namenom usvajanja 

jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda 

pripovedovanja Frekvenca Odstotek 

 rang 1 11 11,0 

rang 2 9 9,0 

rang 3 14 14,0 

rang 4 15 15,0 

rang 5 16 16,0 

rang 6 14 14,0 

rang 7 11 11,0 

rang 8 10 10,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji metodo pripovedovanja pri svojem delu 

uporabljajo z namenom usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok, vendar pogostost 

pojavnosti te glede na ocenjevalno lestvico v nobenem segmentu ne izstopa.  

Rezultat preseneča, saj je o pripovedovanju kot pomembni metodi zapisano v ciljih v 

Kurikulumu za vrtce. Metoda pripovedovanje je v Kurikulumu za vrtce (1999: 33) 

opredeljena z naslednjim ciljem: »Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih 

literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s 

književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje«.  
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Tabela 10: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo lastne aktivnosti otrok z namenom 

usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda lastne 

aktivnosti otrok Frekvenca Odstotek 

 rang 1 9 9,0 

rang 2 7 7,0 

rang 3 19 19,0 

rang 4 7 7,0 

rang 5 10 10,0 

rang 6 13 13,0 

rang 7 19 19,0 

rang 8 16 16,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji pogosto uporabljajo metodo lastne 

aktivnosti otrok, saj je iz Tabele 10 razvidno, da se vrednosti oz. % odgovorov višajo od 

ranga 5 naprej.  

 

Tabela 11: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo spodbujanja otrokovega razumevanja z 

namenom usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda spodbujanja otrokovega razumevanja Frekvenca Odstotek 

 rang 1 5 5,0 

rang 2 16 16,0 

rang 3 11 11,0 

rang 4 11 11,0 

rang 5 13 13,0 

rang 6 15 15,0 

rang 7 18 18,0 

rang 8 11 11,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Anketirani(vzgojiteljice/vzgojitelji)so metodo spodbujanja otrokovega razumevanja glede na 

pogostost pojavnosti vrednotili enakomerno, kar pa je presenetljiv podatek, saj je spodbujanje 

otrokovega razumevanja osnova za razumevanje in usvajanje jezika neslovensko govorečih 

otrok. Rezultat kaže, da še vedno premalo vzgojiteljic oz. vzgojiteljev spodbuja otrokovo 
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razumevanje, npr. uporablja (pre)malo vprašanj višje ravni; eno od njih je tudi vprašanje po 

razumevanju. To je pokazala že raziskava D. Skubic (2004: 155), ki navaja, da psihološka 

uresničitev vprašanj pokaže, da so prevladovala vprašanja nižje ravni, in sicer enopomenska – 

spominska vprašanja. V zapisih skupine A je vzgojiteljica uresničila 311 vprašanj nižje ravni 

(89, 6 %), enopomenskih – spominskih je bilo 218 (62, 3 %), v zapisih skupine B sta 

vzgojiteljici uresničili 193 vprašanj nižje ravni (92 %), enopomenskih – spominskih vprašanj 

je bilo 147 (72, 25 %), torej več kot v skupini A, čeprav bi (vsaj!) glede na starost otrok 

pričakovali več vprašanj višje ravni. Vzgojiteljičinih vprašanj višje ravni je bilo v zapisih 

skupine A 43 (10, 4 %), med njimi so prevladovala vprašanja po razumevanju (32 oz. 74, 4 

%); vzgojiteljičinih vprašanj višje ravni v zapisih skupine B pa je bilo 21 (8 %), vsa so bila 

vprašanja po razumevanju. Med otrokovimi vprašanji v zapisih skupine A smo opazili le eno 

otrokovo vprašanje, in sicer je bilo to vprašanje višje ravni (po razumevanju); med otrokovimi 

vprašanji v zapisih skupine B pa smo opazili štiri otrokova vprašanja nižje ravni 

(enopomenska – spominska) in eno vprašanje višje ravni (po razumevanju). 

 

Tabela 12: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo poslušanja z namenom usvajanja 

jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda poslušanja Frekvenca Odstotek 

 rang 1 4 4,0 

rang 2 14 14,0 

rang 3 8 8,0 

rang 4 25 25,0 

rang 5 20 20,0 

rang 6 13 13,0 

rang 7 13 13,0 

rang 8 3 3,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 12 lahko razberemo, da anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji metodo 

poslušanja pri usvajanju jezika neslovensko govorečih otrok uporabljajo, ampak pogostost 

uporabnosti te metode ne izstopa, kar lahko utemeljimo z dejstvom, da je metoda poslušanja 

smiselna tedaj, ko otrok vsaj del besedišča že usvoji ali slišano vsaj delno razume.  

V Kurikulumu (1999: 31)  so omenjene metode na področju jezika še posebej opredeljene oz. 

predstavljene kot način usvajanja jezika, saj navaja: »Otroci se učijo jezika ob poslušanju 
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vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branju 

odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem ob rabi jezika v domišljijskih igrah, 

dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih 

socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn., ki so 

preživele kot skupna lastnina skozi generacije.« 

 
Tabela 13: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo pogovora z namenom usvajanja jezika 

neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda pogovora Frekvenca Odstotek 

 rang 1 7 7,0 

rang 2 8 8,0 

rang 3 16 16,0 

rang 4 12 12,0 

rang 5 13 13,0 

rang 6 13 13,0 

rang 7 11 11,0 

rang 8 20 20,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji metodo pogovora pri svojem delu pogosto 

uporabljajo, saj rezultati v Tabeli 13 prikazujejo, da se vrednosti od ranga 2 naprej zvišujejo. 

Z omenjeno metodo dela otroke spodbujajo k verbalizaciji in interakciji. Kadar govorimo o 

interakciji z vidika jezika oz. pogovora, imamo v mislih govorjeno interakcijo, ki je temeljna 

resničnost jezika (M. Bahtin, v Skubic, 2004: 44). Govoriti pomeni biti v interakciji (J. J. 

Gumperz, 1982a: 29, nav. po C. Kerbrat – Orecchioni, 1998: 17, v Skubic: 2004: 44).  

Pogovor/konzervacija (D. Schiffrin, 1994: 253, v Skubic, 2004: 45) je besedilo, pri izvedbi 

katerega sodeluje več kot ena oseba in vključuje samo govorjen dialog, ta je po C. Kerbrat - 

Orecchion (1998: 15, v Skubic, 2004: 45) v ožjem pomenu besede ena izmed oblik, čeprav 

najpomembnejših, govorjene interakcije; v širšem pomenu besede pa vsaka oblika besednega 

sporazumevanja.  

V njem (H. Weinrich, 1993: 489, v Skubic, 2004: 45) sodelujeta dva ali več udeležencev. 

Udeleženci izmenjujejo vlogo govorca in poslušalca. Tako se nenehno spreminja raven 

informacij, dokler dialog ne doseže konverzacijskega in pragmatičnega cilja.  
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Dialog (S. Kranjc, 1998: 92, v Skubic, 2004: 45) nastane z dialožnim stikom, za katerega 

morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Prvi pogoj sta dve osebi, ki želita vzpostaviti jezikovni 

stik. Pogoj za jezikovni stik je tudi očesni stik. Dialog se mora po določenem času končati. 

Odvija se po določenih pravilih. Pogovor lahko steče po nagovoru in pozdravu, največkrat se 

tudi konča s pozdravom. Pozdrav in nagovor gresta po navadi skupaj. Pozdrav možnemu 

sogovorcu (udeležencu) predstavlja znak pripravljenosti za pogovor. Z njim (H. Weinrich, 

1998: 819, v Skubic, 2004: 45) so usklajeni in povezani še nejezikovni znaki pozornosti in 

očesni stik. Z nagovorom sogovorca potrdimo kot znano osebo, lahko pa ga z nagovorom 

(medtem ko se predstavljamo) šele spoznamo. Pozdrav in nagovor sta recipročna. Tako pri 

pozdravu kot pri nagovoru morata biti sogovorca pozorna na pragmatične okoliščine 

govornega dejanja (družbena razdalja med govorcema, starost, izobrazba, ali sta prijatelja ali 

le bežna znanca, pozorna pa morata biti tudi na druge sociolingvistične prvine ter na vrsto 

govornega položaja: ali gre za formalni ali neformalni govorni položaj in za zasebno ali javno 

sporazumevanje v njih.  

V dialogu (H. Weinrich, 1993: 489, v Skubic, 2004: 46) poslušalec ni nikoli pasiven. Govorec 

upošteva poslušalca (sogovorca), njegove jezikovne in nejezikovne informacije in glede na to 

oblikuje svojo diskurzivno strategijo. Če govorčeva informacija poslušalcu ne zadošča, ga ta 

lahko prosi za pojasnilo in s tem za dodatne informacije.  

Pogovor je sestavljen iz začetka, jedra (poteka, nadaljevanja) in zaključka. To so temeljne 

prvine vsakega diskurza, strategija pa se spreminja glede na prenosnik (slušni/pisni).  

 

Tabela 14: Kako pogosto pri delu uporabljate metodo pojasnjevanja z namenom usvajanja 

jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Metoda pojasnjevanja Frekvenca Odstotek 

 rang 1 31 31,0 

rang 2 15 15,0 

rang 3 5 5,0 

rang 4 12 12,0 

rang 5 10 10,0 

rang 6 10 10,0 

rang 7 9 9,0 

rang 8 8 8,0 

Skupaj 100 100,0 
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Na osnovi dobljenih podatkov (Tabela 14) lahko ugotovimo, da vzgojiteljice/vzgojitelji 

metodo pojasnjevanja uporabljajo manj pogosto kot poprej predstavljene metode, saj 

prevladuje pogostost odgovorov ranga 1 (31 %). Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da je 

metoda pojasnjevanja manj primerna kot ostale metode dela, saj temelji na verbalnem 

izražanju in utemeljevanju, ki pa je za otroke, ki jezik šele usvajajo, prezahteven način, da bi s 

pomočjo te metode jezik usvojili.  

Pri pedagoškem delu v vrtcu poznamo več načinov, s katerimi vzgojiteljice oz. vzgojitelji 

razvijajo temo. Ti načini pa so naslednji: opisovanje, pripovedovanje, razlaganje in 

utemeljevanje. K razlaganju lahko uvrstimo tudi pojasnjevanje, ki ga nekatere vzgojiteljice 

oz. nekateri vzgojitelji še vedno ne znajo učinkovito umestiti v vsakodnevne pogovore. 

 

Pri vprašanju, ki se glasi: »Katere metode dela najpogosteje uporabljate, da bi neslovensko 

govoreči otroci lažje/bolje usvajali slovenski jezik?«, nas je zanimalo, katere metode dela 

anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji najpogosteje uporabljajo z namenom 

usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok. Pri vseh metodah dela in predstavljenih 

rezultatih, razvidnih iz zgoraj navedenih tabel (Tabela 7 do 14), so anketirani navajali 

pogostost pojavnosti/uporabnosti posameznih metod dela. Glede na dobljene rezultate lahko 

sklepamo, da vzgojiteljice/vzgojitelji uporabljajo vse naštete metode dela, najpogosteje 

uporabljajo metode dela, ki ne zahtevajo verbalne komunikacije, sledijo metode, ki vsebujejo 

elemente verbalne komunikacije, vendar se povezujejo z neverbalno, najmanjkrat pa se 

poslužujejo metod, ki temeljijo zgolj na verbalnem izražanju. Enakomernost porazdeljenih 

rezultatov pri posameznih metodah dela lahko pripišemo trem dejavnikom, in sicer konceptu 

dela posamezne vzgojiteljice, prilagajanju ter izboru metod glede na posameznega 

neslovensko govorečega otroka in trenutnim situacijam, ki od vzgojiteljice/vzgojitelja 

zahtevajo prilagajanje situacijam. 
 

Kurikulum za vrtce (1999: 11–17) opredeljuje oz. navaja »Načela uresničevanja ciljev 

kurikuluma za vrtce«, na katerih mora temeljiti program predšolske vzgoje v vrtcih. »Načelo 

demokratičnosti in pluralizma« ter »Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne 

odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu« omenjata pristope oz. metode dela, ki jih 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo z vnaprej določenimi cilji. Prvo načelo 

(1999: 11) oz. načelo demokratičnosti in pluralizma zagovarja različne metode dela in načine 

dela s predšolskimi otroki. Drugo načelo (1999: 11) oz. načelo odprtosti kurikula, 

avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu pa navaja, da 
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mora biti izbira vsebin in metod v okviru posameznega področja dejavnosti v vrtcu 

vzgojiteljem in njihovim pomočnikom omogočena s čim bolj pestro ponudbo vsebin, 

dejavnosti in metod.  

 

 

4. Osnova za prilagajanje in izbor oblik ter metod dela pri neslovensko govorečih otrocih 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, na osnovi česa izbirajo in prilagajajo oblike ter 

metode dela pri neslovensko govorečih otrocih. Njihovi odgovori so predstavljeni v Tabeli 15. 

 

Tabela 15: Osnova za izbor in prilagajanje oblik ter metod dela pri neslovensko govorečih 

otrocih 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Opazovanja 67 67,0 

- Države, iz katere prihaja 11 11,0 

- Materni (izvorni) jezik 20 20,0 

 - Socialni položaj družine 2 2,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov (Tabela 15) lahko ugotovimo, da kar 67 % 

vzgojiteljic/vzgojiteljev oblike in metode dela za neslovensko govoreče otroke izbira in 

prilagaja na osnovi opazovanja, 20 % anketiranih izbira na podlagi izvornega (maternega) 

jezika, 11 % glede na državo, iz katere otroci prihajajo in 2 % takih, ki oblike in metode dela 

prilagajajo glede na socialni položaj družine neslovensko govorečega otroka.  

