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POVZETEK 

Diplomsko delo na teoretični in empirični ravni predstavlja tematiko dela vzgojiteljic z 

albansko govorečimi otroki v vrtcu. V teoretičnem delu se podrobneje dotakne samih 

albansko govorečih priseljencev, od kod prihajajo, njihove kulture in jezika. Nato pa se 

osredotoči  na položaj priseljenega otroka v vrtcu, pri čemer je izhodišče predvsem Strategija 

za vključevanje migrantov. Delo se nadaljuje s poglavjem o vlogi vzgojiteljic pri delu z 

albansko govorečimi priseljenci, kjer so izhodišče Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole. Zadnje poglavje je namenjeno še delu vzgojiteljic s starši. 

Empirični del s kvalitativno analizo pogovora s tremi vzgojiteljicami predstavi pogled 

vzgojiteljic pri delu z albansko govorečimi otroki, njihovimi starši, izzive, s katerimi se 

soočajo pri delu s priseljenci, učenju otrok slovenskega jezika in ne nazadnje tudi predloge, ki 

izhajajo iz njihovih izkušenj, kaj bi potrebovale, da bi bilo njihovo delo lažje. 

Spoznanja diplome zajemajo predvsem težave v pomanjkanju sistemsko urejene pomoči 

otrokom pri učenju slovenščine in materinščine. Albansko govoreči otroci so prezrti tako s 

strani negovanja materinščine kot pomoči pri učenju jezika države gostiteljice. Pri tem vse 

vključevanje priseljenega otroka opravlja vzgojiteljica, ki pa mora za vključevanje otroka 

preseči tudi oteženo komunikacijo s starši priseljenci. 

Ključne besede: albansko govoreči otroci,  delo vzgojiteljic,  Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev, sodelovanje s starši 

ABSTRACT 

Diploma paper on a theoretical and empirical level presents the preschool teachers' problems 

when working with Albanian speaking children in kindergarten. In theoretical part it touches 

Albanian speaking migrants, where they come from, their culture and language. Then  it 

focuses on the situation of  immigrant children in kindergarten, mainly based on the Strategy 

of integration  of migrants. The paper continues with description of the role of teachers in 

working with Albanian speaking immigrant, where their base is the Guidelines for the 

integration  of immigrant children in kindergarten and schools. The last chapter is devoted to 

the work of  preschool teachers with parents. 

Empirical part, with qualitative analysis of interviews with three preschool teachers, presents 

their view on work with Albanian-speaking children, their parents, the challenges faced when 



working with immigrants, teaching children slovene language and suggestions, accruing from 

experiences, on how to  make their work easier. 

Findings of this diploma are mostly problems as the result of the lack of systematically 

organized support for immigrant children in learning Slovene and their mother tongue. 

Albanian-speaking children are ignored at both, nurturing their mother tongue and at being 

assisted with the language of the host country. The whole integration of immigrant children is 

performed by prescool teachers, who must also overcome the difficult communication with 

immigrant parents. 

Key words: Albanian speaking children, work of preschool teachers, Guidelines for the 

integration of immigrant children, work with parents
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UVOD 

Tematika diplomske naloge je zame postala aktualna lansko leto, ko sem se med počitniškim 

delom v vrtcu na igrišču srečala z albansko govorečim otrokom. Nepoznavanje jezika otroka 

me je prikrajšalo, da bi razumela vse otrokove zgodbe, občutja, strahove.  

Ob tem me je presenetilo, koliko tesnobe se je pojavilo tako na moji strani v vlogi 

vzgojiteljice kot na strani otroka, ki se je želel z mano pogovarjati. 

Razmišljanje o tem dogodku me je spodbudilo k pisanju diplomskega dela na to temo, kjer se 

bom posvetila raziskovanju, kako vzgojiteljice delajo z albansko govorečimi otroki 

priseljenci.  Med pisanjem diplomskega dela sem vprašujoče poglede prejemala od kolegic, 

znancev, vsi so spraševali, zakaj ravno albansko govoreči otroci in delo vzgojiteljic z njimi. 

Zdi se mi, da v mojem primeru ljudem okoli mene ni jasno, zakaj bi se trudila raziskovati to 

specifično skupino otrok priseljencev. Mislim, da lahko razloge najdemo v neodprtosti  ljudi 

do priseljencev. Lahko rečem, da verjetno večina mojega socialnega okolja domneva, da pri 

delu vzgojiteljic z albansko govorečimi otroki ne bi smelo biti težav, saj se jim zdi enostavno 

otroke že v vrtcu naučiti slovensko in tekom izobraževanja težav ne bi bilo več. Le malo je 

sposobnih razumeti razdvojenost otrok med kulturo lastne družine in okolja. Kot drugi razlog, 

zakaj začudenje ob izbiri tematike, pa lahko navedem, da nisem del albanske skupnosti in 

tekom življenja (razen zgoraj omenjene situacije) nisem bila z njo povezana. Ljudje 

pričakujejo, da za diplomo raziskuješ področja, s katerimi si na osebni ravni povezan in vsaj 

na videz jaz z albansko skupnostjo nisem povezana. To vse kaže na neodprtost do skupine 

albansko govorečih priseljencev, ki se kaže tudi v širši javnosti. 

Za predšolsko obdobje dela z albansko govorečimi otroki sem se odločila, ker je to obdobje, v 

katerem se učijo jezika, hkrati pa prvič vstopijo v vzgojno-izobraževalno institucijo (vrtec), 

kjer priseljeni otrok prvič konkretno naleti na jezik okolja. Za učenje jezika je to pomembno 

obdobje, saj ti otroci nadaljujejo šolanje v osnovni šoli, kjer pa se kmalu začne opažati, da so 

učno manj uspešni. Otroci migranti namreč v raziskavah (npr. TIMSS, PISA, v Bešter, 2009) 

dosegajo slabšo učno uspešnost kot ostali otroci, kar pa mnogo raziskovalcev pripiše tudi 

nepoznavanju jezika okolja. 
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Glede na to, da ti otroci iz vrtca kasneje vstopajo v osnovno šolo, v kateri so pomembna enaka 

izhodišča za uspešnost, se mi poraja vprašanje, koliko otrok osvoji slovenski jezik in kako 

vzgojiteljice k temu cilju stremijo.  

Med počitniškim delom v vrtcu sem namreč opazila, da se vzgojiteljica ni ukvarjala z 

albansko govorečim priseljencem, kar me je še dodatno spodbudilo, da v empiričnem delu 

preverim, kako se s tem ukvarjajo vzgojiteljice v drugih vrtcih. 

Namen diplomskega dela je torej spoznati delo vzgojiteljic z albansko govorečimi otroki, 

spoznati njihove izzive, podporo s strani vodstva, spoznati zakonodajo in Smernice za delo z 

otroki priseljenci. 

V diplomskem delu bom uporabljala izraz albansko govoreč otrok oz. migrant/priseljenec, saj 

ti otroci po navadi ne prihajajo iz Albanije, zato ne moremo govoriti o albanskih otrocih. 

Albansko govoreči otroci priseljenci v Slovenijo prihajajo predvsem s Kosova in iz 

Makedonije. 

Pomembno je omeniti, da na težavo albansko govorečih otrok opozarjajo predvsem v 

osnovnih šolah, kar je po mojem mnenju prepozno. Otrok je v mnogih primerih vstopil v 

vzgojno institucijo že v vrtcu, kjer bi moral dobiti primerno podporo in pomoč, da bi mu bilo 

v šoli lažje. Takšno je moje izhodišče, v nadaljevanju  pa vam bom predstavila poglede 

vzgojiteljice. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 ALBANSKO GOVOREČI PRISELJENCI V SLOVENIJI 

1.1 Priseljevanje Albancev v Slovenijo 

Slovenija je bila v zgodovini država priseljevanja. Po besedah Dekleve in Razpotnik (2002, 

str. 27): »Priseljevanje v Slovenijo je torej pojav, ki se je v opaznejši meri začel sredi 

preteklega stoletja.«  

Če si pogledamo razloge za migracijo priseljencev s Kosova pa avtor Dehinden (2005) 

ugotovi, da so se s Kosova Albanci izseljevali do leta 1980 zaradi dela, večinoma moški, brez 

družin. Njihovi razlogi za izseljevanje so bili ekonomske narave. Kasneje, od leta 1980 

naprej, so se ekonomske in politične razmere na Kosovem drastično spremenile, posebej leta 

1989, ko jim je bil ukinjen avtonomni status, kot posledica političnega pritiska pa se je kazal 

tudi val izseljevanja. Ponovno se je izseljevanje pojavilo v letu 1999, ko je na Kosovem 

izbruhnila vojna med Srbi in Albanci ter se je mnogo Albancev s tega območja izselilo. 

Razlogi za priseljevanje Albancev na slovenska tla so skozi zgodovino predvsem ekonomski, 

kasneje pa tudi vojaški nemiri in vojna.  

Berishaj (2004b) pove, da so priseljenci albanske narodnosti iz bivše Jugoslavije migrirali v 

Slovenijo kot ekonomski migranti predvsem z zahodnega dela Makedonije in Kosova (kjer je 

albanske narodnosti 90%), deloma pa tudi s severnega dela Črne gore.  

Priseljevanje albansko govoreče populacije je v zadnjih letih v porastu, kar dokazujejo tudi 

podatki. V letu 1991 je v  Sloveniji živelo 3534 posameznikov albanske narodnosti, v letu 

2002 pa že 6186 (Statistični urad RS, popis 2002), iz česar lahko sklepamo, da se je v letih po 

osamosvojitvi v Slovenijo priselilo veliko število migrantov albanske narodnosti.  Ti podatki 

so pomembni, saj po njih lahko sklepamo, da z naraščanjem albansko govorečih  priseljencev 

narašča tudi število albansko govorečih otrok v vrtcih. 

Da bi se zavedali, da Slovenija ni edina država, v katero so se Albanci naseljevali, nam 

podatki  avtorice Vathi  (2011) povejo, da so se v največji meri naseljevali v Grčijo, Italijo in 

tudi Anglijo. Danes imajo ustvarjene že skupnosti, ki zajemajo v Grčiji 600.000 ljudi, v Italiji 

250.000 ljudi, v Angliji pa 50.000 ljudi. 
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1.2 Albanci v Sloveniji 

Albancem  in njihovi kulturi sem  poglavje v svojem diplomskem delu namenila, ker na delo 

vzgojiteljice zagotovo vpliva tudi kultura otrok, ki jo je potrebno pri delu z albansko 

govorečimi otroki upoštevati. Pogled vanjo nam da širšo sliko, kako spoštovati kulturo in 

kako z otrokom delati v vrtcu. 

Zanimiv vpogled na albansko narodnost je razvil Berishaj (2004b), ki vidi Albance kot 

drugačne od drugih ''etničnih'' skupin s področja bivše Jugoslavije. Klopčič idr. (2003)  

pravijo, da so Albanci priseljenci, ki niso slovanskega porekla, za razliko od drugih 

predstavnikov narodnostnih skupnosti iz bivše Jugoslavije, ki so prišli v Slovenijo. Albancem 

je obvladovanje slovenščine vedno predstavljalo prvi pogoj socializacije in s tem osnovo za 

primerno integracijo. Pomembno sredstvo socializacije je torej slovenski jezik, ki se ga 

albanski priseljenci hitro naučijo, k čemur pripomore dejstvo, da je albanski jezik tako 

drugačen, da jim ne preostane druge možnosti, kot da se naučijo slovenščine.  

V raziskavi, ki je bila opravljena v Sloveniji leta 2003 v okviru Slovenskega javnega mnenja, 

so preverjali, ali priseljenci iz bivše Jugoslavije občutijo pojavno nestrpnost s strani 

večinskega naroda. Pokazala je, da kljub hitri integraciji in prevzemanju slovenskega jezika s 

strani Albancev, večinski narod največ distance čuti do Romov, Albancev in Muslimanov. 

Rezultati so pokazali, da večinski narod z Albanci ne želi imeti ničesar skupnega v 18,5 % 

(Medvešek, 2007). Berishaj (2004b) ugotavlja podobno – večinska družba je do Albancev 

odklonilna, kar se kaže tudi v izoliranosti in še večji vključenosti v lastno skupnost, ki pa jim 

že po tradiciji daje občutek varnosti in možnost ohranjanja njihovega simbola jezika. 

Albanska narodnost je združena predvsem v uporabi jezika. Berishaj (2004b) pravi, da je 

posebnost Albancev v primerjavi z drugimi ''južnimi narodi'' tudi v tem, da so v komunikaciji 

bolj zadržani, kar ni v skladu z našo stereotipno predstavo. Vzroke za to je treba iskati v 

dejstvu, da Albanci štejejo svojo organizacijsko kulturo in tradicijo v zaprti tradicionalni 

družbi, ki po avtorjevih besedah izhaja iz rigidnih, avtoritarnih odnosov v patriarhalnem 

tradicionalizmu. A ta zadržanost je vrlina, saj je značilna  za posameznika, ki se zna obvladati, 

vendar okolica to pogosto razume kot neiskreno in zahrbtno vedenje, pri čemer pa je potrebno 

omeniti, da zadržanost ne izključuje odprtosti do drugih (Berishaj, 2004b). 

Ko govorimo o tradicionalnosti albanske družine ne smemo pozabiti tudi na patriarhat, kjer je 

moški glava družine in je gospodar, kateremu so vsi v družini podrejeni. Med drugim je tudi 
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zastopnik družine in mora biti o vsem vedno obveščen, vse mora vedeti, prav tako pa 

nadzoruje in upravlja z lastnino vseh članov družine. Znaki patriarhalnosti se kažejo tudi v 

tem, da ženska pridobi veliko veljavo, če rodi sina, kar si razlagajo kot darilo družini/možu, če 

pa žena rodi hčer, se materi kaže občutek krivde, ki ga nadomesti s tem, da je do hčere 

sovražno nastrojena (Berishaj, 2004a). 

1.3 Albanski jezik 

Kot sem omenila v prejšnjem poglavju, je albanski jezik za  narodno pripadnost družine 

priseljencev izjemno pomemben. Uporabljajo ga v vsakdanu; otrok, ki pride v vrtec, ima torej 

osvojeno vsaj njemu poznano besedišče v albanskem jeziku. Ker so starši albanske 

narodnosti, lahko pričakujemo, da je njim znan albanski jezik in ga uporabljajo tudi v 

pogovoru z otrokom. 

Izziv za delo vzgojiteljic z albansko govorečimi otroki je v dejstvu, da je albanski jezik 

slovenščini popolna neznanka, saj za razliko od drugih jugoslovanskih jezikov ne spada med 

slovanske jezike, temveč v svojo skupino – albanski jezik. 

Glede na to, da smo nekdaj bivali v skupni jugoslovanski državi, je srbohrvaščina velikemu 

delu prebivalstva Slovenije še danes blizu, pozna jo tudi še kar nekaj vzgojiteljic, medtem ko 

je albanščina izvorno drugačna in je zato jezikovna ovira večja. Tudi Klopčič idr. (2003) 

omenijo, da je jezik popolnoma drugačen, kar je povezano tudi s tem, da  Albanci niso 

slovanskega porekla. 

Slika na naslednji strani nam kaže jezikovne družine v Evropi. S temno vijolično barvo je 

označen albanski jezik, ki za razliko od drugih prevladujočih  slovanskih jezikov na Balkanu 

spada v svojo skupino. 
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Slika 1: Jezikovne družine  v Evropi 

 (vir: http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/slovenscina/Slikovno-

gradivo-iz-ucbenikov-Govorica-jezika)  
 

 

1.4 Pomen prvega (maternega) jezika 

Pirih Svetina (2005) pravi, da je prvi jezik: » … 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.« (str. 9) 

Učenje ali usvajanje otrokovega prvega jezika je del siceršnjega razvoja. Ta proces se dogaja 

v prvih letih življenja in se po koncu pubertete pretežno konča, saj je po spoznanjih Fry 

(1977, v Pirih Svetina, 2005) večina struktur usvojenih v prvih 5 letih življenja, medtem ko 

nekatera področja usvajanja jezika potekajo vse življenje (Klein, 1986, prav tam). Če je kot 

prvi jezik osvojen le en jezik, govorimo o monolingvizmu, če pa sta usvojena dva, lahko 

govorimo o bilingvističnem usvajanju prvih jezikov (Pirih Svetina, 2005). 

Usvajanje prvega jezika je za otroka sredstvo socializacije, z njim usvaja kulturne, moralne, 

verske vrednote v družbi, s čimer pridobiva socialno identiteto ter tudi sredstvo čustvovanja in 

sporazumevanja z govorci istega jezika, ki pa so najpogosteje tudi prvi in najbližji (otrokovi) 

sogovorci (Klein,1986). 

 

  

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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O odnosu prvega jezika v razmerju do drugega jezika Vižintin (2009) pove: »Dobro 

postavljeni temelji pa so dober predpogoj tudi za učenje drugih jezikov, poznavanje lastne 

kulture pa omogoča spoznavanje novih kultur.« (str. 194) V podporo temu  tudi Knaflič 

(1991, v Klinar, 2010) zapiše, da raziskave potrjujejo slabše obvladanje drugega jezika pri 

otrocih, ki slabo obvladajo prvi jezik. 

Če otrok začuti v okolju nesprejetost svojega maternega jezika, začuti s tem tudi zavračanje 

sebe kot posameznika. S tem se lahko pojavi v otroku konflikt – omenja ga tudi Prebeg Vilke 

(1995), ki pravi, da se lahko znotraj dveh kultur (v našem primeru slovenske in albanske) 

pojavi konfliktnost, ki lahko privede do zavračanja vključevanja v eno skupnost (po navadi 

materno skupnost, ki je v manjšini). Drugačnost je pogosto označena kot stigma, ki jo 

predstavlja problematičnost vrojene etnične identitete (Medveš, 2006). 

Zato je pomembno otroku dajati sporočilo, da je njegov materni jezik pomemben, saj s tem 

tudi otroku dajemo občutek pomembnosti. Otrok mora iz okolja zaznati sprejetost in podporo 

glede maternega jezika in njegove kulture. Kot opozarja Grosjean (1982, v Prebeg Vilke, 

1995), morajo otroci zavzemati pozitivno stališče do enega in drugega jezika ter do obeh 

kultur – če obe kulturi sprejemajo tudi v družini, šoli in družbi ter če bikulturalizem presojajo 

kot enakovrednega monokulturalizmu, tedaj bodo otroci in adolescenti sprejeli obe, namesto 

da bi ju zavrgli in odvrnili eno izmed njih. Po spoznanjih Prebeg Vilke (1995) ima veliko 

adolescentov, ki emigrirajo, težave z dvojno identiteto. Da bi se izognili problemom  

identitete v adolescenci, je potrebno začeti razvijati pozitivno dvojezično (bilingvistično) 

identiteto že v predšolskem obdobju. 

Pomen  prvega jezika torej nima ključnih posledic le na učenje drugega jezika, ampak tudi na 

omogočanje otroku, da  integrira obe kulturi. Pri tem pa je pomembna tudi vloga šol, učencev 

in učiteljev, ki neposredno vplivajo na spodbujanje bikulturalizma z vsebinami pri pouku. 

Pomembno je, da se v šolah spodbuja učenje maternega jezika ne le albansko govorečih otrok, 

ampak vseh priseljenih otrok, saj se po besedah Prebeg Vilke (1995) materni jezik izjemno 

hitro pozablja, zato se priporoča, da tudi v vrtcih in šolah ostaja del izobraževanja v maternem 

jeziku, kar pa vsaj za enkrat v Sloveniji še ni redna praksa.  

Tudi Vižintin (2009, str. 194) glede učenja maternega jezika otrok priseljencev pove: »Ker je 

naravni proces usvajanja prvega/maternega jezika s preselitvijo prekinjen, mora država 
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gostiteljica načrtno poskrbeti za učenje maternega jezika, obenem pa za uspešno vključevanje 

v novo družbo poskrbeti tudi za učenje jezika države gostiteljice.« 

V nasprotju s teorijo povezave maternega jezika z drugim jezikom pa  Bešter (2009) omeni, 

da prihaja do nasprotujočih si mnenj glede odnosa med znanjem maternega jezika in znanjem 

drugega jezika. Danes je ta hipoteza nekoliko omajana, a v praksi ima še vedno veliko 

podporo. Po raziskavi OECD iz leta 2006 naj bi podatki le šibko podpirali to hipotezo, zato si 

raziskovalci še niso enotni glede povezave med znanjem maternega jezika in učenjem 

drugega jezika. 

2. POLOŽAJ OTROKA PRISELJENCA V VRTCU  

Izhodišče na temo albansko govorečih otrok opiše Strategija za vključevanje migrantov 

(2007, str. 7), ki trenutno stanje s ključnimi problemi opiše tako: »V slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem se vsako leto vključujejo otroci priseljencev, beguncev, prosilcev za azil 

in oseb z začasno zaščito. Izkazalo se je, da ti otroci, učenci, dijaki težje sledijo pouku in 

drugemu dogajanju v šoli ali vrtcu oz. se slabše vključujejo v širše socialno okolje, kar je 

posledica pomanjkljivega znanja slovenščine (večinoma gre za otroke, ki jim je slovenščina 

drugi/tuji jezik), neizoblikovanih strategij in instrumentov za vključevanje otrok migrantov v 

sistem vzgoje in izobraževanja ter nezadostne vključenosti otrok in njihovih staršev v šolsko 

in širše slovensko okolje.« 

Albansko govoreči otroci v vrtcu ne znajo slovenskega jezika in ravno zato je pomembno, da 

že v vrtcu otrok dobi vso podporo in pomoč. Podobnih ugotovitev sta Matthews in Ewan 

(2006), ki  opozarjata, da sta visoko kakovostna zgodnja vzgoja in izobraževanje ključna za 

pripravo otrok za uspeh v vrtcu in nadaljnjem življenju. Otroci priseljenci (ali otroci 

priseljencev) so pogosto deležni več dejavnikov tveganja, ki jim onemogočajo participacijo v 

zgodnjih  programih vzgoje in izobraževanja predvsem zaradi jezikovnega primanjkljaja. 

Zgodnji vzgojno-izobraževalni programi lahko opremijo otroka z boljšimi jezikovnimi 

sposobnostmi, ki ga bolje pripravijo za učenje in uspeh ter za vstop v osnovno šolo.   

V Kurikulu za vrtce (2013) je zapisano, da mora vrtec vzpostaviti dobro podlago za otroke iz 

narodnostno mešanih področij in za otroke, ki so posamezno dvojezični (njihov prvi jezik je 

nedržavni in drugi jezik je državni jezik – slovenščina), kamor spadajo tudi albansko govoreči 

otroci. 
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Šolska zakonodaja določa, da imajo otroci tujih državljanov, ki bivajo v RS, pravico do 

vključevanja v OŠ in SŠ pod enakimi pogoji kot otroci slovenskih državljanov. Državljani 

članic EU, Slovenci brez državljanstva in begunci se izobražujejo pod enakimi pogoji, tuji 

državljani pa po načelu vzajemnosti (Strategija za vključevanje migrantov, 2007). 

To velja za osnovne in srednje šole. Glede vrtcev je v Strategiji za vključevanje migrantov 

(2007) zapisano: »V Zakonu o vrtcih tuji državljani niso posebej omenjeni, je pa v zakonu 

zapisano, da predšolska vzgoja deluje po načelih enakih možnosti za otroke in starše, 

upoštevaje različnosti med otroki in pravice do izbire in drugačnosti« (str. 4). 

Albansko govoreč otrok ima torej v vrtcu  kot ostali otroci priseljencev ob vpisu v slovenski 

izobraževalni sistem enak pravni status kot vsi ostali vključeni otroci (Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). Kljub enakim  pravnim  izhodiščem 

otrok v vrtcu pa se na področju slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema soočamo z 

različnimi težavami na področju vključevanja priseljencev. Strategija za vključevanje 

migrantov (2007, str. 7) izpostavlja naslednje probleme:  

 pomanjkanje zakonske podlage, ki bi omogočila uspešno načrtovanje integracije 

otrok migrantov v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja;  

 neoblikovane strategije  in instrumenti  za vključevanje otrok migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja (nerazdelani normativi in strokovne podlage za prilagoditve 

in ocenjevanje, ni urejenega niti statusa in časa, ki bo predviden za prilagajanje 

slovenskemu vzgojnemu sistemu, neizdelane strategije in podporni mehanizmi za 

vključevanje otrok – dodatna pomoč, izobraževanja strokovnih delavcev, premalo 

didaktičnih in metodičnih znanj ter neizdelane strategije za delo celotnega 

vzgojiteljskega zbora);  

 pomankanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 

kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti (premalo poznavanja jezika in 

kulture migrantov, premalo znanj in spretnosti pedagoških delavcev za spodbujanje 

medkulturne komunikacije med starši slovenskih otrok in starši migrantov, ni smernic 

za delo z njimi in ni finančne podpore za pomoč pri sporazumevanju s starši migranti);  

 pomanjkanje znanja slovenščine (neznanje jezika) otrok migrantov, na kar 

vplivajo naslednja dejstva (število ur, namenjenih poučevanju slovenščine ni 

zadostno, ni ustreznih gradiv in učnih načrtov za učenje jezika, pomoč dajejo 

strokovni delavci brez primerne izobrazbe);  
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 neustrezno vrednotenje ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in neenako 

vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja;  

 nezadostna vključenost migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko 

okolje (nepoznavanje sociokulturrnega življenja v Sloveniji).  

 

Za pot, ki je usmerjena v vključevanje priseljencev, pa odgovor poda Vižintin (2010b, str. 

118): »Za uspešno vključenost otrok priseljencev je ključnega pomena, da se naučijo jezika 

novega okolja, obenem pa imajo pravico do ohranjanja materinščine.«  Pomoč torej ne bi 

smela biti usmerjena le v učenje slovenščine, ampak tudi v učenje materinščine. Prebeg Vike 

(1995) pove, da je izjemno pomembno, da se otrok čim prej začne učiti obeh jezikov. Pri tem 

pa je potrebno upoštevati, da v primeru, ko otrok obiskuje vrtec v svojem drugem jeziku, del 

pouka še vedno spremlja v materinščini. 

 

2.1 Programi v podporo integracije otrok in migrantov 

Tako kot v večini evropskih držav so otroci priseljencev v Sloveniji vključeni v redne 

oddelke, ob tem pa se jim nudi dodatna pomoč, še posebej v obliki intenzivnega učenja 

uradnega jezika države sprejema (Bešter, 2009). 

 VRTEC: Pri vključevanju otrok migrantov v vrtec je v Strategiji za vključevanje 

migrantov (2007) zapisano, da za učenje slovenščine zakonsko ni predvidenega 

posebnega časa, le v Kurikulu za vrtce je zapisano, da mora biti otrokom, ki jim 

slovenščina ni prvi jezik, namenjena posebna pozornost, da nadoknadijo možni 

primanjkljaj v znanju slovenskega jezika. 

 OSNOVNA ŠOLA: Otroci migranti (njihov materni jezik ni slovenščina) v OŠ dobijo 

v okviru Zakona o osnovni šoli organiziran  pouk maternega jezika in kulture, dodatno 

pa se organizira tudi dodatni pouk slovenskega jezika. Dodatni pouk po navadi traja 1 

uro na teden, kar je 35 ur na leto. Če posamezniki niso državljani Slovenije, imajo 

prvo leto po vključitvi možnost učenja slovenščine v obliki tečaja, ki ga financira 

država oz. Ministrstvo za šolstvo (Bešter, 2009).  

Povzamem lahko, da zakonsko ni urejene dodatne pomoči ali tečaja slovenščine za otroke 

migrante v predšolskem obdobju. Pomoč, ki se dejansko izvaja le v OŠ, je financirana s strani 

Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. Področje o pomoči glede učenja slovenskega 

jezika v vrtcu ni urejeno. V slovenski praksi, smernicah in zakonodaji tudi organizirano 
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učenje maternega jezika še ni zaživelo v polni meri, kar je v nasprotju tako s pravicami otrok 

kot tudi z idejo spodbujanja medkulturnosti v šolah. 

2.2  Težave, s katerimi se migranti soočajo v vzgojno izobraževalnem 

sistemu 

Kljub enakemu pravnemu statusu in enakim možnostim otrok migrantov v primerjavi z 

domačimi otroki pa Bešter (2009) opozarja, da raziskave (npr. TIMSS in PISA iz let 1995, 

1999, 2003) kažejo, da učenci, ki prihajajo iz tujine, dosegajo slabše rezultate v primerjavi z 

vrstniki, ki so domačini. Bešter (2009, str. 93) pravi: »Slabši rezultati imigrantskih otrok so 

pogosto povezani z manj sposobnim socialnim položajem družine, s slabšim znanjem jezika 

države, v katero so se preselili in na splošno s slabšim poznavanjem kulturnih praks v novem 

okolju.« 

Kot smo izvedeli že v prejšnjem poglavju, bi morali otroci razvijati in se učiti v prvi vrsti 

maternega jezika, a ta možnost se pri otrocih priseljencev ne upošteva. V osnovnih šolah je po 

spoznanjih Vižintin (2009) včasih organiziran izbirni predmet učenja tujih jezikov ali pa 

dodatni pouk (ampak le 35 ur tedensko).  Da  bi to težavo rešili in povečali število ur dodatne 

pomoči pa otroka mnogokrat usmerijo. Peček in Lesar (2006) opozarjata, da so mnogokrat 

prav otroci priseljencev iz bivše Jugoslavije tisti, ki v osnovni šoli dobijo odločbe za 

opredelitev otrok s posebnimi potrebami, kar jim omogoča zakonsko nekaj dodatnih ur učenja 

slovenščine na teden.  

Avtorici Motik in Veljić (2006) glede usmerjanja otrok v prilagojen program pravita, da 

povzroča občutek manjvrednosti in krivde. Sporočilo, ki ga otroci dobijo o svojem jeziku, je, 

da je slab. To sporočilo ni spodbujajoče, saj je jezik, kot pravi Prih Svetina (2005), 

pomembno sredstvo identifikacije z jezikovno in narodnostno skupnostjo.  Ob upoštevanju 

slednjega se lahko navežemo na spoznanje avtorice Prebeg Vilke (1995), da lahko negativna 

stališča ene skupnosti do druge in drugega jezika povzročijo konflikt, ki se lahko kaže kot 

zavračanje enega od jezikov in s tem posledično kot zavračanje skupnosti.  

Podatki  iz prakse pa so še naprej zgovorni. Avtorici Peček in Lesar (2006) sta opravili 

raziskavo o mnenju učiteljev o različnosti učencev. V raziskavi so učitelje spraševali, kako bi 

se odločili, če bi imeli izbiro, katere otroke bi sprejeli v razred in katerih ne. Na vprašanje, ali 

bi bili pripravljeni sprejeti otroke priseljencev iz bivše Jugoslavije, jih je več kot 10 % 
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odgovorilo, da teh otrok v razred ne bi sprejeli oz. se niso mogli odločiti. Te raziskave in 

podatki nam pokažejo, da položaj otrok priseljencev v praksi kljub zakonodaji, smernicam in 

Strategiji za vključevanje otrok priseljencev vseeno ni enak. 

Kot dodatno težavo glede urejenosti položaja otroka priseljenca v šoli ali vrtcu pa avtorici 

Peček in Lesar (2006) izpostavita dejstvo, da so pri upoštevanju načela poštenih enakih 

možnosti, prizadeti predvsem učenci, katerih materinščina ni slovenščina. Ti otroci dobijo 

dopolnilni pouk iz materinščine, kjer pa gre bolj za formalno zadovoljitev kriterijev kot za 

zavzetost za upoštevanje razvoja materinščine in osebne identitete posameznika. Roter (2007, 

v Vižintin, 2009) spoznava, da je  tudi učenja jugoslovanskih jezikov v OŠ zelo malo, kar 

pripisuje premajhnemu številu strokovnega kadra in zainteresiranih učencev ali strahu pred 

stigmatizacijo učencev. Slovenski šolski sistem z vidika ciljev stremi k temu, da bi otroci 

razvijali tudi zavest o slovenski narodni pripadnosti. Eno izmed načel, ki jih je potrebno 

upoštevati pri delu z otroki priseljenci, je  omogočanje enakih možnosti in upoštevanje 

različnosti med otroki, ki je zapisano tako v Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v 

vrtce in šole (2012) kot tudi v Strategijah za vključevanje migrantov (2007). Pri slednjih (str. 

14) je zapisano: »Za uresničevanje tega načela (enakih možnosti in upoštevanja različnosti 

med otroki) morajo vzgojno izobraževalne organizacije omogočiti otrokom migrantom in 

njihovim staršem sporazumevanje v njihovem jeziku, ohranjanje identitete ter pravico do 

drugačnosti.« 

Glede na moje izkušnje iz prostovoljstva in prakse menim, da je to načelo mnogokrat le 

deloma upoštevano. Vsi učitelji in vzgojitelji se namreč trudijo otroka čim prej naučiti jezika 

okolja, kulture okolja, manj pa so pozorni na kulturo in identiteto otroka. Sprašujem se, v 

kolikšni meri imajo otroci priseljenci možnost izražanja svoje kulture in jezika brez 

predsodkov ter stereotipov in  koliko vzgojiteljice stremijo k spodbujanju otrokove kulture, 

jezika. Čeprav danes vsaj teoretično vsi stremimo k medkulturnosti v šolah, menim, da 

vsakega priseljenega otroka ali odraslega poskušajo vsi v okolju/šoli čim prej asimilirati, pri 

čemer ''novo'' kulturo označujejo kot ''dobro'', ''primarno'' kulturo pa kot ''slabo''. Podobno  

ugotavlja tudi Klinar (2010, str. 225), ki zapiše: »Vidna je izrazita želja, če že ne napotek, naj 

učenci 'potlačijo' svoj jezik in si prizadevajo za učenje slovenščine. To so prve smernice, ki 

kažejo na asimilacijsko politiko šole.«    
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3 VLOGA VZGOJITELJIC PRI DELU Z ALBANSKO 

GOVOREČIMI OTROKI 

3.1 Smernice in delo vzgojiteljic z otroki priseljenci 

Kot ugotavlja Vižintin (2009) je smernic o oblikah dela z otroki priseljenci na sistemski ravni 

(zakonodajno) malo. Zakonsko gledano stremijo predvsem k prilagoditvam, ki pa se izvajajo 

izjemno različno glede na šole in vrtce (prav tam). To izhaja predvsem iz dejstva, da je v 

Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012), ki jih je izdal Zavod RS 

za šolstvo, zapisano, da se v vrtcu ali šoli upošteva načelo avtonomije, ki omogoča vzogjno-

izobraževalnim zavodom, da sami pripravijo načrt, ki vključuje značilnosti in posebnosti 

otrok ter načrtuje delo z njimi. Zato imajo tu velik pomen vodstveni kadri, svetovalne službe 

in pedagoški delavci, ki se sami odločajo, koliko in katere oblike pomoči bodo usmerili v delo 

z otroki priseljenci ali v sodelovanje s starši otrok priseljencev ter ali bodo vključevali 

tematike povezane s kulturo, stereotipi, predsodki v vsakdanje delo (Vižintin, 2009). 

