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IZVLEČEK 

V diplomskem delu je obravnavana tematika vključevanja otrok, katerih slovenščina ni 

materni jezik, v slovenske vrtce. Teoretični del je razdeljen na pet poglavij. Prvo poglavje je 

osredinjeno na jezik in govor – na mejnike v govornem razvoju, usvajanje prvega in drugega 

jezika ter pojme enojezičnost, dvojezičnost, večjezičnost in raznojezičnost. Drugo poglavje 

govori o otrocih, katerih slovenščina ni materni jezik. V tretjem poglavju je poudarek na 

slovenskih zakonodajnih dokumentih, ki obravnavajo otroke tujcev, v četrtem in petem pa na 

vrtcu in starših kot pomembnih dejavnikih pri usvajanju drugega jezika. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo sto vzgojiteljic 

oziroma vzgojiteljev, zaposlenih v gorenjskih vrtcih. Strokovni delavci so izpolnjevali 

anketne vprašalnike o izkušnjah, pri delu z neslovensko govorečimi otroki. Vprašanja se 

nanašajo na načine in metode dela, na sodelovanje s starši ter na ovire, s katerimi se soočajo 

pri delu z otroki, katerih slovenščina ni materni jezik. Rezultatom raziskave sledijo sklepne 

ugotovitve, v katerih so predstavljeni predlogi za izboljšavo aktualne situacije na 

raziskovalnem področju in smernice za nadaljnje raziskovanje. 

 

 

Ključne besede: neslovensko govoreči otroci, dvojezičnost, materinščina, vloga vzgojitelja, 

usvajanje slovenščine kot drugega/tujega jezika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

ABSTRACT 

The thesis deals with the issue of the inclusion of children whose mother tongue is not 

Slovene in Slovenian kindergartens. The theoretical part is divided into five chapters. The first 

chapter focuses on language and speech – on milestones in speech development, the adoption 

of the first and second language and the concepts of monolingualism, bilingualism and 

multilingualism. The second chapter discusses children, whose mother tongue is not 

Slovenian. The third chapter emphasizes Slovenian legislative documents dealing with 

children of foreigners, the fourth and fifth one emphasize kindergarten and parents as 

important factors in the adoption of another language.  

The results of the research are presented in the empirical section in which one hundred 

preschool teachers, working in the Gorenjska kindergartens, participated. They completed 

questionnaires on experiences working with non-Slovene children. Questions relate toways 

and methods of work, cooperation with parents and obstacles they face when working with 

children, whose mother tongue is not Slovene. The results of the research are followed by 

conclusions in which proposals for improving the current situation in the field of research and 

guidelines for further research are presented.  

 

 

Key words: non-Slovenian speaking children, bilingualism, mother tongue, role of educator, 

adoption of Slovene as a second/foreign language 
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UVOD 

Ko sem začela delati v vrtcu, sem opazila, da je povprečno v vsaki skupini vsaj en otrok, čigar 

materni jezik ni slovenščina. Kot prihodnjo vzgojiteljico me je seveda zanimalo, kako 

neslovensko govorečega otroka vključiti v vrtec oziroma skupino, kjer govorimo slovensko, 

kako pristopiti k seznanjanju in kasnejšemu učenju slovenščine,kako kombinirati materni 

jezik in jezik okolja, kako ohranjati otrokov materni jezik, ki je del njegove kulture in ki je ne 

bi smeli zapostavljati. 

Nekateri otroci so od rojstva izpostavljeni besedam enega samega jezika. Velika večina otrok 

v svetu pa se od rojstva srečuje z dvema jezikoma ali več jeziki (Pertot, 2011: 8). Usvajanje 

jezika je nenačrten proces, dogaja se v okolju, kjer je to govor okolja, v tem jeziku poteka 

celotna komunikacija. Učenje jezika načrtovan proces z zastavljenimi cilji in vsebinami, v 

skonstruiranem okolju, komunikacija poteka le v posebej za to izbranih govornih položajih 

(Baloh, 2016: 24).  

Učenje jezika, v katerem poteka pouk v državi preselitve, je za migrantske otroke ena prvih 

potreb v procesu vključevanja v novo šolsko okolje. Slovenijo na mednarodnem področju 

zavezujejo tri evropske direktive, ki omogočajo tujcem dostop do izobraževanja, kar pa še ne 

pomeni, da predpisujejo način, kako jih vključiti v vzgoji in izobraževanje, še posebno pa ne, 

kako jih seznanjati z jezikom okolja in ohranjati svoj materni jezik. 

 

V teoretičnem delu bom predstavila razvoj govora pri enojezičnih otrocih, dvojezičnih otrocih 

ter usvajanje prvega oziroma drugega jezika. Osredinila se bom na otroke, katerih slovenščina 

ni materni jezik, zakonodajo, ki spremlja to tematiko v slovenskem prostoru ter na integracijo 

takih otrok v vrtce. 

V nadaljevanju bo sledil empirični oziroma raziskovalni del, v katerem bom predstavila 

rezultate raziskave, v kateri sem s pomočjo anketnega vprašalnika, skušala raziskati kako 

poteka vključevanje otrok tujcev v slovenske vrtce. 
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TEORETIČNI DEL 

1 JEZIK IN GOVOR 

1.1 MEJNIKI V GOVORNEM RAZVOJU 

Danes vemo, da se otroci rodijo s skoraj popolnoma funkcionalnim slušnim sistemom, 

vizualni sistem je bolj razvit, kot se je mislilo, na svet pa pridejo tudi z zmožnostjo interakcije 

s fizičnim in socialnim svetom, kar predstavlja dobro osnovo za nalogo, ki je pred njimi, torej 

naučiti se jezika (Kranjc, 1999: 17). M. Prebeg Vilke (1995: 64) navaja, da majhni otroci 

jezika ne doživljajo kot sistema oblik, temveč kot sredstvo, s katerim izražajo pomene. 