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti v Kurikulumu za vrtce (1999: 12) pravi, da na ravni 

načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot časa, ki omogoča otrokom, 

da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, 

sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med 

alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in prosto igro. Ravno 

zaradi omenjenega pa je pomembno, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji pristope in dejavnosti 

izbirajo na osnovi opazovanja, na podlagi katerega pri neslovensko govorečih otrocih 

prepoznajo »izhodiščno stanje« oz. vsebine in pristope prilagajajo trenutnim situacijam.  
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Na prvo raziskovalno vprašanje »S katerimi dejavnosti in na kakšen način (metode, oblike 

dela) vzgojiteljice/vzgojitelji spodbujajo usvajanje slovenščine pri otrocih, katerih slovenščina 

ni materni jezik?« smo rezultate pridobili s pomočjo treh vprašanj, na katera so anketirani 

odgovarjali. Kot najpogostejšo obliko dela za spodbujanje neslovensko govorečih otrok pri 

usvajanju slovenščine vzgojiteljice/vzgojitelji navajajo individualno obliko dela, kar je 

razvidno iz Tabele 5 in predstavlja več kot polovico (55 %) vseh odgovorov. Na osnovi 

omenjenega rezultata lahko sklepamo, da se vzgojiteljice/vzgojitelji zavedajo pomena 

individualizacije. Kot najpogosteje uporabljeno metodo dela za spodbujanje usvajanja 

slovenščine pri otrocih, katerih slovenščina ni materinščina, so anketirane/anketirani 

vzgojiteljice/vzgojitelji vrednotili naštete metode dela glede na pogostost njihove 

pojavnosti/uporabnosti. Na podlagi rezultatov, predstavljenih v Tabelah od 7 do 14 lahko 

povzamemo, da anketiranke in anketiranci pri svojem delu z neslovensko govorečimi otroki 

uporabljajo vse naštete metode, vendar najpogosteje izpostavljajo oz. se opredeljujejo za 

metode, ki temeljijo na neverbalni komunikaciji, saj s pomočjo teh vzpostavljajo prve 

interakcije z neslovensko govorečimi otroki. Kot največkrat uporabljene metode navajajo 

metodo demonstracije, metodo lastne aktivnosti otrok, metodo pripovedovanja in metodo 

pogovora. Iz zaporedja naštetih lahko opazimo, da metodam dela sledijo metode, ki skoraj 

popolno izključujejo verbalno komunikacijo, k metodam dela, ki že vključujejo verbalizacijo. 

Opazimo, da vzgojiteljice/vzgojitelji postopno prehajajo z ene metodo na drugo, saj je tudi 

usvajanje jezika neslovensko govorečih otrok proces, ki zahteva postopnost. 

Omenjene oblike in metode dela anketiranke in anketiranci v več kot dveh tretjinah (67 %)  

izbirajo in prilagajajo na osnovi opazovanja, iz česar lahko sklepamo, da še posebej 

upoštevajo načelo individualizacije. 

 

 

5. Osnova za prilagajanje in izbor oblik dela pri neslovensko govorečih otrocih 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, katero obliko dela najpogosteje uporabljajo za 

uspešno usvajanje slovenščine neslovensko govorečih otrok glede na demografski položaj oz. 

okolje, iz katerega neslovensko govoreči otroci prihajajo. Njihovi odgovori so predstavljeni v 

Tabelah od 16 do 19. 
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5.1: Pristopi glede na oblike dela pri romskih otrocih 

 

Tabela 16: Oblike dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri romskih otrocih 

 

Romski otroci Frekvenca Odstotek 

  - Individualno delo 59 59,0 

- Delo po skupinah 30 30,0 

- Skupno delo 4 4,0 

- Delo v dvojicah 7 7,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Na osnovi dobljenih podatkov (Tabela 16) lahko ugotovimo, da  vzgojiteljice/vzgojitelji pri 

delu z romskimi otroki najpogosteje uporabljajo individualno obliko dela, sledi delo po 

skupinah, najmanj pa je takih, ki kot najpogostejšo obliko dela navajajo skupinsko delo. 

 

5.2: Pristopi glede na oblike dela pri otrocih iz držav bivše Jugoslavije 

 

Tabela 17: Oblike dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri otrocih iz držav bivše Jugoslavije 

 

Otroci iz držav bivše 

Jugoslavije Frekvenca Odstotek 

 - Individualno delo 41 41,0 

- Delo po skupinah 25 25,0 

- Skupno delo 26 26,0 

- Delo v dvojicah 8 8,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Podatki iz Tabele 17 kažejo, da anketirani pri delu z neslovensko govorečimi otroki iz držav 

bivše Jugoslavije kot najpogostejšo obliko dela uporabljajo individualno obliko dela (41 %), 

sledita delo po skupinah (25 %) in skupno delo (25 %), najmanjkrat pa vzgojitelji navajajo 

delo v dvojicah (8 %). 
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5.3: Pristopi glede na oblike dela pri otrocih iz evropskih držav 

 

Tabela 18: Oblike dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri otrocih iz evropskih držav 

 

Otroci iz evropskih držav Frekvenca Odstotek 

 - Individualno delo 56 56,0 

- Delo po skupinah 18 18,0 

- Skupno delo 17 17,0 

- Delo v dvojicah 9 9,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelji se pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok iz 

evropskih držav najpogosteje poslužujejo individualne oblike dela, za kar se je opredelilo več 

kot polovica (56 %) anketiranih, najmanjkrat pa dela v dvojicah, ki predstavlja le 9 % vseh 

odgovorov. 

 

5.4: Pristopi glede na oblike dela pri otrocih iz neevropskih držav 

 

Tabela 19: Oblike dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri otrocih iz neevropskih držav 

 

Otroci iz neevropskih 

držav Frekvenca Odstotek 

 - Individualno delo 64 64,0 

- Delo po skupinah 14 14,0 

- Skupno delo 13 13,0 

- Delo v dvojicah 9 9,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 19 je razvidno, da anketirani kot najpogosteje uporabljeno obliko dela z 

neslovensko govorečimi otroki iz neevropskih držav navajajo individualno delo, kar 

predstavlja več kot polovico (64 %) odgovorov vzgojiteljic/vzgojiteljev, najmanj pa delo v 

dvojicah (9 %). 
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Pri vprašanju, ki se glasi: »Katere oblike dela najpogosteje uporabljate za uspešno usvajanje 

slovenščine neslovensko govorečih otrok?«, nas je zanimalo, ali anketirane vzgojiteljice oz. 

anketirani vzgojitelji oblike dela prilagajajo oz. izbirajo na osnovi izvora neslovensko 

govorečih otrok. Pri tem nas je zanimalo, katerih oblik dela se najpogosteje poslužujejo pri 

delu z romskimi otroki, otroki iz držav bivše Jugoslavije, otroki iz evropskih in neevropskih 

držav in ali se pristopi glede na omenjeno karakteristiko med seboj razlikujejo. Iz rezultatov, 

predstavljenih v tabelah (Tabele 16–19), je razvidno, da se anketirani z namenom usvajanja 

jezika neslovensko govorečih otrok najpogosteje odločajo za individualno obliko dela, saj 

delež odgovorov skoraj pri vseh neslovensko govorečih otrocih presega polovico. Omenjene 

oblike dela se anketirani najpogosteje poslužujejo pri delu z otroki iz neevropskih držav, kar 

predstavlja 64 % odgovorov, najmanj pa pri otrocih iz držav bivše Jugoslavije (41 %). Pri 

vseh neslovensko govorečih otrocih vzgojiteljice/vzgojitelji najmanjkrat uporabljajo delo v 

dvojicah. Iz tega lahko sklepamo, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji največ individualnega dela 

namenijo tistim otrokom, ki ne prihajajo iz držav bivše Jugoslavije. Slednji namreč govorijo 

slovenščini bližnji jezik, za pomoč romskim otrokom pa je v vrtcu na voljo romski pomočnik.  
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6. Osnova za prilagajanje in izbor metod dela pri neslovensko govorečih otrocih 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, katero metodo dela najpogosteje uporabljajo za 

uspešno usvajanje slovenščine neslovensko govorečih otrok glede na demografski položaj oz. 

okolje,  iz katerega neslovensko govoreči otroci prihajajo. Njihovi odgovori so predstavljeni v 

Tabelah od 20 do 23. 

 

6.1: Pristopi glede na metode dela pri romskih otrocih 

 

Tabela 20: Metode dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri romskih otrocih 

 

Romski otroci Frekvenca Odstotek 

 - Metoda demonstracije 35 35,0 

- Metoda razlaganja 7 7,0 

- Metoda pripovedovanja 5 5,0 

- Metoda lastne aktivnosti 17 17,0 

- Metoda spodbujanja 

otrokovega razumevanja 

23 23,0 

- Metoda poslušanja 3 3,0 

- Metoda pogovora 10 10,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 20 lahko razberemo, da se anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji pri delu 

z romskimi otroki z namenom usvajanja jezika najpogosteje odločajo za metodo 

demonstracije, za katero se je opredelilo 35 % vseh anketiranih, sledi metoda spodbujanja 

otrokovega razumevanja s 23 %, najnižjo vrednost pa predstavlja metoda poslušanja s 3 %.  
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6.2: Pristopi glede na metode dela pri otrocih iz držav bivše Jugoslavije 

 
Tabela 21: Metode dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri otrocih iz držav bivše Jugoslavije 

 

Otroci iz držav bivše Jugoslavije Frekvenca Odstotek 

 - Metoda demonstracije 11 11,0 

- Metoda razlaganja 6 6,0 

- Metoda pripovedovanja 8 8,0 

- Metoda lastne aktivnosti 19 19,0 

- Metoda spodbujanja 

otrokovega razumevanja 

33 33,0 

- Metoda poslušanja 5 5,0 

- Metoda pogovora 16 16,0 

- Metoda pojasnjevanja 2 2,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov (Tabela 21) lahko ugotovimo, da so anketirani na 

vprašanje »Katero metodo dela najpogosteje uporabljate z namenom usvajanja jezika 

neslovensko govorečih otrok (otroci iz držav bivše Jugoslavije)« najpogosteje navedli metodo 

spodbujanja otrokovega razumevanja, ki predstavlja skoraj tretjino (33 %) odgovorov, sledi 

metoda lastne aktivnosti (19 %), najmanjkrat pa se poslužujejo metode pripovedovanja ki jo 

uporablja najmanj vzgojiteljic/vzgojiteljev (2 %). 

 

6.3: Pristopi glede na metode dela pri otrocih iz evropskih držav 

 

Tabela 22: Metode dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri otrocih iz evropskih držav 

 

Otroci iz evropskih držav Frekvenca Odstotek 

 - Metoda demonstracije 31 31,0 

- Metoda razlaganja 5 5,0 

- Metoda pripovedovanja 7 7,0 

- Metoda lastne aktivnosti 18 18,0 

- Metoda spodbujanja 

otrokovega razumevanja 

24 24,0 
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- Metoda poslušanja 1 1,0 

- Metoda pogovora 11 11,0 

- Metoda pojasnjevanja 3 3,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Pri otrocih iz evropskih držav se vzgojiteljice oz. vzgojitelji z namenom usvajanja jezika pri 

svojem delu najpogosteje poslužujejo metode demonstracije, za katero se je opredelilo kar 31 

% vseh anketiranih, sledi metoda spodbujanja otrokovega razumevanja s 24 %, najmanjkrat 

pa navajajo metodo poslušanja (1 %).  

 

6.4: Pristopi glede na metode dela pri otrocih iz neevropskih držav 

 

Tabela 23: Metode dela, ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za uspešno 

usvajanje slovenščine pri otrocih iz neevropskih držav 

 

Otroci iz neevropskih držav Frekvenca Odstotek 

 - Metoda demonstracije 34 34,0 

- Metoda razlaganja 8 8,0 

- Metoda pripovedovanja 8 8,0 

- Metoda lastne aktivnosti 16 16,0 

- Metoda spodbujanja 

otrokovega razumevanja 

19 19,0 

- Metoda poslušanja 2 2,0 

- Metoda pogovora 12 12,0 

- Metoda pojasnjevanja 1 1,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 23 vidimo, da se vzgojiteljice oz. vzgojitelji z namenom usvajanja jezika pri otrocih 

iz neevropskih držav najpogosteje odločajo za metodo demonstracije (34 %), sledita metoda 

spodbujanja otrokovega razumevanja (19 %) in metoda lastne aktivnosti (16 %), najmanjkrat 

pa se poslužujejo metode pojasnjevanja, za katero se je opredelilo zgolj 1 % vseh anketiranih. 

 

Pri vprašanju, ki se glasi: »Katere metode dela najpogosteje uporabljate za uspešno usvajanje 

slovenščine neslovensko govorečih otrok?« nas je zanimalo, ali anketirane vzgojiteljice oz. 

anketirani vzgojitelji metode dela prilagajajo oz. izbirajo na osnovi držav, iz katere 

neslovensko govoreči otroci prihajajo oz. sorodnosti izvornih jezikov omenjenih otrok.  
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Zanimalo nas je tudi, katerih metod dela se z namenom usvajanja jezika najpogosteje 

poslužujejo in katere omenjajo le redko. Iz rezultatov, predstavljenih v tabelah (Tabele 20–

23), in njihovih interpretacij je razvidno, da se pojavljajo razlike pri izboru metode dela glede 

na izvor neslovensko govorečih otrok, kar pomeni, da vzgojiteljice/vzgojitelji z namenom 

usvajanja jezika izbirajo metode dela in jih prilagajajo izvornim jezikom neslovensko 

govorečih otrok. Rezultati prikazujejo, da največ vzgojiteljic oz. vzgojiteljev uporablja 

metodo demonstracije, iz česar lahko sklepamo, da si anketirani pomagajo z neverbalno 

komunikacijo, pantomimo in tako neslovensko govorečim otrokom ob verbalizaciji 

predstavijo vsebino ali potek dejavnosti. Sledita metodi spodbujanja otrokovega razumevanja 

in lastne aktivnosti, ki dopolnjujeta metodo demonstracije. Najmanjkrat je navedena metoda 

pojasnjevanja, metoda poslušanja in metoda razlaganja, saj temelji zgolj na verbalni 

komunikaciji.  

Iz navedenih rezultatov lahko sklepamo, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji metode dela pri 

usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok prilagajajo glede na njihov izvorni jezik 

oz. države, iz katere omenjeni otroci prihajajo, kar pa jim veli tudi »Načelo enakih možnosti 

in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma« (1999: 12), ki navaja, da 

strokovni delavci v vrtcih upoštevajo skupinske razlike (glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, svetovni nazor ipd.) in usvajanje pogojev za njihovo izražanje. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali obstajajo razlike v pristopih dela 

vzgojiteljic/vzgojiteljev glede na izvorni (materni) jezik ter socialni položaj neslovensko 

govorečih otrok (romski otroci, otroci iz držav bivše Jugoslavije, otroci iz evropskih in 

neevropskih držav)?«.  Podatki, predstavljeni v empiričnem delu, nam povedo, da se razlike 

glede na izvorni jezik in socialni položaj neslovensko govorečih otrok pojavljajo, in sicer v 

različnih pristopih (oblike in metode dela), ki jih vzgojiteljice/vzgojitelji uporabljajo za 

uspešno usvajanje slovenskega jezika.  
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7. Težave pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok glede na ravnine jezika 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, s katerimi težavami se pri usvajanju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika najpogosteje soočajo neslovensko govoreči otroci glede na jezikovne 

ravnine. Njihovi odgovori so predstavljeni v Tabeli 24. 

