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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava otroke tujce v slovenskih vrtcih. Najprej navajam dokumente, ki 

zagotavljajo zakonsko podlago za vzgojo in izobraţevanje otrok tujcev v Sloveniji. Ti dokumenti 

so Kurikulum za vrtce, Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, Smernice za izobraţevanje otrok 

tujcev v vrtcih in šolah ter dodatki h Kurikulumu za vrtce. Dokumenti navajajo načela in cilje, 

pomembne za delo z otroki tujci in so temelj vzgojiteljičinemu načrtovanju dela. Najbolj 

poudarjeno in najpogosteje omenjeno načelo v teh dokumentih je načelo medkulturalizma, ki 

poudarja zagotavljanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj otroka.  

V nadaljevanju govorimo o usvajanju prvega in drugega jezika, vpliv dejavnikov ter vlogo 

odraslih pri usvajanju obeh jezikov. V diplomski nalogi sta opisani tudi dve posledici usvajanja 

dveh jezikov, to sta na bilingvizem oziroma dvojezičnost in diglosija.  

Drugi del diplomske naloge predstavlja raziskavo, ki je bila opravljena na vzorcu 48 vzgojiteljic 

iz dveh ljubljanskih vrtcev. V raziskavi so me zanimala mnenja in stališča vzgojiteljic o tem, kaj 

otrokom tujcem najbolj oteţuje njihovo integracijo v slovenske vrtce, koliko pomoči potrebujejo 

pri delu z otroki tujci in kakšna naj bo ta pomoč, ter uporaba maternega jezika otrok tujcev med 

načrtovanimi in nenačrtovanimi dejavnostmi.  
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SUMMARY 

 

This diploma thesis deals with foreign children in Slovenian kindergartens. I begin by defining 

the documents which provide the legal basis for the education of foreign children in Slovenia. 

These documents are: Kurikulum za vrtce, Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, Smernice za 

izobraţevanje otrok tujcev v vrtcih in šolah and addendums to kindergarten curriculum. In the 

documents, the principles and goals that are relevant for working with foreign children are 

presented. Kidergarten teachers use these as a basis when planning their work. The most 

emphasized principle is that of interculturalism and interculturality, which guarantees equal 

conditions for the optimal development of children.  

I proceed by describing foreign children's mother tongue and second language acquisition, 

various factors that influece this, and the role that adults play in their children's acquisition of 

both languages. In my diploma thesis, two consequences of aquiring two languages are desribed, 

namely bilingualism and diglossia. In the second part of my diploma, I present a research in 

which I analyzed a sample of 48 teachers from two of Ljubljana's kindergartens. I was interested 

in their opinions and viewpoints on what makes the integration of foreign children difficult, how 

much help they need when dealing with those children, and what form this help should take. I 

was also interested in their opinions regarding the use of foreign children's mother tongue in 

various planned ad unplanned activities.  
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UVOD 

 

Slovenija postaja kriţišče številnih političnih, ekonomskih, kulturnih in socialnih tokov, značilnih 

za današnji svet, kar je posledica osamosvojitve Slovenije, priključitve Slovenije k Evropski 

skupnosti in vse večje odprtosti Slovenije do celotnega sveta. Spremembe vplivajo na 

oblikovanje vrste novih druţbenih razmerij, ki se zlasti dotikajo mladih. V slovenski               

vzgojno-izobraţevalni sistem se vsako leto vključujejo otroci tujcev, beguncev, prosilcev za azil 

in osebe za začasno zaščito. Otroci tujcev se teţe vključujejo v okolje in teţko sledijo dogajanju v 

vrtcu in šoli. Kaj je posledica slabšega vključevanja teh otrok v širše socialno okolje  v vrtce in 

šole? Moja glavna teza v diplomski nalogi je, da je znanje slovenskega jezika pogoj za uspešno 

integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce. Jezik je glavno sredstvo komunikacije, s katero širimo 

svoje socialno okolje. Otroci tujci zaradi neznanja slovenskega jezika teţe vzpostavljajo 

(navezujejo) stike. V diplomski nalogi ţelim to trditev potrditi in jo utemeljiti. Predstavila bom 

dokumente, ki zagotavljajo pravice otrok tujcev do vzgoje in izobraţevanja v Sloveniji, strategije 

za vključevanje otrok tujcev v sistem vzgoje in izobraţevanja, ter načela, ki jih morajo upoštevati 

pedagoški delavci v vrtcih in šolah. Slovenski jezik za otroke tujce je drugi/tuji jezik, otroci tujci 

so tako (vsaj) dvojezični.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 DOKUMENTI, KI ZAGOTAVLJAJO PRAVICE OTROK TUJCEV DO VZGOJE IN 

IZOBRAŢEVANJA 

 

Po Ustavi Republike Slovenije imajo tujci v Sloveniji vse pravice zagotovljene z ustavo in 

zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo drţavljani Slovenije. Pravice, 

načela in cilje pa imajo tudi otroci tujcev v naših vrtcih. To opredeljuje vrsto dokumentov na 

mednarodni in slovenski ravni. Izobraţevanje otrok tujcev obravnavajo evropski dokumenti 

Direktiva Sveta in Direktiva Sveta Evropske skupnosti z dne 25. julija 1977 o izobraţevanju 

otrok delavcev migrantov (77/486/EGS) ter Resolucija Sveta Evropske unije (2008/C 320/01) z 

dne 21. november 2008, ki jih omenjam v diplomski nalogi (Novak, 2009: 5). 

Pravice do vključevanja otrok tujcev v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem pa urejajo Zakon 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli in še 

Zakona o gimnazijah ter o poklicem in strokovnem izobraţevanjem. Izhodiščni dokument za 

oblikovanje smernic vključevanja otrok tujcev je Strategija vključevanja otrok, učencev in 

dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji, sprejeta na kolegiju 

ministra za šolstvo in šport maja 2007. Na podlagi tega dokumenta so se izoblikovale Smernice 

za izobraţevanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (prav tam: 6). 

 

Dokumenti, ki tudi obravnavajo delo z otroki tujcev in jih pedagoški delavci v vrtcih in šolah bolj 

uporabljajo pri načrtovanju svojega dela, so Kurikulum za vrtce, Bela knjiga o vzgoji in 

izobraţevanju in Otrok v vrtcu, ki je priročnik h Kurikulumu za vrtce.  

  

1.1 SMERNICE ZA IZOBRAŢEVANJE OTROK TUJCEV V VRTCIH IN ŠOLAH 

 

Osredotočene so na vzgojno-izobraţevalne procese najbolj občutljive populacije znotraj različnih 

skupin tujcev. Namenjene so vzgojno-izobraţevalnim zavodom v Republiki Sloveniji, ki 

vključujejo otroke tujcev. V tem dokumentu so okvirna splošna izhodišča, ki opredeljujejo 

strategije, prilagoditve za delo in načine sodelovanja ter vključevanja otrok in njihovih staršev s 

ciljem pomagati vrtcem in šolam pri načrtovanju vzgojno-izobraţevalnega dela z otroki tujci. 
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Osnova za pripravo tega dokumenta je Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji (Novak, 2009: 4). 

 

1.1.1 NAČELA IZ DOKUMENTA SMERNICE ZA IZOBRAŢEVANJE OTROK TUJCEV 

 

Načela so oblikovana na podlagi dokumentov slovenske šolske zakonodaje in smernic Evropske 

unije, ki določajo pravice in dolţnosti vsakega otroka, ne glede na njegov status v posamezni 

drţavi. Dokument najprej navaja splošna načela, ki so pomembna za sistem vzgoje in 

izobraţevanja (Novak, 2009: 67). Ta so: 

 

1. Načelo največje koristi otroka je glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki tujci. 

To pomeni, da je na otroka tujca treba gledati celostno. 

 

2. Načelo nediskriminatornosti.  

Otroci tujcev so upravičeni do enakih pravic in ravnanja kot ostali otroci, ki so drţavljani ali 

imajo stalno prebivališče. Najprej in predvsem jih je treba obravnavati kot otroke, vsi pomisleki 

glede njihovega priseljenskega statusa bi morali biti drugotnega pomena. 

 

3. Načelo pravice do sodelovanja. 

Mnenja in ţelje otrok je treba ugotoviti in upoštevati, kadar koli se sprejemajo odločitve, ki jih 

zadevajo. V skladu z njihovo starostjo in zrelostjo morajo biti vzpostavljeni ukrepi za njihovo 

laţje sodelovanje. 

 

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

identitete.  

Zelo pomembno je, da lahko otroci tujcev ohranijo svoj materni jezik in vezi s svojo kulturo ter 

veroizpovedjo. Ohranjanje kulture in jezika je potrebno tudi za otrokovo morebitno vrnitev v 

njegovo domovino. Varstvo otrok, zdravstvena nega in izobraţevanje morajo obdrţati njihove 

kulturne potrebe.  

 

5. Načelo informativnosti. 
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Otrokom tujcem oziroma njihovim staršem mora biti zagotovljen dostop do informacij, na primer 

o njihovih pravicah, razpoloţenjskih storitvah, procesu pridobivanja azila itd. 

 

6. Načelo usposabljanja, izobraţevanja strokovnih delavcev vrtcev in šol. 

Omogočiti ustrezna usposabljanja za delo z otroki in s starši tujcev. Osebje, ki se ukvarja z otroki 

tujci, bi moralo biti usposobljeno za vodenje razgovorov, ki so otrokom prijazni. 

 

7. Načelo trajnosti. 

Upoštevati je treba dolgoročne koristi in blaginjo otroka v čim večji meri pri odločitvah glede 

otrok tujcev.  

 

8. Načelo časovne primernosti. 

Vse odločitve glede otroka tujcev morajo biti sprejete v primernem času, pri čemer se upošteva 

otrokovo dojemanje časa.  

 

Nato smernice za otroke tujcev navajajo še specifična načela, pomembna za sistem vzgoje in 

izobraţevanja, ki so tudi del Kurikuluma za vrtce (Bahovec, 1999: 5). 

 

1. Načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovna odgovornost vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda in strokovnih delavcev v njem. 

Avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev morata temeljiti na pojmovanju 

drugačnosti in kot vrednote ter znanje o medkulturnem poučevanju in učenju. Vsak               

vzgojno-izobraţevalni zavod, ki ima vključene otroke tujce, v letnem delovnem načrtu nameni 

posebno pozornost strategijam dela z otroki tujci (Novak, 2009: 67). Kurikulum za predšolske 

otroke v vrtcu naj bo odprt za uveljavljanje različnih posebnosti okolja ter staršev, za 

uveljavljanje avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter za 

prilagajanje različnim spremembam. Obenem naj bo ustrezno strukturiran, da bo predstavljal 

kakovostno podlago za visoko profesionalno delo. Vzgojitelju mora biti omogočena dopolnitev z 

dejavnostmi, metodam in vsebinami po lastni izbiri, ki morajo biti usklajene s kurikulom 

(Bahovec, 1999: 56).    
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2. Načelo enakih moţnosti, upoštevanja različnosti med otroki (spoštovanje specifičnosti 

otrokove kulture), načelo medkulturalizma in medkulturnosti. 

