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»Kindness is a language which the deaf can hear 

and the blind can see.« 

Mark Twain 
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»Learning a foreign language, and the culture that goes with it,   

                                             is one of the most useful things we can do to broaden the empathy  

and imaginative sympathy and cultural outlook of children.« 

Michael Gove 

 



POVZETEK  

V teoretičnem delu so predstavljene splošne teorije učenja in usvajanja jezika, ki temeljijo na 

različnih poudarkih. Nobena od teh teorij ne zajema vseh vidikov, ki vplivajo na usvajanje 

maternega jezika in učenje tujega jezika, vendar skupaj lahko prispevajo k večjemu 

razumevanju učenja jezikov. Spodbujanje večjezičnosti je eden od ciljev, ki jih lahko najdemo 

v dokumentih Evropske unije, zato si jezikovna politika v posameznih državah prizadeva 

slediti tem ciljem z namenom razširjenja in zgodnjega učenja enega ali več tujih jezikov na 

primarni ali predšolski stopnji izobraževanja. Pregled učenja dodatnih jezikov v otroštvu po 

svetu nam lahko pomaga oblikovati cilje in program, ki bo spodbujal in zagotavljal 

kontinuiteto učenja tujih jezikov od zgodnjega otroštva dalje. Pri oblikovanju ciljev je treba 

upoštevati otrokova izhodišča za usvajanje jezikov, ki temeljijo predvsem na osnovah 

otrokovega razvoja ter njegovih predispozicijah za učenje jezikov. V Sloveniji tuji jezik ni del 

kurikula za vrtce, zato učenje tujega jezika poteka v različnih oblikah, kar ne zagotavlja 

kontinuitete učenja tujega jezika. Sistemska neurejenost na tej stopnji pa prispeva k 

neenakopravni dostopnosti zgodnjega učenja tujega jezika in tako vpliva na nadaljnje šolanje. 

Pregled razlogov za zgodnje učenje in prednosti učenja tujih jezikov na tej stopnji daje 

odgovor, zakaj si sploh prizadevati za zniževanje starosti za učenje jezikov. V nadaljevanju 

lahko preberemo, kateri dejavniki vplivajo na zgodnje učenje tujega jezika, posebej 

poudarjene so kompetence in profesionalni razvoj vzgojitelja, ki prispevajo k uspešnosti 

zgodnjega učenja tujega jezika.  

V empiričnem delu izsledki raziskave kažejo na pozitiven odnos anketiranih vzgojiteljev do 

učenja tujega jezika v vrtcu. Vzgojitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, v večji meri 

nakazujejo strinjanje z uvajanjem tujega jezika v vrtec in menijo, da naj bi v vrtcu poučeval 

vzgojitelj predšolskih otrok z opravljenim programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega 

poučevanja tujih jezikov. Ugotovitve kažejo, da je del vzgojiteljev naklonjen k izvajanju 

tujega jezika v vrtcu, za nepripravljenost izvajanja tujega jezika v vrtcu pa lahko 

predvidevamo, da izvira iz pomanjkanja kompetenc vzgojiteljev za učenje tujega jezika. 

Pripravljenost za dodatno usposabljanje na področju zgodnjega učenja tujih jezikov je pri 

anketiranih vzgojiteljih velika, vendar pod določenimi pogoji, kot je npr. brezplačno 

usposabljanje ali izobraževanje v organizaciji vrtca. Pridobljeni podatki lahko vplivajo na 

zavedanje vzgojiteljev o pomembnosti profesionalnega razvoja ter na poučevanje tujih 

jezikov v vrtcu nasploh in pomagajo pri oblikovanju programov izobraževanja za vzgojitelje 

na področju učenja tujih jezikov. 
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ABSTRACT 

 

 
The theoretical part presents the general theories of learning and language acquisition, based 

on different emphasis. None of these theories covers all aspects that affect the acquisition of 

mother tongue and foreign language learning, but together they can contribute to a greater 

understanding of language learning. Promoting multilingualism is one of the objectives that 

can be found in the documents of the European Union, which is why language policy in each 

country strives to follow this objective with the aim of expansion and early learning of one or 

more foreign languages at primary or pre-school level of education. Overview of learning of 

additional languages in the childhood around the world can help us establish objectives and a 

program that will encourage and ensure the continuity of learning foreign languages from an 

early age. In formulating the objectives, the child's basis for the acquisition of language 

should be considered, based primarily on the basics of child development and its 

predisposition for language learning. In Slovenia a foreign language is not part of the 

curriculum for kindergartens, so learning a foreign language takes different forms, which does 

not provide continuity of learning a foreign language. Systemic deregulation at this stage 

contributes to unequal availability of early foreign language learning, and thus affects further 

education. Overview of reasons for early learning and the benefits of foreign language 

learning at this stage give the answer, why seek to lower the age for learning languages. In the 

continuation we can read what factors affect the early learning of a foreign language, 

especially highlighted are the competencies and professional development of preschool 

teacher, which contribute to the success of early foreign language learning.  

In the empirical part the results of the research show a positive attitude of the surveyed 

preschool teachers towards learning a foreign language in kindergarten. Preschool teachers 

who were included in the study, largely indicate agreement with the introduction of a foreign 

language in kindergarten, and consider it should be taught in kindergarten by a teacher of pre-

school children with a finished program for the training of early foreign language teaching. 

The findings show that a part of preschool teachers is in favour of the implementation of a 

foreign language in kindergarten, however, the unwillingness of the implementation of a 

foreign language in kindergarten can be assumed to arise from a lack of competence of 

preschool teachers to teach a foreign language. Willingness to undertake training in the field 

of early foreign language learning in the surveyed preschool teachers is great, but under 

certain conditions, such as free training or education organized by kindergarten. The 

information obtained may affect the awareness of preschool teachers about the importance of 

professional development and on foreign language teaching in kindergarten, and can generally 

help in designing training programs for preschool teachers in the field of foreign language 

learning. 
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UVOD 

Učenje tujih jezikov v predšolskem obdobju prinaša po mnenju nekaterih strokovnjakov 

prednosti, ki se poznajo pri nadaljnjem šolanju otrok. Če upoštevamo nekatere teorije o 

razvoju otroka, so otroci v tem obdobju izredno dojemljivi za tuji jezik. Znanje tujih jezikov 

spodbujajo tudi starši, ker se zavedajo pomembnosti znanja tujega jezika v današnji družbi. 

Zgodnje učenje tujih jezikov
1
 ima poleg znanja še druge prednosti, kot je razvijanje strpnosti 

do drugih jezikov in kultur. Otroci v zgodnjem obdobju lahko tako razvijejo pozitiven odnos 

in željo po spoznavanju drugih jezikov.  

V dokumentih Evropske komisije je prav tako poudarjeno razširjanje, utrjevanje in razvijanje 

čim zgodnejšega učenja enega ali več tujih jezikov. Tako večina držav znižuje začetno starost 

poučevanja tujih jezikov in s tem svojim prebivalcem omogoča več časa za učenje in možnost 

za doseganje jezikovnih zmožnosti na višji ravni. Na področju učenja oz. poučevanja dodatnih 

jezikov v otroštvu je še veliko odprtih vprašanj, zato po mnenju Pižornove (2009: 17) 

evropski prostor potrebuje več znanstvenih raziskav in obširnejših ter časovno daljših študij.  

V Sloveniji učenje tujega jezika ni zakonsko urejeno in ni vgrajeno v kurikulum vrtca, vendar 

vseeno poteka v različnih oblikah. S sistemsko ureditvijo in spremembo izobraževalnih 

programov bi lahko zagotovili uvajanje tujega jezika v vrtec. Zaradi neurejenih standardov na 

tem področju se lahko namreč učenje tujih jezikov izvaja nekakovostno, kar ne zagotavlja 

uspešnosti na dolgi rok. 

Poučevanje in učenje tujega jezika v predšolskem obdobju je uspešno, če je upoštevan razvoj 

otrokovega govora ter specifičnosti učenja v tem obdobju, so opredeljeni jasni cilji in je 

zagotovljena kontinuiteta. Če ti dejavniki niso upoštevani, ostane le pri tem, da se otroci 

seznanijo z jezikom in jim posledično padeta motivacija ter interes, ker ne zaznajo 

jezikovnega napredka. Zato je potrebna izdelava celovitega koncepta učenja in poučevanja 

tujega jezika od vrtcev do sekundarnega izobraževanja in spremljanje dolgoročnega učinka 

sistematičnega učenja in poučevanja s pomočjo evalvacije (Marjanovič Umek, 2009: 78). 

Z vidika nevropsihologije je zgodnja plastičnost možganov kapital, ki ga moramo izkoristiti v 

korist učenja tujega jezika (Brumen, 2003: 13) in novejše raziskave, ki izhajajo iz raziskovanj 

človeških možganov, dokazujejo, da je otrok že zelo zgodaj sposoben prepoznati in se 

pogovarjati v tujem jeziku. Izhodišča pridobivanja tujega jezika potekajo tako kot pri 

maternem jeziku, pri tem pa moramo upoštevati njegovo željo po spoznavanju in odkrivanju 

novega (Pižorn, 2009: 18). 

Vendar pa morajo biti za učenje tujih jezikov zagotovljeni določeni pogoji. Eden od pogojev 

je kvalificiran učitelj oz. vzgojitelj
2
, ki ima jezikovno in didaktično znanje za poučevanje tujih 

jezikov. Moon (2005: 16) pravi, da na učenje tujega jezika pri mlajših otrocih vpliva odnos do 

učitelja, vzdušje v skupini ali razredu, uporabljene metode in mnenje staršev. Dva glavna 

dejavnika, ki vplivata na odnos do tujega jezika, sta pri otrocih osebnost učitelja in njegov 

način poučevanja. To pomeni, da je vloga učitelja zelo pomembna, še posebej njegova 

kompetentnost pri izbiri učnih gradiv, pristopov in načrtovanju dejavnosti ter ustvarjanju 

pozitivnega učnega okolja. 

                                                 
1
 Izraz zgodnje učenje tujega jezika se v magistrskem delu nanaša na predšolsko obdobje in prvo triado 

primarnega izobraževanja.                                                                                                                                     
2
 Moška oblika vzgojitelj oz. učitelj se nanaša na oba spola: vzgojitelj/vzgojiteljica oz. učitelj/učiteljica. 



 

2 

 

V nalogi se bomo osredotočili na elemente, ki vplivajo na zgodnje učenje tujega jezika in na 

vlogo učitelja oz. vzgojitelja ter njegov profesionalni razvoj, ki je prav tako odvisen od potreb 

družbe in je vodilo napredka. Razvijanje kompetenc na tem področju, lahko pripomore k 

uspešnemu zgodnjemu učenju tujih jezikov ter vpliva na pozitiven odnos otrok do tujega 

jezika. 
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TEORETIČNI DEL 

1 SPLOŠNE TEORIJE UČENJA IN TEORIJE USVAJANJA 

JEZIKA 

V zadnjih desetletjih so nastale številne teorije o otrokovem usvajanju jezika, ki temeljijo na 

osnovah lingvistike in psihologije. Teorije upoštevajo družbeno okolje, v katerem se oblikuje 

jezik, vendar zaradi njegove kompleksnosti po mnenju Brumnove (2003) nobena teorija ne 

odgovarja na vsa vprašanja o usvajanju jezika. 

Pri usvajanju prvega in drugega jezika nekatere teorije poudarjajo univerzalne, biološke 

procese, druge teorije se osredotočajo na kognitivne vidike ali na družbene in kulturne vplive. 

Raziskovanje usvajanja jezika je sporno področje in nobena teorija ni v celoti sprejeta. Vsak 

pristop ponuja drugačno stališče in drugačen poudarek, da pojasni pojav pridobivanja jezika. 

Skupaj prispevajo k večjemu razumevanju učenja jezikov (Pinter, 2011: 37).  

Nekatere teorije temeljijo na predpostavki, da je vsaka razvojna stopnja drugačna, medtem ko 

druge zagovarjajo, da razvoj poteka neprekinjeno (Pinter, 2011: 7). Lightbown in Spada 

(2006: 29) pravita, da nekatere teorije o usvajanju drugega jezika dajejo prednost prirojeni 

sposobnosti za učenje jezikov, druge teorije pa poudarjajo vlogo okolja ali se osredotočajo na 

sodelovanje učencev v širšem družbenem kontekstu. Usvajanje drugega jezika je drugačno, 

kot usvajanje prvega jezika. Odvisno je predvsem od značilnosti otroka in okolja. 

Raziskave o razvoju usvajanja jezika od otroštva do zgodnjih šolskih let kažejo, da imamo 

veliko znanja o tem, kaj in na kakšen način se otroci učijo (Lightbown in Spada, 2006: 10). 

Kako ta izjemni razvoj poteka, poskušajo pojasniti različne teorije, ki si jih bomo podrobneje 

pogledali v nadaljevanju.  

1.1 BEHAVIORIZEM: Skinner 

Behaviorizem je psihološka teorija, ki je bila razširjena predvsem v sredini 20. stoletja. 

Učenje jezika so enačili z oblikovanjem niza navad, usvojenih s posnemanjem (Skela, 

Dagarin Fojkar, 2009). »Jezik je zbirka navad, ki se jih otroci naučijo s posnemanjem okolja 

in tistih, ki v njem živijo.« (Kranjc, 1999, str. 26) 

»Predstavniki vedenjske teorije (Skinner in sodelavci) uvrščajo govor med motorične reakcije 

in razlagajo učenje govora po modelu dražljaj – odgovor – okrepitev (pri govoru je okrepitev 

vedno socialne narave) – posplošitev.« (Marjanovič Umek, 1990, str. 12) 

Zagovorniki tega pogleda na učenje menijo, da je otroški govor najprej le posnetek govora 

odraslih, kjer je poudarek na pasivni vlogi posameznika pri učenju jezika. Ta proces traja tako 

dolgo, dokler se otrok ne nauči samostojnega lastnega govora, njegovo znanje pa je odvisno le 

od jezikovnih podatkov, ki jih je slišal. Skinner sicer ni trdil, da se otroci naučijo jezika le s 

posnemanjem slišanega. Poudarjal je, da je jezik sestavljen iz enot, s katerimi lahko sestavimo 

nove kombinacije. Menil je, da ima okolje pomembno vlogo pri učenju jezika (Kranjc, 1992: 

24). 

Behavioristična teorija je v okviru učenja zavračala vsakršne miselne procese, kar pomeni, da 

s to teorijo ne moremo razjasniti jezikovne ustvarjalnosti. Ponuja nam le delno razlago za 
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rutinske vidike usvajanja materinščine in tujih jezikov, ne pojasnjuje pa usvajanja 

zapletenejših slovničnih struktur in leksikalnih zvez (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 33). 

1.2 NATIVIZEM: Chomsky 

Nativizem izvira iz teorij v 17. in 18. stoletju, ki so zagovarjale stališče, da obstajajo 

univerzalne značilnosti človeškega uma. Najbolj znan zagovornik tega stališča je Noam 

Chomsky, ki je trdil, da imamo vsi prirojene sposobnosti za usvajanje jezika. Teorija ponuja 

razlago za jezikovno ustvarjalnost otrok pri usvajanju materinščine in ta dejavnik je bil 

prenesen tudi na učenje tujega jezika. Kritike te teorije se nanašajo na pretirano zavzetost za 

jezikovne strukture. Po prepričanju socialnih interakcionistov se nativisti osredotočajo preveč 

na sporazumevalne zmožnosti odraslih domačih govorcev, ne posvečajo pa dovolj pozornosti 

razvojnim vidikom usvajanja jezika, ki so pripeljali do te stopnje jezikovnega obvladanja 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 33). 

V nasprotju z behaviorizmom poudarjajo nativistični pogledi aktivno vlogo posameznika, kjer 

se otrok rodi z vsemi predispozicijami za razvoj jezika. Zaradi tega se otrokovo učenje govora 

razlikuje od vseh drugih oblik učenja in poteka kot edinstven proces učenja na podlagi 

razvijanja s predispozicijami prirojenih zmožnosti za govor (Kranjc, 1992: 24). 

Nekoliko sporna, a še vedno na splošno sprejeta trditev je, da pri usvajanju jezika potekajo 

posebni postopki usvajanja, ločeni od tistih, ki jih predpostavljamo na drugih intelektualnih 

področjih. Chomsky je bil zelo prepričljiv zagovornik tega stališča. Trdil je, da se morajo 

otroci roditi s precejšnjim prirojenim znanjem o pravilih in oblikah jezika. Njegove trditve 

izvirajo iz dejstva, da je težko razložiti, kako je mogoče jezik tako hitro in natančno obvladati, 

kajti otrokove spretnosti, potrebne za reševanje problemov, so v tem času še zelo nerazvite 

(Gardner, 1995: 116). 

1.3 KONSTRUKTIVIZEM: Piaget 

Jean Piaget (1896–1980) je bil znan švicarski otroški psiholog, ki je nudil sistematičen pristop 

k preučevanju otrokovega mišljenja in razvoja od rojstva do odraslosti. Piagetova teorija 

temelji na skrbnih opazovanjih otrok in njegovem zanimanju za otrokov razvoj. Inteligenco je 

opredelil kot osnovno življenjsko funkcijo, ki pomaga organizmom, da se prilagodijo okolju. 

Med tem procesom postopnega prilagajanja otroci poskušajo doseči ravnovesje med sabo in 

okoljem (Pinter, 2011: 8). Piaget je razvil izrazito drugačen in zelo vpliven pogled na 

človeško spoznavanje in po njegovem mnenju mora biti izhodišče vsega raziskovanja 

človeškega mišljenja posameznik, ki poskuša doumeti svet okoli sebe (Gardner, 1995:  54). 

Otrok želi od vsega začetka ustvariti smisel sveta, zato postavlja vprašanja in želi razumeti, 

ima želje in interese, ki izhajajo iz opazovanj odraslih (Cameron, 2001: 4). 

Razvojne stopnje po Piagetu (Pinter, 2011: 9): 

‒ senzomotorična stopnja: od rojstva do drugega leta (usklajevanje in zaznavanje gibov, 

ciljno usmerjeno vedenje, aktivna radovednost in posnemanje); 

‒ predoperativna stopnja: od drugega do sedmega leta (egocentrizem, animizem, 

centracija mišljenja); 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Egocentrizem


 

5 

 

‒ stopnja konkretno logičnega mišljenja: od sedmega do enajstega leta (razvoj logičnih 

operacij, reverzibilnost mišljenja, razvoj hierarhične razvrstitve, pojav simbolnega 

mišljenja); 

‒ stopnja formalno logičnega mišljenja: od dvanajstega leta naprej (sposobnost ukvarjati 

se z več kot enim vidikom naloge, postopna izguba egocentrizma, hipotetično 

deduktivno mišljenje, racionalno, sistematično in abstraktno razmišljanje). 

 

Piaget je trdil, da otroci sledijo enakim stopnjam razvoja v enakem vrstnem redu. Na vsaki 

stopnji je kvaliteta razmišljanja usklajena med različnimi nalogami. Predoperativna stopnja po 

Piagetu se začne okoli drugega leta in traja do okoli sedmega leta starosti. Na tej stopnji 

začnejo otroci uporabljati jezik in graditi podobe, kar pomeni, da začnejo izdelovati sisteme in 

naredijo velik napredek na intelektualnem razvoju. Otroci na predoperativni stopnji še ne 

upoštevajo pravil »formalne logike«. Piaget je to stopnjo označil kot egocentrično, kjer si 

otroci ne morejo predstavljati drugih perspektiv razen lastnih (Pinter, 2011: 10). Otroka 

imenuje kot dejavnega učenca in misleca, ki mora imeti čas za razmišljanje, kajti tako 

konstruira svoje lastno znanje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 37). 

Kot pravi Pinter (2011: 11), se temeljne kognitivne spremembe začnejo na začetku stopnje 

konkretnih operacij. Poznavanje Piagetovih razvojnih stopenj je še posebej uporabno in 

pomembno za učitelje tujih jezikov, saj se bo poučevanje tujega jezika precej razlikovalo 

od ene do druge starostne skupine (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 37). 

Piagetova izvirna teorija o razvojnih stopnjah je bila sicer velikokrat kritizirana. Predvsem je 

bilo veliko nestrinjanja s pojmovanjem predoperativne in formalne operativne stopnje. Pri 

predoperativni stopnji naj bi Piaget podcenjeval umske sposobnosti otrok in pri operativni 

stopnji nekoliko precenjeval mladostnike. Očitali so mu, da je bil jezik, ki ga je uporabljal pri 

eksperimentih, nenaraven in težko razumljiv. Otroci so bili zmedeni pri razlagi vprašanj, kar 

je imelo tudi vpliv na končne rezultate (Pinter, 2011: 13). Piageta so v njegovem 

raziskovanju zanimale napake, ki jih delajo otroci pri inteligenčnih testih , in prišel je do 

prepričanja, da je bolj kot otrokova natančnost pri dajanju odgovorov pomemben način 

otrokovega razmišljanja. Danes vemo, da inteligenčni testi povedo le malo o človekovem 

potencialu za nadaljnji razvoj (Gardner, 1995: 54). 

Pinter (2011: 14) opozarja, da je problematičen tudi kontekst eksperimentov. Otroci na 

predoperativni stopnji so sposobni razmišljati na logični način, vendar le, če so naloge 

smiselne in navodila jasna ter nedvoumna. Razlike med predoperativno in operativno stopnjo 

otrok niso tako pomembne, kot so trdili Piaget in njegovi kolegi. »Egocentričnost« otrok 

namreč ni značilen pojav le na predoperativni stopnji, ampak gre bolj za »način razmišljanja«. 

Zdi se bolj verjetno, da naj bi bila nenadna sprememba okoli sedmega leta postopna, 

kontinuirana sprememba v tem, da starejši otroci lahko dosežejo znotraj stopnje boljše 

rezultate in so doslednejši. Danes imamo dokaze, da lahko otroci dosledno razvrščajo 

predmete in opustijo egocentrizem že pri treh letih, česar takrat Piagetova teorija nikakor ni 

napovedovala ali dopuščala (Gardner, 1995: 57). 

Kritiki Piagetove teorije pravijo tudi, da je Piaget podcenjeval vlogo jezika in vlogo 

odraslih pri zagotavljanju pomoči pri učenju (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 37). Po 

Piagetovem mnenju nastopi končna faza razvoja v začetnem obdobju mladostništva, kjer  je 

mladostnik zmožen izvajati formalne operacije in razmišljati povsem logično. Takrat 

doseže končno stopnjo spoznavnih procesov, značilnih za odrasle ljudi (Gardner, 1995:  

55). Piaget je predlagal, da naj bi mladostniki dosegli vrhunec človekovega razvoja okoli 
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dvanajstega leta, vendar je veliko dokazov, da je razvoj v tem obdobju še daleč s tran od 

popolnega in da pomembne spremembe potekajo po tem obdobju (Pinter, 2011: 15).  

Piagetovo teorijo o razvojnih stopnjah, kjer je opisal jasne razmejitve med posameznimi 

stopnjami, so nadomestile nove ugotovitve, kjer posameznik prehaja z ene razvojne stopnje 

na drugo mnogo bolj postopoma (Gardner, 1995: 57). 

Večina kognitivnih teorij vključuje neko vrsto konstruktivizma. Ta teorija učenja trdi, da 

posamezniki dejavno konstruirajo svoje zanje in ga ne sprejemajo le pasivno. Na področju 

poučevanja tujih jezikov to med drugim pomeni, da lahko pasivni učni postopki, kot sta 

posnemanje in učenje na pamet, pri učenju/poučevanju tujih jezikov igrajo samo obrobno 

vlogo. S svojimi postavkami je konstruktivizem nasprotje behaviorizma in zaradi svojega 

poudarjanja pomena posameznika povezan s humanističnimi pristopi (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009: 37). 

Gardner (1995: 58) dodaja, da je Piagetova podoba dejavnega, raziskujočega otroka  

naletela na pozitiven odziv, vendar nam teorija malo pove o ustvarjalnosti, ki je vodilno 

gibalo znanosti ter izvirnosti, ki je zelo cenjena v umetnosti in na drugih področjih 

človekove ustvarjalnosti. 

1.4 SOCIALNI KONSTRUKTIVIZEM IN INTERAKCIONIZEM: 

Vigotski 

Socialni konstruktivizem je oblika konstruktivizma, ki poudarja, da otrok konstruira svoje 

lastno znanje in dejavno sodeluje v procesu učenja. Predstavnik te teorije je Lev Vigotski, ki 

se je strinjal s Piagetom, vendar je bil prepričan, da pomembno vlogo igra tudi družbeno 

okolje, zato je konstruktivizmu dodana beseda socialni (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 38). 

Lev Vigotski (1896–1934) je bil ruski psiholog in tako kot Piaget zelo vpliven na področju 

izobraževanja. V nasprotju s Piagetom njegova teorija poudarja kontinuiteto in se bolj 

osredotoča na ključno vlogo družbenega okolja. Njegovo zanimanje se kaže v družbenih 

procesih učenja in v dopolnjevanju notranjega razvoja posameznika (Pinter, 2011: 16). 

Vigotski je imenoval območje bližnjega razvoja, to je stanje, ko učenec še ne zna rešiti 

problema in potrebuje pri tem pomoč odraslega ali sposobnejšega vrstnika. Velik pomen je 

pripisoval ustvarjanju priložnosti, ki otrokom omogočajo govoriti, da bi razvili svoje 

mišljenje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 38). Pinter (2011: 17) pravi, da je območje 

bližnjega razvoja metaforični prostor med stopnjo otrokove trenutne sposobnosti za reševanje 

določenega problema in potencialne sposobnosti, ki jo je mogoče doseči s pomočjo nekoga 

drugega, po navadi bolj izobraženega strokovnjaka, starša ali učitelja. Zajema prepričanje, da 

sta učenje in intelektualni razvoj vgrajena v kontekstualne dejavnike, kjer učinkovit dialog 

med strokovnjakom in učencem lahko pospeši posamezne učne procese. Gardner (1995: 54) 

dodaja trditev Vigotskega, ki je menil, da inteligenčni testi ne povedo ničesar o človekovi 

stopnji potencialnega oziroma proksimalnega razvoja. 

Vigotski zagovarja stališče, da se ustvari temeljni premik v razvoju mišljenja v obdobju 

razvoja otrokovega prvega jezika. Jezik otroku odpira nove priložnosti in ga oskrbuje z 

novimi orodji ter mu s pomočjo besed in simbolov omogoča organizirati dobljene 

informacije. Otroka pojmuje kot aktivnega učenca v procesu učenja, odrasli mu pomaga pri 

razumevanju sveta. Pri učenju tujega jezika so jezikovne spretnosti najprej del medosebnega, 
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po preobrazbi pa postanejo del notranjega sveta posameznika. Proces tako prehaja od 

zunanjega sveta k notranjemu in se imenuje internalizacija (Cameron, 2001: 6). 

Pinter (2011: 17–18) navaja, da Vigotski še posebej poudarja osrednjo vlogo jezika in dve 

glavni funkciji za uporabo jezika. Na eni strani se jezik uporablja kot komunikacijsko orodje. 

Na ta način lahko delimo in razvijamo znanja. Po drugi strani je jezik tudi psihološko orodje, 

ki nam pomaga organizirati, načrtovati in pregledati misli in dejanja. Za učenje jezika sta 

potrebni obe funkciji. Poleg tega da s pomočjo jezika učenci komunicirajo med seboj, lahko 

uporabljajo jezik za razmislek o lastnem učenju. Pristop Vigotskega pravi, da je za 

tujejezikovne učitelje pomembno usmerjanje pozornosti na individualne razlike učencev ter 

tako s pomočjo različnih načinov nuditi pomoč učencem. 

Skela in Dagarin Fojkar (2009: 40) dodajata, da so v poznih sedemdesetih in osemdesetih 

letih 20. stoletja razvojni psihologi začeli bolj poudarjati pomen družbenih dejavnikov. 

Socialni interakcionizem se razlikuje od socialnega konstruktivizma v tem, da poudarja 

pomen družbenih interakcij ter vlogo med odraslim in otrokom v procesu učenja. 

1.5 MODEL NADZORA: Krashen 

Jezikoslovec Stephen Krashen je razvil eno najvplivnejših teorij jezikovnega učenja, 

imenovano teorija oz. model nadzora (angl. the monitor model), ki jo sestavlja pet hipotez: 

‒ hipoteza o razliki med učenjem in usvajanjem jezika (angl. the learning – acquisition 

hypothesis) pravi, da se usvajanje jezika odvija na podzavestni ravni in je podobno 

otrokovemu usvajanju maternega jezika, medtem ko je učenje, nasprotno temu, 

zavesten proces (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 40).  Krashen (1982 v 2009: 10) trdi, 

da je ta hipoteza ena najosnovnejših in navaja, da odrasli usvajajo drugi jezik na dva 

ločena ter neodvisna načina. Prvi način je podoben otrokovemu usvajanju prvega 

jezika. Odvija se na podzavestni ravni, kjer se posamezniki običajno ne zavedajo 

usvajanja jezika. Jezik uporabljajo le kot komunikacijsko orodje. Rezultat, ki 

vključuje pridobljeno znanje in sposobnosti, prav tako poteka na podzavestni ravni, 

kjer govorimo o nezavednem pridobivanju jezikovnih pravil, posameznike vodi 

»občutek za pravilnost«. Drugi način, ki ga opisuje Krashen, je učenje jezikov in je 

zavesten proces. Poteka tako, da se posamezniki učijo pravila. Nekateri strokovnjaki 

celo domnevajo, da gre pri otrocih za pridobivanje jezika, medtem ko se odrasli lahko 

le učijo jezik.  

 

‒ hipoteza o naravnem redu (angl. the natural order hypothesis) pravi, da učenci 

slovnične strukture usvojijo po vnaprej predvidljivem vrstnem redu (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009: 41). Krashen (1982 v 2009: 12) pravi, da je bila v zadnjih letih ta 

ugotovitev ena najrazburljivejših odkritij na področju raziskav o usvajanju jezika. To 

pomeni, da nekatere slovnične strukture usvojimo prej kot druge. Medtem ko otroci ne 

usvajajo slovnične strukture drugega jezika na enak način kot pri prvem jeziku, 

obstajajo med njima nekatere podobnosti.  

 

‒ hipoteza o nadzoru (angl. the monitor hypothesis) pravi, da ima zavestno učenje samo 

eno funkcijo, kar je nadzor nad učenjem (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 41). Hipoteza 

predpostavlja, da usvajanje in učenje potekata na zelo posebna načina. Običajno 

usvajanje »sproži« govor v drugem jeziku in je odgovorno za našo tekočnost, medtem 

ko ima učenje le eno funkcijo in to je nadzor ali urejanje. Slovnična pravila ali 
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zavestno učenje igra le omejeno vlogo pri govorjenju drugega jezika. Zavestna 

uporaba pravil je možna le, če so izpolnjeni trije pogoji, kot so čas, osredotočenost na 

obliko in poznavanje pravil (Krashen, 1982 v 2009: 16). 

 

‒ hipoteza o vnosu (angl. the input hypothesis) pravi, da človek usvaja jezik, kadar 

razume učno snov, katere zahtevnost je na nekoliko višji ravni kot njegova trenutna 

zmožnost obvladovanja jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 41). Krashen (1982 v 

2009: 20–30) s to hipotezo poskuša odgovoriti na vprašanje, kako poteka usvajanje 

jezika. S hipotezo predpostavlja, da usvajanje poteka le, če razumemo jezik, ki vsebuje 

nekoliko zahtevnejšo strukturo od te, ki jo trenutno obvladamo oz. ki presega našo 

trenutno raven usposobljenosti. Razumevanje tukaj pomeni, da je posameznik 

osredotočen na pomen in ne na obliko sporočila. Hipoteza se nanaša na usvajanje in ne 

na učenje. To pomeni, da jezik usvajamo tako, da se najprej osredotočamo na pomen 

in šele potem usvajamo strukturo jezika. Dokaze, ki podpirajo to hipotezo, najdemo v 

usvajanju prvega jezika pri otrocih ter usvajanju drugega jezika. 

 

‒ hipoteza o čustvenem vnosu (angl. the affective filter hypothesis) označuje vse vrste 

psiholoških dejavnikov, ki lahko ovirajo ali pospešijo učenje jezika, od motivacije, 

potreb učencev, odnosov do učenja do čustvenih stanj učencev (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009: 42). Ta hipoteza govori o tem, kakšen vpliv imajo čustveni dejavniki na 

usvajanje jezika. Raziskovalci so ugotovili, da veliko čustvenih dejavnikov vpliva na 

usvajanje jezika in da večino teh dejavnikov lahko razvrstimo v tri kategorije: 

motivacija, samozavest ter zaskrbljenost (Krashen, 1982 v 2009: 31). 

 

Številne teorije poskušajo razložiti različne vidike učenja in usvajanje tujega jezika, zato si 

lahko z behaviorističnimi stališči pomagamo pri učenju besednjaka, nativistična ali kognitivna 

stališča pa nam pomagajo pri učenju slovničnih struktur (Lightbown in Spada, 2006). V 

nadaljevanju je predstavljena teorija o več inteligencah, ki poskuša na nekoliko drugačen 

način pojasniti, kako spodbujati razvoj pri otrocih.  

1.6 TEORIJA O VEČ INTELIGENCAH: Gardner 

V zadnjih letih je na veliko učiteljev vplivala teorija Howarda Gardnerja, ki pravi, da imajo 

posamezniki »več inteligenc« in da tradicionalni inteligenčni testi ocenjujejo le omejen nabor 

sposobnosti. Med mnogotere inteligence Gardner vključuje sposobnosti na področju glasbe, 

medosebnih odnosov in športa, kot tudi besedno inteligenco, ki je najpogosteje povezana z 

uspehom v šoli (Lightbown in Spada, 2006: 57). 

Raziskave so pokazale, da imamo vsi drugačen stil razmišljanja, zaznavanja (npr. vidni, 

slušni, kinestetični), spoznavanja (npr. impulzivni, refleksivni) in učenja (npr. akomodativni, 

asimilativni, divergentni, konvergentni). To pomeni, da noben stil poučevanja ne more 

ustrezati vsem učencem (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 43). 

Gardner (1995: 67) pravi, da sodobna spoznanja možganskih raziskav in bioloških ved 

poudarjajo prožnost človeškega razvoja in naravo intelektualnih zmogljivosti, ki jih ljudje 

lahko razvijemo.  

Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti dokazuje, da obstaja vsaj osem vrst človeških 

sposobnosti: logično-matematična, lingvistična, glasbena, prostorska, telesno-kinestetična, 
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interpersonalna, intrapersonalna in naturalistična. Ta humanistična teorija nam sporoča, da 

smo ljudje inteligentni na zelo različne načine in na zelo različnih področjih (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009: 43). 

Kot pravi Pinterjeva (2006: 13–16), imajo učitelji in starši velikokrat možnost opazovati 

posamezne otroke, ki jih pritegnejo različne aktivnosti. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, 

da imajo otroci različno razvite posamezne inteligentnosti ter se učijo na različne načine. 

Otroci enake starosti kažejo podobne značajske lastnosti, vendar so si hkrati zelo različni pri 

prednostih in stilih učenja. Učitelji si lahko pomagajo z razvojnimi mejniki otrokovega 

razvoja, vendar je še vedno pomembno, da so pri poučevanju osredotočeni na posameznega 

otroka. Hkrati je učiteljeva naloga, da presodi o primernosti materialov in tehnik, ki so 

primerne za otroke različnih starosti in v različnih kontekstih. Z vključitvijo raznolikosti v 

vsakdanjo prakso učitelji ustvarijo učno okolje, ki deluje spodbudno za vse tipe učencev in 

vrst inteligentnosti. 

Pogled teorije o več inteligencah s kritičnega vidika pravi, da teorija v svoji skrajni obliki 

predpostavlja majhen niz človeških intelektualnih potencialov, ki so jih posamezniki zmožni 

preprosto zato, ker pripadajo človeški vrsti. Zaradi dednosti, zgodnjega urjenja ali 

medsebojnega delovanja teh dejavnikov nekateri posamezniki določene inteligence razvijejo 

mnogo bolj kot druge, toda vsak normalni posameznik bi moral vsako inteligenco razviti do 

določene stopnje, če le ima vsaj skromne priložnosti za to (Gardner, 1995: 313). Vendar 

predvsem zavedanje o tem, da imamo vsi določene inteligence bolj razvite, lahko pomaga 

učiteljem, da zagotovijo širok nabor aktivnosti, ki bodo v največji meri razvijale potencial 

učencev (Brewster idr., 2002: 35).  
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2 SODOBNA SPOZNANJA O USVAJANJU JEZIKA IN 

ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA  

Usvajanje jezika je eden najbolj impresivnih in fascinantnih vidikov človekovega razvoja 

(Lightbown in Spada, 2006: 1). Razvoj jezika se začne, preden so otroci sposobni povedati 

prve besede. V času tako zgodnjega otroštva so izredno ustvarjalni pri uporabi jezika in 

uživajo v igri z besedami (Pinter, 2006: 20). Učenje tujega jezika je pri tem vpleteno v igro, v 

aktivnosti, kjer je udeležen posameznik kot celota, kajti za otroke je učenje pravzaprav 

ravnanje (Jazbec, 2008: 30).   