 

Tabela 24: Težave, s katerimi se pri usvajanju slovenščine soočajo neslovensko govoreči 

otroci glede na ravnine jezika 

 

RAVNINE JEZIKA
14 

 Frekvenca Odstotek 

    

BESEDOTVORJE   

- Uporaba ustreznih besed. 2 1, 76 

- Uporaba ustreznih besed v stavku. 

 

1 0, 88 

BESEDOSLOVJE   

- Otrok obmolkne in ne razume povedanega. 6 0, 88 

                                            
14

- Glasoslovje – glasoslovje je jezikovni nauk o izrazni slušni podobi jezika (mednarodni izraz za glasoslovje je 

fonetika). Predmet fonetičnega raziskovanja je torej izrazna podoba glasov (z vsemi njihovimi značilnostmi), 

glasovnih zvez, besed, besednih zvez, stavkov in povedi – v širšem smislu pa tudi odstavkov in celotnega 

besedila. Pri izrazni podobi jezika glasoslovje raziskuje dvoje: njeno razločevalno oblikovanost (t. i. fonologija) 

in njeno tvarnost, tj. od človeka z izgovarjalnimi gibi povzročeno valovanje zraka (poki, šumi, toni), v novejšem 

času pa tudi umetne ponaredke takih valovanj (sintetizirani govor) (Toporišič, 2000: 41). 

- Besedoslovje – Besedoslovje v ožjem pomenu je nauk o besedi in napovedni stalni besedni zvezi (zadnjo 

imenujemo SBZ). Stalna besedna zveza je iz več besed,  sama na sebi ni poved, le reklo pa je lahko tudi 

samostojna poved. V širšem pomenu besedoslovje zajema tudi tvorbo novih besed, t. i. besedotvorje (Toporišič, 

2000: 103). 

- Besedotvorje – Besedotvorje je nauk o tvorbi novih besed. Nove besede tvorimo iz že danih besed in besednih 

zvez. Besedotvorje nas tudi uči razumevanja tvorjenih besed (Toporišič, 2000: 149).  

- Oblikoslovje – Oblikoslovje je tisti del slovnice, ki slovarskim enotam (zlasti besedam) določa vrstne, 

oblikovne in funkcijske značilnosti. Obsega torej nauk o besednih vrstah, o oblikah posameznih besednih vrst in 

o njihovem naglasu ter o vlogah, ki jo imajo posamezne besedne vrste in njihove oblike v besedni zvezi in v 

stavku. Pri posameznih besednih vrstah oblikoslovje ugotavlja število oblikotvornih in oblikospreminjevalnih 

vzorcev ali paradigem, v tem okviru tudi število naglasnih paradigem, pri manjšem številu določenih jezikovnih 

enot, ki tvorijo te oblikoslovne vzorce, pa podaja tudi njihovo številčnost ali jih tudi vse navaja (Toporišič, 2000: 

255).  

- Skladnja – Skladnja ali sintaksa je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se tvorijo (oz. kako so 

oblikovane) pravilne povedi in njihovi deli. Povedi in njihove dele skladamo in prepoznavamo na podlagi 

skladenjskih vzorcev iz besed in stalnih besednih zvez (in iz delov, ki so že sami lahko povedi), pri tem pa 

zmeraj upoštevamo tudi položaj povedi v danem besedilu oz. v njegovem delu (Toporišič, 2000: 487).  
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- Nerazumevanje pomena besed.   

- Otrok meša besede maternega in drugega jezika. 

- Težave pri razumevanju jezika. 

- Nepoznavanje besed.  

 - Ne razume besed in povedanega. 

- Ne razume  besed oz. pogovora,  pričakovanj ostalih otrok in 

vzgojiteljice. 

8 

2 

2 

3 

2 

1 

0, 88 

1, 76 

1, 76 

2, 64 

1, 76 

0, 88 

- Ne razume jezika in malo govori. 

  - Nerazumevanje jezika – navodil, dogovorov. 

1 

2 

0, 88 

1, 76 

  - Nerazumevanje besedila in besed. 

  - Nerazumevanje navodil. 

4 

1 

3, 52 

0, 88 

- Nerazumevanje slovenskih besed in težave pri vključevanju med 

vrstnike, kar posledično doprinese k manjši motivaciji za usvajanje 

jezika. 

- Težave pri tvorjenju besed in rabi teh v stavku. 

1 

 

 

1 

0, 88 

 

 

0, 88 

- Otroci ne poznajo besed. 

- Težave pri smiselni rabi besed za določen predmet, objekt ali opis 

dogajanja. 

- Usvajanje besed. 

- Težave z razumevanjem. 

 

1 

1 

 

2 

2 

0, 88 

0, 88 

 

1, 76 

1, 76 

SKLADNJA 

- Težave pri slovnici. 

- Težave z besednim redom. 

- Sklanjatve. 

- Slovnica, besedišče. 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

0, 88 

1, 76 

0, 88 

0, 88 

OBLIKOSLOVJE 

- Zamenjevanje besed v stavku. 

- Usvajanje in uporaba dvojine. 

- Mešanje vrstnega reda besed. 

- Težave pri uporabi moške in ženske oblike v besedah (težave v 

rabi spola). 

 

2 

1 

1 

2 

 

1, 76 

0, 88 

0,88 

1, 76 

 

GLASOSLOVJE 

- Govorjenje in usvajanje naglasa. 

- Izgovarjava in  pri tem narečja in intonacija. 

- Izgovarjava. 

- Izgovarjava, saj je že prisoten naglas maternega jezika.  

 

3 

1 

9 

2 

 

2, 64 

0, 88 

7, 92 

1, 76 

 - Težave pri naglasu. 

- Izreka besed in besednih zvez. 

                2 

3 

1,76 

2, 64 
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- Težave z naglasom. 

- Govor oz. pogovor. 

- Težave pri enozvočnih besedah. 

- Uporaba ustreznih besed, predvsem enakozvočnic. 

 

3 

1 

1 

1 

2, 64 

0, 88 

0, 88 

0, 88 

DRUGO 

- Komunikacija z vrstniki in izražanje želja. 

- Komunikacija z vrstniki. 

- Težave s socializacijo. 

- Nepoznavanje jezika privede do težav pri vzpostavljanju stika z 

vrstniki in vzgojitelji. 

- Ne želijo govoriti slovensko – molčijo in komunicirajo z gibi telesa 

(pokažejo, pokimajo, odkimajo), kar pomeni, da razumejo, vendar se 

ne izražajo. 

- Nelagodje pri izražanju pred drugimi. 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

 

0, 88 

0, 88 

0, 88 

1, 76 

 

0, 88 

 

 

0, 88 

- Težave pri navezovanju stikov zaradi nerazumevanja jezika.  

- Otroci se zapro vase.  

- Težave z vključevanjem v skupino (težave pri integraciji).  

- Skop besedni zaklad. 

- Nesamozavest.  

- Nesprejemanje vrstnikov zaradi nerazumevanja jezika, 

nesodelovanje, težave pri vključevanju v igro in posledično 

neuporabi slovenskega jezika.  

- Težave pri usvajanju se pojavijo v začetni fazi, in sicer pri 

navezovanju stika (ni skladne komunikacije) in posledične 

motivacije za usvajanje jezika.  

- Pri prevajanju  iz maternega jezika v slovenščino. 

1 

1 

2 

               3 

1 

1 

 

 

1 

 

 

2 

0, 88 

0, 88 

1, 76 

2, 64 

0, 88 

0, 88 

 

 

0, 88 

 

 

1, 76 

- Težave, ki so povezane z integracijo.  

- Težave pri nesodelovanju zaradi nepoznavanja jezika, pri govoru 

in usvajanju novih besed. 

- Izvor  težav je odrasla oseba, otroci so prilagodljivi, zato težav ne 

opazim.  

- Vključevanje v skupinsko delo in igro z vrstniki.  

- Težave, povezane z razvojem in izražanjem čustev.  

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

0, 88 

0, 88 

 

0, 88 

 

0, 88 

0, 88 

Skupaj 100 100,0 

 

Rezultati, predstavljeni v Tabeli 24, prikazujejo oz. opisujejo najpogostejše težave, s katerimi 

se soočajo neslovensko govoreči otroci pri usvajanju slovenščine glede na jezikovne ravnine 

in ostale težave, ki jih v omenjene ravnine ni moč razvrstiti, zato jih v tabeli predstavljamo 

pod rubriko »Drugo«. Vzgojiteljice oz. vzgojitelji največkrat omenjajo težave, ki sodijo k 
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besedoslovnim ravninam (besedoslovje), kjer ugotavljamo, kaj pomenijo posamezne besede, 

in težave, povezane s tvorbo in razumevanjem besed, za kar je utemeljitev navedlo 40 

anketiranih. Sledi glasoslovna ravnina (glasoslovje), ki zajema govorjenje, izgovarjavo in 

težave pri naglasu, za katero se je opredelilo 26 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev. Najmanjkrat 

navajajo težave, ki so del skladenjske (skladnja), oblikoslovne (oblikoslovje) in 

pomenoslovne ravnine (besedotvorje). Takšen rezultat gre pripisati dejstvu, da so vzgojiteljice 

oz. vzgojitelji še posebej pozorni na besedišče in s tem poimenovalno zmožnost ter 

izgovarjavo oz. zmožnost pravilne artikulacije oz. izreke. Manj pa so pozorni na otrokovo 

skladenjsko, oblikoslovno in pomenoslovno zmožnost.  

Pri rubriki »Drugo« anketirani navajajo predvsem težave, povezane z vključevanjem v 

skupino in posledično nekomunikacijo z vrstniki ter socializacijo in integracijo, skopo 

besedišče ter težave, povezane z razvojem in izražanjem čustev. Vse omenjene težave pa 

prepogosto privedejo do nemotiviranosti za usvajanje jezika, kar predstavlja še dodatne ovire 

pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na težave, s katerimi se pri usvajanju slovenščine 

kot drugega/tujega jezika neslovensko govoreči otroci najpogosteje soočajo. Navedeni 

odgovori so predstavljeni glede na ravnine jezika, anketiranke in anketiranci pa so 

najpogosteje izpostavljali težave, ki so del besedoslovne in glasoslovne ravnine. Težave se 

torej najpogosteje pojavljajo pri nerazumevanju jezika, pomenu besed, navodil, dogovorov, 

usvajanju novih besed ter pri govorjenju, izgovarjavi, usvajanju naglasa itn. Pogosto navajajo 

tudi težave, ki so povezane s socializacijo in integracijo, kar posledično privede do daljšega 

procesa usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok. Navajanje težav, ki so povezane s 

socializacijo in integracijo neslovensko govorečih otrok v slovenskih vrtcih, je pričakovano. 
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8. Razlike v procesu usvajanja jezika slovenščine glede na demografski in socialni položaj 

neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, ali pri svojem delu opazijo, če prihaja do razlik v 

procesu usvajanja slovenščine glede na demografski (iz katere države prihaja) in socialni 

položaj neslovensko govorečih otrok.  

 

Več kot polovica (52 %) vzgojiteljic oz. vzgojiteljev pri svojem delu opaža, da prihaja do 

razlik v usvajanju slovenščine glede na demografski in socialni položaj neslovensko 

govorečih otrok, 48 % anketiranih pa meni, da omenjena dejavnika ne vplivata na usvajanje 

jezika. 

V nadaljevanju anketirani utemeljujejo, kje v procesu usvajanja jezika se pojavljajo razlike 

glede na demografski in socialni položaj neslovensko govorečih otrok.  

 

8.1 Anketirane vzgojiteljice oz. anketirane vzgojitelje smo spraševali, kje v procesu usvajanja 

jezika se pojavljajo razlike glede na demografski in socialni položaj neslovensko govorečih 

otrok. Odgovori so predstavljeni v Tabeli 25.  

 

Tabela 25: Kje v procesu usvajanja jezika se pojavljajo razlike glede na demografski in 

socialni položaj neslovensko govorečih otrok? 

 

 Frekvenca Odstotek 

  48 48,0 

- Ali je lastna želja po usvajanju jezika oz. tudi želja staršev ali pa je 

usvajanje jezika "prisilno"(zavračanje drugih kultur). 

1 1,0 

- Besedni zaklad in hitrost usvajanja. 1 1,0 

- Bolj ali manj redni prihodi v vrtec, sodelovanje s starši – njihova 

pripravljenost sodelovati. 

1 1,0 

- Če doma govorijo v maternem jeziku, otroci, katerih materni jezik ni 

soroden slovenščini, težje usvojijo slovenski naglas. 

1 1,0 

- Če je socialni položaj družine slabši, tudi starši ne razumejo slovenskega 

jezika, če je boljši starši razumejo in otroka spodbujajo k usvajanju 

drugega jezika. 

1 1,0 

- Če so v družini boljše razmere, je tudi socializacija boljša. Tako je tudi 

spodbuda otroku za usvajanje drugega jezika večja. - Usvajanje jezika je 

posledično hitrejše in manj stresno za otroka. 

1 1,0 
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- Da, odvisno od izvornega jezika (hitrost in kakovost usvojenega). 1 1,0 

- Demografski položaj je zelo pomemben dejavnik, saj bližina jezikov 

omogoča hitrejše ali počasnejše usvajanje jezika – v usvajanju besed in 

govoru. 

1 1,0 

- Demografsko bolj oddaljeni (v smislu jezika) in slabši socialni položaj – 

bolj tihi otroci in zaprti vase. Potrebno veliko časa, da sploh spregovorijo 

tako v maternem kot v drugem jeziku. 

1 1,0 

- Glede na sorodnost jezikov – težave pri izgovarjavi. 1 1,0 

- Iz držav EU ni veliko težav pri vključevanju otrok in usvajanju 

slovenščine. 

1 1,0 

- Izkušnje imam z Romi, ki so izhajali iz zelo slabih socialnih razmer, ki so 

pogojevale velika odstopanja na vseh področjih – za komunikacijo so 

uporabljali neverbalne izraze, malo besed. 