Pomeni omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in upoštevanje 

skupinskih razlik ter ustvarjanje pogojev za njihovo izraţanje (Bahovec, 1999: 5). Vrtci in šole 

vzpodbujajo otroke tujcev in njihove starše k sporazumevanju v njihovem jeziku, ohranjanju 

njihove identitete in pravice do drugačnosti. Vrtec ali šola ustvarita okolje in organizirata 

ţivljenje v njem tako, da vsi otroci (tujci in slovenski drţavljani) in njihovi starši pridobivajo 

izkušnje enakih moţnosti in to pravico tudi doţivljajo. Vrtci in šole razvijajo in širijo proces 

medkulturnosti in multikulturnosti, pri čemer govorimo o aktivni strpnosti, ohranjanju 

enakopravnih odnosov, spoštovanju različnih vrednot in ţivljenjskih slogov. Večjezičnost in 

medkulturnost naj bi torej vse otroke, ne glede na njihov prvi jezik in izvor, spodbudila k 

spoznavanju in raziskovanju lastne kulture in jezika pa tudi k spoznavanju in boljšemu 

razumevanju drugih kultur in jezikov. Tako bi se uresničeval temeljni cilj multikulturalizma in 

interkulturalizma, to je »ţiveti skupaj v multikulturni druţbi.« (Novak, 2009: 7). 

 

3. Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja. 

Šola razvija različne oblike dejavnosti, s katerimi omogoča učencem tujcem uspešno 

vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov znanja. Vsaka šola, ki ima vključene 

učence tujce, izdela individualni program za učenca posameznika in program dopolnilnega in 

dodatnega pouka. V programe so vključene učne in specifične potrebe in specifika učencev, ki 

pripadajo drugim kulturam (prav tam: 7). 

 

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

izraţanja. Učenje jezika slovenščine. 

Stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča 

izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz 

otrokovih samoiniciativnih pobud. Vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok h komunikaciji 

in drugim načinom izraţanja. Pri tem je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb in 

interesov ter pravice do zasebnosti (Bahovec, 1999: 9). Omogočanje in spodbujanje rabe jezika v 

različnih funkcijah. Otroke se spodbuja k rabi jezika (maternega, slovenskega ali mešanice obeh) 

v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih (Novak, 2009: 7). 
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5. Načelo sodelovanja s starši. 

Staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah programov v 

vrtcu. Imajo pravico do postopnega uvajanja otrok, sodelovanja pri načrtovanju ţivljenja in dela v 

vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem 

pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca. Imajo pravico do spontane izmenjave 

informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom ter s svetovalno 

sluţbo (Bahovec, 1999: 8).Vsaka vzgojno-izobraţevalna ustanova v svoj letni delovni načrt 

vključuje različne strategije in oblike dela sodelovanja s starši otrok tujcev. Po zmoţnostih vrtci 

in šole vključujejo starše tujce v aktivnosti, ki jih tudi sicer izvajajo za vse starše. Pomembno je 

razvijati raznovrstne načine sodelovanja s starši, s katerimi bodo omogočeni pogoji za aktivno 

vključevanje vseh staršev (Novak, 2009: 7).  

Pri stiku s starši je treba spoštovati zasebno sfero druţin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, 

svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje. Dosledno je potrebno 

upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov (Bahovec, 1999: 8). 

 

Smernice za izobraţevanje otrok tujcev v vrtcih in šolah so okviren dokument, ki lahko pomaga 

pri vključevanju in pri načrtovanju vzgojno-izobraţevalnega dela. Upoštevana je avtonomija 

vrtcev in šol, zato vsaka vzgojno-izobraţevalna institucija pri iskanju konkretnih rešitev sama 

pripravi delovni načrt, ki vključuje njene značilnosti. Vrtec in šola poiščeta pri delu z otroki in 

straši tujcev čim več moţnosti za uspešno vključevanje otroka v vzgojno-izobraţevalni proces. V 

ospredju je razvoj strpnega odnosa vseh vključenih udeleţencev. Dolţnost vseh vključenih v 

vzgojo in izobraţevanje ter druţbeno skupnost je, da zagotovijo vsem otrokom ustrezne 

izobraţevalne izkušnje in jih vodijo tako, da doţivijo sprejetost, uspeh in zadovoljstvo (Novak, 

2009: 11). 

Pedagoški delavci ustvarjajo pogoje, s katerimi spodbujajo interakcijo med kulturami in jeziki 

otrok, ki prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij in s tem ustvarjajo priloţnost 

sooblikovanja kulture sobivanja. Šola in vrtec kontinuirano razvijata, spremljata in dopolnjujeta 

program vključevanja otrok tujcev ter skrbita za primerno strokovno izpopolnjevanje kadra, ki 

dela z otroki tujci (prav tam: 11). 
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1.2 RESOLUCIJA SVETA EVROPSKE SKUPNOSTI 

 

Obravnava evropsko strategijo za večjezičnost, kako bi razširili in krepili večjezičnost po celotni 

Evropi. Z vključevanjem otrok tujcev v naš vzgojno-izobraţevalni sistem vsekakor pride do 

večjezičnosti. Resolucija Sveta Evropske skupnosti poziva drţave članice k spodbujanju 

večjezičnosti, in sicer v skladu s svojimi pristojnostmi in ob doslednem upoštevanju načela 

subsidiarnosti (Eur-lex, 2008: 23): 

 

1. Članice naj spodbujajo večjezičnost, da bi povečale socialno povezanost ter okrepile 

medkulturni dialog in evropski ustroj migrantom. Zlasti mladim bi bilo treba omogočiti 

učenje jezika drţave gostiteljice, ki je ključni element uspešnega vključevanja, pri tem pa 

spoštovati jezike drţave izvora.  

 

2. Krepijo vseţivljenjsko učenje jezikov. Prizadevati bi si bilo treba, da bi mladim ţe od 

zgodnjega otroštva ter med splošnim izobraţevanjem in po njem zagotovili raznoliko in 

visokokakovostno ponudbo učenja jezikov in kultur, ki bi jim omogočilo obvladovanje 

vsaj dveh tujih jezikov. To je pomemben dejavnik pri vključevanju v druţbo znanja. 

Poudarjati bi bilo treba spodbujanje k učenju jezikov in rednemu obnavljanju tega znanja 

v okviru formalnega, neformalnega in priloţnostnega učenja. 

 

3. Bolj bi bilo treba ovrednotiti in izkoristiti jezikovno znanje drţavljanov z migrantskim 

poreklom, s čimer bo okrepili medkulturni dialog.   

 

Svet Evropske skupnosti meni, da sta jezikovna in kulturna raznolikost del evropske identitete. 

Takšna raznolikost je hkrati skupna dediščina, bogastvo, izziv in prednost Evrope. Večjezičnost 

opredeljujejo kot horizontalno področje, ki zadeva druţbeno, kulturno, gospodarsko in s tem tudi 

izobraţevalno področje. Večjezičnost je zelo pomembna pri spodbujanju kulturne raznolikost in 

prispeva k razvoju ustvarjalnosti, saj omogoča dostop do drugačnega načina razmišljanja ter 

razumevanja sveta in izraţanja idej (prav tam: 1). 
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1.3 DIREKTIVA SVETA O IZOBRAŢEVANJU OTROK DELAVCEV MIGRANTOV 1977  

 

Ta direktiva se uporablja za otroke, ki so po pravnih predpisih drţave gostiteljice šoloobvezni in 

jih vzdrţuje delavec, drţavljan druge drţave članice, če taki otroci bivajo na ozemlju drţave 

članice, v kateri tak drţavljan opravlja ali je opravljal dejavnost kot zaposlena oseba. Drţave 

članice v skladu z nacionalnimi pogoji in pravnimi sistemi sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 

se zagotovi (Simonet, 1997: 1): 

 

1. Na njihovem ozemlju je otrokom na voljo brezplačno poučevanje, ki olajša začetni sprejem. V 

to spada zlasti poučevanje uradnega jezika gostiteljice, ki mora biti prilagojeno potrebam takih 

otrok. 

2. Potrebno je vključiti dejavnosti za izboljšanje pogojev prostega gibanja za delavce, zlasti v 

zvezi s sprejemom in izobraţevanjem njihovih otrok. 

3. Drţave gostiteljice bi morale sprejeti skupaj z drţavami izvora ustrezne ukrepe za krepitev 

učenja maternega jezika in kulture drţave izvora otrok predvsem zato, da bi olajšali njihovo 

morebitno ponovno integracijo v drţavo članico, od koder prihajajo. 

Drţave članice sprejmejo člene, pomembne za delo z otroki tujcev. V skladu z nacionalnimi 

pogoji in pravnimi sistemi sprejmejo ustrezne ukrepe, ki zagotovijo, da je na njihovem ozemlju 

otrokom tujcev na voljo brezplačno poučevanje, ki olajša začetni sprejem; v to zlasti spada 

poučevanje uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov drţave gostiteljice, ki mora biti 

prilagojeno posebnim potrebam takih otrok. Drţave članice sprejmejo potrebne ukrepe za 

usposabljanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev, ki opravljajo tako poučevanje. Drţave članice 

v skladu z nacionalnimi pogoji in pravnimi sistemi ter v sodelovanju z drţavami izvora sprejmejo 

ustrezne ukrepe za spodbujanje učenja maternega jezika in kulture drţave izvora za otroke iz 

člena 1. To učenje poteka usklajeno z običajnim izobraţevanjem (prav tam: 1). 

1.4 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Nacionalni dokument ima osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so postavile koncept in 

sistem predšolske vzgoje v vrtcih kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove 

celotnega sistema vzgoje in izobraţevanja. Pojem kurikulum se uporablja, ker je širši in 
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celovitejši od pojma program in s seboj nosi premik od tradicionalnega poudarka na vsebini k 

poudarku na sam proces predšolske vzgoje. Poudarek je na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih 

se otrok v vrtcu uči (Bahovec, 1999: 3).  

Kurikulum za vrtce je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje 

omogoča pedagoškim delavcem vrtca strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v 

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

tudi spoznanje, da otrok dojame in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnem okoljem ter da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

lastno druţbenost in individualnost (prav tam: 3). 

 

Uresničevanje načela enakih moţnosti 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 

kot vključevanje otrok tujcev v oddelke vrtca (prav tam: 4).  

V Sloveniji imamo dve narodnostni manjšini ter Rome, za katere so strokovnjaki na utemeljitvah 

načel Bele knjige o vzgoji in izobraţevanju, Zakona o vrtcih in Zakona o financiranju in 

organizaciji vzgoje in izobraţevanja napisali priloge h kurikulumu. To sta dodatek h Kurikulumu 

za vrtce za delo z otroki Romov in dodatek h Kurikulumu za vrtce na narodno mešanih območjih. 

Namen dodatka h Kurikulumu za vrtce je pomoč vodilnim in pedagoškim delavcem vrtca pri 

ustvarjanju pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok in otrok na narodnostno mešanih 

področjih do enakih moţnosti (Turk in sod., 2002: 3).  

 

V Kurikulumu za vrtce je poudarjena vloga vrtcev na jezikovno in narodno mešanih področjih, in 

sicer, da ustvarjajo primerno podlago za razvoj dvojezičnosti pri pripadnikih obeh narodnostnih 

skupnosti in večinskega naroda. Pri Romih pa je pomembno načelo sobivanja dveh kultur, ki 

morata biti interakcijsko ne samo enosmerni, kar pomeni, da je treba znati prepoznati in izbrati 

zlasti tiste metode in pristope, ki v večji meri posegajo na področje socializacije. Posebna 

pozornost mora biti namenjena tistim otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, da lahko 

nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine (Bahovec, 1999: 4). 
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1.4.1 NAČELA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Načela, opredeljena v kurikulumu in prilogah h kurikulumu, pomembna za otroke tujcev, so: 

1. Načelo enakih moţnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. 

2. Načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu.  

3. Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja moţnosti komunikacije in drugih načinov izraţanja. 