Odrasli pa jezik doživljajo kot formalni sistem in se zavestno učijo jezikovnih pravil, ki jih 

nato upoštevajo, ko uporabljajo  jezik. Na razvoj govora pa seveda vplivajo različni dejavniki, 

ki jih po besedah S. Kranjc (1999: 20) delimo v dve večji skupini, in sicer na notranje, 

psihološke in fiziološke ter zunanje, to je socialne in sociološke. Med notranje štejemo 

prirojene predispozicije za razvoj govora, motivacijo, čustveno stanje. Pomembno vlogo v 

razvoju govora in mišljenja pa imajo tudi sociološki dejavniki, ki celo vplivajo na nekatere 

psihološke dejavnike. Med zunanje dejavnike pri oblikovanju otrokovega govora štejemo 

socialni položaj družine, izobrazbeno strukturo staršev in širše družbeno okolje, v katerem 

družina živi. Pri raziskovanju dejavnikov moramo upoštevati še število otrok v družini.  

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 10) so v svojem delu navedle mejnike v 

otrokovem govornem razvoju: 

1. leto: 

– Novorojenček joka, preferira človeški glas, že razlikuje med glasovi ter razlikuje svoj 

govor od govora drugih; 

– 1–5 mesecev star otrok gruli, vokalizira dva ali več glasov, beblja (združi samoglasnik 

in soglasnik, že razlikuje med samoglasniki in naredi govorni obrat; 

– 6–12 mesecev star otrok čeblja in ponavlja posamezne zloge, razume več besed, v 

namene komunikacije rabi geste ter izpolni enostavne naloge. 

2. leto: 

– 12–18 mesečni otrok že razume več kot 50 besed, govori enobesedne izjave ter združi 

samostalnik in glagol; 

– 18–24 mesecev star otrok naredi velik skok v razvoju besednjaka, začne oblikovati 

dvobesedne izjave, z besedami izraža čustva in rabi telegrafski govor. 

2,6-5 letnik:  
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– govori večbesedne izjave, usvaja nova slovnična pravila, oblikuje nikalne in vprašalne 

izjave, besednjak mu še najprej narašča, rad ima humor in metafore, kaže napredek v 

sporazumevalnih spretnostih in drugih oblikah pragmatične rabe govora, njegov govor 

je razumljiv in tekoč, prav tako pa že pripoveduje zgodbe. 

Otrok od 6. leta dalje: 

– kaže metajezikovno zavedanje, oblikuje celovite stavke ter govor uporablja v različnih 

govornih položajih. 

Čeprav gre v začetnih razvojnih obdobjih za razlike v doseganju posameznih govornih 

mejnikov, je ugotovljeno, da se otroci učijo govora hitro in z razmeroma majhnim naporom 

ter se vsi tudi naučijo govoriti v nekaj letih. Razvoja otrokovega govora ni mogoče enoznačno 

umestiti znotraj posameznih mejnikov, saj otroci ob tem, da razvijajo splošne govorne 

zmožnosti, kreirajo tudi neobičajne in njim lastne govorne stvaritve (Marjanovič Umek idr., 

2006: 10). 

S. Kranjc (1999: 25) navaja štiri osnovne teorije jezikovnega razvoja: behavioristična, 

Piagetov pristop, pristop Chomskega ter Slobina. 

Med razvojnimi psihologi in psiholingvisti obstaja splošni dogovor, da je jezik produkt tako 

prirojenega kot vzgoje; razlika med posameznimi pristopi je le v tem, kolikšen je delež ene ali 

druge sestavine ter v njunem obnašanju v procesu izoblikovanja jezikovne zmožnosti (Kranjc, 

1999: 25). Za razvoj govora sta po besedah S. Kranjc (1999: 17) najbolj zanimivi prvi dve 

leti, ki ju po Piagetu imenujemo zaznavno-gibalna (senzo-motorična) faza razvoja mišljenja. 

Otrok v tem obdobju spoznava svet, ga interpretira z neposrednim stikom s predmeti, 

spoznava le izrazite in ločene izkušnje, svoja spoznanja pa izraža z gibanjem, gestami in 

glasovi. Tudi Vigotski omenja mejno starost pri približno dveh letih, ko se razvojni liniji 

mišljenja in govora sekata, s tem pa organizirata novo obliko vedenja, ki je značilno le za 

človeka. To obdobje, ko govor postaja intelektualen, mišljenje pa govorno, je značilno, da 

otrok aktivno širi svoj besednjak, verjetno bi lahko rekli, da otrok čuti potrebo po učenju 

znakov za sporazumevanje (Kranjc, 1999: 16). 

Čeprav se termina jezik in govor prepletata, njun pomen ni isti. Ferdinand de Saussure,  

švicarski filozof in jezikoslovec, na splošno poznan kot oče lingvistike v 20. stoletju, je 

raziskoval razlike med jezikom (fr. langue) ter govorom (fr. parole) (Švajncer, 2011). Jezik ni 

funkcija govora, temveč je proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme ter nikoli ne zahteva 

vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa posega vanj le pri uveljavljanju dejavnosti. Jezik je 
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družbeni del govorice, zunaj posameznika, ta ga sam ne more niti ustvariti niti spreminjati, 

obstaja samo po neki pogodbi med člani skupnosti. Govor pa je v nasprotju z jezikom 

individualno dejanje volje in razuma (de Saussure, 1997: 25–27). 

 

1.2 ENOJEZIČNOST, DVOJEZIČNOST, VEČJEZIČNOST IN 
RAZNOJEZIČNOST 

Nekateri otroci so od rojstva izpostavljeni besedam enega samega jezika. Velika večina otrok 

v svetu pa se od rojstva srečuje z dvema jezikoma ali več. Ocenjuje se, da 65 % prebivalstva v 

svetu dnevno uporablja vsaj dva jezika (Pertot, 2011: 8). 