Jezik je komunikacijsko sredstvo, ki omogoča živim bitjem sporazumevanje in izražanje 

samega sebe. Upoštevanje sodobnih spoznanj s področja usvajanja jezika in sledenje 

zakonitostim pridobivanja tujega jezika na zgodnji stopnji sta pomembni sestavini pri 

poučevanju tujega jezika na tej stopnji.  

Nova spoznanja na področju usvajanja prvega jezika tako ali drugače vplivajo na razumevanje 

procesa učenja tujega jezika in obratno (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 30). Raziskovanje 

otrokovega napredka v prvih treh letih nam pokaže predvidljive vzorce pri nastanku in 

razvoju funkcij v jeziku, ki se ga učijo. Ti vzorci so opisani kot razvojne stopnje in so 

povezane s kognitivnim razvojem otrok (Lightbown in Spada, 2006: 2). 

V obdobju starosti štirih let lahko večina otrok postavlja vprašanja, daje ukaze, poroča o 

dogodkih in uporablja domišljijo. V večini primerov otroci uporabljajo pravilni vrstni red in 

slovnično ustreznost besed. Pri starosti štirih let otroci večinoma obvladajo osnovne strukture 

jezika in se naučijo več besed na dan. Postopoma začnejo usvajati kompleksnejše strukture 

jezika in razvijajo sposobnosti v uporabi jezika v širšem družbenem okolju in različnih 

okoliščinah (Lightbown in Spada, 2006: 5–6). Pod pogojem, da imajo otroci možnost za 

interakcijo, usvajajo materni jezik brez truda in se lahko sporazumevajo, tako da razumejo 

kontekst, pri štirih ali petih letih (Pinter, 2006: 19). V predšolskih letih otroci razvijajo 

sposobnost razumevanja jezika in ga uporabljajo za izražanje samega sebe (Lightbown in 

Spada, 2006: 8). 

Kot pravi Pinterjeva (2006: 17), je primerjava usvajanja maternega in tujega jezika 

pomembna in koristna, ker so otroci, ki se začnejo učiti tuji jezik, še vedno v procesu 

usvajanja maternega jezika. Proces usvajanja maternega jezika traja zelo dolgo in se nadaljuje 

tudi po zaključku otroštva, zato se velikokrat prepleta s procesom usvajanja tujega jezika. 

Mlajši kot so otroci, bolj podobna bosta procesa, ker mlajši otroci še nimajo razvitih 

sposobnosti, da bi razmišljali o jeziku na zavestni ravni. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem zorenja možganov, izhajajo iz tega, da zorenje 

možganov poteka v dveh stopnjah. V zgodnjem otroštvu se odloča, med katerimi nevroni se 

bodo vzpostavile povezave. Ta možnost mreženja je odločilna za naš umski potencial in z 

ustreznimi spodbudami iz okolja v prvih letih življenja jih lahko optimalno izkoristimo 

(Jazbec, 2008: 27). Pinter (2011: 2) trdi, da je učenje jezikov v otroštvu podobno ter tudi 

drugačno od učenja odraslih. Pomembno za učitelje, ki delajo z otroki, je, da raziskujejo 

podobnosti in razlike z namenom učinkovitejšega dela v razredu. 

Mlajši otroci začnejo usvajati prvi jezik brez kognitivne zrelosti ali metajezikovnega 

zavedanja, ki ga imajo starejši otroci, ko usvajajo drugi jezik. To pomaga starejšim otrokom 

pri reševanju problemov in pri vključitvi v razpravo o jeziku. Čeprav je uporaba teh 
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kognitivnih sposobnosti dragocena za raznovrstne naloge, nekateri raziskovalci menijo, da te 

sposobnosti lahko motijo učenje jezika. Njihova hipoteza je, da je uspešno usvajanje jezika 

odvisno od različnih mentalnih sposobnosti, ki so specifične za učenje jezikov. Ta pogled je 

povezan z idejo o kritičnem obdobju za učenje jezikov. Poleg morebitnih kognitivnih razlik 

obstajajo tudi vedenjske in kulturne razlike med otroki in odraslimi. Večina otrok je 

pripravljenih govoriti tuji jezik, čeprav je njihovo znanje omejeno, medtem ko se mnogim 

odraslim in mladostnikom zdi stresno, če se ne morejo jasno ali pravilno izražati (Lightbown 

in Spada, 2006: 30). 

Na usvajanje jezika in učenje tujega jezika vpliva več dejavnikov. Zato kot pravita Nikolov in 

Mihaljević Djigunović (2006), zgolj opiranje na starost kot ključni dejavnik pri usvajanju 

jezika ni možno ob številnih študijah, ki poročajo o izjemnih jezikovnih dosežkih 

posameznikov, ki so začeli z učenjem tujega jezika šele po puberteti. Vendar lahko potrdimo, 

da ima zgodnje učenje tujih jezikov vpliv na končni rezultat. Namreč učenci, ki so začeli z 

učenjem tujih jezikov pred šestnajstim letom starosti, so govorili dva ali več jezikov na višji 

ravni kot tisti, ki so začeli kasneje (prav tam). Da bi lahko v celoti odgovorili na vprašanje, 

kaj vse je vplivalo na njihove končne rezultate, bi bilo potrebno izvesti več časovno daljših 

študij.  

V zadnjem času so nekateri raziskovalci poudarjali, da bi morali gledati na odnos in 

motivacijo kot na cilj in rezultat zgodnjega učenja tujega jezika. To spoznanje je v zadnjih 

letih prispevalo k bolj prefinjenim pristopom. Kot pravi Mihaljević Djigunović (2012: 58), 

odnos in motivacija nista več nujno razumljeni kot posamezni spremenljivki v zvezi z učnimi 

rezultati, vendar sta pogosto smatrani v interakciji z drugimi spremenljivkami posameznega 

učenca, kot so jezikovna sposobnost, jezikovna anksioznost, stili učenja, strategije, itn. Na 

drugi strani pa je potrebno kontekstualne dejavnike (npr. trenutno učno okolje, socialno-

ekonomski status učencev, izpostavljenost jezika zunaj šole) vključiti v nedavne raziskave. 

Veliko je še torej odprtih vprašanj o tem, kakšna je povezanost med učnimi stili in uspehom 

pri učenju jezikov. Težko je ugotoviti, ali je uspeh odraz nespremenljivih razlik ali se razvija z 

izkušnjami, zato na tem področju obstaja potreba po več raziskavah (Lightbown in Spada, 

2006: 59).  
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2.1 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA V DOKUMENTIH 

EVROPSKE UNIJE 

Učenje tujih jezikov se je v zadnjih letih v Evropi zelo razširilo (Pižorn, 2009: 15). Enever 

(2012: 23) pravi, da se oblikovalci politike pri oblikovanju okvira za učinkovito izvajanje 

zgodnjega učenja tujega jezika v Evropi soočajo z nekaterimi sodobnimi izzivi. Povečana 

mobilnost delovne sile v zadnjih letih stopnjuje potrebo po boljšem zagotavljanju učenja 

tujega jezika v vseh evropskih kontekstih, kar pomeni premagovanje številnih izzivov za šole, 

učitelje in oblikovalce politike ter hitro odzivanje na spreminjanje okoliščin. Zato je potrebno 

več raziskav v tej smeri, če želimo v celoti razumeti, kako oblikovati jezikovno politiko, ki bo 

ustrezala prihodnosti. Tako je večjezičnost nujen pogoj za uspešno in učinkovito sobivanje, 

kjer znanje in poznavanje več jezikov omogoča ustrezno komunikacijo (Pižorn, 2009: 13).  

Večjezičnost in različne kulture krepijo otrokov individualni in socialni razvoj ter povečujejo 

njihovo sposobnost empatije do drugih. Dejavnosti zgodnjega učenja tujega jezika lahko 

bogatijo otrokove izkušnje in prinašajo številne koristi. So ključnega pomena za krepitev 

kompetenc, kot so razumevanje, izražanje, komuniciranje in reševanje problemov, ki 

omogočajo otrokom uspešno interakcijo z vrstniki in odraslimi. Te kompetence lahko 

povečajo koncentracijo in krepijo samozavest. Zgodnje učenje tujih jezikov vpliva na odnos 

do drugih jezikov in kultur z dvigovanjem zavesti o različnosti in kulturnih raznolikostih, 

torej spodbuja razumevanja in spoštovanje (Eurydice, 2009). 

Kot pravi Lipavic Oštir (b. l.), je pomembno ohranjanje jezikovne raznolikosti Evrope in 

spodbujanje večjezičnosti, kar pomeni ohranjanje manjšinskih jezikov in s tem jezikovne 

raznolikosti kontinenta ter učenje tujih jezikov v izobraževanju. Evropska komisija in Svet 

Evrope sta v zadnjih letih sprejela več dokumentov, priporočil in sklepov, ki spodbujajo 

uresničevanje obeh ciljev.  

Slovenija je kot članica Evropske unije sopodpisnica številnih dokumentov Evropske 

komisije, med drugim tudi dveh ključnih s področja spodbujanja večjezičnosti: Nova okvirna 

strategija za večjezičnost (2005) in Akcijski načrt (2004–2006) za spodbujanje učenja jezikov 

in jezikovne raznolikosti (Pižorn, 2009). 

V dokumentih Evropske komisije in v poročilu Akcijskega načrta se poudarja pomen uvajanja 

tujih jezikov na primarno ali predšolsko stopnjo izobraževanja, čeprav natančnejše smernice o 

optimalni začetni starosti niso jasne (Enever, 2012: 18).  

Avtorici Enever in Moon (2009: 19) predstavljata priporočila za razvoj tujejezikovne politike 

in izvajanje angleščine kot tujega jezika v primarnem izobraževanju:  

‒ predpostavka, da je zgodnje učenje tujega jezika boljše (angl. »The earlier the 

better«), ne velja samodejno v vseh situacijah; 

‒ raziskave kažejo, da je lahko prenagljeno uvajanje zgodnjega učenja neučinkovito; 

‒ da bi lahko zagotovili kakovost in trajnost v daljšem časovnem obdobju, je potrebno 

načrtno in postopno uvajanje; 

‒ verjetnost trajnosti in učinkovitosti je veliko večja, če sta načrtovanje in izvajanje 

proces, ki poteka od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor (potrebno je vključiti šole, 

starše in lokalne skupnosti, skupaj z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 

projektnimi skupinami); 
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‒ regionalni pilotski projekti lahko zagotovijo pomembne vpoglede in razumevanje 

tematike; 

‒ potrebno je zagotoviti čas in prostor za razmislek o lastni praksi in hkrati skupinsko 

reševati težave; 

‒ reforme na področju izobraževanja potrebujejo čas in njihove kakovosti ni mogoče 

doseči čez noč. 

 

Evropska komisija si zelo prizadeva spodbujati učenje jezikov in jezikovno različnost po vsej 

Evropi, da bi tako izboljšala osnovno jezikovno znanje. 

Sporočilo iz leta 2008 z naslovom »Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza« navaja 

dejavnosti Komisije na tem področju. Prednostne naloge so: 

‒ pomagati državam EU razviti nova izobraževalna orodja, ki bi omogočila, da imajo 

mladi ob koncu šolanja boljše jezikovno znanje; 

‒ zbirati podatke in s tem spremljati napredek pri učenju in poučevanju jezikov ter tako 

spodbuditi znanje več kot enega jezika, kar izboljša možnosti zaposlitve in mobilnost 

po EU; 

‒ nagraditi inovacije v poučevanju in učenju jezikov. 

V dokumentih Evropske komisije (2011) je navedeno, da zgodnje učenje tujega jezika lahko 

pomaga oblikovati otrokov razvoj. Začeti zgodaj pomeni, da učenje poteka daljše časovno 

obdobje in lahko na ta način pripomore k doseganju boljših rezultatov pri učenju tujega jezika 

in na drugih področjih njihovega življenja. Možgani mlajših učencev na ta način okrepijo 

sposobnost za učenje jezikov skozi vse življenje. 

Vendar pa so nekatere oblike nacionalne ali mednarodne podpore pri tem nujne. Pobude v 

Evropi sta v veliki meri podprla Evropska komisija in Svet Evrope. Prispevek agencij, kot je 

British Council (in podobni organi), je bil prav tako odločilen. Na državni ravni imajo 

Ministrstvo za šolstvo in krajevne oblasti pomembno vlogo, da poskrbijo za dobro 

usposobljene učitelje in tako zapolnijo potrebo po kvalificiranih učiteljih, ki izhaja iz 

zniževanja začetne starosti. Prav tako imajo ti organi pomembno vlogo pri zagotavljanju 

pomoči učiteljem pri poučevanju, dvigovanju ravni njihovega znanja in kompetenc pri 

uporabi tujega jezika v razredu (Johnstone, 2009: 37). 

Za doseganje koristi zgodnjega učenja tujega jezika je ključnega pomena podporno okolje. 

Usmeritve in praktični modeli so potrebni za spodbujanje kakovosti zgodnjega učenja ter 

zagotavljanje interesa vseh deležnikov. Praktične izkušnje kot tudi znanstveni dokazi 

predlagajo, da bi bilo zgodnje učenje tujega jezika kot del splošnega izobraževanja in vzgoje 

ter bi si prizadevalo slediti naslednjim ciljem (prav tam):  

‒ podpiranje medkulturnega izobraževanja (ozaveščanje o jezikovni raznolikosti 

podpira medkulturno zavest in pomaga razvijati družbene vrednote, kot sta odprtost k 

raznolikosti in spoštovanje); 

‒ pospeševanje osebnega razvoja otroka (večjezične dejavnosti, namenjene 

sistematičnemu ozaveščanju različnih jezikov, prispevajo k razvoju splošnih 

kompetenc in spretnosti otrok); 

‒ usklajenost z vseživljenjskim učenjem (spodbujanje enakosti pri dostopu jezika, 

razpolaganje z materialnimi sredstvi in zagotovitev kontinuitete med prehodom iz 

vrtca v osnovno šolo); 

http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/index_sl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/ef0003_sl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/ef0003_sl.htm
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‒ uvajanje tujega jezika, katerega se bodo otroci učili v osnovni šoli, kot del uradnega 

učnega načrta.  

 

Da bi bili lahko ti cilji uresničeni, morajo vsi deležniki, kot so družine, odgovorni organi, 

zaposleni, izobraževalni sistem in javnost, poskrbeti za to podporno okolje.  

V dokumentih Sveta Evrope (2014) je navedeno: 

‒ jezikovna raznolikost je temeljna sestavina evropske kulture in medkulturnega 

dialoga ter sposobnost komuniciranja v drugem jeziku razen v maternem je ena od 

ključnih kompetenc, ki naj bi jo državljani dosegli;  

‒ jezikovno področje v EU je kompleksno in raznoliko, z nacionalnimi dejavniki, ki 

vplivajo na učenje ter poučevanje jezikov, in s precejšnjimi razlikami v zakonodaji in 

praksi;  

‒ jezikovne kompetence prispevajo k mobilnosti, zaposljivosti in osebnem razvoju 

državljanov Evrope, zlasti mladih, v skladu s cilji strategije (Evropa 2020 – strategija 

gospodarske rasti EU); 

‒ raven znanja jezikov mnogih mladih ljudi v Evropi je mogoče izboljšati, kajti 

kljub napredku v zadnjih desetletjih so še vedno precejšnje razlike med državami 

pri dostopnosti učenja tujih jezikov. 

 

Če torej upoštevamo težnjo Evropske unije po večjezičnosti, potem je potrebno, da otroci 

začnejo pridobivati prvi tuji jezik z začetkom šolanja ali na predšolski stopnji. Omogočanje 

tega bi imelo pozitiven vpliv na nadaljnje izobraževanje na višji stopnji (Brumen, 2003: 18). 

2.2 DVO- IN VEČJEZIČNOST 

Večjezičnost je eno od načel delovanja sodobne družbe, vodi do udejanjenja medkulturnosti 

in ponuja posamezniku več možnosti na trgu dela v širnem evropskem in svetovnem merilu. 

(Bela knjiga, 2011). 

Definicija »večjezičnosti« je v posameznih kontekstih uporabljena različno. 

Dvojezičnost (angl. bilingualism) in večjezičnost (angl. multilingualism) sta izraza, ki 

označujeta enake ali podobne fenomene in se nanašata na učenje ter pridobivanje dveh ali več 

jezikov, pogosto sta uporabljena sinonimno. Spekter definicij o dvojezičnosti je v strokovni in 

poljudni literaturi zelo širok. Bistvene razlike med njimi so glede na kontekst, iz katerega 

izhajajo, vidike, ki jih poudarjajo, in smernice, ki jih sugerirajo. Natančnejši pregled 

obstoječih pojmovanj bilingvizma samo potrdi domnevo, da je skala razpoložljivih definicij 

obsežna (Jazbec, 2008).  

Pri definiciji nam lahko pomaga Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), ki predstavlja 

skupno osnovo za pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, kurikularnih smernic, itd. v Evropi. 

Podrobno opisuje, česa se morajo osebe, ki se učijo jezike, naučiti, da bodo uporabljale jezik 

za sporazumevanje, in katera znanja ter spretnosti morajo razviti, da bodo lahko učinkovito 

delovale. V Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (2011: 26) je predstavljena definicija 

večjezičnost (angl. multilingualism), ki se razlikuje od pojma raznojezičnost (angl. 

plurilingualism). Večjezičnost lahko dosežemo tako, da povečamo število jezikov, ki so na 

voljo v neki šoli oz. izobraževalnem sistemu, ali tako da učence spodbujamo k učenju več kot 
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enega tujega jezika ali da zmanjšujemo prevlado angleščine v mednarodnem sporazumevanju. 

Raznojezičnost pa poudarja dejstvo, da posameznik takrat, ko se njegove izkušnje z jezikom v 

različnih kulturnih kontekstih širijo, teh jezikov in kultur ne drži več v strogo ločenih 

mentalnih predalčkih, pač pa gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno 

znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo (prav 

tam). 

Zgodnja dvojezičnost je realnost za milijone otrok po vsem svetu. Nekateri otroci se učijo več 

jezikov od zgodnjega otroštva, drugi pridobijo dodatne jezike, ko gredo v šolo. Usvajanje več 

kot enega jezika lahko odpre vrata do mnogih osebnih, družbenih in gospodarskih priložnosti 

(Lightbown in Spada, 2006: 25).  

Dvojezičnost ima pozitiven vpliv na več dejavnikov otrokovega razvoja. Ugotovitve kažejo, 

da spodbuja otrokov spoznavni razvoj, metajezikovno zavedanje in divergentno razmišljanje 

ter pozitivno vpliva na zavedanje samega sebe (Marjanovič Umek idr., 2006: 146). Zgodnje 

usvajanje drugega jezika pozitivno vpliva na otrokov govorni, spoznavni in osebnostni razvoj 

(Marjanovič Umek, 2009: 95). 

Dolgo je sicer veljalo prepričanje, da učenje dveh jezikov hkrati lahko zavira otrokov 

jezikovni razvoj (Pinter, 2006). To izvira predvsem iz strahu, da bodo otroci zmedeni in ne 

bodo v celoti obvladali nobenega jezika. Otroci, ki se učijo dva jezika hkrati, oba jezika 

usvajajo nekoliko počasneje, vendar ni nobenega dokaza, da bi učenje dveh jezikov hkrati 

upočasnilo njihov jezikovni razvoj ali posegalo v kognitivni in čustveni razvoj. Omejitve, ki 

jih lahko opazimo v jeziku dvojezičnih posameznikov, so v večji meri posledica okoliščin, v 

katerih se je posameznik učil jezik, kot pa omejitve v človeških zmogljivostih, da se nauči več 

kot en jezik. Vzroke za možne omejitve pri tistih, ki usvajajo dva ali več jezikov hkrati, lahko 

pripišemo večji izpostavljenosti enemu jeziku, ali da je določen jezik bolj cenjen v skupnosti 

oz. mu je posameznik bolj naklonjen (Lightbown in Spada, 2006: 26).  

Tako imenovana zgodnja dvojezičnost je pojav, ko imajo otroci v družini priložnost slišati in 

uporabljati dva jezika. Pri teh otrocih ni mogoče povedati, kateri je njihov prvi ali drugi jezik, 

ker oba jezika usvajajo hkrati. Dvojezična izpostavljenost v predšolskih letih vodi k 

uravnoteženi dvojezičnosti. Izraz uravnotežena dvojezičnost nakazuje, da otroci usvajajo oba 

jezika na enaki ravni, vendar v realnosti ni tako. Pri večini govorcev prevladuje en jezik, saj ni 

mogoče imeti enakih možnosti za usvajanje obeh jezikov v daljšem časovnem obdobju, 

predvsem pa na usvajanje jezika vplivajo tudi drugi dejavniki (Pinter, 2011: 67–70).              

O simultani dvojezičnosti govorimo, kadar so otroci izpostavljeni dvema jezikoma od rojstva, 

o sukcesivni dvojezičnosti pa takrat, ko si dva jezika sledita drug za drugim (Lightbown in 

Spada, 2006: 25).  

Razlogi za dvojezičnost so lahko različni. Kot pravi Pinterjeva (2011: 74) je poleg tega, da se 

otroci rodijo v dvojezični družini, druga najpogostejša možnost dvojezičnosti v otroštvu 

selitev ali šolanje. V prvem primeru, ko se družina priseli v novo državo, otroci postanejo 

manjšina v svojem materinskem jeziku in učenci tujega jezika. V drugem primeru, ko se starši 

odločijo, da vzgajajo svoje otroke v dvojezičnosti s šolanjem, je lahko njihovo izobraževanje 

delno ali v celoti v drugem jeziku (Pinter, 2011: 74). 

Otroci se materni jezik učijo od svojih staršev. Če starši doma govorijo samo en jezik, bodo 

otroci enojezični. V okolju, kjer pa starši govorijo dva jezika, so otroci na dobri poti, da 

postanejo dvojezični. Otroci v družinah, ki so priseljene v angleško govoreče okolje, imajo 
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pogosto starše, ki ne govorijo angleščine. Take otroke ob vstopu v šolo lahko označijo kot 

otroke, ki se šele učijo angleški jezik. Njihova stopnja znanja angleškega jezika pred vstopom 

v izobraževalni sistem pa bo predvsem odvisna od stopnje znanja staršev (Hernandez idr., 

2010: 10). Pinter (2011: 77) opozarja tudi na spoznanje, da otroci, ki usvajajo drugi jezik v 

okolju, kjer se razvija njihov materni jezik sistematično in je njihova dediščina ter kultura 

cenjena, dosegajo boljše rezultate pri učenju drugega jezika. 

Raziskave kažejo, da je proces simultanega učenja dveh jezikov hkrati pri otrocih enako 

naraven kakor učenje enega samega jezika. Učenje je sistematično in otroci dosegajo enake 

mejnike pri  podobnih starostih, kakor jih dosegajo enojezični otroci. Simultano učenje dveh 

jezikov pri dojenčkih in manjših otrocih ne bremeni sposobnosti pridobivanja jezika in ne 

ogroža njihovih kompetenc v primerjavi z enojezičnimi otroki. Posameznikova možganska 

kapaciteta za učenje jezikov je zmožna učenja dveh in več jezikov naenkrat. Obenem pa so 

dvojezični otroci drugačni od enojezičnih, velikokrat se namreč izkaže, da imajo zaradi 

različne izpostavljenosti določenemu jeziku manjši besednjak v posameznem jeziku. To je po 

navadi posledica tega, da so bili dvojezični otroci izpostavljeni posameznemu jeziku krajši 

čas, kakor pa enojezični otroci. Dvojezični otroci se od enojezičnih razlikujejo tudi tako, da 

včasih menjajo jezika, ki jih usvajajo hkrati (Genesee, 2010: 72). Znanje o dvojezičnosti otrok 

nam lahko pomaga k boljšemu razumevanju narave jezika in razvoja jezika pri otrocih 

(Haznedar, 2015). 

Obstaja torej ogromno različnih okoliščin, v katerih otroci lahko usvajajo drugi ali tretji jezik. 

V dvojezičnih družinah je možno doseči uravnoteženo dvojezičnost le, če starši v to vlagajo 

veliko doslednosti, discipline in potrpežljivosti. V predšolskih in šolskih okoljih, kjer otroci v 

okviru izobraževanja usvajajo drugi jezik, je pomembno, da hkrati razvijajo prvi jezik, kajti 

tako lahko usvojijo dvojezično kompetentnost in razvijejo pozitivni dvojezični identiteti. 

Kontinuiteta kakovostnega pouka med osnovno in srednjo šolo ter visoko izobraženi učitelji 

so ključnega pomena v vseh okoljih. Obstajajo različne poti do uspeha, ki so odvisne od 

posameznega otroka. Tisti otroci, ki so izpostavljeni dvema ali trem jezikom od rojstva, imajo 

veliko prednost, vendar to ni edina pot do uspeha. Veliko otrok, ki ni izpostavljenih drugemu 

jeziku tako zgodaj (12 ali celo 14 let), lahko še vedno doseže dvojezično kompetentnost, če se 

učijo jezik v ugodnih okoliščinah in so izpostavljeni ciljnemu jeziku daljše časovno obdobje. 

Otroke, ki niso imeli priložnosti učenja v zgodnjem obdobju, je treba spodbujati in jim 

pomagati pri razširjanju možnosti za učenje jezika, kljub omejitvam v danih okoliščinah 

(Pinter, 2011: 91–92). 

2.3 UČENJE TUJIH JEZIKOV V OTROŠTVU V EVROPI IN PO 

SVETU 

Enever (2012: 10) predstavlja temeljne ugotovitve mednarodne, longitudinalne raziskave 

zgodnjega učenja jezikov v Evropi. Nastale so na podlagi množice priporočil, poročil in 

kazalnikov kot odziv na postopno spreminjanje razvoja politik. Avtorica pravi, da medtem ko 

politika v Evropi pogosto navaja vrsto jezikov, ki se lahko uvedejo, je angleški jezik 

prepričljivo izbran kot prvi tuji jezik, katerega naj bi se učili. Študija ELLiE (2006–2010) je 

bila ustanovljena z ekipo strokovnih raziskovalcev s sedežem v sedmih evropskih državah 

(Hrvaška, Anglija, Italija, Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska) (Enever, 2012: 17). 

ELLiE je projekt Evropske komisije (program vseživljenjskega učenja), ki je poskušal z 

longitudinalno študijo pokazati, kakšni so dosežki učencev pri tujih jezikih v državah, kjer 

poteka učenje tujega jezika. Pri raziskovanju so želeli zaznati in po možnosti tudi izmeriti 
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vpliv drugih elementov na usvajanje tujega jezika, npr. izvenšolske, statusne, ekonomske, 

motivacijske dejavnike (Pižorn, 2009). 

Rezultati študije ELLiE kažejo, da so pomembne individualne razlike v čustvenih značilnostih 

učenca in da se te značilnosti sčasoma spreminjajo. Učni uspeh je povezan s številnimi 

dejavniki, kot so odnos učiteljev do zgodnjega učenja jezika, priložnosti za izobraževanje 

učiteljev, dolžina učne ure in njena pogostost, dostopnost učnega gradiva in opreme ter 

vključenost šol v mednarodne projekte. Predvsem učitelj lahko prispeva k boljšemu učnemu 

uspehu. Govorno znanje mlajših učencev je povezano s količino učiteljeve uporabe ciljnega 

jezika v razredu in z otrokovo rabo jezika zunaj šole. Potrebna je tudi podpora staršev in 

pozitiven pristop do zgodnjega učenja tujega jezika. Vsi našteti dejavniki vplivajo na uspeh 

zgodnjega učenja jezika (Enever, 2011). 

Nikolov in Mihaljević Djigunović (2011: 97) pravita, da poznamo veliko različnih vrst 

programov zgodnjega učenja, ki se med sabo razlikujejo po tem, kdaj se program začne, 

koliko časa je namenjeno zgodnjemu učenju jezikov, kakšen tip kurikuluma je uporabljen, 

kakšni učitelji poučujejo ter kako je program integriran. Pregled v evropskih državah je 

pokazal, da je čas, namenjen zgodnjemu učenju tujih jezikov, približno med eno uro (v 

programih, ki temeljijo na strategijah ozaveščanja in osredotočenosti na jezik) ter več ur (v 

integriranih programih učenja jezika) v tednu.  

Dagarin Fojkar (2009: 163) prav tako navaja, da so oblike poučevanja tujega jezika na zgodnji 

stopnji po državah v Evropi različne, vendar so v povprečju temu namenjene dve do tri šolske 

ure na teden, ki jih poučujeta učitelj razrednega pouka ali učitelj tujega jezika. Pinter (2011: 

88) dodaja, da je najpogostejši način poučevanja tujega jezika v osnovnih šolah kot učni 

predmet.  

Pinter (2006: 40) omenja, da so se nekatere države odločile za integriran pristop, kjer je tuji 

jezik vključen v primarni kurikulum. To pomeni, da imajo otroci priložnost, da povežejo 

znanje z drugimi področji. Integracija med področji ostalega kurikuluma s tujim jezikom je 

smiselna iz več razlogov. Če verjamemo, da se otroci učijo celostno, potem je smiselno tuji 

jezik integrirati v kurikulum. Ponovni pregled različnih konceptov in besed v tujem jeziku 

lahko okrepi prej naučene informacije. Integracija torej nosi notranje sporočilo, da je možno o 

vsem govoriti v maternem in tudi v tujem jeziku. 

Modeli poučevanja v Evropi na zgodnji stopnji so si v osnovi podobni. Poučevanje tujega 

jezika se pogosto povezuje z drugimi predmeti (integrirano poučevanje, jezikovna kopel, 

'zasidranje', vsebinsko in jezikovno celostno učenje – ang. CLIL), za tak način poučevanja pa 

je najprimernejši razredni učitelj, ki je z učenci ves dan in dobro pozna kurikul (Dagarin 

Fojkar, b. l.). Učenje tujega jezika na predšolski stopnji v večini evropskih držav ni sistemsko 

urejeno, zato tudi ni enotnih podatkov, kdo poučuje tuji jezik na tej stopnji, vendar bi se lahko 

strinjali z razmišljanjem zgoraj, da predstavlja dobro izhodišče za poučevanje tujega jezika 

oseba, ki pozna otroke ter kurikul.  

Poročilo Eurydice (2005 in 2008) prinaša podatek, da se 50 % otrok v otroštvu (od tretjega do 

enajstega leta) uči najmanj en tuji jezik in kot pravi Pižornova (2009: 11), je to pomemben 

napredek od devetdesetih let prejšnjega stoletja. 

Pregled po Evropi in drugje po svetu torej kaže, da se otroci začnejo učiti tujih jezikov vedno 

mlajši. Običajna starost, pri kateri se otroci v Evropi začnejo učiti tuji jezik, je šest do devet 
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let. V Belgiji (nemško govoreča skupnost) se otroci začnejo učiti prvi tuji jezik celo bolj 

zgodaj, že v predprimarnem izobraževanju pri treh letih (Eurydice, 2012). 

Če pogledamo drugje po svetu, je npr. na Kitajskem vključenih v učenje angleščine šestdeset 

milijonov otrok. Otroci začnejo z učenjem pri starosti od sedem do devet let. Trend 

zniževanja začetne starosti spodbujajo državne in zasebne šole, vrtci in starši. Raziskovalno 

področje je sicer na Kitajskem zanemarjeno, čeprav ta stopnja predstavlja osnovo za nadaljnje 

stopnje (Jin idr., 2014: 286). 

Poučevanje tujih jezikov v Evropi na različnih stopnjah formalnega izobraževanja vodi do 

variacij pri zagotavljanju in kasnejših težav pri prehodih učenja tujega jezika. V Evropi 

prevladuje trend, da se učenje tujega jezika uvede v obvezne programe (od šest do sedem let). 

To spodbuja tudi evropska politika, ki pravi, da bi bilo treba prvi tuji jezik uvesti na zgodnjo 

stopnjo primarnega izobraževanja ali v predšolsko obdobje (Enever in Moon, 2009: 9). 

Pinter (2006: 1) prav tako ugotavlja, da poteka učenje tujega jezika v primarnem 

izobraževanju zelo različno v posameznih delih sveta, kjer se otroci začnejo učiti tuji jezik na 

različnih stopnjah izobraževanja. Vendar pomanjkanje kontinuitete med osnovno in srednjo 

šolo in način poučevanja vplivata na napredek pri učenju jezikov in posledično na motivacijo 

otrok ter posredno pošiljata negativno sporočilo o pomenu učenja jezikov (Pinter, 2011: 91). 

Enever (2011) se strinja, da je za zagotavljanje napredka učencev pri tujem jeziku potrebna 

kontinuiteta učenja. Potrebna je izmenjava informacij glede dosežkov učencev tujega jezika. 

Pomembno vlogo igrata tudi pristop ter ocenjevalni ukrepi, ki se uporabljajo. 

Dejavnik, ki vpliva na učenje tujega jezika, je prav tako velikost razreda oz. skupine, ki jo 

poučujemo. Manjše velikosti razreda najdemo predvsem v Evropi. Poljska in Madžarska 

imata razdeljene razrede za učenje jezikov, kjer učna skupina ne presega 15 učencev. V 

nasprotju s tem je v Aziji in Afriki, npr. v Bangladešu, Kamerunu, na Kitajskem, v Indiji in 

Indoneziji v razredu pogosto 50 ali več učencev. Velikost razreda in organizacija učne ure po 

navadi vplivata na učiteljevo pripravljenost in sposobnost uporabe več dejavnostih, 

interaktivnih metod, povezanih s komunikacijskimi pristopi. To lahko vpliva na raven 

strokovnosti, ki se lahko doseže v teh kontekstih (Enever, Moon, 2009: 10). 

Izobraževalne spremembe imajo lahko različne oblike in lahko vplivajo na večja ali manjša 

področja izobraževalnih sistemov. Ne glede na njihov obseg vsekakor vključujejo različne 

zainteresirane strani (Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013). Kot smo že omenili zgoraj, se učenje 

tujega jezika v posameznih državah v Evropi začne na različnih stopnjah otrokovega 

izobraževanja, zato je v nadaljevanju prikaz zgodnjega učenja tujega jezika po Evropi, kjer 

nas zanima predvsem predšolska stopnja.  
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2.3.1 Pregled zgodnjega učenja tujega jezika po Evropi  

(Evropska komisija, 2009): 

‒ Belgija: Šole v francoski skupnosti uporabljajo metodo imerzije
3
 za učenje tujega 

jezika. V flamski skupnosti je možno učenje francoščine, ni pa obvezno. V nemški 

skupnosti pa je učenje francoščine obvezno na predšolski stopnji.  

‒ Bolgarija: Od leta 2001 je učenje tujega jezika obvezno od osmega leta naprej.  

‒ Češka: Od šolskega leta 2007/08 poteka uvajanje tujega jezika kot obvezni predmet v 

prvem letu primarnega izobraževanja (otroci so takrat stari šest let). Pogoj za uvedbo 

je bil, da se s tem strinjajo tako starši kakor tudi učenci.  

‒ Danska: Angleščina je obvezna za učence od tretjega do devetega razreda.  

‒ Nemčija: Veliko vrtcev je začelo z uvajanjem tujega jezika. V šolah se učenje tujega 

jezika začne v prvem, drugem ali v tretjem razredu, odvisno od zakonodaje posamezne 

zvezne dežele.  

‒ Estonija: Nekateri vrtci ponujajo možnost učenja tujega jezika od petega leta naprej. V 

šoli sta obvezna dva tuja jezika, poučujejo jih od prvega do devetega razreda 

(angleščina, ruščina, nemščina ali francoščina). 

‒ Irska: Na irskem v vrtcu poučujejo angleščino in irščino. S poučevanjem dodatnih 

jezikov začnejo v začetku osnovne šole.  

‒ Grčija: V šolskem letu 2005/06 je uvedla angleščino kot obvezni jezik za učence od 

osmega leta naprej.  

‒ Španija: Na predšolski stopnji imajo vrtci možnost uvajanja tujega jezika v zadnjem 

letu te stopnje. V vseh ciklih primarnega izobraževanja je obvezen en tuji jezik. 

‒ Francija: Država spodbuja učenje tujega jezika v vrtcu in ponuja možnost učenja 

tujega jezika ali včasih možnost učenja tujega jezika določenega območja. Od leta 

2005 je učenje tujega jezika obvezno od sedmega oz. osmega leta. 

‒ Italija: Poučevanje tujega jezika se začne v prvem letu primarne stopnje. Šole lahko 

kot dodatno možnost ponudijo tudi drugi tuji jezik.  

‒ Ciper: Angleščina je edini tuji jezik, ki se poučuje na primarni stopnji.  

‒ Latvija: Učenje angleškega jezika na predšolski stopnji so vzpostavili s pilotskim 

projektom.   

‒ Litva: Potekajo poskusi učenja tujega jezika na predšolski stopnji. Od leta 2008 se od 

šol pričakuje, da ponudijo poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji.  

‒ Luksemburg: Na predšolski in primarni stopnji omogočajo npr. portugalsko govorečim 

učencem vsebinsko in jezikovno integrirano učenje tujih jezikov. Nemščina je 

obvezna od prvega razreda naprej, francoščina pa od druge polovice drugega razreda. 