4. Načelo sodelovanja s starši. 

Upoštevanje naravnih in druţbeno-kulturnih specifičnosti okolja, iz katerih prihajajo otroci.  

5. Načelo razvojno-procesnega pristopa. 

V ospredju predšolske vzgoje je otrokov vsesplošni duševni in telesni razvoj in na tem temelju 

usvajanja znanj posebnih ved. 

 

1.4.2 JEZIK V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z 

odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in spoznanje nacionalne in svetovne knjiţevnosti, 

lastne in tuje kulture. Otroci se v predšolskem obdobju učijo izraţati izkušnje, čustva, misli in 

razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravnmi; s 

fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko in pragmatično. Razvoj jezika pa je naravno 

vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od tretjega leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj 

predpisalnih in predbralnih sposobnosti (Bahovec, 1999: 1819).  

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, 

ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otroka, in 

sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih 

igrah itd., ki so preţivele kot skupna lastnina skozi generacije. Pomemben del jezikovnih 

dejavnosti so enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno ţivljenje (prav tam: 19). 

Prav tako pomembno je seznanjanje s knjigo kot s pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na 

rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino 
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demokratizacije druţbe. Otroci morajo imeti moţnost, da jih na njim ustrezen način seznanimo z 

nekaterimi jezikovnimi spoznanji, predstavimo razlike med socialnimi zvrstmi 

(knjiţno:neknjiţno), jeziki, jezikovnimi skupinami. Pri otrocih, ki jim slovenščina ni materni 

jezik, mora vrtec prispevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na 

narodnostno mešanih področjih na Obali in v Prekmurju ter podlago za posameznikovo 

dvojezičnost. Ta se kaţe predvsem v spoštovanju odločitve staršev in otrok za učenje prvega, to 

je nedrţavnega jezika, ob učenju drugega, to je drţavnega jezika, in v spodbujanju k učenju obeh 

jezikov. 

Temeljni cilj, ki definira globalne cilje na področju jezika, je razumevanje jezika kot temelja 

lastne identitete (prav tam: 19). 

 

Kurikulum za vrtce ne predpisuje konkretnih vzgojnih tem ne oblik operativnih vzgojnih priprav, 

pa tudi metod evalviranja vzgojne dejavnosti ne. S tem se seveda velik del neposrednih 

strokovnih odločitev prenaša na raven vrtca in posamezne vzgojiteljice. To pa naj bi v 

prihodnosti privedlo še do aktivnejše inovacijske dejavnosti v javnih vrtcih. Zagotovo bo ta 

usmeritev opozorila tudi na določene primanjkljaje v strokovni usposobljenosti, na katere bodo 

morali biti avtorji kurikuluma pozorni in jih sproti odpravljati, seveda z ustrezno ponudbo 

programov dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. (Marjanovič Umek, 2001: 24).  

 

1.5 BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU  

 

Nova Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, ki je bila objavljena na spletu marca 2011 in je 

Drţavni zbor Republike Slovenije še ni potrdil, navaja (Krek, 2011: 3032): 

 

1. Vrtec mora ponuditi poučevanje tujega jezika, slovenščine kot tujega jezika, za otroke,  

katerih materinščina ni slovenščina, materinščine in dodatno učenje govora za govorno šibke 

otroke iz socialno manj ugodnega okolja.  

O vključitvi otrok v poučevanje tujega jezika, slovenščine in materinščine za neslovensko 

govoreče otroke se na osnovi v vrtcu podanih strokovnih informacij odločijo starši otrok. Za 

dodatno učenje govora se odloči vrtec.  
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2. Vrtec ponudi dodatne ure za poučevanje tujega jezika, materinščine in slovenščine kot tujega 

jezika, ki jih v času bivanja otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezni strokovnjaki. Za namene 

izvajanja navedenih dejavnosti se oblikujejo skupine otrok. 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.  

 

3. Dodatne ure za poučevanje tujega jezika so namenjene otrokom v zadnjem letu pred vstopom v 

šolo. Dodatne ure slovenščine kot tujega jezika in materinščine za neslovensko govoreče otroke 

so namenjene otrokom vseh starosti v vrtcu, katerih materinščina ni slovenščina. Deleţni 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 in demografsko strukturo vključenih otrok, dobi dodatna sredstva za bolj 

intenzivno delo pri spodbujanju razvoja in učenja govora govorno šibkih otrok in velja za vse 

starosti otrok, vključenih v vrtec. Dodatne ure in s tem dodatne dejavnosti potekajo v času  

bivanja otrok v vrtcu.   

 

4. Tuji jezik, slovenščino in materinščino otroke poučujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. 

Merila zanje določa jezikoslovna stroka. Dodatno učenje govora izvaja vzgojitelj predšolskih 

otrok.  

 

5. V vrtcu se poučuje en tuji jezik, in sicer praviloma angleščina. Poučuje se lahko tudi nemščina. 

To na predlog lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo.  

 

6. 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 izobraţevanje sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni 

učni pripomočki in gradiva. 

 

Kultura so formalne in neformalne norme človekovega sodelovanja in sobivanja, ki se razlikujejo 

od druţbe do druţbe, pa tudi znotraj različnih skupin v druţbi. Kultura se spreminja in razvija, 



13 

 

vendar ima globoke korenine v druţbi, v druţini in v človeku. Je pomemben del identitete 

posameznika in nam določa tudi naše predstave o času ter prostoru. Vpliva tudi na vedenje, ki je 

povezano s temi predstavami (Cotič in sod., 2002: 5).  

Razumevanje samega sebe, poznavanje domačega kraja, kulture in nacionalne tradicije je zelo 

pomembno za otrokovo zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami.  

Spoznavanje in razumevanje, v čem smo si ljudje podobni in v čem različni, je zelo pomembno v 

vrtcu, saj ţivljenje mnogih otrok v vrtcu določa več kultur. Zato se morajo otroci postopoma 

seznanjati, razumevati in prisvajati različne vrednotne, vzorce delovanja, tradicije, jezik in 

zgraditi svojo lastno kulturo. Izvorno kulturo in jezik je treba spoštovati kot samoumevno 

izhodišče za otrokovo identiteto in nadaljnji razvoj. Z učenjem novih kulturnih sistemov otroci 

pridobivajo, obenem pa ohranjajo svojo izvorno kulturo. Jezik, ki je pomemben pri oblikovanju 

posameznikove lastne identitete, pri identifikaciji z lastno kulturo, pri spoznavanju in 

spreminjanju drugih kultur in civilizacij, igra veliko vlogo pri multikulturni vzgoji. Jezik je v 

bistvu kulturni sistem, katerega oblike in strukture imajo kulturno zgodovino. Raba jezika v 

različnih govornih poloţajih otroku omogoča preseganje neposredne izkušnje tu in sedaj, 

preseganje egocentrizma ter večjo miselno in socialno fleksibilnost (prav tam: 5).  

 

V prvem poglavju sem se osredotočila na dokumente, ki zagotavljajo zakonsko podlago otrokom 

tujcem na področju vzgoje in izobraţevanja. Vsi omenjeni dokumenti so si enotni v tem, da mora 

vsaka vzgojno-izobraţevalna ustanova spodbujati otoka tujca k učenju slovenskega jezika tako na 

ravni posameznega pedagoškega delavca kot na ravni ustanove. Enotni so si tudi v tem, da se ne 

sme zanemarjati otrokovega maternega jezika.  

 V naslednjih dveh poglavjih sem se osredotočila na opisovanje dejavnikov, ki vplivajo na 

usvajanje prvega in drugega jezika pri otrocih tujcih, ter vpliv odrasle osebe pri tem. 

 

2 KAKO USVAJAMO JEZIK 

 

Govor se pri večini otrok razvija hitro in dobro. Otroci z razvojem vedno uspešneje obvladujejo 

miselne vzorce besed in povedi. Ves proces se razvija skladno z otrokovim splošnim razvojem, 

razvojem motorike in pozornosti ter z zanimanjem za ljudi. Tako ob koncu drugega leta večina 

otrok uporablja besede kot nosilce določenega pomena. Govor in jezik se iz leta v leto 
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izpopolnjujeta. Bogatenje jezika ne pomeni le večjega besedišča, ampak tudi kakovosti 

jezikovnih oblik in besednih vrst. Strokovnjaki se strinjajo, da ima večina otrok med petim in 

šestim letom normalen govor (http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/ambulante/govor_jezik.htm, 

pridobljeno 27. 3. 2011) 

Jeziki so nekaj ţivega, nekaj, kar se nenehno spreminja, razvija. Ker smo socialna bitja, brez 

komuniciranja enostavno ne moremo eksistirati. Jezik je naše osnovno orodje. Ko otrok začne 

govoriti, usvaja materni jezik. To je prvi jezik, jezik okolice, nekoga, ki se z njim pogovarja, ga 

vzgaja. Navadno je to mati, zato materni jezik oziroma materinščina. Kakšen bo prvi stik z 

jezikom, je pogojeno prav z okoljem, v katerem otrok odrašča. Najprej so tu starši, kasneje vrtec, 

šola (Irgl, 2009).  

 

Long je v svoje raziskave vključil tudi otroke, ki so usvojili drugi ali tuji jezik. Ugotovil je, da 

imajo tako pri procesu usvajanja prvega kot drugega jezika pomembno vlogo dejavniki 

dozorevanja in da obstajajo občutljiva obdobja za usvajanje jezika, v katerem je le-to uspešno, 

kasneje ne več (Prebeg Vilke, 1995: 22). Uporabljata se oba izraza, kritično in občutljivo 

obdobje, spremembe pa niso odvisne le od bioloških dejavnikov. V psihologiji učenja in pouka 

velja za kritično obdobje za razvoj govora obdobje od enega do treh let. Čim mlajši je otrok, tem 

več besed lahko usvoji. Normalen jezikovni razvoj je mogoč le, če je otrok na začetku usvajanja 

mlajši od desetih let. Usvajanje jezika je moţno tudi kasneje, na primer po puberteti, a so rezultati 

pomanjkljivi (prav tam: 2327).  

 

2.1 USVAJANJE PRVEGA JEZIKA 

 

Prvi jezik je s stališča posameznika tisti jezik, ki se ga človek začne učiti kot prvega, v času, torej 

preden se začne učiti kateregakoli drugega jezika v svojem primarnem socializacijskem okolju. 

Pred učenjem prvega jezika je torej človek še brez jezika. Poleg tega je ta jezik prvi tudi po svoji 

pomembnosti. Med drugim zato, ker samo učenje prvega jezika v nekaterih segmentih poteka vse 

ţivljenje. Materni jezik oziroma materinščina je sredstvo identifikacije z določeno jezikovno in 

druţbeno skupnostjo, sredstvo čustvovanja in sporazumevanja z govorci istega jezika. Ti so 

najpogosteje tudi prvi in najbliţji otrokovi sogovorci. Učenje prvega jezika je nujnost, ki ji je 

http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/ambulante/govor_jezik.htm
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podvrţen vsak »normalen« posameznik, ki ţivi v običajni enojezikovni skupnosti (Svetina, 2005: 

9). 

 

Če se kot prvi jezik usvaja en sam jezik, gre za monolig, vistično usvajanje prvega jezika. Prva 

jezika pa sta lahko tudi dva, na primer ker sta otrokova starša govorca dveh različnih jezikov. V 

tem primeru govorimo o bilingvističnem usvajanju prvih jezikov (Svetina, 2005: 10 po Klein, 

1986).  