Po M. Prebeg Vilke (1995) so trije razlogi za usvajanje in učenje dveh ali več jezikov v 

otroštvu: 

1. Pripadnost otrokove družine narodni skupnosti, ki živi na narodnostno mešanem področju 

(v Sloveniji npr. v Slovenski Istri in Prekmurju). 

2. Družina zaradi različnih razlogov (ekonomskih, političnih …) živi in dela v tujini (npr. 

družine zdomcev v Nemčiji, Franciji … in izseljencev v Argentini, ZDA, Avstraliji. 

3. Otrok živi v jezikovno mešani družini, kjer sta oče in mama pripadnika različnih jezikovnih 

skupnosti, družina pa lahko živi v državi enega od staršev ali v neki tretji državi.  

L. Marjanovič Umek idr. (2006: 143) kronološki razvoj dvojezičnosti razdelijo v tri stopnje: 

1. Na prvi stopnji je razvoj govora dvojezičnega otroka primerljiv z razvojem govora 

enojezičnega otroka. Ta stopnja traja do približno dveh ali treh let. V tem času otrok oblikuje 

en leksikalni sistem, ki vsebuje besede iz obeh jezikov, saj ju otrok dojema kot en jezik. 

Besedne zveze, ki jih otrok sestavlja, so pogosto iz besed obeh jezikov, saj otrok za en pojem 

nima izraza v obeh jezikih, ampak samo v enem. V tem obdobju je otrokova glavna naloga 

razlikovati glasove besednjaka in slovnico obeh jezikov, ki jim je izpostavljen.  

2. Na drugi stopnji otrok že razlikuje med dvema različnima besednjakoma, še vedno pa 

uporablja enaka slovnična pravila v obeh jezikih. Ta stopnja traja od približno treh do štirih 

let. Sedaj ima otrok že za skoraj vsako besedo v enem od jezikov tudi ustrezno besedo v 

drugem in besede obeh jezikov se ne pojavljajo več v isti besedni zvezi. V tem obdobju so 

otroci sposobni prevajati besede iz enega v drug jezik in veliko se jih zaveda svoje 

dvojezičnosti. 

3. Otrok na tretji stopnji govori dva jezika z različnimi slovnicami in besednjakom, vsak jezik 

pa povezuje z določenimi osebami, ki ta jezik z njim govorijo. 
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E. Bialystok (2001) v svojem delu piše o nekaterih dejavnikih, ki vplivajo na razvoj 

dvojezičnosti v otroštvu. To so: 

– stopnja izobrazbe staršev, 

– pričakovanja staršev glede otrokove izobrazbe, 

– stopnja in vloga pismenosti v domu in skupnosti, 

– znanje dominantnega jezika, 

– vzroki, ob katerih je drugi jezik uporabljen, 

– podpora družbe glede drugega jezika, 

– identificiranje s skupino, ki govori drugi jezik.  

Pri drugem jeziku moramo ločevati med procesoma usvajanja in učenja, medtem ko se tujega 

jezika predvsem učimo. Učenje jezika načrtovan proces z zastavljenimi cilji in vsebinami, v 

skonstruiranem okolju, komunikacija poteka le v posebej za to izbranih govornih položajih. 

Usvajanje jezika nenačrten proces, dogaja se v okolju, kjer je to govor okolja, v tem jeziku 

poteka celotna komunikacija (Baloh, 2016: 24). Usvajanje drugega jezika običajno vodi do 

dvojezičnosti ali bilingvizma, učenje tujega jezika v šoli sicer lahko vodi tudi v dvojezičnost, 

vendar morajo biti za to največkrat prisotni še drugi dejavniki (Marjanovič Umek idr., 2006: 

139).  

Po M. Prebeg Vilke (1995: 74) termin bilingvizem označuje poznavanje in uporabo dveh 

jezikov pri isti osebi. Avtorica meni, da usvajanje drugega jezika običajno vodi do 

dvojezičnosti ali bilingvizma že v otroštvu (Prebeg Vilke, 1995: 61). Po navadi otroci, ki se 

znajdejo v drugem jezikovnem okolju, bodisi v vrtcu bodisi v šoli, del časa molčijo in medtem 

pozorno poslušajo in opazujejo, kaj se dogaja okoli njih, potem pa nenadoma spregovorijo v 

J2 in se popolnoma vključijo v okolje. Niso redki primeri, ko se v takih situacijah J1 umakne 

J2, ki dejansko postane otrokov prvi jezik (Marjanovič Umek idr., 2006: 139). 

Bilingvizem lahko razdelimo še na: maksimalistični bilingvizem (popolno obvladovanje 

drugega jezika) in minimalistični bilingvizem (delno rabo ene jezikovne veščine) (Prebeg 

Vilke, 1995: 74). Poznamo tudi simultani bilingvizem, kjer oseba že od rojstva govori in 

uporablja oba jezika (Prebeg Vilke, 1995: 77). Ne smemo pa zanemariti še sukcesivnega 

bilingvizma, ki se pojavi, kadar se družina preseli v drugo državo v času, ko je otrok že bolj 

ali manj usvojil materni jezik. V takih primerih so pri otrocih težave z usvajanjem jezika 

drugačne, kot če govorimo o simultanem bilingvizmu. Otrok en jezik že zna, zato problem 

ločevanja jezikov ali spoznanja o obstoju dveh jezikovnih sistemov ni najbolj pomemben. V 
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takih primerih je temeljnega pomena, kako znanje prvega jezika vpliva na pridobivanje znanja 

v drugem jeziku ter kakšne so razvojne faze, skozi katere prehaja otrok pri usvajanju drugega 

jezika (Prebeg Vilke, 1995: 87). 