Kljub temu, da so Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole okvirni 

dokument, pa so pomembne za usmerjanje dela vzgojiteljev in pedagogov pri vključevanju 

otrok priseljencev. Po zapisanih Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(2012) naj bi strokovni delavci ustvarjali razmere, s katerimi stremijo k interakciji med 

kulturami in različnimi jeziki priseljenih otrok. Na ta način je zagotovljena priložnost za 

sooblikovanje kulture sobivanja vseh vključenih.  

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012)  navedejo temeljne cilje za 

izobraževanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah (str. 2–3):  

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

poreklo, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo;  

 vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov;  

 spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 

  spoštovanje otrokovih pravic in temeljnih svoboščin;  

 razvijanje enakih možnosti obeh spolov in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 

demokratični družbi. 
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Vzgojiteljice naj bi pri svojem delu stremele k vključujočemu pristopu za uresničevanje 

pravic otrok priseljencev do izobraževanja, pri čemer naj bi upoštevale načela/cilje (prav tam, 

str. 3–6): 

1) načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega zavoda 

in strokovnih delavcev v njem; 

2) načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove 

izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti; 

3) načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja; 

4) načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika; 

5) načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo. 

 

Pri delu pa ne smemo pozabiti na ključno vodilo, ki ga izpostavijo v Smernicah  za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012, str. 7): »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.«  

Pomembno je, da se ne govori le o tem, kaj naj bi vzgojiteljice ali pedagogi morali storiti, 

temveč tudi o tem, kaj bi bilo na nivoju države, šole ali vrtca potrebno storiti, da bi bilo 

vzgojiteljem in ostalim pedagogom pri delu z otroki priseljenci lažje.  

Na to opozarja tudi avtorica Vižintin (2009), ki omenja, da danes pedagoški delavci v 

Sloveniji, ki se soočajo z vključevanjem otrok priseljencev, potrebujejo nova izobraževanja, s 

katerimi bi imeli možnost razvijati nove kompetence, ki bi spodbujale medkulturnost. 

Tudi v Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) je zapisano, da je 

strokovno delo v kulturno obarvanih učnih okoljih mnogokrat naporno in da je potrebno 

ozavestiti, da je tovrstno delo tudi obogatitev na osebni in profesionalni ravni ter stalen izziv 

tako ustanove kot tudi strokovnih delavcev.  

3.1 Medkulturnost v vrtcu  

Danes v Sloveniji srečujemo v vzgojno-izobraževalnih institucijah zelo veliko pestrost 

jezikov in narodnosti otrok. V skladu s tem v sodobni šoli/vrtcu upoštevamo načelo 

medkulturnosti. Motik in Veljič (2006, str. 15) pravita: »Neko družbeno okolje lahko 

označimo za medkulturno v primeru, ko vlada v njem visoka stopnja socialne aktivnosti med 

posamezniki, pripadniki različnih kulturnih skupin, vzajemnega spoštovanja, vrednot, tradicij 
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in norm. Različna stališča, vrednote, jezik so obogatitev tako v socialnem kot v ekonomskem 

in političnem smislu. V takem okolju živi na istem ozemlju več različnih etničnih, 

narodnostnih in verskih skupnosti, v katerem si vsak posameznik in vsi skupaj prizadevajo za 

odprt odnos in sodelovanje ter medsebojno priznavanje.«   

Temu bi lahko dodali tudi mnenje avtorice Vižintin (2010a), da je ravno multikulturno 

izobraževanje eden izmed poskusov omogočanja sobivanja naraščajočemu številu različnih 

etničnih skupnosti. 

Vižintin (2010a) poudarja, da pri govoru o multikulturnem izobraževanju ne govorimo le o 

nekem obdobju dneva, ki bi ga bilo treba uvesti, ampak gre za celosten pristop, ki zajema vse 

od vzdušja, fizičnega okolja, odnosov, kurikula, skupnosti. Besede avtorice Skubic Ermenec 

(2006, v Vižintin, 2010a, str. 141) najbolje povzamejo pomen multikulturnega izobraževanja: 

»Multikulturno izobraževanje je filozofija, pogled na svet, ne samo program ali učitelj.«  

Pomembno vlogo pri multikulturnem izobraževanju ima vzgojiteljica, ki mora po mnenju 

Motik in Veljić (2006) spodbujati tuje govoreče otroke k ohranjanju in razvijanju jezika in 

kulturnega porekla. Pomembno je ozavestiti, da so vzgojiteljice posredovalke medkulturnih 

vsebin in imajo na nek način moč, da jih vključujejo v vrtčevski vsakdan, saj je vrtec prva 

vzgojno-izobraževalna institucija, v katero otrok vstopi. 

To potrjuje tudi Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu (2009), v kateri je 

zapisano, da imajo pedagogi na vseh ravneh temeljno nalogo pri spodbujanju medkulturnega 

dialoga in pripravi prihodnjih generacij na dialog.  

 

Vrtec ali šola sta tisti instituciji, ki imata velik pomen za razvoj družbenega vzdušja, ki temelji 

na medkulturnosti. Bešter (2006, v Bešter, 2009, str. 94) pravi: »Izobraževalni sistem, ki 

odseva kulturno raznolikost v družbi in jo predstavlja kot nekaj običajnega in pozitivnega, naj 

bi med otroki in odraslimi spodbujal odprtost do različnosti in pozitivno naravnanost do 

kulturnega pluralizma. Na ta način se ustvarja družbeno vzdušje, v katerem je manj prostora 

za diskriminacijo, rasizem in ksenofobijo in v katerem imajo osebe imigracijskega izvora ter 

nasploh pripadniki manjšin boljše možnosti za dejansko enakopravno sodelovanje v vseh 

sferah družbenega življenja.«   

 



 

16 
 

4 VZGOJITELJICE IN DELO S STARŠI  

V Kurikulu za vrtce (2013) je to sodelovanje opisano kot pomemben vidik kakovosti 

pedagoške vzgoje, ki veliko prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Ob 

tem ravno tako opozarjajo na delitev odgovornosti in različne pristojnosti, ki jih ima vrtec kot 

institucija, ki mora staršem nuditi storitve, ob čemer mora biti  prava mera zasebnosti 

ohranjena. Vrtec mora ob tem spoštovati kulturo, jezik, identiteto, svetovni nazor, vrednote, 

prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo ob tem upoštevati meje 

svojega soodločanja in s tem ne smejo kakorkoli posegati v strokovnost institucije. Starši 

imajo pravico biti del vsakdana v vrtcu in lahko sodelujejo pri načrtovanju dela v njem.  

Strategija za vključevanje migrantov (2007) sodelovanje s starši definira kot eno izmed načel, 

ki je pomembno za sistem vzgoje in izobraževanja. Poudari namreč, da sodelovanje s starši ne 

sme biti prepuščeno le vzgojitelju/učitelju, ampak mora sama institucija razvijati na tem 

področju strategije in oblike dela ter jih vključevati v program.  Pri tem pomembno vlogo vidi 

tudi v svetovalni službi. Različne oblike sodelovanja s starši morajo biti ponujene, v katerih 

pa je prostor za združevanje obeh kultur. 

Vloga staršev je pomembna tudi pri usvajanju drugega jezika (Prebeg Vilke, 1995). Družina 

se pogovarja v maternem jeziku in otroka pogosto ne motivira za učenje drugega jezika, kar 

lahko zavira usvajanje le-tega (v našem primeru slovenskega jezika). Podobno opaža tudi 

avtorica Knaflič (1991, v Klinar, 2010), ki vidi vlogo staršev pri učenju drugega jezika 

predvsem preko pohval, spodbud,  ki pomagajo k večjemu uspehu. Ob tem pa je važno 

zavedanje, da starši preko svojih stališč do drugega jezika na otroke vplivajo tudi pasivno. 

Pomembno je, da tudi starši spodbujajo in motivirajo otroka za učenje obeh jezikov, tako 

materinščine kot tudi slovenščine. To ne pomeni, da morajo starši  z otrokom govoriti oba 

jezika (to je nemogoče, če ga ne znajo), bolj važno je nezavedno sporočanje, ki ga posredujejo 

o drugem jeziku. Na ta odnos staršev do drugega jezika imajo pomemben vpliv tudi 

vzgojiteljice, saj so velikokrat prve osebe v gostiteljski državi, ki so stik staršev z jezikom 

okolja, v katerega so se preselili.  Zato je  za delo vzgojiteljic pomemben tudi odnos, ki ga 

ustvarjajo s starši otrok, saj dajejo staršem podobo gostiteljske države. Ta vpliva tudi na 

podobo, ki jo ustvarijo o jeziku okolja otroci. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je učenje 

drugega jezika povezano z maternim jezikom, ki nikoli ne sme biti zapostavljen zaradi učenja 

jezika okolja/drugega jezika. Le zdrava mera usklajevanja in spoštovanja obeh jezikov in 
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kultur (na obeh straneh, tako pri vzgojiteljicah kot pri starših) lahko brani odklanjanje jezikov 

in omogoča, da otroci lahko razvijajo bilingvizem (dvojezičnost). 

Za vzpostavitev odnosa  s starši priseljenci je važen tudi pogovor, ki je po besedah avtoric 

Motik in Veljić (2006) pomembna osnovna človekova potreba, ki se ga vzgojitelji ne 

zavedajo dovolj. Gre za pomembno popotnico za življenje, ki jo dajemo otroku oz. 

mladostniku in ne nazadnje tudi staršem, če jih ozaveščamo glede odkritega pogovora. Če teh 

priložnosti ne uporabimo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, družini in širšem okolju, 

ostajajo socialne vezi za strpen odnos le navidezne. Vsak konflikt se lahko izkaže kot 

nestrpnost do drugačnih. Zato avtorici Motik in Veljić (2006) še dodatno poudarjta, da je 

začetek vsakega uspešnega sodelovanja pedagoških delavcev s starši otrok spontani pogovor. 

Starši tega pogosto ne zmorejo sami, zato smo pedagoški delavci odgovorni, da jih k 

sodelovanju povabimo.   

Ob tem se lahko spomnimo na enega izmed problemov, izpostavljenih v Strategiji za 

vključevanje migrantov (2007): » … pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti 

strokovnih delavcev za kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti« (prav tam, str. 5). 

Strokovni delavci preskromno poznajo ključne prvine jezika in kulture, da bi znali lažje 

navezati stik z migranti, težava pa je tudi v tem, da ni državne podpore za pomoč pri 

sporazumevanju s starši migrantov, predvsem v smislu  finančnih sredstev in navodil. 

Motik in Veljič (2006) dajeta napotke, naj pedagogi s starši priseljenci govorimo kot s starši 

slovenskih otrok. Ob tem pa ne smemo pozabiti na upoštevanje različnih izkušenj in 

interesov, drugačno preteklost, predstave o življenju, kot jih ima učitelj ali v našem primeru 

vzgojiteljica. Skubic Ermenc (2003, v Klinar, 2010) pravi, da v šole/vrtce vstopajo otroci, ki 

prinašajo različne družbene zaloge znanj, mi pa vemo le tisto, kar ve večinski del 

prebivalstva. Otroci, ki rastejo v drugačnih okoljih, imajo drugačne izkušnje, njihove kulture 

so bolj oddaljene od naše (večinske), zato se pojavijo tudi večje razlike. 

Pogosto je pri sporazumevanju z albansko govorečimi starši in vzgojiteljicami ovira ravno 

nerazumevanje jezika, kar lahko pripelje tudi do prvih nesoglasij. Avtorici Motik in Veljič 

(2006) pravita, da starši redko priznajo, da povedanega (podanih informacij) ne razumejo. 

Neradi se vključujejo v pogovor o otroku, njegovih obveznostih, težavah in stiskah. 

Menim, da je to razumljivo, saj gre za neprijetno situacijo, če kot starš ne razumeš jezika, saj 

se počutiš v ''podrejenem'' položaju že od samega začetka. V takem primeru je  po besedah 

avtoric Motik in Veljić (2006) smiselno poskrbeti za vključitev prevajalca, ki pa mora biti 

dobro jezikovno opremljen in mora razumeti posebnost obravnavane problematike.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomskem delu raziskujem vidik vzgojiteljic pri delu z  albansko govorečimi otroki v 

vrtcu, saj menim, da predšolsko obdobje ne sme ostati prezrto, ker se že v vrtcu učijo tako 

jezika kot tudi socialnih veščin in ostalih spretnosti, ki jih tekom nadaljnjega šolanja le še 

krepijo ter razvijajo. O pomenu vrtca Bešter in Medvešek povesta (2010, str. 217): »Otroški 

vrtci so prvi člen v izobraževalni vertikali in prvo okolje, v katerem se otroci učijo 

slovenščine zunaj družine in družinskega okolja.« 

Kot sem pokazala skozi pregled teorije, je ravno položaj otroka v vrtcu najmanj sistemsko 

urejen. Kljub vedenju, kako pomembno je zgodnje učenje jezika za otroke, ti še vedno ne 

dobijo nobene sistemske pomoči za učenje le-tega. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na 

vzgojiteljice, ki se spopadajo s pomembno integracijsko vlogo albansko govorečega otroka. 

Izziv pa ni le jezik, ampak tudi kultura. Preverila sem izkušnje in zgodbe treh vzgojiteljic, ki 

imajo v skupini albansko govorečega otroka.  

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

2.1 Cilji 

1. Spoznati, ali vzgojiteljice pri delu z albansko govorečimi otroki uporabljajo specifične 

oblike dela, ki otrokom pomagajo k hitrejši integraciji v skupino v vrtcu. 

2. Spoznati izzive, s katerimi se vzgojiteljice ob tem soočajo, in ideje, kaj bi potrebovale 

za preseganje le-teh. 

3. Ugotoviti, ali vzgojiteljice ocenjujejo, da imajo dovolj znanj in podpore s strani 

vodstva vrtca za delo z albansko govorečimi otroki ter kaj bi še potrebovale, da bi jim 

bilo delo z njimi lažje. 

4. Spoznati, koliko vzgojiteljice sodelujejo s starši in kako je to pomembno za delo z 

otroki.  

5.  Pregledati in analizirati zakonodajo in smernice s tega področja ter preveriti, če je to v 

oporo vzgojiteljicam pri delu z albansko govorečimi otroki. 

6. Spoznati, kako vzgojiteljice v vrtcu spodbujajo medkulturnost in sprejemanje albansko 

govorečih otrok med drugimi otroki v skupini. 
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2.2 Raziskovalna vprašanja 

1) Kako vzgojiteljice delajo z albansko govorečimi otroki v vrtcu? Ali uporabljajo specifične 

oblike dela? Kako otroka vključujejo v skupino? Kako albansko govoreče otroke sprejmejo 

ostali otroci v skupini? 

2) S katerimi  izzivi se  pri delu z albansko govorečimi otroki vzgojiteljice soočajo? Kako jih 

rešujejo? 

3) Kakšne oblike pomoči/podpore so deležne na delovnem mestu in kako so z njo zadovoljne?  

Kaj vzgojiteljice opažajo, da bi bilo potrebno še storiti na področju dela z otroki migrantov v 

vrtcu? Ali zaznavajo zakonodajo kot podporo pri delu z albansko govorečimi otroki? 

4) Ali vzgojiteljice sodelujejo s starši albansko govorečega otroka in kako?  

5) Na kakšen način  vzgojiteljice spodbujajo medkulturnost?  

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1 Vzorec 

V vzorec sem zajela tri vzgojiteljice iz ljubljanskih vrtcev, ki imajo izkušnje pri delu 

zalbansko govorečim otrokom v vrtčevski skupini. 

3.2 Postopek izbire 

Z vzgojiteljicami, s katerimi sem opravila intervjuje, sem prišla v stik preko svetovalnih služb 

ljubljanskih vrtcev. Z njimi sem se pogovarjala preko elektronske pošte ali telefona, kjer sem 

izvedela, da imajo vzgojiteljico, ki ima v skupini albansko govorečega otroka. To 

vzgojiteljico sem pozneje tudi osebno obiskala v vrtcu, kjer sem imela uvodni pogovor, ki mi 

je dal vpogled, ali ustreza moji tematiki diplomskega dela in če je pripravljena za sodelovanje 

pri intervjuju. V primeru pripravljenosti za sodelovanje sva si izmenjali kontaktne podatke in 

se kasneje točno dogovorili za čas izvedbe intervjujev. 

3.3 Raziskovalni inštrument in postopek zbiranja podatkov 

V diplomskem delu sem uporabila kvalitativno raziskovanje, in sicer delno strukturiran 

intervju. Sagadin (1995b) in Drever (1997) v Vogrinc (2008) pravita, da pri polstrukturiranem 
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intervjuju najprej pripravimo nekaj bistvenih vprašanj, ki so odprtega tipa, nekaj pa jih potem 

sproti oblikujemo med potekom intervjuja.  

Pogovore sem izvedla v notranjih prostorih vrtca (po navadi sejna soba, vrt), kjer je bila 

omogočena tišina, da sem se z vzgojiteljico lahko v miru pogovarjala in sem intervjuje lahko 

snemala. Pogovore sem izpeljala v treh terminih: prvega 24. 4. 2014, drugega 28. 4. 2014 in 

tretjega 9. 5. 2014. Prvi je trajal 59 minut, drugi 32 minut in tretji 55 minut. Vse pogovore 

sem digitalno snemala in jih pozneje dobesedno pretipkala v elektronski zapis. 

3.4 Postopek obdelave podatkov 

Dobesedno prepisane intervjuje sem kodirala.  Uporabila sem induktivni pristop, pri katerem 

sem v besedilu intervjuja določila najprej kode prvega reda, sledile pa so kode drugega reda, 

ki sem jih na koncu združila v kategorije. Te so bile naslednje: izkušnje vzgojiteljic z otroki 

priseljenci,  izkušnje vzgojiteljic z albansko govorečimi otroki priseljenci, vključevanje 

albansko govorečih otrok v skupino, metode dela vzgojiteljic z albansko govorečimi otroki, 

kultura albansko govorečega otroka, delo s starši albansko govorečega otroka, delo s starši 

drugih otrok, interkulturalizem v vrtcu, sprejemanje albansko govorečega otroka v skupini, 

predsodki do priseljencev, osebni razvoj vzgojiteljice, podpora s strani vrtca, izzivi 

vzgojiteljic pri delu, slovenski in materni jezik, materni jezik otroka, učenje jezika, pomoč 

otrokom, družina albansko govorečega otroka, smernice za vključevanje otrok priseljencev, 

svetovalna služba, doživljanje otroka, predlogi vzgojiteljic za izboljšavo. 

3.5 Kratek povzetek pogovorov 

Pogovori z vsemi tremi vzgojiteljicami so bili zelo sproščeni. Imela sem občutek, da se 

pogovarjam glede teme, ki je aktualna tako zame kot za intervjuvanke. 

Opaziti je bilo, da so se pojavile razlike med vzgojiteljicami in njihovimi odzivi na moj 

intervju. Pri prvi vzgojiteljici sem zaznala, da je izjemno navdušena nad opravljanjem 

intervjuja, kar je kazalo tudi dejstvo, da je prišla na pogovor pripravljena z opornimi točkami 

in kratkimi sestavki, ki so ji bili v pomoč pri pogovoru.  Pogovor je bil vseskozi sproščen, na 

kar je nakazoval tudi občasen smeh med pogovorom.  

Podobno sem zaznala tudi pri drugi vzgojiteljici, ki je bila sprva nekoliko zadržana, saj je 

večkrat poudarila, da nima veliko izkušenj, vendar se je skozi pripoved kmalu pokazalo, da jih 
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ima kar nekaj. Prav tako pa je bila skozi pogovor sproščena, kar je nakazoval smeh, ko sva se 

pogovarjali o vsakdanjih situacijah v vrtcu oz. pri delu z albansko govorečim otrokom. 

Pri tretji vzgojiteljici sem začutila, da ima res veliko izkušenj z albansko govorečimi otroki, 

kar je pokazalo tudi dejstvo, da je imela veliko kritik, naravnanih na sistem, in hkrati tudi 

največ idej ter predlogov za izboljšanje trenutne situacije priseljencev v vrtcih in šolah. Pri 

njej se je izmed vseh treh intervjuvank najbolj zaznalo, da je delo z otrokom priseljencem in 

njegovo družino izziv tudi za vzgojiteljice. 

Čutila sem, da  so se vzgojiteljice pridružile sodelovanju pri mojem diplomskem delu tudi 

zaradi zainteresiranosti za to tematiko, kar lahko razberem iz obsežnih odgovorov, ki so bili 

res bogati in polni konkretnih situacij iz njihovega dela.  

Kljub temu, da je tematika zajemala specifično skupino priseljencev in delo vzgojiteljic z 

njimi, pa pogovor z vzgojiteljicami nakazuje, da na težave pri vključevanju albansko 

govorečih priseljencev ne opozarjajo le učiteljice v osnovnih šolah, ampak tudi vzgojiteljice v 

vrtcih. Upamo lahko, da se bodo njihovi glasovi slišali in njihova prizadevanja udejstvovala 

ter obrodila sadove na področju zakonodaje in prilagoditev v vrtcu. 
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Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja 

BESEDILO INTERVJUJA KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

 

INTERVJU št. 1 
M: Bom kr posnela intervju, sm se pa 

pogovarjala tudi z mentorico in sm 

rekla, da bodo intervjuji čist anonimni, 

ne bom uporabljala imena, tko da sm 

tudi rekla, da bom samo omenila 

ljubljanski vrtec in to je to. 

V1: Ok, v redu. 

M: Ok. Jaz bi kar prvo vprašanje 

zastavila. Kakšne izkušnje imate pri 

delu s tujejezičnimi otroki? 

V1: V bistvu zelo dobre, že skoraj pol leta 

sem si pomagala tako, da sem vse, kar niso 

razumeli, povedala v  njihovem maternem 

jeziku, npr. bosanščina, če povem en 

primer ene deklice in mame, s katerima 

sem se pogovarjala srbohrvaško ali 

bosansko. V bistvu pa sem se tudi jaz od 

njih na ta način učila jezika, saj sem tudi 

jaz kar nekaj besed v srbohrvaščini 

pozabila in mi je potem ona povedala, ko 

sem jaz njej nekaj pokazala in jo 

povprašala, kako se že to imenuje, in mi je 

povedala in sva se potem pogovorili. 

Hkrati  pa sem imela v skupini deklico, ki 

je govorila in slovensko in srbohrvaško, 

ker so se doma pogovarjali  srbohrvaško in 

slovensko se je pa naučila, ker je bila že od 

dveh let v vrtcu in je on tudi pomagala, tko 

da je bilo to sodelovanje tudi s strani otrok. 

V bistvu otroci se zelo dobro vključijo v 

skupino, je bil to njihov odraz tega, kako ti 

to spremljaš in kako pomagaš, da se čim 

prej otrok vključi, počutijo se sprejeti, 

zadovoljni, sodelujejo tudi z odraslimi, 

zaposlenimi v vrtcu,.Recimo  gredo v 

kuhinjo, gredo v pralnico kaj iskat, tko da 

jih  v te skupinske stvari vključimo in tudi 

stremimo k temu, da jih čim prej osvojijo, 

da se v skupini dobro počutijo in da se 

dobro počutijo tudi pri ostalih dejavnostih 

oziroma pri tistemu, kar imamo 

načrtovano in tudi lažje potem sodelujejo. 

Recimo v povprečju jezik osvojijo v 

okviru do dveh let recimo in ga tudi tekoče 

govorijo. 

M: To ste mi sedaj povedali na splošno, 

sedaj me pa zanima, kakšne so pa vaše 

izkušnje z albansko govorečimi  otroki. 

To področje me tudi zanima. 

V1: Enako dobro, ker ti otroci se mi zdi, 

da imajo v sebi talent za učenje jezikov in 

se zelo vidi, da se hitro učijo, osvajajo 

slovenski jezik in ob pomoči odraslega se 

v novem okolju zelo dobro znajdejo. So 

zelo dobri opazovalci tudi odraslih in 

sovrstnikov. Pa tudi starši jih spodbujajo. 

Izkušnje pa (premor) dobre v bistvu, ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre izkušnje 

 

Pol leta uporaba 

maternega jezika 

otrok (vzgojiteljica 

zna srbohrvaško) 

 

 

Tudi vzgojiteljica se 

je učila jezika 

(obnavlja znanje, ki 
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4 ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA 

4.1 Analiza intervjuja po kategorijah 

IZKUŠNJE VZGOJITELJIC Z OTROKI PRISELJENCI 

Vzgojiteljici št. 1 in 2 sta povedali, da imata s tujejezičnimi otroki dobre izkušnje. Obe 

govorita srbohrvaški jezik, zato jima delo z otroki priseljenci ne predstavlja tolikšnega izziva 

(veliko priseljencev je iz republik bivše Jugoslavije). Obe vzgojiteljici sta kot prednost dela s 

tujejezičnimi otroki izpostavili njihovo dovzetnost za jezik in izjemno učljivost. To bi lahko 

prepoznali kot jezikovno nadarjenost, ki jo Skehan (1991, v Pirih Svetina, 2005) definira kot 

talent za učenje jezika, ki ni povezan z inteligentnostjo in ni rezultat predhodnih izkušenj, a je 

zelo stabilen in odvisen od posameznika.  

Vzgojiteljica št. 2 je glede izkušenj z otroki priseljenci povedala, da je znanje jezikov otrok 

priseljencev zelo razgibano, pozna tudi primere dvojezičnosti med otroki. Klinar (2010) o tem 

pove, da se bilingvizem/dvojezičnost pojavi pri priseljencih predvsem sukcesivno, saj se 

jezika manjšine, njihovega maternega jezika, otroci učijo doma (od staršev), jezika okolja 

(drugega jezika) pa se učijo po navadi v vrtcu/šoli. 

Tu pa ne smemo pozabiti na povezanost med maternim jezikom in drugim jezikom, saj po 

spoznanjih Pertota (2004, prav tam) prvi jezik vpliva tudi  na pridobivanje znanj v drugem 

jeziku. 

Glede učne uspešnosti priseljenih otrok je vzgojiteljica št. 1 povedala, da še danes dobiva 

pozitivne informacije o uspešnosti otrok priseljencev, ki jih je imela v vrtcu. Nekateri so na 

fakultetah ali srednjih šolah, kar je zanimivo primerjati z raziskavo, opravljeno v RS, glede 

prebivalstva po narodnostni pripadnosti in stopnjo izobrazbe RS (Klopčič, Komac in Kržišnik 

Bukić, 2003). Rezultati kažejo, da je splošno v populaciji v RS 54,1 % srednješolsko 

izobraženih. Pri narodnostih Hrvatov, Črnogorcev, Srbov pa okoli 50 %. Pri Albancih, 

Bošnjakih in Bosancih prevladujejo kategorije brez izobrazbe/nepopolna OŠ/dokončano OŠ.  

Prav ti pa imajo tudi najnižje deleže visoko izobraženih, npr. Albanci le 1,7 %, medtem ko je 

npr. odstotek visokošolsko izobraženih Srbov 4,8 %, Hrvatov pa 5,9 %. Rezultati te raziskave 

kažejo, da je pripadnikov narodov bivše Jugoslavije po statističnih podatkih manj s srednjo in 

višjo izobrazbo.  
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Vzgojiteljica št.1 je povedala, da tudi starši otrok priseljencev spodbujajo svoje otroke k 

učenju jezika in uspešnosti v življenju. Avtorica Kobolt (2002) v svojem delu o priseljencih iz 

bivše Jugoslavije opaža, da družinam priseljencev postaja izobraževanje otrok čedalje 

pomembnejša vrednota. Zavestno svoje otroke spodbujajo, da se šolajo in tudi po podatkih 

imajo otroci posameznikov, s katerimi je avtorica Kobolt (2002) v svojem delu opravila 

intervju, za vsaj eno stopnjo višjo izobrazbo kot starši. 

Vzgojiteljica št. 3 ima mnogo izkušenj s priseljenci iz bivše Jugoslavije, kar je posledica lege 

vrtca, ki se nahaja v okolju, kjer se naseljuje veliko priseljencev. Vzgojiteljica nam je zaupala, 

da tako njene izkušnje in izkušnje drugih vzgojiteljic v vrtcu kažejo, da imajo priseljeni otroci 

neenak izhodiščni položaj (na področju znanja jezika) za vstop v šolo v primerjavi z drugimi 

otroki v vrtcu. Kljub temu, da so 2 leti  pred vstopom v šolo v slovenskem vrtcu, kot 

priporočajo Smernice za vključevanje otrok priseljencev (2012), se še vedno kažejo razlike v 

znanju  slovenskega jezika med otroki priseljenci in drugimi otroki. Avtorica Knaflič (1991, v 

Klinar, 2010) opozarja, da se v dveh letih otrok nauči le osnovnega znanja jezika, ki pa ni 

dovolj za delovanje v šoli, kjer mora znanje ne le prejemati, temveč tudi razumeti. 

Vzgojiteljica opaža, da otroci v vrtcu  mešajo jezike, tudi če so v vrtcu več kot dve leti, 

zmedenost otrok glede jezika pa se pojavlja tudi kasneje v šoli. Skozi pogovor in delo s temi 

otroki opaža, da imajo slabše govorne vzorce in nepravilno izgovorjavo. Vzgojiteljica pove, 

da imajo nekateri otroci ''talent za jezik'' in se hitro naučijo slovenščine brez naglasov in 

nimajo nikakršnih težav, vendar niso vsi taki. Vzgojiteljica št. 3 pove: »Ampak niso vsi tako 

občutljivi za jezik. Sploh je problem pri tistih, kjer starši govorijo neko polomljeno 

slovenščino in tako slovenščino prevzamejo tudi otroci. Potem otroci govorijo polomljeno 

slovenščino. Lažje je včasih pri tistih, ki nič ne govorijo slovensko in jih ti naučiš pravilnega 

jezika.« 

Knaflič (1991, v Klinar, 2010) pravi, da naj bi otroka učili jezika posamezniki, ki sami jezik 

dobro obvladajo. Starši, ki ne obvladajo drugega jezika, ga ne morejo učiti svojih otrok  in 

tega strokovnjaki tudi ne priporočajo. 

Na eno izmed naštetih težav (vmesni jezik) opozarja tudi Strategija za vključevanje 

priseljencev (2007), ki opozarja, da nekateri otroci migranti kljub temu, da so bili rojeni v 

Sloveniji in so bili vključeni v vrtec, pogosto uporabljajo vmesni jezik, ki ima značilnosti tako 

prvega (maternega jezika) kot tudi drugega jezika (v našem primeru slovenščine). O tem 

jeziku govori tudi Selinker (1972, v Prebeg Vilke, 1995), ki je vmesni jezik definiral kot 
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jezik, ki ga sestavljajo tako elementi maternega in elementi ciljnega (drugega jezika). Zanimiv 

je podatek, da kar 95 % učencev drugega jezika nikoli ne osvoji popolnoma.  

IZKUŠNJE VZGOJITELJIC Z ALBANSKO GOVOREČIMI OTROKI PRISELJENCI 

Vzgojiteljica št. 1 ima dobre izkušnje pri delu z albansko govorečim otrokom. Deček je po 

njenih besedah talentiran za slovenski jezik in dobro opazuje okolico. Albansko govoreči 

otroci se po njenih besedah dobro znajdejo v okolju in so izjemno radovedni. Izkušnja druge 

vzgojiteljice je nekoliko drugačna, saj se je deček v njeni skupini težje privadil na vrtec, kar 

vzgojiteljica vidi kot posledico navezanosti na mater. Šele sčasoma je otrok prenesel ločenost 

od mame, kar je sprva kazal z nasiljem in agresijo ali s težavami pri vsakodnevnih aktivnostih 

(npr. spanje, saj se je vseskozi bal, da bo mati prišla medtem ko bo spal in ga ne bo vzela 

domov). Ko je otrok le pridobil zaupanje v vzgojiteljico, je presegel tudi te začetne težave. 

Zaupanje in vzpostavljanje odnosa med drugim opažajo kot pomembna dejavnika tudi druge 

vzgojiteljice, o čemer pa več povedo v naslednjih kategorijah. 

Zanimivo je, da kar dve vzgojiteljici (druga in tretja) izpostavita, da pri albansko govorečih 

otrocih opažata težave na področju jezika in govora, pojavljajo pa se tudi domnevne težave na 

drugih področjih razvoja otroka. Pri tem tretja vzgojiteljica izpostavi, da je problem predvsem 

v dečkovem neznanju slovenščine in dejstvu, da razvojnih težav ne more preveriti. Pri tem 

Knaflič (1991, v Klinar, 2010) izpostavi potrebo, da otrok testiranje za usmerjanje vedno 

opravi v maternem jeziku. Razlika je namreč v tem, ali otrok ne zna pokazati znanja zaradi 

šibkosti znanja jezika ali je razlog v nižjih sposobnostih (dosežkih). 