‒ Madžarska: Prožni sistem na Madžarskem omogoča, da začnejo otroci z učenjem 

tujega jezika, preden to postane obvezno v osnovni šoli. 

‒ Malta: Poučevanje na predšolski stopnji v glavnem poteka v malteškem jeziku, 

nekateri zasebni vrtci ponujajo tudi poučevanje v angleščini. Angleščina je obvezna na 

primarni stopnji, od petega leta naprej.  

‒ Nizozemska: Na Nizozemskem v vrtcu spodbujajo učenje friščine. Angleščina je 

obvezna od desetega leta naprej, vendar pa imajo šole možnost, da tuji jezik uvedejo 

že prej.  

                                                 
3
 Imerzija pomeni, da se določeni izbrani predmeti izvajajo v tujem jeziku. Nejezikovni pouk se 

tako tesno poveže s poukom tujega jezika (Jazbec, 2008). 
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‒ Avstrija: Vrtci ponujajo učenje angleškega jezika. V posameznih regijah poteka učenje 

angleščine in tudi drugih jezikov, kot so npr. francoščina, turščina in češčina. Od leta 

2003/2004 so moderni tuji jeziki obvezni od prvega razreda.   

‒ Poljska: Učenje tujega jezika na predšolski stopnji je ponujeno kot plačljiva dejavnost, 

ki jo financirajo starši.  

‒ Portugalska: Z namenom uvajanja tujega jezika je država vzpostavila številne 

projekte, še posebej učenje angleščine na primarni stopnji izobraževanja.  

‒ Romunija: Tuji jezik je na predšolski stopnji ponujen kot interesna dejavnost. V prvem 

in drugem razredu poteka tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet, v tretjem razredu 

pa kot obvezni predmet. 

‒ Slovaška: Učenje tujega jezika na predšolski stopnji se izvaja na prostovoljni osnovi. 

En tuji jezik je obvezen na primarni stopnji izobraževanja. 

‒ Finska: Na Finskem ponujajo predšolsko izobraževanje v finščini, švedščini, samščini, 

italijanščini in znakovnem jeziku. Na primarni stopnji se vsi učenci poleg maternega 

jezika učijo še dva dodatna tuja jezika, eden od teh mora biti drugi uradni jezik, torej 

finščina ali švedščina.  

‒ Švedska: Od leta 2007 otroci med sedmim in desetim letom starosti lahko začnejo z 

učenjem tujega jezika v okviru obveznega predmeta.  

‒ Združeno kraljestvo: Načrtovano je, da se ponudi učenje tujih jezikov otrokom od 

sedmega do enajstega leta starosti. Škotska je začela v posameznih vrtcih uvajati 

galščino, medtem ko je učenje tujih jezikov na voljo v skoraj vseh osnovnih šolah. 

 

2.3.2 Profil učitelja tujega jezika na predšolski stopnji po Evropi  

Na voljo je zelo malo strukturiranih podatkov o tem kako poteka učenje tujega jezika na 

predšolski stopnji ter kdo poučuje tuji jezik na tej stopnji. V nadaljevanju si bomo pogledali 

profile učiteljev oz. vzgojiteljev, ki poučujejo tuji jezik na predšolski stopnji po Evropi 

(Evropska komisija, b.l.): 

         

Avstrija 

Predšolski vzgojitelji se usposabljajo pet let na višji sekundarni ravni ali pa se udeležijo štirih 

semestrov na univerzi. Na voljo ni statističnih podatkov o tem, kdo poučuje tuji jezik na 

predšolski stopnji. Otroke poučuje tako imenovano »medkulturno osebje«  (angl. 

»intercultural staff«), to so naravni govorci s pedagoškim znanjem, naravni govorci brez 

pedagoškega znanja oz. vzgojitelji v vrtcih s posebnim usposabljanjem za učenje tujega 

jezika. Z novim okvirnim načrtom usposabljanja je poudarek na učnem jeziku in hkrati na 

spoštovanju otrokovega maternega jezika. Tako se bodo vsi prihodnji vzgojitelji usposabljali 

za poučevanje in spodbujanje učnega jezika.  

Visoke pedagoške šole ponujajo tečaje za spodbujanje in podporo učenja tujega jezika na 

predšolski stopnji. Ni podatkov, koliko naravnih govorcev poučuje tuji jezik. Na splošno so 

učitelji, ki poučujejo v vrtcih in so naravni govorci, bolj izjema kot pravilo. Za usposabljanje 

učiteljev oz. vzgojiteljev, ki so zaposleni v vrtcih, je odgovorna država, nadaljnje 

izobraževanje učiteljev oz. vzgojiteljev pa je v pristojnosti zveznih držav. Statističnih 

podatkov o številu usposobljenih vzgojiteljev in v katerih jezikih so usposobljeni, ni na voljo. 
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Angleščina je obvezni predmet med izobraževanjem vzgojiteljev. Vzgojitelji se med 

izobraževanjem učijo tudi jezik avtohtonih manjšin. 

Belgija (Flandrija)  

Učenje tujega jezika na predšolski stopnji ni obvezno. Vrtec, ki želi ponuditi učenje tujih 

jezikov, se lahko odloči za ciljni jezik, ki ga želi poučevati. Vendar je francoščina vedno prvi 

tuji jezik, katerega naj bi se otroci začeli učiti. 93 vrtcev uradno nudi učenje tujega jezika, in 

sicer francoskega (podatki iz leta 2009). Izmed zgoraj omenjenih 93 vrtcev trije nudijo poleg 

učenja francoskega jezika še nemščino ali angleščino oz. en vrtec nudi tudi angleščino in 

portugalščino. Sistematičnih podatkov o tem, koliko vrtcev ponuja še učenje drugih oz. 

manjšinskih jezikov, ni. Vrtci pogosto težko zaposlijo učitelje oz. vzgojitelje, ki obvladajo 

nizozemski jezik in imajo zadovoljive sposobnosti v francoskem ali katerem drugem ciljnem 

jeziku. Ukrepi za spodbujanje jezikovne kompetentnosti učiteljev oz. vzgojiteljev so bili 

narejeni v osnovnem usposabljanju za ta poklic. Za predšolske vzgojitelje se zahteva diploma 

(triletno visokošolsko izobraževanje). Ministrstvo za šolstvo financira številne projekte, ki 

pripomorejo k profesionalizaciji predšolskih vzgojiteljev na področju poučevanja jezikov v 

večjezičnih okoljih preko usposabljanja na delovnem mestu. 

O deležu učiteljev in drugem pedagoškem osebju, ki spodbujajo učenje tujih jezikov na 

predšolski stopnji, ali deležu naravnih govorcev, ki sodelujejo pri podpori učenja jezika na 

predšolski stopnji, ni nobenih informacij. Vrtci zaposlujejo tudi naravne govorce, vendar pod 

pogojem, da so usposobljeni za to delovno mesto in dobro obvladajo nizozemski jezik. Na 

prostovoljni ravni lahko pomagajo pri zgodnjem učenju tujih jezikov tudi starši in drugo 

osebje.  

Ciper 

Otroci se učijo grški, angleški in francoski jezik. Vzgojitelji, ki poučujejo na predšolski 

stopnji, morajo pridobiti univerzitetno diplomo na področju predšolske vzgoje, niso pa 

usposobljeni za poučevanje tujih jezikov na predšolski stopnji. Udeležijo se lahko le 

neobveznih seminarjev, ki jih ponuja bodisi Pedagoški inštitut na Cipru ali druge ustanove. 

Sistematično usposabljanje na delovnem mestu je na voljo na vseh področjih. Večina 

predšolskih vzgojiteljev ima osnovno znanje angleškega jezika, vendar niso usposobljeni za 

poučevanje angleškega ali katerega koli drugega tujega jezika. Zato ni na voljo nobenih 

podatkov o poučevanju tujega jezika na predšolski stopnji. Pilotski projekt, kjer se je izvajal 

program CLIL v desetih vrtcih, se je izkazal kot uspešen. 

Češka republika 

Učna jezika sta češčina in poljščina (v regijah s poljsko manjšino). Ministrstvo se zaveda 

pomena kakovostnega zgodnjega učenja jezikov, ki pozitivno oblikuje odnos otrok do jezikov 

in pomaga pri oblikovanju trdnih temeljev za vseživljenjsko jezikovno izobraževanje. K 

zagotavljanju kakovosti zgodnjega učenja jezika so prispevali številni projekti na tem 

področju, kot je med drugim vključevanje didaktike zgodnjega učenja in poučevanja tujih 

jezikov v program usposabljanja za predšolske vzgojitelje in izobraževanje za zaposlene 

vzgojitelje. Država poroča o pomanjkanju sredstev in kvalificiranih učiteljev, ki imajo 

izkušnje z metodologijo zgodnjega učenja jezika. Akcijski načrt ne more poskrbeti za vse 

potrebe, še posebej na dolgi rok. Visokošolski zavodi se niso prilagodili zahtevam po več 
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usposobljenih predšolskih vzgojiteljih in doslej učni načrt za programe usposabljanja 

predšolskih vzgojiteljev še ni v celoti prilagojen.  

Približno 58 odstotkov učiteljev, ki sodelujejo pri poučevanju tujih jezikov na predšolski 

stopnji, so zunanji učitelji, 41,8 odstotka je redno zaposlenih. Predšolski vzgojitelji se 

usposobijo za poučevanje tujih jezikov na predšolski stopnji s tem, da zaključijo študijski 

predmet (tuji jezik) na visokošolskem zavodu (17,3 %) ali imajo dobro znanje ustreznega 

jezika. Vzgojitelji, usposobljeni s pomočjo tečaja v okviru državnega razvojnega programa, 

predstavljajo 50,8 odstotkov, medtem ko je vzgojiteljev, usposobljenih skozi programe 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 39,9 odstotka. Natančni podatki o jezikovnih učiteljih 

v vrtcih niso na voljo. Ker v tem trenutku ni zakonodaje, ki bi določala minimalne zahteve za 

osebe, ki izvajajo tuji jezik na predšolski stopnji, se lahko usposobljenost izvajalcev razlikuje. 

Poučevanje tujih jezikov bi lahko izvajali predšolski vzgojitelji z ustreznim nivojem znanja, 

učitelji, ki so naravni govorci ali pa naravni govorci, ki niso kvalificirani učitelji, študentje, ki 

se izobražujejo za jezikovne učitelje, osnovnošolski jezikovni učitelji itd.   

Nemčija 

Učni jezik je večinoma nemščina, delno tudi francoščina ali angleščina. Na predšolski stopnji 

poučuje osebje, ki je končalo usposabljanje na visoki šoli (predšolski vzgojitelji, socialni 

delavci, socialni pedagogi ipd.). Predšolski vzgojitelji, ki imajo znanje ciljnega jezika, 

poučujejo tuji jezik na predšolski stopnji, vendar ni natančnih podatkov (10–50 %), ker se 

zgodnje učenje tujega jezika razlikuje v posameznih zveznih državah. V Porenju je npr. 188 

pedagoških delavcev vključenih v program »Naučite se jezika svojega soseda«. Tam se je 

izvajalo tudi osemdnevno dodatno usposabljanje osebja, ki so zaposleni v vrtcih in poučujejo 

tuji jezik. Ob zaključku udeleženci prejmejo certifikat.  

Na Saškem in v Porenju poučujejo tuji jezik v vrtcih večinoma naravni govorci (npr. za 

francoski jezik), medtem ko za druge zvezne države ni natančnih podatkov. Naravni govorci 

so del pedagoškega osebja v dvojezičnih vrtcih.  

Estonija 

Na predšolski stopnji tuji jezik poučuje različno osebje; v nekaterih primerih dejavnosti v 

tujem jeziku izvajajo predšolski vzgojitelji, ki so zaposleni v vrtcu in imajo jezikovni 

certifikat ali so imeli na univerzi tuji jezik kot glavni predmet. V nekaterih primerih poučujejo 

učitelji iz nevladnih organizacij ali učitelji iz formalnih jezikovnih šol. Nekateri učitelji so 

sodelovali v usposabljanju na delovnem mestu (učitelji tujih jezikov, ki delajo s predšolskimi 

otroki). Država se spopada s pomanjkanjem učiteljev. V vrtcu, kjer je učni jezik ruščina, 

znanje estonščine učiteljev za poučevanje jezika ne zadostuje. Vsi učitelji oz. vzgojitelji bi 

morali imeti magisterij (petletni študij), zaključen na univerzi ali visokošolskem študijskem 

programu. Obstaja poseben učni načrt za predšolske vzgojitelje, ki želijo delati v vrtcih, kjer 

je učni jezik ruščina.  

        V izobraževanju predšolskih vzgojiteljev za poučevanje tujih jezikov na predšolski stopnji ni 

posebnega usposabljanja, niti ne za učitelje tujih jezikov, da bi jih usposobili za poučevanje 

predšolskih otrok. Goethejev inštitut v Talinu organizira in finančno podpira jezikovno 

usposabljanje učiteljev oz. vzgojiteljev, zaposlenih vrtcih. Nudijo usposabljanje na delovnem 

mestu za dve različni skupini: za predšolske vzgojitelje (jezikovni tečaj nemščine in 

metodologijo za poučevanje tujih jezikov) in učitelje nemškega jezika (metodologija 
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predšolske vzgoje, metodologija za poučevanje tujih jezikov na predšolski in razredni 

stopnji). Možnosti za mobilnost pedagoškega osebja so na voljo v okviru programa 

Vseživljenjsko učenje (Comenius). Glavna ovira za mobilnost je jezikovno znanje strokovnih 

delavcev, zaposlenih v vrtcih. 

Finska 

Učni jezik je finski ali švedski. Zaposleni v predšolski vzgoji so diplomanti z univerz, 

politehnik, s srednješolsko izobrazbo in so poklicno usposobljeni, odvisno od tega, kje delajo. 

Po neuradnih podatkih (leto 2009) 120 vrtcev ponuja poučevanje tujih jezikov (CLIL, 

imerzija). Finska ne usposablja študentov med osnovnim izobraževanjem za poučevanje 

tujega/drugega jezika ali usposablja zaposlenih na delovnem mestu za to področje. Ni uradnih 

podatkov, kdo poučuje tuji jezik na predšolski stopnji, ampak v večini primerov poučujejo 

jezik naravni govorci jezika. 

Madžarska 

Učni jezik je madžarščina. Učenje tujega/drugega jezika (nemščina, slovaščina, romunščina, 

srbščina, slovenščina, bolgarščina) nudijo le vrtci narodnih in etničnih manjšin. V vrtcih 

večinoma poučujejo predšolski vzgojitelji. Edini razpoložljivi podatek o tem, kdo poučuje 

tuji/drugi jezik na predšolski stopnji, je za vrtce, kjer so vključeni otroci narodnih in etničnih 

manjšin. Delež zaposlenih predšolskih vzgojiteljev s polnim delovnim časom v madžarskih 

vrtcih narodnih in etničnih manjšin je 8,57 odstotkov. Na voljo ni podatkov, koliko od teh je 

naravnih govorcev.  

Italija  

Učni jezik je italijanščina in 12 manjšinskih jezikov. Predšolski vzgojitelji morajo zaključiti 

štiriletni univerzitetni program. Tuji jezik se študenti učijo na univerzi (raven B1 po SEJO), 

vendar študentje na univerzi ne usvajajo metodologije za poučevanje tujih jezikov na 

predšolski stopnji. Splošna kompetentnost vzgojiteljev v tujem jeziku je praviloma slaba. Na 

voljo ni podatkov, katere jezike ponujajo na obvezni ali prostovoljni ravni. Novi ukrepi bodo 

zahtevali petletno izobraževanje za prihodnje primarne učitelje in predšolske vzgojitelje, 

vključno z jezikovno usposobljenostjo na ravni B2 v angleščini. Na voljo ni podatkov, koliko 

naravnih govorcev poučuje na predšolski stopnji. 

Nizozemska 

Učni jezik je nizozemščina. Usposabljanje predšolskih vzgojiteljev je organizirano na 

visokošolski ravni. Skoraj vsi vrtci poučujejo angleški jezik. Na predšolski stopnji tuji jezik 

poučujejo večinoma predšolski vzgojitelji, ki imajo ustrezno znanje tujega jezika (70 %), 

primarni učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje na predšolski stopnji (4 %), jezikovni 

učitelji (0,1 %) ali jezikovni učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje predšolskih otrok (0,1 

%). Tri ustanove za usposabljanje predšolskih vzgojiteljev na Nizozemskem so začele 

izobraževati študente za poučevanje angleščine na predšolski stopnji (od leta 2009). Večina 

predšolskih vzgojiteljev se usposablja na delovnem mestu. Veliko učiteljev se prijavi na 

usposabljanje (štipendije Comenius) v Veliki Britaniji, ki je posebej zasnovano za predšolske 

vzgojitelje, ki želijo poučevati angleški jezik. 
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Poljska  

Učni jezik je poljščina. Na predšolski stopnji lahko poučujejo učitelji ali vzgojitelji, ki so 

diplomirali na prvi stopnji ali zaključili magisterij na drugi stopnji. Vsi jezikovni učitelji 

pripravniki, ki so se izobraževali na pedagoški fakulteti, imajo obvezne tečaje za poučevanje 

tujega jezika na predšolski stopnji. Nekateri oddelki za predšolsko vzgojo na visokošolskih 

zavodih nudijo dodatno izobraževanje za poučevanje tujega jezika na predšolski stopnji. 

Učitelji so tako usposobljeni za poučevanje tujega jezika na predšolski in nižji primarni 

stopnji. Poučevanje tujih jezikov na predšolski stopnji je neobvezno. Podatki o deležu 

učiteljev in drugega osebja, ki poučujejo tuji jezik na predšolski stopnji, še niso na voljo.  

Portugalska 

Bodoči predšolski vzgojitelji morajo zaključiti visokošolski študij (univerza ali politehnika). 

Trenutno študij predšolske vzgoje vključuje tuji jezik in je izbirni predmet. Večina študentov 

se odloči za angleščino. Za poučevanje jezikov na predšolski stopnji ni posebnega 

usposabljanja. Vzgojitelji se lahko odločijo za usposabljanje na delovnem mestu. Učenje 

tujega jezika v vrtcih je lahko obvezno ali izbirno, odvisno od vrtca. Otroci se učijo večinoma 

angleški, v nekaterih primerih tudi španski jezik. 

Slovaška 

Učni jeziki so slovaščina, madžarščina, ukrajinščina, ruščina, angleščina, francoščina in 

bolgarščina. Strokovni delavci, zaposleni v vrtcih, zaključijo srednjo pedagoško poklicno šolo 

ali univerzitetni program prve oz. druge stopnje. Spodbuja se učenje angleškega, nemškega, 

francoskega, delno tudi ruskega in španskega jezika. Učenje tujega jezika na predšolski 

stopnji ni obvezno. Nizka raven usposobljenosti vzgojiteljev v predšolski vzgoji na področju 

tujih jezikov predstavlja največji problem. V vrtcu poučujejo tuji jezik predšolski vzgojitelji 

in učitelji, ki so bili za to posebej usposobljeni. Prej so poučevali tuji jezik v vrtcu naravni 

govorci, ki pogosto niso imeli nobene jezikovne izobrazbe in prakse s poučevanjem 

predšolskih otrok. Na podlagi tega dejstva je Ministrstvo za šolstvo določilo minimalne 

standarde za poučevanje tujega jezika v vrtcu (srednje poklicno izobraževanje in državni izpit 

iz ciljnega tujega jezika). 

Združeno kraljestvo (Anglija) 

V Angliji je široka paleta različnih vrst izvajalcev varstva in vzgoje otrok, vendar so določili 

minimalne standarde za osebje, ki dela z otroki. Učenje tujih jezikov sicer poteka, vendar ni 

obvezno na predšolski stopnji (ni natančnih podatkov o tem). V ospredju je učenje angleščine 

otrok, ki so priseljeni ali z manjšinskim ozadjem. Anglija je v ta namen sprejela številne 

ukrepe, da bi izboljšala jezikovno kompetentnost otrok, katerih angleščina ni prvi jezik. 

Kot je razvidno iz tega poglavja je učenje tujega jezika na predšolski stopnji v Evropi  še zelo 

neurejeno ter profili učiteljev so zelo različni, kar vpliva na (ne)kakovost učenja tujega jezika 

na tej stopnji. Države bi morale posvetiti več pozornosti izobraževanju vzgojiteljev za 

poučevanje tujega jezika, s tem bi pripomogle k dvigu kakovosti učenja tujega jezika na 

predšolski stopnji.  
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2.4 ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV V SLOVENIJI 

Zgodnje učenje tujega jezika v Sloveniji se pojavlja v različnih oblikah, npr. kot interesna 

dejavnost, kot del pouka, v jezikovnih tečajih, in se prične na različnih stopnjah (Dagarin 

Fojkar, b. l.). 

V Sloveniji je najpogostejša oblika poučevanja tujega jezika na predšolski stopnji tečaj, po 

zaključenem izvajanju kurikula v vrtcu, ki ga plačajo starši in ga večinoma izvajajo zunanji 

izvajalci. Druga najpogostejša oblika je t. i. integrirano poučevanje tujega jezika, ki ga 

izvajajo vzgojitelji s certifikatom o znanju tujega jezika (Bela knjiga, 2011).  

V vrtcih po Sloveniji se že vrsto let uvaja učenje tujega jezika predvsem na željo staršev. 

Namen projekta (Priprava dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v 

vrtcu kot izbirne dejavnosti in v povezavi z njim priprava strokovnih podlag za študijski 

program za izpopolnjevanje vzgojiteljev), ki ga je vodila Fanika Fras Berro (b. l.) je bil 

vrtcem pomagati v njihovem prizadevanju, da bi pri uvajanju različnih oblik zgodnjega učenja 

tujega jezika izboljšali kakovost in zagotovili večjo strokovnost. V predšolskem obdobju so to 

prva srečanja otrok s tujim jezikom, na osnovi katerih si otrok izoblikuje določeno predstavo, 

pridobi si temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike. Improvizacije in zasilne rešitve na 

operativni ravni so lahko namreč škodljive.  

Fanika Fras Berro, vodja projekta »Tuji jeziki v vrtcih 2007«, je s sodelavci Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo objavila poročilo anketne raziskave. V raziskavi je sodelovalo 123 

ravnateljev in ravnateljic vrtcev. V šolskem letu 2007/2008 je potekalo izvajanje tujega jezika 

kot dodatna dejavnost v 66 vrtcih (53,7 %), pri tem je najpogostejša praksa enkrat tedensko 

(66,7 %). Tujega jezika niso izvajali  v 57 vrtcih (46,3 %).Velika večina ravnateljev (80,3 %)  

vrtcev, v katerih v šolskem letu 2007/2008 izvajajo tuji jezik kot dodatno dejavnost, je 

odgovorila, da izvajajo tuji jezik na pobudo staršev otrok. Večina izvajalcev tujih jezikov kot 

dodatne dejavnosti v vrtcu je zunanjih sodelavcev (80,3 %). Rezultati raziskave so pokazali, 

da je največ izvajalcev tujega jezika v vrtcu učiteljev tujega jezika (69,7 %), v katerih izvajajo 

tuji jezik kot dodatno dejavnost (Fanika Fras Berro in Deutsch, 2007). 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (b. l.) prav tako navajata raziskavo o jezikih v vrtcih, ki 

je bila izvedena v slovenskih vrtcih. Vprašalnik o jezikih v vrtcu je bil poslan v 166 vrtcev. V 

šolskem letu 2009/2010 je poučevanje tujega jezika potekalo v 63 (47,4 %) vrtcih. V 22 vrtcih 

(34,9 %) so se tuji jezik učili vsi otroci iz posameznega oddelka; v 40 vrtcih (63,5 %) pa nekaj 

otrok iz posameznega oddelka. V raziskavi so sodelovali ravnatelji
4
 vrtcev (133) in vzgojitelji 

predšolskih otrok (373). Kako poteka poučevanje in katerih tujih jezikov se učijo otroci v 

vrtcih, si bomo podrobneje pogledali s pomočjo odgovorov, ki so jih podali ravnatelji. 

Na vprašanje, v kakšni obliki poteka poučevanja tujega jezika v njihovem vrtcu, so ravnatelji 

odgovorili (prav tam): 

‒ tečaj po zaključenem izvajanju kurikula, ki ga plačajo starši (49,2 %), 

‒ tečaj, ki poteka v okviru izvedbenega kurikula in ga plačajo starši (11,1 %), 

‒ tečaj, ki poteka v okviru izvedbenega kurikula in ga starši ne plačajo posebej (23,8 %), 

‒ kot integrirano poučevanje tujega jezika oz. kot jezikovna kopel (30,2 %). 

                                                 
4
 Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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Ravnatelji so povedali, da se otroci v njihovem vrtcu učijo (prav tam): 

‒ angleščino: 52 (82,5 %), 

‒ nemščino: 16 (25,4 %), 

‒ italijanščino: 6 (9,5 %), 

‒ drugo: osnovno besedišče nem., ital., hrv.: 1 (1,6 %).  

Vzgoja in izobraževanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji je sestavni del sistema 

vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Modela vzgoje in izobraževanja sta vzpostavljena na 

narodno mešanem območju v Prekmurju in slovenski Istri, kjer se slovenski otroci učijo 

madžarski in italijanski jezik (Bela knjiga, 2011).  

Raziskave na tem področju in pregled učenja tujega jezika na predšolski stopnji predstavlja 

izhodišče za oblikovanje jezikovnih politik v prihodnosti. Spremembe na področju jezikov 

lahko opazimo tudi na primarni stopnji izobraževanja. Brumen in Dagarin Fojkar (2012: 39) 

pravita, da se je primarno izobraževanje tujega jezika v Sloveniji postopoma uvajalo v poznih 

osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih. Interes staršev je bil zagotoviti otrokom 

kakovostno izobraževanje, namreč zavedali so se, da je znanje tujih jezikov postalo zelo 

pomembno za mednarodno sporazumevanje. Otroci so se prej učili angleščino ali nemščino 

od petega razreda osemletne osnovne izobrazbe. Od poznih osemdesetih se je poučevanje 

nemščine in angleščine formalno začelo v četrtem razredu. Prvi tuji jezik (angleščina ali 

nemščina) je trenutno od septembra 2013 uveden v prvi razred osnovne šole v obliki 

pilotskega programa do šolskega leta 2015/2016, ko bo uveden v vseh slovenskih šolah. V 

prvem razredu se bo izvajal kot neobvezni izbirni predmet, začelo pa se je že tudi postopno 

uvajanje tujega jezika kot obvezni predmet v drugem razredu.  

Za učenje tujih jezikov je na predšolski in začetni osnovnošolski stopnji veliko zanimanja, 

zato bi bilo to učenje smiselno zakonsko urediti, kar pomeni poenotiti začetek učenja tujega 

jezika in tako omogočiti vsem enakovredne pogoje za tujejezikovno učenje. Med cilje za 

prihodnost lahko štejemo boljšo jezikovno izobrazbo učiteljev na zgodnji stopnji, boljšo 

povezanost med različnimi šolami ter nižanje uvajanja tujega jezika na predšolsko stopnjo. Z 

zakonsko ureditvijo zgodnjega učenja se bo lahko tudi Slovenija s postopnostjo in 

sodelovanjem vseh ključnih akterjev približala končnemu cilju (Dagarin Fojkar, 2009).  

Potrebno je torej več novejših in obsežnejših raziskav o učenju tujega jezika na področju 

predšolske vzgoje ter pregled dobrih praks v tujini. To bi pomagalo pri oblikovanju jezikovne 

politike v Sloveniji na tej stopnji in prispevalo k prenovi univerzitetnih programov predšolske 

vzgoje ter razširjanju kurikula za vrtce.  

2.5 TUJI JEZIK IN KURIKULUM ZA VRTCE 

V zadnjih letih je bila na področju jezika izpostavljena problematika poučevanja tujega jezika 

v vrtcih. Poučevanje tujega jezika v vrtcih poteka na različne načine. Na tem področju je bilo 

sicer izvedenih več manjših projektov, ki bi pripomogli k sistemski ureditvi poučevanja tujega 

jezika v vrtcu (Bela knjiga, 2011: 86). 

Slovenija je zavezana k reševanju problematike na področju zgodnjega učenja jezikov, čeprav 

je v Beli knjigi (prav tam) navedeno, da v nobeni od držav članic Evropske unije poučevanje 

tujega jezika ni rešeno sistemsko, tudi ni vgrajeno v kurikulum za vrtce in tako obvezno za 

vse otroke.  
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Nekatera prizadevanja za izvajanje učenja tujega jezika v kurikulu vrtca lahko najdemo tudi v 

obliki projekta inovativne mreže, obogatenega s strategijami akcijskega raziskovanja. Pod 

nadzorom Zavoda za šolstvo in Pedagoške fakultete v Mariboru se je projektu, ki je trajal dve 

šolski leti, priključilo dvanajst vrtcev v severovzhodnem delu Slovenije. Cilj je bil vključiti 

tuji jezik med druga področja kurikula. Raziskave so pokazale, da so bili otroci zelo 

motivirani nad učenjem tujega jezika, ki je potekalo s pomočjo priljubljenih dejavnosti v 

vrtcu. Nekateri otroci so omenili tudi dejavnike, ki so jih motili pri učenju in zato niso marali 

učenja tujega jezika. V končnem poročilu je bilo zaznati pri otrocih in vzgojiteljih potrebo po 

učenju v prijetnem, varnem in spodbudnem okolju. Vzgojitelji so se iz tega akcijskega 

raziskovalnega projekta naučili, kako pomembno je skrbno načrtovanje učne ure, ki vključuje 

igrive vsebine iz kurikula ter obvladanje ciljnega jezika (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012: 

32). 

Pinter (2006) pravi, da je tuji jezik lahko naravno vključen med področja izvedbenega 

kurikula. Prednost tega je, da učitelji poznajo otroke in njihove potrebe, kajti k uspešnemu 

učenju prispeva tudi varno in spodbudno okolje. Učenje lahko tako poteka tudi večkrat na 

teden, kajti študije so pokazale, da je takšno učenje uspešnejše (Edelenbos, Johnstone in 

Kubanek, 2006). V Beli knjigi (2011) je bilo namreč ugotovljeno, da, neodvisno za kakšne 

oblike poučevanja v vrtcu gre, se le-te izvajajo najpogosteje enkrat tedensko. 

Ko je tuji jezik uveden v vzgojno-izobraževalne ustanove, je velikokrat učenju namenjeno le 

majhno število učnih ur v tednu in učenci imajo omejene možnosti usvajanja jezika zunaj 

razreda. V okolju, kjer je jezik integriran v kurikulum, dosegajo učenci boljše rezultate, kajti 

ciljnemu jeziku so izpostavljeni dlje časa med tednom (Pinter, 2011: 86).  

Smernice nacionalnega kurikuluma v danih kontekstih določajo število ur v tednu za učenje 

tujega jezika. Kot pravi Pinterjeva (2006: 39) se je v zgodnjem obdobju boljše učiti tuji jezik 

trideset minut na dan kot pa dve uri na teden. 

Johnstone (2009: 37) omenja ključne pogoje za uspeh zgodnjega učenja jezika. Napredki na 

tem področju so odvisni od modela sprejetega kurikula, zato je pomembno, da je jasno, kateri 

model zgodnjega učenja se izvaja, s katerim procesom poučevanja in učenja se usklajuje in 

kakšen napredek je pričakovati. Preprosta predpostavka, da bo vse dobro samo zato, ker je 

bila začetna starost znižana, je lahko povod za zmedo.  

Ti ključni pogoji vključujejo dolgoročno načrtovanje politike, da bi dosegli 

trajnostni razvoj, zagotavljanje ustrezno usposobljenih učiteljev, ki imajo med drugim odličen 

naglas in intonacijo, podpiranje strokovnega razvoja učiteljev na delovnem mestu, ustanovitev 

procesov in struktur za zagotavljanje kontinuitete učenja od začetka skozi primarno ter 

sekundarno izobraževanje itd. (Johstone, 2002). 

Rixon (2013: 13) je v obsežnejši raziskavi zajela vprašanje o statusu poučevanja angleškega 

jezika v zgodnjih letih. Namen je bil raziskati, v katerih od držav, ki so bile vključene v 

raziskavo, se začne učenje tujega jezika pred uradnim začetkom osnovne šole. Poučevanje 

tujega jezika na predšolski stopnji lahko poteka v sklopu formalnega kurikula ali pa poteka 

neformalno. Avtorica navaja 14 primerov, kjer je učenje tujega jezika na predšolski stopnji 

del uradnega kurikula  oz. učnega načrta. Zgodnje učenje tujega jezika je torej obvezno za 

predšolske otroke v različnih delih sveta, npr. v Armeniji, Kamerunu, na Kitajskem: v Hong 

Kongu, Gruziji, Indiji: v Tamil Nadu, v Jordaniji, Kazahstanu, Namibiji, na Severnem Cipru, 

v Pakistanu, Katarju, Sierri Leone, na Švedskem in v Uzbekistanu. Več kot polovica 
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anketirancev, ki so bili vključeni v raziskavo, je tudi povedala, da zgodnje učenje tujega 

jezika ni del uradnega kurikula, vendar se poučuje na tej stopnji. V naslednjih državah učenje 

tujega jezika na predšolski stopnji zagotavlja zasebni sektor. Te primere lahko najdemo v 

Braziliji, Kolumbiji, Egiptu, Grčiji, Indiji: Goa, Indoneziji, na Kosovu, v Palestini, Peruju, 

Romuniji, Senegalu, Srbiji, Južni Koreji, Španiji, na Tajskem, v Turčiji, Združenih arabskih 

emiratih, Venezueli in Zambiji (prav tam). 

Raziskava torej kaže, da je učenje tujega jezika na predšolski stopnji v javnih in zasebnih 

vrtcih zelo razširjeno po svetu in se razlikuje glede sistemskih ureditev v določenih državah. 

V Sloveniji najdemo tudi prizadevanja, da bi učenje tujega jezika postalo del kurikula za vrtce 

in tako postalo dostopno za vse otroke. 

Predlagane rešitve na področju kurikula za vrtce 

‒ V Kurikulu za vrtce (1999) se ohranijo obstoječa področja dejavnosti: jezik, 

matematika, umetnost, družba, narava in gibanje. 

‒ Vrtec mora ponuditi poučevanje tujega jezika. Tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne ure, 

ki jih v času bivanja otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. 

Za namene izvajanja dejavnosti se oblikujejo skupine otrok. Vse skupine morajo biti 

primerno velike, da bi se otroci lahko učili jezika v skladu z načeli komunikacijskega 

modela.  

‒ Dodatne ure za poučevanje tujega jezika so namenjene otrokom v zadnjem letu pred 

vstopom v šolo. Dodatne dejavnosti potekajo v času bivanja otrok v vrtcu, torej tudi v 

času izvajanja kurikula. Število ur, namenjenih za poučevanje tujega jezika, je dve 

šolski uri tedensko (priporočljiva je delitev ur na vsaj dve enoti, npr. dvakrat tedensko 

po 45 minut). 

‒ Izvajanje dodatnih ur na področju jezika zagotovi država. 

‒ Tuji jezik poučujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki (merila določijo jezikoslovne 

stroke); za te namene dobi vrtec dodatna sredstva.  

‒ V vrtcu se poučuje en tuji jezik, in sicer praviloma angleščino. Poučuje se lahko tudi 

nemščina, kjer je ta jezik posebnega pomena. To na predlog lokalnih skupnosti določi 

pristojno ministrstvo.  

‒ Za poučevanje tujega jezika morajo biti pripravljena in na Strokovnem svetu za 

splošno izobraževanje sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni učni 

pripomočki in gradiva (pripravijo jih jezikoslovne stroke v povezavi z 

razvojnopsihološko in pedagoško stroko) (Bela knjiga, 2011: 88–89). 
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2.6 RAZLOGI IN PREDNOSTI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA 

JEZIKA 

Obstaja več razlogov za uvajanje zgodnjega učenja tujega jezika. Med glavnimi razlogi so 

razširjena domneva, da se je boljše učiti tuji jezik v zgodnjem obdobju, in vse večje 

povpraševanje po angleščini, ki je posledica gospodarske globalizacije, ter pritiski staršev, ki 

želijo, da bi njihovi otroci imeli družbeno in gospodarsko korist od učenja tujega jezika 

(Garton idr., 2011: 4). 

Eden od razlogov, zakaj začeti z zgodnjim učenjem tujih jezikov, je tudi povečanje 

mobilnosti. Za posameznike, ki živijo v Evropi, znanje jezikov omogoča več možnosti za 

bivanje in iskanje službe v drugih državah. Evropska strategija za večjezičnost spodbuja 

državljane Evropske unije, da se poleg maternega jezika naučijo še dva tuja jezika (Gürsoy, 

2011: 760). 