Bilingvizma pa ne smemo mešati s terminom diglosija. Razlika je v tem, da sta v bilingvizmu 

oba jezika enakovredna, pri diglosiji pa ne. Diglosija je stanje sobivanja dveh jezikov na 

nekem območju, kjer se jezika rabita v različnih govornih položajih. Diglosiji nekateri pravijo 

tudi funkcijska dvojezičnost, ker se na nekem območju jezika rabita v različnih funkcijah, npr. 

eden v javni in drugi v zasebni rabi (Marušič, 2004). 

Večjezičnost je v novonastali večjezični in večkulturni družbi nujen predpogoj za uspešno in 

učinkovito sobivanje, saj le spoštovanje, hkrati pa tudi znanje in poznavanje več jezikov 

omogočajo ustrezno komunikacijo. Medkulturna in večjezična komunikacija je bila namreč 

dolgo časa privilegij elit, če izvzamemo priseljence, ki so se morali naučiti jezik države, 

kamor so se preselili. Za večino teh je veljalo, da pri vključevanju v novo družbo običajno 

niso bili deležni pomoči pri usvajanju novega jezika, prav tako države niso nudile posebne 

skrbi za ohranitev prvega jezika priseljencev (Pižorn, 2009: 4). 

Zadnja leta v pristopu Sveta Evrope k učenju jezikov vse pomembnejše mesto dobiva pojem 

raznojezičnosti (ang. plurilingualism). Raznojezičnost se razlikuje od večjezičnosti (ang. 

multilingualism), ki je znanje več jezikov ali soobstoj različnih jezikov v neki družbi. 

Večjezičnost lahko dosežemo preprosto tako, da povečamo število jezikov, ki so na voljo v 

neki šoli ali izobraževalnem sistemu, ali tako, da učence spodbujamo k učenju več kot enega 

tujega jezika. Raznojezičnost pa gre dlje in poudarja dejstvo, da posameznik takrat, ko se 

njegove izkušnje z jezikom v različnih kulturnih kontekstih širijo, od jezika v domačem 

okolju do jezika v širši družbi in nato do jezikov drugih ljudstev (ne glede na to, ali se jih je 

naučil v šoli ali neposredno v drugojezičnem okolju), teh jezikov in kultur v miselni predstavi 

ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h 

kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in 

medsebojno delujejo. V različnih okoliščinah lahko prilagodljivo aktivira različne dele te 

zmožnosti, da doseže učinkovito sporazumevanje s konkretnim sogovorcem (SEJO, 2011: 

26). 

A dvojezičnost ni vselej samo prednost. Pomislimo na primer na težave, ki jih povzroča, če 

družbeno-kulturno okolje ne upošteva obeh jezikov kot enakovrednih. V tem primeru 

usvajanje drugega jezika izrine na podrejeno raven prvega, ki ga govorec počasi opusti. S. 
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Pertot (2011: 6) opozarja na razliko med aditivno in subtraktivno dvojezičnostjo. Prva pomeni 

obogatitev, druga pa privede do obubožanja prvega jezika. Temu so izpostavljeni izseljenci in 

tisti pripadniki jezikovnih manjšin, ki zaradi vrste šolske izobrazbe, ki so je bili deležni in 

zaradi družbeno-kulturnih pritiskov postopno preidejo k izključni rabi dominantnega jezika 

ter tako nadomestijo maternega. 

 

1.3 VLOGE SLOVENSKEGA JEZIKA 

Slovenski jezik je v prvi vrsti državni jezik Republike Slovenije. Jezik predstavlja Slovenijo 

kot samostojno državo in je jezik, v katerem govorijo predstavniki države. Prav tako je 

slovenščina v RS uradni jezik (Podvršnik idr., b. d.). Temeljna pravila o javni rabi slovenščine 

kot uradnega jezika so zapisana v Zakonu o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, 86/2004). 

V 1. členu je zapisano, da je slovenski jezik uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka 

govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji, 

razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi 

italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko 

Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov (Skubic, 2013: 8). 

Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot 

prvega in se v njem najlažje izražamo, zato ga imenujemo tudi prvi jezik (J1). Je jezik, ki se 

ga naučimo v okviru doma, in je večinoma jezik, v katerem govorijo naši starši. Lahko pa ima 

človek glede na življenjske okoliščine tudi dva materna jezika, prvega in drugega (Pirih 

Svetina, 2005: 13). 

Drugi jezik ali jezik okolja (J2) je jezik, ki je za posameznika sredstvo komunikacije, 

učenje/usvajanje poteka vzporedno z njegovim prvim jezikom. Ima socializacijsko funkcijo, 

saj ga posameznik usvaja predvsem zaradi sporazumevalnih potreb z okolico in pogosto vodi 

do dvojezičnosti (Marjanovič Umek idr., 2006: 138).  

 

1.4 USVAJANJE PRVEGA JEZIKA 

»Prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. Na 

oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije bodisi kot sredstvo njegovega 

mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega vpliva na 
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dogajanje v zunanjem svetu« (Čok, 2009: 25). Stopnja njegovega razvoja pa pomembno 

vpliva »na učenje vseh nadaljnjih jezikov (izhodišče, iz katerega med drugim posameznik 

razvija in gradi znanje vseh drugih jezikov, ki se jih uči)« (Pirih Svetina, 2005: 9). Proces 

usvajanja prvega jezika je pri otrocih priseljencih okrnjen, s tem pa je ogrožena njihova 

sposobnost za usvajanje drugih jezikov – zato je sistematično ohranjanje materinščine še 

pomembnejše (Vižintin, 2010: 109). Po besedah L. Marjanovič Umek idr. (2006: 138) razvoj 

prvega jezika poteka spontano, nenačrtovano in v naravnem okolju, v katerem poteka celotna 

komunikacija, zato temu procesu pravimo usvajanje, seveda pa se jezika, tudi prvega, lahko 

učimo, kar je zaveden proces z določenimi cilji in vsebinami, ki poteka v zato določenem 

okolju, po navadi nespontano. Drugi jezik, tudi jezik okolja, je jezik, ki se ga posameznik 

uči/nauči poleg prvega ali za njim, lahko v šoli, predvsem pa (tudi) iz okolja; je uradni jezik 

in/ali jezik javnega življenja v določeni državi, človek pa se ga nauči zaradi sporazumevalnih 

potreb. Torej ima v prvi vrsti socializacijsko funkcijo. 