O usmerjenosti priseljenih otrok je v praksi znanih kar nekaj primerov predvsem v osnovnih 

šolah, saj si na tak način šola priskrbi dodatno pomoč otroku (Skubic Ermenc, 2004, v Peček 

in Lesar, 2006). Učitelji in zaposleni zaradi neznanja jezika pogosto ne morejo preverjati 

znanj, zato te otroke usmerijo in jim s tem zagotovijo dodatno pomoč. 

Ob tem tretja vzgojiteljica doda, da ji je težko, ker ve, da bo dečka nepripravljenega poslala v 

šolo in se zaveda, kako drugače bi lahko bilo, če bi bil status otrok migrantov sistemsko bolj 

urejen. Pove tudi, da trenutno pri delu z albansko govorečim otrokom ne zaznava vedenjskih 

težav, a pričakuje, da se bodo verjetno pojavile tekom šolanja kot odgovor na neuspešnost v 

šoli.   



 

26 
 

Vzgojiteljici št. 1 in št. 2 v svoji pripovedi povesta tudi nekaj o komunikaciji z otrokom. 

Vzgojiteljica št. 2 opaža, da ji je lažje delati, če otrok zna srbohrvaško (ker tudi sama zna ta 

jezik), a opaža, da se otroci hitreje učijo jezika kot odrasli. O učenju jezika še pove, da je 

učenje v vrtcu bolj konkretno in ga je lažje sprejemati kot kasneje v življenju. O tem Ellis 

(1986, v Pirih Svetina, 2005) pravi, da število let in izpostavljenost drugemu jeziku ter 

začetna starost, pri kateri je začel otrok usvajati drugi jezik, vplivajo na končni rezultat 

oziroma na stopnjo osvojenega znanja jezika. Nižja starost vpliva prednostno predvsem na 

izgovorjavo jezika, medtem ko daljša izpostavljenost prispeva k večji sporazumevalni 

uspešnosti. 

Vzgojiteljica št. 1 opaža, da albansko govoreči otroci govorijo v vrtcu slovensko (ko se 

naučijo), včasih pa se kljub temu spozabijo in spregovorijo v maternem jeziku (albanski 

jezik), kar nje ne moti.  

Pri uvodnem delu z albanskim otrokom si je vzgojiteljica št. 1 med drugim pomagala tudi z 

albanskimi besedami, ki so ji jih starši zapisali na list papirja. Presenetilo jo je, da deček ni 

želel predstaviti svoje kulture (skozi pesem, povedati besede v albanskem jeziku). 

Vzgojiteljica  je  s tem nakazala, da stremi k medkulturnemu izražanju in širjenju obzorij za 

vse otroke v skupini, kar pa izpostavi tudi Bela knjiga Sveta Evrope (2009), ki pove, da so 

vrtci in šole ključna mesta za medkulturno učenje in medkulturni dialog. Otrokom je potrebno 

dati možnost, da pridejo v stik in sodelujejo z vrstniki drugih narodnosti, da se z njimi igrajo 

in udeležujejo skupnih aktivnosti. 

VKLJUČEVANJE ALBANSKO GOVOREČIH OTROK V SKUPINO 

Albanski otroci po besedah vseh treh vzgojiteljic veliko sodelujejo in se vključujejo v 

skupino, najpogosteje preko dnevne rutine in preko  sodelovanja pri vodenih aktivnostih.  

Vključevanje poteka postopoma, po korakih. Vse vzgojiteljice opozarjajo na to, da je 

potrebno delati s skupino, z drugimi otroki. Pri tem pa vzgojiteljica št. 1 dodaja, da je 

potrebno vključevati otroka tudi s pomočjo staršev, ki otroku v njenem primeru prevajajo iz 

slovenščine v albanščino (starši znajo slovensko). Če otroci ne znajo slovensko, kot pri 

vzgojiteljici št. 3,  si vzgojiteljice pomagajo z albanskimi besedami, ki se jih s pomočnico 

naučijo. V pomoč so jima prišle predvsem pri pomirjanju, ker se je deček velikokrat izjemno 

čustveno odzival (jokal). Z njuno uporabo maternega jezika otroka so tudi drugi otroci v 

skupini imeli možnost spoznati albanski jezik. Tudi skupina je po njenih besedah začela 
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otroka tolažiti z albanskimi izrazi. Podobnega spoznanja je tudi vzgojiteljica št. 1, ki pove, da 

je pri vključevanju albansko govorečega otroka v skupino  pomembno sprejemanje  

maternega jezika otroka s strani skupine. S tem se priseljeni otrok sprosti, vzpostavi se njemu 

varno okolje. Omenjena vzgojiteljica poudarja, da pozornosti ni potrebno nameniti le 

albansko govorečemu otroku, ampak celotni skupini. S skupino se pogovori, ostali otroci 

albansko govoreče otroke po navadi takoj poiščejo in jim pomagajo pri vključevanju. 

Albansko govoreče otroke vzgojiteljica tako socializira s pomočjo ostalih otrok. Pomembno 

je, da se otroku da prostor za opazovanje (primer: otrok najprej opazuje predstavo, šele 

kasneje pa se ji pridruži). Podobno spoznava tudi Medvešek (2006, v Klinar, 2010), ki pravi, 

da priseljencev ne moremo vključevati brez večinskega dela prebivalstva, ki mora sprejeti 

priseljence kot ljudi, ki se od njih po ničemer ne razlikujejo, le da so prišli v državo kasneje. 

Lahko rečemo, da vzgojiteljica stremi k medkulturnosti v vsakdanu. Kot pravijo Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce (2012), je pomembno zavedanje vzgojiteljic, da iz 

različnosti izhaja potreba po spoznavanju  razlik v kulturi, ki pa jo tako priseljeni otrok kot 

tudi otrok večinske populacije sprejme za novo vrednoto. 

Zgovorno je tudi dejstvo, da vzgojiteljica št.1 opaža, da so otroci priseljenci (albansko 

govoreči otroci) doprinos k skupini, skupine brez priseljencev pa so po njenem mnenju 

prikrajšane za to izkušnjo.  

Pomembno spoznanje poda tudi vzgojiteljica št. 2, ki se zaveda, da je od nje odvisno, kako bo 

skupina otroka sprejela. Pove, da tak odnos, kot ga vzgojitelji vzpostavijo do priseljenega 

otroka, prevzamejo tudi ostali otroci.   

Kljub splošni oceni vzgojiteljic, da je otrok dobro sprejet v skupino, pa je vzgojiteljica št. 3 

izpostavila, da je albansko govoreč deček nekonkurenčen v igri z ostalimi otroki. Razlog za to 

vidi v manjši konkurenčnosti jezika. Tudi Knaflič (1998, v Klinar, 2010, str. 222) izpostavi ta 

problem in pravi: »Tako so otroci, ki obiskujejo pouk v drugem in ne v maternem jeziku, 

drugi jezik pa šele osvajajo, v podrejenem položaju in potrebujejo nekaj let, da se izenačijo z 

vrstniki, ki se šolajo v maternem jeziku.« 

Ob besedah vzgojiteljic sem pomislila na modrost slavnega filozofa L. Wittgensteina, ki je 

nekoč rekel: »Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« Ta citat pokaže omejenost, ki 

prihaja z jezikom oz. neznanjem jezika. In ravno s tako omejitvijo se spopadajo tudi 

predšolski otroci priseljenci, ki govorijo albanski jezik v družbi, ki tega jezika ne razume. 
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METODE DELA VZGOJITELJIC Z ALBANSKO GOVOREČIMI OTROKI 

Med pomembne metode za delo z albansko govorečimi otroki je ena izmed vzgojiteljic (št. 1) 

izpostavila metodo demonstracije, opazovanja in ponavljanja, razlage, pojasnjevanja ter 

kazanja. Spodbuja otrokovo razumevanje, kar pomeni, da albansko govorečemu otroku 

dodatno pojasni in razloži ter ga vseskozi spodbuja k spraševanju, če česa ne razume. 

Omenjena vzgojiteljica uporablja tudi neverbalno komunikacijo (otroka poboža, objame, 

usmerja ga s pogledom). Spodbuja tudi simbolno igro, skupno pojasnjevanje in 

pripovedovanje. 

Vse vzgojiteljice povedo, da se v skupini veliko uporablja nazorno izražanje in  pogovor ter 

poslušanje drug drugega. Stališče do pripovedovanja izpostavi vzgojiteljica št.3, ki je zaznala 

to metodo kot ne popolnoma zadostno pri delu z albansko govorečimi otroki. Ti otroci naj ne 

bi imeli predstav beseda-slika, zato si sama pomaga tudi z lutkami in animacijami.  

Vzgojiteljici št. 1 in 2 pa izpostavita, da je metode dela potrebno usmeriti na celotno skupino, 

v katero prihaja albansko govoreč otrok. Zato se veliko pogovarjajo o otroku, od kod bo 

priseljeni prišel, kakšno pot bo opravil. 

Vse vzgojiteljice se torej poslužujejo pogovora in prebiranja pravljic, a le tretja vzgojiteljica 

izpostavi, da mora vse pravljice v skupini prebrati večkrat, da jih otrok vsaj v določeni meri 

razume.  

Na specifičnost vsakega otroka pa nas opomni vzgojiteljica št. 2, ki pove, da je uporabila 

''metodo ure'', ki je otroka pomirila, saj je bil deček izjemno navezan na mamo in je vedno 

čakal, kdaj se bo mama vrnila v vrtec, zato si je za lažjo predstavo otroku pomagala z uro. 

Pri dveh vzgojiteljicah (št. 1 in št. 3) pa lahko kot pomembno metodo, ki je olajšala predvsem 

začetno obdobje dela z otrokom, izpostavimo še uporabo fonetično zapisanih albanskih besed, 

ki so olajševale  razlago poteka dnevne rutine albansko govorečemu otroku. Otroku  materni 

jezik daje občutek varnosti, saj je to jezik, ki ga pozna iz domačega okolja. Zato mu je v 

vrtcu, kjer vzgojiteljice uporabijo kakšno njemu poznano besedo v maternem jeziku, lažje. 

MATERNI JEZIK OTROKA 

Vse tri vzgojiteljice spodbujajo uporabo maternega jezika doma, saj  opažajo, da je 

pomemben del kulture. Berishaj (2004b) o pomenu jezika za albansko skupnost pove, da je 
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albanska narodnost združena v uporabi jezika, prav tako pa tudi Medveš (2006) trdi, da je 

jezik sredstvo identifikacije in je dejavnik, ki vzpostavlja identiteto ter tudi najpomembnejši 

dejavnik socializacijskih in interkulturnih procesov. 

Kar dve vzgojiteljici (št. 1 in št. 3) sta tekom pogovora povedali, da sta za albanski jezik 

odprli prostor tudi v vrtcu. Vzgojiteljica št. 1 je želela, da bi albansko pravljico prebrala tudi 

ostalim otrokom v vrtcu, da bi prišli v stik z maternim jezikom albansko govorečega otroka, a 

to ni bilo mogoče, saj starši albansko govorečega otroka doma niso imeli pravljic v albanskem 

jeziku. Vzgojiteljica št. 2 pa je povedala, da ostale otroke v vrtcu z albanščino seznanja preko 

učenja pesmic (otroke je npr. naučila pesmico Vse najboljše za rojstni dan v jeziku albansko 

govorečega otroka), hkrati pa so se albanskih besed otroci naučili ter jih uporabljali za 

pomirjanje albansko govorečega otroka (ko je jokal). 

SLOVENSKI ALI MATERNI JEZIK? 

Vse vzgojiteljice se strinjajo, da je najbolje, če se jezik okolja (slovenščina) uči v vrtcu, 

materni jezik pa dobi ključno vlogo v domačem okolju. K temu tudi izrecno stremijo, saj v 

vrtcu vse tri vzgojiteljice uporabljajo predvsem slovenski jezik, hkrati pa se zavedajo pomena 

materinščine, ki ima po spoznanju Prebeg Vilke (1995) pomembno vlogo pri učenju drugega 

jezika (jezika okolja). To podkrepi tudi avtorica Vižintin (2009), ki meni, da so dobro 

postavljeni temelji v maternem jeziku dober predpogoj tudi za učenje drugih jezikov, 

poznavanje lastne kulture pa omogoča posledično tudi lažje poznavaje drugih (za njih) novih 

kultur. 

Kot sem izvedela, se v praksi pojavlja zelo ločena meja med uporabo maternega  jezika doma 

in slovenskega jezika v vrtcu. Nekateri otroci po besedah vzgojiteljice št. 2 postanejo 

dvojezični. Knaflič (1991, v Klinar, 2010) meni, da se otroci, ki so dvojezični, spopadajo z 

težkim položajem, ko jezik in kultura nista v družbi na enakem položaju, eden je namreč v 

podrejenem položaju. Otrok se v takem primeru vseskozi sprašuje, kako bo govoril na ulici, s 

prijatelji ali domačimi. Klinar (2010, str. 228) pove: »Pri vsem tem je pomembna naravnanost 

šole glede dvojezičnosti otrok. Po eni strani bi bilo dobro, da bi šole spodbujale starše, da 

negujejo otrokov materni jezik in ga ne nadomeščajo z mešanico jezikov, ki je neustrezna za 

otrokov razvoj. Po drugi strani pa je naloga šole pomagati otrokom pri učenju tistega jezika, v 

katerem se šolajo, obenem pa nuditi možnost nadgrajevanja njihovega maternega jezika.« 
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Pojavi se vprašanje, zakaj otrok ne govori albansko tudi v vrtcu, zakaj torej ne uporablja 

maternega jezika. Menim, da odgovor lahko iščemo v otrokovem občutku, da ga v vrtcu pri 

uporabi maternega jezika nihče ne razume, s tem se počuti ločen od večinske populacije. Ker 

noče biti drugačen, svoj jezik zamenja z jezikom okolja. Zanimivo je spoznanje Vižintin 

(2010b), ki pravi, da šola danes (in menim, da tudi vrtec) kljub zavzemanju za inkluzijo in 

integracijo še vedno delujemo asimilacijsko. Želimo, da se vsi državljani RS prilagodijo 

večinski kulturi. To priseljeni otroci začutijo že v vrtcu. Občutek dobijo, da morajo govoriti v 

istem jeziku kot ostali in v skladu s tem tudi delujejo. 

Pomembno se mi zdi omeniti odziv vzgojiteljice št. 3 na temo učenja slovenskega jezika v 

vrtcu in učenja albanskega jezika v domačem okolju otroka. V odgovoru je dodala: »Ja, sej 

druge možnosti ni. Se vam zdi pametno, da bi jaz se albansko naučila?« To vprašanje me je 

presenetilo, saj sem začutila, da je bilo uporabljeno sarkastično. Menim, da vzgojiteljica ne 

vidi rešitve v tem, da bi za delo z albansko govorečim otrokom znala albansko. Ni pa 

odgovorila na vprašanje, če bi podpirala učenje albanskega jezika v vrtcu. Najbrž je dovolj 

zgovorno njeno opažanje, da otroci pomoč potrebujejo le na področju slovenščine, ne 

materinščine. Tukaj se vidi neodprtost za medkulturni pristop v izobraževanju.  

Na področju raziskav slovenskih vrtcev izstopa raziskava avtorice Turnšek (2006), ki je 

preverjala, kakšen odnos ima vzgojiteljica do maternega jezika otrok priseljencev. Raziskava 

je pokazala, da so vzgojiteljice slovenskih vrtcev uravnoteženo zastopale tako odgovor, da  

starši zavrnejo svojo kulturo in govorijo z otrokom slovensko, kot tudi nasprotni odgovor, da 

morajo starši z otroki govoriti v maternemu jeziku.   

UČENJE JEZIKA 

Učenje slovenskega jezika je po izkušnjah vzgojiteljic različno. Vzgojiteljica št. 1 je opazila, 

da jezik osvojijo v dveh letih, kar je skladno s priporočili Smernic za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole (2012). Nasprotno pa vzgojiteljica št. 2 pove, da  je albansko 

govoreč otrok v njeni skupini slovenski jezik osvajal približno pol leta. Tukaj se torej 

pojavljajo razhajanja, a po pripovedovanjih vzgojiteljice št. 3 gre pri vseh otrocih priseljencev 

za govorne zaostanke; po navadi imajo otroci skromnejši besedni zaklad, stavki so 

preprostejši, njihova stopnja izražanja pa je nižja. Otroci se pri vseh vzgojiteljicah učijo 

slovenščine predvsem v vrtcu, kar vzgojiteljica št. 3 prepoznava kot boljšo alternativo, kot da 

bi starši otroka doma učili napačne slovenščine. Nekateri starši namreč govorijo slovensko, 
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veliko pa je tudi takih, ki slovenščine ne znajo. Vzgojiteljica št. 3 pri tem opozarja, da se pri 

nekaterih otrocih  pojavljajo zamenjave jezikov, vsi pa so nekonkurenčni ostalim otrokom. 

Kot mi je zaupala omenjena vzgojiteljica, albansko govoreči otroci (priseljenci) zelo počasi 

napredujejo. Knaflič (1991, v Klinar, 2010) poudarja, da so jezikovna znanja za šolanje zelo 

pomembna. Kljub smernicam, ki priporočajo, da je otrok 2 leti v stiku z jezikom okolja v 

vrtcu, pa avtor ugotavlja, da je v tem času osvojena le površinska raven jezika. To je dovolj za 

vsakodnevno sporazumevanje, za pouk  pa je potrebna globlja raven jezika. Medveš (2006, 

str. 205) pravi: »Jezik je otroku potni list za vstop v družbeno skupino ali v kulturno 

skupnost.« Dodala bi, da  je ta potni list pomemben za uspešnost v šoli in ne nazadnje tudi za 

uspehe v življenju. 

Vzgojiteljica št. 1 izpostavlja vprašanje starosti, pri čemer vidi prednost v učenju starejših 

otrok, ker imajo po njenih besedah večjo mero pozornosti in bolj sodelujejo. Po drugi strani 

pa spoznava, da pri delu z mlajšimi otroki lahko gradi jezik in jih vključuješ dlje časa. Ellis 

(1986, v Pirih Svetina, 2005, str. 14) pove o starosti naslednje: »Začetna starost, pri kateri 

začne nekdo usvajati drugi jezik, vpliva na hitrost pri usvajanju. Pri usvajanju slovnice in 

besednjaka pa so najstniki hitrejši od mlajših otrok in odraslih.« Glede starosti pri učenju 

prvega maternega jezika je nekoliko drugače, saj Fry (1977, v Pirih Svetina, 2005) pravi, da je 

večina struktur prvega jezika (maternega jezika) osvojenih v prvih 5 letih. 

Prebeg Vilke (1995, v Medveš, 2006) zapiše, da je izjemno priporočljivo uvesti učenje pri 

mlajših otrocih, saj se v tej starosti učijo v konkretnih situacijah, kar je za drugi jezik velika 

prednost. Na konkretnost učenja pa opozarja tudi vzgojiteljica št. 2, ki poudarja, da je 

pomemben dejavnik pri učenju jezika spontana igra in konkretnejša raven kot v šoli, kjer 

sprejemanje snovi poteka v veliki meri na osnovi poslušanja. Vzgojiteljica št. 2 je v podporo 

povedanemu dejala: » … tist boj za igrače, za obstanek, tisto te hitro nauči jezika.«  

DOŽIVLJANJE ALBANSKO GOVOREČEGA OTROKA 

Doživljanja albansko govorečega otroka v vrtcu se razlikujejo. Skupno vsem pripovedim 

vzgojiteljic je dejstvo, da se otroci odzovejo s prijetnimi čustvi, ko so vključeni v aktivnosti v 

vrtcu in ko imajo možnost, da se dokažejo ter so sprejeti. Neprijetna čustva pa doživljajo, ko 

se ne pojavi občutek varnosti oz. se počutijo nesprejeti. Skozi pripovedi dveh vzgojiteljic je 

bilo zaznati, da ima navezanost na družino izjemno pomembno vlogo pri doživljanju občutka 

varnosti teh otrok. Navezanost na družino je otrokom ob prihodu v vrtec edina varna baza, ki 
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jo poznajo. Ravno zato je potreben dober odnos z družino in komunikacija z njo, na kar 

opozarja vzgojiteljica št.3, ki pove, da zaradi otežene komunikacije z otrokovimi starši včasih 

pride do težav pri njenem delu in tudi do stigmatizacije otroka, kar lahko pripišemo preveliki 

jezikovni oviri med vrtcem in šolo. Otrok zato mnogokrat ni primero obut, oblečen, kar 

opazijo tudi ostali otroci. Vzgojiteljica št. 3 opozori še na dejstvo, da bo albansko govoreč 

deček zaradi neuspešnosti v šoli in težav na socialnem področju (težave s socializacijo ima 

zaradi neznanja jezika kljub svoji prijaznosti že sedaj stigmatiziran) verjetno pa bo imel tudi 

slabšo samopodobo. 

SPREJETOST ALBANSKO GOVOREČEGA OTROKA V SKUPINI 

Pri vseh treh vzgojiteljicah so otroci albansko govorečega otroka sprejeli v skupino, k čemur 

veliko pripomore sama klima skupine in metode, s katerimi vzgojiteljice spodbujajo 

sodelovanje v skupini (npr. otroka fotografirajo in slikico obesijo v igralnico). Vzgojiteljica 

spodbuja  pogovor med otroki in empatijo s strani drugih otrok. Vzgojiteljica št. 1 je 

povedala: » … otroci se odzivajo, kot da bi govoril njihov jezik in otrok je res dobro sprejet, 

tako s strani mene in tudi s strani pomočnice in tudi s strani otrok.« Na empatijo med otroki 

pa opozarja tudi vzgojiteljica št. 3, ki pove, da so se otroci naučili albanskih besed in v 

njegovem jeziku pomirjali albansko govorečega dečka.  

Sklepamo lahko na pomembnost sprejetosti in klime, ki jo vzgojiteljica vzpostavi v skupini.  

 

IZZIVI VZGOJITELJIC PRI DELU 

Izzivi vzgojiteljic pri delu se razlikujejo. Vzgojiteljica št. 1 opisuje svoje izzive kot majhne, 

ker ima veliko izkušenj na področju dela s priseljenci (zna jih vključevati v skupino, jih 

socializirati). A kljub temu je izpostavila, da ji je vsak otrok izziv, saj ne ve, kako se bo  z njo 

razumel, kako bo vzpostavila odnos z otrokom in okolje, v katerem ji bo zaupal. Podobno 

opaža tudi vzgojiteljica št. 3, ki zaznava delo z vsakim otrokom kot izziv, pri čemer ni važno, 

ali je priseljenec ali ne. Za razliko od prve vzgojiteljice občuti več obremenitve predvsem v 

nezmožnosti komunikacije, saj albanskih otrok in staršev ne razume, ker ne govorijo 

slovensko. Tako kot vzgojiteljica št. 1 si pomaga z listi albanskih besed, vendar nekaj besed v 

albanščini ni dovolj za kakovostno komunikacijo. 

Vzgojiteljica št. 3 zaznava izziv predvsem v tem, da otrok ne dobi pomoči, če ni usmerjen kot 

otrok s posebnimi potrebami. Pomoč dobi šele v osnovni šoli, kar pa je prepozno. Opaža, da 
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jim je v skupini 19 otrok, ki so na govornem področju zelo heterogeni, nemogoče dati toliko 

pomoči, kot je potrebujejo. Zdi se ji, da je preveč napora in stresa na njej sami. Tretja 

vzgojiteljica vidi velik problem tudi v preverjanju znanja albansko govorečega otroka, saj 

zaradi jezikovne ovire ne more preverjati, ali otrok snov razume. Rešitev vidi v strokovni 

pomoči, saj sama sedaj ne more ugotoviti niti tega, ali ima deček kognitivne primanjkljaje ali 

ne. 

Druga vzgojiteljica je opozorila na enak izziv kot tretja. Povedala je, da je problem predvsem 

veliko število otrok v skupini, kar onemogoča, da bi se v zadostni meri posvetila priseljenemu 

otroku.  

Poudarila bi izjavo druge vzgojiteljice, ki ocenjuje, da bi ji večji izziv predstavljalo več otrok 

priseljencev v skupini, saj bi morala pripraviti več slikovnega gradiva. Sprašujem se, če se 

tega ob enem otroku priseljencu ne poslužuje. Menim, da bi bila prilagoditev, kot je slikovno 

gradivo, dobra za vse otroke, naj bodo to domači otroci ali priseljenci. 

OSEBNI RAZVOJ VZGOJITELJIC OB DELU Z ALBANSKO GOVOREČIM OTROKOM 

Menim, da daje delo s priseljenci velik prispevek k osebnemu razvoju vzgojiteljic, kar 

potrjuje tudi vzgojiteljica št. 1. Pravi, da  se od dela z otroki priseljenci veliko nauči, saj 

nadgradi ali pridobi nove izkušnje za vključevanje otrok v skupino, prebira članke in deli 

izkušnje z drugimi zaposlenimi  ter  se udeležuje izobraževanj. Vseskozi pa si pri delu 

pomaga tudi s Smernicami za vključevanje otrok priseljencev, ki so ji v pomoč, da osveži 

določena že pridobljena znanja. 

Vzgojiteljica št. 3 pa nasprotno pove, da mnogokrat vidi kot oviro pri osebnem razvoju ravno 

nezmožnost komunikacije z otrokovimi starši. To se kaže skozi težave na vsakodnevni ravni, 

ko otroci nimajo niti primernih oblačil niti potrebščin, kar jo postavlja v neprijeten položaj, 

saj mora v teh situacijah vedno iskati rešitve, s tem pa mnogokrat ovira svoje delo 

vzgojiteljice. 

PREDSODKI GLEDE PRISELJENCEV 

Ule (2008, v Klinar) pravi, da se predsodki pojavljajo tudi pri komuniciranju in odzivanju 

drug na drugega. Glede na to, da vzgojiteljice delajo z otroki in so z njimi vsakodnevno v 

stiku, me je zanimalo, kakšno je njihovo mnenje o tem. Vzgojiteljicam sem postavila 

vprašanje, če opažajo kakšna razhajanja med vzgojiteljicami/ljudmi ob pogledu na albansko 
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govoreče otroke v primerjavi z  drugimi ''zahodnimi'' priseljenci.  Kar dve vzgojiteljici sta 

opazili, da jih nekateri dajejo v slabšalni položaj, kar pripisujeta tudi naši zahodnjaški 

naravnanosti in dejstvu, da nas to ''spremlja še iz bivše Jugoslavije''. Povedali sta, da jih vidita 

kot popolnoma enakovredne. Vzgojiteljica št. 1 ob tem pove: » … otroku je treba pomagati 

pri vključevanju, pa tudi družini.« 

Skozi intervju s tretjo vzgojiteljico se je pokazalo, da tudi ona ne zaznava nobenih predsodkov 

med ljudmi ali vzgojiteljicami, saj je vrtec v delu Ljubljane, kjer živi veliko priseljencev in ni 

prostora za predsodke. 

Prijetno je bilo slišati takšna stališča vzgojiteljic, sploh ob rezultatih raziskave Peček in Lesar 

(2006), kjer učitelji odgovarjajo, katerih učencev ne bi sprejeli v svoj razred, če bi imeli 

izbiro; segregacije bi bili po mnenju učiteljev deležni tudi otroci iz bivše Jugoslavije. 

SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV  

Iz intervjujev lahko sklepam, da je le vzgojiteljica št. 1 seznanjena s Smernicami za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. Kot nam je zaupala, jih redno uporablja za 

osveževanje znanj in so redna pomoč pri njenem delu.  

Drugi dve vzgojiteljici sta povedali, da smernic ne poznata in se pri delu s priseljenci ravnata 

po svojem občutku. 

PODPORA S STRANI VODSTVA 

Vodstvo vzgojiteljicam pomaga predvsem s strani svetovalne službe, kamor se vse tri lahko 

obrnejo po pomoč.  

Podporo zaznavajo v obliki tečajev slovenščine, ki jih organizirajo za starše priseljence. V 

dveh vrtcih so bili ti tečaji tudi izvedeni. Kljub omenjeni pomoči pa je bilo skozi pogovor z 

dvema vzgojiteljicama (št. 1 in št. 3) zaznati, da bi potrebovali več podpore in pomoči. Prva 

vzgojiteljica meni, da ima sama več izkušenj pri delu s priseljenci kot vodstvo. V pomoč so ji 

izkušnje, iznajdljivost in strokovnost. Večina odgovornosti za delo je v njenih rokah, vodstvo 

pa vidi le kot informatorje, ki posredujejo informacije o otroku (obvestilo, da pride v njeno 

skupino). Druga vzgojiteljica (št. 3) pove, da bi potrebovala še več podpore s strani MOL-a 

predvsem zaradi dejstva, da je vrtec v območju, kjer je veliko priseljencev in kar nekaj otrok 

ne razume jezika. Trenutno vidi kot podporo predvsem učiteljico slovenskega jezika, ki je 
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financirana s strani evropskega projekta in vsak teden eno uro dela z otroki priseljenci. Sama 

ocenjuje, da je pomembna angažiranost vrtca, sebe zaznava kot proaktivno vzgojiteljico, ob 

tem pa naj bi pričakovala več podpore svetovalne službe. Glede količine podpore s strani 

vrtca, ki jo vzgojiteljice lahko pričakujejo, je v Smernicah za vključevanje otroka priseljenca 

v vrtce in šole (2012) zapisano, da je vrtec/šola avtonomna za delo z otroki priseljenci. 

Količina pomoči je torej odvisna od samoiniciativnosti vrtca in zaposlenih v njem. 

SVETOVALNA SLUŽBA 

Svetovalna služba v okviru svojih nalog dela tudi z otroki priseljenci. Vzgojiteljicam nudijo 

pomoč predvsem pri delu; v enem primeru sem od vzgojiteljice izvedela, da ponujajo pomoč 

tudi otrokom priseljencem, s katerimi se individualno učijo slovenskega jezika. 

Vzgojiteljica š. 3 vidi svetovalno službo kot organ, ki s svojo aktivnostjo poskuša poiskati 

nove rešitve in možnosti, kako otrokom priseljencem pomagati zagotoviti več pomoči glede 

učenja jezika. Do sedaj je svetovalna služba v vrtcu na pobudo vzgojiteljice št. 3 poiskala 

pomoč učiteljice slovenščine, ki preko evropskega projekta pomaga otrokom priseljencem pri 

učenju slovenskega jezika. 

Pomembno nalogo svetovalne delavke vidi vzgojiteljica št. 1, ki izpostavi, da je svetovalna 

služba zaupnik. V Smernicah je zaupnik definiran kot pomembna oseba, ki skrbi za 

interakcijo vrtec-starši in starši-lokalna skupnost, vendar vzgojiteljici št. 2 in št. 3 svetovalne 

delavke ne vidita v tej luči. Kot zaupnika vidita sebe (vzgojiteljico), saj imata največ stika 

tako z albansko govorečo družino kot z otrokom.   

POMOČ OTROKOM 

Področje dejanske pomoči otrokom je bilo med vzgojiteljicami različno. Vso pomoč otrokom 

v vseh primerih nudijo vzgojiteljice same. Dodatna pomoč, ki sta jo izpostavili dve 

vzgojiteljici, je v prvem primeru individualna pomoč pri učenju slovenščine s strani 

svetovalne službe, v drugem primeru pa dodatna učiteljica slovenščine, ki enkrat tedensko 

dela z otroki priseljenci (financirana je s strani evropskega projekta). Vzgojiteljica št. 3 je 

dodatni učiteljici hvaležna, vendar opaža, da je še vedno premalo pomoči (le enkrat tedensko). 

Pomoč je priseljenim otrokom na voljo prepozno, in sicer šele v osnovni šoli. Pomoč bi 

morala biti po njenem mnenju nudena že v vrtcu, saj bi to preventivno vplivalo proti razvoju 
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učnih težav. Potrebno je opozoriti, da se vsa pomoč usmerja le v učenje slovenščine in ne v 

učenje maternega jezika.  

DELO S STARŠI OTROK PRISELJENCEV IN DELO S STARŠI DRUGIH OTROK 

Starši otrok priseljencev v večini primerov ne znajo slovensko. Če prihajajo iz držav, kjer 

govorijo srbohrvaško ali bosansko, je večini vzgojiteljic komunikacija s starši lažja, saj kar 

nekaj vzgojiteljic te jezike pozna še iz časov, ko smo bili v skupni državi Jugoslaviji. Ker gre 

v našem primeru za albanščino, ki je popolnoma drugačna od drugih jugoslovanskih jezikov, 

tu nastane težava pri komuniciranju vzgojiteljic s starši otrok. Ena od intervjuvank je 

povedala, da so starši albansko govorečega otroka govorili slovensko. Če jezika ne bi znali, bi 

si pomagala z demonstracijo ali z listki, ki jih napiše staršem in jih potem nekdo v okolju oz. 

širši družini prevede v njim poznani jezik. Tega se poslužujejo tudi druge vzgojiteljice. Prva 

vzgojiteljica si je pri delu s starši priseljencev pomagala tudi s pomočjo prevajanja čistilke.  

Kar dve vzgojiteljici opozarjata, da je dobra informiranost staršev izjemno pomembna. 

Pomemben korak k boljši komunikaciji je torej pogovor, ki ga avtorici Motik in Veljić (2006) 

vidita kot začetek vsakega uspešnega sodelovanja pedagoškega delavca s starši otrok. To 

prepoznavajo tudi vzgojiteljice in vrtci, saj so kar na dveh vrtcih organizirali 70-urni tečaj 

slovenščine, ki je zajemal določeno besedišče, ki bi pomagalo pri dobri komunikaciji vrtca s 

starši. Omenjeni tečaj je dokončalo 6 staršev (od 10 udeleženih staršev). 