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za spodbujanje večjezičnosti in učenja jezikov v 

Evropski skupnosti: Evropski kazalnik jezikovnih kompetenc (2005 in 2008) predstavi razloge 

za spodbujanje večjezičnosti in učenja jezikov od zgodnjega otroštva naprej. Večjezičnost je 

pomembna za vse članice Evropske unije, ker (Pižorn, 2009: 14):  

‒ pospešuje sporazumevanje in boljše medsebojno razumevanje;  

‒ oblikuje »ljudsko« Evropo in družbo znanja, ki sta cilja Lizbonske strategije, in kjer bi 

se vsi državljani sporazumevali v najmanj treh jezikih (materni jezik in dva tuja 

jezika); 

‒ prispeva k razumevanju in komuniciranju v dodatnih jezikih in s tem k udejanjanju 

višje ravni jezikovnega znanja, ki je zelo pomembno za učinkovitejšo porazdelitev 

delovne sile v Evropi; 

‒ prispeva k boljšemu in bolj razširjenemu znanju tujih jezikov, ki je cilj ocenjevanja 

kakovosti evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja; 

‒ se je Evropski svet v Barceloni marca 2002 zavzel za uvedbo kazalnika jezikovnega 

znanja, s katerim bi odpravili trenutno pomanjkanje podatkov o jezikovnih in 

sporazumevalnih zmožnostih državljanov Evropske unije;  

‒ mora Evropska unija kljub temu, da je akcijski načrt »Spodbujanje učenja jezikov in 

jezikovne raznolikosti« pozitiven korak v smeri doseganja barcelonskega cilja (M+2), 

povečati prizadevanja na tem področju; 

‒ je treba določiti zanesljive kazalnike posameznih stopenj znanja tujega jezika; 

‒ je po podatkih Komisije povprečno število tujih jezikov, ki se poučujejo na srednjih 

šolah, daleč od cilja, ki ga je zastavil Evropski svet v Barceloni o večjem 

obvladovanju osnovnih veščin, predvsem s poučevanjem dveh tujih jezikov od 

zgodnjega otroštva naprej. 

Na vprašanje, kdaj naj bi začeli s poučevanjem tujega jezika, poskušajo strokovnjaki 

odgovoriti na več načinov. Velikokrat naletimo na predpostavko, da je boljše začeti s 

poučevanjem zgodaj (angl. »the younger the better«). Kot pravi Brumen (2003: 22), preden 

lahko potrdimo to predpostavko, moramo odgovoriti na vprašanja: 

‒ Kako poteka pridobivanje temeljnih jezikovnih znanj v primerjavi s pridobivanjem 

temeljnih jezikovnih znanj starejših otrok? 

‒ Kaj pravijo raziskave o kritičnem obdobju za učenje jezikov? 
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‒ Kako se učenje tujega jezika prepleta z otrokovim razvojem in učenjem in kakšne so 

kognitivne, vedenjske in učne prednosti zgodnjega učenja jezika?  

 

Strokovnjaki, ki preučujejo možgane, priporočajo čim hitrejše in vsestransko spodbujanje 

sinaps, kot je npr. učenje jezika, ki bi moralo potekati že v vrtcu. Raziskave potrjujejo, da 

otrok že v starosti med tretjim in četrtim letom prepozna tuji jezik, v drugem letu starosti pa je 

v tujem jeziku že sposoben izpeljati tekoči govor. Zato velja, da če se otrok sreča s tujim 

jezikom že v vrtcu, ga bo hitro pridobil, ker že pozna pravila komunikacije. Novejše 

znanstvene raziskave potrjujejo, da je čas med tretjim in petim letom najidealnejši za 

usvajanje tujega jezika, prednosti tega pa se kažejo skozi vse življenje. Zaradi omenjenih 

številnih prednosti se spodbuja učenje tujega jezika v otroštvu tudi v Sloveniji, kjer sledimo 

naravnemu zaporedju in strategijam pridobivanja maternega jezika (Brumen, 2009: 66–69). 

Pižorn (2009: 19) dodaja, da je učenje jezika uspešno, če ga otroci rabijo v različnih govornih 

položajih in funkcijah. Ugotovitve kažejo, da je učenje dodatnega jezika v predšolskem 

obdobju otrokova prednost in ne ovira v razvoju. 

Johnstone (2002) prav tako pravi, da obstaja potencialna prednost za tiste otroke, ki začnejo z 

učenjem tujega jezika zgodaj. Pogoji, kot sta ustrezno poučevanje in zadostna količina časa 

izpostavljenosti jeziku vsak teden, lahko pomagajo otroku pridobiti zvočni sistem, slovnico in 

druge jezikovne komponente. Drugi tehtni razlog za zgodnji začetek je, da je tako več časa na 

voljo za uvajanje drugih jezikov pozneje in to spodbuja pomembne otrokove lastnosti, kot so  

pismenost, poznavanje jezika in osebni razvoj (socialni, čustveni, psihomotorični in 

kognitivni) ter vpliva na oblikovanje otrokove večjezične in večkulturne identitete). 

Spoznanja nevrobiologije, nevrodidaktike, nevrolingvistike in psihologije, ki temeljijo na 

raziskovanju človeških možganov, potrjujejo tezo o prednostih učenja tujega jezika v 

predšolski dobi (Brumen, 2009: 65). Johnstone (2002) dodaja, da prednosti otrok, ki so začeli 

z učenjem v predšolski dobi, morda ne bodo takoj razvidne. Otroci lahko tudi zaostajajo v 

stopnji učenja za nekaj časa, vendar pa lahko te prednosti v daljšem časovnem obdobju 

pripomorejo k uspehu. 

Johnstone (2009: 33) meni, da je za mlajše otroke značilna relativna enostavnost pri 

pridobivanju zvočnega sistema dodatnega jezika, manj verjetnosti je za jezikovno 

anksioznost, otroci imajo na voljo več časa, njihova kognitivna, jezikovna, čustvena, socialna, 

medkulturna zavest se lahko podaljšajo, da bi jim pomagali oblikovati identiteto, ki je 

drugačna od tistih, ki so začeli kasneje (npr. pri starosti enajst ali dvanajst let je njihova 

identiteta že skoraj oblikovana). Avtor pravi, da imajo tudi starejši otroci prednosti pred 

mlajšimi. Starejši otroci imajo že izoblikovane predstave o svetu, zato jim pri učenju novih 

besed v tujem jeziku, ni potrebno dodatno razlagati pomena besed v nasprotju z mlajšimi, 

imajo več izkušenj s komunikacijskimi spretnostmi in drugimi jezikovnimi dejavnostmi ter 

tako več možnosti za prilagajanje in izkoriščanje strategij za učenje. Tako avtor zaključuje z 

mislijo, da je prednost v zgodnjem začetku učenja jezika ta, da imajo otroci možnosti za 

izkoriščanje prednosti, ki jih ponuja zgodnje in kasnejše obdobje. To je prepričljiv argument 

za zgodnje učenje tujega jezika, če so okoliščine take, da se ključni pogoji za uspeh lahko 

vzpostavijo. 

Če primerjamo mlajše in starejše otroke pri učenju tujega jezika, se nam zdi, da starejši otroci 

na začetku napredujejo hitreje zaradi strategij, ki so jih razvili. Vendar imajo na daljši rok 

otroci, ki so začeli z učenjem zgodaj, več možnosti, da dosegajo večji napredek na tem 

področju. Študije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem rezultatov pri učenju tujega jezika, 
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ugotavljajo, da tisti, ki so začeli z učenjem tujega jezika pozneje, velikokrat ne dosegajo 

stopnje naravnega govorca. Medtem ko se govor tistih, ki so se začeli učiti tuji jezik v 

zgodnjem otroštvu, bolj približa stopnji naravnega govorca. Torej bi lahko sklepali, da je 

končna stopnja doseganja jezika odvisna tudi od starosti, pri kateri otroci začnejo z učenjem 

tujega jezika. Vendar je težko zaradi kompleksnosti raziskav delati prehitre zaključke. Večina 

teh študij je bilo namreč izvedenih na priseljencih, kjer je bila osredotočenost predvsem na 

izgovarjavi in slovnici. To pa predvsem zato, ker je te vidike jezikovnih kompetenc mogoče 

enostavno in hitro preizkusiti (Pinter, 2011: 57–58). 

Nikolov in Mihaljević Djigunović (2006) dodajata argumente, ki govorijo v prid zgodnjemu 

učenju: 

‒ študije o učenju tujih jezikov, ki so bile narejene na otrocih in odraslih, kažejo, da ima 

lahko čas izpostavljenosti tujemu jeziku ugoden vpliv na končni rezultat, vendar daljša 

izpostavljenost ne zagotavlja samodejno boljših rezultatov; 

‒ v globaliziranem svetu zgodnje učenje lahko prispeva k razumevanju in cenjenju 

različnih kultur, vrednot in drugih jezikov; 

‒ možnost uporabe dveh ali več jezikov lahko poveča kognitivni razvoj in 

metajezikovno zavedanje in tako lahko ugodno vpliva na prvi jezik skozi ozaveščanje 

in spodbuja nadaljnje učenje tujih jezikov. 

 

Kot je razvidno iz naštetih prednosti je velikokrat omenjena starost otrok, zato bomo v 

nadaljevanju podrobneje pregledali hipotezo kritičnega obdobja za učenje jezikov.  

2.6.1 Hipoteza kritičnega obdobja za učenje jezikov 

Hipotezo o kritičnem obdobju (angl. Critical Period Hypothesis) je leta 1967 predlagal 

Lennenberg. Hipoteza je temeljila na domnevah, da obstaja specifičen in omejen čas oz. 

obdobje za usvajanje jezika. Utemeljevanje hipoteze se je izvajalo na podlagi bioloških, 

kognitivnih in afektivnih argumentov (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 34). 

Strokovnjaki so na osnovi bioloških raziskav skušali velikokrat dokazati, da obstaja posebno 

obdobje pridobivanja jezika, v katerem lahko otroci do določene starosti z lahkoto usvojijo 

enega ali več jezikov. Ker so v preteklih letih take in podobne modele biološko utemeljene 

hipoteze kritizirali, zahteva potrditev takšne faze podrobnejše raziskave možganov, 

fizioloških-razvojnih značilnosti človeka ter možnih vzrokov časovno omejene nadarjenosti 

pridobivanja jezika (Brumen, 2003: 29). V raziskavah je starost, pri kateri otroci začnejo z 

učenjem, lažje opredeliti in meriti kot osebnost, nadarjenost ali motivacijo, čeprav je 

raziskovanje povezanosti med starostjo in uspehom učenja tujega jezika prav tako zapleteno 

(Lightbown in Spada, 2006: 68). 

Hipotezo kritičnega obdobja uporabljamo za obdobje, ko govorimo o usvajanju drugega 

jezika, prav tako pa obstaja kritično obdobje za usvajanje prvega jezika. S hipotezo kritičnega 

obdobja označujemo čas v človeškem razvoju, ko se v možganih razvijejo predispozicije za 

uspeh pri učenju jezikov. Razvojne spremembe v možganih vplivajo na znanje in učenje 

jezikov, ki se pojavi po koncu kritičnega obdobja (prav tam).  

Cameron (2001: 14) pravi, da se delovanje možganov tistih, ki so se od zgodnjega otroštva 

dalje učili dveh jezikov simultano, razlikuje od tistih, ki so se začeli učiti tuji jezik po sedmem 

ali osmem letu starosti. Ugotovitve so pokazale, da pri priklicu in aktiviranju jezika delujejo 
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različni deli možganov. Tako lahko najdemo povezave med duševno aktivnostjo posameznika 

in začetkom učenja tujega jezika.  

Brumen (2003: 33) pravi, da nevropsihološke raziskave navajajo, da je struktura mladih 

možganov izredno prilagodljiva, plastična in se oblikuje po svoji aktivnosti. Otrok je tako bolj 

odprt do pridobivanja tujega jezika, ker gre za prilagodljivost možganov oz. za avtomatizacijo 

jezikovnih struktur. Mlajši otroci so pri učenju tujih jezikov bolj sproščeni in lahko posvetijo 

učenju jezikov več časa kot odrasli. Na dolgi rok ima lahko to daljše obdobje učenja jezikov 

pozitivne učinke. Mnogo psiholingvistov je pisalo o tako imenovani »občutljivi dobi«, ki 

omogoča otrokom lažje in hitrejše učenje tujih jezikov (Pinter, 2006).  

Chomsky in njegove ideje so pogosto povezane s hipotezo o kritičnem obdobju. Ta hipoteza 

trdi, da so živali, vključno z ljudmi, genetsko programirani z namenom pridobitve določenih 

vrst znanj in spretnosti v določenih trenutkih v življenju. Zunaj tega obdobja je težko ali 

nemogoče pridobiti te sposobnosti. Otroci, ki v zgodnjem otroštvu niso imeli dostopa do 

jezika (zaradi gluhosti ali skrajne izolacije), nikoli ne bodo v celoti usvojili jezika, če je to 

pomanjkanje trajalo predolgo (Lightbown in Spada, 2006: 17). V literaturi najdemo sicer 

veliko dokazov, da lahko starejši učenci in tudi odrasli z veliko motivacije, predanosti in 

formalnega izobraževanja približajo govor na raven naravnega govorca (Pinter, 2011: 59).  

Pinter (2011: 61) dodaja, da je poleg prvega občutljivega obdobja do sedmega leta starosti 

tudi drugo kritično obdobje za usvajanje jezika, to je med sedmim in sedemnajstim letom 

starosti, v tem času pa se ta občutljivost za usvajanje tujih jezikov postopoma zmanjšuje. 

Raziskovalci opredeljujejo kritično obdobje za učenje in poučevanje tujega jezika med tretjim 

in osmim letom starosti, vendar ocenjujejo, da začetek učenja tujega jezika ni povezan le z 

biološkimi in nevrološkimi značilnostmi, temveč tudi s socialnimi dejavniki (Marjanovič 

Umek, 2009: 75). Doseganje visoke stopnje znanja v drugem jeziku vključuje sposobnosti, 

motivacijo ter ustrezne socialne pogoje za učenje. Nekateri raziskovalci trdijo, da posamezni 

starejši učenci govorijo z naglasom, ker se želijo identificirati s svojo prvo jezikovno kulturno 

skupino. Odrasli ne dobijo vedno enake količine in kakovostnega jezikovnega vnosa, kot ga 

prejmejo otroci v šolskih in vrtčevskih okoljih. Tako odločitev, kdaj naj otroci začnejo z 

učenjem tujega jezika, ne more temeljiti zgolj na dokazih hipoteze kritičnega obdobja, ampak 

je treba pri tem upoštevati še druge dejavnike, ki vplivajo na usvajanje jezika (Lightbown in 

Spada, 2006: 73). Raziskovalci so namreč ugotovili, da je jezikovno okolje, v katerem odrašča 

otrok, močnejši napovedovalec individualnih razlik kot njihova starost prihoda v tuje 

govorečo okolje (Pinter, 2011: 61). 

Učenci, ki so začeli z učenjem tujega jezika na začetku osnovne šole, ne dosegajo vedno na 

dolgi rok večje strokovnosti kot tisti, ki so začeli v adolescenci. Primeri, kot je doseganje 

izjemnih rezultatov posameznikov, ki so začeli z učenjem tujega jezika kot mladostniki ali 

odrasli, pa postavljajo pod vprašaj hipotezo kritičnega obdobja za usvajanje jezikov 

(Lightbown in Spada, 2006: 69).  

Gürsoy (2011: 760) tako opozarja, da večina študij o kritičnem obdobju med seboj ni 

skladnih. Zato so v nadaljevanju predstavljene tri točke, ki se usklajujejo z drugimi študijami: 

‒ ko sta čas in izpostavljenost enaka, odrasli napredujejo hitreje od otrok v skladenjskem 

in morfološkem razvoju; 
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‒ ko sta čas in izpostavljenost enaka, starejši otroci prekašajo mlajše otroke v zgodnjih 

fazah morfološkega in sintaktičnega razvoja; 

‒ učenje jezika v otroštvu na naraven način ima za posledico višjo raven znanja kot pri 

tistih, ki so začeli z učenjem kot odrasli. 

 

Težko je torej najti dokaze za ali proti hipotezi o kritičnem obdobju, kajti skoraj vsi otroci so 

izpostavljeni jeziku v zgodnji starosti. Vendar v zgodovini lahko najdemo nekaj primerov, 

kjer so bili otroci prikrajšani za stik z jezikom. Dva izmed najbolj znanih primerov sta otroka 

Victor in Genie (Lightbown in Spada, 2006: 17). Čeprav primera teh dveh otrok podkrepita 

hipotezo kritičnega obdobja, je težko trditi, da je hipoteza potrjena na podlagi dokazov iz teh 

nenavadnih primerov. Kajti poleg biološke zrelosti je treba upoštevati dejavnike, ki so morda 

prispevali k nezmožnosti usvajanja jezika. Med te dejavnike lahko vključimo poškodbe 

možganov, razvojne zamude ali specifično okvaro jezika (Lightbown in Spada, 2006: 18).  

Preizkus hipoteze o kritičnem obdobju bi bil jasen, če bi bili določeni otroci izpostavljeni 

jeziku že od rojstva, člani druge kontrolne skupine pa bi bili izpostavljeni začetku govora šele 

kot odrasle osebnosti. Vendar takega poskusa ni mogoče izvesti, zato se naše domneve opirajo 

na primere otrok, ki so bili izolirani iz socialnega okolja. Vendar je težko posplošiti zaključke 

na osnovi primerov otrok, ki velikokrat temeljijo na pomanjkanju dokumentov (Brumen, 

2003: 30).  

Uspeh učenja tujega jezika mlajših učencev pa lahko razložimo tudi s tem, da so mlajši učenci 

deležni posebne socialne podpore in prednosti vzgojnega okolja, dobrih izobraževalnih 

priložnosti ter vrstniškega sodelovanja. Vsi ti dejavniki pomagajo olajšati uspešno usvajanje 

jezika v zgodnjem obdobju (Pinter, 2011: 65). Gürsoy (2011) zaključuje razpravo o kritičnem 

obdobju s tem, da pravi, da ne samo starost, ampak tudi čustveni ter drugi dejavniki vplivajo 

na uspeh.  

Veliko ljudi, ki še nikoli ni slišalo za hipotezo kritičnega obdobja, sicer verjame, da je bolje 

začeti z učenjem tujega jezika čim prej (angl. »younger is better«). Vendar pa tako izkušnje in 

raziskave kažejo, da lahko starejši učenci dosegajo prav tako visoko raven strokovnosti v 

tujem  jeziku. Poleg tega je pomembno premisliti o ciljih programa poučevanja in kontekstu, 

preden se tuji jezik uveljavlja v učni načrt v zgodnjem obdobju (Lightbown in Spada, 2006: 

73). Tako lahko zaključimo, da nekatere študije, ki so bile izvedene na podlagi kritičnega 

obdobja, podpirajo hipotezo, medtem ko druge poskušajo razlagati uspešnost učenja jezikov 

še z drugih vidikov. Vsako obdobje ima določene prednosti in slabosti, zato težko govorimo 

le enemu v korist. Uvajanje tujega jezika v predšolsko obdobje pa bi moralo biti 

vzpostavljeno na sodobnih dognanjih o usvajanju jezika ter ob izpolnjenih ključnih pogojih za 

učenje.  

2.7 IZHODIŠČA ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA 

Metodologija poučevanja tujih jezikov v otroštvu izhaja iz različnih področij: razvoja otroka, 

teorij učenja, razvoja prvega jezika ter drugega in tujega jezika v različnih okoljih. Temeljni 

cilj je otroke skozi igrivo metodologijo, jezikovno, psihološko in kulturno, pripraviti na 

učenje jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 30). 

Čok in drugi (1999: 15) navajajo, da izhodišča za pouk tujih jezikov v otroštvu in 

predadolescenci oblikujemo: 



 

34 

 

‒ na osnovah otrokovega jezikovnega, spoznavnega, čustvenega, duševnega in 

družbenega razvoja (razvojna psihologija, sociologija); 

‒ na njegovih predispozicijah za učenje jezikov (specialna inteligentnost, spoznavni stili, 

vrste mišljenja in spoznavanja, razlike med spoloma) ter pogojih, ki so mu razvoj teh 

dispozicij omogočali (diferencialna psihologija, pedagoška psihologija); 

‒ na posebnostih ciljnega jezika (splošno in primerjalno jezikoslovje, didaktika tujega 

jezika); 

‒ na dejanskih možnostih rabe tujega jezika v otrokovem neposrednem okolju 

(etnolingvistika in sociolingvistika). 

 

Zgodnje učenje tujih jezikov lahko pomaga otrokom razviti pozitiven odnos do drugih ljudi in 

kultur, ki uporabljajo drug jezik. Ustvarja priložnosti za razvoj sprejemanja in razumevanja 

drugih. Kritiko in sodbe ter občutek večvrednosti bi tako nadomestilo sprejemanje in 

tolerantnost do razlik. S tega vidika lahko torej trdimo, da vsebuje zgodnje učenje tujega 

jezika dejavnike, ki pospešujejo proces učenja (Gürsoy, 2011). 

Nikolov in Mihaljević Djigunović (2006) poudarjata, da morajo biti za zgodnje uspešno 

učenje izpolnjeni naslednji pogoji: 

‒ otroci morajo imeti pozitiven odnos do učenja tujega jezika; 

‒ vsebina in metodologija programov morata biti primerna za učenje otrok; 

‒ potrebni so usposobljeni učitelji, ki zelo dobro obvladajo materni in tuji jezik ter znajo 

uspešno implementirati metodologijo, ki je primerna starosti otrok. 

 

Prvi oz. materni jezik ima v življenju posameznika pomembno vlogo. Na oblikovanje njegove 

osebnosti vpliva v postopkih identifikacije. V medsebojnih vplivanjih zunanjih dejavnikov se 

ob uporabi jezika oblikujeta tudi njegova narodnostna in kulturna identiteta, zato je še posebej 

občutljivo področje izbire in načrtovanja jezikov v zgodnjem otroštvu (Čok, 2009: 141). 

Zgodnje učenje tujega jezika in drugih vsebin je potrebno načrtovati celostno, kjer bo 

upoštevan družbeni, duševni, čustveni, kognitivni in telesni kontekst. Celostni pristop se 

približa naravnemu usvajanju jezika in tako vpliva na razvoj ter na pozitivno doživetje otroka 

(Brumen, 2009: 11).  

Johnstone (2002) dodaja, da je za aktiviranje intuitivne sposobnosti za drugi jezik, kot jo 

imajo majhni otroci, pomembno, da se omogoči zadostna količina za potrebno količino vnosa 

tujega jezika in interakcij v tujem jeziku. Zgodnje učenje tujega jezika ne bo izpolnilo svojih 

pričakovanj zgolj zaradi pripravljenosti učiteljev za poučevanje in ob predpostavki »mlajši = 

boljše«, ampak morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. V mnogih primerih bo prišlo do 

velikih stroškov pri izpolnjevanju teh pogojev, zato je temeljnega pomena politična volja in 

razvoj dolgoročnega pristopa. Sodelovanje v mednarodnih projektih na različnih področjih pa 

lahko prav tako spodbuja učenje tujega jezika. 
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2.8 CILJI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA 

Primarni cilj zgodnjega učenja tujih jezikov je jezikovno, duševno in kulturno pripraviti 

otroka na učenje tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Vsakršna izbira načina poučevanja je odvisna od ciljev, ki jih želimo doseči. Cilje poučevanja 

tujega jezika v otroštvu lahko delimo na splošne cilje in cilje, ki se udejanjijo s poučevanjem 

(Čok, 1999). 

Cilje lahko razdelimo v tri skupine: splošni cilji, cilji učenja ter operativni cilji. Splošni cilji 

so dolgoročno oblikovani cilji, za katere je pomembno predvsem, da so jasno opredeljeni. 

Med splošne cilje, ki jih udejanjajo predšolski otroci, štejemo (prav tam): 

‒ otrok razvija osebnost in bogati pozitivne učne izkušnje in intelektualne sposobnosti 

ter pridobiva čustvene, moralne in etične vrednote; 

‒ otrok razvija možnost socialnega učenja in samostojnosti; 

‒ otrok razvija zanimanje za tuji jezik in pridobiva dolgoročno motivacijo ter 

pripravljenost za učenje tujega jezika; 

‒ otrok se sooča z jezikovno in kulturno raznolikim svetom ter razvija pozitiven odnos 

do različnosti v okolju; 

‒ otrok poglablja zavest o jeziku kot sporočanjskem sredstvu in jezikovnem sistemu, kar 

posredno ugodno vpliva na usvajanje slovenskega jezika v tujem jeziku. 

 

Med cilje zgodnjega poučevanja tujega jezika na predšolski stopnji štejemo senzibilizacijo 

tujega jezika oz. celostno pridobivanje tujejezikovnih struktur v uvajalnem obdobju 

(razvijanje slušnih sposobnosti in ustnega sporočanja), odkrivanje in razvijanje lastnih 

strategij učenja ter poglabljanje zavesti o materinščini (Brumen, 2003: 11). 

2.9 PRIPOROČILA ZA ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Namen učenja tujih jezikov je danes nekaj praktičnega ter uporabnega, kot je spoznavanje 

drugih kultur, drugačnih načinov razmišljanja in vrednot (Byram, 2009: 119). Potrebne pa so 

tudi raziskave, da bi lahko določili realne cilje. Prav tako je treba raziskati, kako sposobnosti, 

stališča, motivacija, zaskrbljenost ter drugi dejavniki prispevajo k rezultatom skozi čas. 

Koristno bi bilo preučiti, kako mlajši otroci razvijajo kognitivne sposobnosti, in kako učenje 

tujega jezika prispeva k odprtosti ter prijaznosti do drugih kultur. Preučiti bi bilo treba tudi 

druge jezike. Vloga maternega jezika je bila zanemarjena, zato je treba raziskati, kako poteka 

interakcija med več jeziki. Potrebno je tudi preučiti, kakšen vpliv ima na učenje 

izpostavljenost tujemu jeziku zunaj izobraževalnih ustanov, ki prav tako prispeva k razvoju 

jezika. Koristno bi bilo določiti minimalne kriterije za šole, izobraževanje učiteljev in prakse 

v učilnicah, da bi se lahko izognili pastem preteklosti (Nikolov in Mihaljević Djigunović, 

2006). 

Študija, ki je preiskovala prakse zgodnjega učenja po svetu (angl. Investigating Global 

Practices in Teaching English to Young Learners), je odkrila široko paleto dejavnikov, ki 

vplivajo na poučevanju angleščine. Mnogo učiteljev iz različnih držav in kontekstov opisuje 

podobne dejavnike. Avtorji Garton, Copland in Burns (2011: 17) tako podajajo priporočila, ki 

so nastala na podlagi rezultatov študije: 
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‒ izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ki poučujejo mlajše otroke, je treba 

konstantno krepiti (programi usposabljanja naj bi bili za učitelje brezplačni, 

kratkotrajni in osredotočeni na poučevanje mlajših učencev);  

‒ treba je najti boljše možnosti za deljenje idej in izkušenj za učitelje zgodnjega učenja 

angleškega jezika na državni in mednarodni ravni (skupine, ki delujejo na lokalni 

ravni, tečaji za učitelje, vzpostavitev mednarodne spletne strani, kjer lahko učitelji 

delijo svoje izkušnje in ideje);  

‒ za številne učitelje obstaja znatna potreba po izboljšanju jezikovnih spretnosti pri 

uporabi angleškega jezika (krepitev strateških povezovanj z lokalnimi 

univerzami  in ustanovami za usposabljanje v angleškem jeziku, zagotavljanje 

usposabljanja s poudarkom na uporabi angleščine pri poučevanju ter prednostih in 

slabostih uporabe prvega in drugega jezika, spodbujanje nadaljnjih raziskav na tem 

področju); 

‒ treba je priskrbeti več pripomočkov za poučevanje mlajših otrok (dostopnost 

pripomočkov je še posebej pomembna za revne države in šole, ki si teh sredstev ne 

morejo privoščiti, pripomočki pomagajo učiteljem pri poučevanju, motivirajo učence 

in razvijajo njihovo ustvarjalnost); 

‒ raziskave na področju zgodnjega učenja in dobre prakse izvedbenega kurikula lahko 

prispevajo k izboljšanja učne izkušnje otrok in pomagajo pri oblikovanju jezikovnih 

politik. 

 

Potrebnih je več raziskav na številnih področjih, ki so osredotočene na kakovost učne izkušnje 

v daljšem časovnem obdobju. Pri tem gre za vključevanje jezikovnih in afektivnih 

dejavnikov, ki prispevajo k razvijanju jezika v različnih jezikovnih kontekstih. Potrebno bi 

bilo pregledati primere dobrih in slabih praks pri poučevanju, na kakšen način otroci in 

učitelji uporabljajo določeni jezik, kako poteka interakcija med njimi, kako gradijo otrokovo 

znanje, kakšne materiale uporabljajo ter kakšno vlogo imajo otroci pri tem procesu. Torej 

treba bi bilo raziskati razredne prakse skozi daljše obdobje, kjer bi bili podatki zbrani s 

pomočjo učiteljev, učencev ter zunanjih opazovalcev (Nikolov in Mihaljević Djigunović, 

2006). 

Nikolov in Mihaljević Djigunović (2011: 112) v napotkih za naprej povzemata, da je vedno 

več učencev vključenih v zgodnje učenje tujih jezikov v različnih izobraževalnih kontekstih in 

pogojih, zato ostaja na tem področju še veliko odprtih vprašanj. Treba je graditi nove 

strategije na tem, kaj otroci zmorejo, in vzdrževati njihovo motivacijo preko daljšega 

časovnega obdobja. Najpogosteje uporabljeni modeli za zgodnje učenje jezikov se lahko 

izkažejo kot manj spodbudni in kognitivno zahtevni šele po nekaj letih. Integracija vsebine in 

jezika že na zgodnji stopnji lahko pomaga pri napredku učencev, vendar mora biti poskrbljeno 

za izobraževanje učiteljev glede na nastajajoče potrebe na tem področju. Potreben je nenehen 

pregled zastavljenih ciljev v specifičnih izobraževalnih kontekstih, ki zadovoljujejo lokalne 

potrebe in odsevajo lokalne razmere. 

Rixon (2013: 47) v zaključku dodaja glavne trende in vprašanja 21. stoletja na področju 

poučevanja angleščine na zgodnji stopnji: 

‒ Zmanjševanje začetne starosti za poučevanje tujega jezika, ki je posledica 

predpostavke, da je bolje začeti zgodaj. Vendar raziskave ne podpirajo stališča, da je 

starost učencev najpomembnejši pogoj, ki vpliva na uspešno učenje jezikov. Učenje 

tujega jezika je razširjeno tudi na predšolski stopnji. Težava ni v zgodnjem učenju 

tujega jezika, vendar lahko postane, če poučevanje ni usklajeno s potrebnimi 
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materialnimi sredstvi in z izobraževanjem učiteljev, z namenom zagotavljanja 

ustreznih pogojev poučevanja. Kot je namreč pokazala raziskava, ti pogoji velikokrat 

niso izpolnjeni.  

‒ Nadaljevanje pritiska, da se poveča število in stopnjuje kakovost učiteljev, kajti širitev 

poučevanja angleščine ustvarja večjo potrebo po osebju na tej ravni. Vendar 

uresničevanje tega zahteva podporo izobraževalnih politik ter finančna sredstva, ki so 

potrebna med drugim za usposabljanje učiteljev in pripomočke. Podatki namreč 

kažejo, da velikokrat ni tako. 

‒ Večanje ozaveščenosti in namenjanje pozornosti vprašanjem ocenjevanja,  

vključno z določitvijo ciljnih stopenj znanja. Vprašanja na tem področju so še vedno 

odprta, vendar je nekaj jasnosti k temu prinesel referenčni okvir (SEJO), ki pa prav 

tako kaže nekatere pomanjkljivosti. 

‒ Prehod med različnimi ravnmi šolanja, ki pogosto ne omogočajo ustreznega 

nadgrajevanja znanja, kar vpliva na motivacijo učencev za učenje tujega jezika. 

‒ Odnos med zasebnim in javnim sektorjem lahko predstavlja težavo, kot so različne 

stopnje znanja jezika med učenci zaradi dostopnosti do znanja jezika. 
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3 PRISTOPI IN MODELI K UČENJU TUJIH JEZIKOV 

Brewster in drugi (2002) navajajo šest pristopov, ki se uporabljajo pri poučevanju tujih 

jezikov pri otrocih: 

‒ slušnojezikovni pristop (angl. Audio-lingual Approach),   

‒ popolni telesni odziv (angl. Total Physical Response), 

‒ komunikacijski pristop (angl. Communicative Approach), 

‒ na dejavnostih temelječ pristop (angl. Task-based Learning), 

‒ na zgodbah temelječa metodologija (angl. Story-based Methodology), 

‒ medpredmetni pristop (angl. Cross-curricular Approach). 

 

Omenjeni pristopi se delno prekrivajo in med sabo razlikujejo po svojih izobraževalnih 

poudarkih in ciljih ter vsebini izobraževanja. Vsi pristopi, razen slušnojezikovnega imajo dve 

skupni lastnosti, ki jih uvrščata v družino komunikacijskega poučevanja (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009: 53): 

‒ poudarek na pomenu, 

‒ poudarek na interakciji, ki je osredinjena na učenca.  

 

3.1 SLUŠNOJEZIKOVNI PRISTOP 

Slušnojezikovni in vizualni pristop sta bila priljubljena v sredini 20. stoletja. Osnovana sta na 

strukturalizmu in behaviorizmu. Vključevala sta metodo ponavljanja novega jezika, po navadi 

z uporabo dialogov. Pristop teži k temu, da je osredinjen na poučevanje. Čeprav je ta pristop 

že nekoliko zastarel, v nekaterih državah še vedno uporabljajo prilagojene različice. Mnogi v 

sedanjem času menijo, da je ta pristop preveč restriktiven in da daje preveč poudarka na 

pomnjenju, imitaciji in vajah, ki vključujejo ponavljanje jezika na zunaj kontekstualen, 

mehaničen način. Učenje jezika se izvaja s celotnim razredom učencev oz. skupino otrok. Tak 

način je veliko manj zahteven, kakor pa organizacija dela v parih ali dela po skupinah. 

Jezikovne sestavine so predvidljive in za učitelja niso zahtevne. Takega učenja jezika so 

učenci velikokrat tudi vajeni. Še vedno je zelo priljubljen med učitelji, saj je tudi njihovo 

izobraževanje vključevalo podobne pristope. Način poučevanja jezika je razmeroma 

enostaven, predvsem je uporaben za učitelje, pri katerih je jezik, ki ga poučujejo, na 

razmeroma nizki stopnji. Otroke spodbuja k temu, da pozorno poslušajo in si zapomnijo 

delčke jezika. To je sicer pomemben del učenja jezika, vendar pa ne zadostuje, saj ne daje 

dovolj poudarka na sam pomen ali pa na spodbujanje k lastnemu razmišljanju ali samostojni 

uporabi jezika. Na začetku se pristop zdi morda zanimiv, vendar učitelj lahko kmalu ugotovi, 

da ob uporabi tega pristopa poučevanja jezika zanimanje otrok kmalu pojenja ter da se učenci 

pričenjajo kaj kmalu dolgočasiti. Ta dolgčas nastane zaradi pomanjkanja raznolikosti, ki bi 

obdržala zanimanje za jezik pri mlajših otrocih oz. učencih. Prav pomanjkanje raznolikosti 

lahko povzroči negativen odnos do učenja tujega jezika pri otrocih (Brewster idr., 2002: 43–

44). 

Mlajši kot so učenci, več gibalnih aktivnosti potrebujejo. Slušnojezikovni pristop spodbuja pri 

otrocih slušno, vidno in gibalno zaznavanje. Učenje tako poteka boljše, ker vključuje več 

čutov (Brewster idr., 2002: 35).  
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3.2 POPOLNI TELESNI ODZIV 

Pristop celostnega telesnega odziva je razvil profesor psihologije James J. Asher in temelji na 

predpostavki, da poteka učenje tujega jezika podobno kot usvajamo materni jezik, in sicer 

preko procesa dekodiranja. Pri pristopu popolnega telesnega odziva se učenci na začetku 

odzivajo s telesno aktivnostjo na kratka preprosta navodila, ki postanejo glede na razumevanje 

otrok vedno daljša in sestavljena. Pomembno je najprej, da učenci razumejo jezik, zato 

učencev na začetku ne silimo h govoru v ciljnem jeziku (Brewster idr., 2002). 

Pristop popolnega telesnega odziva je zelo priljubljen pri mlajših otrocih oz. učencih, saj 

razvija njihove slušne spretnosti in jih obenem vizualno in kontekstualno seznanja s tujim 

jezikom. Ta način vključuje aktivnost in gibanje in ne pritiska na mlajše učence s tem, da 

morajo govoriti. Sčasoma so lahko nekateri otroci sposobni igrati vlogo učitelja, dajati 

navodila drugim otrokom ali opisati določena dejanja, ki jih potem otroci posnemajo. Ko 

uporabljamo pesmi, rime in zgodbe s pomočjo gibanja, je to pristop popolnega telesnega 

odziva (prav tam).   