Materni jezik je sredstvo identifikacije z določeno jezikovno, družbeno, narodnostno 

skupnostjo, sredstvo čustvovanja in sporazumevanja z govorci istega jezika. Je izvorni ali 

izhodiščni jezik, ki ima pri vsakem posamezniku pomemben vpliv na učenje vseh nadaljnjih 

jezikov (Pirih Svetina, 2005: 12). Dobro postavljeni temelji v maternem jeziku so predpogoj 

za lažje učenje drugih jezikov, poznavanje lastne kulture pa omogoča spoznavanje novih 

kultur. Ker je naravni proces usvajanja prvega/maternega jezika pri otrocih priseljencih 

prekinjen, je potrebno v državi gostiteljici načrtno poskrbeti za učenje maternega jezika – 

obenem pa je potrebno za uspešno vključevanje v novo družbo hkrati poskrbeti za učenje 

jezika države gostiteljice. M. A. Vižintin (2009: 194) meni, da večjezičnost in večkulturnost 

pomenita prednost, česar bi se morali zavedati starši, pedagoški delavci in tisti, ki sprejemajo 

smernice ter zakonodajo za delo z otroki priseljenci, saj njihov odnos do selitvenih procesov 

pomembno vpliva na (ne)sprejemanje otrok priseljencev pri večinskem prebivalstvu.  

Vpliv maternega jezika na usvajanje drugega jezika je močno navzoč, kar je odvisno od 

okoliščin, v katerih otrok usvaja jezik. Kadar otrok usvaja jezik v družini, v kateri samo en 

član, npr. oče ali mati, govori drug jezik, življenje pa teče sredi kulture maternega jezika, bo 

vpliv maternega jezika večji, kot če je otrok v deželi, v kateri se drugi jezik govori kot materni 

in v kateri vsak dan prebije nekaj ur v ustanovi, v kateri tako vzgojitelji kot učitelji govorijo 

tuji jezik. V takih primerih tako oče kot mati pogosto vztrajata tudi pri hišni uporabi drugega 

jezika, da bi ga otrok kar se da hitro in lahko usvojil (Prebeg Vilke, 1995: 69). Učenje 

maternega jezika oziroma spodbujanje dvojezičnosti imigrantskih otrok je lahko koristno z 
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različnih vidikov. Sposobnost tekočega sporazumevanja v več jezikih lahko imigrantskim 

učencem odpira dodatne možnosti na področju izobraževanja in profesionalnega razvoja, 

izboljšuje njihove možnosti na trgu dela ter s tem, da jim omogoča ohranjati stike s člani 

njihove imigrantske skupnosti in tudi z rezidenti v njihovi izvorni državi, povečuje njihov 

družbeni kapital. Poleg tega naj bi znanje maternega jezika imigrantskim otrokom omogočalo, 

da se lažje naučijo druge jezike (Bešter, 2009:103). 

 

1.5 USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA 

M. A. Vižintin (2009: 196) se sprašuje, ali je samo poučevanje slovenščine kot jezika novega 

okolja dovolj za uspešno integracijo otrok priseljencev. Ali pričakujemo od teh otrok, da se 

bodo samo čim prej naučili slovensko, bili čim manj moteči, se skratka čim prej asimilirali? 

Kaj pa večkulturnost, večjezičnost, ohranjanje in nadgrajevanje identitete? Vprašanje 

identitete je dilema, s katero se ukvarjajo mnogi priseljenci. Ali so pol enega in pol drugega, 

tretjine ali celo četrtine nečesa? Zakaj bi morali priti v seštevanju do ene celote? Kaj pa, če 

seštevamo in pridemo do treh, štirih ali več identitet? 

Usvajanje drugega, tretjega … jezika poteka drugače kot usvajanje maternega jezika. Pri 

usvajanju prvega jezika se vzpostavijo določene meje fonetičnih kategorij, ki utrdijo določene 

navade, ki omogočajo razumevanje in produkcijo, kar omogoča komunikacijo v maternem 

jeziku. Pri usvajanju drugega, tretjega ali katerega koli nadaljnjega jezika učeči nova znanja 

poskušajo vezati na že obstoječe kategorije (Selič, 2009: 7). Drugi jezik otroci usvajajo zato, 

ker jih na to navajajo situacija in okoliščine, v katerih žive, v mnogih primerih pa je možnost 

komuniciranja s posamezniki, ki so jim blizu, ali z delom okolja vezana na uporabo drugega 

jezika (Prebeg Vilke, 1995: 61). Med posameznimi otroki, ki usvajajo drugi jezik, prav tako 

pa med vsemi otroki obstajajo individualne razlike, med katerimi nekatere bolj, druge pa manj 

vplivajo na uspešnost usvajanja drugega jezika (Prebeg Vilke, 1995: 62). 

Doslej sta opravila največje raziskave na področju motivacije v bilingvističnem okolju W. 

Lambert in R. Gardner. Pri učenju drugega jezika razlikujeta integrativno in instrumentalno 

motivacijo. Integrativna motivacija se pojavi, kadar se učenec želi identificirati z kulturo 

drugega jezika. Instrumentalna motivacija se pojavi, kadar se učenec uči drugega jezika 

funkcionalno, to je, da bi uresničil določene cilje (Gardner in Lambert, 1972). 
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M. Holzman (1997) meni, da na proces usvajanja in učenje drugega/tujega jezika vplivajo 

različni dejavniki. Tako navaja dejavnike, ki otroku olajšajo usvajanje in učenje 

drugega/tujega jezika, npr. otrok ima rad ali občuduje ljudi, ki govorijo tuj jezik, želi biti 

njihov prijatelj, ve, da bo lažje vzpostavil stik z njimi in se vključil v npr. njihovo igro, če bo 

znal njihov jezik; in dejavnike, ki učenje in usvajanje drugega/tujega jezika otežujejo, npr. 

tujega jezika se uči le zato, ker se je moral preseliti v tujejezično državo. Način življenja, 

vrednote, navade in običaji so lahko zelo različni od tistih v državi, iz katere prihaja. To lahko 

povzroča psihološke ovire, ki so razlog, da posameznik nebo postal spreten govorec v zanj 

tujem jeziku. 