1 1,0 

- Možnost nuditi otroku dodatne dejavnosti in literaturo – odvisno od 

socialnega statusa družine. Proces usvajanja jezika se razlikuje predvsem v 

točki, ko otrok spregovori, uporablja prve besede v drugem jeziku. 

1 1,0 

- Na hitrejše usvajanje vpliva izobrazba in znanje jezika staršev, razlike se 

pojavijo pri rabi besed. 

1 1,0 

- Na usvajanje jezika vplivajo navade, ki jih imajo otroci v določeni 

kulturi: prehranjevanje, življenjski slog in socialni status  ter sorodnost 

jezikov – hitrejše usvajanje novih besed in ustrezna izgovarjava. 

1 1,0 

- Niso vsi pripravljeni sodelovati oz. z "navdušenjem" govoriti slovensko, 

kar prenašajo tudi na otroke. 

1 1,0 

- Odvisno je, kako v procesu sodelujejo starši. Razlike se pojavijo 

predvsem pri izgovarjavi oz. naglasu. 

1 1,0 

- Odvisno od "narave" jezika (če ga vsaj delno poznam sama – razumem in 

se izražam). 

1 1,0 

- Odvisno od socialnega položaja in odprtosti staršev – hitrost usvajanja 

slovenščine. 

1 1,0 

- Otroci, katerih jezik je podoben našemu – slovenskemu jeziku, lažje 

usvojijo slovenščino.  

Socialni status družine vpliva na usvajanje jezika, saj otroci ob 

pripomočkih za usvajanje lažje usvojijo drugi jezik. 

1 1,0 

- Otroci, katerih materni jezik je podoben slovenščini, hitreje usvajajo 

slovenščino. Socialni status ni tako pomemben, pomemben je staršev 

odnos do usvajanja drugega jezika. Razlike se pojavijo v času, potrebnem, 

da otrok jezik usvoji (dlje časa manjsorodni jeziki). 

1 1,0 

- Pojavijo se razlike pri vključevanju v skupino, sodelovanju v pogovoru ... 1 1,0 

- Pri romskih otrocih, saj je jezik popolnoma drugačen od slovenskega 

jezika. 

1 1,0 
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- Pri vključevanju v delo v skupini, kar se odraža pri napredovanju 

usvajanja jezika. 

1 1,0 

- Pri vključevanju v skupino. 1 1,0 

- Razlika je, če prihaja iz Jugoslavije ali pa druge države, saj so jeziki med 

seboj podobni ali pa popolnoma različni. Razlike se pojavijo predvsem pri 

izgovarjavi in težavah z naglasom. 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo predvsem pri izreki, in sicer odvisno od 

pripravljenosti staršev za otrokovo usvajanje drugega jezika. 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo predvsem pri tistih otrocih, kjer doma nepravilno 

uporabljajo slovenski jezik. Ti imajo večje težave pri pravilni izgovarjavi 

in naglaševanju. 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo pri izgovarjavi in tvorjenju stavkov - npr. otroci iz 

BIH imajo večje težave pri usvajanju slovenščine kot otroci iz Republike 

Hrvaške, saj pri slednjih tudi starši v večji meri obvladajo slovenski jezik. 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo pri izgovarjavi. 1 1,0 

- Razlike se pojavijo v času, ki je potreben za usvajanje jezika v tolikšni 

meri, da vsaj dnevna rutina, navodila in dejavnosti potekajo nemoteno. 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo v procesu socializacije; če je jezik soroden 

slovenščini (so določene besede podobne), otrok z večjo motivacijo sledi 

"novemu jeziku". 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo v sodelovanju in pripravljenosti sodelovati ter tako 

hitreje usvojiti jezik. 

1 1,0 

- Razlike se pojavijo v številčnosti usvojenih besed. 1 1,0 

- Razlike v načinu usvajanja glede na hitrost: drugače pri otroku, ki govori 

npr. hrvaško, ali pa pri otroku, ki govori kitajsko. Pri slednjem je proces 

zapletenejši oz. počasnejši. 

1 1,0 

- Se ne udeležujejo skupnih dejavnosti, se umaknejo – otroci iz slabših 

družinskih razmer. 

1 1,0 

- Slabše socialno situirani se toliko ne trudijo, da bi doma spodbujali otroka 

govoriti nov jezik, ker ga tudi sami ne obvladajo. 

1 1,0 

- Slabši socialni položaj – romski otroci, zaradi nerednih prihodov in precej 

različnega jezika se pojavijo razlike v usvajanju jezika predvsem na 

področju oz. v fazi govora. 

1 1,0 

- Slabši socialni status, pomanjkanje sredstev za preživetje, 

nezainteresiranost, slabo počutje, nizka samopodoba – zmanjšana možnost 

za usvajanje drugega jezika. 

1 1,0 

- Socializacija oz. integracija poteka dlje časa pri otrocih, pri katerih je 

socialni položaj slabši. To se kaže predvsem pri govoru, saj malo govorijo. 

To pa ne vidim kot posledico neusvojenega drugega jezika, ampak težave s 

prilagajanjem. 

1 1,0 
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- Socialni položaj – ali starši sprejemajo in tudi doma govorijo slovensko. 

Opazim težave pri tistih otrocih, kjer starši doma nočejo oz. ne želijo 

govoriti slovensko. 

1 1,0 

- Socialni položaj družine omogoča več možnosti za kakovostnejše in 

hitrejše usvajanje drugega jezika. 

1 1,0 

- Socialni položaj oz. izobrazbena struktura staršev in njihova osveščenost 

vpliva na usvajanje jezika predvsem na stopnji govora oz. pogovora. 

1 1,0 

- Sorodnost jezikov je velikega pomena, saj otroci lažje usvojijo slovenski 

jezik, če je njihov materni jezik podoben. Proces je hitrejši in otrok se ne 

sooča z večjimi težavami. 

1 1,0 

- Starši z višjo stopnjo izobrazbe ter posledično boljšim socialnim statusom 

se zavedajo pomena uporaba maternega jezika doma, saj višja stopnja 

razumevanja in uporabe maternega jezika pomeni tudi lažje usvajanje 

drugega jezika. 

1 1,0 

- Starši z višjim socialnim statusom pomagajo otroku pri usvajanju jezika, 

se z njim pogovarjajo; otroku kupijo slikanice in jih spodbujajo k usvajanju 

jezika. 

1 1,0 

- Težave se pojavijo pri nižjem socialnem statusu, in sicer pri besednem 

zakladu – manj besed tudi v maternem jeziku. Če je jezik soroden 

slovenščini, je čas, ki ga otrok potrebuje, da jezik vsaj delno usvoji, krajši. 

1 1,0 

- Težave se pojavijo pri romskih otrocih, saj je jezik popolnoma drugačen 

od slovenščine. Razlika med romskimi otroci in ostalimi neslovensko 

govorečimi otroki je predvsem v izgovarjavi in hitrosti usvajanja jezika. 

Romski otroci usvajajo počasneje kar povezujem tudi z nerednimi prihodi 

v vrtec – slabši socialni položaj. 

1 1,0 

- Usvajanje je odvisno od tega, koliko se starši ukvarjajo z otrokom. 1 1,0 

- V poslušanju in razumevanju. 1 1,0 

- V točki, ko otrok spregovori v slovenskem jeziku – uporaba besed (manj 

besed, slabši socialni položaj in nesorodnost jezikov). 

1 1,0 

- Zgolj pri tistih jezikih, ki niso "blizu" slovenščini. Starši, ki otrokom 

lahko nudijo tudi pripomočke za lažje usvajanje jezika, jezik hitreje 

usvojijo, kvaliteta usvojenega pa je po določen časovnem obdobju 

podobna. 

1 1,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Četrto raziskovalno vprašanje postavlja vprašanje, ki želi od anketiranih izvedeti, ali pri 

svojem delu opazijo, da prihaja do razlik v procesu usvajanja jezika slovenščine glede na 

demografski (iz katere države prihaja) in socialni položaj neslovensko govorečih otrok.  Da 
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prihaja do razlik glede na omenjeni karakteristiki, se je opredelila več kot polovica (52 %) 

vzgojiteljic/vzgojiteljev, 48 % pa je takih, ki menijo, da socialni in demografski položaj na 

usvajanje jezika nimata vpliva.  

Vzgojiteljice/vzgojitelji, ki menijo, da prihaja do razlik v procesu usvajanja slovenščine glede 

na socialni položaj, so v svoje utemeljitve najpogosteje zapisali, da je socialni položaj in 

posledično spodbudno družinsko okolje temelj uspešnega usvajanja drugega/tujega jezika, saj 

je od tega odvisno tudi konstantno prihajanje otrok v vrtec, možnost, nuditi in ponuditi otroku 

dodatne dejavnosti in pripomočke za usvajanje jezika, ter hitrejša socializacija in integracija, 

ki je temelj za kakovostnejše in hitrejše usvajanje drugega/tujega jezika.  

Vzgojiteljice/vzgojitelji so svojo odločitev glede vplivanja demografskega položaja na 

usvajanje jezika najpogosteje utemeljili z bližino oz. sorodnostjo jezikov ter s kulturo, iz 

katere družina neslovensko govorečega otroka prihaja.  

 

 

9. Vpliv izvornega jezika na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, ali izvorni/materni jezik vpliva na usvajanje 

drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok. Njihovi odgovori so predstavljeni v 

Tabeli 26. 

 

Tabela 26: Ali izvorni jezik vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih 

otrok? 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Zelo vpliva 29 29,0 

- Vpliva 66 66,0 

- Ne vpliva 5 5,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Rezultati v Tabeli 26 kažejo, da kar 66 % anketiranih meni, da izvorni/materni jezik vpliva na 

usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok in 5 %, da izvorni jezik nima 

vpliva.  
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10. Vpliv podobnosti jezikov na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,ali podobnost med maternim in drugim jezikom 

neslovensko govorečih otrok omogoča lažjo in hitrejšo razumevanje ter usvajanje »novega« 

jezika.  

 

Skoraj večina (92 %) anketiranih je o trditvi, da podobnost med jeziki (materni in drugi jezik) 

omogoča lažje in hitrejše razumevanje ter usvajanje »novega« jezika, odgovorila pritrdilno, 8 

% pa se z omenjeno trditvijo ni strinjala.  

 

S petim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali izvorni (materni) jezik vpliva na 

usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok in ali podobnost med jeziki 

omogoča lažje in hitrejše razumevanje ter usvajanje »novega« jezika. Glede na pridobljene 

podatke v Tabeli 26 66 % vzgojiteljic/vzgojiteljev meni, da izvorni jezik vpliva na usvajanje 

drugega/tujega jezika. 

Skoraj večina (92 %) anketiranih vzgojiteljic/vzgojiteljev meni, da podobnost med jeziki 

omogoča lažje in hitrejše razumevanje in usvajanje drugega/tujega jezika. Omenjene rezultate 

lahko podkrepimo z dejstvom, da je bližina oz. podobnost med jeziki izrednega pomena, saj 

otrok znanje oz. obvladanje maternega jezika uspešno prenaša v proces usvajanja 

drugega/tujega jezika, če je ta vsaj v določenih segmentih podoben oz. skladen z izvornim 

jezikom.  
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11. Vpliv socialnega statusa družine na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,ali socialni status družine vpliva na usvajanje 

drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok. Njihovi odgovori so predstavljeni v 

Tabeli 27. 

 

Tabela 27: Ali socialni status družine vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok? 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Zelo vpliva 31 31,0 

- Vpliva 55 55,0 

- Ne vpliva 14 14,0 

   Skupaj 100 100,0 

 

Da socialni status vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika, anketirani menijo v 55 %, da ta 

nima vpliva, se je opredelilo 14 % vzgojiteljic/vzgojiteljev, 31 % pa je takih, ki menijo, da 

ima zelo velik vpliv. 

 

Šesto raziskovalno vprašanje se glasi: »Kako vpliva socialni status družine na usvajanje 

drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok?« Glede na podatke iz obdelave lahko 

povzamemo, da več kot polovica (55 %) anketiranih vzgojiteljic/vzgojiteljev meni, da socialni 

status vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok, skoraj tretjina 

(31 %) pa je takih, ki pomenu socialnega statusa pripisuje zelo velik vpliv. Iz predstavljenih 

rezultatov lahko povzamemo, da se anketirani zavedajo pomena okolja oz. družinskega 

okolja, iz katerega neslovensko govoreči otrok prihaja. Družina s svojimi socialnimi in 

materialnimi sredstvi, ki jih otroku lahko nudi, spodbuja ali pa zavira proces razvoja njegovih 

spretnosti ter sposobnosti in vpliva na potek oz. proces usvajanja za otroka drugega/tujega 

jezika.  

Poleg izvornega jezika in socialnega statusa družine, iz katere neslovensko govoreči otrok 

prihaja, nas je zanimalo tudi, kateri dejavniki imajo poleg omenjenih (izvorni jezik in socialni 

status) po mnenju anketiranih velik vpliv pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok. Vzgojiteljice/vzgojitelji so se najpogosteje opredelili za dejavnike, ki 
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pomembnost pripisujejo individualnim lastnostim posameznika, okolju, iz katerega 

neslovensko govoreči otrok prihaja in posledično socialnemu statusu družine.  

 

 

12. Področja dejavnosti, ki omogočajo najbolj učinkovito integracijo neslovensko govorečih 

otrok  

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, katera področja dejavnosti po njihovem mnenju 

omogočajo najbolj učinkovito integracijo neslovensko govorečih otrok.Njihovi rezultati so 

predstavljeni v Tabeli 28 do 33. 

 

Tabela 28: Ali področje jezika omogoča najbolj učinkovito integracijo neslovensko govorečih 

otrok? 

 

Jezik Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 65 65,0 

- Ni izbrano 35 35,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Tabela 29: Ali področje matematike omogoča najbolj učinkovito integracijo neslovensko 

govorečih otrok? 

 

Matematika Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 13 13,0 

- Ni izbrano 87 87,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 30: Ali področje družbe omogoča najbolj učinkovito integracijo neslovensko govorečih 

otrok? 

 

Družba Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 55 55,0 

- Ni izbrano 45 45,0 

Skupaj 100 100,0 
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Tabela 31: Ali področje umetnosti omogoča najbolj učinkovito integracijo neslovensko 

govorečih otrok? 

 

Umetnost Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 47 47,0 

- Ni izbrano 53 53,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 32: Ali področje gibanja omogoča najbolj učinkovito integracijo neslovensko 

govorečih otrok? 