Usvajanje prvega jezika je načeloma spontano in neizogibno, zanj zadostuje ţe ţivljenje v 

človeški skupnosti. Nekatere izmed najbolj tipičnih značilnosti usvajanja prvega jezika so: 

usvajanje je hitro, razvoj je sistematičen, usvajanje poteka preko stika s ciljnim jezikom in nanj 

pozitivne ali negativne reakcije nimajo velikega vpliva, mentalna slovnica, ki jo razvijejo otroci, 

je po obsegu večja, kot je vnos, ki so ga prejeli, in usvajanje je neizogibno in uspešno (Svetina, 

2005: 10 po Johnson in Johnson, 1998).   

Ko govorimo o usvajanju maternega jezika, avtorica Prebeg Vilke navede najmanj štiri vidike 

tega procesa: 1. usvajanje glasovnega sistema, ki se začne s fiziološkim krikom takoj po 

otrokovem rojstvu, 2. uporaba jezikovnih oblik lastnega jezika, to je slovnice, 3. sposobnost 

razumevanja in sporočanja pomena, to je semantika, in 4. sposobnost, da se z uporabo govora 

nekaj naredi ali doseţe, to je komuniciranje. Ti štirje vidiki so med seboj pogojeni, soodvisni in 

neločljivi (Prebeg Vilke, 1995: 27). 

 

Usvajanje jezika se začne, preden otrok izreče prvo besedo. Prične se v trenutku, ko 

novorojenček in mati vzpostavita medsebojno vez. To bo podlaga za komuniciranje s svetom, iz 

katere bo izhajala otrokova sposobnost, da obvlada tako glasovno kot slovnično zgradbo jezika, 

da prične razumevati svet, ki ga obkroţa, in da kot del tega sveta uresničuje svoje ţelje in 

potrebe. S pomočjo odraslih otroku omogočimo, da vstopi v jezikovno skupnost ter spozna 

kulturo, katere del je materni jezik (prav tam: 27).  

Usvajanje prvega jezika je za otroka sredstvo socializacije, skozi katerega usvaja kulturne, 

moralne, verske in ostale vrednote v druţbi. Z usvajanjem materinščine otrok pridobiva socialno 

identiteto (Svetina, 2005: 11 po Klein, 1986). Vse to pa ne velja v taki meri za učenje drugega 

jezika. Socialna identiteta učečega se drugega jezika je bolj ali manj določena. Potreba po 

ohranjanju te identitete predstavlja eno od moţnih preprek za usvajanje drugega jezika , hkrati pa 
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Klein (1986) predvideva, da se otroci zlahka učijo drugega jezika bolj kot odrasli zato, ker se ne 

bojijo izgube socialne identitete. Tu obenem govorimo tudi o povezanosti socialne identitete z 

učenjem drugega jezika (prav tam: 11). 

 

2.2 USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA 

 

Definicijo učenja in usvajanja drugega ali tujega jezika lahko izpeljemo iz opisa učenja in 

usvajanja prvega jezika. Govorimo o usvajanju in učenju kateregakoli neprvega jezika, kar 

pomeni, da pred usvajanjem neprvega jezika človek »ţe ima jezik«. Gre torej za proces, ki je v 

času in najpogosteje tudi po pomembnosti sekundaren. Za oba procesa, tako učenje prvega kot 

drugega jezika, so značilne določene zakonitosti, med njima je nekaj podobnosti in nekaj razlik 

(Svetina, 2005: 1112). 

Drugi jezik ali jezik okolja je jezik, ki se ga posameznik uči poleg prvega ali za njim v šoli, 

predvsem pa ga usvaja iz okolja. Posameznik ga usvaja zaradi sporazumevalnih potreb. Torej ima 

socializacijsko funkcijo. Usvajanje drugega jezika pogosto vodi do dvojezičnosti ali bilingvizma 

(Marjanovič Umek, 2006: 38).  

Otroci ob maternem jeziku od zgodnjega otroštva vedno usvajajo še en jezik v bolj ali manj 

naravnem okolju. V druţini, v igri z drugimi otroki, ali pa v kaki ustanovi v drţavi, v kateri se ta 

drugi jezik govorili kot materni. Za nekatere otroke je naravno, da se razvijejo tako, da 

uporabljajo dva jezika, kot je za druge naravno, da govorijo samo en jezik. Do usvajanja in 

uporabe dveh jezikov prihaja iz različnih razlogov. Prvi razlog je pripadnost otrokove druţine 

skupini manjšinskega jezika. Drugi razlog je ţivljenje druţine v tuji deţeli zaradi dela, študija, 

politične in ekonomske emigracije. Tretji razlog je mešani zakon, v katerem druţina ţivi v drţavi 

enega od staršev, ali pa v drţavi, v kateri sta oba starša tujca (Prebeg Vilke, 1995: 60).   

2.2.1 DEJAVNIKI,KI VPLIVAJO NA USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA 

 

Tri temeljne sestavine, ki omogočajo usvajanje drugega jezika, po Kleinu (1986) so: motivacija 

ali pripravljenost za učenje, jezikovna sposobnost ali nadarjenost in dostop do jezika. (Svetina, 

2005: 13).  
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Poleg teh poznamo še vrsto drugih dejavnikov, ki vplivajo na to, kako uspešni bodo posamezniki 

pri usvajanju jezika, do kakšne stopnje ga bodo usvojili in kako se bodo znašli pri njegovi 

uporabi. Te dejavnike lahko delimo na biološko-fizične (starost, spol, telesno stanje), psihološke 

(kognitivne sposobnosti, jezikovna nadarjenost), osebnostne lastnosti, motivacija za učenje in 

stališča ter socialne dejavnike, med katerimi so geografski in narodnostno-jezikovni, izobrazbeni, 

socialno-ekonomski, učno okolje in pogoji učenja, informativnost in vedenje o svetu, znanje 

drugih jezikov ter kulturno okolje, iz katerega izhaja učeči se. Vsi našteti dejavniki v splošnem 

pomenu veljajo za vse tiste, ki se učijo drugega jezika (prav tam: 13). 

 

Vpliv materinščine na usvajanje drugega jezika je močno prisoten, kar je odvisno od okoliščin, v 

katerih otrok usvaja jezik. Kadar otrok usvaja jezik v druţini, v kateri samo en član, na primer 

oče ali mati, govori drug jezik, ţivljenje pa teče sredi kulture materinščine, bo vpliv materinščine 

večji, kot če je otrok v drţavi, v kateri se drug jezik govori kot materinščina in v kateri vsak dan 

preţivi nekaj ur v vrtcu, v katerem vzgojitelj in njegovi vrstniki govorijo drug jezik. Usvajanje 

drugega jezika je v takih primerih bistveno bolj učinkovito, če mama in oče vztrajata pri uporabi 

drugega jezika tudi doma. Tako otrok hitro in enostavno usvoji drug jezik. Situacija je bistveno 

drugačna takrat, ko člani druţine vztrajajo pri uporabi zgolj materinščine. Ker druţina ne 

motivira otroka, bo vpliv materinščine v tem primeru zaviral usvajanje drugega jezika (Prebeg 

Vilke, 1995: 6970).  

 

2.2.2 RAZLIKOVANJE MED POJMOMA DRUGI IN TUJI JEZIK 

 

Drugi jezik je tisti jezik, ki je za posameznika sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim 

prvim jezikom (Svetina, 2005: 12 po Klein, 1986). Drugi jezik je lahko tudi jezik, ki v nekem 

okolju opravlja določene socialne funkcije, ali kot neprvi jezik, ki se ga v nekem okolju uporablja 

kot sredstvo komunikacije na določenih področjih, na primer v šolstvu (Svetin, 2005: 12 po 

Crystal, 1992).  

V slovenski strokovni literaturi se za drugi jezik uporablja zveza prvi tuji jezik. Primer drugega 

jezika v Sloveniji je slovenščina kot jezik večinskega okolja za pripadnike italijanske in 

madţarske narodnostne skupnosti na narodnostno mešanih ozemljih v Sloveniji. Na Obali in v 
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Prekmurju je za vse tuje drţavljane, ki zaradi različnih razlogov začasno ali stalno prebivajo v 

Sloveniji, slovenščina drugi jezik (Svetina, 2005: 12 po Ferbeţar, 1997). 

Z oznako tuji jezik pa ponavadi poimenujemo tisti jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta jezik 

običajno ni v uporabi. To je tudi jezik, ki ga, ko je usvojen, ponavadi ljudje ne uporabljajo v 

vsakodnevnih rutinskih situacijah (Svetina, 2005: 12 po Ferbeţar in Crystal, 1992). 

 

Posledici učenja slovenskega jezika za otroke tujce sta dvojezičnost in diglosija. V 3. in 4. 

poglavju bom predstavila oba termina in vpliv teh dveh posledic na otroke tujce.  

  

3 BILINGVIZEM 

 

Izraz bilingvizem oziroma dvojezičnost definirajo na različne načine. Enotno vsem definicijam 

je, da je bilingvizem poznavanje in uporaba dveh jezikov pri isti osebi (Prebeg Vilke, 1995: 74 po 

Anderson in Boyer 1970). Za nekatere pomeni bilingvizem obvladanje drugega jezika na ravni, 

na kateri se govorec pribliţa rojenemu govorcu, nekateri pa ga celo razumejo kot enako 

obvladanje dveh jezikov. Drugi se zadovoljijo z definicijo, po kateri posameznik uporablja drugi 

jezik zelo omejeno in uporablja samo eno od štirih jezikovnih veščin (govor, razumevanje, 

branje, pisanje) (Prebeg Vilke, 1995: 74).  

Tako pravzaprav dobimo dve definiciji bilingvizma, minimalistično in maksimalistično. Med 

njima so druge definicije, ki jih v različnih obsegih pribliţujejo prvi ali drugi skrajni definiciji. V 

literaturi se pogosto omenjata pasivni in aktivni bilingvizem, ki so posebno razdelani glede na 

cilje usvajanja drugega jezika. Danes mnogi menijo, da je bilingvizem naravno stanje človeka. 

(prav tam: 74).  

Dvojezičnost je pogost pojav na tistih geografskih področjih, kjer se stika ali ţivi pomešanih več 

jezikovnih skupnosti. Na področjih, kjer ţivi več različnih jezikovnih 

skupnosti, človeka vsakdanje potrebe silijo, da se sporazumeva s tistimi, ki govorijo drug jezik, 

zato mora vsaj pasivno obvladati tudi njihov jezik. V sodobnem svetu se zaradi šole, potovanj 

ipd. srečujemo tudi z geografsko nestičnimi jeziki, na primer angleščina, španščina (Pogačnik, 

2006 in http://sl.wikipedia.org/wiki/Dvojezi%C4%8Dnost, pridobljeno 30. 3. 2011). 

V Sloveniji prihajamo na geografskem obrobju slovenskega prostora v stik 

z italijanščino, furlanščino, nemščino, madţarščino in hrvaščino. Do začetka 20. stoletja so se z 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dvojezi%C4%8Dnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Italijan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Furlan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEar%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
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nemščino pogosto srečevali po vseh pomembnejših krajih tudi v osredju slovenskega ozemlja, 

ker je bila nemščina drţavni, uradni jezik stare avstrijske monarhije (prav tam).  