Ko se otrok razvija in raste, vse bolj razlikuje besednjak in slovnico obeh jezikov. Da bi si 

pomagal, pri raziskovanju najprej povezuje vsakega od svojih dveh jezikov z različnimi 

osebami: v tej fazi dosledno ločuje osebe glede na jezike in zmede ga, kadar sliši napačen 

jezik (Prebeg Vilke, 1995: 80). Najboljše se je z otrokom pogovarjati o dnevnih dogodkih, o 

tem, kar se dogaja tukaj in sedaj, o dejavnostih, v katerih otrok sodeluje z odraslimi. Otroku je 

lažje govoriti o znanih, konkretnih temah kot o neznanih. Igranje vlog se lahko začne med 

drugim in tretjim letom starosti, saj bodo nekateri otroci govorili bolj sproščeno, če bodo v 

vlogi nekoga drugega (lutke, živali…) (Prebeg Vilke, 1995: 107). Otroku je potrebno veliko 

ponavljanja besed v različnih kontekstih, da bi si jih zapomnil. Učenje novih besed in pojmov 

je uspešnejše, če vključimo vanj tudi nekatera čutila (Prebeg Vilke, 1995: 107). 

So pa tudi otroci, ki prvič pridejo v stik z drugim jezikom, ko prestopijo prag jasli, vrtca ali 

šole. Strokovnjaki razlikujejo med otroki, ki se istočasno učijo govoriti v dveh jezikih, in 

tistimi, ki se drugega jezika naučijo, ko je njihov prvi jezik že ustaljen. Glede na to, kaj vse 

usvoji otrok v prvih treh letih življenja na področju govora, postavljamo ločnico prav v tretje 

leto. Če usvajanje drugega jezika poteka v prvih treh letih (ne pa nujno od rojstva), pravimo, 

da se je otrok obeh jezikov naučil simultano. Če se otrok nauči drugega jezika med tretjim in 

petim letom starosti, ga imenujemo zgodnji zaporedni dvojezični govorec (Pertot, 2011:8). 

Usvajanje drugega jezika, ki poteka med šestim in dvanajstim letom, pa opredeljujemo kot 

pozno zaporedno dvojezičnost.Izsledki sodobnih raziskav dokazujejo, da otroci, ki usvojijo 

drugi jezik do petega oz. šestega leta starosti, lahko dosežejo enako stopnjo jezikovne 

spretnosti v vsakem od jezikov kot sovrstniki dvojezični govorci od rojstva. To je povezano s 

časom izpostavljenosti jeziku in z zorenjem možganov. Zdi se namreč, da se pri otroku, ki 

usvoji drugi jezik v predšolskem obdobju, aktivirajo drugačna področja možganske skorje od 

tistih, ki se aktivirajo, če usvajanje poteka po tem obdobju. Ker možgani dozorijo v 
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adolescenci, so nekateri strokovnjaki mnenja, da je usvajanje drugega jezika za otroka, starega 

do dvanajst let, vsekakor lažje kot za odraslega človeka, saj v tem življenjskem obdobju 

možgani niso več tako plastični, kot so bili v otroštvu. Strokovnjaki pojav še spremljajo in 

časovna ločnica ni še dokončno postavljena (Pertot, 2011:8). 

Vmesni jezik (angl. interlanguage) sestavljajo elementi in sistemi maternega jezika in ciljnega 

jezika (J2). Ta se spreminja tako, kot učenec napreduje pri usvajanju J2. V začetku ga 

sestavlja več elementov maternega jezika, ki se postopoma izgubljajo in nadomeščajo z 

elementi ciljnega jezika (Prebeg Vilke, 1995: 72). Pojavu, ko najprej govorimo en jezik, 

potem pa preidemo na drugega, ker nam to narekuje pragmatično pravilo (npr. če se pojavi 

nekdo, ki razume samo drugi jezik), pravimo preklapljanje. Interferenca pa je pojav, ko pri 

uporabi določenega jezika govorec zavedno ali nezavedno uporablja besede drugega 

jezikovnega koda oz. sledi njegovim pravilom. Če v določeni starostni dobi otrok ne sledi 

pravilom, po katerih se preklaplja jezik v njegovem okolju, lahko sklepamo, da teh pravil še 

ni usvojil. Možno pa je tudi, da je razvil lastna pravila, ki ne sovpadajo s splošnimi, in zato 

uporablja jezikovni kod, ki je za dani jezikovni položaj neobičajen. V tem primeru bo sam kaj 

kmalu vnesel popravek. Te napake opredeljujemo kot razvojne napake, saj gre v bistvu za 

poizkuse, iz katerih se otrok uči, kdaj in s kom naj uporabi en jezik in kdaj drugega (Pertot, 

2011: 18). 

V prvem poglavju sem govorila o mejnikih v govornem razvoju, na kratko pojasnila 

terminologijo (enojezičnost, dvojezičnost …), vlogo slovenskega jezika ter predstavila 

usvajanje prvega in drugega jezika. V naslednjem poglavju bom predstavila vključevanje 

migrantskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja z zakonodajnega vidika. 
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2 OTROCI, KATERIH SLOVENŠČINA NI MATERNI JEZIK 

2.1 VKLJUČEVANJE MIGRANTSKIH OTROK V SISTEM 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Učenje jezika, v katerem poteka pouk v državi preselitve, je za migrantske otroke ena prvih 

potreb v procesu vključevanja v novo šolsko okolje. V Sloveniji pa situacija v praksi še ne 

odraža stanja, s katerim bi bili lahko zadovoljni, saj se poleg finančnih in organizacijskih 

težav pojavljajo tudi temeljne težave, kot so pomanjkanje ustreznega učnega gradiva, 

usposobljenost jezikov in podobno (Medvešek in Bešter, 2010: 216).  