 

Gibanje Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 56 56,0 

- Ni izbrano 44 44,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 
Tabela 33: Ali področje narave omogoča najbolj učinkovito integracijo neslovensko govorečih 

otrok? 

 

Narava Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 28 28,0 

- Ni izbrano 72 72,0 

Skupaj 100 100,0 

 

V tabelah (Tabele 28–33), ki predstavljajo odgovor na vprašanje »Katera področja dejavnosti 

po Vašem mnenju omogočajo najbolj učinkovito integracijo neslovensko govorečih otrok«, je 

razvidno, da se je največ anketiranih vzgojiteljic/vzgojiteljev odločilo za področje jezika 65 

%, sledi področje gibanja s 56 %, področje družbe s 55 %, umetnost s 47 %, kot področje, za 

katerega se je opredelilo najmanj anketiranih, pa je navedeno področje narave. Zanj se je 

opredelilo le 28 %, za matematiko pa 13 %.  

V nadaljevanju so predstavljene utemeljitve s področja jezika, ki po mnenju anketiranih 

vzgojiteljic oz. vzgojiteljev omogočajo najučinkovitejšo integracijo neslovensko govorečih 

otrok.  
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12.1 Anketirane smo spraševali,zakaj po njihovem mnenju področje jezika omogoča najbolj 

učinkovito integracijo. Odgovori so predstavljeni v Tabeli 34.  

 

Tabela 34: Utemeljitve s področja jezika kot najučinkovitejšega področja za integracijo 

neslovensko govorečih otrok 

 

JEZIK Frekvenca Odstotek 

  26 26,0 

- Dejavnosti na področju jezika otroke vsakodnevno spodbujajo k 

verbalnem in neverbalnem izražanju. 

1 1,0 

 - Pri vsakdanji komunikaciji med otroki in med vzg. in otrokom. 1 1,0 

- Jezik – slikanice in vaje za razvoj govoril. 1 1,0 

- Jezik je osnova za sporazumevanje. 1 1,0 

- Jezik je osnovni pogoj za integracijo v skupino. 1 1,0 

- Jezik je pogoj za vključitev v družbo. 1 1,0 

- Področje jezika (pripovedovanje zgodb ob slikah v slikanicah, govorne 

igre ...).  

1 1,0 

- Medsebojna komunikacija, govorno izražanje in ustvarjalne dejavnosti, 

kjer beseda ali govor ni temeljno sredstvo izražanja. 

1 1,0 

- Posnemanje izgovarjave. 1 1,0 

- Na področju jezika otrok postopno bogati besedni zaklad, komunicira. 1 1,0 

- Področje jezika, saj otroka v vrtcu zelo pomirja, zato se preko igre otrok 

uči sporazumevanja in posledično usvajanja jezika. 

1 1,0 

- Neslovensko govoreči otroci največ pridobijo med igro z vrstniki, in 

sicer takrat, ko se pogovarjajo med seboj. 

1 1,0 

- Omogoča lažjo integracijo, saj otroci preko slikovnega materiala – 

slikanice, pravljice hitreje usvojijo pomene oz. poimenovanje z besedami. 

1 1,0 

- Omenjeno področje omogoča najlažjo integracijo neslovensko 

govorečih otrok, saj je v kurikulumu opredeljeno ravno v ta namen. 

1 1,0 

- Otrok mora biti čim več časa v stiku z jezikom.  1 1,0 

- Vse dejavnosti se prepletajo z jezikom. 1 1,0 

- Pomembna je govorna aktivnost in dejavnosti, ki potekajo spontano ter 

otroka motivirajo za sodelovanje. 

1 1,0 

- Pomembno je, da se vsa področja prepletajo s področjem jezika. 1 1,0 

- Pri jeziku spoznavajo jezik, besede, govor, da se potem lažje integrirajo. 1 1,0 

- S književnim jezikom se otrok srečuje med spontanim in usmerjenim 

govorom.  

1 1,0 
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- S pogovori, poslušanjem ostalih otrok med igro – to je pomemben 

dejavnik za učenje slovenskega jezika.  

1 1,0 

- Področje jezika jim omogoča, da usvojijo nove besede in izraze. 1 1,0 

- Veliko pogovora in slušnih zaznav, otrok spozna nove besede v 

kontekstu ter se izraža in pojasnjuje v slikanju, petju ... 

1 1,0 

- Veliko pogovora pri dejavnosti. 1 1,0 

- S področjem jezika spodbujamo govor in usvajanje novih besed in 

posledično vključevanje v skupino. 

1 1,0 

- Za vsa področja dejavnosti je potreben jezik – povezovanje dejavnosti s 

področjem jezika. 

1 1,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

13 Dejavnosti za vključevanje neslovensko govorečega otroka v govorno okolje vrstnikov  

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, s katerimi dejavnostmi neslovensko govorečega 

otroka vključujejo v govorno okolje vrstnikov. Njihovi odgovori so predstavljeni v Tabelah 

od 35 do 40.  

 

Tabela 35: Pripovedovanje ob aplikatih kot dejavnost za vključevanje neslovensko 

govorečega otroka v govorno okolje vrstnikov 

 

Pripovedovanje ob 

aplikatih Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 46 46,0 

- Ni izbrano 54 54,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 36: Pripovedovanje ob slikanicah kot dejavnost za vključevanje neslovensko 

govorečega otroka v govorno okolje vrstnikov 

 

Pripovedovanje ob 

slikanicah Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 76 76,0 

- Ni izbrano 24 24,0 

Skupaj 100 100,0 
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Tabela 37: Izražanje preko likovne umetnosti kot dejavnost za vključevanje neslovensko 

govorečega otroka v govorno okolje vrstnikov 

 

Izražanje preko 

likovne umetnosti Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 72 72,0 

- Ni izbrano 28 28,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 38: Petje pesmic kot dejavnost za vključevanje neslovensko govorečega otroka v 

govorno okolje vrstnikov 

 

Petje pesmic Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 75 75,0 

- Ni izbrano 25 25,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 39: Igra vlog kot dejavnost za vključevanje neslovensko govorečega otroka v govorno 

okolje vrstnikov 

 

Igra vlog Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 65 65,0 

- Ni izbrano 35 35,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 40: Ples kot dejavnost za vključevanje neslovensko govorečega otroka v govorno 

okolje vrstnikov 

 

Ples Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 86 86,0 

- Ni izbrano 14 14,0 

Skupaj 100 100,0 
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Zgoraj navedene tabele (Tabele 35–40) prikazujejo rezultate na vprašanje, ki se glasi: »S 

katerimi dejavnostmi neslovensko govorečega otroka vključujete v govorno okolje 

vrstnikov?«. Kot najpogosteje uporabljene dejavnosti vzgojiteljic oz. vzgojiteljev navajajo 

ples in z njim povezane plesne aktivnosti, za kar se je opredelilo 86 % vseh anketiranih, sledi 

pripovedovanje ob slikanicah in petje pesmi, ki predstavljata več kot tri četrtine odgovorov 

anketirancev (76 % in 75 %). Vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri svojem delu najpogosteje 

uporabljajo tudi dejavnosti, ki so povezane z izražanjem z likovno umetnostjo, najmanjkrat pa 

navajajo igro vlog (65 %) in pripovedovanje ob aplikatih (46 %), za katero se je opredelila 

manj kot polovica.  

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji z namenom 

vključevanja neslovensko govorečih otrok v govorno okolje vrstnikov uporabljajo tako 

dejavnosti, pri katerih se otrok verbalno izraža, kot tudi dejavnosti, pri katerih je v ospredju 

neverbalna komunikacija oz. izražanje z različnimi zvrstmi umetnosti. Pri tem pa upoštevajoč 

medpredmetno povezovanje oz. povezovalni kurikulum skrbijo, da se neslovensko govoreči 

otroci integrirajo oz. so integrirani v govorno okolje vrstnikov.  

 

13.1: Anketirane smo spraševali, s katerimi dejavnostmi (poleg naštetih) neslovensko 

govorečega otroka vključujejo v govorno okolje vrstnikov. Rezultati odgovorov na vprašanje 

so predstavljeni v Tabeli 41.  

 

Tabela 41: S katerimi dejavnostmi poleg naštetih vzgojiteljice/vzgojitelji neslovensko 

govorečega otroka vključujejo v govorno okolje vrstnikov? 

 

 Frekvenca Odstotek 

  17 17,0 

- Animacija lutk, individualni pogovori. 1 1,0 

- Animacija lutk, prepevanje pesmic v več jezikih, izražanje z gibi 

telesa – plesno izražanje, igra vlog, simbolna igra. 

1 1,0 

- Bivanje na prostem – gibalne igre in raziskovanje narave. 1 1,0 

- Branje knjig, dejavnosti s področja umetnosti in vsa preostala 

področja. 

1 1,0 

- Dnevna rutina (pripovedovanje ob dogajanju, poimenovanje 

predmetov). 

1 1,0 

- Dramatizacija, izmišljarije, družabne igre, gibalne in rajalne igre, 

pogovori z lutko. 

1 1,0 
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- Dramska umetnost, slikanje, pogovor ob slikah. 1 1,0 

- Druženje in družabne igre, pogovori – skupni, izleti v naravo, 

gibalne in druge didaktične igre. 

1 1,0 

- Gibalna aktivnost, dramatizacija, lutke. 1 1,0 

- Gibalna urica, raziskovanje ekosistemov v oklici vrtca. 1 1,0 

- Gibalne aktivnosti, simbolna igra in bivanje na prostem. 1 1,0 

- Gibalne aktivnosti. 1 1,0 

- Gibalne dejavnosti – poligon, postaje, metoda igre. 1 1,0 

- Gibalne dejavnosti in igre v naravi – na prostem. 1 1,0 

- Gibalne dejavnosti, sestavljanje, bibarije, prstne igre. 1 1,0 

- Gibalne dejavnosti, simbolna igra. 1 1,0 

- Gibalne dejavnosti. 1 1,0 

- Gibalne igre in socialne igre. 1 1,0 

- Gibalne igre in vaje za razvoj govoril. 1 1,0 

- Gibalne igre s pravili in navodili; lutke, piktogrami. 1 1,0 

- Gibalne igre, sprehodi, pripovedovanje in poimenovanje stvari in 

dogodkov. 

1 1,0 

- Gibalne in rajalne igre. 1 1,0 

- Gibalne urice, osebni stik – sodelovanje v parih. 1 1,0 

- Gibalno izražanje, igra z vrstniki. 1 1,0 

- Gibanje in didaktični pripomočki. 1 1,0 

- Gibanje in narava (raziskovanje in bivanje na prostem). 1 1,0 

- Gibanje, bibarije, lutka, dramatizacija, igre zaupanja in 

sodelovanja, sestavljanje, pogovori o družini ob fotografiji in risbi, 

družabne igre. 

1 1,0 

- Gibanje. 1 1,0 

- Govor ob različnih igrah, socialne igre. 1 1,0 

- Govor ob slikah, gibalno ponazarjanje besed, pripovedovanje 

otrok. 

1 1,0 

- Govorne igre, gibalne igre, petje pesmic v več jezikih. 1 1,0 

- Igra v skupinah, opazovanje in pogovor ob opazovanju. 1 1,0 

- Igra z lutkami, z nestrukturiranim materialom. 1 1,0 

- Igra, gibanje, dnevna rutina. 1 1,0 

- Igra, gibanje, knjige oz. pravljice. 1 1,0 

- Igra:Najdi predmet in ga poimenuj; pripovedovanje zgodb; igra z 

vrstniki, individualni pogovori, omogočanje nastopanja, pogovori o 

družini ob fotografiji. 

1 1,0 

- Igra. 1 1,0 
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- Igre sodelovanja in zaupanja. 1 1,0 

- Individualno delo – umetnost. 1 1,0 

- Izražanje preko dramatizacije in gibanja. 1 1,0 

- Jezikovne dejavnosti, rime, izštevanke, lutke. 1 1,0 

- Kinestetično zaznavanje, sodelovanje pri igrah in dejavnostih za 

razvoj in izražanje občutij in čustev. 

1 1,0 

- Lutkovne in dramatizirane predstave. 1 1,0 

- Namizne igre in igre, ki spodbujajo sodelovanje med otroki. 1 1,0 

- Narava, predmeti od doma, fotografije. 1 1,0 

- Naravoslovne dejavnosti. 1 1,0 

- Opazovanje in pogovor ob gibanju na prostem, gibalne dejavnosti. 1 1,0 

- Opazovanje narave, sproščene gibalne aktivnosti, simbolna igra. 1 1,0 

- Pogovor o počutju otroka, sprva z mimiko in gestiko, nato 

postopoma verbalno. 

1 1,0 

- Pogovor ob dogodkih in poteku dejavnosti – aktivnosti. 1 1,0 

- Pogovor ob fotografijah, ljubkovalnih igračah. 1 1,0 

- Pogovor ob igri, gibalne dejavnosti, pogovor ob dnevni rutini. 1 1,0 

- Pogovor z otroki, opisovanje, demonstracija povedanega, gibalne 

igre. 

1 1,0 

- Pogovor. 1 1,0 

- Pogovori in sestavljanke. 1 1,0 

- Poslušanje glasbe, igranje na male ritmične instrumente. 1 1,0 

- Poslušanje vzgojiteljice in drugih otrok, ogled slovenskih in tujih 

slikanic, ples ob glasbi (slovenska in tuja glasba). 

1 1,0 

- Praznovanje rojstnih dni, pripovedovanje o dogodkih iz domačega 

okolja (ob fotografijah, risbi, sliki) in dramatizacija. 

1 1,0 

- Pri dnevni rutini – prehrana (dežurstva). 1 1,0 

- Pripovedovanje doživetij in opis dogajanja v skupini. 1 1,0 

- Pripovedovanje in razlaganje tekom dnevne rutine in dejavnosti. 1 1,0 

- Pripovedovanje ob dogodkih, doživetjih; spontana igra in pogovor 

z vrstniki. 

1 1,0 

- Pripovedovanje ob fotografijah otrok. 1 1,0 

- Pripovedovanje ob rutinskih opravilih: opisovanje postopka in 

dogajanja, govorjenje. 

1 1,0 

- Pripovedovanje pravljic in gibalne aktivnosti. 1 1,0 

- Rajalne igre, sprehodi, socialne igre. 1 1,0 

- Rajanje, lutke (komunikacija preko lutke oz. z lutko), deklamiranje 

ali petje pesmic v otrokovem maternem in slovenskem jeziku. 