 

Razvoj dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu poteka v treh stopnjah. Prva stopnja traja do pribliţno 

drugega ali tretjega leta starosti in je razvoj govora bilingvističnega otroka zelo podoben govoru 

enojezičnega otroka. Otrok oblikuje en leksikalni sistem, ki vsebuje besede iz obeh jezikov, saj 

oba jezika, ki ju sliši v okolju, dojame kot en jezik. Značilno je, da otrok sestavlja besedne zveze, 

ki so sestavljene iz besed obeh jezikov. V drugi stopnji, od pribliţno treh let dalje, otrok ţe 

razlikuje med dvema različnima besednjakoma. Uporablja pa enaka slovnična pravila v obeh 

jezikih. Otroci se na tej stopnji ţe zavedajo svoje bilingvističnosti in so sposobni prevajati 

sporočila iz enega jezika v drugega. Na tretji stopnji razvoja bilingvizma otrok ţe govori dva 

ločena jezika, ki imata različni slovnici in besednjaka. Vsakega od dveh jezikov povezujejo z 

določeno osebo, ki ta jezik z njim govori (Marjanovič Umek, 2006: 143). 

 

Z opazovanjem so ugotovili, da so nekateri načini jezikovnega vedenja skupni vsem otrokom, ki 

uporabljajo dva jezika.  

Preklapljanje kode je izraz, ki ga uporabljajo, da bi označili zavesten prehod iz jezika v jezik. To 

je lahko posledica različnih motivov, na primer nepoznavanja ustaljenih besed v enem izmed 

jezikov, ţelje, da se pojasni nesporazum, da se nekaj poudari in da bi dosegli določen učinek. 

Pojavlja se v situacijah, ko sogovornik pozna drug jezik in je zavestno dejanje. 

Interferenca pa je izraz, ki ga uporabljajo, da bi označili vpliv enega jezika na drugega, in to 

običajno tistega jezika, ki ga govorec pozna. Je podzavesten proces, ki se pojavlja na vseh 

jezikovnih ravneh (Prebeg Vilke, 1995: 76). 

 

Bilingvistčno usvajanje prvih jezikov vodi v različne vrste dvojezičnosti. Z vidika posameznika 

pomeni dvojezičnost enakovredno obvladanje obeh jezikov oziroma duševno lastnost govorca, da 

zna dva jezika. Diglosija pa je pojav, značilen za posameznika, pri katerem je en jezik omejen, 

drugi pa je polno razvit. Slovenski izraz dvojezičnost vsebuje obe kategoriji, torej bilingvizem in 

diglosijo, ki pomenita različni stopnji obvladanja in rabe jezika in sta odvisni od druţbenih,  

zunajjezikovnih dejavnikov (Svetina, 2005: 10 po Pogorelec, 1984).  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstro-Ogrska
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Glede na način, na katerega otroci usvajajo svoja dva jezika, pa razlikujejo simultani in 

sukcesivni bilingvizem (Prebeg Vilke, 1995: 77). 

 

Kakšen vpliv ima bilingvizem na otrokov socialni razvoj?  

V raziskavah so teţko ločili vpliv bilingvizma od drugih dejavnikov, na primer od stališča staršev 

in okolja do drugih etničnih skupin. Kljub vsem omejitvam so raziskave pokazale, da bilingvizem 

pozitivno vpliva na otrokov socialni razvoj. Raziskave na Švedskem so na podlagi intervjujev s 

starši pokazale, da njihovi otroci zaradi bilingvizama ţe zelo zgodaj kaţejo skrb za druge in 

razumevanje za pripadnike drugih kultur (Prebeg Vilke, 1995: 77).  

 

3.1 SIMULTANI BILINGVIZEM 

 

Grosjean je (1982) poudaril nekatere aspekte bilingvističnega razvoja, ki bi jih lahko imeli za 

tipične pri razvoju bilingvističnih otrok. Ti vidiki so (Prebeg Vilke, 1995: 78): 

 

- začetna faza, v kateri otrok meša jezike, 

- postopno ločevanje jezikov, 

- vpliv enega jezikovnega sistema na drugega, 

- eden od dveh jezikov redno postane dominanten, 

- hitra sprememba v ravnoteţju, kadar se okoliščine spremenijo. 

 

Rezultati raziskav so pokazali, da gre razvoj vsakega jezika bilingvističenega otroka skozi faze 

monolingvističnih otrok, ki te jezike usvajajo kot svoj edini jezik. Na primer, če so nekatere 

oblike enako teţke v obeh jezikih, se bodo pojavile v obeh jezikih istočasno. Toda ta trditev velja 

za resnično samo v grobem. Razlike so namreč pri monolingvističnem otroku v času in ritmu 

usvajanja jezika. Naloge, ki jih mora opraviti bilingvističen otrok, so identične z nalogami, ki jih 

mora opraviti monolingvističen otrok. Naučiti se mora glasovnega sistema jezika, kako 

oblikovati besede in kako jih kombinirati v izjave, naučiti se mora pomena besed, prav tako kot 

pomena v različnih kontekstih, naučiti se mora, kako uporabljati jezik, da bi komuniciral s svojo 

okolico (prav tam: 74).  
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Bistvene razlike med jezikovnim razvojem monolingvističnega in bilingvističnega otroka so, da 

se bilingvistični otrok mora naučiti razlikovati dva jezika in uporabljati elemente dveh jezikovnih 

sistemov. Prav zaradi tega postaja usvajanje jezika za bilingvističnega otroka proces, ki je 

teţavnejši od procesa usvajanja jezika pri monolingvističnem otroku (prav tam: 79).  

Mnoge raziskave kaţejo, da je razločevanje jezikov pri otroku zelo postopen proces. Ker se otrok 

vse bolj zaveda obstoja dve jezikov v svojem okolju, se jeziki ločujejo. Na začetku se zdi, da 

bilingvističen otrok ne razlikuje besednega zaklada dveh jezikov, temveč pozna samo sistem, ki 

ga sestavljajo besede obeh jezikov. Nekatere predmete in dejavnosti otrok poimenuje z besedami 

enega jezika, nekatere iz drugega. Postopoma se otroci vse bolj zavedajo razlik med svojima 

jezikoma in situacij, v katerih posamezni jezik uporabljajo. Za uravnoteţen razvoj 

bilingvističnega otroka je bistveno, da ima kar najbolj intenzivne stike s sogovorniki obe jezikov 

(prav tam: 8082). 

 

3.2 SUKCESIVNI BILINGVIZEM 

 

Do zdaj sem opisovala simultani bilingvizem, ki nastane, ko otrok, mlajši od treh let, istočasno 

usvaja dva jezika. O sukcesivnem bilingvizmu govorimo takrat, ko otrok (po treh letih) ţe ima 

usvojen en jezik in mora zaradi okoliščin usvojiti drug jezik (Prebeg Vilke, 1995: 87).  

Ena oblika sukcesivnega bilingvizma se pojavi v druţini, kjer člani govorijo jezik manjšine, otrok 

pa se začne jezika večinskega prebivalstva učiti takrat, ko vstopi v vrtec ali šolo. Druga oblika je, 

kadar se druţina preseli v drugo drţavo v času, ko so otroci ţe bolj ali manj usvojili materni 

jezik. Teţave pri usvajanju drugega jezika so v teh dveh primerih drugačne kot pri simultanem 

bilingvizmu. Otrok prvi jezik ţe zna, zato nima problemov pri ločevanju jezikov. Zaveda se dveh 

jezikovnih sistemov in znanje prvega jezika vpliva na usvajanje drugega (prav tam: 87).  

Avtorica Wong-Fillmor (1976) je raziskovala govor petih otrok, katerih prvi jezik je bila 

španščina, a so ţiveli so v angleško govorečemu okolju. Pri tem je ugotovila tri faze usvajanja 

drugega jezika. V prvi fazi otroci ţelijo vzpostaviti druţbeni odnos z govorci drugega jezika. 

Naučijo se imena predmetov in izrazov. V drugi fazi oblikujejo stavke s pomočjo besed prvega 

jezika, da lahko več povedo. V tretji fazi si večina otrok pomaga s strategijo: reci sedaj, toda uči 

se kasneje. Raziskave sukcesivnega bilingvizma so se osredotočile na celotni proces usvajanja 
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drugega jezika ali pa na njegove posamezne dele (prav tam: 9091). Usvajanje drugega jezika, 

njegov proces, je opisan v poglavju številka tri.  

Ni še ugotovljeno, kateri bilingvizem je za otroke laţji, pri katerem prihaja do manjše 

interference in kateri bolj pozitivno vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Prednost simultanega 

bilingvizma je v tem, da otrok še ne ve, da je izpostavljen dvema jezikoma. Ne odklanja 

usvajanja drugega jezika takrat, ko ţe ima sredstvo za sporazumevanje, ki zadovoljujejo njegove 

potrebe. Simultani bilingvizem izkorišča prirojene sposobnosti majhnega otroka za usvajanje 

jezikov. Simultana izpostavljenost dvema jezikoma lahko otroka zbega, a zbeganost kar hitro 

mine. Prednosti sukcesivnega bilingvizma so v tem, da starejši otrok več ve o svetu okoli sebe, 

ima večje sposobnosti in dolgotrajnejšo koncentracijo. Zgodi pa se, da otrok ne ţeli usvojiti 

drugega jezika, ker ţe ima sredstvo za komunikacijo (prav tam: 9495).  

 

3.3 VLOGA STARŠEV PRI OTROKOVEM BILINGVIZMU 

 

Pri bilingvistični vzgoji so vloge staršev različne, kot so različne situacije, v katerih se znajdejo 

starši in otroci. Nekateri starši so v situaciji, da lahko odločajo o tem, ali bodo otroka vzgajali 

bilingvistično ali ne. Za druge so odločitev prinesli ţivljenje samo in razmere, v katerih se je 

druţina znašla (Prebeg Vilke, 1995: 94). 

Staršem otrok v tuji drţavi oziroma emigrantskih otok se ponuja nasvet, da čim prej začnejo z 

obema jezikoma. Mlajši otrok se uči veliko manj drugega jezika kot starejši, da bi dosegel 

predpisani standard za svojo starost, ker se mlajši otroci učijo v konkretnih situacijah, kar je za 

usvajanje drugega jezika prednost, ker so mlajši otroci pogosto bolj odprti, in dokazano je, da 

mlajši otroci odlično posnemajo fonološki sistem drugega jezika, vendar le tisti, ki usvajajo drugi 

jezik pred šestim letom. Straši se morajo zavedati, da usvajanje drugega jezika ni lahko za 

nikogar, in morajo si prizadevati, da svojim otrokom ponujajo dobre jezikovne modele. Da bi se 

naučili jezika, mora otrok komunicirati tako z otroki kot z odraslimi, ki so govorci drugega 

jezika. Ne sme se zanemariti prvega jezika, saj ima od njega otrok dobre modele (prav tam: 

9495). 

Temeljni način usvajanja jezikov je pogovor s starši, sestrami, brati in drugimi bliţnjimi. 

Govorica staršev mora biti prilagojena stopnji njihovega razvoja in ustvariti morajo sproščeno 

vzdušje. Otrok bo jezik najintenzivneje usvajal, kadar ga vsebina najbolj zanima. Pomembno je, 
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da starši upoštevajo mnenje otroka in da bo otrok zadovoljen z izbiro ustanove, v kateri bo vsak 

dan. Če ne bo imel pozitivnega odnosa do novega okolja, bo njegov ţe tako teţek poloţaj postal 

še teţji (prav tam: 106107).  