Asher (2009) pravi, da učenci najprej le poslušajo jezik ter izpolnjujejo navodila in šele ko so 

pripravljeni, spregovorijo. Predpostavlja, da so možgani in živčni sistem biološko 

programirani, kar pripomore k temu, da poteka pridobivanje prvega jezika in drugih jezikov v 

točno določenem zaporedju in na točno določen način. Ugotavlja, da je pred govorom vedno 

prisotna t. i. tiha doba (angl. silent period), kar pomeni, da se učenje jezikov ne začne preko 

produkcije, ampak preko sprejemanja. Učitelj je na začetku model učencem, tako da pokaže, 

kaj morajo otroci narediti. Razumevanje navodil učitelj preveri tako, da menjava vrstni red 

navodil. Po njegovih raziskavah naj bi se razumevanje jezika razvijalo preko gibanja telesa. 

Kogoj (v Čok idr., 1999: 95) prav tako opozarja na pomembnost dejavnosti na začetku učenja 

tujega jezika, ki temeljijo na gibanju. Te dejavnosti zahtevajo od učencev, da se telesno 

odzovejo, in šele ko je slušni del dovolj utrjen, mu sledi tudi besedni odziv. 

Izsledki raziskave pristopa popolnega telesnega odziva pričajo o tem, da je pri učenju tujega 

jezika v šoli tako pri otrocih kakor tudi pri odraslih uspeh zagotovljen, če je razumevanje 

jezika postavljeno pred govorjenje. Razlog za to je, da skozi zgodovino, kjer koli po svetu in 

pri vseh jezikih dojenčki jezik najprej razumejo in šele za tem pričnejo z govorjenjem. 

Razumevanje pride vedno najprej, šele za tem, mogoče leto kasneje, začnemo govoriti. Drugi 

razlog je, da sta dela možganov, ki sta odgovorna za razumevanje in govorjenje, locirana v 

različnih delih možganov. Popolni telesni odziv omogoča hitro razumevanje tujega jezika ne 

glede stopnjo znanja (Asher, 2007). 

Asher in drugi raziskovalci so izvedli številne eksperimente, kjer so preverjali učinkovitost 

pristopa celostnega telesnega odziva ter ga primerjali z drugimi pristopi. Izkazal se je kot zelo 

učinkovit pri mlajših, prav tako kot pri starejših učencih (Asher, 2009). 
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3.3 KOMUNIKACIJSKI PRISTOP 

Komunikacijski pristop je bil razvit v sedemdesetih letih 20. stoletja s strani Sveta Evrope. 

Temelji na teoriji socialne interakcije, ki poudarja socialno naravo učenja jezika in interakcije 

(Brewster idr., 2002: 44). 

Komunikacijski pristop je širok krovni termin, ki zajema vse pristope k poučevanju, ki niso 

organizirani glede na jezik. Na začetku se je razlikoval od predhodnih metod poučevanja 

jezikov po tem, da se je osredotočal na jezikovne funkcije in ne na jezikovne oblike, vendar se 

je sčasoma to razlikovanje zabrisalo (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 54). 

Pri komunikacijskem poučevanju jezikov gre bolj za skupek pristopov kot pa za eno samo 

metodologijo, ki so izšli iz nezadovoljstva s strukturalizmom in situacijskimi metodami v 

šestdesetih letih. Osnovno načelo, na katerem temeljijo vsi komunikacijski pristopi, je, da 

morajo učenci poleg sposobnosti tvorjenja slovnično pravilnih stavkov razviti tudi sposobnost 

uporabljati jezik za izpeljavo nalog, s katerimi bodo soočeni v življenju. Pristop se danes 

uporablja v različnih kontekstih in situacijah, kar pomeni, da bodo določena načela v 

nekaterih okoljih sprejemljiva, v drugih pa povsem nepomembna (Skela, 1999: 176).  

Značilnosti komunikacijskega pristopa razodevajo nekaj temeljnih odmikov od predhodnih 

metodologij in jih lahko povzamemo v naslednjih točkah (prav tam): 

‒ cilj jezikovnega poučevanja/učenja je razvijanje komunikacijskih sposobnosti; 

‒ poudarek na komunikacijskih in kontekstualnih vidikih jezikovne rabe; 

‒ osredinjenost na učenca oz. učenje (npr. spoštovanje potreb učencev, učni stili in 

strategije, učenčeva avtonomija); 

‒ avtentičnost vnosa; 

‒ spremenjen odnos do napak (npr. razvijanje pravilnosti in tekočnosti); 

‒ vloga interakcije (npr. spremenjene vloge učitelja in učencev; delov dvojicah in 

skupinah). 

 

3.4 NA DEJAVNOSTIH TEMELJEČ PRISTOP 

Z uporabo tega pristopa učitelji spodbujajo učence k rabi jezika, ki so se ga ravnokar učili. To 

počnejo tako, da jim nudijo okvir in podporo pri nalogah, ki jih učenci izvajajo. Učitelji 

učencem tako dovoljujejo, da uporabljajo jezik za določen namen. S tem ko učitelji dopuščajo 

kreativnost in vključevanje njihove osebnosti, se učenci v večji meri zavedajo, kaj pri jeziku 

dejansko potrebujejo. Učitelj mora spodbujati učence, da ga sprašujejo o stvareh, ki jih ne 

razumejo. Vodilno načelo pri tem pristopu je, da je veliko verjetneje, da se bodo učenci 

zapomnili tistega dela jezika, za katerega so se odločili, da ga potrebujejo, kakor pa tistega, za 

katerega se je učitelj odločil, da ga potrebujejo (Brewster idr., 2002). 

Ta pristop sestoji iz treh faz (prav tam): 

‒ priprava na dejavnost (predstavitev novega jezika in uporabljenih postopkov);  

‒ dejavnost (otroci delajo krajše naloge v parih in jih na kratko predstavijo pred skupino 

oz. razredom); 

‒ zaključna faza (osredotočenost na jezik).  
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Skela in Čok (1999: 189) pravita, da jezikovne aktivnosti, katerih cilj je zgolj poučevanje 

jezika, ne sodijo v poučevanje na zgodnji stopnji. Vsekakor je bolje, če usvajanje jezika na 

zgodnji stopnji spodbujamo na t. i. dejavnostih temelječega kurikula, namesto da bi učencem 

vsiljevali na jeziku temelječ učni načrt, pri katerem so učenci izpostavljeni zgolj majhnim in 

predhodno določenim delčkom jezika. Na dejavnostih temelječ kurikulum omogoča učencu 

jezikovno bogato okolje in sočasno odslikava njegove dejanske interese in potrebe.  

3.5 NA ZGODBAH TEMELJEČA METODOLOGIJA 

Pripovedovanje zgodb je univerzalni fenomen, ki ima osrednji pomen pri otrokovem 

socialnem, intelektualnem in kulturnem razvoju. Po besedah Rosena (1985 v Brewster idr., 

2002: 46) so zgodbe »najpogostejša lastnina ljudi – so del globoke strukture slovnice našega 

sveta«. Veliko modernih učbenikov vključuje zgodbe za razvijanje jezika pri učencu.  

Zgodbe so lahko zelo dobra priložnost, da otrokom približamo tuji jezik. Otroci namreč zelo 

radi prisluhnejo zgodbam v maternem jeziku. Pri tem pristopu se učenci učijo jezik s pomočjo 

poslušanja zgodb in sodelovanja v različnih dejavnostih, ki so povezane z vsebino zgodbe. Ob 

povezavi z zgodbo lahko otroci likovno ustvarjajo, pojejo ter poustvarjajo na različne načine. 

Predvsem je pri tem pomembna dobra priprava učitelja na dejavnost in podkrepitev 

razumevanja zgodb z ilustracijami, lutkami, obrazno mimiko in gibi telesa ter doživetim 

pripovedovanjem (Brewster idr., 2002).  

3.6 MEDPREDMETNI PRISTOP 

V vrtcu lahko medpredmetni pristop uporabimo za razvijanje drugega oz. tujega jezika  v 

povezavi z drugimi področji kurikula, kot so umetnost, gibanje, narava, matematika itn. 

(Brewster idr., 2002: 47). 

3.7 PROGRAM JEZIKOVNE KOPELI 

Jezikovna kopel (angl. immersion model/program) je model pridobivanja tujega jezika, ki 

temelji na otrokovi sposobnosti naravnega usvajanja jezika in je podoben usvajanju maternega 

jezika. Za uspešno izvedbo tega programa je treba poskrbeti za kakovostne učitelje, primerna 

učna gradiva ter pregleden in razumljiv učni načrt (Brumen, 2003: 24). 

Program jezikovne kopeli se je izkazal kot zelo uspešen, zato so ga začeli izvajati v 

dvojezičnih oz. narodnostno mešanih okoljih - s pomočjo katerega so se naučili jezik 

večinskega prebivalstva, in v enojezičnih okoljih, kjer se otrok uči tujega jezika v šoli ali 

specializirani ustanovi le nekaj ur tedensko in je spontano učenje tujega jezika potrebno 

umetno ustvariti.  

Cilji programa jezikovne kopeli so (Curtain in Pesola, 1994): 

‒ razvijanje visokega znanja ciljnega jezika za sposobno komuniciranje o temi oz. 

vsebini, primerni njihovi starostni stopnji; 

‒ obvladovanje vsebin drugih učnih predmetov, zajetih v učni načrt; 

‒ razvijanje vseh, otrokovi starosti in sposobnostim primernih in šolska pričakovanja 

dosegajočih jezikovnih spretnosti ciljnega jezika; 

‒ medkulturno razumevanje. 
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Naloga učiteljev je, da s pomočjo različnih pristopov nazorno oz. doživljajsko simulirajo, 

demonstrirajo vsebino in kontrolirajo razumevanje ciljnega jezika. Glavni namen programa je, 

da je ciljni jezik le glavni medij poučevanja različnih vsebin in ni predmet preučevanja 

jezikovnih norm oz. struktur (Brumen, 2003: 27). 

Lipavic Oštir in drugi (2003) pravijo, da je jezikovna kopel v zadnjem desetletju doživljala 

različne spremembe, prilagoditve ter izboljšave v različnih delih sveta. Obliko poučevanja je 

treba sproti prilagajati razmeram v posameznih jezikovnih skupnostih. Treba je raziskati in 

pregledati, kakšno jezikovno kopel poznajo evropske države in drugje po svetu, da bi lahko 

razmišljali o uvajanju jezikovne kopeli v slovenski prostor.  

Brumen (2003) navaja, da je za nekatere takšen način poučevanja mogoče izvesti le na 

dvojezičnem območju. Učenci lahko ob pestrih vsebinah hitro in naravno pridobijo ciljni 

jezik, vendar je pogoj pravilna zasnovanost učnega programa, ki vključuje učitelje z 

ustreznim pedagoškim in jezikovnim znanjem. Potrebna so tudi primerna učna gradiva, ki jih 

zahteva dinamičen pouk. Pouk zgodnjega učenja tujega jezika naj bi vseboval vsebinsko in 

situacijsko usmerjene teme. Tako bi z ustreznimi, otroku primernimi vsebinami in 

aktivnostmi razvijali njegove kognitivne in praktične sposobnosti vseh jezikovnih spretnosti 

(Brumen, 2003: 28). 

Kanada je najbolj znana država, kjer že več kot štirideset let uspešno poučujejo drugi jezik z 

modelom jezikovne kopeli (ang. immersion model/program). Čeprav je situacija v Kanadi, ki 

je dvojezična država, drugačna kot pri nas, Dagarin Fojkar (2009) pravi, da se vseeno lahko 

veliko naučimo tudi iz njihovega modela. 

3.8 METODA CLIL  

CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning) je krovno poimenovanje za odprt 

didaktičen koncept pouka, v katerem se vse ali določene vsebine nejezikovnega predmeta ali 

predmetov obravnavajo v tujem jeziku. Cilji pouka so osredinjeni na usvajanje nejezikovnih 

vsebin ter na simultano pridobivanje tujega jezika z uporabo v aktualnih kontekstih. Metoda 

je primerna za različne starosti, vendar je zaradi prožnosti možganov in naravne motivacije za 

učenje v zgodnjem obdobju življenja ter celostno naravnanem kurikulu, še posebej uspešna v 

času otroštva (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009: 179). 

Koncept izhaja iz programov jezikovne kopeli v Kanadi, ki je bil aktualen v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Nastal je predvsem iz težnje staršev, da se njihovi otroci izobražujejo ter 

komunicirajo v angleščini in francoščini. Tak pristop k poučevanju tujih jezikov se je pokazal 

kot zelo uspešen model tujejezikovnega učenja (prav tam). 

Pojem »Content and Language Integrated Learning« (CLIL) je bi prvič uporabljen v Evropi 

leta 1994 s ciljem, da opiše in dodatno razvija dobre prakse, ki so bile najdene v različnih 

šolskih okoljih, kjer poteka poučevanje drugega jezika. CLIL je izobraževalni pristop, v 

katerem so uporabljene različne metodologije za podporo jezika z namenom učenja jezika. Pri 

tem sta pomembna jezik in vsebina (Coyle idr., 2010: 3).  

Prednost tega koncepta je, da ponuja učencem drugačen način učenja tako nejezikovnega 

predmeta in posledično tudi znanja jezika, kajti danes veliko ljudi kljub večletnemu šolskemu 

učenju tujega jezika pri tradicionalnem pouku ne doseže nivoja kompetentnega govorca tujega 

jezika. Tak pouk omogoča predvsem razumevanje jezika, struktur in metajezikovnega znanja. 
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Mlajši otroci se učijo drugače kot starejši otroci, zato jim celostno, aktivno učenje ter 

implicitno pridobivanje znanja, kot ga omogoča CLIL, zelo ustreza (Jazbec in Lipavic Oštir, 

2009: 182). 

Coyle, Hood in Marsh (2010: 1) pravijo, da je CLIL učni pristop za učenje jezika, ki je 

osredotočen na učenje vsebine in jezika. Obe sestavini sta prepleteni, četudi je poudarek na 

eno od sestavin občasno večji. CLIL ni nova oblika poučevanja jezika, prav tako tudi ni nova 

oblika poučevanja predmeta. Je inovativna združitev obeh. CILL poganja vsebina, s tem 

obogati izkušnjo učenja jezika in to je točka, kjer se omenjeni pristop razlikuje od drugih. 

Čeprav je CLIL fleksibilen in ga lahko uporabimo v več različnih kontekstih, pa mora biti 

teorija, na kateri temelji, transparentna, da lahko pristop ostane upravičljiv princip.   

Odločilno pri zgodnjem učenju jezikov je, da je jezik uporabljen tako, da otroci njegove 

strukture usvajajo, ne da bi jih vzgojitelji pojasnjevali, ampak samo sklepajo o njih. Pomene 

besed in struktur poskušajo razumeti iz situacij (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009: 183). Trenutno 

rast zanimanja za CLIL lahko razumemo s pregledom najboljših praks v poučevanju, ki 

ustrezajo potrebam današnjega časa (Coyle idr., 2010). 

V Evropi so študijski programi za CLIL redki, v Sloveniji pa jih sploh še ni. Kot izvajalca 

CLIL-a se tako v Evropi kot v Sloveniji pojavita učitelj tujega jezika, ki se dodatno usposobi 

za poučevanje nejezikovnih predmetov in sodeluje, zlasti v fazi načrtovanja, evalvacije in 

organizacije pouka z razrednim učiteljem ter učitelj razrednega pouka ali vzgojitelj, ki si 

pridobi zelo dobro znanje tujega jezika s programom izpopolnjevanja (Jazbec idr., 2010: 39).  
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4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZGODNJE UČENJE 

TUJEGA JEZIKA 

Različni dejavniki vplivajo na učenje jezika. Med njimi so najpogosteje omenjeni dejavniki, 

kot so kognitivne osnove otrok (njihove zmogljivosti in sposobnosti, da si zapomnijo in se 

spomnijo), stopnje njihovega nevrološkega razvoja, stili učenja, količina in kakovost 

komunikacije odraslih z otroki, individualne ter kulturne razlike (Pinter, 2011: 40). 

Odločitev o tem, kdaj začeti z učenjem tujega jezika, bi morala temeljiti na realnih ocenah, 

kako dolgo traja proces, da se otroci naučijo tuji jezik. Starost je ena od značilnosti, ki določa 

način, kako posameznik usvaja jezik. Prav tako so odločilni dejavniki, ki vplivajo na stopnjo 

učenja in morebitni uspeh pri učenju, možnosti in priložnosti za učenje (tako znotraj kot tudi 

zunaj učilnice), motivacija za učenje in individualne razlike v sposobnostih za učenje jezikov 

(Lightbown in Spada, 2006: 73).  

Razumevanje odnosa med individualnimi razlikami, socialnimi razmerami in uspehom učenja 

drugega jezika je velik izziv. Kljub temu pa so raziskave na tem področju velikega pomena za 

raziskovalce in učitelje. Raziskovalci skušajo ugotoviti, kako so različne kognitivne in 

osebnostne spremenljivke povezane in kako delujejo v interakciji z izkušnjami učencev, tako 

da lahko pridobijo boljše razumevanje učenja. Učitelji upajo, da bodo našli način, kako 

pomagati učencem z različnimi lastnostmi, doseči uspeh pri učenju tujega jezika, kajti ta ima 

velik vpliv na možnosti za izobraževanje, zaposlovanje, mobilnost in druge družbene koristi. 

Mnogo osebnostnih lastnosti naj bi imelo vpliv na učenje jezikov, vendar pa te povezanosti ni 

preprosto dokazati v empiričnih raziskavah. Namreč številne raziskave, ki raziskujejo 

povezanost osebnostnih lastnosti z učenjem tujega jezika, so pokazale različne rezultate 

(Lightbown in Spada, 2006: 56–60).  

V nadaljevanju so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na učenje tujega jezika, podrobneje 

bomo pogledali motivacijo, stališča vzgojiteljev do zgodnjega učenja tujega jezika in vlogo 

staršev pri zgodnjem učenju tujih jezikov.  

4.1 MOTIVACIJA 

Harmer (2009) motivacijo opredeljuje kot notranjo energijo, ki nas potiska, da počnemo 

stvari, da nekaj dosežemo.   

Dörnyei je konceptualiziral motivacijo za učenje drugega jezika in jo predstavil v okviru, ki 

sestoji iz treh stopenj (Dörnyei in Ushioda, 2011: 51): 

‒ stopnja jezika (pokaže usmeritev različnih komponent, povezanih z drugim jezikom, 

kakor so kultura in skupnost ter intelektualne in pragmatične vrednote); 

‒ stopnja učenca (vključuje posamezne karakteristike, ki jih učenec prinese v učni 

proces); 

‒ stopnja učne situacije (je povezana z motivi, ki so specifični glede na situacijo in 

koreninijo v različnih pogledih učenja jezika v učilnici). 

 

Razlog za deljenje na tri motivacijske stopnje je bil, da imajo te posamezne stopnje neodvisen 

in pomemben učinek na motivacijo. Spreminjanje dejavnikov ene stopnje in ohranjanje 
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enakih dejavnikov na drugih dveh stopnjah lahko v celoti spremeni motivacijo. Torej vsaka 

od treh stopenj motivacije vpliva neodvisno od drugih in je dovolj močna, da izniči učinke 

motivov, povezanih s preostalima drugima stopnjama (prav tam). 

Med kontekstualnimi vplivi na motivacijo za učenje obstajata dve področji, ki sta verjetno 

vzbudili največ pozornosti (Dörnyei in Ushioda, 2011: 24): 

‒ deli  učnega konteksta (npr. izdelava materialov, ocenjevanje, delo v skupini); 

‒ socialni in kulturni vplivi (npr. učitelji, skupina, šola, družina, kultura in družba). 

 

Motivacija učencev je zelo priljubljeno raziskovalno področje, zato je bilo v zadnjih letih 

izvedeno veliko daljših študij, ki govorijo o spreminjanju odnosa in motivacije do učenja 

tujega jezika (Nikolov, Mihaljević Djigunović, 2011: 102).  

Mihaljević Djigunović (2012: 56) predstavlja odnos mlajših učencev za učenje tujih jezikov 

in njihovo motivacijo. Longitudinalne raziskave, opravljene v različnih evropskih skupinah, 

posredujejo več podatkov o učnih procesih pri zgodnjem učenju tujih jezikov. Avtorica pravi, 

da je temeljno spoznanje, da odnos mlajših učencev za učenje tujih jezikov in njihova 

motivacija pri tem nista stabilni lastnosti, ampak se sčasoma spreminjata, kar ustvari idejo 

kompleksnosti problema, ki ga je treba še naprej raziskovati.  

V študiji ELLiE (Enever, 2011) je navedeno, da lahko od samega začetka opazujemo razlike v 

odnosu do učenja tujega jezika, motivacijo za učenje in jezik sam. Učitelji tujega jezika se 

morajo zavedati sprememb v odnosu, motivaciji in samopodobi učencev. Spremembe lahko 

spremljajo tako, da ponudijo učencem možnost, da podajo svoje mnenje o procesu učenja 

tujega jezika.    

Možno je, da je ključni dejavnik pri učenju tujega jezika starost, motivacijo mlajših učencev 

je treba pojmovati drugače od motivacije starejših učencev. Prihodnje raziskave bi morale biti 

osredotočene na to, kaj predstavlja motivacijo za mlajše učence in v kakšni interakciji ta 

poteka z drugimi pomembnimi dejavniki, kajti le ugotovitve sistematičnih raziskav v tej smeri 

bi lahko osvetlile realen odnos z učnimi jezikovnimi dosežki (Mihaljević Djigunović, 2012: 

69). 

V raziskavi, ki je bila izvedena na Kitajskem, so raziskovalci poskušali odgovoriti na 

vprašanje, kaj motivira otroke v primarnem izobraževanju za učenje tujega jezika. Podatki so 

pokazali, da je pri motivaciji učencev pomembna predvsem vloga čustvenih dejavnikov. Na 

motivacijo vplivajo pozitivni občutki in spodbudno okolje, v katerem poteka učenje ter 

pohvale učitelja ali staršev. Ta socialna motivacija je ena vrsta socialne mreže, ki povezuje 

samoučinkovitost in igra pomembno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega motivacijskega 

konteksta (Jin idr., 2014: 297). Uspešnost usvajanja drugega jezika je odvisna od motivacije 

in vloge, ki jo igra jezik v otrokovem življenju ter motivacije za učenje tujega jezika v šoli in 

zunaj nje (Čok, 2009: 141).  

V Mehiki je bila izvedena raziskava o uporabi tujega jezika zunaj formalnega izobraževanja. 

Učitelji so menili, da ta izpostavljenost jeziku zanemarljivo vpliva na dosežke pri učenju 

angleščine, vendar so odgovori učencev in staršev pokazali drugačne rezultate. Otroci se učijo 

angleščino na zelo ustvarjalne načine, vedenje o tem, kaj otroci radi počnejo zunaj šole, lahko 

učiteljem pomaga pri organiziranju učne ure. Otroci so namreč povedali, da so bili bolj 

navdušeni nad učenjem angleščine v šoli, ker so imeli možnost početi stvari, ki jih veselijo. 



 

46 

 

Učitelji lahko torej povežejo šolske aktivnosti z otrokovimi zunajšolskimi aktivnostmi in jim 

tako omogočijo, da vnašajo teme, ki jih motivirajo. Vloga otrok pri učenju tujega jezika se 

tako spremeni, kajti otroci imajo na ta način možnost izbire in podajanja predlogov, kar pa 

posledično vpliva na njihovo motivacijo za učenje (Sayer in Ban, 2014: 328). 

Mlajši otroci so na začetku motivirani zaradi pozitivnega odnosa do tujega jezika. To pomeni, 

da se želijo učiti tuji jezik, ker uživajo v aktivnostih in prijetnem vzdušju v skupini. Zelo 

majhni otroci velikokrat omenijo, da se radi učijo tuji jezik zaradi učitelja. Mlajši otroci so 

torej motivirani, ker se želijo učiti in uživajo v procesu učenju tujega jezika (Pinter, 2006: 37). 

S tem se strinjata tudi Nikolov in Mihaljević Djigunović (2011: 106), ki še posebej poudarjata 

vlogo učitelja, ki je glavni akter pri zgodnjem učenju jezikov. Učitelji niso le glavni vir 

informacij in motivacije, ampak so odgovorni tudi za to, kaj se dogaja med poučevanjem.  

Johnstone (2009: 38) pravi, da začetna motivacija pri mlajših učencih temelji na interesu, 

radovednosti in samozavedanju. Otroci gradijo notranjo motivacijo, medtem ko se zabavajo 

ob dejavnostih, se igrajo, pojejo, pomembno je tudi grajenje notranje motivacije skozi 

samozavedanje, kjer se otroci zavedajo, da postajajo uspešni učenci v dodatnem jeziku. 

Pri zgodnjem učenju tujega jezika ima posebno vlogo tudi igra. Učitelj lahko izkoristi 

priložnost za igro na začetku ure, kajti igra povečuje motivacijo za učenje in ponuja 

raznolikost učnih situacij ter razbija monotonost pri učni uri. Brumen (2004: 12) dodaja, da 

igra navaja učence na samostojnost, samoorganizacijo, razvija kognitivne sposobnosti ter 

avtomatizira tujejezikovne vzorce, ki jim bodo v pomoč pri sistematičnem učenju. 

Harmer (2009) povzema, da na učno motivacijo vplivajo notranji dejavniki, med katere 

štejemo družbo, v kateri živimo, osebnost učitelja ter metode, ki jih uporablja za poučevanje, 

in fizični pogoji. Otroke pogosto motivira že sam učni proces. Na uspešnost pri učenju tujega 

jezika vplivata notranja in zunanja motivacija. 

Učna motivacija je torej skupni pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, obsega vse 

zunanje in notranje spodbude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in 

kakovost. Učna motivacija je rezultat sovplivanja trajnejših osebnostnih potez in značilnosti 

učne situacije (Marentič Požarnik, 2000: 184). Dörnyei in Ushioda (2011: 133) pravita, da 

motivacija v splošnem sooblikuje vedenje posameznika in kakor je človeško vedenje 

zapleteno, toliko je tudi tehnik za motiviranje.  

Pri učenju tujih jezikov Brumnova (2004: 10) zaključuje, da naj otroke spremlja občutek 

ugodja, ki se bo pozneje spremenil v občutek potrebe in bo učinkovito sredstvo za obvladanje 

tujejezikovnih struktur.  

Vloga vzgojitelja je torej, da upošteva razvoj in interese otrok ter poudarja uporabo 

raznovrstnih dejavnosti, kot so zgodbe, igre in pesmi, ki ohranjajo motivacijo za zgodnje 

učenje tujega jezika. Otroci so med sabo različni, prav tako se razlikujejo njihove zmožnosti 

in sposobnosti za usvajanje jezikov. Zato morajo biti vzgojitelji še posebej pozorni na vsakega 

otroka in poskušati izhajati iz potreb posameznika. V tem obdobju je še posebej pomembno, 

da znamo vzbuditi interes za tuje jezike, ki vpliva na nadaljnjo motivacijo za učenje v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju.  
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4.2 STALIŠČA UČITELJEV DO ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA 

JEZIKA 

Zmotne predstave, povezane s poučevanjem tujih jezikov v otroštvu, lahko povzročajo 

razvrednotenje poučevanja jezikov na tej stopnji (Skela, Dagarin Fojkar, 2009: 27). 

Prepričanja, da individualne razlike, ki so značilne za učence, lahko napovejo uspeh ali 

neuspeh pri učenju jezikov, so osnovana na podlagi lastnih izkušenj ali ljudi, ki jih poznamo. 

Mnogi učitelji so prepričani, da so ekstrovertirani učenci, ki v interakciji z drugimi iščejo 

možnosti, da vadijo jezikovne spretnosti, najuspešnejši učenci. Med prepričanji učiteljev za 

uspeh so poleg osebnosti najpogosteje omenjene inteligenca, sposobnosti, motivacija in 

starost, pri kateri se začne učenje (Lightbown in Spada, 2006: 53).  

Moon (2005: 11–14) verjame, da se pogosto ne zavedamo svojih lastnih prepričanj, dokler ne 

slišimo mnenja, s katerim se strinjamo ali ne strinjamo. Ta prepričanja vplivajo na način, kako 

se odzivamo na druge ljudi, ali način, kako opravljamo svoje delo ali poučujemo. Učitelji, ki 

želijo razvijati svoje poučevanje, se morajo zavedati prepričanj, ki vplivajo na njihovo 

poučevanje. Razvoj je možen, če učitelji razmišljajo o razlogih svojega delovanja in o tem, 

kako in zakaj se učenci odzivajo na tak način. Odgovore na to dobijo s tem, da pozorno 

opazujejo učence. Na kakšen način učitelji ustvarjajo pogoje za učenje, načrtujejo dejavnosti 

in se odzivajo na učence, je odvisno od njihovih prepričanj in predpostavk. Učitelji zato 

morajo razmišljati o svojih stališčih in biti pripravljeni, da jih po potrebi spremenijo.       

Farell in Ives (2014) predstavljata študijo o prepričanjih učiteljev in kako so ta povezana z 

njihovim poučevanjem. Ugotovila sta, da se s tem ko učitelji izražajo svoja prepričanja in o 

njih razmišljajo, bolj zavedajo, kako ta vplivajo na njihovo poučevanje. 

Nikolov in Djigunović (2009: 109) navajata raziskavo, ki je bila izvedena s pomočjo 

poglobljenih polstrukturiranih intervjujev s sedmimi hrvaškimi učitelji tujega jezika. 

Raziskava je ponudila dokaze o številnih prepričanjih učiteljev o zgodnjem učenju tujih 

jezikov. Vsi učitelji so verjeli, da se otroci učijo tuji jezik preko iger, pesmi in iger vlog, 

nekateri so mislili, da mora učitelj prevzeti vlogo vodje. Avtorici pravita, da je zanimivo 

predvsem to, da nobeden od učiteljev ni verjel, da bi štiri ure na teden namesto dveh, kot jih 

predpisuje nacionalni kurikulum, lahko bistveno prispevale k uspehu zgodnjega učenja jezika. 

Učitelji so bili tudi prepričani, da je uporaba maternega jezika nujna, da bi lahko otroci sploh 

razumeli, kaj se učijo.  

Razmišljanje o svoji praksi na splošno pomeni, da učitelji razmišljajo o svojih osnovnih 

vrednotah, prepričanjih o poučevanju in učenju ter jih primerjajo s praksami v razredu. 

Takšna refleksija od učiteljev zahteva, da sistematično zbirajo informacije o svojem 

poučevanju in jih nato preučijo, če obstajajo neskladja med njihovimi prepričanji in prakso. 

Reflektiranje prakse omogoča učiteljem, da artikulirajo, kaj počnejo, kako to počnejo, zakaj to 

počnejo, in kakšen vpliv ima njihovo poučevanje na učence. Rezultat tega bo pokazal, ali 

morajo učitelji spremeniti svojo prakso, ker se ta ne sklada z njihovimi prepričanji. Takšno 

sistematično spremljanje vsekakor temelji na konkretnih dokazih in ni rezultat rutine, ne glede 

na izid (Farell in Ives, 2014: 2). 

Prepričanja in pričakovanja učiteljev do otrok imajo namreč velik vpliv na njihov odziv na 

otroke. To lahko privede do tega, da postanejo pričakovanja samoizpolnjujoča in se otroci 

začnejo odzivati glede na pričakovanja učiteljev in ne glede na svoje sposobnosti. Otrokove 

spretnosti in sposobnosti se v različnih situacijah zelo razlikujejo in se lahko pri različnih 
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dejavnostih in temah ter v daljšem časovnem obdobju spremenijo. Torej je treba biti previden 

pri oblikovanju prepričanj, česa je posamezen otrok sposoben (Moon, 2005: 39). 

4.3 VLOGA STARŠEV PRI UČENJU TUJEGA JEZIKA 

Tudi starši igrajo pomembno vlogo pri uveljavljanju tujega jezika v kurikulum oz. učni načrt 

in jih je treba upoštevati pri načrtovanju ter izvajanju tujega jezika za najmlajše otroke. 

Ugotovitve so pokazale, da starši vrednotijo zgodnje učenje tujega jezika kot pomembno 

(Dagarin Fojkar in Pižorn, 2014).  

Kot pravita Pižorn in Dagarin Fojkar (2013), je razmerje med odnosom staršev in učenjem 

jezikov področje, ki so ga pogosto raziskovali. Vpliva staršev na otrokovo učenje jezikov ni 

mogoče neposredno opazovati, vendar je raznolik in zato ključnega pomena pri 

izobraževalnih spremembah, kot so zniževanje začetne starosti pri učenju tujega jezika. 

Pravita, da so v tem procesu starši kljub temu prejeli zelo malo pozornosti. 

V nadaljevanju avtorici predstavljata študijo, kjer so bili pri procesu zniževanja starosti 

zgodnjega učenja tujega jezika vključeni tudi starši. Pižorn in Dagarin Fojkar (prav tam) 

navajata, da so v zadnjih dveh desetletjih številne države po svetu zniževale obvezno začetno 

starost za učenje tujega/drugega jezika na začetek obveznega šolanja. Da bi bila taka 

sprememba uspešna, je »rekulturalizacija« staršev ključnega pomena. Z izvajanjem 

»rekulturalizacije« se veča zaupanje v nove prakse. Ta proces zahteva sprotno vlaganje v to, 

da se sprememba v izobraževanju odrazi kot vredna in pomembna za vse deležnike. Vendar 

kakor vse spremembe v izobraževanju, bo zniževanje začetne starosti poučevanja tujih 

jezikov uspešno zgolj, če bodo vsi deležniki, vključno s starši, pri tem pripravljeni igrati 

aktivno vlogo. Predstavljata študijo primera, kjer so starši sodelovali pri načrtovanju in 

izvajanju zniževanja začetne starosti učenja tujega jezika, od devetega do šestega leta. 

Rezultati vprašalnika in intervjuvanih učiteljev so pokazali, da se odnos »rekulturaliziranih« 

staršev do znižanja začetne starosti lahko zelo razlikuje od tistih staršev, pri katerih se ta 

sprememba mišljenja ni zgodila, pod pogojem, da so izpolnjene najpomembnejše 

spremenljivke za uspešno izvajanje izobraževalnih sprememb.  

Čeprav starši, v nasprotju z učenci in učitelji niso glavni akterji v zniževanju starosti, imajo 

velik vpliv na učenje tujih jezikov. Kajti če pogledamo npr. starše, ki so sodelovali v študiji 

primera in so imeli priložnost, da se temeljito seznanijo s teoretičnim in praktičnim ozadjem 

izobraževalnih sprememb, imajo veliko pozitivnejši odnos do znižanja starosti za začetek 

učenje tujega jezika od staršev, ki v njej niso sodelovali. Avtorici pravita, da je pri tem tudi 

pomembno, da se starši zavedajo, kateri pristopi, metode in tehnike so primerne za mlajše 

učence. Zato je ena od spremenljivk pomembnost ozaveščanja in komuniciranja med 

različnimi stopnjami procesa sprememb. Prav tako se zdi, da »rekulturalizirani« starši 

razumejo pomen večjezičnosti v globalnem svetu (prav tam). 

Pižorn in Vogrinc (2010: 94) pravita, da imajo starši več pomembnih vlog pri učenju tujega 

jezika, še posebej na zgodnji stopnji. Tako lahko: 

‒ omogočijo prvo srečanje otroka s tujejezičnim svetom v vsakdanjih situacijah, 

‒ otroka pošljejo na dodatno jezikovno izobraževanje v obliki počitnic ali taborov, 

‒ z otrokom potujejo po tujih deželah in mu tako omogočajo spoznavanje praktične 

uporabe jezika, 
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‒ omogočijo otroku, da obiskuje plačljive oblike jezikovnega izobraževanja v šoli ali 

jezikovni šoli, 

‒ odidejo živet v tujino za leto ali dve, kar vsej družini omogoči izrazito pridobitev 

tujejezikovne kompetentnosti, 

‒ spodbujajo otroka h gledanju tujejezikovnih oddaj brez podnapisov, delu z internetom, 

‒ otroku kupujejo najrazličnejša gradiva, s pomočjo katerih utrjuje in usvaja novo 

besedišče, 

‒ pridobijo družinske prijatelje iz tujine in z njimi ohranjajo redne stike, v katere 

vključujejo tudi otroke, 

‒ otroka spodbujajo s pozitivnim lastnim zgledom, npr. sami se kot odrasli začnejo učiti 

novega tujega jezika, otroku pripovedujejo o svojih pozitivnih izkušnjah pri učenju 

tujega jezika. 

Pižorn in Dagarin Fojkar (2013) zaključujeta, da ko se od ljudi pričakuje, da spremenijo svoje 

obstoječe vedenje in prepričanja, na katerih temeljijo ta vedenja, lahko to občutijo kot 

ogrožajoče, ker lahko vpliva tudi na druge vidike njihovega življenja. Kot pri vseh 

izobraževalnih spremembah bo znižanje izhodiščne starosti za učenje tujega jezika uspelo le, 

če bodo vse zainteresirane strani, vključno s starši, pripravljene, da igrajo pri tem aktivno 

vlogo. 
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5 VLOGA UČITELJA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA 

JEZIKA 

Vloga učitelja
5
 je še posebej pomembna in raznolika pri zgodnjem učenju tujega jezika. 