1 1,0 

- Simbolna igra. 1 1,0 
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- Skupinske igre, ogled risank in oddaj. 1 1,0 

- Socialna igra: kroglica prijateljstva, govorne igrice, individualni 

pogovori, pantonima. 

1 1,0 

- Socialne igre (lutka) in pripovedovanje pravljic. 1 1,0 

- Socialne igre ter igre zaupanja in sodelovanja. 2 2,0 

- Socialne igre, gibalne igre in gibanje nasploh, rajalne igre, lutke. 1 1,0 

- Socialne igre. 1 1,0 

- Spontana igra, poimenovanje (igra Kaj vidiš?) in iskanje parov. 1 1,0 

- Telovadba in gibalne igre. 1 1,0 

- Usvajanje izrazov v otrokovem maternem jeziku in predstavitev 

otrokove družine preko fotografij, demonstracija. 

1 1,0 

- Vadbene ure in naravoslovne dejavnosti. 1 1,0 

- Večjezično učenje pesmic, alternativni pristop – znakovni jezik, 

družabne igre, izštevanke (večjezično). 

1 1,0 

- Vse dejavnosti. 1 1,0 

- Vse načrtovane dejavnosti, razgovor ob slikah. 1 1,0 

- Z lutko, s prstnimi igricami. 1 1,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 41 je razvidno, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji z različnimi dejavnostmi, ki se 

nanašajo na vsa področja kurikuluma, vključujejo neslovensko govoreče otroke v govorno 

okolje vrstnikov. Z omenjenimi dejavnostmi otroke spodbujajo k socializaciji, integraciji in s 

tem k usvajanju jezika, ki je najučinkovitejše tedaj, ko neslovensko govoreči otroci sprejmejo 

govorce zanje drugega/tujega jezika.  

Da je prepletanje oz. povezovanje dejavnosti vseh kurikularnih področji za predšolske otroke 

izrednega pomena, navaja tudi »Načelo horizontalne povezanosti« (1999: 14), ki opisuje 

povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih vidikov 

otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni 

in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja.   

 

Sedmo raziskovalno vprašanje se nanaša na področje dela vzgojiteljic/vzgojiteljev z 

neslovensko govorečimi otroki.  

Zanimalo nas je, kako vzgojiteljice/vzgojitelji v skupini vključujejo neslovensko govoreče 

otroke v govorno okolje vrstnikov in pri katerih dejavnostih (področja dejavnosti) opazijo 

največjo integracijo.  
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Kot najpogosteje navedene dejavnosti, ki jih uporabljajo za vključevanje neslovensko 

govorečih otrok v govorno okolje vrstnikov, vzgojiteljice/vzgojitelji navajajo ples in 

aktivnosti, povezane s plesom (86 %), pripovedovanje ob slikanicah in petje pesmic (več kot 

tri četrtine anketiranih) ter izražanje preko likovne umetnosti (72 %).  

Anketirani menijo, da področje jezika omogoča najučinkovitejšo integracijo neslovensko 

govorečih otrok, pri tem pa utemeljujejo, da je omenjeno področje najbolj povezano z 

usvajanjem jezika, saj mu pripisujejo tako verbalno kot neverbalno komunikacijo ter uporabo 

pripomočkov (slikanice, pravljice, aplikati), ki pripomorejo k usvajanju drugega/tujega jezika 

in vključitvi v delo in življenje v oddelku.  

Vzgojiteljice/vzgojitelji z različnimi dejavnostmi in preko vseh kurikularnih področij 

vključujejo neslovensko govoreče otroke v govorno okolje vrstnikov.  

 

 

14. Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelji smo spraševali, kako pomembno vlogo ima po njihovem mnenju 

vzgojiteljica oz. vzgojitelj pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok. 

Njihovi odgovori so predstavljeni v Tabeli 42.  

 

Tabela 42: Pomembnost vzgojiteljičine/vzgojiteljeve vloge pri usvajanju drugega/tujega jezika 

neslovensko govorečih otrok 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Rang
15

 1 13 13,0 

- Rang 2 35 35,0 

- Rang 3 32 32,0 

- Rang 4 20 20,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelji so se na vprašanje o pomembnosti vzgojiteljičine/vzgojiteljeve vloge 

pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok najpogosteje opredelili za 

odgovor, ki vlogi vzgojiteljice/vzgojitelja pripisuje srednjo stopnjo pomembnosti (rang 2 – 35  

                                            
15

 Rangi predstavljajo pomembnost vloge vsakega izmed naštetih dejavnikov vplivanja, pri čemer je 

najpomembnejša vloga vrednotena s 4 (rang 4), najmanj pomembna pa z 1 (rang 1).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Jasmina Novak: Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

 

 

 
129 

% in rang 3 – 32 %), 20 % je takih, ki omenjeni vlogi pripisuje visoko stopnjo pomembnosti 

(20 %), najmanj odgovorov pa se nanaša na nizko stopnjo pomembnosti, za katero se je 

odločilo le 13 %.  

Dobljeni podatki o pomembnosti vzgojiteljičine/vzgojiteljeve vloge nam povedo, da se 

anketirani zavedajo pomena svoje vloge pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok, vendar se težave pogosto pojavljajo zaradi nespretnosti, pomanjkljivega 

znanja in skopih izkušenj, ki jih imajo z neslovensko govorečimi otroki. 

 

 

15. Vloga staršev pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,kako pomembno vlogo imajo po njihovem mnenju 

starši pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok. Njihovi odgovori so 

predstavljeni v Tabeli 43. 

 
Tabela 43: Pomembnost vloge staršev pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok 

 

 Frekvenca Odstotek 

 Rang 1 40 40,0 

Rang 2 11 11,0 

Rang 3 11 11,0 

Rang 4 38 38,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 43 lahko razberemo, da so mnenja vzgojiteljic/vzgojitelji o pomembnosti vloge 

staršev pri usvajanju drugega/tujega jezika zelo deljena, saj najvišji odstotek odgovorov 

predstavljata nasprotujoča si odgovora. 40 % anketiranih meni, da ima vloga staršev nizko 

stopnjo pomembnosti, 38 % pa je takih, ki tem pripisuje visoko stopnjo pomembnosti.  

Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da so mnenja vzgojiteljic/vzgojiteljev o pomembnosti 

vloge staršev pri usvajanju drugega/tujega jezika zelo deljena, prav tako je tudi sodelovanje s 

starši pri posameznih vzgojiteljicah/vzgojiteljih bolj ali manj zaželeno. Rezultat je 

presenetljiv, saj bi vzgojiteljice oz. vzgojitelji morali upoštevati temeljno načelo kurikuluma 
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(»Načelo sodelovanja s starši«, 1999: 15), ki staršem pripisuje pomembno mesto pri razvoju 

ter vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok.  

 

 

16. Vpliv okolja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,kako pomemben vpliv ima po njihovem mnenju 

okolje pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok.Njihovi odgovori so 

predstavljeni v Tabeli 44. 

 

Tabela 44: Pomembnost vloge okolja pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok 

 

 Frekvenca Odstotek 

 Rang 1 34 34,0 

Rang 2 27 27,0 

Rang 3 21 21,0 

Rang 4 18 18,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelji na osnovi podatkov, predstavljenih v Tabeli 44, o pomembnosti 

okolja pri usvajanju drugega/tujega jezika najpogosteje (34 %) pripisujejo nizko stopnjo 

pomembnosti, sledi srednja stopnja, ki predstavlja 27 % in 21 % anketiranih, 18 % 

anketiranih pa omenjenem dejavniku pripisuje visoko stopnjo pomembnosti. 

Okolje je pomemben dejavnik pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih 

otrok, saj je sredstvo motivacije in spodbud, ki jih ti pridobivajo s pomočjo zunanjih 

dražljajev. Kako hitro in v kolikšni meri bo otrok usvojil zanj drugi/tuji jezik, je v veliki meri 

odvisno od okolja, saj je okolje tisti dejavnik, ki pri otroku spodbuja proces usvajanja 

»novega« jezika. V okolju so pomembni tudi »pomembni odrasli«, ki predstavljajo še dodatno 

motivacijo za usvajanje slovenskega jezika.  
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17. Vloga vrstnikov pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,kako pomembno vlogo imajo po njihovem mnenju 

vrstniki pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok. Njihovi odgovori so 

predstavljeni v Tabeli 45. 

 

Tabela 45: Pomembnost vloge vrstnikov pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok 

 

 Frekvenca Odstotek 

 Rang 1 13 13,0 

Rang 2 27 27,0 

Rang 3 36 36,0 

Rang 4 24 24,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov (Tabela 45) lahko razberemo, da vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok vrstnikom v 24 % 

pripisujejo najvišjo stopnjo pomembnosti, le 13 % pa je takih, ki vlogo teh ocenjujejo kot 

manj pomembno.  

 

 

18. Vpliv dejavnikov na usvajanje slovenščine neslovensko govorečih otrok  

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,kateri dejavnik po njihovem mnenju najbolj vpliva na 

usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok. Njihovi odgovori so 

predstavljeni v Tabelah od 46 do 52.  

 

Tabela 46: Ali socialni položaj družine vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok? 

Socialni položaj 

družine Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 38 38,0 

- Ni izbrano 62 62,0 

Skupaj 100 100,0 
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Tabela 47: Ali izvorni (materni) jezik vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok? 

 

Izvorni (materni 

jezik) Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 30 30,0 

- Ni izbrano 70 70,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 48: Ali okolje, iz katerega otrok prihaja, vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika 

neslovensko govorečih otrok? 

 

Okolje iz katerega 

prihaja Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 39 39,0 

- Ni izbrano 61 61,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 49: Ali stopnja razumevanja in razvoja maternega jezika vpliva na usvajanje 

drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok? 

 

Stopnja razumevanja in 

razvoja maternega jezika Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 31 31,0 

- Ni izbrano 69 69,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Tabela 50: Ali uporaba maternega jezika doma vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika 

neslovensko govorečih otrok? 

 

Uporaba maternega 

jezika doma Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 34 34,0 

- Ni izbrano 66 66,0 

Skupaj 100 100,0 
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Tabela 51: Ali starost otroka vpliva na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko 

govorečih otrok? 

 

Starost otroka Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 21 21,0 

- Ni izbrano 79 79,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Tabela 52: Ali individualne lastnosti posameznika vplivajo na usvajanje drugega/tujega jezika 

neslovensko govorečih otrok? 

 

Individualne lastnosti 

posameznika Frekvenca Odstotek 

 - Je izbrano 53 53,0 

- Ni izbrano 47 47,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Na vprašanje, ki se glasi: »Kateri dejavniki po Vašem mnenju najbolj vplivajo na usvajanje 

drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok?«, se je več kot polovica (53 %) 

anketiranih vzgojiteljic/vzgojiteljev opredelilo za dejavnik, ki opisuje individualne lastnosti 

posameznika. Sledita dejavnika, ki pomembnost za usvajanje jezika neslovensko govorečih 

otrok pripisujeta okolju, iz katerega neslovensko govoreči otrok prihaja (39 %), in posledično 

socialnemu položaju/statusu družine (38 %), najmanjši vpliv na usvajanje jezika pa ima po 

mnenju anketiranih starost otroka, za katero se je opredelilo zgolj 21 % vseh anketiranih. Za 

ostale tri naštete dejavnike (izvorni – materni jezik, stopnja razumevanja in razvoja maternega 

jezika  ter uporaba maternega jezika doma) se je opredelila skoraj tretjina 

vzgojiteljic/vzgojiteljev. 
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19. Dodatne ure slovenščine v vrtcih za neslovensko govoreče otroke 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, ali vrtec, v katerem delujejo, spodbuja in omogoča 

uvedbo dodatnih ur slovenščine za otroke, katerih materinščina ni slovenščina. Njihovi 

odgovori so predstavljeni v Tabeli 53. 

Tabela 53: Ali vrtci, v katerih vzgojiteljice/vzgojitelji delujejo, spodbujajo in omogočajo uvedbo 

dodatnih ur slovenščine za otroke, katerih materinščina ni slovenščina? 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Da 13 13,0 

- Ne 76 76,0 

- Odvisno od jezika oz. okolja, 

iz katerega otrok prihaja 

7 7,0 

- Drugo 4 4,0 

  Skupaj 100 100,0 

 

Iz Tabele 53 je razvidno, da več kot tri četrtine vrtcev, v katerih delujejo anketirani, ne 

spodbuja oz. omogoča dodatnih ur slovenščine za otroke, katerih materinščina ni slovenščina, 

le 13 % pa je takih, v katerih neslovensko govoreče otroke spodbujajo pri učenju slovenščine 

in so deležni dodatnih ur slovenščine. 4 % anketiranih je na zgoraj navedeno vprašanje 

odgovorili z rubriko »Drugo« in jo v nadaljevanju tudi utemeljilo (Tabela 54).  

 
 
Tabela 54: Odgovori na vprašanje o spodbujanju in omogočanju dodatne pomoči 

neslovensko govorečim otrokom, navedeni pod odgovor »drugo« 

 

 Frekvenca Odstotek 

  96 96,0 

- Delno spodbujeni v okviru načrtovanega programa vzgojiteljice, 

ne pa z dodatnimi urami. 

1 1,0 

- Otrok iz Francije je imel prevajalca, ki ga je ponudil starš. 1 1,0 

- Premalo izkušenj in znanja imamo in skope smernice za delo; 

vzgojitelji se moramo znajti sami (to je težko – potrebovali bi 

strokovno pomoč in usposabljanja). 

1 1,0 

- Spoznavanje kulture države, iz katere otrok prihaja. 1 1,0 

Skupaj 100 100,0 
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19.1 Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali, katerim neslovensko govorečim otrokom, vrtec 

v katerem delujejo, omogoča dodatne ure slovenščine 

 

Tabela 55: Katerim neslovensko govorečim otrokom vrtci omogočajo dodatne ure 

slovenščine? 

 

 Frekvenca Odstotek 

  92 92,0 

 - Neslovensko govorečim otrokom ni nudena. 1 1,0 

- Če se izkaže,da bo otroku oz. družini Slovenija država stalnega 

bivanja (ni le prehodna). 

1 1,0 

- Pomoč je nudena vsem neslovensko govorečim otrokom,  pri 

katerih opazimo, da bo otrok brez pomoči težko usvojil slovenski 

jezik. 