  

» Jezik je otroku potni list za vstop v druţbeno skupino ali v kulturno skupnost. Dva jezika 

omogočata otroku, da vstopi v svet dveh druţbenih skupnosti. Ţelja, da ima človek dva različna 

pogleda na svet, je rezultat stališč posameznikov. Da pa bi ta pogleda obstajala drug poleg 

drugega v harmoniji in da ne bi bila v medsebojnem konfliktu, je nujno, da odrasli svojemu 

otroku omogočijo, da se razvije v dobro prilagojeno osebo, ki se prijetno počuti v obeh 

skupnostih. Negativna stališča ene skupnost do druge lahko v otroku povzročijo konflikt, ki se 

kaţe na najbolj različne načine. Med njimi je lahko zavračanje enega od jezikov, s tem pa tudi 

zavračanje vključevanja v to skupnost.« (prav tam: 97)  

 

4 DIGLOSIJA 

 

Kaj je diglosija
1
 oziroma dvojezičje?  

 

Pri diglosiji gre za pojav, ko namesto nekaterih, navadno višjih, zvrsti maternega jezika vstopijo 

ustrezne zvrsti drugega jezika. Pojav je značilen predvsem za pripadnike etničnih skupnosti, ki 

niso razvile lastnega knjiţnega jezika. Ob diglosiji govorec torej v maternem jeziku razvija za 

določene govorne poloţaje nekatere socialne zvrsti jezika (Baloh, 1995: 138). 

Sociološki usmerjeni raziskovalci uporabljajo izraz »diglosija«, ki označuje rabo dveh jezikov za 

govorno interakcijo znotraj določene druţbene skupnosti. Značilnost dvojezičja je stroga 

razmejitev funkcij, ki jih opravlja eden oziroma drugi jezik (Horvat, 2009 po Lük, 1978). 

Diglosiji oziroma dvojezičju nekateri pravijo tudi funkcijska dvojezičnost, ker se na nekem 

območju jezika (bolj ali manj izključevalno) rabita v različnih funkcijah, na primer eden v javni 

in drugi v zasebni rabi (Marušič, 2004). 

 

Marušič dodaja, da se izraz »diglosija« včasih rabi tudi v rahlo oţjem pomenu. Diglosija naj bi 

bilo stanje, ko se dve različici istega jezika uporabljata v različnih funkcijah, pri čemer velja, da 

                                                 
1
 lingv. raba dveh jezikov, zvrsti jezika za različna področja, dvojezičje. 
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različica za formalno rabo ni prvi jezik nobenemu govorcu in da ga izven formalne rabe nihče ne 

uporablja. Tipičen primer diglosije naj bi bila arabščina, pri kateri je višja različica klasična 

arabščina, niţje različice pa so različne arabščine, ki jih govorijo po različnih arabskih drţavah 

(iraška, egipčanska, levantinska, maroška itd.) (prav tam). 

 

Po Fishmanu obstajajo med diglosijo in dvojezičnostjo razlike (Baloh, 1995: 139): 

 

1. Pri diglosiji sta jezika v hierarhičnem razmerju, pri dvojezičnosti pa sta jezika bolj ali 

manj enakovredna. 

2. Pri dvojezičnosti govorec enakovredno obvlada dva jezika. Pri diglosiji pa govorec 

obvlada lasten jezik samo v niţjih zvrsteh, za višje govorne poloţaje pa uporablja drug 

jezik ali pa funkcijo omejuje na zasebnost. 

3. Diglosija pogosto izraţa vlogo različnih jezikovnih področij in različne poloţaje jezika, 

dvojezičnost pa s stalnim menjavanjem jezikovnih kodov ne izraţa posebnih poloţajev in 

jezikovnih vlog. Jezika sta uporabljena enakovredno 

 

V Sloveniji gre za diglosijo slovenščine in italijanščine v zamejstvu (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=diglosija&hs=1, pridobljeno 5. 5. 2011) 

 

 

 

S tem poglavjem je zaključen prvi del naloge, teoretični del. V drugem delu naloge sledi 

empirični del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=diglosija&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=diglosija&hs=1
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Politične spremembe v Sloveniji (predvsem mislim na osamosvojitev Slovenije in priključitev 

Sloveniji Evropski skupnosti) vplivajo na oblikovanje vrste novih druţbenih razmerij, ki se 

dotikajo zlasti mladih. Z vključevanjem otrok tujcev v naše vzgojno-izobraţevalne ustanove se je 

pojavilo vprašanje, kako laţe vključiti te otroke v širše okolje. Glede na svoje dosedanje delo v 

vrtcu in z nekaj izkušnjami z delom z otroki tujci vidim glavni problem za vključevanje teh otrok 

v slovenske vrtce prav v njihovem neznanju slovenskega jezika. 

 

1.1 NAMEN RAZISKAVE 

 

S to diplomsko nalogo sem ţelela ugotoviti stališča in mnenja vzgojiteljic o tem, 

 

- ali je neznanje slovenskega jezika za otroke tujce res največja teţava pri njihovi 

integraciji v slovenske vrtce, 

- koliko pomoči potrebujejo pri delu z otroki tujci, 

- kakšna naj bo ta pomoč, 

- in o uporabi maternega jezika otroka tujca med načrtovanimi in nenačrtovanimi 

dejavnostmi.  

1.2 HIPOTEZE 

 

1. Predvidevam, da v naših vrtcih med otroki tujci prevladujejo otroci, ki prihajajo iz bivših 

jugoslovanskih republik. 

2. Predvidevam, da otrokom tujcem neznanje slovenskega jezika oteţuje njihovo integracijo v 

skupino. 

3. Predvidevam, da se vzgojiteljice ne strinjajo, da bi bili potrebni za otroke tujcev posebni vrtci. 

4. Predvidevam, da vzgojiteljicam največ teţav povzroča sporazumevanje z otoki tujci. 

5. Predvidevam, da večina otrok tujcev, a ne vsi, govorijo in razumejo slovensko. 
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6. Predvidevam, da vzgojiteljice dovolijo uporabo maternega jezika otrok tujcev tako med 

načrtovanimi kot med nenačrtovanimi dejavnostmi. 

7. Predvidevam, da je strokovna literatura, ki jo uporabljajo vzgojiteljice, vzgojiteljicam ni v 

pomoč pri delu z otroki tujci.  

8. Predvidevam, da vzgojiteljice nimajo dodatne pomoči, če imajo otroka tujca v skupini. 

9. Predvidevam, da vzgojiteljica pove nekaj otroku v otrokovem maternem jeziku, ko jo le-ta ne 

razume.  

2 METODOLOGIJA 

 

2.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo raziskovanja. S tehniko 

ankete sem pridobila podatke na zastavljena vprašanja. 

2.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

V priloţnostni vzorec sem zajela vzgojiteljice predšolskih otrok, ki delajo v ljubljanskih vrtcih. 

Anketirane vzgojiteljice so iz dveh ljubljanskih vrtcev, in sicer iz Vrtca Jarše in Vrtca Črnuče. V 

raziskavo sem zajela 50 vzgojiteljic predšolskih otrok, vse so izpolnile anketo.  

Po pregledu vseh anket sem 2 zavrnila, saj sta bili pomanjkljivo izpolnjeni in zato neuporabni.  
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Graf 1: Struktura vzorca po veljavnosti oziroma neveljavnosti ankete. 
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2.2.1 Predstavitev vzorca 

 

V vzorec so bile vključene le ţenske (100 %), kar je bilo pričakovati, saj je poklic še vedno 

feminiziran. Graf 2 kaţe strukturo vzorca po delovni dobi. 31,25 % vzgojiteljic ima delovno dobo 

do 11 let, kar je večina vzgojiteljic v vzorcu. Do 21 let delovne dobe ima 20,83 % vzgojiteljic, 

enak odstotek je tudi vzgojiteljic, ki ima delovno dobo nad 31. let. 27,09 % vzgojiteljic je takih, 

katerih delovna doba je med 21. in 30. letom. 
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Graf 2: Struktura vzorca po delovni dobi. 

  

2.3 INSTRUMENT ZBIRANJA PODATKOV  

 

S pomočjo literature in mentorice sem sestavila anketo, ki je bila anonimna. Zajemala je petnajst 

vprašanj, od tega dvanajst zaprtega tipa, dve odprtega tipa in eno vprašanje je kombinacija obeh. 

Prvi del ankete, do vprašanja številka 4., so vprašanja namenjena vsem vzgojiteljicam in so 

splošna. V drugem delu je anketa namenjena le vzgojiteljicam, ki so delale z otroki  tujci.  

2.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

 

Anketiranje je potekalo v dveh izbranih vrtcih, in sicer v mesecu januarju 2011. Po dogovoru z 

obema ravnateljicama o namenu anketiranja sem ankete osebno razdelila. Ankete sem dobila 

vrnjene, ko so jih vzgojiteljice rešile (začetek meseca februarja). 
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2.5. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Za obdelavo podatkov sem uporabila Microsoft Excel in so tabelarično ter grafično prikazani. 

Izračunane so absolutne (f) in odstotne (f%) frekvence ter - kvadrat preizkus. 

 

3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

3.1 H1: Predvidevam, da je v naših vrtcih med otroki tujci prevladujejo otroci, ki prihajajo iz 

bivših jugoslovanskih narodov.  

 

                         FREKVENCE 

 

ODGOVORI 

 

f 

 

f (%) 

Otroci iz romske skupnosti.  

12 

 

15,79 

Otroci iz držav bivše 

Jugoslavije. 

 

42 

 

55,26 

Otroci iz Italije, Madţarske, 

Avstrije. 

 

1 

 

1,32 

Otroci iz drugih drţav.  

20 

 

26,32 

V skupini je vzgojiteljica 

imela le slovenske otroke. 

 

 

1 

 

 

1,32 

 

SKUPAJ 

 

76 

 

100 

Tabela 1: Katero od naštetih skupin otrok so vzgojiteljice v skupini ţe imele? 

 

= 76,02 >  (α = 0,001, g = 4) = 18,47 
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Romski otroci

Otroci iz drţav bivše Jugoslavije

Otroci iz Italije, Madţarske in Avstrije.

Otroci iz drugih drţav.

Otroci le slovenske narodnosti.

 

Graf 3: Deleţ skupin otrok, ki so jih imele vzgojiteljice v svoji skupini. 

 

Vrednost  je statistično pomembna na ravni α= 0,001. Ničelno hipotezo enake verjetnosti 

zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Dokazali smo, da v osnovni mnoţici vsi odgovori niso enako 

zastopani. Hipotezo, da v naših vrtcih med otroki tujci prevladujejo otroci, ki prihajajo iz bivših 

jugoslovanskih narodov, lahko potrdimo. 

 

3.1.1 Interpretacija 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je najbolj pogost odgovor Otroci iz bivše Jugoslavije (55,26 %). 

Vzgojiteljice so poleg otrok iz drţav bivše Jugoslavije v svojih skupinah imele tudi otroke iz 

drţav, ki niso bili ponujeni za odgovor. Pod odgovor »drugo« so vzgojiteljice napisale, da so 

imele otroke iz Francije, Poljske, Kitajske, Rusije in Zdruţenih drţav Amerike (26,39 %). 15,79 

% vzgojiteljic je imelo v skupini otroke iz romske skupnosti in le ena vzgojiteljica (1,32 %) je v 

skupini imele vse otroke slovenske narodnosti.  

Dobljeni rezultati ne presenečajo, saj je Statistični urad Republike Slovenije objavil podobne 

rezultate ob popisu prebivalstva 1. januarja 2011. Prišli so do podatkov, da prebivalstvo Slovenije 

poleg drţavljanov Slovenije sestavljajo še drţavljani 136 tujih drţav. Največ tujcev je po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije prav iz drţav nekdanje Jugoslavije, in sicer 
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87,70 %. Tem sledijo drţavljani drţav Evropske unije (6,50 %) in drugih (5,80 %). Tako je bil 1. 

1. 2011 vsak 25. prebivalec Slovenije tuji drţavljan (Razpotnik, 2011).   