Preden se osredotočimo na vlogo učitelja pri poučevanju, Brumnova (2003: 57) predstavi 

lastnosti kvalitetnega učitelja zgodnjega učenja. Učitelj naj bi obvladoval: vsebinsko znanje in 

splošno pedagoško znanje, specialno didaktično znanje iz tujega jezika, kurikularno znanje, 

poznavanje učencev ter imel »modrost prakse«, ki je zlasti za mlajše učence velikega pomena.  

Vloga učitelja je, da ta znanja prenese v svojo prakso pri poučevanju tujega jezika. Vzgojitelj 

v vrtcu mora biti še posebej pozoren, kako načrtovati učenje tujega jezika pri mlajših otrocih, 

da bo lahko spodbudil zanimanje otrok za tuje jezike na tej stopnji.  

Ustvarjanje priložnosti v skupini, kjer so otroci izpostavljeni tujemu jeziku in so lahko v 

interakciji drug z drugim, učiteljevo zaupanje in pripravljenost, da uporabljajo jezik naravno v 

skupini, pa so ključne sestavine uspeha (Pinter, 2006: 39). Pomembno je, da učitelji znajo 

ustvariti pogoje, ki podpirajo učenje. To pomeni, da morajo premisliti o tem, kako ustvariti 

potrebo in željo po uporabi tujega jezika, zagotoviti zadosten čas za učenje ter izpostavljenost 

jeziku skozi komunikacijo (Moon, 2005) ter poskrbeti za prijetno in sproščeno vzdušje v 

razredu. Spodbudno okolje namreč pomaga otrokom pri učenju tujega jezika. Strokovna 

usposobljenost učitelja se kaže v razmišljanju, kako pripraviti zanimiv in aktiven pouk, ki 

spodbuja njihovo sodelovanje. Učiteljevo upoštevanje otrokove t. i. tihe faze učencev, kjer gre 

predvsem za sprejemanje jezika in grajenje slovničnih struktur ter prizanesljivost do 

učenčevih napak pri govoru v ciljnem jeziku, je posebej pomembna komponenta na začetku 

usvajanja tujega jezika pri otrocih (Richards in Rodgers, 1997: 93). Hayes (2014) pravi, da bi 

bilo idealno, da materiale učitelji pripravijo skupaj z učenci, kajti tako se lahko odzovejo na 

posebne potrebe skupine. Vse skupaj mora temeljiti na razumevanju, kako se mlajši otroci 

učijo jezike in zagotavljati spodbudne dejavnosti za pristno komunikacijsko rabo jezika. 

Učiteljeva ustvarjalnost in zaupanje sta gonilni sili za dopolnitev učbenika ali ustvarjanje 

novega materiala, pri tem je prav tako pomembna vključenost otrok (Pinter, 2006: 128). 

Učitelji so odgovorni za ustvarjanje interaktivnih in komunikacijskih rešitev za učenje in za 

vključevanje modela, ki temelji na dialogu med poučevanjem in ponuja veliko možnosti za 

učence, da lahko obnavljajo naučeno (Lundberg in Keaveney, 2014). Pogosto se ukvarjajo z 

vprašanji, kako pomagati otrokom pri krepitvi zaupanja in dvigu samozavesti. Učitelj 

predstavlja zgled za otroke in ga vidijo kot vir motivacije. Pomembna je tudi uporaba pohval 

učiteljev za uspešnost otrok pri tujem jeziku ter povratne informacije na njihovo znanje. To je 

še posebej potrebno pri mlajših otrocih, ki si tako gradijo občutek zaupanja in varnosti (Pinter, 

2006: 101). 

V študiji ELLiE je navedeno, da imajo uspešni učitelji radi tuji jezik in pri poučevanju le-tega 

uživajo. Verjamejo v prednosti učenja  pri tej starosti, so visoko usposobljeni, so dobri pri 

ustvarjanju pozitivnega in varnega okolja za otroke. Otroke podpirajo in jim omogočajo, da 

imajo pozitivne izkušnje v tako zgodnji fazi učenja tujega jezika (Enever, 2011). 

Raziskovanje učnega procesa in lastne prakse so sestavni del učinkovitih učiteljev. Več 

učitelji vedo o kompleksnosti skupine in otrocih, ki jih poučujejo, več možnosti imajo za 

                                                 
5
 V poglavju uporabljen izraz učitelj se prav tako nanaša na vlogo vzgojitelja, ki je podobna pri učenju tujega 

jezika v predšolskem obdobju.  
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uspeh (Pinter, 2006: 152). Cilj kompetentnega in občutljivega učitelja ali vzgojitelja je, da 

upošteva individualne razlike otrok in ustvari učno okolje, v katerem je lahko večina otrok 

uspešna pri učenju tujega jezika (Lightbown in Spada, 2006: 75). 

Učitelji ali vzgojitelji imajo na voljo veliko pristopov, ki jih lahko uporabljajo pri učenju 

dodatnih jezikov. Pomembno je, da pristope poznajo in jih znajo uporabiti glede na skupino, 

ki jo poučujejo. Vsak otrok je namreč edinstven in ima drugačne učne potrebe. Zato z uporabo 

enega pristopa ne moremo nikoli zadovoljiti potreb vseh učencev. Poznavanje otrok in 

zavedanje učenčevih zmožnosti pripomore k temu, da lažje izberejo pristope, ki ustrezajo 

vsem učencem. Prav tako je pomembno poznavanje različnih učnih stilov. Upoštevanje le-teh 

pri poučevanju je učiteljem ali vzgojiteljem v pomoč pri pripravi raznolike učne strategije ter 

učencem omogoča izbiro najustreznejšega načina sprejemanja.  

V procesu primerjalne podštudije šolskih sistemov in jezikovnih politik je najpomembnejša 

spremenljivka usposobljenost učiteljev. Vendar so možnosti za dodatno usposabljanje 

učiteljev na dodiplomskih programih kot tudi programih že zaposlenih učiteljev nezadovoljive 

(Pižorn, 2009: 17). Čeprav so učitelji in izobraževanje učiteljev smatrani kot najpomembnejši 

dejavniki v zgodnjih programih tujih jezikov, je bilo na tem področju narejenih le malo 

raziskav. Nikolov in Djigunović (2006: 250) pravita, da je presenetljivo, da ni študij o tem, 

kako strokovnost učiteljev, predvsem njihova izgovarjava in tekočnost, prispeva k 

jezikovnemu razvoju otrok. Zgodnje učenje tujega jezika se namreč vključi v še nezaključen 

proces usvajanja maternega jezika, kjer neustrezno poučevanje lahko tudi škodi nadaljnjemu 

učenju na predmetni stopnji in lahko zaradi slabe jezikovne interference slabi kompetenco 

maternega jezika. Zato je pomembno, da učenje jezikov vodijo in usmerjajo učitelji z visoko 

tujejezično kompetenco in ustreznimi pedagoško-didaktičnimi znanji (Brumen, 2003: 6).  

Da lahko učitelji razvijejo pozitiven odnos do tujega jezika pri otrocih, se morajo zavedati, 

kako se sami počutijo ob uporabi in poučevanju tujega jezika. Zavedati se morajo, ali so 

zaskrbljeni nad lastnim znanjem tujega jezika in dvomijo vase ali so navdušeni pri poučevanju 

le-tega. Učitelji, ki imajo razvito samozavest, lahko pomagajo otrokom, da razvijajo pozitivno 

podobo o sebi. Poučevanje je zelo zahtevno delo, ki lahko vodi do občutkov tesnobe ali 

neustreznosti in to lahko vpliva na učiteljevo samozavest. Zato je pomembno, da se učitelji 

naučijo, kako se spopasti s stresom in težavami pri delu ter tako ohraniti zaupanje vase. Tako 

kot imajo učitelji pričakovanja do učencev, imajo učenci pričakovanja do učiteljev. Ta 

pričakovanja vplivajo tudi na vedenje učencev (Moon, 2005: 28). 

Butler (2004: 245) pravi, da mnoge azijske države zaradi naraščajoče potrebe po spodbujanju 

komunikacijskih sposobnosti v angleškem jeziku uvajajo angleščino v vedno zgodnejše 

obdobje. Vendar pa ugotavlja, da večina učiteljev ni ustrezno usposobljenih za poučevanje 

angleščine. Namreč učitelji iz Koreje, s Tajske in z Japonske, ki so bili pozvani, da ocenijo 

svojo strokovnost, niso dosegli minimalne ravni za učitelje tujega jezika. Zato je glavni cilj 

teh držav izboljšati strokovnost učiteljev in njihovih pedagoških sposobnosti.  

Na Češkem je bil načrt za uvajanje angleščine v šolo zelo visoko zastavljen, vendar pa se je v 

praksi izkazalo, da ni pokazal ustreznih rezultatov ravno zaradi zgoraj navedenega razloga, 

pomanjkanja znanja tujega jezika pri učiteljih. Avtorica pravi, da je pri učenju drugega jezika 

v predšolskem obdobju najpomembnejši dejavnik ravno učitelj. Pa vendar na Češkem še 

vedno ni predpisanih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati učitelji, ki poučujejo angleški jezik na 

zgodnji stopnji izobraževanja. Rešitev za to bi bili standardi, ki bi postavili vsaj minimalne 

zahteve. Motivacija za to obstaja, vendar pa pri tem igra pomembno vlogo jezikovna politika 
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(Černá, 2015: 174). Avtorica (prav tam) zaključuje, da bomo videli, ali bo razvoj potekal v 

smeri spodbujanja zavedanja o lingvistični raznolikosti ali pa razvijanja jezikovnih kompetenc 

pri predšolskih otrocih. Če bo cilj slednji, je zelo pomembno, da pripravimo standarde, saj bi 

izobraževanje drugega jezika pomenilo kritičen del izobraževalnega programa v predšolskih 

institucijah. Posledično bi bilo poučevanje drugega jezika učinkovitejše, če bi ga poučevalo 

stalno pedagoško osebje in ne zunanje osebe, kar je trenutno pogostejša rešitev. Za 

zagotovitev kontinuitete med predšolsko in šolsko stopnjo bi potrebovali več človeških in 

finančnih virov. Trenutna oblika poučevanja drugega jezika na predšolski stopnji na Češkem 

ni del širšega izobraževalnega konteksta in kot taka ne more biti učinkovita na dolgi rok.  

Butler (2004: 271) sicer pravi, da vlada v vsaki od teh držav poskuša podpreti učitelje na 

različne načine in jim omogočiti razvoj na tem področju. Ker pa ni na voljo nobenih 

programov, kjer bi lahko učitelji sistematično in objektivno ocenili svoj napredek, ostaja 

raven otrokove strokovnosti nejasna. Predvsem je pomembno, da so programi usmerjeni na 

specifične potrebe učiteljev. Samoevalvacija učiteljev je eden najboljših načinov za 

razumevanje njihovih potreb. Ustvarjanje več objektivnih smernic zahteva več sistematičnih 

raziskav in opazovanj učiteljev v različnih kontekstih. 

Če torej želimo spodbujati, ohranjati večjezičnost in jezikovno raznolikost ter v skladu z 

jezikovno politiko Evropske unije pridobiti državljane, ki naj bi se v prihodnje sporazumevali 

v treh jezikih, to pomeni v maternem in v dveh tujih jezikih, potem moramo najprej 

usposobiti učitelje (Brumen, 2003: 7).  

5.1 KOMPETENCE UČITELJA  

5.1.1 Splošne kompetence 

V zadnjih dveh desetletjih prihaja v sodobnem svetu do pomembnih premikov tudi na 

področju izobraževanja učiteljev: od poudarka na vsebini k poudarku na kompetencah, od 

poudarka na sprejemanju znanja in reprodukciji k poudarku na uporabi znanja in produkciji 

(Cvetek, b. l.). 

Perrenoud (Key competences, 2002) kompetentnost pojmuje kot sposobnost učinkovitega 

delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar s tem znanjem 

ni omejeno.  

Stari princip in model izobraževanja ter usposabljanja strokovnjakov, ki temelji na 

deklarativnem znanju, pridobljenem v šoli oz. na fakulteti, se umika novemu reflektivnemu 

modelu, v katerem so namesto deklarativnega znanja v ospredju kompetence, ki jih je mogoče 

v celoti pridobiti le skozi konkretno izkušnjo. Kompetentnost je v tem smislu razumljena kot 

sposobnost uporabe znanja na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev – praktičnih odzivov 

na konkretno situacijo (Cvetek, b. l.). Učne kompetence tako lahko opredelimo kot 

sposobnost, da se uspešno odzovemo na kompleksne zahteve, ki vključujejo stališča, 

vrednote, znanje in zmogljivosti na smiseln in učinkovit način.  So del kognitivnega sistema, 

ki vodi učitelje k razmišljanju o tem, kaj in kako počnejo in kje te kompetence uporabiti 

(Guadalupe Toledo Sarracino in Favela Alcaraz, 2014). 

Kompetenca je v nekaterih primerih razumljena enako kot znanje in veščina, ki ju neki 

posameznik ima ali pa kot zmožnost narediti nekaj tako, da je storjeno dejanje oz. opravilo v 
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skladu z vnaprej določenimi standardi (Bela knjiga, 2011). Pri tem je pomembno, da vemo, 

katera znanja, kompetence naj bi učitelj posedoval za učinkovito poučevanje. Poučevanje 

jezikov namreč zahteva specializirana znanja, pridobljena skozi študij, praktične izkušnje in 

sposobnost zavestnega, sistematičnega razmisleka o učnih izkušnjah ter kritičen in reflektiven 

pregled lastne prakse (Richards, 2011). 

Splošne ključne kompetence sodobnega učitelja
6
 po Skupnih evropskih načelih iz leta 2006 so 

(Javrh, 2006: 41): 

Sposobnost delati z drugimi: 

‒ zna socialno vključevati in razvijati potenciale vsakega učečega (individualno delo), 

‒ pozna človekov razvoj, 

‒ ima samozaupanje v stikih z drugimi, 

‒ dala na načine, ki povečujejo sodelovalno inteligenco učečih (skupinsko delo), 

‒ učeče podpira, da se razvijajo v sodelujoče člane družbe, 

‒ sodeluje s kolegi in s tem promovira lastno učenje in delo. 

 

Sposobnost delati z znanjem, tehnologijo in informacijami: 

‒ je sposoben delati z različnimi vrstami znanja, 

‒ ima dovolj pedagoških spretnosti, da oblikuje in vodi učno okolje, 

‒ je zmožen dostopati, analizirati, vrednotiti in razmišljati ter prenašati znanje, 

‒ pozna informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in jo učinkovito vključuje v učenje 

in poučevanje, 

‒ pozna različna omrežja informacij, ki so na voljo, 

‒ zna izbrati iz široke palete strategij, učenje in poučevanje prilagoditi potrebam 

učencev, 

‒ njegove teoretične in praktične spretnosti mu omogočajo, da se uči iz lastnih izkušenj 

(akcijsko raziskovanje), 

‒ zna ohraniti intelektualno svobodo pri podajanju, 

‒ dobro poda svoj predmet, 

‒ v učenju vidi vseživljenjsko popotovanje. 

 

Sposobnost delati z družbo in v družbi: 

‒ pripravlja učeče na globalno odgovornost in vlogo državljanov Evropske unije, 

‒ spodbuja spoštovanje kultur in razumevanje med njimi, 

‒ pospešuje mobilnost in sodelovanje v Evropski uniji, 

‒ zaveda se etičnih in razsežnosti družbe znanja, 

‒ išče ravnotežje med spoštovanjem in zavestjo o raznolikosti kultur učečih ter skupnimi 

vrednotami, 

‒ razume dejavnike socialne kohezije in izključevanja, 

‒ je sposoben učinkovito delati s skupnostjo in drugimi, 

‒ prispeva k sistemom za zagotavljanje kakovosti. 

 

Zgoraj predstavljeni seznam kompetenc, pravi Cvetek (b. l.), ni edini. Standardizacija znanj, 

spretnosti in drugih kvalitet, ki naj bi jih imeli pedagoški delavci, je postala glavna značilnost 

procesa profesionalizacije pedagoškega poklica, ki že nekaj časa poteka v Evropi in svetu. 

                                                 
6
 Večina teh kompetenc, predstavljenih v nadaljevanju, se nanaša tudi na vzgojitelja predšolskih otrok. 
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Razdevšek-Pučko (b. l.) v nadaljevanju povzema »Učiteljeve kompetence v poročilu ekspertne 

skupine pri Evropski komisiji«, ki so: 

 Usposobljenost za nove načine dela v razredu: 

‒ uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev, 

‒ organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in 

spodbuditi proces učenja, 

‒ timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci. 

 Usposobljenost za nove naloge zunaj razreda:  

‒ razvijanje kurikuluma (v decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija 

vzgojno-izobraževalnega dela,  

‒ sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji. 

 Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: 

‒ razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (»učiti jih, 

kako se je treba učiti«). 

 Razvijanje lastne profesionalnosti: 

‒ raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov, 

‒ odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega 

učenja. 

 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT): 

‒ uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu 

(tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja). 

V opredeljevanju kompetenc današnjega učitelja oz. vzgojitelja je koristno uporabiti tudi 

razlikovanje med ozkimi, specifičnimi (vezanimi na posamezne predmete) in splošnimi 

(predmetno neodvisnimi, kroskurikularnimi) kompetencami in tudi vprašanje pridobivanja 

predvsem splošnih kompetenc (Key Competences, 2002 v Cvetek, b. l.). 

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo imeti danes vrsto kompetenc, ki jih pedagoški 

poklic včasih ni poznal, le-te od njega zahtevajo spremembe v odnosu do dela in okolja 

(Javrh, 2011: 42). Kot pravi Richards (2011), imajo učitelji oz. vzgojitelji širok nabor 

strategij, ki jih uporabljajo. So pripravljeni odstopati od ustaljenih postopkov in uporabijo 

svoje lastne rešitve ter so bolj pripravljeni improvizirati. Sposobni so predvideti težave in 

imajo na voljo postopke za ravnanje z njimi ter gledajo zadeve iz širšega zornega kota.  
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5.1.2 Kompetence učiteljev za poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji 

Poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji zahteva od učiteljev oz. vzgojiteljev specifične 

kompetence, ki med drugim temeljijo na razumevanju otrokovega razvoja nasploh ter se od 

njih pričakuje ustrezno jezikovno znanje in razvite kompetence, ki so potrebne za poučevanje 

tujega jezika mlajših učencev oz. otrok. 

Enever (2012: 22) na vprašanje o strokovnosti in kompetencah za poučevanje tujega jezika 

odgovarja s pomisleki. Na podlagi opazovanja učnih ur v časovnem obdobju štirih let je 

študija potrdila stališče raziskovalne skupine, da je še posebej za zgodnje poučevanje tujega 

jezika potrebna visoka raven tekočnosti jezika učiteljev. Končno priporočilo ekipe ELLiE je 

bilo, da bi morala biti za vse učitelje ciljna raven jezika na stopnji C1, z najnižjo vstopno 

stopnjo B1-B2.  

V predhodnih rezultatih študije ELLiE je Lucilla Lupriore (b. l.), ki je prav tako sodelovala v 

študiji, povzela potrebne kvalifikacije učiteljev v posameznih državah, ki so bile vključene v 

študijo. 

Tabela 1: Kvalifikacije učiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika v nekaterih evropskih državah 

 

 Kvalificirani 

učitelj 
Kvalificirani 

učitelj za 

primarno 

stopnjo 

Kvalificirani 

učitelj 

tujega jezika 

Kvalificirani 

učitelj tujega 

jezika za prim. 

stopnjo 

Prevladujoči model v državi 

Anglija      Razredni učitelj deloma 

tekoče govori tuji jezik 

Italija      Razredni učitelj z 

minimalno stopnjo B1 v 

tujem jeziku 

Nizozemska      Razredni učitelj deloma 

tekoče govori tuji jezik 

Poljska      Razredni učitelj z 

minimalno stopnjo B1 v 

tujem jeziku 
 

Španija      Razredni učitelj z 

minimalno stopnjo B1 v 

tujem jeziku 
 

Švedska      Razredni učitelj deloma 

tekoče govori tuji jezik 

Hrvaška      Razredni učitelj z 

dodatnimi kvalifikacijami 

pri tujem jeziku 

 

Učitelj zgodnjega učenja tujega jezika naj bi posedoval vsebinsko in splošno pedagoško 

znanje, specialno didaktično znanje iz tujega jezika, kurikularno znanje in predvsem dobro 

poznal svoje učence (Brumen, 2003: 57). Usklajevanje vseh teh kompetenc je velikokrat 

težko, zato pomanjkanje kvalificiranih učiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika države 

rešujejo z novimi programi usposabljanja in z dodatnim izobraževanjem za razredne učitelje 

in učitelje tujih jezikov. Učiteljem primanjkuje jezikovno ali pa didaktično znanje, ki ga je 

pogosto težko uskladiti (Dagarin Fojkar, 2009: 163). 
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Brumen in Dagarin Fojkar (2012: 49–50) pravita, da so navedeni programi rešitev 

pomanjkanja usposobljenih učiteljev, ki ni problem samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu. 

V Sloveniji so ponujeni različni študijski programi za poučevanje tujih jezikov za mlajše 

učence. Potrebno je razviti nacionalni program, ki ponuja znanje tujih jezikov in metodologijo 

poučevanja jezikov, s poudarkom na mlajših učencih in vključevanju dodatnih jezikov v 

druga področja kurikula. Avtorici pravita, da se trenutni programi razlikujejo glede na 

pričakovanja, pogoje, trajanje ali cilje izobraževanja. Pregled le-teh ponuja priložnost za 

razmislek in spremembo v nekaterih izobraževalnih kontekstih. Učitelji bi morali imeti na 

voljo več možnosti postati kompetentni uporabniki tujega jezika, kot je npr. izmenjava 

učiteljev v tujini. S skrbno pripravo, dobro načrtovane učne ure in usposabljanjem učiteljev v 

samoocenjevanju bodo učitelji okrepili svoje kompetence s pomočjo kritične refleksije in tako 

izboljšali kakovost svojega poučevanja.  

5.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 

Eden od splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja je razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko 

učenje, stalni osebni in strokovni razvoj (Bela knjiga, 2011). Učitelj je temeljni dejavnik pri 

uresničevanju ciljev sodobnega šolanja in ob kakovostnem začetnem izobraževanju je 

bistvenega pomena tudi učiteljevo nadaljnje poklicno delovanje ter možnosti njegovega 

profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012: 7). 

 

Poklici na vzgojno-izobraževalnem področju so lahko velikokrat zahtevni in tudi zelo 

naporni. Od njih se zahteva strokovnost, kjer sta vseživljenjsko učenje ter učenje za 

profesionalni in osebnostni razvoj postali nuja sodobne družbe. Ljudje se z izzivi, ki jim jih 

zastavlja družba, spoprijemajo zelo različno. Od veščin in tehnik, ki jih obvladajo, pa je 

velikokrat odvisno, kako se na te spremembe odzovejo. Pomembno je razumevanje, da se je 

za uspešno poklicno kariero treba spreminjati in iskati nove možnosti za samorealizacijo. 

Vloga strokovnega delavca v vrtcu se namreč precej razlikuje od vloge, ki jo je imel v 

preteklosti. Predvsem postaja vse kompleksnejša, kar izobraževalce strokovnih delavcev 

postavlja pred nove izzive in naloge. Prihodnje strokovne delavce je treba usposobiti za 

izvajanje diferenciacije in individualizacije in s tem za prilagajanje poučevanja individualnim 

značilnostim in potrebam otrok, učencev ali odraslih (Bela knjiga, 2011: 471). 

Pri profesionalnem razvoju je pomembno poznavanje temeljnih dejavnikov profesionalnega 

razvoja in zavedanje o tem, kaj profesionalni razvoj ovira in kaj ga spodbuja. Spodbujanje 

profesionalnega razvoja pomeni obogatitev lastnega profesionalnega razvoja, kjer nam 

pomaga zavedanje, da profesionalnega razvoja ni brez posameznikovega aktivnega delovanja. 

Profesionalni razvoj posameznika in institucije sta med seboj povezana in gre za 

vseživljenjski proces učenja, kjer (Valenčič Zuljan, 2012: 70): 

 

‒ je učitelj aktivni oblikovalec lastnega profesionalnega razvoja, 

‒ profesionalni razvoj povezuje osebno, socialno in ožjo poklicno raven, 

‒ je profesionalni razvoj posameznika vpet v profesionalni razvoj institucije, 

‒ je profesionalni razvoj povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanja, 

‒ je profesionalizacija vseživljenjski proces učenja, 

‒ je refleksija ključno gibalo učiteljevega profesionalnega razvoja.  
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Vizijo novega profesionalizma Marentič Požarnik (2000) pojasnjuje kot razvijanje čim bolj 

kakovostnega izobraževanja učiteljev, ki naj bi jim pomagalo razviti potrebno stopnjo 

profesionalnosti. Glede praktičnega usposabljanja navede naslednje ideje in teze: 

 Uspešna prenova zahteva radikalno drugačen pogled na učitelja kot profesionalca. 

Učitelj je, s svojo usposobljenostjo in pripravljenostjo se razvijati, bistveni dejavnik vsakršne 

globlje pozitivne spremembe v šolstvu. 

Strokovna avtonomija je osnovna razsežnost učiteljeve profesionalnosti. Avtonomija in 

strokovnost sta v učiteljevi profesionalnosti tesno povezani, zato je treba učiteljem dodeliti 

več časa za medsebojno sodelovanje ter jim pustiti, da si sami postavljajo standarde dobre 

prakse. 

 Profesionalni učitelj deluje kot »razmišljajoči praktik«.  

Cilj izobraževanja učitelja kot razmišljajočega praktika je učitelja spodbuditi k razmišljanju o 

etičnih vidikih, vsebovanih v učni praksi, ter mu dati besedo in moč v javnosti, da bo lahko 

aktivneje vplival na razvoj šolske politike in prevzel večjo odgovornost za svoj profesionalni 

razvoj. 

 Izobraževanje učitelja – razmišljajočega praktika terja drugačno pojmovanje in 

oblikovanje odnosa med teorijo in praktičnimi izkušnjami. 

Že med študijem bi bilo treba pomagati študentom razviti sposobnost, da se znajo učiti iz 

izkušenj, da o njih vse globlje razmišljajo ter jih povezujejo med seboj in s teoretičnimi 

osnovami. 

 Motor profesionalnega razvoja je analiza neskladij in problematičnih situacij.  

Učitelj mora znati pogledati z druge perspektive in premišljeno spremeniti svoje ravnanje. 

 Učitelji učiteljev naj bodo zgled razmišljajočim praktikom. 

Tudi učitelji učiteljev naj bi se znali sami stalno učiti ter na podlagi razmišljajoče analize 

svoje prakse poklicno napredovati ter k temu spodbujati tudi svoje študente. 

 Za profesionalno zastavljeno izobraževanje učiteljev morajo biti zagotovljene ustrezne 

okoliščine .  

Za dvig svoje dejavnosti potrebujejo učitelji in institucije, v katerih delujejo, ugodnejšo klimo 

in delovne okoliščine. 

Učitelji profesionalci pri opravljanju profesionalnih dejavnosti izhajajo iz znanstvene baze 

profesionalnih strokovnih in pedagoško-didaktičnih znanj, uporabljajo ustrezne spretnosti in 

znanstveno preverjeno znanje ter upoštevajo tudi posameznike, vključene v vzgojno-

izobraževalni proces, tj. interese svojih uporabnikov. Čeprav se velikokrat poudarja 

»profesionalna avtonomija«, se učitelji velikokrat počutijo izolirano in premalo samozavestni 

za njeno dejansko uresničevanje v praksi. Izobraževanje učiteljev je usmerjeno predvsem v 

posamezne učitelje. V obdobju »kolegialnega profesionalizma« se med učitelji razvije 
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»sodelovalna kultura« in pri uveljavljanju novosti se učitelji najpogosteje povezujejo s kolegi 

(Valenčič Zuljan, 2012: 10–11). 

 

V nadaljevanju bomo pogledali, zakaj je profesionalni razvoj pri pedagoških delavcih 

potreben in je le odziv na spreminjajoče potrebe družbe. Od posameznika se pričakuje 

vseživljenjsko učenje, kjer se merila, ki določajo profesionalnost posameznika, skozi čas 

spreminjajo. 

Ob vpeljavi učenja tujih jezikov v prvo triletje osnovnošolskega izobraževanja se je pokazala 

potreba po usposobljenih učiteljih za tovrstno poučevanje. Pomembno je zagotoviti kakovost 

pri zgodnjem poučevanju tujih jezikov, kar pomeni, da slovensko šolstvo potrebuje veliko več 

usposobljenih učiteljev za poučevanje tujih jezikov mlajših učencev, kot jih je trenutno na 

voljo (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012: 27). Učenje tujega jezika na predšolski stopnji sicer 

ni sistemsko urejeno, vendar poteka v različnih oblikah in ga izvajajo tudi vzgojitelji, njihova 

kompetentnost za izvajanje učenja tujega jezika na zgodnji stopnji pa je pri tem lahko 

dvomljiva. Pinter (2011) dodaja, da mora za uspešno integracijo tujega jezika na primarni in 

predšolski stopnji vlada vlagati v izobraževanje in zaposlovanje, kjer bodo učitelji imeli 

možnost razvoja.  

Veliko držav se spopada s težko situacijo kritičnega pomanjkanja kvalificiranih učiteljev. 

Tudi v drugih državah poročajo o težavi, ki se je v zadnjih letih pojavila, in to je širok 

razkorak med ponudbo usposobljenih učiteljev zgodnjega učenja tujega jezika ter 

povpraševanjem po njih. Pomanjkanje kvalificiranih učiteljev pomeni, da se morajo države 

pogosto zanašati na učitelje, ki niso usposobljeni za poučevanje zgodnjega učenja tujega 

jezika. To ima vpliv na rezultate in kaže, da morajo biti države bolj realistične glede 

pričakovanj o tem, kaj je možno doseči (Enever in Moon, 2009: 9). Raziskave o poučevanju 

učiteljev so bile osredotočene predvsem na uporabo jezika, na njihova prepričanja in razvoj. 

Merilniki kakovosti nam povedo, ali učitelji izpolnjujejo ta merila. Od učiteljev se namreč 

pričakuje, da so kompetentni v prvem in drugem jeziku, ki ga poučujejo, da so seznanjeni z 

vsebino in metodologijo kurikuluma ter poznajo razvojne značilnosti otrok ter še posebej 

vedo, kako otroci usvajajo jezik. Raziskave so pokazale, da učitelji pogosto ne dosegajo teh 

meril. Avtorici omenjata študijo, ki je bila izvedena na učiteljih začetnikih na Poljskem in v 

kateri je bilo ugotovljeno, da je zgodnje učenje tujega jezika v predšolskem obdobju zanje 

predstavljalo velik izziv. Učitelji, ki so bili na začetku svoje pedagoške poti, so povedali, da 

so težko vzbudili interes pri otrocih in jih vključili v vnaprej pripravljene naloge in hkrati 

izvajali aktivnost v angleščini (Nikolov in Mihaljević Djigunović, 2011: 106–107). 

Enever (2011) pravi, da se skoraj v vseh evropskih državah pričakuje, da otroci začnejo z 

učenjem tujega jezika na začetku šolanja ali ponekod še prej. Če želimo, da se takšna praksa 

upošteva in bo zniževanje starosti za učenje tujega jezika uspešno, bo potreben večji vložek v 

izobraževanje učiteljev za zgodnje učenje tujega jezika. Učitelji tujega jezika v zgodnjem 

obdobju morajo tekoče govoriti jezik. Priporočljiva stopnja je C2 ali stopnja naravnega 

govorca, po klasifikaciji SEJO. Prav tako morajo imeti didaktične spretnosti za učenje mlajših 

učencev. Hayes (2014) dodaja, da so naslednje lastnosti zaželene za učinkovito učenje na 

primarni stopnji, kjer poteka tuji jezik znotraj nacionalnih izobraževalnih sistemov. Poučuje 

naj razredni učitelj, ki je ustrezno usposobljen in dosega jezikovno raven vsaj B2, po 

možnosti C1. Za ustrezno usposobljenost učiteljev je odgovoren tudi izobraževalni sistem. 

Učitelji, ki poučujejo na zgodnji stopnji jezike, naj bi imeli magistrsko stopnjo. Institucije, 

kjer so pedagoški delavci zaposleni, naj bi bile osredotočene na nadaljnji strokovni razvoj, ki 
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omogoča učiteljem in vzgojiteljem dovolj časa za premislek o novih informacijah 

poučevanja/učenja in vključitev v obstoječe strukture znanja, sami in v sodelovanju s kolegi. 

Ključni dejavniki pri doseganju kakovosti in trajnosti v zgodnjem poučevanju tujih jezikov 

vključujejo (Enever in Moon, 2009: 19): 

‒ usposobljenost učiteljev z dobro razvitimi pedagoškimi spretnostmi za poučevanje 

tujega jezika na zgodnji stopnji; 

‒ minimalno stopnjo usposobljenosti učiteljev v tujem jeziku (stopnja B1, kot je opisano 

v Skupnem evropskem referenčnem okvirju za jezike); 

‒ starosti primerne in kulturno ustrezne učne pripomočke; 

‒ institucionalno podporo; 

‒ stalno strokovno izobraževanje učiteljev; 

‒ postopno uvajanje tujega jezika na različnih stopnjah. 

 

Profesionalizem učiteljev mora temeljiti na ustreznem teoretičnem in praktičnem znanju. Pri 

tem je pomembno, da učitelj pozna in razume zapletenost procesa učenja in poučevanja ter da 

se zaveda svojih prepričanj v zvezi z učenjem, ki lahko močno vplivajo, na to, kako bodo 

poučevali. Otroci so si tudi zelo različni po svojih potrebah in prav tako je pomembno, da se 

učitelj zaveda teh razlik in jih poskuša vnesti v svoje poučevanje. Otrokom učitelj pomaga 

izgraditi občutek, da zmorejo, tako da jim omogoči prepoznati njihove dosežke. Humanistični 

pristopi med drugim pomagajo ustvariti občutek pripadnosti, spodbujati samospoštovanje, 

ustvarjalnost, omogočati izbiro ter spodbujati samovrednotenje in samoocenjevanje (Skela, 

Dagarin Fojkar, 2009: 27–44). 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je vseživljenjski proces, ki 

se začne z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev in se zaključi z njihovo upokojitvijo. 

Kakovost profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je tako odvisna od kakovosti njim 

namenjenih izobraževalnih programov in usposobljenosti njihovih izvajalcev, od uvajanja v 

pedagoški poklic in od podpore (sistemske in osebne), ki jim je zagotovljena v različnih fazah 

profesionalnega razvoja. Razloge za spreminjaje najdemo tudi v spremembah na družbeno-

ekonomskem področju, ki se odražajo v sistemu vzgoje in izobraževanja (Zuljan idr., 2011). 

Potreba po pedagoških delavcih, ki so usposobljeni na področju zgodnjega učenja tujega 

jezika, se trenutno kaže v večji meri pri osnovnošolskih učiteljih, vendar se trend zniževanja 

starosti za učenje tujega jezika nadaljuje, zato je tudi za vzgojitelje izpopolnjevanje, ki je 

opisano v prejšnjem poglavju, ključnega pomena in odraz njihovega profesionalnega razvoja. 

5.2.1 Izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja tujega jezika 

V nadaljevanju je predstavljen program izpopolnjevanja Študijski program za izpopolnjevanje 

iz zgodnjega poučevanja angleščine, ki ga med drugim nudi Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

Izobraževanje je namenjeno posameznikom, ki jih zanima zgodnje učenje tujega jezika otrok, 

in izpolnjujejo pogoje za vpis. Predvsem je koristno za vzgojitelje in učitelje ter za vse tiste, 

ki si želijo delati ali že delujejo na tem področju.  

Program traja dve leti in ne poteka v sklopu rednega študija. V Predstavitvenem zborniku 

Pedagoške fakultete v Ljubljani so na kratko predstavljeni temeljni cilji programa in 

kompetence, ki naj bi jih posameznik razvil za poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji. 
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Temeljni cilj programa je nadgraditi pedagoško strokovno univerzitetno izobrazbo kandidatov 

s tujejezikovnimi zmožnostmi in specialno-didaktičnim znanjem poučevanja tujih jezikov na 

predšolski stopnji oziroma razredni stopnji osnovne šole. Kandidati so pridobili v 

predhodnem študiju pedagoško-psihološka, specialno-didaktična in praktično-pedagoška ter 

predmetno vsebinska znanja. Novo pridobljeno znanje s področja poučevanja tujih jezikov 

lahko vključijo na predšolski stopnji oziroma razredni stopnji osnovne šole. 