O pomembnosti komunikacije s starši vzgojiteljica št. 3 pove, da je težko delati v vrtcu, kjer 

starši ne zmorejo komunicirati v slovenščini Zato kot izjemno pomembno vidi dejstvo, da se 

tudi starši naučijo jezika, saj bo šele tako lahko sodelovanje uspešnejše, ker ne bo potekalo le 

preko listkov v slovenščini, ki jih piše sorodnikom (v njenem primeru očetu albansko 

govorečega otroka). Pove, da je potrebna velika angažiranost staršev, približati se jim poskuša 

tudi sama, a pravega odziva z njihove strani ni. O tem pove: »To je slovenski  javni vrtec, jaz 

ne pričakujem, da bo ona znala, ampak jaz se res trudim priti nasproti in vse seznanjat, ne 

pričakujem da bo vse prebrala na oglasni deski in tudi vse razumela.« Čeprav vzgojiteljica št. 

3 ugotavlja, da se albansko govoreči starši ne poskušajo naučiti jezika, pa vzgojiteljica št. 1 

opaža ravno nasprotno, saj pove, da se starši zelo hitro prilagodijo in se trudijo govoriti 

slovensko.  

Zgodbe niso enake, vendar iz povedanega lahko sklepamo, da  se pojavlja premalo pomoči na 

področju dela s starši. V pomoč bi bil najverjetneje tudi prevajalec, katerega kot odgovor 
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podaja Strategija za vključevanje otrok (2007). Strategija opozarja na oteženo komunikacijo 

med starši in vrtcem, kar pripisujejo neorganiziranemu prevajanju jezikov v vrtcih in šolah. 

Menim, da je učenje slovenščine preko tečaja dober pristop za lažje sodelovanje s starši otrok 

priseljencev, a verjetno bi bila potrebna vsaj na začetku vključitev prevajalca.   

Vzgojiteljice pravijo, da so drugi starši otrok seznanjeni glede priseljencev v skupini in to 

sprejemajo, kar pa je najverjetneje tudi posledica dejstva, da k temu spodbujajo vse 

vzgojiteljice. Glede odnosa med starši albansko govorečega otroka in drugimi starši 

vzgojiteljica št. 1 pove, da se starši priseljenci v večini primerov ne družijo z drugimi starši, 

če pa se s kom družijo, so to po navadi starši, ki jih poznajo ali pa prihajajo iz istega okolja. 

Vzgojiteljica št. 2 pravi, da sama opozarja druge starše na strpnost in sprejemanje otrok 

priseljencev: » … je vse v starših. Kakor starši podajo stvari naprej, tako jih tudi otroci 

sprejmejo, si zapomnijo in tako delajo.« 

Vzgojiteljica št. 3 glede dela z drugimi starši pove, da je vrtec izjemno medkulturen in so 

Slovenci v njem manjšina ter da so drugi starši neproblematični in sprejemajo druge kulture. 

Enota, v kateri vzgojiteljica deluje, je namreč zelo kulturno razgibana in ima ogromno 

priseljencev. Po njenih besedah je le pet otrok (ena četrtina) Slovencev, ostali pa so otroci 

priseljencev ali otroci priseljenci. 

DRUŽINA ALBANSKO GOVOREČEGA OTROKA 

Družino albansko govorečih otrok dve vzgojiteljici zaznavata kot izjemno ljubečo, prijetno in 

močno povezano, njeni člani so si pripravljeni med seboj pomagati. Med pridevniki, ki se 

pojavijo pri opisu, sta tudi iskrena in zaščitniška družina. Ena vzgojiteljica družino označi kot 

center njihovega delovanja. Vzgojiteljica št. 2 prepoznava družino albansko govorečega 

otroka kot pomoč pri sodelovanju in prenašanju informacij, saj se v primeru, da starši 

priseljenega otroka ne znajo slovensko, pri prevajanju mnogokrat obrne na sorodnike. 

Nasprotno vzgojiteljica št. 3 pove, da so albanske družine zaprte in opaža, da albansko 

govoreč deček ni deležen  stika z okoljem. O zaprtosti Albancev pove tudi Berishaj (2004b), 

ki meni, da so izolirani in bolj vključeni le v lastno skupnost predvsem zaradi občutka 

varnosti in možnosti, da v tem okolju ohranjajo svoj jezik. Zaprtost pa po besedah 

omenjenega avtorja izhaja tudi iz rigidnih, avtoritarnih odnosov v patriarhalni tradiciji. Med 

povedanim vseh vzgojiteljic je patriarhalnost  možno zaznati v tem, da ima žena vlogo matere 

in skrbnice, ki je odgovorna za vzgojo otrok.  
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KULTURA ALBANSKO GOVOREČEGA OTROKA 

Vse vzgojiteljice opažajo, da se kultura albansko govorečega otroka od naše ne razlikuje v 

veliki meri. Opaziti je mogoče le spremembe v prehranjevalnih navadah otrok, saj otroci 

zaradi muslimanske pripadnosti ne uživajo svinjine. Znotraj vrtca tega ne rešujejo preko diet 

ali nadomestnih menijev. Ena izmed vzgojiteljic pravi, da od sprejema Zakona o 

uravnoteženju financ vzgojiteljice nimajo možnosti upoštevanja posebnosti pri prehrani. Tako 

so otroci  primorani to meso jesti oz. če se otroci pri kosilu odločijo, da ga ne želijo, jim ga 

vzgojiteljice ne dajo.  

Za razliko od ostalih dveh vzgojiteljic pa vzgojiteljica št. 1 poskuša spoštovati njihove 

prehranjevalne navade. Vedno, ko je na meniju svinjina, poišče nadomestni kos mesa v jaslih, 

kjer otroci svinjine nikoli nimajo na meniju. Čeprav spoštovanje prehranskih navad ni urejeno 

s strani zakonodaje in vrtca, se tu kaže vzgojiteljičina iznajdljivost, saj želi upoštevati željo 

otrok in staršev. 

Glede kulture oblačenja vse tri vzgojiteljice povedo, da ne opažajo naglavnih rut pri oblačenju 

žena.  

Nekaj več o patriarhalnosti pove vzgojiteljica št. 3, ki je opazila izjemen vpliv patriarhalnosti 

v albanski kulturi (predvsem, ko je mama albansko govorečega dečka morala za dovoljenje za 

obisk tečaja slovenščine vprašati moža). Oče je po njenih besedah poglavar družine, tisti, s 

katerim se pogovarjaš. Poleg tega dejstvo, da je ženi dovolil obiskovanje tečaja z njegovo 

sestro, kaže na kontrolo in nadzor. Tudi Berishaj (2004a) pravi, da je moški gospodar družine, 

ki mora biti o vsem obveščen in nadzoruje vso lastnino znotraj družine. 

Vzgojiteljica je izpostavila tudi razlike v vrednotah albanske kulture. Staršem veliko pomeni 

otrokova varnost in zaščita, ne pa toliko, da se ima otrok lepo in da uživa. Prav tako jim ni 

vrednota znanje ali dobro počutje. Albanska kultura ne dojema igre kot del življenja, ki je 

pomemben za vključevanje otrok v družbo, v kateri bo živel. Zaščitniški so predvsem do 

moških potomcev, kjer se kažejo razhajanja v pričakovanjih, ko želijo, da je otrok varen, da se 

mu nikoli nič ne zgodi in hkrati, da je aktiven, močan. Vzgojiteljica št. 3 pove: »En vidik je ta, 

da se jim nič ne zgodi, hkrati pričakujejo pa tudi, da bo igral fuzbal, da bo močen in da bo 

aktiven. To pa ne gre čisto dobro skupaj, že po logiki ne gre to skupaj. Kako bo tak, ki ga skoz 

v vato zavijajo, odrasel v nekega hudega korenjaka. To vsaj tako zgodaj ne bo pokazal, 

mogoče bodo to kasneje dosegli, a v vrtcu ne.« 
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O značaju priseljencev pove, da so izjemno delovni otroci, tudi deček v njeni skupini rad 

pomaga in je delaven. 

Potrebno bi bilo razmisliti, če so ukrepi in zakoni, ki urejajo prehrano, v skladu  z načeli, ki so 

izpostavljena v Smernicah za vključevanje priseljencev v vrtce in šole (2012). Tam je namreč 

zapisano, da morajo imeti otroci priseljenci enake možnosti, pri čemer vzgojitelji upoštevajo 

različnost med otroki (spoštovanje otrokove izvorne kulture). Menim, da sem spada tudi 

prehrana, ki je del kulture priseljenca, vendar kot kaže priseljenci tudi tukaj niso upoštevani. 

MEDKULTURNOST V VRTCU 

Medkulturnost vzgojiteljice spodbujajo predvsem s pogovorom in projekti. Pomembno je, da 

se medkulturnost začuti na vsakodnevni ravni. Med intervjuvanimi jo spodbuja vzgojiteljica 

št. 3, ki ocenjuje, da je zaradi kulturno tako razgibane skupine medkulturnost stvar vsakdana.  

Vlogo medkulturnosti povzame Resman (2003, v Klinar, 2010, str. 220), ki meni: »… da 

interkulturni (medkulturni) kurikulum ni, če se 'običajnemu' kurikulu le doda nekaj posebnosti 

življenja manjšin. Pomeni, da se posebnosti manjšin vključujejo v vsa področja šole.« Pri tem 

pa ne smemo pozabiti, kdo igra pri medkulturnosti pomembno vlogo. To vlogo prevzema 

učitelj ali vzgojitelj, ki je po besedah Resmana (2003, v prav tam) povezava med kulturo 

manjšine in kulturo večine.  

Skozi projekte, ki vključujejo tudi sorodnike, poskušajo medkulturnost spodbujati na ravni 

vrtca in individualno na ravni skupine. Pri tem vzgojiteljica št. 3 dodaja, da je pomembna 

otrokova zrelost za to tematiko. Vzgojiteljica št. 2 dodaja, da je tujina medkulturna, všeč pa ji 

je, da se jo začne spodbujati že v vrtcu, saj so po njenih besedah priseljenci sedaj tukaj in jim 

je potrebno pokazati spoštovanje in dostojanstvo.  

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

Predlog, ki sem ga zaznala iz pripovedi vzgojiteljice št. 1, je bil prevajalec, ki bi ga uvedla v 

pomoč na začetku sodelovanja s starši, ki ne znajo slovensko.  

Največ predlogov pa posreduje vzgojiteljica št. 3, ki meni, da bi se morali z Albanci na ravni 

skupnosti več ukvarjati. Opaža, da v javnem vrtcu Albanci nimajo občutka, da bi se morali 

asimilirati. Ta potreba ne izhaja iz njih, pač pa želja po osvojitvi slovenskega jezika izhaja iz 
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strokovnih delavcev. Ti so mnenja, da bi se morali priseljenci asimilirati, če želijo ''normalno'' 

komunicirati in živeti. 

Glede pomoči priseljencem v vrtcu vzgojiteljica št. 1 opaža sistemsko neurejenost, saj bi 

skupnost, kot je njen vrtec z veliko priseljenci, pomoč nujno potrebovala. Usmerjena bi 

morala biti ne le na otroke, ampak tudi na vzgojiteljice. Ker otroci jezika okolja ne osvojijo 

dobro, predvideva, da se bodo pri otrocih pojavile učne težave v OŠ. Pomoč je po njenem 

mnenju ponujena prepozno. V primeru, da  bi se z otrokom delalo že v vrtcu, bi bilo potrebne 

manj pomoči v OŠ. Težave se bodo po njenih besedah pojavile le zaradi neznanja jezika, ne 

zaradi težav v razvoju. Ob tem pove: »Ja, prepozno, čisto prepozno. In potem v šolah od njih 

zahtevajo, da piše, sešteva in ne vem, kaj še vse … Ne bo, ne bo. In je jasno, ne. In jaz mislim, 

da bi imelo manj otrok učne težave v OŠ, če bi se z njimi začelo delati že vrtcu. Ker jest imam 

zdele 3-4 in vam lahko zdele povem, kateri bodo imeli težave in to izključno zaradi jezika, ker 

s temi otroki ni nič tko narobe.« 

Pomoč bi se po njenem mnenju morala ponuditi vsaj 6 let prej in ne šele v 3. razredu. Pove, 

da bi v vrtcu potrebovali zaposleno, ki bi delala s temi otroki; to bi bilo potrebno urediti na 

ravni vrtca. Izpostavi tudi, da so neinformirani glede zakonodaje ali sistemske urejenosti na 

področju dela s priseljenci. 

Ob tem pa se intervjuvanka dotakne tudi dejstva, da čuti ogromno pritiska tudi na ravni 

vzgojiteljic, ki kljub trudu ne zmorejo ponuditi otrokom toliko pomoči, kot bi je potrebovali. 

Ta bi po njenem mnenju lahko potekala na individualni ravni ali v manjših skupinah, kar bi 

rešilo učno uspešnost otrok ter tudi njihovo samopodobo in socializacijo. To bi doprineslo k 

boljšemu učenju slovenskega jezika. Ob tem avtorica Skubic Ermenc (2010) opozarja, da vse 

oblike kot so dopolnilni pouk slovenščine, tečaji pred vključitvijo učence (ali otroke v vrtcu) 

ločujejo od večine drugih. Najbolj uspešno je po njenih ugotovitvah prilagajanje pouka v 

večinskem oddelku. Skubic Ermenc (2010, str. 227) o ločenih oblikah pomoči pove: »Najbrž 

ni težko napovedati, da bi učenci bežali od takšnih oblik »pomoči«, saj bi jim pomenila še en 

dokaz manjvrednosti njihove kulture in dodatno stigmatizacijo. V njih bi rojevala še več 

odpora do šole in večinske, slovenske kulture. Silila bi jih v sprejetje etnično zamejenih 

identitet, ločenih od večinske populacije.« 

Drugačen pogled ima vzgojiteljica št. 3 tudi na ''zaupnika'', za katerega meni, da je nepotreben 

in bi ta sredstva raje usmerila v pomoč staršem in otrokom ter na strokovne delavce. Hkrati pa 
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bi bilo po njenem mnenju potrebno starše zavezati k obvezni udeležbi tečaja slovenščine, če 

želijo otroka vključiti v javni vrtec. 

Izpostavila je tudi, da bi glede na specifičnost enote potrebovala dodatno pomoč, saj je ta 

vrtec poln priseljencev (kar tri četrtine vseh v njeni skupini). Lahko bi povečali število 

zaposlenih ali organizirali delo v manjših oddelkih.  Le ta način bi po njenem mnenju pripeljal 

do tega, da bi imeli otroci od vrtca večjo korist. Poskrbeti bi bilo potrebno za enaka izhodišča 

otrok ob vstopu v šolo. Za konec intervjuja je še enkrat združila vse predloge v naslednji 

sestavek: »Jaz bi predlagala, da naj vrtci spremenijo zakonodajo in da naj dajo obvezno 

udeležbo na tečaju iz slovenskega jezika, ki bo olajšal komunikacijo med javnim vrtcem in 

šolo in starši. In pa individualno pomoč ali pomoč v skupinah, kjer se bodo lažje naučili 

slovenščine. In v takih primerih, kjer je kritična masa nad 50 %, zmanjša normativ in da tudi 

delo v oddelkih poteka kvalitetnejše kot sedaj ob tem normativu, ki ga imamo.« 

Zanimivo je, da so vsi predlogi usmerjeni v preprečevanje slabšega uspeha otrok v 

nadaljevanju šolanja zaradi neznanja slovenščine, a dejstvo je, da je za znanje drugega jezika 

(v našem primeru slovenščine) pomembna ravno materinščina. Njen prostor je v manjši meri 

v začetnem obdobju obiskovanja vrtca, kasneje pa se pozornost posveča le slovenščini. 

Ustrezno bi bilo, da bi se spodbujala oba jezika, a kot kaže se tudi predlogi usmerjajo le v 

spodbujanje slovenščine. Otroku bo zagotovo lažje, če bo znal slovensko, pomembna pa je 

možnost, da del pouka spremlja v materinščini. Tako je upoštevana njegova pravica po učenju 

in negovanju materinskega jezika, saj s tem krepi tudi svojo kulturo in nacionalnost. Otroku 

priseljencu s sprejetjem in spodbujanjem njegovege materinščine damo sporočilo, da ga 

sprejemamo in spoštujemo.   

4.3 Odgovori/povzetek na raziskovalna vprašanja 

KAKO VZGOJITELJICE DELAJO Z ALBANSKO GOVOREČIMI OTROKI 

VVRTCU?   

Delo vzgojiteljic z albansko govorečimi otroki je podobno kot delo s priseljenim otrokom iz 

bivših Jugoslovanskih republik, le da je tu nekoliko večji izziv nepoznavanje jezika. Dve 

intervjuvanki znata srbohrvaško ali bosansko, medtem ko albansko nobena. Začetki so 

zahtevni, predvsem zaradi uvajanja otroka. Pri tem jim pomagajo starši (ki so le pri eni 

vzgojiteljici znali slovensko, pri eni je znal delno slovensko le oče), včasih pa jim pomagajo 

tudi stari starši ali sorodniki otroka. Vzgojiteljice se v vrtcu trudijo otroka čim prej naučiti 
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slovenščine, saj je to jezik, ki ga same uporabljajo v vrtcu. Na začetku si pomagajo z listi 

albanskih besed oz. pomembnih fraz za delo v vrtcu, da pridejo otroku blizu in pridobijo 

njegovo zaupanje. Te sezname besed jim  po navadi pripravijo starši. Tega pristopa sta se 

posluževali dve intervjuvanki. Dve vzgojiteljici opažata, da se otroci hitro učijo jezika in so 

zanj zelo dovzetni, medtem ko ena izpostavi, da otroci priseljenci počasi napredujejo, da 

tvorijo preprostejše stavke in niso konkurenčni ostalim domačim otrokom v skupini. Tukaj se 

pojavi razhajanje med vzgojiteljicami. Prav tako je smiselno omeniti, da je vzgojiteljica št. 2 v 

primeru otroka, za katerega je menila, da že dobro obvlada slovenščino, ocenila, da bo 

potrebno odloženo šolanje. Razloge za to je našla na govornem in grafo-motoričnem 

področju. Sklepamo lahko, da otrok kljub relativno dobremu poznavanju besed še vedno ni na 

enaki stopnji obvladanja jezika kot ostali otroci.    

ALI UPORABLJAJO SPECIFIČNE OBLIKE DELA?  

Med prebiranjem intervjujev sem opazila, da vzgojiteljice pri delu s priseljenci uporabljajo 

podobne metode kot pri delu z ostalimi otroki, le da se jih poslužujejo z nekaj več 

demonstracije, razlage in z več ponovitvami. Veliko je modelnega učenja in kazanja, ki je 

popolnoma spontano, saj otrok najprej opazuje, kako vzgojiteljica nekaj naredi, potem pa 

ponovi sam. Vzgojiteljice te otroke dodatno spodbujajo, jim razlagajo in pojasnjujejo. Vse se 

pogosto poslužujejo branja knjig, zgodb, pa tudi lutk in animacij. Pomembna metoda je tudi 

pogovor, ki so ga izpostavile vse vzgojiteljice.  

Pri pogovoru si na začetku pomagajo z listi albanskih besed, dokler otrok ne začne osvajati 

slovenskega besedišča. 

Ena vzgojiteljica je omenila tudi več slikovnega materiala in večkratnega prebiranja knjig. 

Otrokom  je potrebno na ta način omogočiti osvojitev novih povezav beseda-slika,  ki jih pri 

priseljenih otrocih ni. Zato je pomembna konkretnost pri učenju (metodah). Poudarek pa 

dajejo tudi neverbalni komunikaciji, pri čemer vzgojiteljice izpostavijo usmerjene poglede, s 

katerim otroka vodijo med aktivnostmi, ko jezika še ne zna. Včasih si pomagajo tudi z 

objemom, dotikom, ki pomaga pri umirjanju in varnemu počutju. Pri eni izmed intervjuvank 

pa sem izvedela, da bi več teh specifičnih metod uporabila, če bi bilo več albansko govorečih 

otrok v skupini, kar me je spodbudilo k razmišljanju, kdaj se vzgojiteljice začnejo ukvarjati s 

tem, da bi delo v vrtcu naredile priseljencem bolj prijazno. Ko imajo le enega priseljenega 

otroka ali ko jih je v skupini več? 
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KAKO OTROKA VKLJUČUJEJO V SKUPINO? 

Albansko govorečega otroka vključujejo v skupino s pomočjo staršev (prevajanje jezika, če je 

to mogoče). Potrebno pa ni vključevati le otroka, ampak tudi njegovo kulturo. Ena 

vzgojiteljica je v skupino vključila albanski jezik (s skupino je albanskemu otroku zapela 

pesem Vse najboljše). Dve vzgojiteljici sta izpostavili, da deček ne želi uporabljati svojega 

maternega jezika v skupini, čeprav ga k temu spodbudijo. Potrebno se je vprašati, kakšna 

sporočila otroci dobivajo o svojem jeziku, da se pojavlja takšen odpor. Avtorica Skubic 

Ermenc (2003, v Klinar, 2010) je spoznala, da učitelji v šolah (domnevam, da je tako tudi v 

vrtcih) spodbujajo in vsiljujejo rabo slovenščine, vzgajajo k spoštovanju le-te, spodbujajo in 

odobravajo 'slovensko vedenje', ne sprejemajo pa rabe neslovenskega jezika. Otrokov odziv 

na svoj materni jezik v šoli je lahko zaradi neposrednih ali posrednih sporočil tak, da se kljub 

priložnost ne želi izražati v njem.  

Kot pove Prebeg Vilke (1995) je otrok priseljenec vpet v dve skupnosti (npr. v albansko in 

slovensko) in če  se med njima kaže  negativnost stališč ene skupnosti do druge, v otroku to 

povzroča konflikt, ki se kaže tudi kot zavračanje enega od jezikov in posledično zavračanje 

vključevanja v skupnost. 

Vključevanje v skupino na začetku poteka predvsem skozi vsakodnevno rutino in sodelovanje 

pri aktivnostih. Ko to otroci osvojijo, je lažje nadaljevati. Pomembno dejstvo, ki ga 

vzgojiteljice izpostavijo, je, da se vključuje otroka vedno tudi preko skupine, s katero se je 

potrebno pogovoriti in vzpostaviti zaupanje med vsemi sodelujočimi. Pomembnost 

prepoznava tudi ena izmed vzgojiteljic, ki meni, da  so prav one tiste, od katerih je odvisna 

sprejetost in vključenost otroka v skupino. Kakršen odnos bo vzgojiteljica predstavila 

otrokom, takega bodo prevzeli tudi otroci. Vključevanje poteka tudi preko spoznavanja 

albanskega jezika s strani drugih otrok, saj so otroci enega izmed albansko govorečih otrok 

pomirjali z albanskimi besedami, ki so si jih zapomnili, ko jih je uporabljala vzgojiteljica.  

KAKO ALBANSKO GOVOREČEGA OTROKA SPREJEMAJO OSTALI OTROCI V 

SKUPINI? 

Vse so povedale, da so albansko govoreči otroci izjemno dobro sprejeti v skupini. Razlog 

vidijo predvsem v tem, da vzgojiteljice delajo veliko tudi s skupino, ki jo pripravljajo na 

prihod priseljenca in spodbujajo skupno spoštovanje in usmerjanje k empatiji in pomoči 

znotraj skupine. Sprejetost spodbujajo s pogovorom o prihajajočem otroku in z igrami, s 



 

44 
 

katerimi vzgojiteljica pripravlja druge otroke na sprejemanje otrok priseljencev. Pomembni so 

tudi rituali, ki jih vzgojiteljice opravijo ob prihodu  novega otroka v skupino. To, da deček 

dobi fotografijo in slikico, da občutek pripadnosti in sprejetosti. 

Ena izmed intervjuvank pove, da ostali otroci kažejo empatijo do priseljenca, ta pa je sprejet, 

rad hodi v vrtec, ampak to ne spremeni dejstva, da je deček manj zmožen komuniciranja z 

ostalimi in ima zaostanek v jezikovnem razvoju. O tem govori tudi avtorica Knaflič (1998, v 

Klinar, 2010), ko opiše, da otroci hitro osvojijo prvo raven jezika, za zadostno razumevanje 

snovi (tako v vrtcu, šoli) pa potrebujejo poglobljeno znanje jezika. To ovira tako razumevanje 

snovi kot tudi izražanje. Ker ne poznamo razmerja med znanjem in izražanjem, to včasih 

pripelje do napačnih diagnoz otrokovih težav, kar pa lahko vodi tudi do neustrezne obravnave.  

Glede sprejetosti otrok lahko še dodamo, da so otroci dobro sprejeti tudi zunaj vrtca. Ena 

izmed vzgojiteljic je povedala, da je otrok vabljen na rojstne dneve ostalih otrok, kar kaže, da 

socialno mrežo ohranjajo tudi zunaj vrtca. 

S KATERIMI IZZIVI SE SOOČAJO VZGOJITELJICE PRI DELU Z ALBANSKO 

GOVOREČIMI OTROKI? 

Izzivi pri delu z albansko govorečimi otroki so vzgojiteljicam različni. Eni izmed vzgojiteljic 

predstavlja izziv prvi stik z otrokom, kako se bo z njo razumel, kako bo vzpostavila okolje, ki 

mu bo otrok zaupal. Ta izziv izhaja iz nepoznavanja otroka in dela z njim. Kljub izzivom pa 

so eni od vzgojiteljic v pomoč predvsem izkušnje. Vse tri posredno ali neposredno sporočajo, 

da je izziv tudi nepoznavanje jezika otroka in dejstvo, da nimajo prevajalcev na šoli. To oviro 

so presegli z listki albanskih besed, ki so jih vzgojiteljicam zapisali starši otrok. Z njimi si 

pomagajo tudi pri delu s starši, kjer listke v slovenščini ena vzgojiteljica piše mami, ta pa jih 

posreduje očetu, ki zna slovensko.  

Naslednji problem eni izmed intervjuvank predstavlja tudi veliko število otrok v vrtcu, kar 

onemogoča, da bi se otroku posvetila v taki meri, kot bi potreboval. Ravno tej vzgojiteljici bi 

predstavljalo delo z več albansko govorečimi (tujejezičnimi) otroki izziv, saj ima trenutno v 

skupini samo enega in je delo zato lažje. Ravno s takšnim izzivom pa se sooča tudi druga 

vzgojiteljica, ki ima v skupini veliko število priseljenih otrok, pri čemer ocenjuje, da je izziv 

delo s slovenskimi otroki. Naslednje, česar ne smemo prezreti in vpliva tudi na osebni razvoj 

vzgojiteljic, je nezmožnost komunikacije s starši, ki ne znajo jezika. Vzgojiteljica meni, da to 



 

45 
 

močno ovira njeno delo, saj albansko govoreči otroci nimajo potrebščin, ki bi jih potrebovali, 

ker staršem tega ne more razložiti in predstaviti. 

KAKŠNE OBLIKE POMOČI/PODPORE SO DELEŽNE NA DELOVNEM MESTU IN 

KAKO SO Z NJO ZADOVOLJNE?  

Trenutno dobivajo pomoč predvsem s strani svetovalne službe. Po navadi svetovalni delavci 

delajo individualno z otroki in jim pomagajo pri učenju slovenščine. Ena izmed vzgojiteljic 

dobiva pomoč za albansko govorečega otroka tudi s strani evropskega projekta, ki financira 

dodatno učiteljico slovenskega jezika, ki v manjših skupinah dela enkrat tedensko z otroki 

priseljenci. Druge pomoči s strani vrtca za albansko govoreče otroke trenutno ne dobijo. 

Pomoč albansko govorečim staršem je bila ponujena v dveh vrtcih, kjer so organizirali tečaj 

slovenščine, ki se ga je udeležilo 10 staršev, dokončalo pa ga je 6 staršev. Nekaj pomoči 

staršem in otrokom nudi vrtec tudi preko finančne pomoči, ki jo ureja svetovalna služba 

(vrtčevski sklad). 

Vzgojiteljice pravijo, da lahko računajo na podporo vrtca, a kot kaže tudi vrtec včasih ne more 

narediti veliko, če ministrstvo finančno ne krije določene vrste pomoči.  Dodatne strokovne 

pomoči otrokom namreč ne financira vrtec. Menim, da je za iskanje pomoči odločilna volja 

vzgojiteljic in svetovalnih služb, ki iščejo alternative za delo s priseljenimi otroki. Ponovno se 

kaže samoiniciativnost vrtca in zaposlenih pri iskanju ter nudenju pomoči otrokom 

priseljencem. 

KAJ VZGOJITELJICE OPAŽAJO, DA BI BILO ŠE POTREBNO STORITI NA 

PODROČJU DELA Z OTROKI MIGRANTOV V VRTCU?  

Številne predloge je imela predvsem ena vzgojiteljica, kar je najverjetneje odraz tega, da se je 

pri svojem delu soočala s skoraj 15 otroki priseljencev v skupini. To pomeni, da so bile tri 

četrtine otrok priseljenci ali pa otroci drugih generacij priseljencev. Glede dela je imela 

številne predloge, ki so se nanašali  na pomoč, usmerjeno na vse sodelujoče – otroke, starše in 

vzgojiteljice. Predlagala je, da bi otrokom omogočili individualno/skupinsko pomoč pri 

učenju slovenščine (materni jezik uporabljajo doma), uvedla bi tudi obveznost udeležbe tečaja 

za starše priseljence, saj opaža, da kar nekaj staršev otrok ne zna jezika, kar onemogoča dober 

kontakt vrtca z otroki in starši.  
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Vzgojiteljica ima občutek, da se na ravni skupnosti s priseljenci premalo ukvarjamo. Pove, da 

Albanci nimajo potrebe po asimilaciji, ampak jo imamo mi, vendar se zaveda, da bi jim bilo 

lažje, če bi jezik obvladali (tako starši kot otroci). 

Predlagala je tudi pomoč otrokom preden gredo v osnovno šolo, torej že v vrtcu, saj jih 

neznanje slovenskega jezika postavlja v neenak položaj z drugimi otroki, kar pomeni neenaka 

izhodišča v primerjavi z drugimi otroki. Neenaka izhodišča pa se kažejo tudi v slabši šolski 

uspešnosti otrok priseljencev, kar se ji ne zdi prav, saj jim morajo kot vrtec ponuditi vse 

možnosti za uspeh. 

En predlog se je nanašal tudi na upoštevanje specifičnosti enot vrtcev; nekatere imajo več 

priseljencev, zato bi jim bilo potrebno omogočiti več kadra ali prilagoditev, ki bi otrokom 

omogočile enaka izhodišča za vstop v šolo. Zmanjšali bi morali normativ v vrtcu za število 

otrok na skupino ali pa povečati število usposobljenega kadra, da bi se otrokom lažje posvetili 

v tolikšni meri, kot je potrebno. 

Ostale vzgojiteljice so izpostavile predvsem potrebo po prevajalcu ali tečaju albanščine in 

večjo poslušnost za priseljence tudi s strani društev ter javnih institucij. 

ALI VZGOJITELJICE ZAZNAVAJO ZAKONODAJO KOT PODPORO PRI DELU Z 

ALBANSKO GOVOREČIMI OTROKI V VRTCU? 

Pozornost je potrebno usmeriti predvsem na poznavanje smernic za vključevanje otrok 

priseljencev v šole ali vrtce, saj je le ena od treh intervjuvank poznala in se ga tudi 

posluževala. Ostalima dvema Smernice niso bile znane in je njuno delo s priseljencem 

temeljilo na spontanosti ter izhajanju iz potreb otroka in sebe kot vzgojiteljice. To vodi v 

razmislek, koliko so vzgojiteljice informirane glede dela s priseljenci ter koliko izobraževanj 

in usposabljanj jim je ponujenih.  

Menim, da so prav one tiste, ki bi morale biti informirane glede zakonodaje in smernic. Tu 

vidim predvsem vlogo vrtca, ki bi moral vlagati v izobraževanja vzgojiteljic in posledično 

omogočati lažje in kakovostnejše delo. 

Ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da mogoče obstajajo zakoni, ki bi jih lahko izkoristili, da 

bi zahtevali pomoč za delo s priseljenci, a tega sploh ne vedo. To nam pokaže na dejstvo, da 

bi morale biti vzgojiteljice bolj informirane glede zakonodaje, smernic in strategij za delo. 

Menim, da je ta odgovornost deloma na njih samih in tudi na vrtcu. 
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ALI VZGOJITELJICE SODELUJEJO S STARŠI OTROKA IN KAKO? 

Delo s starši je omejeno, saj v dveh od treh primerih starši ne znajo slovensko. Problem 

rešujejo tako, da si pomagajo z listki, na katere napišejo potrebna sporočila in informacije, ki 

jih nato prevedejo domači ali sorodniki, ki znajo slovensko. Pomoč staršem je bila ponujena 

preko tečaja slovenščine, ki pa se ga je udeležila ena mama, ki ga ni dokončala.  

Ena vzgojiteljica je izpostavila, da se včasih starši naučijo srbohrvaškega jezika in potem 

preko tega komunicirajo, ali pa  jim navodila doma prevedejo sorodniki. Vzgojiteljice se 

zavedajo, da sta zaupanje in dobra informiranost pomembni za vse starše, ne le za starše 

albansko govorečih otrok. 

Ena izmed intervjuvank pravi, da je sodelovanje s starši včasih izziv, saj mati otroka ne zna 

slovensko in je ona tista, ki ima stik z vrtcem. Vzgojiteljica meni, da je včasih opaziti premalo 

angažiranosti s strani albansko govorečih staršev otroka priseljenca, ki se ne potrudijo, da bi 

se naučili slovenskega jezika.  

Delo s starši otrok bi bilo lažje, če bi ti znali slovensko, vendar je skoraj nerealno pričakovati, 

da bi se starši naučili jezika v prvem letu po prihodu v državo. Tu ima pomembno vlogo tudi 

vrtec, ki je pomoč ponudil v obliki jezikovnega tečaja, vendar menim, da to ni dovolj. Če 

želimo, da priseljenci spoštujejo naš jezik in se ga naučijo, moramo tudi mi spoštovati 

njihovega in jim vsaj na začetku olajšati sodelovanje z vrtcem. Menim, da bi bila velika 

prednost verjetno v prevajalcu (vsaj za sestanke ali pomembnejše razgovore staršev z otroki), 

ki bi zmanjšal pritisk na vzgojiteljice, saj z albansko govorečimi starši, ki ne znajo slovensko, 

trenutno komunicirajo s pomočjo listkov. 