1 1,0 

- Pomoč je nudena romskim otrokom. 1 1,0 

- Romom je pomoč nudena, ostalim neslovensko govorečim otrokom 

pa ne. 

1 1,0 

- Romski otroci. 1 1,0 

- Romskim otrokom je pomoč nudena, ostalim pa ne. 1 1,0 

- Romskim otrokom je pomoč nudena, saj so tretirani kot ogrožena 

skupina prebivalstva. 

1 1,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Tabela 55 nam prikazuje utemeljitve oz. odgovore na vprašanje, ki se glasi: »Katerim 

neslovensko govorečim otrokom vrtec, v katerem delujete, omogoča dodatne ure 

slovenščine?« Anketirane vzgojiteljice oz. anketirani vzgojitelji so največkrat navajali 

odgovore, iz katerih je razvidno, da so dodatne ure slovenščine nudene predvsem romskim 

otrokom, omenjajo še otroke, pri katerih je opaziti, da bodo brez dodatne pomoči težje 

usvojili jezik, in otroke, za katere bo Slovenija postala država stalnega bivanja. 

 

20. Pomembnost vzgojiteljeve vloge pri usvajanju slovenskega jezika neslovensko govorečih 

otrok 

 

Vzgojiteljice/vzgojitelje smo spraševali,katero stopnjo pomembnosti pripisujejo njihovi vlogi 

– vlogi vzgojiteljice/vzgojitelja pri usvajanju slovenskega jezika neslovensko govorečih otrok. 

Njihovi odgovori so predstavljeni v Tabeli 56. 
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Tabela 56: Pomembnost vloge vzgojiteljice/vzgojitelja pri usvajanju slovenskega jezika 

neslovensko govorečih otrok. 

 

 Frekvenca Odstotek 

 - Zelo pomembna 67 67,0 

- Pomembna 31 31,0 

- Manj pomembna 

- Nepomembna 

2 

0 

2,0 

0 

Skupaj 100 100,0 

 

Na vprašanje o stopnji pomembnosti vzgojiteljičine/vzgojiteljeve vloge pri usvajanju 

slovenščine neslovensko govorečih otrok je več kot polovica (67 %) anketiranih lastno vlogo 

ocenila kot zelo pomembno, 31 % kot pomembno in 2 % kot manj pomembno. Prav nihče ni 

lastne vloge ocenil kot nepomembne, iz česar lahko sklepamo, da se vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji zavedajo pomembnosti lastne vloge in vplivanja, ki ga imajo na usvajanje 

slovenščine pri neslovensko govorečih otrocih.  

 

 

Osmo raziskovalno vprašanje zajema odgovore treh vprašanj anketnega vprašalnika, ki se 

vsebinsko nanašajo na mnenja vzgojiteljic/vzgojiteljev o pomembnosti vplivanja 

vzgojiteljic/vzgojiteljev, staršev, okolja in vrstnikov na usvajanje drugega/tujega jezika 

neslovensko govorečih otrok. Zanimalo nas je, kdo oz. kaj od naštetih ima po mnenju 

vzgojiteljic/vzgojiteljev največji vpliv, kako vzgojiteljice/vzgojitelji doživljajo oz. ocenjujejo 

lastno vlogo pri usvajanju slovenskega jezika ter vpliv organizacije – vrtca in z njim povezano 

spodbujanje in omogočanje uvedb dodatnih ur slovenščine za neslovensko govoreče otroke.  

Anketirane/anketirani vzgojiteljice/vzgojitelji so na vprašanje »Kdo ima po Vašem mnenju 

najpomembnejšo vlogo pri usvajanju drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok?« 

odgovarjali s pomočjo ocenjevane lestvice. Zanimalo nas je, kako bodo vrednotili 

pomembnost vloge vsakega naštetega dejavnika vplivanja na usvajanja jezika. Iz rezultatov 

deskriptivne statistike, predstavljene v Tabelah od 42 do 45, je razvidno, da največjo 

pomembnost pripisujejo vzgojiteljičini/vzgojiteljevi vlogi, sledi vloga staršev in vrstnikov, 

najmanjšo pomembnost pa pripisujejo okolju.  

Skladno z zgoraj navedeno pomembnostjo vloge vzgojiteljice/vzgojitelja med ostalimi 

naštetimi dejavniki vplivanja na usvajanje slovenskega jezika neslovensko govorečih otrok  

nas je zanimala tudi stopnja pomembnosti vzgojiteljičine/vzgojiteljeve vloge, ki si jo 
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anketirani pripisujejo. Kar 67 % vzgojiteljic/vzgojiteljev lastno vlogo ocenjuje kot zelo 

pomembno, 31% kot pomembno in 2 % kot manj pomembno. Nihče od anketiranih ne meni, 

da je njegova vloga nepomembna. Na osnovi rezultatov o pomembnosti vloge 

vzgojiteljice/vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok lahko 

sklepamo, da je vloga vzgojiteljice/vzgojitelja v omenjenem procesu ključnega pomena, saj v 

popolnosti zapolnjuje vse segmente, ki so del procesa »obravnave« neslovensko govorečih 

otrok. Pri tem pa ima zelo pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalna institucija (vrtec), ki 

v sodelovanju s kompetentno/kompetentnim vzgojiteljico/vzgojiteljem tvorita celoto za 

uspešno integracijo in s tem ustrezno klimo za usvajanje slovenskega jezika neslovensko 

govorečih otrok. 

Iz rezultatov, predstavljenih v Tabeli 53, je razvidno, da vrtci, v katerih anketirani delujejo, v 

kar 76 % ne spodbujajo in ne omogočajo dodatnih ur slovenščine za otroke, katerih 

materinščina ni slovenščina. Pomoč najpogosteje nudijo romskim otrokom (romski asistent), 

ostalim neslovensko govorečim pa ne.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov osmega raziskovalnega vprašanja lahko povzamemo, da 

je vloga vzgojiteljice/vzgojitelja pri usvajanju slovenskega jezika neslovensko govorečih 

otrok ključnega pomena, saj je vzgojiteljica/vzgojitelj tista/tisti pomembni odrasli, ki 

neslovensko govorečega otroka sprejme, integrira in je njegov jezikovni vzor, ko drugi/tuji 

jezik začne usvajati in ga tekom procesa usvoji v tolikšni meri, da mu služi kot »integracijski 

pripomoček« in sredstvo komunikacije z vrstniki ter okoljem, v katerem živi.  
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SKLEP 

Na podlagi opredelitve problema, ciljev in raziskovalnih vprašanj ter na osnovi rezultatov 

empiričnega dela raziskave lahko povzamemo naslednje ugotovitve: 

 

V raziskavo je bilo vključenih sto vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki delujejo v vrtcih na območju 

Dolenjske in Bele krajine. Anketiranke oz. anketiranci so odgovarjali na vprašanja v 

anketnem vprašalniku, ki je bil razdeljen na dva dela. Prvi del je zajemal »splošna« vprašanja, 

povezana s spolom, starostjo, delovno dobo, območjem vrtca in vključitvijo neslovensko 

govorečih otrok v oddelke, v drugem delu pa so bila vprašanja, vezana na izkušnje, ki jih 

imajo vzgojiteljice/vzgojitelji pri delu z neslovensko govorečimi otroki pri usvajanju 

slovenščine. Več kot tri četrtine (77 %) anketiranih je v oddelku že imelo vključenega vsaj 

enega neslovensko govorečega otroka, na podlagi česar lahko sklepamo, da predstavljeni 

rezultati in ugotovitve temeljijo na izkušnjah vzgojiteljic oz. vzgojiteljev in so odsev 

praktičnega dela z neslovensko govorečimi otroki oz. otroki, ki jim je slovenščina drugi/tuji 

jezik.  

Tema magistrskega dela oz. raziskava, predstavljena v empiričnem delu, izhaja tako iz 

teoretičnih izhodišč strokovnjakov o delu s predšolskimi otroki; ti opozarjajo na postmoderni 

čas, ki je čas globalizacije in vse večjega priseljevanja tujcev in njihovih otrok na območje 

Republike Slovenije (območje Dolenjske in Bele krajine), kakor tudi iz izkušenj, ki jih imajo 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri delu z neslovensko govorečimi otroki. Podrobneje sta nas 

zanimala proces usvajanja jezika oz. drugega/tujega jezika za otroke, ki jim slovenščina ni 

materini jezik, in vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri usvajanju slovenskega jezika.  

 

Raziskave (Kranjc, 2008: 133) namreč kažejo, da: 

- se v slovensko osnovno šolo in vrtce vsako leto vključujejo otroci, za katere je slovenščina 

drugi/tuji jezik. To so otroci priseljencev (otroci staršev iz bivših jugoslovanskih republik, 

EU, drugih delov sveta) in azilantov, pa tudi Romi
16

, ki se zaradi sociokulturnih okoliščin 

slovenščine pred vstopom v vrtec ali šolo še niso naučili; 

- otroci, ki ne znajo slovensko, imajo pravico do drugačnega (dodatnega) pouka slovenščine 

le prvo leto šolanja v obsegu dveh šolskih ur, kaže pa se potreba po drugačnem načinu, 

oblikah, metodah, vsebini in ciljih dela tako v vrtcu kot v šoli; 

                                            
16

 Poleg dodatka h Kurikulu za vrtce za narodnostno mešani področji je Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje potrdil dodatek h Kurikulu za vrtce za Rome. 
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- profil učitelja in vzgojitelja, ki naj bi izvajal tako delo, ni posebej določen. Vzgojitelji in 

učitelji večinoma nimajo izkušenj s poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar 

gotovo ne pripomore k temu, da bi bila akomodacija v vrtcu uspešnejša oz. učni uspeh v šoli 

boljši; 

- kaže se velika potreba po izobraževanju vzgojiteljev in učiteljev, ki se srečujejo s to 

problematiko. 

 

Iz povedanega sledi, da je v prihodnje potrebno: 

- razviti gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika za otroke; 

- ugotoviti potrebe vzgojiteljev in učiteljev, ki v vrtcih in osnovnih šolah poučujejo otroke, ki 

slovenščine še ne znajo, in na podlagi ugotovitev zanje pripraviti ustrezne izobraževalne 

seminarje ter tako omogočiti strokovno poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika; 

- še naprej raziskovati usvajanje in učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri otrocih. 

Gre namreč za področje, ki je v veliki meri pri nas še neraziskano, zato bi bila vsaka raziskava 

za nadaljnji razvoj tovrstne didaktike izredno dobrodošla, še posebej zato, ker se s to 

problematiko soočajo tudi vzgojitelji in učitelji v zdomstvu, zamejstvu in izseljenstvu 

(Kranjc, 2008: 133).  

 

Vrtec mora ponuditi poučevanje tujega jezika, slovenščine kot tujega jezika (za otroke, 

katerih materinščina ni slovenščina), materinščine (za otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina) ter dodatno učenje govora (za govorne šibke otroke iz socialno in kulturno manj 

ugodnega okolja). O vključitvi otrok v poučevanje tujega jezika, slovenščine in materinščine 

za neslovensko govoreče otroke se na osnovi v vrtcu podane strokovne informacije odločijo 

starši otrok; za dodatno učenje govora se odloči vrtec glede na specifično socialno in 

demografsko strukturo otrok, vključenih v vrtec.  

Tuji jezik, materinščino in slovenščino kot tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne ure, ki jih v 

času bivanja otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Za namen 

izvajanja navedenih dejavnosti se oblikuje skupina otrok (za poučevanje slovenščine in 

materinščine lahko tudi starostno heterogene skupine otrok ali skupine iz več vrtčevskih enot 

ali vrtcev). Vse skupine morajo biti primerno velike, da bi se otroci lahko učili jezika v skladu 

z načeli komunikacijskega modela. Delo je lahko individualno ali skupinsko in gre v smeri 

iskanja pristopov poučevanja, ko se otroci učijo slovenščine tudi od slovensko govorečih 

vrstnikov.  
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Dodatne ure slovenščine kot tujega jezika in materinščine za neslovensko govoreče otroke so 

namenjene otrokom vseh starosti v vrtcu, katerih materinščina ni slovenščina; deležni pa so 

jih v tistem šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v vrtec. Dodatne ure za učenje govora 

se zagotovi tako, da vrtec, ki ima v določenem šolskem letu specifično socialno ali 

demografsko strukturo vključenih otrok, dobi dodatna sredstva za bolj intenzivno delo pri 

spodbujanju razvoja in učenja govora govorno šibkih otrok (velja za vse starosti otrok, 

vključenih v vrtec). Dodatne ure in s tem dodatne dejavnosti potekajo v času bivanja otrok v 

vrtcu, torej tudi v času izvajanja kurikuluma (2011: 88). 

 

Čeprav je v Kurikulumu za vrtce (1999) moč prebrati, da so se sestavljavci zavedali 

večplastnosti problema in dejstva, da se tudi na področjih, kjer ne živita avtohtoni narodni 

skupnosti, v vrtec vpisujejo otroci, ki jim slovenščina ni prvi jezik, pa se je doslej o potrebah 

(dodatnega) jezikovnega izobraževanja otrok in mladostnikov razmišljalo precej malo. Poleg 

novih priseljencev (otrok azilantov in otrok tujcev, ki se vključujejo bodisi v slovenske bodisi 

v mednarodne vrtce) to skupino oblikujejo predvsem otroci, ki so že dlje časa vključeni v 

slovenske vrtce, vendar je slovenščina njihov drugi jezik (npr. otroci iz bivših jugoslovanskih 

republik). Vzgojitelji za delo v takih posebnih situacijah nimajo nobenih smernic (gradiv), ki 

bi jim bile v pomoč pri »poučevanju« takih otrok v sedanjem šolskem sistemu, z izjemo 

prvega leta, ko se otrok vključuje v slovensko šolo (dopolnilnemu pouku slovenščine sta 

namenjeni dve uri, pri čemer profil učitelja ni določen), pa tudi ni predvidenih ur, namenjenih 

otrokom s takimi potrebami. Prav tako tudi ni posebnega izobraževanja vzgojiteljev, ki se 

srečujejo s tem problemom (Kranjc, 2008: 133). 