Program razvija naslednje splošne in predmetno specifične kompetence: 

‒ zmožnost razumevanja in uporabe načel tujejezikovnega poučevanja na zgodnji 

stopnji ter zmožnost povezovanja z že usvojenimi načeli učenja maternega jezika v 

tem obdobju in kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na celotnem 

področju vzgoje in izobraževanja; 

‒ zmožnost pravilne jezikovne rabe v angleščini (mojstrska raven C2 glede na Skupni 

evropski jezikovni okvir za jezike) in zmožnost poznavanja angleškega jezikovnega 

sistema; 

‒ zmožnost za poučevanje tujejezikovnih zmožnosti na predšolski oziroma razredni 

stopnji osnovne šole; 

‒ usposobljenost za udejanjanje medkulturnih in medjezikovnih sporazumevalnih 

strategij za razvijanje družbenih in kulturnih vrednot; 

‒ usposobljenost za uporabo avtentičnih otroških besedil, pesmi in iger v angleščini ter 

njihova ustrezna raba glede na okoliščine in sobesedilo; 

‒ zmožnost medpredmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter celovitega 

pogleda na vzgojno-izobraževalni proces; 

‒ zmožnost kritične (samo)refleksije in (samo)evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela, 

še posebej zmožnost razumevanja in ukrepanja v zvezi z jezikovnimi težavami, ki jih 

lahko imajo učenci pri učenju angleščine na predšolski oziroma razredni stopnji; 

‒ sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju; 

‒ sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja. 

 

Podrobnejše predmetno specifične kompetence so odvisne od področja kandidatovega 

predhodnega študija, ki ga nadgrajuje s tujejezikovnimi zmožnostmi in specialno-didaktičnim 

znanjem poučevanja tujih jezikov na predšolski stopnji oziroma razredni stopnji osnovne šole. 

Podoben program nudita tudi Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. 

Brumen in Dagarin Fojkar (2012) sta prepričani, da bo dobro zasnovana ponudba programov 

usposabljanja vzgojiteljev ter učiteljev tujih jezikov na primarni ravni dvignila raven 

kakovosti pouka tujega jezika in ustvarila samozavestne in komunikativne uporabnike tujih 

jezikov. 
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EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Jeziki so pomembna prednostna naloga Evropske unije in v ta namen so namenjena sredstva 

številnim programom in projektom na tem področju. Ena od težav pri izvajanju teh reform po 

svetu je pomanjkanje primerno usposobljenih pedagoških delavcev, ki bi otrokom omogočili 

pridobivanje jezika na primeren način, kjer sledimo uspešnim didaktičnim pristopom. 

Zavedamo se, da je inoviranje proces, zato smo se odločili raziskati, kakšna so stališča 

vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. Zgodnje učenje tujega jezika v Sloveniji še ni 

sistemsko urejeno, dejavnosti s tega področja pa potekajo v posameznih v vrtcih v različnih 

oblikah. Lahko potekajo v obliki tečaja po času izvajanja kurikula in ga financirajo starši. Ta 

oblika ni dostopna vsem otrokom in tako prihaja do razhajanja znanja učencev pri uradnem 

začetku učenja tujega jezika v šoli. Učenje tujega jezika v vrtcu lahko poteka tudi v času 

izvajanja kurikula, ki ga velikokrat izvajajo vzgojitelji. Vendar neurejeni standardi na tem 

področju lahko vplivajo na način in kakovost poučevanja vzgojiteljev ter posledično na odnos 

otrok do tujega jezika. Učenje tujega jezika v predšolskem obdobju po mnenju nekaterih 

strokovnjakov prinaša veliko prednosti, vendar če so za to izpolnjeni ustrezni pogoji. Zgodnje 

učenje tujega jezika ni del dodiplomskega programa pri izobraževanju vzgojiteljev 

predšolskih otrok. V magistrskem delu smo se zato osredotočili na elemente, ki vplivajo na 

učenje tujega jezika na predšolski stopnji in predvsem na vlogo vzgojitelja pri tem. 

Pinter (2006) predlaga, da je tuji jezik lahko vključen med področja izvedbenega kurikula. 

Prednost tega je, da učitelji oz. vzgojitelji poznajo otroke in njihove potrebe, kajti k 

uspešnemu učenju prispeva tudi varno in spodbudno okolje. Učenje lahko tako poteka tudi 

večkrat na teden, kajti študije so pokazale, da je takšno učenje uspešnejše (Edelenbos, 

Johnstone in Kubanek, 2006). V Beli knjigi (2011) je bilo namreč ugotovljeno, da, neodvisno 

za kakšne oblike poučevanja v vrtcu gre, se le-te izvajajo najpogosteje enkrat tedensko. 

Vzgojitelji, ki so ustrezno usposobljeni, lahko vključijo tuji jezik v čas izvedbenega kurikula.  

Da bi lahko dosegli spremembo na tem področju, morajo vsi deležniki pri tem sodelovati.  

6.1 NAMEN RAZISKAVE 

Namen raziskave je bil izvedeti, kakšna so stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v 

vrtcu. S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezanost med izkušnjami 

anketiranih vzgojiteljev z njihovim učenjem tujega jezika in s stališči do učenja tujega jezika. 

Predvidevamo namreč, da na njihova stališča vplivajo tudi znanje in izkušnje z njihovim 

učenjem tujega jezika. V raziskavi nas je zanimalo mnenje strokovnih delavcev glede učenja 

tujega jezika v vrtcu in katere kompetence jim po njihovem mnenju primanjkujejo za 

izvajanje učenja tujega jezika v vrtcu. Zanimala nas je tudi pripravljenost vzgojiteljev za 

dodatno usposabljanje in vključitev tujega jezika v izvedbeni kurikul. V odprtem vprašanju 

smo želeli ugotoviti, pod katerimi pogoji so se anketirani vzgojitelji pripravljeni dodatno 

usposabljati na področju zgodnjega poučevanja jezikov.  

Rezultati raziskave lahko vplivajo na zavedanje vzgojiteljev, ki želijo izvajati tuji jezik v 

vrtcu, kako pomembno je dodatno usposabljanje na tem področju, in pomagajo pri 

oblikovanju programov izobraževanja vzgojiteljev na področju učenja tujih jezikov. 
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6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšna so stališča anketiranih vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu? 

2. Kakšne so izkušnje anketiranih vzgojiteljev z njihovim učenjem tujega jezika? 

3. Ali obstaja povezanost med izkušnjami anketiranih vzgojiteljev z njihovim učenjem 

tujega jezika in stališči do učenja tujega jezika v vrtcu? 

4. Ali anketirani vzgojitelji menijo, da bi moral tuji jezik postati del izvedbenega 

kurikula? 

5. Kdaj naj bi se otroci po mnenju anketiranih vzgojiteljev začeli učiti tuji jezik? 

6. Kakšno izobrazbo naj bi po mnenju anketiranih vzgojiteljev imele osebe, ki izvajajo 

tuji jezik v vrtcu? 

7. Kako anketirani vzgojitelji ocenjujejo pomembnost izvajalca pri učenju tujega jezika v 

vrtcu? 

8. Kakšne so izkušnje anketiranih vzgojiteljev z izvajanjem učenja tujega jezika v vrtcu? 

9. Kakšna je pripravljenost anketiranih vzgojiteljev za poučevanje tujega jezika v vrtcu? 

10. Katere kompetence po mnenju anketiranih vzgojiteljev primanjkujejo vzgojiteljem za 

učenje tujega jezika v vrtcu? 

11. Ali so se anketirani vzgojitelji pripravljeni dodatno usposabljati na področju zgodnjega 

učenja jezikov? 

12. Pod katerimi pogoji so se anketirani vzgojitelji pripravljeni dodatno usposabljati? 
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7 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

7.1 OPIS VZORCA 

Ciljna populacija raziskave so bili vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja 

predšolskih otrok, ki so zaposleni v slovenskih vrtcih. V raziskavo smo zajeli 369 strokovnih 

delavcev, ki so zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok in pomočnik 

vzgojitelja predšolskih otrok. 

Vprašalnike smo razdelili v štirinajst vrtcev. Po predhodnem dogovoru so bili poslani na 

naslove vrtcev po standardni pošti ali odneseni osebno. V raziskavo so bili vključeni 

vzgojitelji iz vseh regij Slovenije. Razdeljenih je bilo 500 vprašalnikov, od tega je bilo 

vrnjenih 377, med katerimi je bilo 369 pravilno izpolnjenih.  

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

 

 

O feminizaciji v vzgojiteljskem poklicu govori tudi zanemarljiv odstotek moškega spola (1 

%) pri izpolnjevanju vprašalnikov. V raziskavi so sodelovale skoraj v celoti ženske (99 %). 

Graf 2: Struktura vzorca glede na starost 
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Graf prikazuje strukturo vzorca glede na starost anketirancev v raziskavi. Vidimo lahko, da 

sorazmerno enaka strukturna porazdelitev zajema strokovne delavce različnih starosti. V 

raziskavi je sodelovalo najmanj strokovnih delavcev z najvišjo starostjo (6 %) in strokovnih 

delavcev z najnižjo starostjo (9,2 %). Raziskava zajema največ odgovorov anketirancev, 

starih med sedemindvajset in enaintrideset let starosti (17,1 %).  

Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

 

 

Graf prikazuje strukturo vzorca glede na delovno dobo vzgojiteljev predšolskih otrok in 

pomočnikov predšolskih otrok, zaposlenih v vrtcu. Anketirani strokovni delavci se zelo 

razlikujejo glede na delovno dobo. Največ anketiranih strokovnih delavcev ima 5 do 9 let 

delovne dobe (20,9 %), najmanj med njimi pa 25 do 30 (6 %) oz. 15 do 19 let (6,2 %) delovne 

dobe.  

 
Graf 4: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe 
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Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev na področju predšolske 

vzgoje ne daje presenetljivih rezultatov zaradi spreminjanja ustrezne izobrazbe vzgojiteljev 

predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih predšolske vzgoje skozi leta.  

Do leta 1996 je namreč za ustrezno strokovno usposobljenost vzgojiteljev zadoščala srednja 

vzgojiteljska šola. Sprejeti Zakon o vrtcih (1996) pa v 40. členu natančno določa izobrazbene 

pogoje zaposlenih v vrtcu. Delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok zahteva: 

‒ višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma 

študijskem programu predšolske vzgoje, ali 

‒ visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oz. študijski 

program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje. 

Če pogledamo danes 40. člen Zakona o vrtcih, ki določa izobrazbene pogoje, ta pravi, da 

mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe 

najmanj prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v 

skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje ustrezne smeri. 

Strokovni delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, mora 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

‒ srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje 

predšolske vzgoje, ali 

‒ zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi 

otroki (prav tam).  

Tako lahko vidimo, da je največ strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcih, kjer so bili 

razdeljeni vprašalniki, s srednješolsko izobrazbo (57,2 %), z visoko strokovno ali 

univerzitetno izobrazbo  jih je zaposlenih nekoliko manj (32 %), najmanj je strokovnih 

delavcev, zaposlenih z višjo izobrazbo (10 %), manj kot en odstotek pokriva zaposlenost z 

magisterijem (0,8 %). 

Graf 5: Struktura glede na delovno mesto 
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V raziskavi je sodelovalo približno enako število vzgojiteljev predšolskih otrok (51 %) in 

pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, ki so zaposleni v vrtcu.  

Graf 6: Struktura glede na regijo vrtca 

 

 

V raziskavo so bili vključeni vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz vseh uradnih regij 

Slovenije. Največ vprašalnikov je bilo razdeljenih in vrnjenih v Osrednjeslovenski regiji (19,5 

%), druge si sledijo z bolj ali manj podobnimi odstotki, medtem ko najmanjši delež vrnjenih 

vprašalnikov pokriva Jugovzhodna in Obalno-kraška regija. 

7.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo od aprila 2015 do začetka maja 2015. Kot tehnika zbiranja 

podatkov je bil uporabljen vprašalnik, ki je bil sestavljen za potrebe raziskave. Vprašalnik je 

bil anonimen in prostovoljen. Sestavljen je iz uvodnega (predstavitev avtorja, namen 

raziskave in vsebina vprašalnika), poizvedovalnega in zaključnega dela. V vprašalniku so 

napisani namen in cilji raziskave. Ob predhodnem dogovoru s pristojnimi osebami so bili 

poslani na vrtce po standardni pošti ali odneseni osebno.  

Merske karakteristike vprašalnika za vzgojitelje sem preverila na ustreznem pilotskem vzorcu. 

Izkušnje so merjene s sklopom trditev na petstopenjski ocenjevalni lestvici. Veljavnost je bila 

preverjena s faktorsko analizo. Z izračunom koeficienta Cronbach alfa je bila preverjena 

zanesljivost instrumenta. Koeficient znaša 0,781, kar pomeni, da je merska lestvica zanesljiva. 

Objektivnost izvedbe anketiranja je bila zagotovljena z enotnimi in natančnimi navodili za 

izpolnjevanje vprašalnikov.  
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7.3 MERSKI INSTRUMENT 

Vprašalnik je bil izdelan v skladu z namenom raziskave. V prvem delu so predstavljeni namen 

raziskave in splošni podatki o vzgojitelju: spol, starost, delovna doba, izobrazba, status in 

regija zaposlitve. V drugem delu vprašalnika so bila vprašanja vezana na vzgojiteljeva stališča 

do učenja tujega jezika v vrtcu, na njihovo znanje in izkušnje z učenjem tujega jezika, na 

kompetence vzgojiteljev ter na njihovo pripravljenost za dodatno usposabljanje in izvajanje 

učenja tujega jezika v vrtcu. 

7.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatki, pridobljeni z vprašalnikom, so bili obdelani s pomočjo programa SPSS 20.0. Pri 

predstavitvi podatkov je bila uporabljena frekvenčna porazdelitev za prikaz nominalnih 

spremenljivk v deležih (v %) ter osnovne opisne statistike (povprečje, standardni odklon, 

mediana, modus, minimum, maksimum) za predstavitev podatkov, kjer so anketiranci svoja 

stališča in izkušnje izrazili s številkami. Povezanost smo preverili s hi-kvadratom za 

nominalne spremenljivke ter s t-testom za razmernostne spremenljivke. S t-testom preverjamo 

domnevo o razliki dveh aritmetičnih sredin pri dveh spremenljivkah, s hi-kvadratom pa 

odvisnost dveh spremenljivk. Podatki so bili urejeni v tabele in vizualno predstavljeni s 

pomočjo stolpčnih in tortnih grafov. Spremenljivke, ki so bile upoštevane v raziskavi, so bile 

spol, starost, delovna doba, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno mesto, regija vrtca, 

znanje jezikov, izkušnje z učenjem jezika, stališča do učenja tujega jezika, mnenje, kdaj začeti 

z izvajanjem tujega jezika, mnenje o potrebni izobrazbi vzgojitelja, ki izvaja tuji jezik, mnenje 

o vlogi vzgojitelja pri učenju tujega jezika, izkušnje pri izvajanju tujega jezika, pripravljenost 

za izvajanje tujega jezika, mnenje o potrebnih kompetencah učitelja tujega jezika v vrtcu in 

pripravljenost za dodatno usposabljanje na področju tujega jezika. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1. Kakšna so stališča anketiranih vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu? 

Tabela 2: Stališča anketiranih vzgojiteljev do učenja tujega jezika 

 

  

N 

Povp. Mediana Modus 

Standardni 

odklon
7
 Minimum Maksimum Veljavni Manjkajoči 

Znanje tujih 

jezikov je v 

današnji družbi 

pomembno. 

369 0 1,33 1,00 1 ,542 1 4 

Zgodnje učenje 

tujega jezika 

zavira razvoj 

maternega jezika. 

369 0 3,88 4,00 4 ,946 1 5 

Otroci usvajajo 

tuji jezik lažje kot 

odrasli. 

369 0 1,59 1,00 1 ,718 1 5 

Učenje tujega 

jezika naj poteka 

integrirano v času 

rednega kurikula 

v vrtcu. 

369 0 2,75 3,00 3 1,042 1 5 

Učenje tujega 

jezika naj poteka 

zunaj časa 

rednega kurikula 

v tečajni obliki v 

vrtcu. 

369 0 2,76 3,00 2 1,038 1 5 

Učenje tujega 

jezika v vrtcu naj 

bo za vse otroke 

brezplačno. 

369 0 1,88 2,00 2 ,906 1 5 

V vrtcu naj tuji 

jezik uči 

vzgojitelj, ki ima 

ustrezna znanja 

za poučevanje 

tujih jezikov v 

zgodnjem 

otroštvu. 

369 0 1,94 2,00 1 1,013 1 5 

Učenje tujega 

jezika v vrtcu naj 

izvajajo zunanji 

izvajalci. 

369 0 3,09 3,00 4 1,179 1 5 

Zgodnje učenje 

tujega jezika 

vzbuja zanimanje 

za jezik(e) in 

razvija veselje za 

njegovo učenje. 

369 0 1,98 2,00 2 ,806 1 5 

Otrok se lažje uči 

tujih jezikov v 

369 0 1,77 2,00 2 ,715 1 4 

                                                 
7
 Različne barve pri standardnem odklonu nazorneje prikazujejo, kolikšno je odstopanje vrednosti statističnega 

znaka od povprečja. 
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zgodnjem 

obdobju. 

Neustrezen 

pristop pri 

zgodnjem učenju 

tujega jezika 

slabo vpliva na 

otrokovo učenje 

jezika. 

368 1 2,10 2,00 2 ,939 1 5 

Z zgodnjim 

učenjem tujega 

jezika otrok 

spozna 

drugačnost in se 

jo nauči 

sprejemati. 

369 0 2,07 2,00 2 ,838 1 5 

 

Stališča anketiranih vzgojiteljev do učenja tujega jezika nakazujejo na pozitiven odnos do 

učenja tujega jezika v vrtcu. Navedene so povprečne vrednosti, kjer 1 pomeni popolno 

strinjanje in 5, ki pomeni nestrinjanje s stališčem. Anketiranci se večinoma popolnoma 

strinjajo, da je znanje jezikov v današnji družbi pomembno (1,33). Ne verjamejo, da učenje 

tujega jezika zavira razvoj maternega jezika (3,88) in so mnenja, da otroci usvajajo tuji jezik 

lažje kot odrasli (1,59). Glede organizacijske izvedbe, kako naj poteka in kdo naj prevzame 

učenje tujega jezika, se anketiranci niso znali jasno opredeliti. Niso pokazali posebnega 

strinjanja oz. nestrinjanja s tem, ali naj učenje tujega jezika poteka integrirano v dopoldanski 

obliki (2,75) ali zunaj časa rednega kurikula v tečajni obliki (2,76), standardni odklon je 1, 

tako lahko sklepamo, da so nekateri izkazali večje strinjanje ali nestrinjanje s tem. Anketiranci 

se v povprečju strinjajo, da naj bo učenje tujega jezika za vse otroke brezplačno (1,88). Pri 

vprašanju, kdo naj v vrtcu uči tuji jezik, so anketirani vzgojitelji bolj naklonjeni k 

vzgojiteljem z ustreznim znanjem (1,94) kot pa k zunanjim izvajalcem (3,09), standardni 

odklon je sicer tudi tukaj 1. Na nadaljnja vprašanja so anketiranci odgovorili večinoma s 

strinjanjem, če upoštevamo povprečne rezultate. Rezultati nakazujejo na ozaveščenost 

vzgojiteljev o pomembnosti učenja tujega jezika v tako zgodnjem obdobju, ki lahko prispeva 

k prednostim v nadaljnjem učenju tujega jezika otrok. 

2. Kakšne so izkušnje anketiranih vzgojiteljev z njihovim učenjem tujega 

jezika? 

Tabela 3: Izkušnje anketiranih vzgojiteljev z učenjem tujega jezika 

 

   

N 

Povprečni Mediana Modus 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum Veljavni Manjkajoči 

Z učenjem tujega 

jezika v OŠ imam 

pozitivne izkušnje. 

369 0 2,34 2,00 2 1,166 1 5 

Z učenjem tujega 

jezika v SŠ imam 

pozitivne izkušnje. 

369 0  2,00 2 1,043 1 5 

Uživam v učenju 

tujega jezika. 

369 0 2,50 2,00 3 1,019 1 5 

Tuji jezik usvajam s 

težavo. 

369 0 3,36 3,00 4 1,075 1 5 

Ko govorim tuji 

jezik, se počutim 

369 0 3,17 3,00 3 1,092 1 5 
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neprijetno. 

Tuji jezik pogosto 

uporabljam v 

vsakdanjem 

življenju (npr. govor, 

poslušanje, branje ali 

pisanje). 

369 0 3,19 3,00 4 1,133 1 5 

 

Iz tabele lahko razberemo, da imajo anketirani vzgojitelji v povprečju v večji meri pozitivne 

izkušnje z učenjem tujega jezika v osnovni in prav tako v srednji šoli. S trditvijo, da tuji jezik 

usvajajo le s težavo, se večina strokovnih delavcev ne strinja oz. se glede tega ne morejo 

opredeliti. Podobni rezultati so tudi pri naslednjih dveh trditvah. Vendar standardni odklon 

nakazuje tudi na negativne izkušnje pri učenju tujih jezikov, zato bomo kasneje preverili 

povezanost med izkušnjami in stališči vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. 

Naslednje poglavje prikazuje znanje posameznih jezikov anketirancev. 
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2.1 Znanje tujega jezika  

Tabela 4: Znanje angleščine 

 

Znanje angleščine 

 

Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni Ne 

govori 

49 13,3 13,3 13,3 

Aktivno 124 33,6 33,7 47,0 

Pasivno 195 52,8 53,0 100,0 

Skupaj 368 99,7 100,0  

Manjkajoči  1 ,3   

Skupaj 369 100,0   

 

Na vprašanje, kakšno je njihovo znanje angleškega jezika, je 124 (33,6 %) anketiranih 

vzgojiteljev odgovorilo, da je njihovo znanje aktivno, 195 (52,8 %) jih je svoje znanje 

opredelilo kot pasivno. Med vsemi odgovori je bilo 49 strokovnih delavcev, ki so povedali, da 

ne govorijo angleškega jezika. 

Tabela 5: Znanje nemščine 

 

Znanje nemščine 

 

Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni Ne 

govori 

234 63,4 63,4 63,4 

Aktivno 27 7,3 7,3 70,7 

Pasivno 108 29,3 29,3 100,0 

Skupaj 369 100,0 100,0  

 

Za nemški jezik je velika večina, to pomeni 234 (63,4 %) od 369, odgovorila, da ga ne govori. 

27 (7,3 %) anketiranih vzgojiteljev je svoje znanje opredelilo kot aktivno in 108 (29,3 %) kot 

pasivno. 

Tabela 6: Znanje hrvaščine 

 

Znanje hrvaščine 

  Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni Ne 

govori 

96 26,0 26,0 26,0 

Aktivno 137 37,1 37,1 63,1 

Pasivno 136 36,9 36,9 100,0 

Skupaj 369 100,0 100,0   

 

Skoraj enak odstotek anketiranih je svoje znanje hrvaškega jezika opredelil kot aktivno, to 

pomeni 137 anketirancev (37,1 %), in 136 (36,9 %) kot pasivno. Med vsemi odgovori je bilo 

96 (26 %) anketiranih vzgojiteljev, ki so povedali, da ne govorijo hrvaškega jezika.  
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Tabela 7: Znanje drugih jezikov 

 

Znanje drugo 

  Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni Aktivno 20 5,4 41,7 41,7 

Pasivno 28 7,6 58,3 100,0 

Skupaj 48 13,0 100,0   

Manjkajoči  321 87,0     

Skupaj 369 100,0     

 

Iz tabele je razvidno, da je od vseh anketiranih vzgojiteljev le majhen odstotek navedlo znanje 

drugih jezikov. Med temi se jih je 20 (5,4 %) opredelilo za aktivno znanje in 28 (7,6 %) za 

pasivno znanje. Od vseh anketiranih vzgojiteljev 321 (87 %) ni podalo nobenega odgovora. 

Tabela 8: Vrste jezikov 

 

Drug jezik 

  Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni francoščina 

španščina 

1 0,3 2,1 2,1 

francoščina 

italijanščina 

1 0,3 2,1 4,2 

francoščina 1 0,3 2,1 6,3 

italijanščina 32 8,7 66,7 72,9 

madžarščina 1 0,3 2,1 75,0 

ruščina 2 0,5 4,2 79,2 

slovaščina 1 0,3 2,1 81,3 

španščina 

francoščina 

italijanščina 

1 0,3 2,1 83,3 

španščina 7 1,9 14,6 97,9 

španščina 

češčina 

italijanščina 

1 0,3 2,1 100,0 

Skupaj 48 13,0 100,0   

Manjkajoči  321 87,0     

Skupaj 369 100,0     

 

Od vseh, ki so navedli znanje drugih jezikov, jih je največ (66,7 %) odgovorilo, da govorijo 

italijanski jezik oz. je odstotek nekoliko višji, če upoštevamo še znanje jezikov tistih, ki so 

italijanski jezik navedli v povezavi še z drugim jezikom.  

V raziskavo so bili vključeni strokovni delavci iz vseh regij, zato rezultati kažejo tudi znanje 

jezikov sosednjih držav Slovenije, razen v zelo majhnem odstotku znanje madžarskega jezika 
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(2,1 %). Angleščina je svetovni jezik in tudi najpogostejši jezik, ki se ga otroci začnejo učiti v 

zgodnjem obdobju oz. primarnem izobraževanju. Iz podatkov je razvidno, da se je tudi 

največji odstotek anketiranih vzgojiteljev opredelilo za obvladanje tega jezika. Če pogledamo 

samo aktivno obvladovanje jezika, je največji odstotek anketiranih vzgojiteljev povedalo, da 

govorijo hrvaški jezik (37,1 %). To pa lahko razložimo s tem, da se je srbohrvaščina prej 

poučevala v osnovnih šolah, zato je del anketiranih vzgojiteljev imel možnost učenja tega 

jezika. V zadnjih petdesetih letih pod Jugoslavijo so namreč generacije v Sloveniji odraščale s 

srbohrvaščino. Jezik je bi prisoten v medijih, srbohrvaščina je bila uradni jezik JLA in učenje 

jezika je bil obvezni predmet v šolah. 

Srbohrvaščina se kot šolski predmet od leta 1993 v šolah ne poučuje več, toda nekatere šole 

ponujajo možnost učenja hrvaščine kot izbirnega predmeta v zadnji triadi osnovne šole. Ta 

možnost je ponujena v smislu regionalnega razvoja v EU in s tem učenja jezikov sosedov 

(Lipavic Oštir, 2007: 9).  

2.2  Ali imate certifikat oz. mednarodno priznano potrdilo o znanju tujega 

jezika? 

Graf 7: Potrdilo o znanju jezika 

 

 

 

Pri vprašanju, ali imajo anketirani vzgojitelji certifikat oz. mednarodno priznano potrdilo, je le 

majhen odstotek odgovoril pritrdilno (4 %). 
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2.3 Kateri certifikat oz. mednarodno priznano potrdilo o znanju tujega jezika 

imate? 

Med temi, ki so pridobili potrdilo o ravni znanja, ki ga podeljujejo za to uradne institucije, so 

večinoma navedli, da imajo certifikat, ki potrjuje njihovo znanje iz angleškega jezika, takih 

odgovorov je bilo sedem (npr. FCE in IELTS), dva odgovora sta se nanašala na potrdilo iz 

nemškega jezika (npr. Sprachdiplom) in en odgovor zajema potrdilo o znanju italijanskega 

jezika. 

2.4 Ali ste imeli na maturi oz. zaključnem izpitu preverjanje iz tujega jezika? 

Tabela 9: Preverjanje na maturi oz. zaključnem izpitu 

 

  Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni Da 175 47,4 47,4 47,4 

Ne 194 52,6 52,6 100,0 

Skupaj 369 100,0 100,0   

 

Večji odstotek (52,6 %) anketiranih vzgojiteljev je odgovoril, da ni imel preverjanja iz tujega 

jezika na maturi ali zaključnem izpitu. Razloge v tem lahko najdemo v spreminjanju 

izobraževalnega sistema, v tem da se anketirani vzgojitelji na zaključnem preverjanju niso 

odločili za tuji jezik itd. 

Tabela 10: Ocena na maturi oz. zaključnem izpitu 

 

  Frekvence Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 2 6 1,6 4,1 4,1 

3 41 11,1 27,7 31,8 

4 64 17,3 43,2 75,0 

5 37 10,0 25,0 100,0 

Skupaj 148 40,1 100,0   

Manjkajoči  221 59,9     

Skupaj 369 100,0     

 

Od anketiranih vzgojiteljev, ki so odgovorili, da so imeli preverjanje iz tujega jezika na maturi 

ali zaključnem izpitu, jih je največ navedlo oceno 4 (43,2 %). 
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3. Ali obstaja povezanost med izkušnjami anketiranih vzgojiteljev z njihovim 

učenjem tujega jezika in stališči do učenja tujega jezika v vrtcu? 

 

Da bi odkrili, ali obstaja povezanost med izkušnjami s tujimi jeziki in stališči, ki jih imajo 

anketiranci o učenju tujih jezikov v vrtcu, smo opravili t-test. Anketirance smo razdelili v dve 

skupini: tiste s pozitivnejšimi izkušnjami in tiste z bolj negativnimi izkušnjami. Skupini smo 

dobili tako, da smo sešteli vrednosti odgovorov na šest trditev, ki so opisovale izkušnje s 

tujimi jeziki. Anketiranci so svoje strinjanje s trditvijo ocenili na lestvici od 1 do 5, kar daje 

novi sešteti spremenljivki razpon možnih vrednosti od vključno 6 do 30, pri čemer višje 

vrednosti predstavljajo bolj negativne izkušnje s tujimi jeziki.  

V vprašalniku je bilo naštetih naslednjih šest izkušenj, ki smo jih glede na odgovore oz. 

razvrščeni skupini, primerjali s stališči:  

1. Z učenjem tujega jezika v OŠ imam pozitivne izkušnje. 

2. Z učenjem tujega jezika v SŠ imam pozitivne izkušnje. 

3. Uživam v učenju tujega jezika. 

4. Tuji jezik usvajam s težavo. 

5. Ko govorim tuji jezik, se počutim neprijetno. 

6. Tuji jezik pogosto uporabljam v vsakdanjem življenju (npr. govor, poslušanje, branje 

ali pisanje). 

Graf 8: Frekvenčna porazdelitev seštetih odgovorov o izkušnjah s tujimi jezika 
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Graf 9: Delež anketirancev z negativnimi in s pozitivnimi izkušnjami učenja tujih jezikov 

 

 

Mejo med negativnimi in pozitivnimi izkušnjami smo potegnili med vrednostma 17 in 18. S 

tem je 67 % anketirancev padlo v skupino s pozitivnimi izkušnjami, 33 % pa v skupino z 

negativnimi izkušnjami. 

Tabela 11: Razlika v povprečni oceni strinjanja s stališči med skupinama anketirancev s pozitivnimi in z 

negativnimi izkušnjami s tujim jezikom (t-test) 

 

Stališča o učenju tujega jezika v 

vrtcu 

Skupina N Povprečje Stan. 

odklon 

Stan. napaka 

povprečja 

Sig. 

Znanje tujih jezikov je v današnji 

družbi pomembno. 

Negativne izkušnje 123 1,41 0,54 0,05 
0,067 

Pozitivne izkušnje 246 1,30 0,54 0,03 

Zgodnje učenje tujega jezika 

zavira razvoj maternega jezika. 

Negativne izkušnje 123 3,78 0,95 0,09 
0,162 

Pozitivne izkušnje 246 3,93 0,94 0,06 

Otroci usvajajo tuji jezik lažje kot 

odrasli. 

Negativne izkušnje 123 1,63 0,73 0,07 
0,357 

Pozitivne izkušnje 246 1,56 0,71 0,05 

Učenje tujega jezika naj poteka 

integrirano v času rednega 

kurikula v vrtcu. 

Negativne izkušnje 123 2,93 1,06 0,10 

0,020 Pozitivne izkušnje 246 2,66 1,02 0,07 

Učenje tujega jezika naj poteka 

zunaj časa rednega kurikula v 

tečajni obliki v vrtcu. 

Negativne izkušnje 123 2,58 1,02 0,09 

0,014 Pozitivne izkušnje 246 2,86 1,03 0,07 

Učenje tujega jezika v vrtcu naj 

bo za vse otroke brezplačno. 

Negativne izkušnje 123 1,90 0,88 0,08 
0,777 

Pozitivne izkušnje 246 1,87 0,92 0,06 

V vrtcu naj tuji jezik uči 

vzgojitelj, ki ima ustrezna znanja 

za poučevanje tujih jezikov v 

zgodnjem otroštvu. 

Negativne izkušnje 123 2,03 1,01 0,09 0,231 

 

Pozitivne izkušnje 246 1,90 1,02 0,06 

Učenje tujega jezika v vrtcu naj 

izvajajo zunanji izvajalci. 

Negativne izkušnje 123 3,02 1,16 0,10 
0,366 

Pozitivne izkušnje 246 3,13 1,19 0,08 

Zgodnje učenje tujega jezika 

vzbuja zanimanje za jezik(e) in 

razvija veselje za njegovo učenje. 

Negativne izkušnje 123 2,05 0,81 0,07 

0,218 Pozitivne izkušnje 246 1,94 0,80 0,05 

Otrok se lažje uči tujih jezikov v 

zgodnjem obdobju. 

Negativne izkušnje 123 1,82 0,74 0,07 
0,304 

Pozitivne izkušnje 246 1,74 0,70 0,04 
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Neustrezen pristop pri zgodnjem 

učenju tujega jezika slabo vpliva 

na otrokovo učenje jezika. 

Negativne izkušnje 123 2,00 0,83 0,07 

0,145 Pozitivne izkušnje 245 2,14 0,99 0,06 

Z zgodnjim učenjem tujega jezika 

otrok spozna drugačnost in se jo 

nauči sprejemati. 

Negativne izkušnje 123 2,12 0,84 0,08 

0,404 Pozitivne izkušnje 246 2,04 0,84 0,05 

 

Statistično značilna razlika med skupinama, ki je manjša od 0,05, se je pokazala le pri 

povprečnih vrednosti dveh stališč, ki pa sta si v svojem pomenu ravno nasprotna. Oba 

preverjata mnenje, ali naj bo učenje tujega jezika integrirano v čas rednega kurikula v vrtcu 

ali ne. Statistična značilnost (signifikanca) je pri obeh trditvah manjša od 0,05.  

Za trditev »Učenje tujega jezika naj poteka integrirano v času rednega kurikula v vrtcu« znaša 

0,02. To pomeni, da lahko z 2-odstotnim tveganjem trdimo, da obstaja razlika med 

skupinama. Povprečno strinjanje s trditvijo je višje pri tistih, ki imajo bolj negativne izkušnje 

s tujim jezikom (razlika med povprečjema znaša 0,27), kar pomeni, da se ti s trditvijo v večji 

meri ne strinjajo. 

Pri trditvi »Učenje tujega jezika naj poteka zunaj časa rednega kurikula v tečajni obliki v 

vrtcu« ugotovimo podobno, saj vrednost signifikance znaša 0,01, povprečje pa je za 0,28 višje 

pri anketirancih s pozitivnimi izkušnjami, kar pomeni, da se ti s trditvijo v večji meri ne 

strinjajo. 

Razlika med skupinama se nakazuje tudi pri prvi trditvi »Znanje tujih jezikov je v današnji 

družbi pomembno«, kjer z nekoliko večjim tveganjem (6,7 %, kar je znotraj sprejemljivega 

10-odstotnega tveganja) lahko trdimo, da se skupina s pozitivnimi izkušnjami s to trditvijo 

nekoliko bolj strinja (razlika med povprečjema znaša 0,11).   

4. Ali so anketirani vzgojitelji mnenja, da bi moral tuji jezik postati del 

izvedbenega kurikula? 

Graf 10: Mnenje anketiranih vzgojiteljev o uvedbi tujega jezika v izvedbeni kurikul 

 

 

Mnenja anketiranih vzgojiteljev glede uvedbe tujega jezika v izvedbeni kurikul so deljena. 

Vendar če združimo rezultate odgovorov anketirancev, ki so izrazili mnenje glede uvedbe 

tujega jezika v izvedbeni kurikul s popolnim strinjanjem (11,4 %) in strinjanjem (31,4 %), 

ugotovimo, da je nekoliko manj kot polovica anketiranih vzgojiteljev (42,8 %) za to 
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spremembo. Na drugi strani smo dobili odgovore, ki so proti tej spremembi in so svoje 

mnenje izrazili z nestrinjanjem (20,3 %), le majhen delež se sploh ne strinja s tem (4,3 %). Če 

torej združimo rezultate nestrinjanja, ugotovimo, da se četrtina (24,6 %) anketiranih 

vzgojiteljev ne strinja, da tuji jezik postane del izvedbenega kurikula. Velik odstotek (32,5 %) 

anketiranih vzgojiteljev pa se ni mogel opredeliti, ali se naj otroci v prihodnje v vrtcu učijo 

tuji jezik ali ne.  

5. Kdaj naj bi se otroci po mnenju anketiranih vzgojiteljev začeli učiti tuji jezik? 

Graf 11: Mnenje anketiranih vzgojiteljev o začetku učenja tujih jezikov v vrtcu 

 

 

Večina anketiranih vzgojiteljev je mnenja, da naj bi se otroci začeli učiti tuji jezik že v vrtcu 

(59,7 %). Odgovori, ki vključujejo začetek učenja tujega jezika s primarnim izobraževanjem, 

so si v odstotkih zelo podobni. Največji odstotek anketiranih vzgojiteljev se je tukaj opredelil 

za začetek učenja tujega jezika v prvem razredu OŠ (18,3 %) in približno enak odstotek 

anketiranih vzgojiteljev meni, da naj otroci začnejo z učenjem tujega jezika v drugem razredu 

OŠ (11,4 %) ali pozneje (10,6 %).  
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6. Kakšno izobrazbo naj bi po mnenju anketiranih vzgojiteljev imele osebe, ki 

izvajajo tuji jezik v vrtcu? 