3.2 H2: Predvidevam, da otrokom neznanje slovenskega jezika oteţuje njihovo integracijo v 

skupino. 
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Graf 4: Deleţ strinjanja vzgojiteljic s tem, 

da neznanje slovenskega jezika otrokom 

tujcem v slovenskih vrtcih oteţuje njihovo socializacijo. 

 

       FREKVENCE 

 

 

ODGOVORI 

 

f 

 

f (%) 

Da. 

 

32 66,67 

Ne. 

 

13 27,08 

SKUPAJ 

 

45 93,75 

Tabela 2: Ali so se otroci, ki so znali slovensko, laţe 

integrirali v skupino kot tisti, ki niso razumeli in znali slovensko? 

3.2.1 Interpretacija 

 

56,25 % anketiranih vzgojiteljic ima izkušnje, da otrokom tujcem neznanje slovenskega jezika 

oteţuje njihovo integracijo v skupino. Vendar je razlika med vzgojiteljicami, ki se s tem ne 
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strinjajo, majhna, in sicer za 12,50 %. Kljub razliki lahko hipotezo, da otrokom neznanje 

slovenskega jezika oteţuje njihovo integracijo v skupino, potrdimo. Omenjeno hipotezo dodatno 

potrdimo s pridobljenimi rezultati na vprašanje, ali so se otroci, ki so znali in razumeli slovensko, 

laţe integrirali v skupino. 66,67 % vzgojiteljic je obkroţilo odgovor DA, torej so se otroci laţe 

integrirali s predznanjem slovenskega jezika, 27,08 % pa je obkroţilo odgovor NE. 

3.3 H3: Predvidevam, da se vzgojiteljice ne strinjajo, da bi bili potrebni posebni oddelki za 

otroke tujcev. 

 

Tabela 3: Ali je pomembno imeti v skupini nekoga, 

ki pozna otrokov materni jezik? 

 

DA

NE

 

Graf 5: Deleţ nestrinjanja vzgojiteljic,  

da se otroke tujce vključuje v oddelke, namenjene le njim 

FREKVENCE 

 

 

ODGOVORI 

 

f 

 

f (%) 

DA, mislim, da 

je pomembno. 

 

22 45,83 

NE, mislim, da 

ni pomembno. 

 

23 47,92 

 

SKUPAJ 

45 93,75 
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3.3.1 Interpretacija 

 

S 87,50 % se potrdi moja hipoteza, da otroci tujci po mnenju vzgojiteljic ne potrebujejo posebnih 

oddelkov. Vseeno pa 6 vzgojiteljic oziroma 12,50 % meni, da so taki oddelki potrebni (rezultati 

so prikazani na grafu št. 5). Mogoče so bolj zanimivi pridobljeni podatki o tem, ali je pomembno 

imeti nekoga, ki zna otrokov jezik, njegov materni jezik. Tu si vzgojiteljice niso enotne. 

Vzgojiteljic, ki menijo, da je pomembno imeti nekoga, ki zna otrokov materni jezik, je 45,83 %, 

in takih, ki se s tem ne strinjajo, je 47,92 % (Tabela 3). 

 

Strokovnjaki, ki so pisali novo Belo knjigo o vzgoji in izobraţevanju, so mnenja, da je potrebno 

otroke naučiti »jezika drţave«, v katero so priseljeni, ter da ga tega nauči ustrezno usposobljen 

strokovnjak, ki ga zagotovi drţava. Ne omenjajo ničesar o dodatnih oziroma posebnih oddelkih 

(ww.belkaknjiga2011.si). 

 

Na podvprašanje vprašanja Ali mislite, da bi se neslovenski otroci laţe integrirali v naše vrtce, če 

bi bili vključeni v posebne oddelke, ki so namenjenim izključno njim in v katerih je poudarek na 

učenju slovenščine, in ne v redne oddelke, so morale vzgojiteljice razloţiti, zakaj so obkroţile 

odgovor DA in zakaj odgovor NE.  

 

Odgovori 87,50 % vzgojiteljic, ki se ne strinjajo, so si bili podobni, in sicer zato, ker se otroci 

laţe učijo jezik v interakciji z drugimi otroki, preko igre, ker se tako otroke izolira in poglobi 

občutke drugačnosti, ena vzgojiteljica je omenila celo besedo segregacija
2
, ker večjih teţav z 

otroki tujci nimajo le na začetku, ker otroci ne bi napredovali v smislu integracije, ker je v rednih 

oddelkih laţje in hitrejše učenje jezika, ker ga govorijo vsi okoli njega ostali (otroci, vzgojiteljica 

in pomočnica), ker v rednih oddelkih ni umetne situacije, v posebnih pa bi bila, in ker drugačnost 

bogati. 

Izmed šestih vzgojiteljic, ki se strinjajo z vključevanjem otrok tujcev v posebne oddelke, sta le 

dve podali mnenja, zakaj DA. Ena je razloţila, da bi bili taki oddelki potrebni, če bi se otroci 

                                                 
2
 knjiţ. ločevanje, zapostavljanje določene rase, določenega druţbenega sloja na vseh področjih javnega ţivljenja, 

rasno razlikovanje (SSKJ). 
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morali hitro naučiti novega jezika. Druga je napisala, da bi taki oddelki pripomogli pri uvajanju, 

saj bi bili z otroki in odraslimi, ki jih razumejo. 

3.4 H4: Predvidevam, da vzgojiteljicam največ teţav povzroča sporazumevanje z otroki tujci. 

 

               FREKVENCE 

 

ODGOVORI 

 

f 

 

f (%) 

 

Sporazumevanju. 

22 45,84 

 

Kulturnih in higienskih 

navadah. 

2 4,17 

 

Sodelovanju s starši. 

19 39,58 

 

Drugo. 

4 

 

8,33 

 

SKUPAJ 

 

47 

 

97, 92 

Tabela 4: Z otroki tujci so imele vzgojiteljice največ teţav pri ? 

 

= 26,6 >  (α = 0,001, g = 3) = 16,27 

 

Vrednost  je statistično pomembna na ravni α= 0,001. Ničelno hipotezo enake verjetnosti 

zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni mnoţici niso enako 

pogosti, in hipotezo, da vzgojiteljicam največ teţav povzroča sporazumevanje z otoki tujci, 

potrdili. 

3.4.1 Interpretacija  

 

Kot je razvidno iz Tabele 4, je 45,84 % vzgojiteljic imelo največ teţav pri sporazumevanju. 

Precejšen deleţ (39,58 %) je imelo teţave tudi pri sodelovanju s starši otrok tujcev. Najmanj 
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teţav so imele vzgojiteljice s kulturnimi in higienskimi navadami (4,17 %). Pod drugo so 

vzgojiteljice navedle, da niso imele nobenih teţav (8,33 %). 

3.5 H5: Predvidevam, da večina otrok tujcev, a ne vsi, govorijo in razumejo slovensko. 

Da, vsi.

Nekateri.

Nihče.

 

Graf 6: Deleţ otrok tujcev, ki je govorili slovensko. 



= 27,69 >  (α= 0,001, g= 29)= 13,82 

 

Da, vsi.

Nekateri.

Nihče.

 

Graf 7: Deleţ otrok tujcev, ki so razumeli slovensko. 



= 24,05 >  (α= 0,001, g= 29)= 13,82 

 

Vrednost obeh  je statistično pomembna na ravni α= 0,001. Ničelno hipotezo zavrnemo s 

tveganjem 0,1 %. Hipotezo, da večina otrok tujcev, a ne vsi, govori in razume slovensko, lahko 

potrdimo in dokaţemo, da v osnovni mnoţici vsi odgovori niso enako zastopani.  
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3.5.1 Interpretacija 

 

Vzgojiteljice so imele otroke, ki so v večini (67,38 %) razumeli slovensko in večina jih je tudi 

govorila slovensko (69,57) ob vstopu v vrtec. Ta rezultat verjetno ni presenetljiv, saj so 

vzgojiteljice imele večinoma otroke iz bivše drţave Jugoslavije. Podobnost slovenščine z jeziki 

bivše drţave verjetno pripomore k temu, da je rezultat tak. 

10,87 % vzgojiteljic, ki so imele otroke tujce, je navedlo, da so vsi govorili slovensko, in 17,39 % 

je takih, kjer so vsi otroci tudi govorili slovensko. 

3.6 H6: Predvidevam, da vzgojiteljice dovolijo uporabo maternega jezika otrokom tujcem tako 

med načrtovanimi kot med nenačrtovanimi dejavnostmi.  

 

FREKVENCE 

 

ODGOVRI 

 

f 

 

f(%) 

Da. 

 

46 100 

Ne. 

 

0 0 

 

SKUPAJ 

46 100 

Tabela 5: Ali med prosto igro dovolite uporabo 

maternega jezika neslovenskim otrokom? 

 

 FREKEVENCE 

 

ODOGOVRI 

 

f 

 

f(%) 

Da. 

 

38 82,61 

Ne. 

 

8 17,39 
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SKUPAJ 46 100 

Tabela 6: Ali dovolite uporabo maternega jezika neslovenskim 

otrokom med načrtovanimi dejavnostmi? 

3.6.1 Interpretacija 

 

Kot je razvidno iz Tabele 5, vse vzgojiteljice med prosto igro dovolijo uporabo maternega jezika 

otrokom tujcem. Vse pa ne dovolijo uporabe maternega jezika med načrtovanimi dejavnostmi, 

teh je 17,39 %. Svojo hipotezo lahko potrdimo glede na dobljene rezultate, ki so prikazani v 

tabelah 5 in 6. 

 

V dokumentu Smernice za izobraţevanje otrok tujcev v vrtcu in šolah je priporočeno, da vrtec v 

okviru danih moţnosti omogoči otroku tujcu, da se izraţa v maternem jeziku, ter pridobivanje 

literature in gradiv v jezikih otrok tujcev (Novak, 2000: 9).  

 

3.7 H7: predvidevam, da strokovna literatura, ki jo uporabljajo vzgojiteljice, vzgojiteljicam ni v 

pomoč pri delu z otroki tujci.   

Da.

Ne.

 

Graf 8. Deleţ vzgojiteljic, ki jim strokovna literatura 

ne pomaga pri načrtovanju za delo z otroki tujci. 

3.7.1 Interpretacija 

 

58,70 % vzgojiteljic strokovna literatura, kot sta Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju in 

Kurikulum za vrtce, ne pomaga pri načrtovanju za delo z otroki tujci. Kljub temu pa 
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precejšnjemu deleţu vzgojiteljic (41,30 %) omenjena literatura pomaga. Hipoteza je glede na 

dobljeni rezultate potrjena. 

Veliko literature, ki obravnava delo z otroki tujci, priporoča oziroma predlaga načine in oblike 

dela s temi otroki. Literaturo z omenjeno vsebino sem preučila v času pisanja te diplomske 

naloge. V večini sem zasledila samo primere, nasvete, priporočila in načine za delo z otroki tujci. 

Nikjer pa ni obvezujočih vsebin, ki bi se jih morali strokovni delavci drţati. Obvezujoča so samo 

načela in cilji, ki so v Kurikulumu za vrtce in v priročniku, ki je dodatek h Kurikulumu za vrtce, 

Otrok v vrtcu. 

3.8 H8: Predvidevam , da vzgojiteljice nimajo dodatne pomoči, če imajo otroka tujca v skupini.  

 

   FREKEVENCE 

 

ODOGOVRI 

 

f 

 

f(%) 

Da. 

 

38 82,61 

Ne. 