NA KAKŠEN NAČIN VZGOJITELJICE SPODBUJAJO MEDKULTURNOST? 

Doprinos k interkulturalizmu so tudi priseljeni otroci, ki odpirajo tematiko drugačnosti, 

drugih držav in kultur. Tudi ena izmed vzgojiteljic meni, da so otroci priseljenci doprinos k 

skupini. Interkulturalizem v vrtcu spodbujajo s pogovorom in projekti, ki jih izvajajo na 

nivoju vrtčevskih  skupin ali celotnega vrtca. Ena izmed intervjuvank je opozorila, da morajo 

biti otroci dovolj zreli za te teme. Iz pogovorov je bilo zaznati, da interkulturalizem 

spodbujajo. Ob tem je potrebno poudariti, da je to proces oz. filozofija, ki jo mora poleg  

vzgojiteljice in vrtca spodbujati tudi celotna skupnost. 
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SKLEP  

Delo z albansko govorečimi otroki v vrtcu je tema, ki je velikokrat prezrta tako s strani 

strokovnjakov, še bolj pa s strani šolske zakonodaje. Kot sem v teoretičnih izhodiščih 

ugotovila, je položaj otroka priseljenca popolnoma neurejen. O pomoči tem otrokom se 

navadno začne govoriti šele v šoli, ko so vidne konkretne težave (otrok doživlja šolske 

neuspehe, učitelji ne morejo preverjati znanja otrok itd.), a veliko le-teh pa se začne že v 

vrtcu, ko večina otrok priseljencev vstopi v vzgojno-izobraževalni sistem.  

Otrokovo obdobje za učenje jezika se v veliki meri usmerja na predšolsko obdobje, sploh za 

učenje maternega jezika je to obdobje izjemnega pomena. Otroci bi tako potrebovali pomoč 

tako pri učenju maternega jezika kot tudi pri učenju slovenščine. Prebeg Vilke (1995, str. 97) 

pravi: »Jezik je potni list za vstop v družbeno skupino ali v kulturno skupnost. Dva jezika 

omogočata otroku, da vstopi v svet in si pridobi poglede na svet dveh družbenih skupnosti.« 

Otrokom bi morala biti ta možnost ponujena, kar poudarja tudi citat slavnega filozofa 

Wittgesteina, ki pravi: »Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« Čeprav se zavedam, da je 

vsak jezik prvotno omejitev za ubesedenje našega doživljanja, pa menim, da ga v mojem 

primeru lahko interpretiram tudi nekoliko drugače.  

Pri otrocih bi se moralo spodbujati dvojezičnost. V vrtcu je vloga učenja in 'čimprejšnje 

osvojitve slovenskega jezika' v celoti preložena na vzgojiteljico. To je zanje pogosto izziv, saj 

vključuje otroka, ki se še uči maternega jezika in sočasno še slovenskega. To ni enostavno 

tako za otroka kot tudi za vzgojiteljico in starše, ki želijo otroka učiti obeh jezikov. Dejstvo je, 

da morajo otroci za lažje delo v nadaljevanju šolanja ob učenju materinščine osvojiti tudi 

slovenščino. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da s sprejetjem maternega jezika otroku damo 

sporočilo, da ga sprejemamo.  

V diplomskem delu sem se osredotočila na vidik vzgojiteljic pri delu z albansko govorečimi 

otroki. Spoznala sem, da so otrokovo delovanje v skupini, njegova sprejetost in učenje jezika 

v veliki meri odvisni od vzgojiteljice. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pomen odnosa s starši. 

Menim, da je pomoč pri prevajanju albanskega jezika v slovenščino potrebna predvsem na 

začetku dela z otrokovimi starši in otrokom, šele kasneje pa sledi  postopno učenje 

slovenščine (tečaji in dodatna pomoč). 
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Vzgojiteljicam je delo z albansko govorečimi otroki priseljenci izziv ravno zaradi 

nepoznavanja jezika. Pomembna je predvsem iznajdljivost vzgojiteljic (od listov z albanskimi 

besedami do iskanja nadomestnih kosil za albansko govoreče otroke). Sistemsko bi bilo 

potrebno spoštovanje kulture (tudi prehrane) in učenja maternega jezika, saj bi šele tako 

otrokom omogočili lažje učenje slovenščine, ki je včasih oteženo ravno zaradi slabih osnov 

materinščine. Otroku pa bi skozi učenje maternega jezika dali tudi potrditev, da ga 

sprejemamo in spodbujamo v razvoju svoje primarne kulture. 

K medkulturnosti svoj delež prispevajo vzgojiteljice, ki poskušajo v vrtčevski vsakdan 

vključevati jezik in kulturo otrok priseljencev. Kljub temu pa se dogaja, da otroci včasih ne 

želijo deliti svoje izvorne kulture, saj najverjetneje dobivajo  'posredna' sporočila, da materni 

jezik ne spada v vrtec/šolo in naj tam razvija slovenščino, kar je v nasprotju z idejo o 

celostnem razvoju otroka in medkulturnosti. Otrok tako živi ločeno v teh dveh  kulturah, 

doma in v vrtcu. 

Kot socialna pedagoginja sem pozorna na krepitev različnosti tako v vrtcu kot tudi v širši 

družbi. To lahko dosežemo, če priseljenemu otroku damo možnost, da ostane zvest svoji 

kulturi, hkrati pa živi v interakcijskem duhu z večinsko kulturo v državi. 

Svoje izhodišče za nadaljnje raziskovanje vidim v pogovorih s priseljenci (otroci in starši). 

Zanima me, kaj  potrebujejo, da bi jim bilo vključevanje v večinsko družbo lažje,  ob tem pa 

bi ohranjali tudi lastno kulturo. Šele ob seznanitvi z obema stranema bi lahko iskali skupne 

rešitve, ki bi bile primerne za vse. 
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PRILOGE 

1 VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
 

IZKUŠNJE PRI DELU 

1)Kakšne izkušnje imate s tujejezičnimi otroki? 

2)Kakšne izkušnje imate z albansko govorečimi otroki? 

3)Kako te otroke vključujete v skupino? Metode? 

4)Delo s priseljenim otrokom je verjetno izziv. Kako Vi vidite delo vzgojiteljice s skupino, 

ki ima priseljence v primerjavi z skupino, ki priseljencev nima? 

5)Kje se vam zdi, da sami opažate izzive pri delu z albansko govrečim otrokom?  

6)Kaj že delate, da bi izzive presegle? Kaj bi še potrebovali, da bi te izzive presegle? 

 

OSEBNI RAZVOJ 

7)Kako za Vas kot strokovnjakinjo pomeni, da imate v skupini albansko govorečega otroka? 

VKLJUČEVANJE OTROK (ZAKONODAJA, PODPORA INSTITUCIJE) 

8)Ministrstvo je izdalo smernice za vključevanje priseljencev v vrtce, šole in dijaške 

domove. Ste seznanjeni z njimi?  Kako so vam te smernice v pomoč? 

9)Se Vam zdi, da znotraj institucije, kjer delate (vrtec) dobite dovolj podpore/znanj s strani 

vodstva? Na kakšne konkretne načine to opažate oz. ne opazite. 

10)Kaj se vam zdi, da bi še potrebovale s strani vodstva vrtca, da bi Vam bilo pri delu lažje? 

11)Kako sodeluje svetovalna služba?  

DELO S STARŠI 

12)Delo s starši. Kako to poteka? 

13)Kako vključujete otrokove starše v vsakdan? 

14)Glede na smernice za vključevanje otrok priseljencev, naj bi vrtec poskrbel, da naj bi 

otroci in starši imeli eno osebo (zaupnika), ki bi skrbela za interakcijo med vrtcem in starši 

ter šolo in lokalno skupnostjo. Kako je s tem pri Vam? 

JEZIK OTROKA 

15)Se vam zdi, da vrtci spodbujajo razvoj maternega jezika (v primeru teh otrok je to 

albanščina) povezava s teorijo: Dobro znanje prvega jezika (materinščine) lažje učenje 
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tudi vseh drugih jezikov. Kako spodbujate učenje materinščine (npr. pravljice starši berejo 

doma v slovenščini ali albanščini).  

16)Kaj je Vaše osebno stališče-prednost slovenščini ali albanščini? 

17)Otrok, ki je vzgajan v dveh kulturah mnogokrat postane dvojezičen. A začetki zagotovo 

niso (bili) lahki? Kako ste se približali otroku?  

18)Če bi imeli možnost se udeležiti tečaja albanskega jezika (bi to storili)? Kje vidite 

prednost v tem? 

19)Sama opažam to razhajanje med pogledi ljudi na albanski jezik in katerokoli drugi 

svetovni jezik (angleščina, francoščina)….Kako vidite vi to? 

KULTURA (Interkulturalizem) 

20)Kultura otrok priseljencev je lahko drugačna. Kje zaznate razlike? (vloga matere, 

patriarhalnost,…) 

21)Kako znotraj vrtca spodbujate interkulturalizem?  

SPREJETOST V SKUPINI 

22)Ali je albansko govoreč otrok sprejet v skupini med drugimi otroki? Kje to opazite? Kaj 

lahko poveste o tem? (ali so povabljeni na RD,…) 

23)Kako drugi starši prihajajo v stik s to temo (multukulturnosti v razredu, več jezikov, več 

kultur)? 

24)Kaj se Vam zdi, da bi radi na to temo še povedali pa niste imeli možnosti (med zgornjimi 

vprašanji)? 

CELOTNI ZAPIS INTERVJUJEV 

INTERVJU ŠT. 1 
M: Bom kr posnela intervju, sm se pa pogovarjala tudi z mentorico in sm rekla, da bodo 

intervjuji čist anonimni, ne bom uporabljala imena, tko da sm tudi rekla, da bom samo 

omenila,  ljubljanski vrtec in to je to. 

V1: Ok, vredu. 

 

M: Ok. Jaz bi kar prvo vprašanje zastavila. Kakšne izkušnje imate pri delu z 

tujejezičnimi otroki? 

V1: V bistvu zelo dobre, že skoraj pol leta sem si pomagala tako, da sem vse, kar niso 

razumeli povedala v  njihovem maternem jeziku, npr. bosanščina, če povem en primer ene 
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deklice in mame, s katerima sem se pogovarjala srbohrvaško ali bosansko. V bistvu pa sem se 

tudi jaz od njih na ta način učila jezika, saj sem tudi jaz kar nekaj besed v srbohrvaščini 

pozabila in mi je potem ona povedala, ko sem jaz njej nekaj pokazala in jo povprašala, kako 

se že to imenuje in mi je povedala in sva se potem pogovorili. Hkrati  pa sem imela v skupini 

deklico, ki je govorila in slovensko in srbohrvaško, ker so se doma pogovarjali  srbohrvaško 

in slovensko se je pa naučila, ker je bila že od dveh let v vrtcu in je on tudi pomagala, tko da 

je bilo to sodelovanje tudi s strani otrok. V bistvu otroci se zelo dobro vključijo v skupino, je 

bil to njihov odraz tega, kako ti to spremljaš in kako pomagaš, da se čimprej otrok vključi, 

počutijo se sprejeti, zadovoljni, sodelujejo tudi z odraslimi, zaposlenimi v vrtcu, recimo  

gredo v kuhinjo, gredo v pralnico kaj iskat, tko da jih  v te skupinske stvari vključimo in tudi 

strmimo k temu, da jih čimprej osvojijo, da se v skupini dobro počutijo in da se dobro 

počutijo tudi pri ostalih dejavnostih oziroma pri tistemu, kar imamo načrtovano in tudi lažje je 

potem sodelujejo. Recimo v povprečju jezik osvojijo v okviru do dveh let recimo in ga tudi 

tekoče govorijo. 

 

M: To ste mi sedaj povedali na splošno, sedaj me pa zanima, kakšne so pa vaše izkušnje 

z albansko govorečimi  otroki. To področje me tudi zanima. 

V1: Enako dobro, ker te otroci se mi zdi, da imajo v sebi talent za učenje jezikov in se zelo 

vidi, da se hitro učijo, osvajajo slovenski jezik in ob pomoči odraslega se v novem okolju zelo 

dobro znajdejo. So zelo dobri opazovalci tudi odraslih in sovrstnikov. Pa tudi starši jih 

spodbujajo. Izkušnje pa (premor) dobre v bistvu, ne. 

 

M:Kaj kej opažate, ali ta starost kaj vpliva, a pridejo malo mlajši v vrtec, ali kaj 

starejši, pri učenju jezika, mislim? 

V1: Starost v bistvu…lažje je s starejšimi.  Ker so intelektualno  bolj razviti, večizkušenj 

imajo, bolj je razvita  pozornost, bolj je razvita koncentracija, recimo se daljša čas ko so lahko 

pozorni, bolj sodelujejo, ne. Več od njih dobiš. Pri majhnih pa v bistvu, ja na en način je tudi 

dobro, če pridejo mlajši ne, ker potem postopno gradiš ne, ta učenje jezika, ali vključevanje 

dalj časa traja, edino mlajši otroci se mi zdi, da bolj jokajo, bolj so tista čustva v ospredju, bolj 

kot pri starejših otrocih. Starejši otroci, če on spozna, da se pri tebi varno počuti, da ti lahko 

zaupa, da se lahko nate obrne,… 

 

M: Ja, saj to je normalno ja, da ima neko varno bazo. Kako pa Vi te otroke vključujete 

v skupino? Imate mogoče kakšne metode? 
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V1: Ja, a kr naštejem metode, a povem lahko še kaj uvoda. 

 

M: Ja, lahko poveste še kaj nasploh. 

V1: Vedno jih jaz vključujem s pomočjo staršev, nekako se s starši sporazumevamo, nekateri, 

eni govorijo slovensko, ali pa tudi ne. Recimo pri tem primeru….eee….ko je otrok, govori 

albansko, mama govori v bistvu slovensko, oziroma vsi govorijo slovensko, ampak se otrok 

doma uči albansko, zato se doma pogovarjajo z njim albansko in ona s sinom tako govori. 

Zdaj ko hodi v vrtec se bo pa tukaj naučil slovenskega jezika. Tako da sem jaz takrat mami 

naročila, da skupina takrat ko je uvajala otroka, da je vse, kar sem jaz skupini naročila, ona 

prevajala otroku v albanščino in mu razlagala in govorila in ga vzpodbujala, da si je že od 

prvega dne k nam priključil, da je šel z nami v umivalnico, da je šel z nami v garderobo, šel 

na igrišče, ….vse je z nami delal, s tem, da mu je mama vse prevajala in razlagala….to se mi 

zdi zelo dobra stvar. Če starš govori slovensko. 

Potem sem imela primer deklice, ki je z mamo prišla iz Makedonije. Mama je vsaj malo 

razumela hrvaško, a slovensko pa popolnoma nič. Srbohrvaško se je naučila tiste rutinske 

stvari, tko tiste, ki jih dnevno uporabljaš in z njo sva komunicirale v srbohrvaškem jeziku ali 

pa tako, s kretnjami,demostracijami, tako da sem ji pokazala pa govorila sem počasi, vse 

izgovorjeno sem podkrepila z demonstracijo ali pa sem ji napisala na list, da so potem doma, 

sorodniki, ki jih imajo prevedli in ji razložili v makedonskem jeziku. Z deklico sem izključno 

govorila, skoraj vse v slovenskem jeziku, ker ni imelo pomena v srbohrvaščini, mogoče sem 

in tja kakšno besedo, ker je tudi v tem jeziku zelo malo razumela in z njo nisem v njem 

govorila. 

 

M: A v srbohrvaščini je zelo malo govorila? 

V1: Malo, ja. Recimo grem lulat, potem sem žejna, sem lačna, te res čisto rutinske stvari ne, 

za izražanje potreb. 

Metode recimo največ uporabljam demonstracijo, za vse kar  povem pokažem, potem 

opazovanje, da otrok opazuje, da gleda kaj delam jaz in kaj delajo vrstniki, kaj dela 

pomočnica. Potem razlage, da z demonstracijo, da mu vse pokažem, pojasnim, pokažem kaj 

bomo počeli in kako bomo delali in pa da tudi nekako spodbujam, da me vpraša, to tudi že 

predhodno s starši dogovorim, da mi tudi on (op. otrok) to isto lahko govori o maternem 

jeziku in da uporablja demonstracijo, da mi pokaže. Potem ko se pogovorjamo o stvareh ali 

knjigicah, mu vse pripovedujem, kaj se bomo igrali in to vse mu pripovedujem v slovenščini. 
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Potem jih spodbujam tudi k lastnemu jeziku, k temu spodbujam na vseh področjih to 

potrebujejo. Zelo mi je pomembno, da  skupina čim bolj sprejema to. Saj s tem, ko ga skupina 

sprejme se tudi on čim bolj varno počuti. Tudi, da prinese svoje igrače in jih deli, to primore, 

da je bolj sproščen. Zelo jih spodbujam, da so sproščeni v igri, da se igrajo z otroci, z mano, 

najprej z mano. Potem pa, moja skupina otrok je tako radovedna, tudi prej se pogovorimo in  

si medsebojno pomagajo in s tem tudi otroci te otroke poiščejo, jim pokažejo kako se igrajo, 

te igre ponavadi poznajo, ker so si podobne in ni nevem kakšnih težav. Spodbujam tudi 

metodu spodbujanja otrokovega razumevanja, da mu vse dodatno pojasnim,  razlagam, ampak 

ga tudi povprašam, da  mi sam pove kako pa on to poimenuje v svojem jeziku. Ali pa mi 

običajno prej pove v albanščini in jaz potem povem pa po slovensko. 

 

M: Aha…vzporedno se učita obadva. 

V1: Ja, ja. Vzporedno učenje, ja. Potem… ga spodbujam, da posluša, ko se zaklepetajo, ali pa 

so nemirni, ko se vključujejo v skupini. Neglede na to mu pokažem, demonstriram, da naj 

posluša, naj me gleda, potem, ko pa že kaj razume, ali pa kaj pove….ogromno jim glasno 

berem, tudi k temu jih spodbujam. Včasih ga tudi objamem,pobožam, da se umiri, da se varno 

počuti in glasno berem. Čeprav včasih si zapomni le eno besedo, a vem, da je to že napredek. 

Pa metodo pogovora, da ga pozorno poslušam, da mu pomagam dokončati stavek v 

slovenskem jeziku,  ko že nekaj govori, npr. pove Marija, rad bi… Ja, kocke. In dopolnim 

stavek. Potem se tudi poslužujem metode pojasnjevanja, ko recimo nekaj povem po slovensko 

mu to razložim, da  je lahko za en predmet, besedo več pomenov, izrazov. Pa opisujeva 

skupaj in pripovedujeva in drug drugega dopolnjujeva. 

 

M: Ravno to sem se sedaj začela spraševati. V vrtcu je glavni jezik potem slovenščina, 

ker ga bolj spodbujate, Vi bolj z njim govorite slovensko. 

V1: Bolj slovensko, ja. 

 

M: Doma pa albansko? 

V1: Ja, k tem jih tudi spodbujam.Doma govorijo v večini albansko. S tem dečkom iz moje 

skupine govorijo oba jezika, zelo dobro. Slovensko in albansko. Ampak več se doma 

pogovarjajo albansko, ker tako ohranjajo svojo kulturo in svoj jezik. 

 

M: In tudi pravljice in vse starši berejo v albanščini, a kako? 
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V1: Ne, to pa ne. To pa v slovenščini. Ker sem jih že jaz povprašala, jeseni ko je prišel, če 

imajo kakšno pravljico ali pesmico doma v albaskem jeziku in so mi rekli, da ne. Ker imajo 

pa same starejše sestrice, ena je na fakulteti in isto govori slovensko, mislim govorijo itak tko 

vsi slovensko in niso imel pravljice, ker sem jaz mislila, da bi jo prinesel v vrtec in bi jo jaz 

prebrala, samo zato, da slišijo otroci drugi jezik, kot skupina, kako se oni doma pogovarjajo, a 

nisem mogla, ker nimajo nobene doma knjigice. Tako da se oni na en način zelo vkljapljajo v 

našo kulturo in ker že dolgo tukaj živijo, tudi otroci govorijo slovensko. 

 

M: Otrok sedaj govori obadva jezika. 

V1: Ja, oba jezika govori. Slovensko še ne popolnoma tekoče, ker je on od septembra tukaj, 

ampak zelo dobro. Je pa zelo dober opazovalec, zelo dober in tudi takoj je pristopil k meni, ko 

sva se z mamo pogovorile, da me naj kar vse otrok vpraša, da mu vse razložim, da karkoli mu 

lahko pomagam in on je prišel in mi rekel: »Marija, a mi pomagaš?« in sem mu pokazala z 

demonstracijo, ali me je peljal tja in pokazal, pa je želel in rekel: »Marija, bi se s tabo igral?« 

in veš, nekak maš izkušnje in veš kaj ti bo vnaprej povedal in ga dopolniš. Drugače pa 

opažam, da tukaj govorijo slovensko, a včasih ne da se spozabijo, ampak imajo včasih kakšne 

prijatelje in naj spregovorijo o svojem jeziku, me to čisto nič ne moti, ne. 

 

M: Ja. Ker jaz sem ravno ta pomen materinskega jezika je zelo pomemben, ker če ti 

osvojiš materinski jezik,  zelo dobro,  tudi se zelo lažje učiš katerikoli drugi jezik in zdej 

v bistvu ta vaš primer je tak primer ''dobre'' prakse, da so se doma odločili, da bodo 

govorili albansko, tko da krepi ta materinski jezik, hkrati pa si v šoli oz. vrtcu uči 

slovensko. 

V1: Ja, ker smo imeli pa tudi primer deklice, katere mama je iz Bosne in je deklica znala 

govorit le po bosansko in mama isto. In potem je mama šla v tečaj slovenskega jezika in ko 

pride v vrtec govori slovensko, ok  včasih tudi bosansko. In tudi deklica ima še težave s tem 

jezikom, tako s slovenščino kot bosanščino. 

 

M: Mora osnova biti res dobra, dobro osvojena ….So pa primeri, ke se te starši trudijo 

govoriti slovensko, ampak je to bolj taka ''polomljena'' slovenščina in pol je v bistvu na 

pol, pol zna materinskega jezika, pol pa slovenskega. Nobenega pa dobro in je zmeden. 

V1: Jaz vedno spodbujam, da doma govori albansko, svoj jezik, v vrtcu pa ga bomo že naučili 

slovensko. 
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M: Delo s priseljenim otrokom je zagotovo izziv, kako vi vidite delo vzgojiteljice, ki ima 

priseljenega otroka v skupini v primerjavi s skupino, ki priseljenca nima. 

V1: Delo s temi otroki je meni osebno manj izziv, ker imam že nekaj prakse in zelo rada 

pomagam pri temu vključevanju v skupino, socializaciji in vključevanju v skupino, istočasno 

pa spodbujam, da mu po svojih močeh pomagajo….am…najprej pa od staršev poskušam 

dobiti čimveč informacij o navadah teh otrok, to so spanje, nespanje, igra, ne vem oblačenje, 

ali je navajen slačenja v skupini, ali rabi intimo, da mu vzpostavimo intimo, ko se otroci 

preoblačijo, da se otroci umeknejo in se midva preoblečeva. Skupina, ki priseljencev nima je 

na nek način prikrajšana za lepa doživetja, ker to otroci so tako zgubljeni, ker tiste očke tako 

žarijo in komaj čakajo, da jih nekdo spodbudi, da jim pomaga. Na nek način se prav znajo 

prikupiti in te stike iščejo. In zato te skupine, ki tega nimajo so na nek način prikrajšane. In pa 

ljudje, izstopa kako se ti sporazumevaš z njimi, kako bo on tebe razumel, kako boš ga v 

skupino vključil ane in to se mi zdijo ene lepe stvari in jaz ne čutim dodatne obremenitve, to 

je zame povsem rutinsko. Res je da sem bolj aktivna, da se bolj njemu posvečam in pa 

dodatno, ampak mi je to povsem rutinsko. 

 

M: Amm…A potem nimate kakšnih izzivov ali pa kakšnih težav, ki bi jih morali 

preseči? 

V1: Ja, edino kako bom z njim vzpostavila stik, ko izvem, da bo v skupino prišel otrok 

priseljenec. Kako bom z otrokom vzpostavila stik? Ne vem. No to da se bom prvič z otrokom 

srečala, kako vzpstaviti stik, to da mi zaupa, ve da je med nama jezikovna pregrada, da je on 

prišel v popolnoma novo okolje, kako mu bom pomagala, mu dala občutek, da se mi  lahko 

zaupa, da se lahko name obrne, verbalno ali neverbalno in poskušam biti do teh otrok in 

staršev nežna in pozorna, a hkrati tudi poslušam njihove potrebe in pa nekak tko jih pripraviti, 

da mi zaupajo, ker zaupanje pomeni skoraj vse, bova rekle. 

Želim jih tudi čimprej socializirati in k temu vključim tudi sovrstnike, ki neverbalno in 

verbalno sodelujejo, drugje pa imam občutek pri teh otrocih, da gredo preko tiste začetne 

zadrege po dveh treh dneh se midva razumeva, tudi če jaz slovensko govorim. Tisto 

neverbalno pa on, nekako se razumeva, čeprav on  ne zna mojega jezika slovenskega, jaz pa 

njegovega ne. 

 

M: Kar ''uglasita'' se nekako, ane. 

V1: Ja, nevem kako. Potem bil mi je izziv Bralna torbica. Mi imamo Bralno torbico, ki jo 

otroci nosijo domov, odziv je bil, da sem jo dala domov mu z mamo, da je pa ne bi dala 
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domov pa nisem nikolipremišljevala. In potem sem se odločala, da bo odnesel jo domov med 

zadnjimi otroci, da bo imel nekako tko čas za opazovanje, poskušanje preko drugih otrok, ki 

bodo to knjigico predstavljali in se pesmico naučili, da bo videl, kaj se počne v skupini, ko so 

zgodbice predstavljene, da on dolgotrajno opazuje, da mu bo potem čim lažje. In ko sem mu 

povedala, da bo tudi on to zgodbico domov nesel, že sam je vedel nekako, da bi torbico vzel 

domov in sem rekla lahko in neizmerno je bil vesel. Tudi doma se je zgodbico naučil, naučil 

se je pesmico Miška in zobki čisto na pamet, mogoče sem mu mogla kakšno besedo jaz 

povedala. Zgodbico je pa povedal tako, da jo je zaštartal in potem z mojo pomočjo. Začel je 

recimo stavek pa sem ga jaz dopolnila in je nadaljeval ob slikicah. To je popolnoma brez 

zadrege, posebej ponosno pa je pokazal slikico, kaj je on narisal, je šel naokrog in smo ga 

slikali in da ima za spomin, mi potem zapečemo na CD. In na koncu je rekel: »Marija, sem se 

kar potrudil in bil uspešen.« Na tak način je povedal. Na koncu vsakega tudi pohvalimo, ne 

ocenjujemo njegovega znanja izdelka in pa njegovega nastopa, ampak pohvalimo in potem 

napišemo na plakat, tam na steni imamo katero knjigico in pesem se naučijo, tako da imajo en 

tak spominček. Potem tabor ne, zelo sem si želela in se trenutno o tem z mamo pogovarjava, 

da bi šel zdele z nami zdele konec maja,junija na tabor in smo se že odločile ane. Mama ga je 

vpisala, je rekla: »Bo šel, vse bo dobro«, jest sm mu povedala, da bo z nami jedel, spal, da ga 

bom uspavala. Sem rekla mami: »Povejte mi kako ga naj uspavam, kaj naredim, ima kakšne 

posebnosti zvečer, je rekla, da ima enega zajčka,da ga umiješ, da ga pobožaš«. Ampak potem 

je prišla in rekla: »Marija, ne bi šel.« In potem nisem več ne, ker so se tako odločili, je rekla, 

da je sam dejal, da ne bi šel, jaz sem se zelo trudila, sem rekla, da bi ga tako rada imela s 

seboj, da bi videla potem kako bi potem funkcioniral čisto v drugem okolju ne. Vse da mu 

razložim, kako bo prišel na avtobus, da pridemo gor, da bo šofer, kakšne živali bodo tam, kaj 

bomo videli, kakšne dejavnosti, vse. 

 

M: Kaj pa mislite, da bi lahko bil razlog, da se je tako odločil? 

V1: Jaz mislim, da je mama malo v precepu, je četrti fant oziroma je njen četrti otrok in še 

fant. Tri punce so pred njim in da je tukaj ena tista skrb, naloga, naloga za tega otroka, 

verjetno tudi za ostale, ker to so ena taka res luštna družina, taka ljubeča družina, nežna 

družina (premor). In morda med pogovorom je spoznal, da pet dni ne bo videl domačih in se 

je mogoče on tako odločil ane. 

 

M: Ja mogoče res, ta občutek ga je prestrašil… 
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V1: tista skrb, čeprav on mi zaupa, zelo dobro se ob meni počuti, je sproščen pa vse, ampak 

vseeno je verjetno  tudi še skrb, ker on je po teh pogovorih razumel, da bo ločen, časovno, da 

jih ne bo videl in to. Nevem, nisem jaz potem bolj spraševala. In ja potem to mi je bil še izziv, 

da sem vse to potem če preberem, kaj so nam vse starši potem v albanščini pisali na listek, 

recimo ne vem: pojdi lulat, umij roke, počival boš, spal boš nekaj časa, potem prideta oči in 

mami, prebrala ti bom pravljico, gremo na igrišče, sedaj boš dežuren in boš pomagal pri 

razdeljevanju hrane. In potem ko sem jaz to želela prebrati nisem znala, sem narobe naglasila 

in me je fantek popravil. In jaz sem eno besedo narobe naglasila in sem njemu rekla. Jaz sem 

prebrala po albansko in neznam dobro in sem mu rekla: »Ti preberi.« in mi je potem to 

besedo, ki je slišal pravilno povedal, naglasil. Ker  albanski jezik je zame tko nekaj (premor) 

 

M: Čisto drugačnega ane. 

V1: Ja.Tako da smo si sploh od začetka smo si s tem pomagale, da so nam starši napisali en 

prevod in smo potem prebrale, ane, zraven pa smo se še zabavale in nasmejale. In potem smo 

ponavljale besede, ampak jaz nisem nobene osvojila (smeh). 

 

M: Je kar težko (smeh). 

V1: In potem smo poskusile, da bi otrok sodeloval v eni predstavi Maček Muri, ki smo jo 

imeli v Španskih borcih, zelo verjetno, ker smo imeli 50 letno obletnico vrtca. Kako otroka 

vključiti, ko smo se učili teh plesnih elementov, korakov, nas je potreboval. Potreboval je par, 

ker ima omarico (op. v vrtcu) z eno punčko, kogar si zbereš, ali je tebe. In on je rekel: »Ne 

vem.« in on je neverbalno, in on je rekel: »Marija, ne.« (odločno). In nato opazuje in potem 

nekega dne je bilo, samo korak naredi in reče: »Marija plesal.« In ga damo zraven k eni 

izkušeni plesalki, da bi se on naučil plesa in je z nami on nastopal v Španskih borcih in smo 

jokali vsi po vrsti. 

 

M: Rabil je malo časa. 

V1: Ja, časa da se je opogumil in tista naša dobra volja, tista glasba ga je potegnila ane, tako 

da je potem vadu, z nami se je naučil, plesalka mu je malo pomagala, ga obrnila ali karkoli 

naprej ne, odvisno, na en način se je malo lovila. In ko je on to spoznal, da zmore, to ni bil 

več problem. Samo tisti začetek ja. 

Aja pa simbolne igre,igre vlog, zdravnik. Tam je bilo tudi, kako bo sodeloval? Brez problema 

je sodeloval. On je nekaj časa opazoval, potem pa ga je zanimalo pomoje, ker imajo haljice, 

čepice, imajo ogromno pripomočkov za igro vlog zdravnik. Tako da se je vključil in ko je 
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igral vlogo zdravnika, je rekel, da bo zdravnik, da bo pregledal, to je vse demonstriral in pa 

pogovor v slovenščini in on v albanščini in je potem bil primer, ko je moral druge usmeriti in 

je na list napisal ene črke mislim črte, kao ena bolezen in kako jo bodo pozdravili in da more 

v bolnico in ko ni znal razložiti, da morajo bolnika odpeljati v bolnišnico je vzel bolnika in ga 

fizično prijel in ga odpeljal na prostor, ki sem ga prej določila za bolnišnico. Mislim, izredno 

je iznajdljiv. 

 

M: Mmmm….Zdej mam pa eno vprašanje za vaš osebni razvoj. Kako za Vas kot 

strokovnjakinjo pomeni, da imate v skupini albansko govorečega otroka? Čisto Vaš 

vidik razvoja. 

V1: Moj osebni razvoj? 

 

M: Ja. 

V1: Mislim veliko se naučim. Vedno neke nove izkušnje, ali pa sama pri sebi nadgradim, 

kako bi se z njim še drugače ukvarjala, da ga lažje vključim v skupino. Pa potem, da se še 

izobražujem, da berem članke, da izkušnje izmenjam s kakšno kolegico, kako bi ona v tej 

situaciji naredila. Pa uporaba smernic za vključevanje priseljencev v vrtce, to malo berem, da 

znanje osvežim na vsake toliko časa. 

 

 

M: Ja, saj ravno naslednje vprašanje, ki sem ga Vam nameravala postaviti je v bistvu o 

tem. Ministrstvo je izdalo te smernice, za vključevanje priseljencev v vrtce, šole in 

dijaške domove. Ste seznanjeni z njimi in kako so Vam te smernice v pomoč? 

V1: V bistvu smernice poznam, večkrat jih preberem, so mi v pomoč pri delu, znanje 

osvežim. Vidim pa, da veliko tega uporabljam v praksi ane, ne da bi to načrtno to našla ampak 

to čisto spontano že izvajam v praksi, v delu. 