Graf 12: Mnenje anketiranih vzgojiteljev o izobrazbi oseb, ki izvajajo tuji jezik v vrtcu 

 

 

Rezultati kažejo na večinsko strinjanje anketiranih vzgojiteljev, da v vrtcu izvaja tuji jezik 

vzgojitelj predšolskih otrok z opravljenim programom za izpolnjevanje iz zgodnjega 

poučevanja tujih jezikov. Le več kot sedmina (16,71 %) anketiranih vzgojiteljev meni, da naj 

v vrtcu uči vzgojitelj predšolskih otrok samo z ustreznim znanjem tujega jezika, in desetina 

jih meni, naj v vrtcu uči profesor tujega jezika (9,59 %). Najmanj se anketirani vzgojitelji 

strinjajo, da v vrtcu uči naravni govorec tujega jezika (6,03 %) oz. sploh niso opredeljeni, kdo 

naj poučuje. 

 

7. Kako anketirani vzgojitelji ocenjujejo pomembnost izvajalca pri učenju 

tujega jezika v vrtcu? 

Tabela 12: Mnenje anketiranih vzgojiteljev o izobrazbi oseb, ki izvajajo tuji jezik v vrtcu 

 

  N 

Povp. Modus 

Stand. 

odklon  Min. Maks. Veljavni Manjkajoči 

Pozitiven odnos vzgojitelja do 

učenja tujih jezikov vpliva na 

učenje tujega jezika v vrtcu. 

296 73 2,652 1 1,4441 1 5 

Motivacija za učenje tujega 

jezika prihaja iz otroka samega. 

296 73 3,010 5 1,4763 1 5 

Vzgojiteljeva izbira didaktičnih 

metod in sredstev vpliva na 

učenje tujega jezika v vrtcu. 

296 73 2,676 2 1,2847 1 5 

Pomembno je, da vzgojitelj 

ustvari prijetno okolje in 

občutek varnosti. 

296 73 2,547 1 1,4206 1 5 

Učenje tujih jezikov je odvisno 

od kompetentnosti vzgojitelja 

kot govorca tujega jezika. 

296 73 3,385 5 1,4334 1 5 



 

80 

 

Anketiranci naj bi v vprašalniku svoje mnenje podali s pomočjo rangiranja trditev, ki 

opisujejo pomembnost izvajalca pri učenju tujega jezika v vrtcu. 73 anketirancev tega 

navodila ni upoštevalo in trditev niso razporedili od 1. do 5. mesta, pri čemer naj bi bila na 1. 

mestu najpomembnejša trditev. Njihovi odgovori zato v analizi niso upoštevani. 

Trditvi »Pozitiven odnos vzgojitelja do učenja tujih jezikov vpliva na učenje tujega jezika v 

vrtcu.« in »Pomembno je, da vzgojitelj ustvari prijetno okolje in občutek varnosti.« sta se 

najpogosteje znašli na prvem mestu, saj ju je tja razvrstilo 31 % oziroma 32 % anketirancev.  

Na tretje mesto (25 %) so anketirani vzgojitelji umestili trditev »Vzgojiteljeva izbira 

didaktičnih metod in sredstev vpliva na učenje tujega jezika v vrtcu.«, za 21 % anketirancev 

pa je to celo najpomembnejša trditev. 

Glede na povprečje lahko na četrto mesto postavimo trditev »Motivacija za učenje tujega 

jezika prihaja iz otroka samega.« Zanimivo je, da je 23 % anketirancev to trditev postavilo na 

zadnje mesto, medtem ko ji je 21 % anketiranih prisodilo prvo mesto. 

Na zadnjem mestu se je znašla trditev »Učenje tujih jezikov je odvisno od kompetentnosti 

vzgojitelja kot govorca tujega jezika.« 32 % anketirancev meni, da je to najmanj pomembno 

pri izvajanju tujega jezika v vrtcu. 

Graf 13: Porazdelitev deležev pri rangiranju trditev o pomembnosti izvajalca pri učenju tujega jezika v  

vrtcu 

 

 

Iz porazdelitve deležev prisojenih ocen in visokih vrednosti standardnih odklonov je razvidno, 

da so mnenja anketirancev zelo različna in razpršena.  
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8. Kakšne so izkušnje anketiranih vzgojiteljev z izvajanjem učenja tujega jezika 

v vrtcu? 

Graf 14: Struktura glede na izkušnje pri izvajanju dejavnosti v tujem jeziku 

 

 

Tri četrtine (73 %) anketiranih vzgojiteljev je povedalo, da nimajo nobenih izkušenj z 

izvajanjem tujih jezikov v vrtcu, medtem ko ima četrtina (27 %) anketiranih vzgojiteljev pri 

tem izkušnje.  

 

8.1 Kakšne izkušnje imate pri izvajanju tujih jezikov v vrtcu? 

 

Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so omenili izkušnje kot: 

1. učenje tujega jezika poteka v času rednega izvedbenega kurikula (anketirani vzgojitelji 

so večinoma omenili, da poteka v starejših skupinah, med otroki, starimi 4–5 ali 5–6 

let, in poteka enkrat tedensko ali pa integrirano v sklopu rednih dejavnosti po 

kurikulu): 

 

‒ vzgojitelj izvaja dejavnosti (npr. učenje besed v tujem jeziku, štetje, barve, zgodbe, 

pesmi v tujem jeziku, učenje v obliki igre); 

‒ zunanji izvajalci izvajajo dejavnosti v tujem jeziku (profesor angleščine, profesor 

nemščine, osebe preko javnih del); 

‒ izvajalci, ki prostovoljno izvajajo učenje tujega jezika v vrtcu (naravni govorci, starši,  

izkušnje z otroki, ki so govorili tuji jezik in so bili vključeni v skupino); 

‒ prisostvovanje in sodelovanje vzgojiteljev pri urah učenja tujega jezika za otroke, ki 

jih je izvajal nekdo drug; 

‒ poteka kot obogatitveni program v obliki projektov in drugih oblik na ravni oddelka 

(mednarodni projekt Pomahajmo v svet, Projekt spoznavanje jezikov okolja, 

Konvergentna pedagogika – učenje tujega jezika ob gibanju ITG, Jezikovna kopel, 

Urice angleščine, Prvi koraki z angleščino, Angleške minutke …). 
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2. učenje  tujega jezika poteka zunaj časa rednega izvedbenega kurikula  

 

‒ večinoma izvajajo zunanji izvajalci oz. jezikovne šole (v obliki tečaja) 

 

Anketirani vzgojitelji so večinoma omenili, da se otroci v vrtcu učijo angleški jezik, v dveh 

primerih je bil omenjen tudi nemški jezik (predvsem Pomurska in Podravska regija) ter v 

štirih italijanski jezik (Goriška in Obalno-kraška regija) in navedeni so bili posamični 

odgovori, kjer so otroci imeli možnost stika s hrvaškim, madžarskim in francoskim jezikom. 

Vzgojitelji so večinoma omenili pozitivne izkušnje z izvajanjem tujega jezika, ki so jih bodisi 

izvajali sami ali pa so imeli možnost sodelovati pri tem. Le en odgovor se je nanašal na 

negativne izkušnje z zunanjimi izvajalci. 

 

9.  Kakšna je pripravljenost anketiranih vzgojiteljev za izvajanje učenja tujega 

jezika v vrtcu? 

 

Graf 15: Struktura pripravljenosti za izvajanje učenje tujega jezika v vrtcu 

 

 

Strukturna porazdelitev za izvajanje dejavnosti v tujem jeziku kaže, da večina (67 %) 

anketiranih vzgojiteljev ni pripravljena izvajati dejavnosti v tujem jeziku, medtem ko je 

tretjina (33 %) pripravljena na tako možnost. 
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Graf 16: Pripravljenost za izvajanje dejavnosti v tujem jeziku glede na delovno mesto 

 

 

 

Rezultati raziskave kažejo na velik odstotek (40,8 %) pripravljenosti anketiranih pomočnikov 

vzgojiteljev za izvajanje dejavnosti v tujem jeziku v vrtcu, medtem ko veliko manj (25,5 %), 

torej le četrtina anketiranih zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja želi izvajati dejavnosti 

v tujem jeziku v vrtcu.  

Tabela 13: Pripravljenost za izvajanje dejavnosti v tujem jeziku glede na delovno dobo (t-test) 

 

 Ali bi bili pripravljeni izvajati 

dejavnosti v tujem jeziku v vrtcu? 

N Povprečje Stan. 

odklon 

Stan. napaka 

povprečja 

Sig. 

Delovna 

doba 

Da 121 13,41 10,912 0,992 >0,01 

Ne 247 19,83 12,415 0,790 

 

Dejavnosti v tujem jeziku bi bili pripravljeni izvajat anketiranci, ki imajo v povprečju krajšo 

delovno dobo (13,4 let). T-test je pokazal statistično značilno razliko med skupinama 

(sig.<0,001), med katerima povprečna razlika v delovni dobi znaša 6,4 leta. 
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10. Katere kompetence po mnenju anketiranih vzgojiteljev primanjkujejo 

vzgojiteljem za učenje tujega jezika v vrtcu? 

Graf 17: Primeri kompetenc za učenje tujega jezika v vrtcu 

 

 

Dobra tretjina (37,16 %) vzgojiteljev meni, da ne poznajo in ne obvladajo metodike in 

didaktike, s poudarkom na didaktiki zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov. Nekoliko 

manj (30,33 %) vzgojiteljev je povedalo, da jim primanjkujeta obe kompetenci, tj. znanje 

tujega jezika ter didaktike zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov ter približno enak 

odstotek (28,14 %) se je opredelil za manjkajoče znanje jezikov. Za odgovor, ki predstavlja 

druge kompetence, se je odločilo le nekaj (4,37 %) anketiranih vzgojiteljev. 
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11. Ali so se anketirani vzgojitelji pripravljeni dodatno usposabljati na področju 

zgodnjega učenja jezikov? 

Graf 18: Pripravljenost za dodatno usposabljanje na področju zgodnjega učenja jezikov 

 

 

Iz podatkov je razvidno, da se je malo več kot polovica (51 %) anketiranih vzgojiteljev 

pripravljena dodatno usposabljati na področju zgodnjega učenja tujih jezikov.  

Graf 19: Pripravljenost za dodatno usposabljanje na področju zgodnjega učenja tujih jezikov glede na 

delovno mesto 

 

 
 

Večji odstotek zaposlenih (61,5 %) na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja se je pripravljen 

dodatno usposabljati na področju zgodnjega učenja tujih jezikov. Medtem ko se je manjši 

delež anketirancev (41,7 %), zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja, pripravljen dodatno 

usposabljati na tem področju.  
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Tabela 14: Pripravljenost za dodatno usposabljanje na področju zgodnjega učenja tujih jezikov glede na 

delovno dobo (t-test) 

 

 Ali ste se pripravljeni dodatno 

usposabljati na področju zgodnjega 

učenja tujih jezikov? 

N Povprečje Stan. 

odklon 

Stan. napaka 

povprečja 

Sig. 

Delovna doba Da 189 12,92 10,825 0,787 >0,001 

Ne 178 22,76 11,822 0,886 

 

T-test je pokazal, da so se na področju zgodnjega učenja tujih jezikov pripravljeni dodatno 

usposabljati anketiranci s krajšo delovno dobo (v povprečju 12,9 let). Trdimo lahko, da 

obstaja statistično značilna razlika med skupinama (sig.<0,001), med katerima povprečna 

razlika v dolžini delovne dobe znaša 9,8 leta. 

 

12. Pod katerimi pogoji so se anketirani vzgojitelji pripravljeni dodatno usposabljati? 

V nadaljevanju so opisani pogoji, ki so jih anketirani vzgojitelji navedli na zadnje vprašanje 

in je bilo odprtega tipa. Na to vprašanje večina anketiranih vzgojiteljev ni odgovorila, med 

vsemi pravilno izpolnjenimi ter vrnjenimi vprašalniki, ki jih je bilo 369, je odgovor na zadnje 

vprašanje vsebovalo le 164 vprašalnikov. Iz tega lahko sklepamo več možnosti, zakaj 

anketirani vzgojitelji niso odgovorili na vprašanje, nekaj od teh bi lahko bilo, da nimajo 

interesa za usposabljanje na tem področju oz. nimajo dovolj znanja in kompetenc za dodatno 

usposabljanje ali pa gre bolj za pristop k reševanju vprašalnikov in anketiranci pogosto pustijo 

odprta vprašanja nerešena. Odgovori, ki smo jih prejeli, so si bolj ali manj podobni, zato smo 

jih lahko razvrstili v štiri kategorije in tako dajo konkretnejši pregled na tem, pod kakšnimi 

pogoji so se pripravljeni usposabljati. Pogoji, ki so jih navedli anketirani vzgojitelji, so bili 

vezani predvsem na usposabljanje in podporo vodstva pri tem, na izvajanje tujega jezika v 

vrtcu, na časovne in finančne pogoje. Sledi podrobnejša predstavitev kategorij. 

Pogoji, vezani na usposabljanje in podporo vodstva pri tem 

 

Anketirani vzgojitelji so povedali, da so se pripravljeni usposabljati pod pogoji: 

‒ da je zagotovljeno kakovostno usposabljanje (praktične vaje in primeri; dodatno 

usposabljanje poteka s pomočjo strokovnjakov, ki imajo znanje o predšolskih otrocih 

in ne šolskih, podajanje snovi na zanimiv in konkreten način); 

‒ da usposabljanje organizira vrtec; 

‒ da poteka sodelovanje nadrejenih pri organizaciji in pogojih usposabljanja; 

‒ da vodstvo posameznikom po opravljenem usposabljanju zagotovi možnost izvajanja 

učenja/poučevanja tujega jezika in pogoje dela; 

‒ da vodstvo omogoča usposabljanje in ga podpira; 

‒ da ima vodstvo pozitiven odnos do učenja tujega jezika otrok; 

‒ da vodstvo motivira posameznike k usposabljanju; 

‒ da vodstvo omogoči posameznikom, da opravijo jezikovni tečaj; 

‒ da vodstvo omogoči posameznikom permanentno izobraževanje na tem področju; 

‒ da so v primeru dodatnega dela posamezniki za to nagrajeni (v obliki točk za 

napredovanje ali denarno; upoštevanje dodatnih ur); 

‒ da usposabljanje ni pod prisilo s strani vrtca; 
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‒ usposabljanje se zdi anketiranim vzgojiteljem pomembno zaradi koristi, ki jih bodo 

imeli s tem otroci. 

 

Pogoji, vezani na izvajanje učenja tujega jezika v vrtcu 

Anketirani vzgojitelji so povedali, da so se pripravljeni usposabljati pod pogoji: 

‒ da izvajanje učenja tujega jezika v vrtcu poteka v manjših homogenih skupinah; 

‒ da izvajanje učenja tujega jezika poteka v manjših skupinah, ki so razdeljene glede na 

nivo znanja; 

‒ da se posameznikom omogoča izvajanje dejavnosti v tujem jeziku v vrtcu (možnost 

prenesti pridobljeno znanje v prakso); 

‒ da tuji jezik ne postane učenje, temveč učenje skozi igro (ne 45-minutno učenje kot v 

šoli); 

‒ da izvajanje učenja tujega jezika poteka s tematiko in poudarkom na metodiki in 

didaktiki zgodnjega učenja in poučevanja; 

‒ da širijo svoje znanje jezika; 

‒ da ta način izvajanja učenja tujega jezika opravljajo usposobljeni ljudje; 

‒ da posamezniki, ki se odločijo za usposabljanje, za to dobijo veljavno 

potrdilo/certifikat. 

 

Pogoji, vezani na čas in prostor 

Anketirani vzgojitelji so povedali, da so se pripravljeni usposabljati pod pogoji: 

‒ da poteka usposabljanje v službenem času; 

‒ da poteka usposabljanje po službenem času v vrtcu; 

‒ da poteka usposabljanje v vrtcu (npr. skupni seminarji, izobraževanja na to temo); 

‒ da poteka usposabljanje v okolici vrtca; 

‒ da poteka izvajanje učenja tujega jezika v dopoldanskem času; 

‒ da izvajanje učenja tujega jezika ne poteka v dopoldanskem času. 

 

Pogoji, vezani na finančni del 

Anketirani vzgojitelji so povedali, da so se pripravljeni usposabljati pod pogoji: 

‒ da je usposabljanje brezplačno;  

‒ da usposabljanje v celoti financira vrtec; 

‒ da usposabljanje delno financira vrtec; 

‒ da je izvajanje učenja tujega jezika dodatno plačano; 

‒ da vrtec priskrbi ustrezna didaktična sredstva za učenje. 

 

Navedenih je bilo tudi nekaj odgovorov, zakaj se anketirani vzgojitelji ne želijo usposabljati. 

Ti so bili vezani predvsem na starost, torej v kratkem upokojitev, in na nemotiviranost ter 

nezanimanje za izvajanje teh dejavnosti v vrtcu oz. prenatrpanost z drugimi vsebinami v času 

rednega kurikula. Nekateri vzgojitelji so povedali, da jim primanjkujejo kompetence za 
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dodatno usposabljanje, predvsem pomanjkanje jezikovnega znanja. En odgovor je bil tudi, da 

se strokovna delavka že izpopolnjuje iz zgodnjega poučevanja angleščine (PI-ZPA) v 

Ljubljani ter ima hkrati tudi opravljen mednarodni tečaj. Največ podobnih odgovorov je bilo, 

da je usposabljanje brezplačno oz. ga organizira vrtec (44), in da je izvajanje učenja tujega 

jezika za otroke dodatno plačano (15). 

Iz rezultatov je razvidno, da se je slaba tretjina anketiranih vzgojiteljev pripravljenih dodatno 

usposabljati, vendar pod določenimi pogoji. Trenutno ima od anketiranih vzgojiteljev zelo 

majhen delež priznano potrdilo, ki dokazuje raven znanja jezika.  

Motiviranost za dodatno usposabljanje anketiranih vzgojiteljev je velika, zato je treba 

poskrbeti, da bodo izpolnjeni drugi pogoji, ki v največji meri ovirajo učenje tujega jezika v 

vrtcu. Da bi bilo zgodnje učenje tujega jezika otrok uspešno, ni pomembna samo 

pripravljenost strokovnih delavcev za učenje/poučevanje, vendar morajo biti za to 

posamezniki ustrezno usposobljeni in imeti kompetence, s katerimi bodo lahko vplivali na 

pozitiven odnos otrok do tujih jezikov, krepili strpnost do drugih kultur in prispevali k 

nadaljnjemu učenju tujih jezikov otrok.  
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9 SKLEP 

Biti večjezičen ne pomeni več samo obvladovati dva ali več jezikov približno enako dobro, 

ampak pomeni uporabljati več jezikov glede na funkcije, ki jih le-ti v našem življenju 

izpolnjujejo. Funkcije jezikov, prisotnih v življenju posameznika, se razlikujejo in se tudi 

spreminjajo. Sodobne raziskave so pokazale, da večjezičnost ni obremenitev za posameznikov 

razvoj, temveč nam omogoča vrsto prednosti pred enojezičnimi (Lipavic Oštir in Jazbec, 

2010: 4). 

Spodbujanje otrok k večjezičnosti od predšolske stopnje dalje vključuje vse zainteresirane 

strani, ki bodo prispevale, da se ta premik zgodi. V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšna so 

stališča anketiranih vzgojiteljev do učenja tujega jezika. Kot smo omenili v prejšnjih 

poglavjih, je potrebno ozaveščanje staršev o pristopih in metodah, ki se uporabljajo pri 

zgodnjem učenju tujega jezika, in prav tako je pomembno, da se tudi vzgojitelji zavedajo 

sprememb in prednosti na tem področju. To lahko posledično vpliva na njihov odnos do 

učenja tujih jezikov in na motivacijo za dodatno usposabljanje ter izvajanje tujega jezika v 

vrtcu.  

Rezultati raziskave nakazujejo na pozitiven odnos vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu, 

kar predstavlja dobra izhodišča za uvajanje le-tega. 

Zanimalo nas je tudi znanje jezikov in izkušnje vzgojiteljev z učenjem jezikov. Predvidevali 

smo namreč, da negativne izkušnje z učenjem jezikov lahko vplivajo na stališča do učenja 

jezika otrok v vrtcu. Vendar rezultati kažejo, da se je statistično značilna razlika pokazala le 

pri povprečnih vrednostih dveh stališč, tako da ne moremo posplošiti, da obstaja povezanost 

med izkušnjami vzgojiteljev z učenjem tujega jezika in stališči do učenja tujega jezika. 

Večina vzgojiteljev (42,8 %) je pri vprašanju, ali bi moral tuji jezik postati del izvedbenega 

kurikula, izkazalo strinjanje s to trditvijo, medtem ko se prav tako velik odstotek (32,5 %) 

vzgojiteljev ni mogel opredeliti, ali naj se otroci v prihodnje v vrtcu učijo tuji jezik ali ne.  

Tako lahko sklepamo, da se vzgojitelji zavedajo prednosti učenja tujega jezika v predšolskem 

obdobju in so naklonjeni k uvajanju le-tega v kurikul, kar predstavlja tudi pomemben podatek 

za uvajanje tujega jezika v vrtec. Kajti ni ključno samo, da k uvajanju tujega jezika v 

predšolsko obdobje težijo strokovnjaki s tega področja in jezikovna politika, strinjanje morajo 

izkazati tudi strokovni delavci. Njihov odnos do morebitnega uvajanja tujega jezika v kurikul 

vpliva na odnos do učenja tujega jezika vrtcu ter na uspešnost izvajanja.  

Na vprašanje, kdaj naj bi se otroci začeli učiti tuji jezik, je presenetljivo večina vzgojiteljev 

(59,7 %) odgovorila, da v vrtcu. Tako lahko predvidevamo, da se vzgojitelji zavedajo pomena 

večjezičnosti v današnjem svetu in so mnenja, da daljša izpostavljenost lahko privede do 

boljših končnih rezultatov. Plastičnost možganov in spodbudno okolje, ki ga lahko ustvari 

vzgojitelj, pa še dodatno govori v korist zgodnjemu učenju tujega jezika. 

Večina vzgojiteljev (65,21 %) je mnenja, da naj tuji jezik v vrtcu izvajajo vzgojitelji z 

opravljenim programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja tujih jezikov. Menimo, 

da se strokovni delavci zavedajo prednosti vzgojiteljev, ki imajo znanje o razvoju otroka in 

izkušnje z načrtovanjem dejavnosti s predšolskimi otroki. Vzgojitelj tudi pozna otroke, otroci 

mu zaupajo in posledično tudi učenje tujega jezika lahko poteka bolj na naraven način ter je 

vključeno med druga področja kurikula.  
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Pri vprašanju o pomembnosti izvajalca pri učenju tujega jezika so vzgojitelji navedli ravno 

trditvi, ki govorita o pozitivnem odnosu vzgojitelja do učenja tujega jezika in prijetnem okolju 

in občutku varnosti, ki ga lahko ustvari vzgojitelj. Ti dve trditvi sta bili uvrščeni na prvo 

mesto in se tako zdita vzgojiteljem najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na učenje tujega 

jezika.  

Vzgojitelji večinoma nimajo izkušenj z izvajanjem učenja tujega jezika v vrtcu (73 %), 

izkušnje tistih, ki pa jih imajo, se nanašajo predvsem na lastne poskuse učenja tujega jezika ali 

prisostvovanje in sodelovanje z drugimi, ki so izvajali učenje tujega jezika, predvsem v času 

rednega izvedbenega kurikula. Pozitivne izkušnje, ki so jih strokovni delavci omenili, lahko 

prav tako pomagajo posameznikom pri odločitvi za dodatno usposabljanje in izvajanje učenja 

tujega jezika v vrtcu. 

Vendar trenutna raziskava kaže, da vzgojitelji večinoma niso pripravljeni za izvajanje 

dejavnosti v tujem jeziku v vrtcu (67 %). Ta odgovor je razumljiv, če se zavedajo svojih 

primanjkljajev na tem področju, kajti včasih je neizvajanje nečesa za otroke koristnejše kot 

izvajanje. Vzgojitelji lahko namreč naredijo več škode, če nimajo znanja in razvitih 

kompetenc na tem področju. Za uspešno uvajanje tujega jezika ni pomembna samo 

pripravljenost vzgojiteljev za izvajanje le-tega, ampak je potrebna ustrezna usposobljenost. 

Pomembno je tudi zavedanje vzgojiteljev, kako občutljivo je to področje in kako lahko vpliva 

na otrokov odnos do tujega jezika v življenju. Eden od ciljev zgodnjega učenja je namreč 

vzbujanje zanimanja in veselja za tuje jezike pri otrocih. 

V nadaljevanju lahko bolj razumemo, zakaj je večina vzgojiteljev odgovorila, da ne bi 

izvajala učenja tujega jezika v vrtcu. Na vprašanje, katere kompetence primanjkujejo 

vzgojiteljem za učenje tujega jezika v vrtcu, lahko po opravljeni raziskavi povzamemo, da 

vzgojitelji ne poznajo in ne obvladajo metodike in didaktike, s poudarkom na didaktiki 

zgodnjega učenja in poučevanja tujega jezika. Primanjkuje jim tudi znanje jezika (28,14 %). 

Včasih vzgojiteljem primanjkuje le ena kompetenca, kot je znanje didaktike (37,16 %), včasih 

pa obe (30,33 %). 

Vendar je kljub pomanjkanju kompetenc na področju zgodnjega učenja velika pripravljenost 

vzgojiteljev za usposabljanje (51 %). Strokovni delavci, zaposleni v vrtcih, se torej zavedajo 

pomembnosti učenja tujega jezika v vrtcu in potrebnega usposabljanja na tem področju. Po 

zaključku študija predšolske vzgoje posamezniki pridobijo številna znanja, ki jih lahko 

vnašajo in neposredno preizkušajo v praksi. Ta znanja se med drugim nanašajo na 

razumevanje otrokovega razvoja in na spodbujanje otrokovega razvoja skozi področja 

kurikula. Spremembe v družbi pa zahtevajo med drugim nova znanja in veščine, ki jih bo 

otrok potreboval pri stopanju v svet, kjer je obvladovanje tujih jezikov pomembno. Odziv na 

to potrebo lahko ponudi zgodnje učenje tujih jezikov, vendar le če so za to izpolnjeni pogoji, 

med katerimi je usposobljenost vzgojiteljev na prvem mestu.  

Zadnje raziskovalno vprašanje, na katero smo želeli odgovoriti v magistrski nalogi, je bilo, 

pod katerimi pogoji so se vzgojitelji pripravljeni dodatno usposabljati. To vprašanje je bilo 

odprtega tipa, zato smo dobili zanimive, vendar precej podobne odgovore. Največ vzgojiteljev 

je namreč povedalo, da so se pripravljeni dodatno usposabljati pod pogojem, da je 

usposabljanje brezplačno oz. ga organizira vrtec. To sporočilo je pomembno predvsem za 

vodstvene delavce oz. ravnatelje vrtcev, ki razpolagajo s sredstvi za izobraževanje strokovnih 

delavcev. Vendar ker to zajema večji finančni del sredstev, ta izobraževanja velikokrat 

potekajo na lastno pobudo posameznikov. Uvajanje tujega jezika v predšolsko obdobje skoraj 
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ni možno brez dodatnega finančnega in osebnega vložka strokovnih delavcev, ki so 

pripravljeni nadgrajevati svoje znanje na tem področju.  

K uspešnemu učenju tujega jezika v vrtcih bi najbolj pripomoglo to, da bi imeli študentje 

predšolske vzgoje možnost te kompetence pridobivati v času dodiplomskega študija. Vendar 

ker to trenutno ni možno, imajo strokovni delavci, zaposleni v vrtcu, med drugim možnost 

nadgrajevanja svojega znanja s pomočjo Študijskega programa za izpopolnjevanje iz 

zgodnjega poučevanja angleščine. Vzgojitelji imajo tudi v okviru vrtca, v katerem so 

zaposleni, prav tako možnost sodelovanja v mednarodnih projektih (npr. Comenius, 

Pomahajmo v svet). Skozi igro in pod mentorstvom vzgojiteljev otroci tako spoznavajo 

različne kulture in tradicije, odkrivajo domače okolje in širni svet, oblikujejo narodno in 

državljansko zavest, razvijajo ustvarjalnost ter se učijo tujih besed. Pri teh projektih strokovni 

delavci poglabljajo svojo strokovnost, pridobijo in širijo izkušnje ter znanje zunaj državnih 

meja ter spoznavajo, kako je zgrajen sistem predšolske vzgoje v drugih državah. 

Zavedanje, da je profesionalni razvoj potreben, da bi zadostili potrebam sodobne družbe, je 

ključnega pomena. Vsi poklici namreč poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja, to je še 

posebej pomembno na področju vzgoje in izobraževanja, kajti to področje ima vpliv na 

nadaljnji razvoj posameznika. V dokumentih Evropske komisije je namreč navedeno, da 

lahko zgodnji stik s tujim jezikom otrokom olajša učenje jezikov, izboljša poznavanje 

materinščine in jim pomaga tudi na drugih področjih. Zgodnje učenje jezikov prav tako 

postavi temelje za poznejše učenje in vpliva na odnos do drugih jezikov in kultur.  

Pomembno je zavedanje vzgojiteljev, da so tudi oni akterji, ki pomagajo pri spreminjanju oz. 

širjenju programa predšolske vzgoje in lahko prispevajo k uspešnemu uvajanju tujih jezikov v 

predšolsko obdobje. 
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VPRAŠALNIK 

STALIŠČA VZGOJITELJEV DO UČENJA TUJEGA JEZIKA V VRTCU 

Spoštovani! 

Sem Daniela Košalin, študentka na magistrskem študijskem programu druge stopnje  

Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Ljubljana. Z  vprašalnikom bi rada pridobila 

pomembne podatke za svojo raziskavo v magistrskem delu, zato vas vljudno prosim, da 

odgovorite na zastavljena vprašanja. Da boste  vprašalnik lažje izpolnili, ga bom najprej na 

kratko predstavila in zapisala nekaj navodil. 

V I. delu zapišite vaše osnovne podatke. 

V II. delu izberite odgovor na vprašanja tako, da obkrožite vam ustrezen odgovor (obkrožite 

en odgovor, razen pri znanju jezikov je možnih več odgovorov) ali pisno izrazite svoje 

mnenje. Pri ocenjevalnih lestvicah ocenite stopnjo, ki je najbolj značilna za vas. 

Vprašalnik je anonimen, vsi zbrani podatki pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene. Moška oblika velja za oba spola. 

 

I. OSNOVNI PODATKI O VZGOJITELJU 

 

SPOL:                                       

a) M        b) Ž             

                                            STAROST: _____ let               DELOVNA DOBA: _____ let  

 

STOPNJA IZOBRAZBE: 

a) srednješolska izobrazba (V. st.) 

b) višja izobrazba (VI. st.) 

c) visoka strokovna izobrazba oz. univerzitetna izobrazba (VII. st.) 

d) magisterij 

e) doktorat 

Smer izobrazbe: __________________________ 

 

DELOVNO MESTO: 

a) pomočnik vzgojitelja 

b) vzgojitelj predšolskih otrok 

REGIJA VRTCA, V KATEREM STE ZAPOSLENI: 

a) Pomurska                                                  g)   Spodnjeposavska 

b) Jugovzhodna Slovenija                             h)   Osrednjeslovenska 

c) Podravska                                                  i)   Gorenjska 

d) Koroška                                                     k)  Notranjsko-kraška    

e) Savinjska                                                   l)   Goriška 

f) Zasavska                                                   m)  Obalno-kraška 
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II. IZKUŠNJE VZGOJITELJEV S TUJIM JEZIKOM  

ZNANJE TUJEGA JEZIKA: 

Obkrožite jezike, ki jih govorite in podčrtajte, kakšno je vaše znanje pri teh jezikih. 

a) angleščina: aktivno/pasivno 

b) nemščina: aktivno/pasivno 

c) hrvaščina: aktivno/pasivno 

d) drugo: ____________ aktivno/pasivno 

 

Ali imate certifikat oz. mednarodno priznano potrdilo o znanju tujega jezika? 

a) DA                 Katero:_____________________________________________ 

b) NE 

Ali ste imeli na maturi oz. zaključnem izpitu preverjanje iz tujega jezika? 

a) DA                 Ocena: _____ 

b) NE 

Kakšne so vaše izkušnje z  učenjem tujega jezika? 

 

V vsaki vrstici z X označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. 

 

Trditve Se 

popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 
Se delno 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Imam pozitivne izkušnje z 

učenjem tujega jezika v 

OŠ. 

     

Imam pozitivne izkušnje z 

učenjem tujega jezika v  

SŠ. 

     

Uživam v učenju tujega 

jezika. 

     

Tuji jezik usvajam s 

težavo. 

     

Ko govorim tuji jezik, se 

počutim neprijetno. 

     

Tuji jezik pogosto 

uporabljam v vsakdanjem 

življenju (npr. govor, 

poslušanje, branje ali 

pisanje). 
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Trditve Se 

popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Znanje tujih jezikov je v 

današnji družbi pomembno. 

     

Zgodnje učenje tujega jezika 

zavira razvoj maternega 

jezika. 

     

Otroci usvajajo tuji jezik 

lažje kot odrasli. 

     

Učenje tujega jezika naj 

poteka integrirano v času 

rednega kurikula v vrtcu. 

     

Učenje tujega jezika naj 

poteka izven časa rednega 

kurikula v tečajni obliki v 

vrtcu. 

     

Učenje tujega jezika v vrtcu 

naj bo za vse otroke 

brezplačno. 

     

V vrtcu naj tuji jezik uči 

vzgojitelj, ki ima ustrezna 

znanja za poučevanje tujih 

jezikov v zgodnjem otroštvu. 

     

Učenje tujega jezika v vrtcu 

naj izvajajo zunanji izvajalci. 

     

Zgodnje učenje tujega jezika 

zbuja zanimanje za jezik(e) 

in razvija veselje za njegovo 

učenje. 

     

Otrok se lažje uči tujih 

jezikov v zgodnjem obdobju. 

     

Neustrezen pristop pri 

zgodnjem učenju tujega 

jezika slabo vpliva na 

otrokovo učenje jezika. 

     

Z zgodnjim učenjem tujega 

jezika otrok spozna 

drugačnost in se jo nauči 

sprejemati. 

     

 

Kdaj naj bi po vašem mnenju otroci začeli z učenjem tujega jezika? 

 

a) v vrtcu 

b) v 1. razredu OŠ 

c) v 2. razredu OŠ 

d) kasneje 
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Kakšno izobrazbo naj bi po vašem mnenju imele osebe, ki izvajajo tuji jezik  v vrtcu?  

 

a) vzgojitelj pred. otrok z ustreznim znanjem tujega jezika (najmanj stopnja B2, tj.  

stopnja maturitetnega znanja)              

b) vzgojitelj pred. otrok z opravljenim programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega 

poučevanja tujih jezikov 

c) profesor tujega jezika 

d) naravni govorec tujega jezika 

e) drugo __________________ 

 

Kako ocenjujete pomembnost vloge vzgojitelja pri učenju tujega jezika v vrtcu? 

Razvrstite po pomembnosti od 1 do 5 (1 – najbolj pomembno, 5 – najmanj pomembno). 

            

____Pozitiven odnos vzgojitelja do učenja tujih jezikov vpliva na učenje tujega jezika v vrtcu. 

____Motivacija za učenje tujega jezika prihaja iz otroka samega. 

____Vzgojiteljeva izbira didaktičnih metod in sredstev vpliva na učenje tujega jezika v vrtcu. 

____Pomembno je, da vzgojitelj ustvari prijetno okolje in občutek varnosti. 

____Učenje tujih jezikov je odvisno od kompetentnosti vzgojitelja kot govorca tujega jezika. 

 

Ali imate kakšne izkušnje pri izvajanju dejavnosti v tujem jeziku v vrtcu? 

 

a) DA      Kakšne? ______________________________________________ 

b) NE 

 

Ali bi bili pripravljeni izvajati dejavnosti v tujem jeziku v vrtcu? 

 

a) DA 

b) NE 

 

Katere kompetence vam po vašem mnenju primanjkujejo za učenje tujega jezika v 

vrtcu?  
a)  znanje tujega jezika  

b)  poznavanje in obvladovanje metodike in didaktike, s poudarkom na didaktiki 

             zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov 

c)  znanje tujega jezika ter didaktike zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov 

d) drugo __________________________________________________________ 

 

Ali ste se pripravljeni dodatno usposabljati na področju zgodnjega učenja tujih jezikov? 

 

a) DA 

b) NE 

 

Pod katerimi pogoji ste se pripravljeni dodatno usposabljati? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Hvala za vaše odgovore.  

 

 