 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko povzamemo, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri delu z 

neslovensko govorečimi otroki za usvajanje slovenskega jezika najpogosteje uporabljajo 

individualno obliko dela, metode dela pa prilagajajo na osnovi opazovanja in demografskega 

položaja neslovensko govorečih otrok (romski otroci, otroci iz držav bivše Jugoslavije, otroci 

iz evropskih in neevropskih držav). Pri metodah dela je moč opaziti, da vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji najpogosteje uporabljajo metode oz. pristope pedagoškega dela, ki temeljijo na 

neverbalni komunikaciji, sledijo jim metode, ki že vključujejo elemente verbalizacije, saj 

otrok tekom procesa usvajanja jezika postopoma prehaja iz nižje na vse višjo raven 

razumevanja in rabe slovenskega jezika.  
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Neslovensko govoreči otroci se soočajo z mnogoterimi težavami, ki so povezane tako s 

socializacijo in integracijo kakor tudi s težavami, povezanimi s procesom usvajanja zanj 

drugega/tujega jezika. Vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri usvajanju drugega/tujega jezika 

najpogosteje omenjajo težave, ki so del besedoslovne in glasoslovne jezikovne ravnine, 

kamor uvrščamo nerazumevanje povedanega (pravila, navodila, dogovori) in težave pri izreki 

oz. tvorjenju besed, besednih zvez, stavkov in povedi.  

Po mnenju anketiranih na usvajanje jezika neslovensko govorečih otrok vpliva več 

dejavnikov. Na podlagi rezultatov lahko opazimo, da več kot polovica anketiranih vzgojiteljic 

in vzgojiteljev meni, da na usvajanje jezika vpliva tako socialni kot tudi demografski položaj 

neslovensko govorečih otrok oz. njihovih družin.  

Proces usvajanja jezika je individualen proces, ki od vzgojiteljic/vzgojiteljev zahteva 

individualno obravnavo, prilagajanje postopkov in načinov dela vsakemu neslovensko 

govorečemu otroku posebej. Vzgojiteljice oz. vzgojitelji menijo, da na usvajanje 

drugega/tujega jezika najbolj vplivajo naslednji dejavniki: individualne lastnosti posameznika 

(53 %), okolje iz katerega neslovensko govoreči otrok prihaja (39 %), uporaba maternega 

jezika doma (34 %), stopnja razumevanja in razvoj maternega jezika (31 %) in izvorni jezik 

oz. podobnost med otrokovim maternim in drugim jezikom (38 %).  

Poleg usvajanja jezika neslovensko govorečih otrok pa ima vzgojiteljica oz. vzgojitelj 

pomembno vlogo pri socializaciji in vključevanju oz. integraciji. Na vseh kurikularnih 

področjih in z različnimi dejavnostmi neslovensko govoreče otroke spodbujajo k integraciji in 

vključevanju v govorno okolje vrstnikov.  

Anketirani so na vprašanje o pomembnosti vloge vzgojitelja, staršev, okolja in vrstnikov 

odgovorili, da imata pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok najpomembnejšo 

vlogo vzgojiteljica/vzgojitelj in vrstniki, staršem in okolju pa pripisujejo nižjo stopnjo 

pomembnosti.  

Za integracijo in »uspešno« pedagoško delo z neslovensko govorečimi predšolskimi otroki, ki 

usvajajo zanje drugi/tuji jezik, ima poleg vzgojiteljičine oz. vzgojiteljeve vloge zelo 

pomembno mesto tudi organizacija – vrtec, v katerem vzgojiteljice oz. vzgojitelji delujejo in 

ki ga otroci obiskujejo. Vrtec s spodbudno in neslovensko govorečim otrokom naklonjeno 

pozitivno klimo omogoča formalnosti, ki omenjenim otrokom v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi akti pripadajo oz. so do njih upravičeni. Iz predstavljenih rezultatov je 

razvidno, da več kot tri četrtine (76 %) vrtcev, v katerih anketirani delujejo, ne spodbuja oz. 

omogoča dodatnih ur slovenščine za otroke, katerih materinščina ni slovenščina. 
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Nenaklonjenost predšolskih institucij neslovensko govorečim otrokom pa vzgojiteljicam oz. 

vzgojiteljem še dodatno otežujejo delo z njimi. 

Bela knjiga (2011: 89) navaja, da slovenščino in materinščino otroke poučujejo ustrezno 

usposobljeni strokovnjaki (merila določijo jezikoslovne stroke), dodatno učenje govora pa 

izvaja vzgojitelj predšolskih otrok; za ta namen dobi vrtec dodatna sredstva. 

Za poučevanje tujega jezika, slovenščine in materinščine za otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina ter za učenje govora za govorno šibke otroke morajo biti pripravljena in na 

Strokovnem svetu za splošno izobraževanje sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, 

ustrezni učni pripomočki in gradiva (pripravijo jih jezikoslovne stroke v povezavi z 

razvojnopsihološko in pedagoško stroko) (2011: 89).  

 

Vzgojiteljice lastno vlogo pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok  s 67 % 

ocenjujejo kot zelo pomembno in 31 % kot pomembno. Rezultati nam povedo, da se 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji zavedajo pomembnosti lastne vloge, vendar so njihove 

kompetence in znanja pri delu z neslovensko govorečimi otroki pomanjkljiva oz. bi 

potrebovale oz. potrebovali še dodatna izobraževanja, primerne smernice, didaktične 

pripomočke in usmeritve za pedagoško delo z neslovensko govorečimi otroki, ki usvajajo  

drugi/tuji jezik.  

 

Na osnovi zastavljenih ciljev in rezultatov raziskave lahko povzamemo, da je vloga 

vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri usvajanju slovenščine ključnega pomena. Na osnovi 

predstavljenih rezultatov lahko povzamemo, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji veliko pozornosti 

namenjajo usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. Z različnimi pristopi (metode 

in oblike dela) otroke, za katere slovenščina ni materinščina, vključujejo v vzgojno-

izobraževalne programe predšolske vzgoje s poudarkom na uspešni integraciji in posledično 

uspešnem usvajanju slovenskega jezika. Otroke vključujejo v dejavnosti  na vseh področjih 

kurikuluma, da bi kar najhitreje usvojili jezik okolja, v katerem živijo.  

 

Rezultati raziskave so relevantni za nadaljnje raziskovanje in oblikovanje didaktičnih 

pripomočkov za usvajanje slovenščine neslovensko govorečih otrok. V delu so predstavljene 

težave, s katerimi se soočajo neslovensko govoreči otroci pri usvajanju jezika, kar predstavlja 

odlično izhodišče oz. smernice za oblikovanje oz. pripravo gradiv, ki bodo temeljila na 

konkretnih izkušnjah vzgojiteljic oz. vzgojiteljev pri delu z neslovensko govorečimi otroki. 
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Na osnovi teoretičnih izhodišč in raziskovalnega dela  predlagamo, da bi bilo v prihodnje 

potrebno razviti gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter ugotoviti 

potrebe vzgojiteljev in učiteljev, ki v vrtcih in osnovnih šolah izobražujejo neslovensko 

govoreče otroke, in na podlagi ugotovitev zanje pripraviti ustrezne izobraževalne seminarje 

ter tako omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje iz slovenščine kot drugega/tujega jezika. 
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PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj! 

 

Sem Jasmina Novak, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Vloga vzgojitelja pri 

usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok želim raziskati, kakšna je vloga 

vzgojitelja pri usvajanju jezika glede na demografski in socialni položaj neslovensko 

govorečih otrok, ki jim slovenščina ni materni jezik. Prosim Vas, da mi pomagate pri izvedbi 

raziskave, in sicer tako, da izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen in ne razkriva 

identitete nikogar od vprašanih. Zbrane podatke bom uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Zaradi večje preglednosti v vprašalniku za oba spola uporabljam le eno, moško obliko 

izrazov, v interpretacijah pa bom uporabljala tako moško kot žensko obliko izrazov.  

Za vašo pripravljenost za sodelovanje in pomoč se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem ter 

Vam želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu.  

 

                                                                                                           S spoštovanjem,  

Jasmina Novak, dipl. vzg.  

 

 

1. Spol: 

a) Ženski. 

b) Moški. 

 

2. Starost: 

a) Od 20 do 29 let. 

b) Od 30 do 39 let. 

c) Od 40 do 49 let. 

č) Več kot 50 let. 

 

3. Delovna doba: 

a) Od 0 do 4 let. 

b) Od 5 do 9 let. 

c) Od 10 do 18 let. 

č) Več kot 19 let. 

 

4.  Območje vrtca, v katerem delate: 

a) Dolenjska. 

b) Bela krajina. 

 

5. Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka, čigar slovenščina ni bila materni 

jezik? 

a) Da. 

b) Ne. 
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6. S katero obliko dela najpogosteje spodbujate neslovensko govoreče otroke pri 

usvajanju slovenskega jezika? Izmed ponujenih odgovorov izberite enega. 

a) Individualno delo. 

b) Skupinsko delo. 

c) Skupno delo. 

č) Drugo: ________________________________________________________________. 

 

 

 

7. Katere metode dela najpogosteje uporabljate z namenom usvajanja jezika 

neslovensko govorečih otrok? 

Metode dela vrednotite glede na pogostost uporabe, najvišjo vrednost predstavlja število 8, 

najnižjo 1. 

__ Metoda demonstracije. 

__ Metoda razlaganja. 

__ Metoda pripovedovanja. 

__ Metoda lastne aktivnosti otrok. 

__ Metoda spodbujanja otrokovega razumevanja. 

__ Metoda poslušanja. 

__ Metoda pogovora. 

__ Metoda pojasnjevanja. 

 

 

8. Oblike in metode dela pri neslovensko govorečih otrocih izbirate in prilagajate na 

osnovi (izmed ponujenih odgovorov izberite enega): 

a) opazovanja, 

b) države, iz katere prihaja, 

c) maternega (izvornega) jezika, 

č) socialnega položaja družine. 

 

 

9. V spodnjih tabelah so navedene skupine (4) neslovensko govorečih otrok. Pri vsaki 

našteti skupini otrok označite, kateri pristop najpogosteje uporabljate za uspešno 

usvajanje slovenskega jezika.  

 

 

9. a: Pristopi glede na oblike dela: 

 

 

 

 

                       Neslovensko           

Oblike                     govoreči 
     dela                       

Romski 

otroci. 
Otroci iz držav 

bivše Jugoslavije. 
Otroci iz 

evropskih držav. 
Otroci iz 

neevropskih držav. 

Individualno delo.     
Delo po skupinah.     
Skupno delo.     
Delo v dvojicah.     
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9. b: Pristopi glede na metode dela. 

 

 

10. S katerimi težavami se pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 

najpogosteje soočajo neslovensko govoreči otroci?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

11. Ali pri svojem delu opažate, da prihaja do razlik v procesu usvajanja slovenskega 

jezika glede na demografski (iz katere države prihaja) in socialni položaj neslovensko 

govorečih otrok? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

11. a Če ste na zgoraj navedeno vprašanje odgovorili z »da«, utemeljite, kje v procesu se 

pojavljajo razlike. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

12. Izvorni (materni) jezik na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih 

otrok: 

a) zelo vpliva. 

b) vpliva. 

c) ne vpliva. 

 

13. Podobnost med jeziki (materni in drugi jezik) omogoča lažje in hitrejše razumevanje 

ter usvajanje »novega« jezika: 

a) Da. 

b) Ne.  

 

14. Socialni status družine, katere del je neslovensko govoreči otrok, na usvajanje 

drugega/tujega jezika: 

a) zelo vpliva. 

b) vpliva. 

c) ne vpliva. 

                      Neslovensko  
    Metode                          govoreči                                    

       Dela 

 
Romski otroci. 

Otroci iz držav 

bivše 

Jugoslavije. 

Otroci iz 

evropskih držav. 
Otroci iz 

neevropskih držav. 

Metoda demonstracije.     
Metoda razlaganja.     
Metoda pripovedovanja.     
Metoda lastne aktivnosti.     
Metoda spodbujanja otrokovega 

razumevanja. 
    

Metoda poslušanja.     
Metoda pogovora.     
Metoda pojasnjevanja.     
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15. Katera področja dejavnosti po Vašem mnenju omogočajo najbolj učinkovito 

integracijo neslovensko govorečih otrok? Izmed ponujenih odgovorov izberite najmanj 

enega in največ tri odgovore. 

a) Jezik. 

b) Matematika. 

c) Družba. 

č) Umetnost. 

d) Gibanje. 

e) Narava. 

 

15. a Prosim Vas, da odgovor na zgoraj navedeno vprašanje utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

16. S katerimi dejavnostmi neslovensko govorečega otroka vključujete v govorno okolje 

vrstnikov (npr. pripovedovanje ob aplikatih, slikanicah; izražanje preko likovne umetnosti, 

petje, igra vlog, ples ...)? 

a) _______________________________________, 

b) _______________________________________, 

c) _______________________________________, 

č) _______________________________________,  

d) _______________________________________, 

e) _______________________________________. 

 

 

17. Kdo ima po Vašem mnenju najbolj pomembno vlogo pri usvajanju drugega/tujega 

jezika neslovensko govorečih otrok?  

Odgovore vrednotite s številkami od 1 do 4, kjer najbolj pomembno vlogo označite s številko 

4, najmanj pomembno pa s številko 1. 

___ Vzgojitelj. 

___ Starši. 

___ Okolje.  

___ Vrstniki. 

 

 

18. Na usvajanje drugega/tujega jezika neslovensko govorečih otrok po Vašem mnenju 

najbolj vpliva (izmed ponujenih odgovorov izberite najmanj enega in največ tri odgovore): 

a) socialni položaj družine, 

b) izvorni (materni) jezik, 

c) okolje, iz katerega neslovensko govoreči otrok prihaja, 

č) stopnja razumevanja in razvoja maternega jezika, 

d) uporaba maternega jezika doma, 

e) starost otroka, 

f) individualne lastnosti posameznika. 
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19. Ali vrtec, v katerem delujete, spodbuja in omogoča uvedbo dodatnih ur 

slovenščine in materinščine za neslovensko govoreče otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Odvisno od jezika oz. okolja, iz katerega otrok prihaja. 

č) Drugo: ________________________________________________________________. 

 

19. a Če ste na zgoraj navedeno vprašanje odgovorili z možnostjo »c«, napišite, v katerem 

primeru je tovrstna pomoč nudena oz. ni nudena. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

20. Ocenite, kako pomembna je Vaša vloga – vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenskega 

jezika neslovensko govorečih otrok. 

a) Zelo pomembna. 

b) Pomembna. 

c) Manj pomembna. 

č) Nepomembna.  
 
 

 