 

M: Aha. Zanima me, ali znotraj institucije-vrtca, dobite dovolj podpore, znanj s strani 

vrtca. 

V1: Ja, phh. Jaz mislim, da ima naše vodstvo manj izkušenj kot jaz. Ker ljudje še niso delali. 

Morda poznajo teorijo, nimajo pa toliko izkušenj v praksi. Ker jaz že leta delam to in še 

preden sem spoznala te smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo sem sama na svoji intuiciji, 

svojih izkušnjah že na vsem tem delala. Oni mi povedo, da bom dobila otroka iz albansko 

govorečega okolja, ali pa iz katerega drugega okolja in da sem toliko strokovna in iznajdljiva, 
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da imam dovolj izkušenj, da bom to zmogla. Mislim, da se na nek način ne obadajo s tem, kaj 

se bo s tem otrokom dogajalo med letom oz. kako bom jaz to vse peljala naprej. Mmm, 

pomagajo mi pa takrat, ko jaz dobim za otroka, ki prihaja iz nekega drugega jezikovnega 

območja spremljevalca. Da je potrebna drugačna jezikovna pomoč ali usmeritev, da potem 

starše in otroka usmerimo v mentalno higijenski, ali sem prav rekla? 

 

M: Mogoče mislite, da teste, da opravijo? 

V1: Ja teste, da opravijo. Od tukaj naprej imam pa jaz pomoč, da se lahko obrnem na 

svetovalno delavko, ki pride opazovat v skupino, da se pogovoriva o tistem manjku in potem 

se s starši pogovoriva. S starši potem izpolnimo izjavo in potem ta postopek potem naprej 

teče. Jaz samo napišem poročilo. In potem od tukaj naprej pa imam vso pomoč, ker potem 

svetovalna služba in mobilne specialne pedagoginje. 

 

M: Kaj pa potem svetovalna služba, že tudi tako sodeluje z vami, tudi če otrok nima 

odločbe o posebnih potrebah? 

V1: Ja, pridejo na opazovanje v oddelek. Opazujejo otroke, tako da vidijo po oddelkih recimo. 

Ne želijo pa vzgojiteljice dodatne obremenitve, če opazijo, da otrok nekaj ne zmore in rabi 

pomoč je pa toliko več dela. In potem na sestankih s starši in s svetovalno službo in pisanjem 

priporočil oz. poročil, je takoj več dela in zato naša svetovalna služba hodi po oddelkih, 

opazujejo otroke in skupino, če je kakšen pa tudi dobi pomoč. 

 

M: Kaj pa da bi kaj delala prav z otrokom, ki je albansko govoreč? 

V1: Ja, mamo mamo. 

 

M: Aha, mate tudi. 

V1: Ja, zdej smo ravnokar, svetovalna delavka dela z eno deklico in fantkom, ki prihaja iz 

Kuvajta iz ne našega govorečega okolja, tedensko uro in pol oziroma včasih še več, tako da 

jih vzame s seboj in isto berejo knjigice, igrajo igre, se igrajo, pogovarjajo o vseh igrah, ki jih 

imamo mi v skupini, berejo pravljice, to je dodatno delo z njimi. Zdaj pa poskušamo tudi na 

računalniku različne igre, ne vem, poimenovanje slikice, bolj jih nekako motivira, je bolj 

primerno za te otroke. V bistvu vzame otroke, ki je  albansko govoreč, srbsko in makedonsko, 

to res iz vseh skupin dodatno dela z njimi. 
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M: Mene pa zanima, kaj a bi Vi kaj potrebovali zdele na tej točki, s strani vodstva, kaj 

bi Vam zdele pomagalo, ali imate kakšno idejo? 

V1: Zdele trenutno nič, mogoče na začetku, da bi imela eno prevajalko, samo to je zelo težko 

ane, da bi prišla v vrtec. Imamo eno čistilko, ki je z Makedonije, drugače pa pripeljejo starši 

koga od sorodnikov ali pa prijatelje, ki govorijo slovensko, tako da nam prevaja. 

 

M: In potem on preživi z vami kakšen dan ali kakšno uro. 

V1: Ne ne, tako le na začetku, da jim povemo kako bo v vrtcu in povemo, da bo mama 

vključena, da bo otroka uvajala, to da jih s tem seznanimo in pa kdo bo z njimi v skupini in pa 

to, da naj vse kar pripoveduje v njihovem jeziku, kaj počnemo. Tko da, te osnovne stvari 

starša dobro pripravimo, saj bo tudi on v skupini ane. Da nam prevedejo in pomagajo. 

Drugače pa da bi imela prevajalca pa nimam in tudi verjetno to še dolgo časa to ne bo možno. 

Ali pa da bi kakšen prevajalec hodil med vrtci. 

 

M: Ja saj zdej me pa tudi zanima, ali ste imeli kdaj kakšno možnost, da ste imeli kakšen 

tečaj kakšnega jezika, kot npr. albanskega ali pa srbohrvaščine? Tko za vas 

vzgojiteljice? 

V1: Ne, ne, ne. 

 

M: Kaj pa Vi bi se udeležili kaj takega? 

V1: Ja, jaz osebno bi se, ampak ne vem koliko bi kaj takega osvojila (smeh). 

 

M: Ja, ampak vseeno bi bil en korak… 

V1: Ja to bi bil, saj nekatere besede, ki bi si jih zapisala in se jih dobesedno naučila bi verjetno 

osvojila iz začetnega tečaja ven, ampak pomoje bi bilo tega bolj malo (smeh). 

 

M: Saj če se ne motim, ste že sami nekaj podobnega se že sami malo naučili albanskih 

besed, ali nekaj takega? 

V1: Ja par besed sem ja, ampak tisto je bilo bolj malo. Tisto so mi starši napisali in potem sem 

dobesedno brala, niti se jih nisem naučila, ker niti nisem toliko časa, ker ta otrok je tako 

bister, ker je tako hitro vse…je notr padel, tko po domače povedan. 

 

M: Ampak v uvodnem delu Vam je bilo pa v pomoč? 

V1: Ja, ja. 
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M: Uvodni dnevi, da ste se znali malo orientirat, mu pridit nasproti. Zdaj pa če se malo 

dotakneva področja dela s starši. Delo s starši kako poteka? Nekaj ste že povedali. 

V1: Ja običajno eden od staršev ali pa sorodniki, ki živijo v Sloveniji znajo slovensko, nam 

prevaja, čistilka, ki nam prevaja iz albansko govorečega okolja. Starši pa se običajno 

pripravijo tako, da se naučijo par besed srbo-hrvaško, recimo te ki so iz Makedonije, ali pa že 

prej ko sem jih imela iz Albanije že nekako tiste rutinske stvari že pogovorila v srbohrvaščini, 

ali pa z demonstracijami in kretnjami. Ker tudi teh besed ni tako veliko. In zelo hitro se 

prilagodijo, zelo se trudijo, da bi govorili slovensko pa na list jim napišeš, pa jim nekdo doma 

prevede. Vsa obvestila so vedno na panoju pred sobo, o izletih, kam gremo, kaj delamo. 

Recimo mi jim zapišemo in jim doma nekdo prevede, da starši vedo, kako jih spremljaš in 

kako jim želiš pomagati, nevem nekako se dogovorimo, se zmenimo. 

 

M: Kako pa v bistvu vključujete otrokove starše v vsakdan? Imate kakšne skupne 

dejavnosti,izlete ali kaj takega? 

V1: Amm mi imamo delavnice trenutno in pridejo na te delavnice recimo, ampak se bolj 

držijo zase, se ne toliko povezujejo z drugimi. Družijo se edino, če recimo če imajo nekoga, ki 

prihaja iz njihovega okolja in se vsaj malo na videz poznajo. Najbolj jih vključimo takrat, ko 

imamo uvajanje, tam so res zelo prisotni in nam pomagajo in so znotri. Amm…potem dnevne 

informacije o počutju, sodelovanju otroka, kaj že zmore sploh na začetku in dnevno poročanje 

ko že nehajo z uvajanjem, to niso več te splošne, ampak jih pa dnevno res tko podrobno 

informiramo. 

Amm….povabim jih tudi na brezplačni tečaj. Mi smo organizirali letos prvič organizirali tečaj 

slovenščine in od desetih staršev, ki so se prijavili in tečaj obiskovali jih je šest končalo z 

diplomo oz. doobijo dokazilo. In ta tečaj je bil tukaj brezplačen v našem vrtcu. 

 

M: Greva kar naprej. Imate mogoče še kaj za dodati? 

V1: Ne. 

 

M: Glede na smernice za vključevanje otrok  priseljencev naj bi vrtec poskrebel, da naj 

bi otroci in starši imeli eno osebo t.i. zaupnika, ki bi skrbel za interakcijo med vrtcem in 

starši ter šolo in lokalno skupnostjo. 

V1: Aha, ja.To je naša svetovalna delavka, ki izredno dobro skrbi. Starši se ne znajdejo 

najbolje v našem okolju, v širšem okolju. Jim pomaga z vpisom v prvi razred, istočasno jim 



 

66 
 

jaz pomagam, ona pa potem recimo napiše tisto prošnjo, potelefonira do svetovalne 

pedagoginje na šolo in se dogovori z njimi, napoti starše tja in tam jih pričakujejo, tako da jim 

nekako malo olajša pot. Potem tudi, da eni otroci, ki so še iz drugega okolja, kako bi to 

povedala (premor), kako bi to povedala 

 

M: Mogoče neslovenskega okolja? 

V1: Ja pomagala jim je pridobiti botrstvo, dodatno finančno pomoč. 

 

M: Aha, sociano ogroženim? 

V1: Ja majčkeno soc.ogrožena, boterstvo in otrok gre z nami na tabor, ko gre dosti otrok, mi 

imamo v vrtcu sklad, kjer se zbirajo finančna sredstva iz katerega financiramo gledališča, 

tabore, morje za otroke, ki so ogroženi. 

 

M: Za tiste, ki imajo manj. 

V1: Ja manj finančnih sredstev, ja. Staršem namigneš, jim ponudiš zelo previdno, to moraš res 

zelo previdno, senzibilno. In nam je uspelo letos dvema staršema to botrstvo omogočit in tudi 

sklad bo zanju plačal tale tabor na katerega gremo. In tukaj svetovalna delavka lahko naredi 

največ, ker jaz ne morem, ker to so anonimni podatki, tudi podatki o tem koliko imjo starši 

dohodka in jaz tega ne želim vedet, ker to je seveda od staršev. Pa potem povezavo kam 

morajo iti, na zvezo prijateljev mladine, po pomoč usmeri in povabijo tudi enega od 

sorodnikov, da prevaja, ker to so le taki podatki, kjer je treba biti točen. Kot sva  že rekli, 

pomaga jim pri vpisu v šolo in osvajanju slovenskega jezika, vsaj eno uro in pol ali dve uri 

tedensko. 

 

M: Zdej v bistvu me pa zanima glede slovenskega jezika v primerjavi z albanskim 

jezikom, sva že nekaj povedale, kaj  pa je vaše osebno stališče kateremu izmed jezikov bi 

morali dati prednost, slovenščini ali albanščini? V vrtcu sva že rekli, da bolj slovenščini. 

V1: Ja v vrtcu bolj slovenščini, drugače pa materni jezik, ker če bo on dobro ga osvojil, se bo 

tudi slovenskega jezika lažje naučil in to znanje črpal, povezoval. Obzorje si bo bolj širil s 

svojim maternim jezikom, slovenščine se pa tudi sproti učijo vedno soizjemno učljivi na tej 

stopnji starosti. 

 

M: Jaz sem tudi osebno zaznala, da so razhajanja med pogledi ljudi in mogoče tudi med 

vzgojiteljicami na albanski jezik in kateri drugi svetovni jezik, recimo angleščina, 
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francoščina. Se zelo razhajajo pogledi tudi na otroka. Otroka iz Anglije, Francije se 

nekako ''opeva'', albanske otroke pa nekako postrani gleda. 

V1: Ja je, se pojavijo te…te…to ni šekaniranje, ampak nevem, zgleda da smo tako kot narod 

naravnani, nekako zahodnjaško in to iz naroda izstopi, iz tega našega počutja iz te naše 

nesrečne zgodovine. Drugače pa ni razlik, če otrok prihaja iz angleškega, francoskega okolja, 

otroku je treba pomagat pri vključevanju, in tudi družini. Je pa to čisto osebno svoje mišljenje 

ne. 

 

M: Jaz sem tak občutek dobila. Tudi če bi jaz v tem trenutku kot bodoča socialna 

pedagoginja rekla, da se učim albansko, bi me pomoje tudi moje kolegice pogledale 

nekoliko postrani, kot ''Kaj se pa učiš albansko? Kje si prišla na to idejo?'' Če bi se pa 

učila angleščino ali pa francoščino, bi bilo pa to veliko bolj sprejemljivo, ali pa bolj 

pozitivnega. 

V1: Ker je to utečeno pri nas. Že v OŠ in SŠ imaš tuji jezik enega ali dva, vse je to pri nas 

utečeno, tole pa ne. In zdaj se dogovarjamo o tem in pa ministrstvo. Šele to, da bi jim 

pomagali, da bi potem vpeljali ne vem učenje albanskega jezika ali pa prevajalca ane. Mogoče 

na šoli jih imajo, če jih je več, ker nekateri otroci tudi v vrtec ne pridejo. Zdaj so starši 

drugače vedno bolj osveščeni in želijo, da gre otrok v vrtec in želijo, da se otroci naučijo in jih 

spodbujajo da bi bolje živeli. Verjetno imajo vsi ta cilj ane. In da bi njihovim otrokom bilo 

lažje, kot pa staršem. In te otroci so izjemno učljivi, zelo dobre uspehe dosegajo v OŠ, ko 

dobiš potem povratne informacije, pa srednja šola in potem univerza, fakulteta. 

 

M: Sploh če imaš dobro bazo narejeno. 

V1: Ja zelo dobra baza in te albanske družinen so zelo tople, zelo povezane. Recimo širše 

družine (razširjene družine) si zelo pomagajo, brat bratu. Starejšemu, mlajšemu to je zelo 

povezano med seboj. 

 

M: To je tudi del kulture. S tem se pa povezuje tudi moje naslednje vprašanje. Kultura 

otrok priseljencev je lahko drugačna, kje zaznavate te razlike? 

V1: Pa niti ne kaj dosti. Mogoče le pri prehranjevanju, da ne uživjajo svinjskega mesa. In 

potem želijo starši, da če je za kosilo svinjska pečenka, meso, da tisti dan otrok tega ne dobi. 

In vrtec ne zagotavlja nadomestnega kosa mesa. Tukaj imamo urejene krasno diete, diete 

zagotavljamo, tukaj pa ne. Jaz sem sama pri sebi sklenila in tudi s pomočnico, da tisti dan 

otrok lahko se zgodi, ne more jesti le suhega krompirja, mislem lahko bi ga pojedel, a tiste 
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očke gledajo in jaz grem v oddelke od 1-3 in prosim za meso, tam imajo otroci bolj omakice, 

bolj mleto meso ali pa narezano meso in dobim jaz tam in mu to zagotovim. Je pa to moja 

iznajdljivost, ker v kuhinji pa ne zagotavljajo tega in ne dobi nadomestnega, nevem po enem 

zakonu ali po čem ni. Tako da jaz pa otrokom zagotovim in spoštujem tudi to, da ne uživajo 

svinjskega mesa, kar mi starši povedo in to upoštevam in res pazim, tudi ko je jota, grem 

potem po enolončnico zelenjavno v jasli. In tam je ponavadi goveje meso ali pa perutnina, ker 

tam pa svinskega mesa do dveh let nimajo otroci. 

 

M: Potem ste se tako znašli. 

V1: Ja zakaj pa ne, če sem vedno zraven ane. To je dvajset korakov zame in mu samo 

prineseš. 

 

M: A vrtec pa nima posluh, da bi poskrbela za to. 

V1: Ne. Pa smo že rekle, zakaj ne. Lejte če nekje imate diete, potem je tam običajno 

izključeno svinjsko meso, in je goveje in perutnina v jaslih od ena do tri ni svinjskega mesa. 

 

M: In bi lahko eno porcijo od tam dali Vam. 

V1: Pa vedno ostane ane. Potem ko vidiš, da imajo tak dogovor, da ne zagotavljajo na podlagi 

enega člena, se pa jaz drugače znajdem da jim zagotovim in prinesem. Tko da to sploh ni 

problem. 

 

M: Oblačenje je kaj drugačno? 

V1: Ne tudi starejše osebe, mame jih ni videti v rutah, da bi prihajale tukaj z rutami. Par let 

nazaj je bila še kakšna, zdaj pa v bistvu ne. Tele mlajše generacije se že čisto asimilirajo noter 

v to našo kulturo. 

 

M: Kaj pa ta patriarharnost, da je oče v bistvu glaven v družini? 

V1: Ja ponavadi pride mama in ona prihaja tudi na pogovore. Običajno očeta sploh ni poleg. 

Očeta potem spoznamo, ko pa pride pa že tista njegova drža, kaže da je drugačen, da on je 

tista glava družine. In zelo skrbni so očetje do družine. 

 

M: A res? 

V1: Ja zelo skrbni so. Če gledaš, družina je res tisti center in so zelo skrbni in zelo zaščitniški 

do svojih. In jim moram že zelo naprej povedat, če se nam bo lahko kej zgodilo, kakšen ravs z 
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otroci. Naj pa ne pričakujejo, da bi bilo karkoli strašnega, če se pogovoriš in na pravi način 

razložiš nimaš potem nevem kakšnih konfliktov. Niso konfliktni. Če jim ne bo kaj všeč pa ti 

bo povedal in se pogovoriš o tisti stvari. 

 

M: Kaj pa ta pomen razširjene družine? So zelo povezani kot skupnost ane? 

V1: Ja zelo ja. Tudi sorodniki, jih spoznaš povečini živijo v eni hiši, skupaj. Skupaj živijo in 

si pomagajo. 

 

M: Kaj pa z drugimi starši? Kaj sodelujejo? 

V1: Redkokdaj sodelujejo na delavnicah in na sestanku ko pridejo. Če znajo slovensko jih 

spodbudiš, vprašaš kaj, predstaviš program, da bomo šli tja in tja, dodato razložiš ampak, da 

bi se kaj dosti vklapljali pa na sestankih ne. Ampak individualno pa ja, ko so na govorilnih 

urah. Na govorilne ure prihajajo, poveš kaj je tam, da se ti pripraviš po posameznih področjih. 

Poveš kje je otrok skladno z razvojem, skladno s temi smernicami, da pridejo in se 

dogovorijo. 

 

M: Ali ste mogoče zaznali na mame manj znajo slovensko, ker je tudi v kulturi 

ponavadi, da je mama doma, medtem ko oče služi denar? 

V1: Imamo pa en drug primer, ko je oče bil dvajset let v Sloveniji in je šel iskat ženo dol na 

Kosovo. Žena je prišla gor in okoli 5 let mama ni znala slovensko, ni nekako osvojila jezika. 

Tudi ko je prišla sem je bila ena jeza v njej,vse skupaj. Bila je tudi zelo zaščitniška do otroka, 

bognedaj da bi hčerka kaj zajokala, takoj je rekla ''Kaj ste z njo delali?'', ni zaupala. Jest sem v 

to skupino potem prišla v starosti otrok od 3-4leta, prej so bili že v jaslih in mi je tako 

nezaupljivo gledala, ni me razumela in jaz nje nisem razumela. Oče govori slovensko in 

hrvaško zelo dobro in sem njemu povedala ''Gospod povejte ženi kako je pri nas'' in ptem smo 

tudi ugotovili, da otrok potrebuje dodatno učno pomoč in smo sprožili ves ta proces za 

usmeritev in smo jim samo podrobno vse razložili in danes so sproščeni, sodelujejo, veseli in 

zadovoljni. Ni več tistega strahu, kaj se bo mojemu otroku zgodili, kaj delajo z mojim 

otrokom. Ker ta otrok je že sam po sebi hitro joka, občutljiva je bila. Sej zdaj je to nekako 

prerasla in se je odprla in je mama prej bila v strahu, kaj odrasli in vrstniki počnejo z njo, mi 

nismo pa nič počeli. 

 

M: Ja ni poznala in kar ne poznamo se ponavadi bojimo. 
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V1:  In punčka recimo jaz za tiste stvari, ki jih je punčka čutila, da ni vredu zanjo, da se ji 

zgodi krivica je tko intenzivno z jokom, z neko agresivnostjo do  mene, mama  ki ni delala, ni 

vedela, kaj se dogaja, tudi do pomočnice popoldan. Zato sem pa jaz rekla, da bom kar očeta 

povabila na razgovor, oziroma oba sem povabila in sem razložila in je oče njej prevajal. Sem 

rekla, dajte nam zaupat, povedala sem, da je deklica takšna in takšna in da je včasih tudi ona 

nagajala otrokom, tako kot so otroci, pride do teh situacij in ko sem to razložila, da je 

izvedela, da se deklica pri nas dobro počuti, da otrok odrašča in da bi lahko več doma 

povedal, so ji pa tudi uredili dodatno strokovno pomoč, na tabor je šla zimski na Pokljuko, 

kjer je zvečer grozno jokala, saj doma oni v enem prostoru spijo, se me oklepala, zdej pa gre 

spet na Zakojco in sem se jaz pripravila, da bom obrala drugo taktiko, jo bom dala s temi 

puncami v sobo, kjer mene v sobi ne bo (jaz bom v drugi sobi), da vidi kako bo. Če ne bo šlo 

bomo pa naredili menjavo, da bo z mano v sobi. Tako da jo bom probala navadit na 

samostojnost. 

 

 

M: Dati ji priložnost, da se poklopi z drugimi. Znotraj vrtca, kot sem že slišala zelo 

spodbujate interkulturalizem, to da vključujete druge kulture? 

V1: Ja zdej se veliko pogovarjamo, niso pa imeli prov kakšen projekt, ker smo imeli druge 

stvari imamo pa v planu, da bomo pa to izvedli v prihodnosti. Se pa veliko res pogovarjamo, 

že prej vedno otroke pripravimo, da vedo odkod otroci prihajajo, na zemljevid pogledamo, 

kako dolgo pot opravijo, drugačen jezik govorijo, ki ga potem spoznajo preko kako otrok in 

starš govorijo. Na ta način jim opišemo, da imajo drugačno kulturo, poslušajo drugačno 

glasbo, drugačen ples. Včasih na računalnik to  pogledamo, pokažemo, da otroci vidijo. 

Namreč otroci so radovedni, velikokrat bi želeli, da bi jim te otroci tudi kaj zapeli in povedali 

v svojem maternem jeziku, ampak jih ne pripraviš, da bi kaj povedal ali zapel v albanskem 

jeziku ali makedonskem jeziku. 

 

M: Kot sem razumela iz celega intervjuja so te otroci, albansko govoreči otroci dobro 

sprejeti v skupini? 

V1: Ja, zelo dobro so sprejeti, ker otroke pripravimo, ker če je skupina usmerjena, da drug 

drugemu pomagajo in jih uvajamo pri rutinskih stvareh pa tudi se pripravljamo, kako bomo 

otroka sprejeli. Gremo se take uganke kakšen bo, ali bo velik, kakšne lase bo imel, usta bo 

imel. Vemo njegovo ime, starost, kaj več pa že ne vemo in  otroci so radovedni in ko on pride 

(op.albansko govoreč otrok) v oddelek ponavadi gredo do njega in ga za roko primejo in mu 
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vse razkažejo, se pogovorijo in so tudi malo v zadregi, ker nič ne pove nazaj. Ampak otroci se 

odzivajo, kot da bi govoril njihov jezik in otrok je res dobro sprejet, tako s strani mene in tudi 

s strani pomočnice in tudi s strani otrok. 

 

M: A so sprejti tudi izven vrtca, npr. da so sprejeti na kakšen rojstni dan? 

V1: Tudi, tudi jih povabijo na rojstni dan. Mislim, da tale skupina jih ponavadi 20 povabijo in 

je ogromno število, skoraj vse vsi povabijo. Zdej ponavadi vabila prinesejo v vrtec, zdej pa 

sem pozabila vprašati, ali so na rojstno dnevno zabavo šli ali ne. 

 

M: Je bil pa povabljen. 

V1: Je pa res, da je tista deklica, ki je prišla 3 leta nazaj hodi na rojstne dneve že  in se 

obiskujejo med sabo to pa ja. 

 

M: Potem je ta mreža vzpostavljena tudi izven vrtca. 

V1: Ja otroci imajo stik, čim starši med sabo pa se ne družijo, da so bolj v tisti svoji prvi 

primarni družini (op. albansko govoreči starši). 

 

M: Kako pa drugi starši prihajo v stik s to temo albansko govoreči otroci? 

V1: Ja na sestanku jim povem. Kadar dobimo te otroke in da bi jih pripravila, da jih otroki 

sprejemajo, jih pripravim tako, da jim povem, da želim tem otrokom pomagati in da to bom k 

temu spodbujala tudi med otroki v skupini, da bodo s tem starši seznanjeni jim povem, da naj 

tudi doma otrokom razložijo, da bo otrok prišel od nekod drugod, da mu bo težko, kot bi bilo 

nam težko, če gremo nekam drugam, v tuj prostor, ki ga ne poznamo. Je pa njim še bolj težko, 

ker ne pozna jezika, za njih je to popolnoma novo okolje, osebe in vse. Tako da na sestanku 

staršem povem, odkod prihajajo in kdaj pridejo v skupino. 

 

M: Potem drugi starši dobro sprejemajo. 

V1: Ja dobro sprejemajo, ni nobenih nesprejemanj. 

 

M: To je prijetno slišat. 

V1: Nič, tudi ko sva se s pomočnico ravnateljice pogovarjale, ko njena hčerka (v skupini) 

razlaga doma kako se imamo, kako se včasih nasmejimo, ni zadrege. Se trudimo. 
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M: Ja to je super. No sedaj sva prišle do konca tega najinega intervjuja. Ampak zdaj 

Vam dam še možnost, da mi lahko karkoli še poveste, kar imate še na to temo povedati. 

V1: Ja mogoče kako sem tudi jaz še sama kdaj negotova, kako bom vzpostavila prvi stik, ko 

bo prišel. Jaz ponavadi vse otroke, ki pridejo ali so iz slovenskega jezikovnega okolja ali pa iz 

albanskega se mu vedno nasmehnem in pozdravim, mu pokažem, da vem koliko je star, 

pokažem 2,3,4,5 let. In vedno sem pozorna, da počepnem ali sedem zraven na stol, vse za to, 

da je res nek stik in ponavadi se otroci stiskajo k staršem, a ponavadi počasi kukajo. Če vidim, 

da pogledajo, jih malo pobožam, mu pokažem, da naj gre z mano v sobo, da so tam otroci, da 

vidi, da pokuka naj v sobo, da je tam veliko otrok. Vse to pa starš prevaja in  vse tisto kar mu 

rečem, da on mu pove v njegovem jeziku. Veliko stvari tudi pokažem, da naj gre npr. v 

garderobo, obuje copatke, da ima tam ime in da bo dobil tudi slikico, tako kot vsi otroci. 

Potem pa ko pride, se mu otroci predstavijo, nekateri se mu približajo, ga pogledajo in 

preverijo kakšne očke ima, povedo ali smo se zmotili ali ne, kakšen bo prišel po zunanjem 

videzu. Ampak na prijeten način, ne tisto da bi obsojali. Potem pa jih povabijo k igri, ker že 

vedo ker imajo toliko izkušenj, ker smo že dve leti skupaj. Nato jim pokažejo igrače, se gre 

kdo z njim igrati in tako naprej. 

 

M: Kar nekako steče. 

V1: Ja steče steče. Edino ta albansko govoreč deček iz moje skupine nam se je enkrat skril, 

ker so doma vsi zelo starejši od njega, ima sestre na faksu in srednji šoli in on je tisti 

ljubljenček. Na nek način je bil razvajen. In se je ogromno skrival. In ko je šel lulat, ga ni bilo 

nazaj in to že takrat, ko si mu lahko zaupal, da je šel sam lulat in ga ni bilo nazaj. On je to 

vzel za igro in smo ga iskali. Cel vrtec ga je iskal, bil je pa potem na enem podestu na polički. 

Nekega dne je šel ven na igrišče, dež je rosel, njega ni bilo nikjer. Pridem na igrišče in je sredi 

igrišča stal in se oziral naokrog, ''Kaj delaš tukaj?'' sem ga vprašala in me je le gledal, ker ni 

poznal še jezika. To je bilo v prvem tednu prihoda. In sem potem mamo takoj poklicala po 

telefonu, kaj se je zgodilo in sem mamico prosila, da otroku pove, da nam drugič pove, če 

kam gre, da nas skrbi kje je, da ga moramo mi varovati. Da tudi če hoče na igrišče, naj pove 

in bomo šli skupaj takrat in takrat. Da se bomo skrivali takrat, ko bomo imeli gibanje, takrat 

se bomo skrivali in se zunaj igrali. In mama mu je razložila in je nehal s tistim vedenjem. 

Mi smo imeli pa take komplikacije, da smo vse preiskali, da sem ga našla. 

Jaz mislim, da sem bila dovolj izčrpna. 
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M: Ja ste kar veliko povedali. Sem zelo zadovoljna z odgovori in z vašim načinom dela, 

vidi se da se trudite in je lepo slišati tako zgodbo iz prakse. 

Hvala za vse. 

V1: Ni kaj. 

INTERVJU ŠT. 2 
M: Populacija je v vašem vrtcu kar razgibana. Kakšne izkušnje imate Vi pri delu z 

tujejezičnimi otroki? 

V2: No jaz kaj dosti izkušenj drugače nimam s temi otroci, ker tudi tisti, ki pridejo iz držav 

bivše YU, se zelo hitro vključijo, ali pa jih bolj razumemo, tko da si lahko pomagamo na ta 

način, ta fantek (op. ki je albansko govoreč v njeni skupini) je pa prišel v februarju 

mesecu…am… zelo težko se je navadil, oziroma je samo pasivno opazoval, mamica ga je 

pripeljala, že proti koncu noseča in enostavno se ni odlepu od nje, tko da tudi nje (op. mame) 

nismo kaj dosti razumeli, ker je sam ''Aha, ja'' kimala in tko. Dali smo ji pa vedeti, da prav 

dolgo ne bo mogla z njim sedet,  ker jo je samo izseljeval, pol ko ga je pa začela malo puščat 

je bilo pa to eno samo kričanje, otepanje, agresija, tko da ko me ni bilo je bila kolegica (op. 

pomočnica)  čisto šokirana, ker jo je tudi fizično, tudi fizično jo je ane…am…tko da težko je 

bilo no, sploh začetek, potem ko pa je dobil eno takšno zaupanje, da bolj tisto, da tudi ko je on 

tepu, sem ga jaz  stisnila, ga božala, ga umirjeno, da sva skupi, ja čim je čutil, da je varen in 

sprejet je bilo drugače. Še vedno pa je bilo tisto, da je gledal na uro, kdaj bo mamica prišla in 

sva vse točno na kazalčku pokazala. In potem je imel tudi problem na ležalnik, kako njemu 

razložiti, da on ne bo ponoči tukaj, da oni tukaj ne spijo, da oni grejo domov. In je tko za mizo 

dostikrat zaspal, midva pa sva se potem tudi skozi igro potem zmenila, da bo šel na ležalnik, 

da mu bo bolj udobno, da ga ne bo glava bolela, da pa v vsakem primeru, ko bo prišla mama 

bo šel domov.  In prov spomnim se, da je prvič, ko je malo zadremal na ležalniku je ful jokat 

začel ane, ker je mislil, da kok časa je že on kle, koliko je prespal, ker mu ni bilo jasno, ne. In 

potem sva šla na uro gledat, koliko časa je šlo. 

 

M: Koliko pa je star fantek? 

V2: Fantek je star 5 let. Je šoloobvezen, 6 let…aaa… 5 let je bil star proti koncu decembra. 

Ker je pa šoloobvezen, mama ga je pač šla vpisat v šolo ane, ker pa tukaj ni problem le na 

govornem področju, ampak tudi motorika, grafomotorika tko tud razvojno. In sem jaz mami 

rekla, da bi bilo tudi zlo dobro, da bi fantek še eno leto bil v vrtcu, zato da  se malo socializira, 

da se navadi teh stvari…no in potem mama, ker se pač mama ne znajde, babica, njena mama 
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so pa že dlje časa tukaj in govorijo srbohrvaško, s katero sva se pa lažje sporazumele, jaz sem 

babico napotila v šolo, da je tam prosila za odloženo šolanje in da smo potem tudi mi iz vrtca 

smo dali to svoje nadaljno mnenje, da ne bi šel še eno leto ane. Je pa začel tko, jaz njega 

nisem kaj dosti slišala, kako se on sploh po albansko pogovarja, ampak krzdej pa ''Ksenija 

kolo, to tko…'' zlo lepo. 

 

M: Jaz tudi ko sem brala te smernice, naj bi bilo priporočeno, da je dve leti pred šolo v 

bistvu otrok v vrtcu ane in potem je v bistvu takle primer kot ste ga vi opisali, prišel je 

februarja, mogu bi pa že v šolo  zdej počasi it, kar je pa hitro. 

V2: Ja tudi tako je bilo, on je nekaj časa bil s starši v Nemčiji in on  je iz Nemčije prišel sem. 