Slovenijo na mednarodnem področju zavezujejo tri evropske direktive, ki omogočajo tujcem 

dostop do izobraževanja, in sicer: 

̶ direktiva Sveta o izobraževanju otrok delavcev migrantov iz leta 1977 (77/486/EC), 

̶ direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas 

(2003/109/ES) in 

̶ direktiva o pravici do združitve družine (2003/86/ES), ki zagotavlja družinskim članom 

migranta (sponzorja) pravico dostopa do izobraževanja pod enakimi pogoji, kot veljajo 

za sponzorja (Medvešek in Bešter, 2010: 234). 

To pa še ne pomeni, da predpisujejo način, kako jih vključiti v vzgojo in izobraževanje, še 

posebno pa ne, kako jih seznanjati z jezikom okolja in ohranjati svoj materni jezik. 

Zakonodaja na področju predšolske vzgoje in izobraževanja ne predvideva posebne oblike 

učenja državnega jezika za migrantske otroke, razen »posebne pozornosti« vzgojiteljev 

(Medvešek in Bešter, 2010: 217). 

V strategiji vključevanja migrantov v sistem vzgoje izobraževanja glede slovenščine kot 

drugega/ tujega jezika predlagajo, da bi se oblikovali ustrezni normativni akti, ki bodo 

omogočali uspešno integracijo otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 

pripravo individualnega programa za vsakega otroka, določitev obsega ur slovenščine kot 

drugega jezika, učenje slovenščine kot drugega jezika, seznanjanje strokovnih delavcev s 

primeri dobre prakse pri nas in v tujini, ureditev oz. določitev statusa in obsega slovenščine 

kot drugega jezika kot bistvenega elementa pri integraciji otrok migrantov, priprava ustreznih 

učnih načrtov za poučevanje slovenščine kot drugega jezika v vrtcu in šoli, priprava ustreznih 

gradiv za poučevanje in evalvacijo naučenega ter ustrezno kontinuirano izobraževanje 

strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki migrantov (Barle Lakota idr., 2007: 16–18). 
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V tretjem poglavju bom podrobneje predstavila zakonodajo v Republiki Sloveniji, ki se 

nanaša na otroke tujcev (Kurikulum ter dodatek h kurikulu, Strategijo vzgoje in izobraževanja 

Romov, Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole ter Belo knjigo o vzgoji 

in izobraževanju). 

3 OTROCI TUJCEV V SLOVENSKI ZAKONODAJI 

3.1 KURIKULUM ZA VRTCE IN DODATEK H KURIKULU 

V Sloveniji, razen Kurikuluma za vrtce, ni nekega splošnega zavezujočega dokumenta, ki bi 

zaposlenim v javnih in zasebnih vrtcih dajal smernice pri vključevanju otrok, katerih 

slovenščina ni materni jezik. Glavni dokument, ki ga uporabljamo in na katerega se opiramo v 

vrtcih je torej Kurikulum za vrtce. Na začetku je med glavnimi cilji zapisan cilj, ki se nanaša 

na oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo) (Kurikulum, 1999: 10). Med načeli kurikuluma, 

ki se nanaša na neslovensko govoreče otroke pa je zapisano, načelo enakih možnosti in 

upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma (Kurikulum, 1999: 12). Oba 

odseka dokumenta se nanašata bolj na splošno kulturno razlikovanje kot pa na jezikovno 

raznolikost. Tudi pod poglavjem jezik, kjer so zapisani cilji in dejavnosti jezika, se besedilo 

nanaša samo na slovenščino kot prvi, materni jezik (Kurikulum, 1999: 31–38).  

Na 54. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje je bil dne, 19. 12. 2002, sprejet 

Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih. Dodatek se nanaša na vrtce na 

narodno mešanih območjih Slovenske Istre in Prekmurja, kjer se srečujeta dve narodnosti (v 

Slovenski Istri slovenska in italijanska, v Prekmurju pa slovenska in madžarska). Otroci se 

tam že zgodaj srečujejo z jezikom, ki ni njihov materni jezik, a je v njihovem okolju in 

življenju živo prisoten. V dodatku h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih (2002: 3) 

je zapisano, da se v dejavnostih seznanjajo z jezikom, navadami in običaji obeh okolij. 

Spoznavajo potrebo po sodelovanju, pomoči in komunikaciji v narodno mešanem okolju in 

pomen tega za kvalitetno življenje in strpno bivanje obeh kultur. V Zakonu o vrtcih (1996, 5. 

člen) je zapisano, da na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 

italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodnostno mešana območja, se v skladu 

s posebnim zakonom v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci 

seznanjajo z italijanskim jezikom, v vrtcih, katerih poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, 

pa s slovenskim jezikom. Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in 
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madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, poteka vzgojno 

delo v skladu s posebnim zakonom dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku. 