 

8 17,39 

 

SKUPAJ 

 

46 

 

100 

Tabela : Ali imate v vašem vrtcu moţnost dodatne pomoči, 

če imate v skupini otroka tujca? 
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Graf 9: Deleţ oblik pomoči otrokom tujcem in 

njihovim staršem. 
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3.8.1 Interpretacija  

 

Moja hipoteza je potrjena, saj 89,13 % vzgojiteljic ni imelo dodatne pomoči, ko so imele v 

skupini otroke tujce. 17,39 % vzgojiteljic je imelo kot pomoč v obliki učenja otroka slovenskega 

jezika sodelavko, ki zna jezik in je prevajalka v skupini. 

Priporočilo avtorjev Smernic za izobraţevanje otrok tujcev v vrtcu in šolah je, da se pri vključitvi 

otroka tujca spodbuja pomoč zunanjih delavcev, naravnih govorcev, in da se zagotovi stalno 

izobraţevanje strokovnih delavcev, ki vključuje didaktično ter jezikovno znanje in obvladanje 

veščin za medkulturno delovanje (Novak 2000: 10).  

 

Tudi staršem v anketiranih vrtcih ne ponujajo veliko načinov in oblik za laţjo vključitev v vrtec. 

28,58 % vzgojiteljic je obkroţilo, da v njihovem vrtcu ne ponujajo ničesar za laţjo integracijo 

otrok tujcev in njihovih staršev. Tečaje slovenskega jezika je Vrtec Jarše ponudil letos prvič in 

deleţ vzgojiteljic, ki je obkroţilo ta odgovor, so delavke v tem vrtcu (57,14 %). 4,08 % 

vzgojiteljic je v skupini imelo prevajalca in 6,12 % vzgojiteljic v svojih vrtcih nudi pomoč 

staršem in otrokom tujcev v obliki predavanj. Pod drugo (4,08 %) so vzgojiteljice navedle pomoč 

sodelavk, ki znajo jezik. 

3.9 H9: Predvidevam, da vzgojiteljica pove v otrokovem maternem jeziku, ko jo le-ta ne razume. 

 

Odgovori anketiranih vzgojiteljic na vprašanje, kaj naredijo, ko jih otrok tujec ne razume, so 

(odgovori so oštevilčeni in si sledijo od najbolj pogostega do najmanj): 

1. Skušam mu povedati v njegovem maternem jeziku, če ga znam.  

2. Pokaţem z dejanji, kretnjami, neverbalno komunikacijo. 

3. Poskušam razloţiti z drugimi besedami. 

4. Skozi igro.  

5. Večkrat ponovim isto. 

6. Starše prosim, da mi napišejo nekaj osnovnih besed v njihovem jeziku, ali pa sama 

pogledam v slovar. 

7. Pomoč poiščem pri drugem otroku, ki mu lahko razloţi besedo v njegovem jeziku. 

8. Upočasnim govor in prosim za pomoč sodelavko, ki zna jezik. 
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3.9.1 Interpretacija 

 

Hipotezo sem predpostavila na predpostavki, da je večina otrok tujcev iz drţav bivše Jugoslavije. 

Zadnja hipoteza je po odgovorih anketiranih vzgojiteljic potrjena. To je verjetno tudi posledica 

tega, da so vzgojiteljice imele največ otrok res iz drţav bivše Jugoslavije (Tabela1). Poleg tega, 

da vzgojiteljice skušajo otrokom razloţiti v njihovem jeziku, ko jih ne razumejo, je večina 

vzgojiteljic dodala, da si pomagajo z neverbalno komunikacijo. Omenile so kretnje rok, mimiko 

obraza, drţo telesa. Veliko pa jih je tudi napisalo, da vztrajajo v razlaganju v slovenščini, le z 

drugimi besedami. Nekatere so navedle, da otrokom tujcem večkrat ponovijo isto. To se mi zdi 

neprimerno, saj ni pomembno, kolikokrat ponoviš navodilo, če te otrok ne razume prvič, te tudi 

petič ne bo, če ne razume vsebine tega navodila oziroma v tem primeru jezika.  

Pozitivno me je presenetil odgovor vzgojiteljic, ki so starše prosile za pomoč in jih prosile, da jim 

nekaj besed v maternem jeziku otroka napišejo na list papirja za laţjo in boljšo komunikacijo. To 

se mi zdi pomemben korak vzgojiteljice, ki ţeli, da se otrok tujec res uspešno vključi v skupino 

in v vrtec. S takim pristopom se vzgojiteljica pribliţa tako otroku kot staršem. S takim dejanjem 

se kljub učenju slovenščine še vedno spodbuja uporaba otrokovega maternega jezika, kar je 

pomembno za lastno podobo. Pozitivno je tudi sodelovanje med samimi vzgojiteljicami v vrtcu. 

Da vzgojiteljica pomaga drugi pri otroku tujcu, je pomembno tudi zaradi tega, ker otrok tako širi 

svoje socialno okolje. 

 

4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala potrditev za trditev, da je znanje slovenskega jezika pogoj za 

uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce. Vzgojiteljice, ki so bile anketirane v moji 

raziskavi, so mnenja, da je znanje slovenščine pomembno za uspešno integracijo otrok tujcev v 

naše vrtce. To so potrdile tudi s tem, da so imele otroke tujce v skupini, ki so razumeli in govorili 

slovensko ter so se zaradi tega hitreje vključili v skupino.    

Tu je pomembno, da vzgojiteljice ne zatirajo otrokovega maternega jezika, saj je pomemben za 

oblikovanje lastne samopodobe in za to, da otrok čutiti pripadnosti svoji kulturi. Vzgojiteljica 

preko ustreznih dejavnostih (načrtovanih in nenačrtovanih) otroka uči slovenščine. 
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V anketi so vzgojiteljice poudarile, da nimajo pomoči, če imajo otroka tujca v skupini, a bi bila 

potrebna. Drţava bi morala zagotoviti ustrezno pomoč, toda po obdelavi pridobljenih podatkov 

tega ni.  

Pomoč, ki bi je bile vzgojiteljice z otroki tujci potrebne, bi bila v obliki prevajalca. Človeka, ki bi 

poznal jezik in kulturo otroka tujca in ga postopoma v sodelovanju z vzgojiteljico uvedel v vrtec 

(skupino) in naučil slovenščine. Po mnenju vzgojiteljic bi bili posebni oddelki oziroma oddelki, 

namenjeni le otrokom tujcem zgrešeni. Otroke bi tako ločili in jih takoj na začetku označili za 

drugačne, kot nekaj negativnega.  

Ob sprejetju nove Bele knjige o vzgoji in izobraţevanju 2011 bi se te stvari v tej smeri (pomoč 

vzgojiteljicam, če imajo otroka tujca v skupini) tudi spremenile. 

Pri uporabi otrokovega maternega jezika med prosto igro so si vse anketirane vzgojiteljice 

enotne. Otrok tujec lahko med nenačrtovanimi dejavnostmi govori v svojem jeziku. Tako enotne 

pa niso pri uporabi maternega jezika med vodenimi oziroma načrtovanimi dejavnostmi.   

 

Za zaključek lahko trdim, da je znanje jezika okolja, v katerega prihaja otrok tujec, pogoj za 

uspešno integracijo v vrtec. To je pomembno tudi za nadaljnjo pot otroka tujca. Če bo vključitev 

v vrtec uspešna, bo otrok tujec laţe in hitreje navezoval stike v šoli, širšem okolju in naprej v 

ţivljenju. Neuspešna integracija pa lahko povzroči nizko samopodobo, iskanje lastne identitete in 

ozek socialni krog, torej zelo negativne posledice.  

Pomembna je vloga vzgojitelja in drugih strokovnih delavcev, seveda v sodelovanju s starši.    
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PRILOGA 

Anketni vprašalnik 

  

ANKETA 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri predmetu Metodika 

jezikovne vzgoje trenutno pišem diplomsko delo z naslovom Znanje slovenskega jezika kot pogoj 

za uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce. Diplomska naloga vključuje tudi anketo. 

Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj v raziskovalne namene. Prosim Vas, da mi pri tem 

pomagate in jo izpolnite. 

 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem in Vas pozdravljam. 

 

Mateja Jagodić 

 

 

Spol (obkroţite) : 

 

a) Ţenski.  

b) Moški. 

 

 

Število let delovnih izkušenj: 

 

________ 

 

 

1. Katero od naštetih skupin otrok ste ţe imeli v skupini? Obkroţite lahko več odgovorov. 

 

a) Otroke iz romske skupnosti. 

b) Otroke iz drţav bivše Jugoslavije. 

c) Otroke iz Italije, Madţarske, Avstrije.  

č)   Otroke iz drugih drţav (na črto napišite katere oz. katero): 

____________________________.  

d) V skupini sem imel/-a le otroke slovenske narodnosti. 

 

 

2. Ali mislite, da neznanje slovenskega jezika neslovenskim otrokom v naših vrtcih oteţuje 

njihovo socializacijo? 

 

a) Da. 

b) Ne. 
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3. Ali mislite, da bi se neslovenski otroci laţe integrirali v naše vrtce, če bi bili vključeni v 

posebne oddelke, ki so namenjenim izključno njim in v katerih je poudarek na učenju 

slovenščine, in ne v redne oddelke? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 Prosim, da svoj odgovor na 3. vprašanje utemeljite (zakaj da, zakaj ne). 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Na naslednja vprašanja, prosim, odgovarjajte le, če imate/ste imeli v skupini otroke, ki niso iz 

Slovenije, saj se vprašanja nanašajo na delo z neslovenskim otroki v skupini. 

 

 

4. Z neslovenskim otroki ste imeli največ problemov pri: 

 

a) sporazumevanju 

b) kulturnih in higienskih navadah 

c) sodelovanju s starši 

č)   drugo:___________________________________ . 

 

 

5. Ali mislite, da je pomembno imeti v skupini nekoga, ki pozna otrokov materni jezik? 

 

a) Da, mislim, da je pomembno. 

b) Ne, mislim, da ni pomembno. 

 

 

6. Ali imate v vašem vrtcu moţnost dodatne pomoči, če imate v skupini neslovenskega 

otroka.? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

7. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili da, na črto, prosim, napišite, katere dodatne 

pomoči ste deleţni. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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8. Ali so otroci ob vstopu v vrtec govorili slovensko? 

 

a) Da, vsi. 

b) Nekateri 

c) Nihče. 

 

 

 

9. Koliko otrok je ob vstopu v vrtcu razumelo slovensko? 

 

a) Da, vsi. 

b) Nekateri 

c) Nihče. 

 

 

10. Ali med prosto igro dovolite uporabo maternega jezika neslovenskim otrokom? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

11. Ali so se otroci, ki so znali in razumeli slovensko, laţe integrirali v skupino kot tisti, ki 

niso razumeli in znali slovensko? 

   

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

12. Ali dovolite uporabo maternega jezika neslovenskim otrokom med načrtovanimi 

dejavnostmi? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

13. Kaj naredite, če vas otrok ne razume? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

14. Ali vam literatura, ki jo uporabljate v vrtcu, npr. Kurikulum za vrtce, Bela knjiga o vzgoji 

in izobraţevanju ipd., dovolj pomagajo pri načrtovanju za delo z neslovenskimi otroki? 
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a) Da. 

b) Ne. 

 

 

15. V vašem vrtcu neslovenskim otrokom in njihovim staršem za laţjo vključitev v vrtec 

omogočate (lahko obkroţite več odgovorov): 

            

a) tečaje slovenskega jezika 

b) prevajalca v skupini 

c) predavanja  

č)   drugo ________________ . 

d) nič      
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