Tam je, mislim da 2 meseca hodil v tisti vrtec pa tudi drugo govorno okolje, tako da je 

malo….vem spomnem se, ko je tudi od začetka zelo zajtrk odklanjal, a tam pri kosilu pa 

že…prov vidiš korake, najprej je tam na okenski polici jedel, zato da je imel skoz nadzor kdaj 

bo mama prišla, potem pa se je počasi priklučil, a dosti sem pa druge otroke spodbujala k 

temu in jih seznanjala, da pač on iz drugje prihaja, da mu moramo mi pomagati, da on ne 

razume ane čisto nič. Sej potem smo se šli eno tako igrico, da smo gluhi ane in da ne vemo, 

kaj nam kdo govori, kako bi se mi v njegovem svetu znašli, da je njemu to zelo hudo, da on ni 

poreden zato, ker kriči za mamo in ker brca, ampak da na ta način odraža, da mu je hudo. Da 

on tudi ni navajen nekih prijateljev in vrtca, zdi se mi, da so ga zelo sprejeli. Tudi prec smo ga 

fotografirali in dali slikico njegovo na vrata, tam kjer to imamo, pokazali smo mu, da je del 

nas. 

 

M: Ali je Vam bil kar izziv sprejeti takega otroka? Je kaj drugačen način dela. 

V2: Zdej drugače… Žal mi je bolj v tem smislu, da pač tok časa spet ne moreš posvetiti 

njemu, ker je le ostalih 23, skupina je vedno polna. Ja zanima te pa kakšne so njegove navade 

pa kaj…lahko prinese svojo igračo v skupino, čeprav smo v skupini dogovorjeni, da ne, 

njemu smo rekli, da lahko prinese, tiste dneve, ko mi nimamo, da bo nekoliko njemu lažje pa 

tko. Potem je pa mamica šla rodit, še to je bilo za njega šok, ker je še doma mogel si deliti 

mamico z nekom novim. A se mi zdi, da je to kar v redu to sprejel no. Tudi tko zelo porajta, 

če mene ni, ali pa Eve (op.pomočnice), takoj vpraša: »kje je Eva, bo prišla?« pa tko. 

 

M: Ena varna baza ste mu Ve vzgojiteljice. 

V2: Mislem tko, je fajn. 
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M: Poznate mogoče kej te smernice za vključevanje priseljencev v vrtce. So Vam kej 

znane? Ste kaj seznanjeni z njimi? 

V2: Prov nič kaj dosti. Mi samo čist po občutku delamo. Ja sej zdej navadno ne prihajajo sredi 

leta novi otroci ane, tist september ko pa pridejo takrat pa itak malo bolj čutiš, da se čimprej 

navadijo, da se čimprej vključijo, takim pa še toliko bolj daš poudarka, ali pustiš  da je mama 

dlje časa, da z njim hodi pa tko, stanovenje, vrtec, družina, pa tko dalje. 

 

M: Ja to je kar pomembno ja. Kaj pa se Vam zdi, da znotraj institucije kjer delate, torej 

vrtecm da imate dosti podpore s strani vodstva, Vam kej nudijo na tem področju? 

V2: Ja mi imamo svetovalno delavko ane. Kadar je kdo, ko ne veš kako bi odreagiral, 

pristopiš pa rečeš, »dej a mi lahko pomagaš, kako, kaj«. No jest sem se predvsem obračala na 

babico, tko da na to njegovo mrežo. Ker ni bilo nobenega problema, le prvi težki koraki ob 

vsamem vstopu, drgač pa jest sem videla, njemu je vredu, da gremo ven, da dobi kolo, čelado, 

da se počuti nekako tam svobodnega in smo ga tudi zelo motivirale tako, mislem vse mu je 

potrebno povedat, »pojemo, se igramo, se bomo pesmico učili in potem gremo ven in se boš 

vozil s kolesom, gremo na kosilo, pride mama, ali pa greš počivat«. Tko vedno mu je treba 

povedat, »glej zdej boš«… In ko vidi, da to tko je, ti tudi bolj zaupa ane in  še bolj osvoji to 

dnevno rutino. 

 

M: Zdej ste rekli, da mu kar poveste, kaj pa v bistvu od začetka, ko pa še ni znal jezika? 

V2:  Samo z uro…Mama, mama, mama…in glej enkrat okrog in on posluša in verjetno mal 

po logiki. Sva pa dost z uro delala, kdaj bo mama prišla. Je pa res, da je v vrtcu po moje 

drugače kot v šoli, v vrtcu ima igrače se zamoti, tko da pa tam nekje v klopi sediš pa poslušaš 

pa nič ne razumeš je pa težje ane. 

 

M: Ja to je definitivno res, ja. Kaj se vam zdi, da bi mogoče še kaj rabili s strani vodstva 

vrtca, da bi vam bilo lažje pri delu z albansko govorečimi otroki? 

V2: Ne, zdej če bi jih imela več, pa če bi bila to taka ustaljena praksa, da vsako leto, al pa da 

je to oddelek, bi tud sama se, kva jst vem, bi me zanimalo, da kakšne besede osvojim, bi jim 

bolj slikovno, tko ane, bi se bolj pripravila, bi bil to večji izziv, da bi tud sama doma dost 

naredila. Tole ko pa eden  primer pa sredi leta pa ker je dost dojemljiv fantek pa se ga je dalo 

zelo hitro, pa nisem čutila, čeprav pri nas je vodstvo dost dovzetno za te stvari, da ti pomagajo 

ane. Če bi bil pa toliko neobvladljiv bi pa zagotovo dobila tudi tretjo osebo notr, ki bi delala 

samo z njim. 
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M: Kot spremljevalca? 

V2: Ja, ja. 

 

M: Aha, super. A pa bi se mogoče, če bi imeli mogoče možnost, bi se odločili  udeležiti 

kakšnega albanskega tečaja oz. tečaja albanskega jezika? 

V2: Mislim zdej jst nisem lih neki tazga, da bi bila za, nisem lih za jezike…prov to me malo 

nese (smeh), ker tudi angleščina nisem kej, ampak mogoče bi mi pa bil izziv,da  bi. Nimam pa 

nič proti drugače govorečim pa čeprav albansko govorečim, ki jih eni postavljajo mogoče  v 

kakšno drugačno slabšalno, mi je to čist enakovredno. 

 

M: Ja tudi to sem jaz opazila, da je veliko razhajanja, če je otrok iz Albanije ali pa 

mogoče otrok iz Francije, Anglije. Da velikrat  pogledajo obravnavajo te zahodne 

priseljence bolj z navdušenjem kot pa priseljence bivše YU? 

V2: Ja mogoče smo to malo prinesli s sabo, tko drgač pa. Jest sm bila dost na Švedskem zdele 

na Irskem, sej imaš vse sorta. Sploh na Švedskem se mi zdi, da prov pristnih Švedov ni,ane. 

Mislim, da je vse drugo prej. 

 

M: Multikulturalizem, ja. Kaj pa tole delo s starši. To sem imela tudi eno od področij, ki 

me je zanimalo? Kako pri Vam to poteka? Ali so starši albansko govoreči ali ne? 

V2:  Pri teli družini je bilo malo drugače, kot sem rekla, so živeli v Nemčiji. Oče je študiral 

medicino in nekaj malega mu manjka, da bi dokončal, a ker je bil na poti še en otroček pa so 

oni priši sem, kjer ma ona starše že več let, verjetno so oni želeli ostat v Nemčiji in se niso 

tako potrudil tud z drugim jezikom(slovenščino), ker so pomojem mislili, da jim je to bolj 

izhod v sili, da so prišli sem ane. Z mamo sem zelo težko, babica je bila tista, za prenos 

informacij pa tudi ona ga je prišla iskat, saj mamica ni mogla. So se pa tudi oglasili po očetovi 

strani , kjer so tudi v Nemčiji, isto albansko govoreči, ampak oni zelo lepo govorijo 

srbohrvaško, tko da smo se vse sporazumeli in oni imajo eno drugačno kulturo. Mislem 

pozorni pa pogledat kam hodi on v vrtec in zadovoljni, roko dajo, spoštovanje tako zelo 

pokažejo, tukaj sem bila zelo prijetno presenečena. Tudi za celo skupino so neke čokolade 

prinesli pa tko se mi zdi zelo fajn, tudi njima sem povedala kako z Janesom (dečkom) delam. 

To mi je bilo fajn…Sej pravm, kej dost nimam, ker so od februarja tuki, vmes je še malo 

manjkal. Aja pa mami je zadnjič prosila, če bi ji lahko eno prošnjo napišem za tamalega, 

nekaj da bi mu izdali potrdilo brez neke vize. Na dolgo sem potem se matrala in ji povedala, 
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lejte tko, mislem oblikovala sem ji to prošnjo če je šlo samo za to nevem, verjetno je dala še 

kam za pokazat pa tko, je bila zadovoljna. Je pa taka zelo odprta mama. 

 

M: To je zelo zanimivo, da je Vam rekla, za tako zadevo, ki ni ravno v povezavi z 

vrtcem? 

V2: Ja prosila je, če bi lahko eno prošnjo, da so ji rekli na upravni enoti, da rabi, verjetno za 

zdravstveno zavarovanje za malega, če bi dobila brez vize, ker vizo more ona iskat iti dol na 

Kosovo. 

 

M: Ja tukaj se mi poraja to vprašanje, kako da jim druge institucije niso blizu, da bi se 

na tiste obrnili, ampak so se raje na vas? 

V2: Ane, lahko bi tudi tam na licu mesta posrbeli, da bi tista tam rekla, lejte to bova takole 

napisali, vi pa prepišite in podpišite. Sej je bilo tudi meni težko, da mi je prvič razložila in jaz 

tud nimam izkušenj s temi stvarmi, da mi jih je ona potem tko napisala. 

 

M:Mogoče bi jih mogli že oni tam v kakšno društvo usmeriti, da bi tisti tam kaj 

pomagali, saj so priseljenci, bi bilo smiselno, da se jim tam pomaga? 

V2: Ne vem pa koliko se kaj oni med samo družijo, ali je mogoče med njimi kakšna 

tekmovalnost, ker imajo vsi pač določena področja, saj pokrivajo s tistimi stvarmi. 

 

M: Ja nevem, mogoče. Zanimivo to, da ste omenili. Kako pa vključujete kaj starše v 

vsakdan? Jih kaj vključujete? Je to možnost? Delavnice, izleti,… 

V2:  Imeli smo. No naši starši so pripravili predstavo za otroke, to se je dogajalo že pred 

novim letom, takrat ko še ona ni bila, a drugače se vključujejo, mislim če pustimo zdej tega 

albanskega otroka in njegove starše. Tudi smo imeli eno mamo, ki je imela glavno vlogo 

čarovnice pri Sneguljčici pa ni govorila slovensko, je govorila srbohrvaško pa je bilo prav 

simpatično, za slišat in videt. Tudi za otroke je bilo popolnoma sprejemljivo. No teli 

(op.družina albanskogovorečega otroka) se pa še niso vključili, da bi rekla, da so kam prišli. 

Bomo imeli pa zdej zaključek pa enkrat bomo šli na Janče prespal, nevem ali ga bodo dali ali 

ne. Sej po eni strani bi bilo zanj fajn da bi šel, po drugi strani pa ne vem, če je on že tako zrel, 

da bi prenesel celo noč brez staršev. Mogoče sva se s kolegico pogovarjali, da bi bilo boljš da 

ne bi. Najbolj fajn bi bilo, da bi ga zvečer prišli iskat po drugi strani ne veš kako bodo drugi 

odreagiral ane. Čeprav drugi so že navajeni potepanja, ker mi že dost gremo, tko da ne vem še 

bom se pogovorila s starši. 
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M: A pa drugi starši drugih otrok, dobro sprejemajo albansko govoreče otroke v 

skupini? 

V2: Ja, zelo dobro. In tudi zelo sem bila presenečena, ko sem se enkrat pri teh starših ki so 

igrali so me povabli pred prireditvijo, da smo šli še na kavo in ena mami je drugi rekla: »A 

veš sm te srečevala samo v garderobi in sm si mislila tole more biti pa ena strašna ženska, 

zdej ke te pa poznam si pa tko ful drugačna in (op.otroka ima v vrtcu) jaz vedno rečem moji 

punčki, da mora vsakemu človeku dati priliko, da ga spoznaš.« In to se je meni zelo lepo 

zdelo in prav ta deklica je pa z enim drugim, ki je drugim  dečekom  priseljenecom, ki se je 

zelo težko priključil in je bila ravno ta deklica tista, ki je bila njegova, ki mu je kazala stvari in 

sta se zelo navezala drug na drugega. 

 

M:Zanimivo. 

V2: Ja, vse. To mi da vedit, da je vse v starših. Kakor starši podajo stvari naprej, tako jih tudi 

otroci sprejmejo, si zapomnejo in tako delajo. Tej mami je pomembno, da je ona z vsakim, 

ker kakšen pa ''lej pejd stran'', ''pejd ti rajš tamle''. Ker  preveč ocenjujejo po materialu. To 

dostkrat opažam. Že tisto: ''Lej kako sem pa danes oblečena, danes mam pa nove tole pa tole 

mam''. Jaz vedno v jutranjem krogu poudarjam, da je njej pomebno da so čisti ane pa da majo 

obleke v katerih se lahko igrajo, da ni nič hudega če padejo in če se strgajo, če to ne delajo 

namerno. Da jih mam jaz vse rada neglede na to, kako zgledajo, ane in mi gre tisto 

včasih…res od staršev odvisno je vse. 

 

M: Ja, se strinjam. No glede na smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce pa 

nej bi vrtec poskrbel tudi, da naj bi otroci in starši imeli eno osebo (t.i. Zaupnika), ki bi 

skrbel za interakcijo med vrtcem in starši ter šolo in lokalno skupnostjo. Kako je s tem 

pri Vas? Mate kej takega tud pri vas? 

V2: Lejte, ker nimamo toliko teh otrok, so res posamezniki, ta je edini klele. To smo 

vzgojiteljice in pomočnica, lahko se obračamo na svetovalno pa tko. Če pa starši pa vedno 

tudi rečemo, da nej izražjo, če rabijo kaj, da smo pripravljeni pomagat, sploh ker imamo 

veliko projektov, ki so finančno dragi vedno poudarjamo, da ne sme biti denar ovira, da otroci 

ne bi šli, ker imamo tudi vrtčevski sklad, namenjen za te stvari in to nam tud vodstvo vedno 

govori, da moramo biti pozorni, če otroci striktno manjkajo takrat ko gremo s kakšni 

avtobusom, ker potem že vidiš, da ga imajo raje doma kot pa tko. In te stvari povemo tudi na 

roditeljskem sestanku, da ni treba, da je to naglas, da lahko pristopjo in povedo, da želimo, da 
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je otrok gre tud na te stvari. Ja da ni nič prikrajšan, čeprav mislim, da če gledam ravno tega 

albanskogovorečega otroka pa niso socialno ogroženi. 

 

M: No nekaj sva že omenili glede sodelovanja svetovalne službe? Imate mogoče še kaj za 

dodati, kako svetovalna služba sodeluje? 

V2: Ja ne, pride notr v skupino, ga pogleda. Vem, da prejšnja leta, ko je bil kakšen primer 

vem, da je bil prejšnja leta en fantek, ki je bil pa res…hm…tud agresiven zelo in je zaradi 

njega hodila, kr dost, kr vsakodnevno noter. Pa z njim tudi delala. Pozneje je dobil tudi 

dodatno osebo v skupino. Pri nam pa pri temu albansko govorečemu dečku ni treba, ker se bo 

lepo vključil in razume stvari. 

 

M: Kaj pa takrat, ko je bil še v tej fazi učenja jezika (slovenščine), kaj je takrat 

svetovalna služba kaj delala z njim? 

V2: Ne, ker nisva čutili potrebe, da bi jo poklicale, ker se mi zdi, da bi prej zaupal meni pa 

meni pustil zraven, da bi delala, kot pa  ane. V šoli je vrjetno to drugače, tam kjer so slabše 

učni rezultati, tam je individualno delo bolj v pomoč v tej smeri. Pri nas to ni tako, da nisem 

čutila toliko tega, ker ji vrjetno sploh nebi zaupal, spet eni tretji v skupini, da bi prihajala. 

 

M: Ja, ker je ne bi dovolj poznal. Se Vam zdi, da vrtci spodbujajo razvoj maternega 

jezika? V tem primeru je to albanski jezik? 

V2: Jest vedno rečem staršem na govorilnih urah ali pa na roditeljskem sestanku, da mi je 

razmljivo, da se morajo doma pogovarjat v maternem jeziku, da širijo to naprej pa tud sami, 

ane. Da pa  je za otroka fajn, da ker gre v šolo, da v šoli bo pač mogel govorit slovensko in da 

je zlo fajn, da bi ga k temu tudi oni spodbujali. Zdej ne vem, kako se oni pripravljajo pa tko 

ne, mam pa en primer, enga dečka, ki je septembra prišel in se je zelo lepo naučil govorit in je 

tak, mislim prov sonček. 

 

M: A pa materni jezik še obvlada? 

V2: Ja in je rekla mami, da ona je hodila na tečaj in da se sploh ne more navadit slovensko 

govorit in da bi ta deček in njegov brat doma se pogovarjala slovensko, ampak se nočeta. In je 

rekla, da ga ona pravzaprav sploh še ni slišala kako on govori slovensko, ker on doma noče. 

Ona bi rada videla to, da bi se ona naučila slovensko in jaz rečem, Vi se kar doma tako 

pogovarjajte in je res tko ko smo govorili zgodbice, ko oni govorijo, jaz pa pišem, ko si 
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zmišljujejo, da bomo eno knjigo pravljic izdali zdej in sem bila zelo presenečena, kako je on 

pripovedoval, kljub temu, da je septembra vstopil. 

 

M: Kako so mali dovbzetni za jezik. Ker se tako mali že učijo. 

V2: In ja in tist boj za igrače, za obstanek, tisto te hitro navadi jezika (smeh). 

 

M: Ja ker v teroiji menijo, da dobro znanje prvega jezika (materinščine) pripomore tudi 

k učenju katerokoli drugega jezika. Tko da v tem primeru je albanski jezik 

materinščina in če oni dobro znajo albanščino, se lažje učijo tudi slovenščino. 

V2: Ja mislim, zelo hitro gre tale učenje. 

 

M: To mogoče tudi zato, ker doma veliko govorijo o albanščini in mu to gre in potem se 

vzporedno uči še slovensko. 

V2: Ja, ker imam pa tudi eno punčko, ki z mami govori angleško, z očitom pa slovensko in 

nima nobenh težav in ena, ki govori doma turško in še slovensko. 

 

M: Ja razgibano. Ja včasih se to zgodi, da se otrok doma približno nauči albansko,potem 

pa gre v vrtec tam govorijo slovensko in pol se še starši doma trudijo govoriti slovensko, 

ampak je to bolj ''polomljena'' slovenščina in potem je otrok pol-pol in je zmeden, 

nobeden jezik mu ni blizu in ga ne obvlada. 

V2: Ja, ja  doma mi vedno pravimo, da se naj  pogovarjajo v svojem jeziku. 

 

M: A pravljice potem tud berejo v svojem jeziku? 

V2:  Verjetno, da mu v albanščini, vrjamem. 

 

M: Ja verjetno, če jim slovenščina ne gre. Kaj pa vaše osebno stališče prednost 

slovenščini ali albanščini? 

V2: Lejte jest sem za prednost maternega jezika, to je sigurno. Če jaz sebe postavim v  neko 

drugo državo bom govorila slovensko. 

 

M: Ja to je res. 

V2: Ja tko kot sva rekle na začetku, njih nekaj težje poslušamo tam na ulicah, kot kakšne 

Angleže. 
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M: Ja, samo to je naš problem ne njihov. 

V2: Ja, prav naš. 

 

M: No ko sva ravno pri jeziku, se lahko dotakneva še malo te kulture. Kultura otrok 

priseljencev je mnogokrat drugačna. Kje zaznate kakšne razlike? 

V2:To, da ne jedo mesa (svinjine). 

M: Kako pa to rešujete? 

V2: A veste, kako je bilo. Če starši striktno pridejo in rečejo naš ne, potem ne damo. Prav 

posebnih diet v vrtcu zaradi tega nimamo, je pa takrat ko je svinjina na jedilniku, je mi pač ne 

damo, ampak jaz še nisem imela tega primera. Je bila ena mama, ki je rekla, da ne, ampak 

potem se je še z možem pogovorila in sta prišla, da sta se odločila, da naj kar je, ker je v vrtcu. 

No ta albansko govoreči fantek pa pride po kosilo, ki ga delim in je reku: »Jaz ne jedem 

švajne!«(op. schwein-pujs v nemščini). (smeh). Sm rekla, v redu, sej tole ni pujsek, ampak če 

sam reče potem mu ne dan ne, čeprav starši niso nič rekli. Čeprav če starši nič ne rečejo mu 

ponavadi dam, je pa vse po dogovoru s starši. 

 

M: Ali opazite še kakšne razlike? 

V2: Sama kultura oblačenja…Tu je mami, brez rute. Niso oni tko no, ker vidim tam v drugi 

skupini, tam so pa bolj tradicionalni. 

 

M: Kaj pa ta patriarhizem in vloga mame kot gospodinje? 

V2: Očija jest nisem še videla. Tko da tega ne opazim, ker ga tukaj še ni bilo. 

 

M:  Kot ste že prej omenili glede predstave, na ravni vrtca kar spodbujate 

interkulturalizem? 

V2: Ja in tudi meni je fajn. Namreč mi se ne ukvarjamo s tem vprašanjem zakaj so oni sem 

prišli, dejstvo je, da oni so zdej tukaj.Zdej ne vemo, kok so se oni pripravljeni potrudit, da bi 

se naredili toliko kot bi se, to ni od nas odvisno.  

Mi mormo pokazat, dostojanstvo, spoštovanje, lejte mi smo vsi isti. 

 

 

M: Ja sej verjetno, če bi bili mi nanjihovem mestu bi želeli, da nas drugi tud sprejemajo. 

V2: Ja. 
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M:Ali je albansko govoreč otrok  dobro sprejet v skupini? Že prej ste nekaj omenjali? 

V: Lejte jest mislim, da je to odvisno od vzgojitelja samega, kako ga ti redstaviš skupini 

otrok. In kakršni odnos ti narediš ga imajo tudi otroci. Mi ne govorimo o kakšnih razlikah, 

sploh ne. Povemo iz kje je prišel, kako je, kje je bil, pogledamo na velikem zemljevudu, kje je 

Albanija, kje je Nemčija oz. iz kje je on prišel. 

 

M: In otroci to tudi sprejemajo? 

V2: Otroci sprejemajo lejte razlike ratajo potem, zdele so še tako majhni, da jih ni. Noben se 

ne rodi pokvarjen. 

 

M: Ja no sedaj, sva prišle do konca z vprašanji, ki sem jih prej pripravila. Sedaj Vam 

dam še malo prostora, če mi želite pe kaj povedat, kar vas nisem povprašala (smeh). 

V2: Ja, jest ne vem, a sem vam dala informacije, kakršne ste želela 

 

M: Sm kar izvedela. 

V2: Če vas še kaj zanima mi povejte, res pa nimam izkušenj, res ne, zdele februarja ko je on 

prišel. Mogoče bi mi bil večji izziv v začetku leta, pri manjši starosti, ker 5 let je že kar ena 

starost. Ker pri dveh letnikih bi bilo lažje, kot pa zdej ko. 

 

M: Ali opazte mogoče kakšne razlike med otroci iz bivše YU (srbohrvati) in albansko 

govorečimi? Ker vi vrjetno še znate srbohrvaščino? 

V2: Ja, znam. Ja za mene bi bilo lažje, da bi mu tko. Ampak drugače pa oni poslušajo in se 

hitreje učijo jezika, kot mi starejši. V vrtcu je vse na njihovem področju igra, igrače, 

hranjenje. Tisto osnovne stvari, težje je v šoli eno snov sprejemat, ali pa potem že naprej ane. 

 

M: Ja to je res. Jaz sem si tud to temo zbrala, ker se mi zdi, da je že v vrtcu ena baza, 

kjer se ti učiš jezik in če ga v vrtcu ne osvojiš pol je tudi v šoli težje. 

V2: Ja vedno težje, ja. Tudi se mi zdi, da ima v vrtcu ima otrok več možnosti za učiti jezik, 

ker če ti neki poslušaš, kar ne razumeš ti je vseen kaj slišiš ane. Če si pa ti pri stvareh zraven, 

pa skoz poudarjaš  je pa to osnova. 

 

M: Ja, tko da ja. Hvala Vam za vse. 

V2: Ja ni kej, upam da je kej pomagalo, drugače me pa lahko še kaj kontaktiraš. 
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INTERVJU ŠT. 3 
M: No pa če začneva kar s prvim vprašanjem… Kakšne izkušnje imate pri delu z 

tujejezičnimi otroki? 

V3: Velik (smeh). Naš vrtec je v takem okolišu, kamor v bistvu, kar veliko prihajajo oz. je 

veliko takih staršev, ki prihajajo, so priseljenci. Kar pomeni, da materni jezik ni slovenščina. 

V glavnem so to otroci bosanskega rodu, nekaj je tudi Srbov, Hrvatov in tudi nekaj Albancev. 

Tko da mmm….v bistvu imam izkušnje s starši in otroki priseljenci. 

 

M: No kot veste, jaz pišem diplomo na tematiko albansko govoreči otroci v vrtcu. Tko 

da, ali imate kakšne posebne izkušnje z albansko govorečimi otroki' 

V3: Ja imam trenutno enega albansko govorečega otroka v skupini, ki je albanske narodnosti, 

ja. 

 

M: In kakšne so izkušnje? 

V3: Izkušnje z otrokom ali izkušnje s starši? 

 

M: Na sploh (oboje). 

V3: Ammm….A veste, tko bom rekla, da bi bila razlika, zaradi tega, ker so albanci v smuslu 

odhoda v vrtec to ni,a veste to je stres bom rekla za kogarkoli, jest tu ne vidim nobenih razlik, 

tko kot predstavlja Slovencu stres odhod otroka v vrtec, tko tud njim predstavlja ane. Je pa 

zato toliko težja komunikacija ane. Sej nevem bosansko še nekak razumeš ane…am pri 

albansko govorečih otrocih pa so zadeve takšne, da je v bistvu pri tej komunikaciji pride do 

določenih težav. 

 

M: In kako v bistvu Vi to presegate? 

V3: Hmm…recimo čist konkretno s tem fantkom, se je začel uvajat decembra, star 4 leta.  

Mamica niti ne razume, niti ne govori slovensko, oče pa recimo za silo govori slovensko. 

Hm…Dečka je uvajala mamica, v bistvu smo tko nekak,  bolj z rokami pa v odnosu od 

situacije do situacije, v bistvu dost podobno kot z otroki, ki jih učiš govorit, v bistvu jim 

poveš nekatere besede v slovenščini. Midve (op. s pomočnico vzgojiteljice), sva starše 

prosile, kako se reče nekaj besed (Mami pride, ne jokaj, pridi sem) kako se reče v albanskem 

jeziku, ki sva jih fonetično zapisali, da sva potem bom rekla tistih 10, 15 besed znale v 

albanščini povedat ane…Amm deček je imel kar težave….mmm….nisem pa prepričana, da so 

bile te težave tok, zgolj izključno povezane s tem, ker prihaja iz albansko govoreče 
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družine…am….mam pač občutek,da je to neka dost zaprta skupnost, v primerjavi z drugi 

narodi, ki se priselijo v Slovenijo…v bistvu otrok ni bil deležen nekega stika z okoljem kot 

sicer, zunaj svojega doma. Tko da ne bi pripisala te težave samo temu, da prihaja iz albansko 

govoreče družine. Tko da, ko sem kaj hotela recimo od nje (op. mame otroka v skupini), sem 

se znašla tko, da sm očetu napisala listek, z velikimi tiskanimi črkami, v slovenščini, ker je 

bolj razumel in potem me je on poklical nazaj, al pa napisal nazaj, ali pa prišel, ali kokarkoli. 

Komunikacija z njo je še danes v bistvu problem…z mamo. Ker ne govori in ne razume. Zdej 

vrtec je tudi na mojo pobudo, ker je teh pač otrok velik  in ker se mi zdi, da je treba delat ne 

samo z otroki, temveč tudi z starši, zato smo se pri nas v projetu odločili ponuditi tečaj 

slovenščine za starše. Ki ga na nek način tudi financira MOL, jest sm to vidla nekje drugje pa 

sm predlagala, da bi tudi mi tuki organizirali in mislim da je nekje 6 staršev končal. Iz moje 

skupine noben ni prišel do konca. S tem, da s temi albanci je kr problem, ker to je….jest sm 

njej rekla (op. mami albanskogovorečega otroka v skupini), da naj gre na tečaj in ji dala liste,  

da jih bo njen mož doma pogledal in potem sem povprašala, kaj je sedaj s tem in je ona rekla, 

da mož ne pusti. Tam je  mož, on je tisti, ki je rekel ne. In potem sem jaz njega klicala in sm 

rekla, lejte, mama je tista, ki komunicira z šolo/vrtcem in ona mora znat, Vi nimate časa, ker 

ste v službi in  se je tko zelo upiral, ampak potem jo je pustil. Ni pa do konca naredila tistga 

tečaja. Je pa res, da ni pustil, samo njo, ampak tudi njeno sestro je spustil. Ker to je itak tam 

veš poglavar, kaj pa jaz vem, a je on spustil še sestro zato, da nadzoruje ženo, da je mela 

kontrolo nad ženo. Sta nekaj časa celo hodile, nista končale, ampak   se mi zdi vseen vsak  

korak napredek. Ja tako je, mislim pa da bi  se mogl, pač tudi skupnosti,  sej je to javni  vrtec, 

bolj ukvarjat  s temi, ker oni nimajo občutka, da  se morajo asimilirat, ta potreba ne izhaja iz 

njih, to jo bolj strokovni delavci vidimo, da bi mogli, če hočjo imet dokaj normalno 

komunikacijo, življenje. Konec koncev je težava že to, da  recimo s prošnjo, da ima otrok s 

sabo v vrtec nahrbtnik pa sok, pa ga nima. 

 

M: Ovira s tem tudi potem vaše delo? 

V3: Seveda da ja.  Pol pa rešuješ pa  brskaš pa svoje dajaš. Ampak gotovo pa je tudi otrok 

stigmatiziran s tem gotovo. Pa ne ve čist dobro zakaj. Tko da tudi za otroka smo potem, 

verjetno je Andreja (svetovalna delavka v glavni enoti vrtca) povedala,  da mamo zdej eno 

gospo, ke jih hodi zdaj enkrat na teden učit iz šole, slovenščine. 

 

M: Ne nič mi ni omenila, vem pa da mi je omenila prostovoce, ki jih imajo tam. 
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V3: Možno tega ne vem. No v glavnem imamo eno učiteljico slovenščine, ki  je v okviru 

nekega evropskega projekta….kaj pa jaz vem, v bistvu v šoli uči te otroke priseljence 

slovenščine in jim pomaga in ker smo dovolj pritiskali, sm dost na Andrejo, je potem  v bistvu 

nekako s to šolo se zmenila, ki  pa pokriva to Štepanjsko naselje,  Zeleno jamo in Fužine. In 

zdej na teden vzame  štiri otroke v moji skupini in štiri otroke v sosednji skupini, in še v 

skupini, kjer najstarejši in s temi 8  otroki, ne a sm narobe povedala, vzame 12 otrok in dela z 

njimi v dveh skupinah po 6 otrok enkrat na teden. 

 

M: Je to prav zaposlena v okviru vrtca? 

V3: Ne ni zaposlena v okviru vrtca, v okviru Evropskega projekta. Gre za dvoletni projekt. To 

ni sistemsko urejeno. Ja in če mene vprašate, jaz čutm, da sploh v eni taki skupnosti, ki ni 

tipično ljubljanska, ker mi imamo nevem v skupini mogoče 5 Slovencev, vse ostalo so pa 

potem priseljenci. Masa teh otrok je tako velika pa ne samo za Albance, jaz bi rabila tudi še 

koga druzga. 

 

M: Ja, ker je veliko priseljencev. 

V3: Ja rekla bom, da bi rabila bolj sistemsko pomoč ne le otrokom ampak tudi meni konec 

koncev. 

 

M: Ja definitivno je tudi na vas veliko dela, pritiska. 

V3: Jaz imam zdele v skupini dva otroka, ki me ne razumeta. 

 

M: Ja pa ravno komunikacija je zelo važna in ravno besedna je v temu obdbju, vrtcu 

osrednjega pomena, saj se tudi učijo jezika otroci. 

V3: Ker v bistvu pomoč, ker to ni otrok s posebnimi potrebami, v smislu, da bi rabil odločbo 

v usmerjanju, ampak če pa nima tega mu pa dodatna strokovna pomoč ne pripada, kljub temu 

da bi jo potreboval ravno tako kot nekdo, ki ima posebne potrebe. In začnejo s temi otroki 

dejansko delat šele v osnovni šoli, ker šele tam je sistemsko bolje urejeno, kar se pa meni zdi 

popolnoma prepozno. Jaz že zdaj mislim, da bi že zdej mogli, ampak jaz pri devetnajstih 

otrokih, teh 3-4 pa drugo leto ko jih bom imela še več, kaj naj z njimi. 

 

M: Ne zmorete več … 

V3: Ne, da ne zmorem, ampak nisem jaz super človek. Do nekje gre, ampak tole je pa 

(premor). Šlo bi če bi bilo delo po skupinah, ampak dejstvo je da so razlike na govornem 
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področju razlike med njimi prevelike, da bi nek moj vpliv, imelo moje delo nevem kakšen 

vpliv. Sploh ok, če je otrok malo talentiran za jezike še nekako, a če pa tega nima in če je 

družina zelo zaprta potem pa zelo težko. In ne bo osvojil do tiste ravni jezik, da bi lahko v 

osnovni šoli normalno delal. In jaz vam lahko že zdele povem kateri bodo imeli učne težave 

zaradi jezika. 

 

M: Ja… 

V3: Če me pride kdo vprašat in uno učno pomoč, bi jaz sem prenesla. 

 

M: Ja, že v vrtcu bi se mogli temu posvetiti. 

V3: Ker v prvem razredu bi potem verjetno imel veliko manj. 

 

M: Prepozno se daje torej pomoč. 

V3: Ja prepozno, čisto prepozno. In potem v šolah od njih zahtevajo, da piše sešteva in nevem 

kaj še vse,…Ne bo, ne bo. In je jasno ne. In jaz mislem, da bi imelo manj otrok učne težave v 

OŠ, če bi se z njimi začelo delati že vrtcu. Ker jest imam zdele 3-4 in Vam lahko zdele povem 

kateri bodo imeli težave in to izključno zaradi jezika, ker s temi otroki ni nič  tko narobe. 

 

M: Je pa res, da so potem velikokrat usmerjeni v posebne potrebe. 

V3: Ja ampak kaj v 3.razredu bo dobil dodatno pomoč, ne pa 6 let prej. Če bi jo dobil 6 let 

prej je v prvem razredu ne bi več rabil. 

 

 

M: Ja to je res, se popolnoma strinjam. A drugače pa starši doma govorijo s otrokok 

popolnoma albansko? 

V3: Ja, ja. 

 

M: Ker jaz sem tudi zasledila tudi v literaturi, da je izjemno pomembno, da tudi 

ohranjajo ta svoj materni jezik, ker če dobro osvojijo materni jezik se tudi lažje učijo 

slovenščine. 

V3: Ja verjamem. Ker sem imela primer, da so srbsko govorili doma, pa me je oče vprašal 

kako naj govorijo s tamalo glede na to, da  žena ne govori slovensko, on pa slabo in sem se 

jaz odzvala, ma kakšno slovenščino. Naj govorijo njihov materni jezik, ker naučiti otroka 

narobe slovenščino, se mi zdi pa še hujša napaka. Sej če bi on tekoče govoril, bi svetovala, da 



 

87 
 

on potem z otrokom govori slovensko, mama pa srbsko. Glede nato pa da je že oče šepavo 

govoril, sem pa to odsvetovala in se je tudi izkazalo da je deklica jezik osvojila. Ok malo 

meša še, ampak bo šlo, bo šlo. Malo je v govornem zaostanku. Priseljenci so zagotovo v 

govornih zaostankih, oziroma vsi otroci iz tujejezičnih družin opažam, da so. Da imajo težave, 

kar je jasno in logično. Da malo kasneje spregovorijo, da je nabor besed skromnejši, število 

besed v posameznem stavku skromnejše, pač sposobnost besednega izražanja na nižjem 

nivoju. 

 

M: In kako tudi Vi pristopate do teh otrok? 

V3: Velik poudarek damo na jezik. Skušaš govoriti zelo nazorno, skušam biti čimbolj 

nazorna, sploh kadar se pogovarjamo o čem novem. Ker pri dnevni rutini ni takih težav, ker se 

otroci veliko učijo s ponavljanjem in posnemanjem, tam ni težav z razumevanjem, bolj z 

izražanjem. Kadar se pa pogovarjamo o kakšni novi tematiki, ali pa delamo kake nove teme, 

tam je pa potrebno biti konkreten, za vsako besedo dati sliko, da otrok sploh zmore te 

povezave besede-slika. Tudi pravljice skušamo vedno poleg slike tudi kakšne lutke, 

animacije. Sej včasih tudi samo pripovedovanje, ni nič narobe, a za takega otroka, ki ne 

razume je to kot nič. Samo moj glas in melodija, ni nobene predstave zadaj. Tko da na ta 

način ane. Bolj nazoren bit in ne preveč komplicirani stavki, tudi pri navodilih le eno 

navodilo, ne sestavljena. Podarek kaj govoriš, ne toliko s glasom, ampak s pogledom. Npr. 

pojdi tja po krpo in jo prinesi, da bom pobrisala mizo. 

 

M: Torej na nek način bolj neverbalna komunikacija. 

V3: Ja. Na ta način, nimam kakšne čarobne palčke, da bi znala reči, tisto kar najbolj deluje. Je 

na temu podarek no. Sej smo vključeni tudi s kolegi zgodnjega opismenjevanja, ampak to je z 

vsemi otroki. Letos smo imeli klasične pravljice. Pomembno se mi zdi mogoče še to, da 

veliko ponavljanj ene in iste pravljice za te otroke. Npr. Zlatolaska,…Ker pri eni trideseti 

ponovitvi se nekaj od tega vtisne. 

 

M: Kakor sem sedaj od tega vašega pripovedovanja izvedela, je delo s priseljenim 

otrokom kar izziv. 

V3: Ja kar je (smeh). Jest mislim, daje delo z vsakim otrokom izziv, pa naj bo to priseljenec 

ali ne. Namreč vsak otrok na nek način odstopa od povprečja, kar je danes pravzaprav vsak, 

saj jih ne moreš dati v nek kalup. Težko bi rekla, da je albansko govoreči otrok večji izziv, kot 

kateri drug otrok, ki pa lahko ima težave na katerem drugem področju. Pa ne zato, ker bi 
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prihajal iz drugega okolja in niti ne zato, ker delam v takem okolju, kjer bi bilo mogoče 

kvečjemu delo s Slovenci izziv, ne pa s otroci priseljencev. Veste ne gledam to tako no. 

 

M: Nekaj sva že povedale, da je pri preseganju izzivov zelo važna tudi uprava vrtca, 

vodstvo vrtca? 

V3: Ja zdi se mi pomembno, mogoče zato ker sem res dobila dva, ki nista čisto nič razumela 

in sem začela opozarjati, da bi mogel naš vrtec, ki je v taki legi, kjer je veliko družin, ki so 

priseljene iz nekdanje Jugoslavije, še posebej v okviru MOL-a (Mestne občine Ljubljana) 

dobiti neko podporo. Ok sedaj imamo tole učiteljico za dve leti in pa tečaj, ampak boljše bi 

bilo, da bi nekaj na dolgi rok zrihtali neko podporo. Podpora se tko sliši, ampak da bi dali 

enega človeka na razpolago, da tako z otroki dela, kot s starši. In jaz mislim, da bi na dolgi 

rok se to zelo obrestovalo, sploh pa potem v osnovni šoli. Tako da dejansko ne vem kako je 

potem ko pride v šolo.  Verjetno eno leto jim dajo, da se malo navadi, potem drugo leto se 

začnejo o njem pogovarjat, tretje leto pa eventuelno, če mu res zelo ne gre dobi dodatno 

strokovno pomoč, ampak takrat je že vse prepozno. On bi jo rabil zdele, zato da je potem ne 

bo rabil. Ampak jaz mu je ne morem dat. Sej kolikor mu lahko dam, mu jo dam, ampak on bi 

rabil nevem dve uri na teden z nekom delat. 

 

M: Pa res inidvidualno. 

V3: Ali pa mogoče niti ne individualno, ampak v malih skupinah, po 2-3je. Pa bi bilo ful ane. 

In jaz sem prepričana, da bi bila veliko boljša učna usmešnost in bi bilo veliko manj težav. 

Ker vpliva to jasno tudi na samopodo bo, na tudi njegovo socializacijo, kako se znotraj 

skupine razume. Dejstvo je, da je ta albanski fantek pa je zelo prijeten in vse, res tako prijazen 

in pripravljen pomagati, ampak kljub temu se on v to socialno igro, v to prosto igro s ostalimi 

otroci, ne more vključiti. Zato ker oni funkcionirajo čisto na drugem nivoju. Mislim on če je 

zraven njih, zelo se igrajo v kotičkih, v kuhinji, on bo sicer zraven, jih bo poslušal, ampak v 

tej komunikaciji ne bo sodeloval. Ker je ni zmožen, ne govori. On govori posamezne besede. 

Če gledamo septembra je prišel, zdele bo kmalu eno leto, ampak on govori le posamezne 

besede. Kar se seveda njemu pozna tudi na socializaciji in da se mu bo poznalo naprej. On 

drugače sodeluje v skupni vodeni dejavnosti, ni da bi se slabo počutil. Tudi bi rekla, da za 

vsak napredek dobiva pohvale in smo tudi veseli in preseneča. 

 

M: Neko varno okolje začuti. 
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V3: Ja in se dobro počuti. To ni problem, ampak v neki prosti igri, v kotičkih malo, na igriščih 

v komunikaciji. Sej ni nesrečen, ampak sodeluje pa tudi ne zraven. 

 

M: Kako je to vse povezano. 

V3: Seveda je povezano in mi je popolnoma jasno, da ga bom v šolo poslala nepripravljenega 

in mi je hudo, ker vem, da bi lahko bilo drugače če bi bilo drugače sistemsko urejeno. 

 

M: Ja to je ta luknja, ki če se Vi če nevem koliko potrudite je ne morete zapomniti. 

Zdej lahko še povprašam, ko sva ravno pri skupinskemu sodelovanju, se Vam zdi, da so 

te otroci vključeni v skupino? Z Vaše strani sem dobila občutek, da so. 

V3: Ja, ko je ta fantek prišel mi je bilo zanimivo, am ammm. Ko sem se s pomočnico naučila 

teh nekaj njegovih besed v albanščini, ki jih sva potem zanj uporabljale, ki sva jih potem ene 

dva ali tri mesece, ker  je ene dva ali tri mesece kar jokal ane. Ga je bilo težko potolažit, ali pa 

se je v naročju potolažil, kar je kar težko, ker to je skupina skoraj 20 otrok in tega v naročju 

ni, ker jih je tako veliko. Bolj je akcija ane. Neverjetno hitro se tudi drugi otroci v skupini 

naučijo teh besed v albanščini in jih začnejo uporabljati in če je začel jokat, so mu rekli ''Ne 

jokat'', v albanščini. Samo zdele me ne vprašati kako se reče, ker se ne spomnim. Mljaht vem, 

da pomeni dovolj. In da so pol drugi otroci mu to govorili, so ga želeli potolažit, saj sem jim 

razložila, da on to razume ane. In potem so začeli govoriti, da to tud njihova babi govori pa da 

oni doma tudi ne govorijo slovensko. Tko da zanje je to čisto nekaj navadnega in razumejo. 

 

M: Čisto sprejemajo. 

V3: Zdej je imel ta albansko govoreči otrok rojstni dan in sem prosila očeta oziroma mamo 

preko očeta, če mi lahko fonetično napiše vse najboljše v albanščini in smo mu zapeli in se je 

prov videlo, da mu je tisto všeč. Ostale otroke sem naučila, ker se to da hitro naučit tistih 

nekaj besed. Res je treba poskrbeti, da so tudi drugi seznanjeni. Sej pravim, da če joka bodo 

opazili in ga potolažili, težko je pa potem da rečeš, niso taki, da bi ga podili stran, so prijetna 

skupina, ampak če so jaz zraven igram, bo on aktivno vključen dokler se jaz igram, čim bom 

pa jaz šla, bo pa on zgolj opazovalec ostal, ne bo aktiven, ker jim ne more konkurirati, ne 

more jim bit sogovornik, ker ni na istem nivoju. Sej so tudi med njimi razlike, ampak vseeno 

ane. Eni govorijo sestavljene stavke in sestavljene povedi iz dveh stavkov, on pa je na ravni, 

kaj to je. 
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M: Ali zaznate potem kakšno drugačno vedenje, ker včasih se potem vse to razvije v 

čustveno vedenjske težave? 

V3: Pri njemu zaenkrat ne, gotovo pa lahko pričakujemo v osnovni šoli, ko se ne bo počutil 

uspešnega, seveda da bodo težave. 

 

M: Včasih gre za ponotranjene težave ali eksternalizirane težave. 

V3: Ta hip da bi rekla ne, ker on se v vrtcu dobro počuti, da sprejema, tudi vidim da rad pride, 

a dejstvo je da je on eno stopnjo nižje, ali pa še kakšno stopnjo več. In probleme imam tudi, 

da ga težko ocenim, njegove kognitivne sposobnosti, ker ne moreva midva. 

 

M: Preko komunikacije se to pokaže. 

V3: Ja, ja. Jaz ne vem, ali on ve, da je to modra ker ga ne moram to vprašati, ker ne razume 

modra. To bi se dalo naučit. To bi se dalo z neko dodatno strokovno pomočjo te stvari naučit 

in tudi preverit, če bi ta otrok dejansko imel zaostanek na kognitivnem področju, jih jaz zaradi 

tako nizkega znanja jezika oz. nikakeršnega nikakor ne morem odkriti. Ok, če bi imel neko 

gensko npr. downov sindrom bi se dalo ali avtizem, da bi res že navzven se videlo, ampak da 

bi pa zdej lahko rekla, da ima on zaostanek v razvoju, ali da ima težave v razumevanju pa ne 

morem reči. Ker ne morem oceniti po tisti lestvici, kje pa. 

 

 

M:To mi je zelo zanimivo, da ste izpostavili to, da otrok ne zmore osvojiti tako hitro 

jezika. Ker sedaj sem imela intervjuje še na drugih vrtcih in so vzgojiteljice rekle, da so 

sedaj kar konkurenčni drugim otrokom v skupini. 

V3: Kje pa? Tale moj ne. On je od septembra tukaj, 3 leta star, ne govori, govori posamezne 

besede. Npr. Pospravljamo! Kosilo! Ni pa stavkov, glagola,osebek, osebo stavčno. 

 

M: Ok, zdej če se še malo obrneva na te smernice. Misisterstvo je izdalo smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v šole, vrtce in dijaške domove. 

V3: Niso mi znane. 

 

M: Ste kaj seznanjeni z njimi? 

V3: Nisem. 

 

M: Jaz sem jih kar prebrala in so zelo splošne in idealizirane. 
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V3: Jih je verjetno pisal kdo, ki ima izkušnje z delom s takimi otroki ali? 

 

M: Ministrstvo jih je. Sej jih imam s sabo. 

V3: So na spletu? 

M: Ja, so ja. 

V3: Jih bom na spletu poiskala. 

 

M: Ja tudi v teh smernicah je zapisano, da vsak vrtec,šola naj bi moral zagotoviti 

staršem in otroku t.i zaupnika, ki bi skrbel za interakcijo vrtca in staršev in interakcijo 

med lokalno skupnostjo in starši otroka. 

V3: Super. 

M: Kako je kaj s tem pri Vam? Imate kaj. 

V3: Ja zaenkrat ne vem, za enkrat so to moji listki, ki jih pišem očetu, kdo drug bo. 

 

M: Kaj pa svetovalna služba? 

V3: Svetovalna služba je le toliko, da sem jaz izpostavljala problem, da bodo te otroci 

potrebovali pomoč, toliko časa, dokler ni svetovalna služba izvedela, da lahko dobijo v vrtcu 

to učiteljico za dve leti, enkrat na teden. Ampak enkrat na teden je premalo. Sploh za takega, 

ki vidiš da mu ne gre. 

 

M: Jaz sem zaznala, da je veliko odvisno od samega vrtca, koliko se angažira in je tudi 

pripravljen naredit v to smer. 

V3: Ja sigurno. Jaz bom rekla, jaz sem povedala da potrebujem pomoč. Jaz ne pričakujem 

nekih čarobnih palčk, ampak sama ko sem izvedela sem takoj povedala za ta tečaj 

slovenskega jezika, da bi še mi imeli to. Mislim, da sebe vidim kot proaktivno, jaz ne vem kaj 

naj iščem. Jaz sem pričakovala od svetovalne službe, da se mogoče bolj angažira, ali pa da 

mogoče preveri kako je po drugih vrtcih, da preveri kako imajo, če pravite, da imajo. 

 

M: Ja. 

V3: Ali obstajajo kakšni posveti, če so smernice. Ali pa da pokliče tiste, ki so pisali te 

smernice in vpraša in pove, da imamo te težave- izjemno veliko skupino priseljencev, kaj v 

takem primeru konkretnega storiti. 

 

M: Ja pa mogoče kakšna srečanja. 
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V3: Ja jaz sem imela ideje, da bi v vrtcih eno zaposleno. Včasih smo imeli zaposleno eno 

bivšo vzgojiteljico, ki po invalidski odločbi ni mogla delat več tukaj v oddelku in je skrbela 

tukaj za knjižnjice. In je potem ona tudi s takšnimi otroki potem individualno delala. Sem 

razmišljala, če imamo kakšen strokovni kader, to ne more biti kuharica, ampak to je strokovni 

kader, ki ni zmožen za delo v oddelku. To sem vprašala, če bi pa nimamo ane. Jaz sem pa tudi 

vzgojiteljica, sem proaktivna ampak ne morem pa na ravni vrtca skrbeti za to. 

 

M: Problem se mi zdi, da to tudi sistemsko ni dobro urejeno. 

V3: Ali pa mogoče je pa mi ne vemo? Kaj pa imajo drugi vrtci? Ste to že kaj izvedeli? 

 

M: Zdej ko sem imela v enem v vrtcu intervju, je rekla vzgojiteljica, da ona kot 

zaupnika vidi v svetovalni službi. 

V3: Ja mogoče res. 

 

M: Je pa to videnje vzgojiteljice, ne vem če bi lahko temu točno rekli zaupnik, ampak 

ona je to delo prepoznala pri svetovalni delavki. Ne vem če ona skrbi za stik z lokalno 

skupnostjo. 

V3: Ja jaz ne vem. Ker prva komunikacija je verjetno na ravni vzgojiteljica-starš. Tukaj mora 

priti do medsebojnega zaupanja ane. Tudi vzgojitelj mora imeti občutek za te starše do kje iti 

v njih, kje je pa že tista meja. Spomnim se nekega dogodka, ko ga je lih oče prišel nekega 

popoldneva iskat in vpraša kako je bilo oče in je mali res tisti dan bil malo….enega je udaril. 

Čeprav sploh ni agresiven, pretepaški, ampak nekaj je bilo in sta se zravsala in ga je res fejst 

tko po ličku in sem rekla očetu, da se je kr vživel in da sta z enim otrokom imela ravs in 

potem je oče rekel, da bo doma po riti dobil in mi je blo tko težko in potem sem rekla, ''Ne 

gospod, mi smo to že tukaj rešil! Ne smete.'' In  pri njih je to… 

 

M: Tudi kultura drugačna. 

V3: Ja pri njih je tko. ''Pretepu se je tukaj'' bo on tko vzel kot… In zdej nikoli več ne rečem. 

Ker tamal je zelo prijazen deček, res je tko. Tisti dan je res vse poklopilo. Še oče je prišel in 

še pretep, ker je res enga užgal tam, ampak sm vidla, da je bolje da ne povem očetu drugič. 

Čeprav so take stvari popolnoma del vrtca in pride in gre. In to nič kaj takega ni. Ker recimo 

take odtenke bi svetovalni delavec zelo težko začutil, ker ni v vsakodnevnem stiku z njimi, jaz 

pa sem. 
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Ne vem, če je potreben tisti tretji. Jaz bi raje tisti denar dala, da se otroku zagotavlja neka 

pomoč kot pa da dajajo nekega zaupnika. Kakšnega zaupnika?! Dajte jim pomagat, da 

bi…Mogoče bi vrtec tudi mogel zavezat starše, da morajo se vključiti v tečaj slovenščine, če 

želijo imeti otroka v javnem vrtcu. Recimo to bi bila rešitev (povzdigne glas). Da morajo 

opraviti tečaj slovenskega jezika, če želi imeti otroka v slovenskem javnem vrtcu. Evo to bi 

jaz predlagala. 

 

M: Aha. 

V3: Ne resno mislim, ker če starš ne bo zmogel komunikacije z vrtcem mislim ali z šolo 

potem tudi nevem ne. 

 

M: Mislim sej za komunikacijo strokovnega delavca in starša je res to najbolj važno 

ane. Potem bi bili res najbolje, da starši z otrokom govorijo albansko doma, ampak za 

delo z vami, bi bilo pa lažje, da bi znali tudi malo slovensko. 

V3: Ja sej jaz nimam težav s tem, da govorijo albansko, meni je jasno, da doma govorijo 

albansko, če noben ne zna slovensko, naj ohranja svoj jezik, ampak to ni rešitev. Če ga mi 

sprejmemo v ta vrtec, mu moramo nudit vso podporo in vsa sredstva, ne pa preložit vse to 

name. Pa imam enga iz Bosne, ki nič ne razume pa enega iz Albanije pa 3 iz mešanih družin, 

ki tudi zelo slabo razumejo. Lej jaz … 

 

M: Bi morali znati še nevem koliko jezikov… 

V3: Pa saj ne gre za znanje jezikov, naj se naučijo slovensko. 

 

M: Lažje bi nam bilo če bi znali. 

V3: Ja, če bi bil en tak otrok mogoče, pri taki množici, ki ima težave na govorno jezikovnem 

področju pa ne gre to tako. 

 

M: Tko da pomoč bi definitivno morali usmerit tako na starše kot otroke. 

V3: Pa tudi strokovne delavce. 

M: OK. Če greva naprej. Delo s starši, kako to poteka? 

V3: Ma sej sem povedala, z listki. 

M: Ja. Vidite kje prostor, da bi lahko te starše vključevali v vsakdan? 

V3: Ja tako, da se bodo naučili slovensko, ali se naj jaz albanščine naučim, nevem. Mislim, da 

to ni prava pot. To je slovenski javni vrtec, jaz ne pričakujem, da bo ona znala, ampak jaz se 
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res trudim priti nasproti in vse seznanjat, ne pričakujem da bo vse prebrala na oglasni deski in 

tudi vse razumela. 

M: Mislite, malo več angažiranosti s strani staršev bi potrebovali ane. 

V3: Ja res. Recimo pozimi sem prosila, da prinesejo kombinizon, pa pri njih ni problem 

materialno. Ni zdej, da bi nevem kaj imeli, ampak to ni problem. Kombinizon, da bi se lahko 

na snegu igrali in ga ni imel, kljub temu, da je imel vsak drug teden nove čevlje, ampak 

kombinizona in nepremočljivih hlač ter rokavic, tega pa ni imel. Zato  ker se jim ne zdi tako 

pomembno, da se otrok fajn lepo, dobro, kvalitetno igral na snegu. Njim to ni vrednota. In 

potem smo neki našli od mojih otrok, da smo mu dali. Jaz sem še nekaj od svojih otrok 

prinesla od doma, da  smo ga primerno oblekli za na sneg. Pa ni problem v obliki financ, 

ampak kultura. Ker je fajn, da se on tudi z drugimi igra na igrišču pa da je to del življenja pa 

tisto kar njega tudi s takimi dejavnostmi vključuje v družbo v kateri bo živel in njim se to ne 

zdi pomembno. 

 

M: Mogoče še kje opažate te razlike v kulturi? 

V3: Patriarhat, tisti s katerim se pogovarjaš je oče. Mama je tukaj le posrednik, ki prenaša 

listke. Druge stvari njim veliko pomenijo. Ne to, da se nauči ali da nekaj zna, niti ne da se 

lepo ima, da se dobro počuti. Ne njim je recimo pomembno, bognedaj da mu kdo kaj naredi, 

to da bi se njemu kaj naredilo bi bila pomoje štala. 

 

M: To da je varen je potem vrednota. 

V3: Ja to, da je varen, sploh fante se mi zdi, da še posebej ščitijo. Bolj so zaščiteni kot punce, 

bolj so te moški potomci v vato zaviti. Bolj jih je treba čuvat, kakor hčerke bi lahko rekla. En 

vidik je ta, da se jim nič ne zgodi, hkrati pričakujejo pa tudi, da bo igral fuzbal, da bo močen 

in da bo aktiven. To pa ne gre čisto dobro skupaj, že po logiki ne gre to skupaj. Kako bo tak, 

ki ga skoz v vato zavijajo, odrasel v nekega hudega korenjaka. To vsaj tako zgodaj ne bo 

pokazal, mogoče bodo to kasneje dosegli, a v vrtcu ne. 

 

M: Kaj pa hrana, v drugih vrtcih sem zaznala da ne jedo svinjskega mesa, ampak šola ni 

dolžna zagotovit nadomestilo mesu? 

V3: V vrtcu smo do tega ZOUF-a nudili možnost, da ne pripravljamo svinjine za te, ki ne jedo 

želi, oziroma povedo, da izrecno da ne in so mi mogli podpisat obrazec s katerim prevzemejo 

odgovornost, da bodo oni poskrbeli za uravnoteženo prehrano, da v vrtcu mu ne bomo dajali 

svinjine. Vendar pa je z Zakonom o uravnoteženju javnih financ to padlo v vodo. 
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M: Kako pa Vaš otrok potem, ali je svinjino? 

V3: Ja, je. 

 

M: Pa ni nobeden izmed staršev imel s tem težav? 

V3: Ne, ne, ne. Nič niso, da bi ne dejal. Prosila je pa sem razložila, da če prinesejo potrdilo 

zdravnika, ki ga danes več ne dajejo in jaz jim moram dat, dve leti nazaj sem jim lahko dala 

obrazec, odkar pa velja ta zakon pa ne. 

 

M: Ja zanimivo. 

V3: Ja prakse so različne, samo taka so navodila. 

 

M: Ja to je kultura, s tem se kaže na nek način nespoštovanje kulture. 

V3: Kulturo smo spoštovali v našem vrtcu, toliko časa dokler je ni zamajal Zakon o 

uravnoteženju javnih financ. Do takrat nismo dajali svinjine. Potem pa tudi, da bi bil vrtec v 

prekršku, če bi jim dajali nadomestno meso. Tko v to pa se jaz ne morem spuščati. 

 

M: Ja definitivno. 

V3: Ja če bi mi pa otrok rekel, da noče potem mu pa ne bi dala. To je pa dejstvo. Neki, da ga 

jaz silim to ne, ampak on poje ane. 

 

M: Glede kulture sva se tudi že malo pogovorili. Zdej pa lahko vprašam kako znotraj 

vrtca spodbujate interkulturalizem? 

V3: Vsakodnevno (smeh). 

 

M: Ker imate tako razgibano populacijo otrok. 

V3: Ja, v starejših skupinah imajo projekte, ki vključujejo z različnimi srečanji staršev, babic, 

starih staršev, se pravi da pride velik spekter ljudi. Prav tako imamo tudi projekte vezane na 

spoznavanje sveta, ras in različnost med ljudmi. Morajo biti pa otroci dovolj zreli za te 

vsebine. Da to razumejo in da najdemo optimalen čas, da se začneš pogovarjati o tem. Recimo 

ta skupina, ki jo imam jaz 3-4 nisem še spoznala, da bi bili dovolj še zreli. Bomo pa se v 

prihodnjih letih zagotovo poslužili kakšnega takega projekta. Ponavadi v vsaki generaciji 

izvedemo vsaj en tak projekt, se dotaknemo česa takega. 
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Kakšen projekt pa je pa odvisno od vzgojiteljice same. Včasih gre za individualni projekt v 

skupini, ali na ravni celotnega vrtca, različne oblike, ampak se pa lotevajo. 

 

M: Hotela sem še vprašati kako pa še drugi starši pridejo v stik, da je tukaj v vaši 

skupini albansko govoreč otrok? 

V3: Ni, da bi kdorkoli imel težave s tem, je pa res da je naš vrtec  v taki regiji, da je cel 

multikulturen.V našem vrtcu so Slovenci manjšina. In se ne hecam. Pa če oni nimajo nobenih 

težav s tem pa da tisti Slovenci vedo v kakšno okolje dajajo otroka in čisto sprejemajo to. 

Nimajo nobenih problemov. Nisem imela enkrat kakšne slabe izkušnje, da bi pokazal 

nerazumevanje in nesprejemanje, niti slučajno. Je pa to sploh zato ker je verjetno ta enota res 

tako kulturno razgibana. 

V naši enoti je kar nekaj albanskih otrok veliko priseljencev. V svoji skupini imam pet otrok, 

ki so Slovenci. Dobra četrtina je Slovencev, ostalo so otroci priseljencev. 

Mislim, da so tista manjšina o kateri govorimo v tem vrtcu kvečjemu Slovenski otroci, kar je 

zelo drugačno, kar velja za Ljubljano. Zato ker tako pri nas je bi pa mogli nekoliko več 

pozornosti posvečati ne le albansko govorečim otrokom, ki jih je malo, ampak nasploh. 

 

M: Sploh učenju jezika. 

V3: Ja, tako je. Ali pa nevem manjši oddelki, da bi MOL razumel situacijo in poskrbel za več 

kadra, ali manjše oddelke, da bi otroci več odnesli od vrtca. Ob tem pa z zelo jasnimi cilji 

usmerjenimi v … (tišina) 

 

M: Pripravljanje za šolo? 

V3: No men ta izraz ni najljubši, ampak bolj v smislu odpravit njihove šibke točke. 

 

M: Da bi vsi imeli enaki štart za v šolo. 

V3: Ja,ja tako. Poskrbeti za enaka izhodišča pred vstopom v osnovno šolo. 

 

M: Se strinjam.Mislim, da sva vprašanja pregledale. 

Mogoče vaše osebno stališče prednost slovenščini ali albanščini, sem pa razumela tako, 

da doma albansko, v vrtcu pa slovensko? 

V3: Ja sej druge možnosti ni. Se Vam zdi pametno, da bi jaz se albansko naučila? 
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M: Ja jest zagovarjam, da doma albansko, v vrtcu pa negujejo slovensko, se učijo. 

Strmeti je potrebno k dvojezičnosti. 

V3: Ja saj on doma govori albansko, on nima težav, da nebi znal prvega jezika. Ampak Vi ste 

rekli, da eni otroci zelo hitro osvojijo potem slovenščino. 

 

M: Ja če se dobro naučiš prvi jezik se lažje naučiš katerikoli drugi jezik. 

V3: Aha, on napreduje, ampak napreduje zelo počasi. Sej mogoče bo do šole uspel osvojiti 

jezik, ali pa če bo nekega dne doživel preskok, ampak sedaj pa so koraki majhni. 

 

M: Sej to je problem, da tudi razvojno težko preverjate zaostanek ali razvoj? 

V3: Ja jaz iskreno povedano pri temu fantku ne vem. V tej fazi ne. 

 

M: In potem da bo potem šel v šolo, kjer mora snov po kurikuluumu predelati in če je 

luknja v znanju slovenščine in še razvoju, to je pa kar luknja. 

V3: Ja zdele še ne bi bilo veliko zamujenega, 3 leta in pol. 

 

M: Smernice predlagajo da pride otrok v vrtec 2 leti pred šolo. Ta priseljeni otrok v teh 

2 letih osvoji jezik. Naj bi ga. 

V3: Moje izkušnje kažejo in tudi v drugih skupinah, da te otroci iz priseljenih držav, ne samo 

albanski otroci, veliko teh otrok pripravljenih v šolo. Ne bodo imeli istih izhodišč kot 

slovenski otroci, ko gredo v šolo. 

 

M: Pa so 2 leti v vrtcu? 

V3: Ja pa niso. Mešajo. 

 

M: Kaj so potem kaj zmedeni, ker to sem kar prebrala. 

V3: Zmedeni pol postanejo v šoli. Ker  klele še nič ni treba, ker nimam občutka, da bi se kaj 

slabo počutili, bili nesprejeti. Ampak ko govoriš z njimi spoznaš, da je govorni vzorec teh 

otrok slab, da slabše razumejo, mogoče če razumejo njihovo izražanje je skromnejše, njihovo 

mešanje besed je pogostejše, njihova nepravilna izgovorjava, naglasi so izraziti. Tudi če so 

bili več kot 2 leti v vrtcu. So pa kakšni otroci, ki pri nih ne bi opazil.  Ampak niso vsi tako 

občutljivi za jezik. Sploh je problem pri tistih, ki starši govorijo neko polomljeno slovenščino 

in tako slovenščino prevzamejo tudi otroci. 
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Potem otroci govorijo polomljeno slovenščino. Lažje je včasih pri tistih, ki nič ne govorijo 

slovensko in jih ti naučiš pravilni jezik. 

 

M:Kaj mislite, da jih ta tečaj, ki je organiziran v vrtcu nauči pravilno slovenščino? 

V3: To je bil nek 70-urni tečaj,katerega cilj je bil izboljšana komunikacija med vrtcem in 

domom in je bil poudarek na vsebinah, ki se tičejo otrok, prenašanja informacij, učnega 

uspeha, nevem neke zelo praktične zadeve, nekaj kar oni rabijo. Vem, da je bil na koncu tudi 

en preizus, ki pa ga je opravilo le 6 staršev. Jaz bi to če mene vprašate dala kot obvezno, da ga 

more starš opravit, če želi otroka vpisat v slovenski vrtec, tko bi morali narest. Pa bi bil tudi 

odziv večji. Ker je pa potrebno. Mama tega otroka bi mogla toliko razumet, da meni ne bi bilo 

treba listke pisat. Pa ne da mi je to težko, ampak s tem se tudi njena vloga poniža na vlogo 

poštarja, kar se mi pa ne zdi dobro, tako za vlogo nje kot žene, mame. In v  šoli ko bo rekel 

kaj je za nalogo ne bodo vedele. 

Drugače pa gre za izjemno delavne ljudi, kar se vidi pa tudi po tamalemu, da niso eni lenuhi. 

Ker tamal je res tak delaven, vedno priskoči na pomoč in se prav vidi da ima tak vzorec. V to 

ne dvomim, dejstvo pa je da je treba pri njih tudi izbirati besede, ko se pogovarjaš, kot sem 

omenila, da je iti na tečaj ne njena odločitev, ampak njegova, njenega moža. Saj jaz lahko na 

to vplivam, dvignem slušalko in pokličem moža, ampak ne vemo če je vsaka vzgojiteljica to 

pripravljena storiti. 

 

M: Ja, ok. Jest imam sedaj še zadnje vprašanje. Imate še kaj za povedati na to temo? 

Sedaj imate možnost. 

V3: Jaz bi predlagala, da naj vrtci spremenijo zakonodajo in da naj dajo obvezno udeležbo na 

tečaju iz slovenskega jezika, ki bo olajšal komunikacijo med javnim vrtcem in šolo in starši. 

In pa individualno pomoč ali pomoč v skupinah, kjer se bodo lažje naučili slovenščine. In v 

takih primerih kjer je kritična masa nad 50% zmanjša normativ in da tudi delo v oddelkih 

poteka kvalitetnejše kot sedaj ob tem noramtivu, ki ga imamo.Evo (smeh). 

 

M: Ja hvala za tale izčrpni intervju. 

 

 

 