V Republiki Sloveniji sta se zaradi različnih zgodovinskih okoliščin in mednarodnih 

obveznosti za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti razvila dva modela 

vzgoje in izobraževanja. V Prekmurju se otroci v dvojezičnih vrtcih učijo drugi jezik 

(Madžari slovenščino, Slovenci pa madžarščino) v naravnem okolju, torej ga usvajajo na 

podoben način, kot poteka usvajanje prvega jezika pri rojenih govorcih. Za proces usvajanja 

jezika je namreč značilno, da poteka v naravnem okolju, kjer je jezik, ki ga usvajamo, jezik 

življenja družbe (medtem ko proces učenja jezika poteka v učilnici, ko se učimo jezika, ki ga 

skupnost, v kateri živimo, ne govori). V dvojezičnih vrtcih poteka vzgojno delo v dveh jezikih 

po modelu »en jezik ena oseba: vzgojiteljici uporabljata pri sporazumevanju z otroki vsaka 

svojo materinščino. Obe strokovni delavki obvladata tudi drugi jezik, slovenski oziroma 

madžarski. Strokovni delavki v tandemu se načela »en jezik ena oseba« strogo držita, ko sta 

obe prisotni. Če je v skupini samo ena strokovna delavka, uporablja pri vzgojno-

izobraževalnem delu oba jezika. Bistveno drugače poteka seznanjanje z drugim uradnim 

jezikom na območju slovenske Istre. Tudi v tem primeru ne moremo govoriti o neposrednem 

učenju drugega jezika, to je jezika okolja. Gre samo za proces seznanjanja, kar pomeni, da 

tako v slovenskih kot italijanskih vrtcih strokovne delavke premišljeno in strokovno 

utemeljeno izbirajo tiste vsebine in oblike ter načine dela, ki otrokom omogočajo seznanjanje 

z drugim jezikom. Strokovne delavke, ki seznanjajo otroke z italijanskim oz. slovenskim 

jezikom na območju slovenske Istre, obvladajo oba jezika in imajo strokovna, specialna 

didaktična znanja za seznanjanje otrok z drugim jezikom (Dodatek h kurikulu za vrtce na 

narodno mešanih območjih, 2002: 4). 

 

3.2 STRATEGIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ROMOV IN 
DOPOLNILO K STRATEGIJI 

Tudi romski otroci so v večini neslovensko govoreči. V Sloveniji imamo dva dokumenta, ki 

urejata področje vzgoje in izobraževanja romskih otrok. V Strategiji vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji je poudarjena pomembnost zgodnjega vključevanja Romov v 

vzgojno-izobraževalni sistem. Zaželeno je  vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v 

vrtcih vsaj dve leti pred pričetkom osnovne šole, tj. najpozneje s štirimi leti. Namen 

vključevanja v vrtce je predvsem učenje jezika (tako slovenskega kot romskega) ter 
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socializacija v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki posreduje izkušnje in vzorce, ki otroku 

omogočajo lažji vstop in vključevanje v osnovno šolo (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji, 2004: 6). Predšolski otroci Romov so v slovenske vrtce 

vključeni na tri načine. Največ jih je integriranih v običajne oddelke, manj je vključenih v 

romske oddelke, kjer so vključeni samo romski otroci, in romske vrtce. Vključujejo se v vrtce, 

ki so v neposredni bližini njihovega naselja ali v naselju. V primeru večje oddaljenosti vrtci 

organizirajo prevoz tako, da predšolske otroke ves čas spremlja strokovna delavka vrtca, v 

nekaterih primerih tudi otrok iz višjega razreda osnovne šole. V nekaterih primerih otroke 

vozijo v vrtec ali šolo iz romskega naselja starši. Večji del romskih otrok je vključen v dnevne 

ali poldnevne programe, kjer imajo na voljo poleg vzgoje in varstva tudi vse ostale usluge 

(nego, prehrano, počitek), prav tako pa tudi v krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur 

letno in so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji, 2004: 10). Med osnovnimi ovirami za uspešno šolanje je slabo 

rešeno vprašanje jezika. Velik del romskih učencev slovenskega jezika do vstopa v šolo 

skoraj ne pozna, zato se težko sporazumevajo, težje sledijo pouku in so manj motivirani za 

redno obiskovanje pouka. Otroci ne morejo slediti pouku, ki je naravnan tako, da ne upošteva 

tega dejstva. Kurikularne vsebine niso prilagojene, zato tudi nesmiselne za romske otroke. 

Učitelji niso v zadostni meri usposobljeni za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega 

jezika. Ob tem velja posebej izpostaviti, da v kurikulum vrtca in osnovne šole doslej ni bilo 

vključeno poučevanje materinščine oziroma romskega jezika. To romskim učencem 

pomembno otežuje vstop v vrtec oziroma osnovno šolo in nadaljnje šolanje (Strategija vzgoje 

in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004: 18). V dokumentu so predlagane 

določene posebnosti oziroma spremembe pri delu z takimi otroki. Eden izmed predlogov je 

uvajanje romskega pomočnika, saj izkušnje v drugih državah kažejo, da je uvajanje romskega 

pomočnika prispevalo k uspešnejšemu vključevanju otok v vrtce. Ustrezno usposobljen 

romski pomočnik namreč pozna obe kulturi, vzorce mišljenja in navad in vzpostavlja 

zaupanje romskih staršev do institucije. Uvajanje romskih pomočnikov v vrtce, ki vključujejo 

romske otroke, je praksa, ki se že uveljavlja tudi v nekaterih slovenskih vrtcih, vendar bo 

nujno potrebno poskrbeti tudi za ustrezno usposabljanje romskih pomočnikov (Strategija 

vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004: 26). 

Leta 2011 je izšlo še Dopolnilo k strategiji 2004, ki se bolj podrobno dotakne nekaterih 

področij, ki so jih v prvi izdaji strategije izpustili. Med drugim poudarja pomen premagovanja 
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jezikovnih ovir z učenjem maternega in slovenskega jezika kot prvega tujega jezika že v 

najzgodnejšem obdobju (Dopolnilo k Strategiji VIZ Romov v RS, 2011: 9).  

 

3.3 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V 
VRTCE IN ŠOLE 

V načelu aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika je zapisano, da je potrebno otroke priseljence spodbujati k rabi jezika 

(maternega, slovenskega ali mešanice obeh) v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih. 

Tako vrtci kot šole  spodbujajo učenje jezika učnega okolja – tj. slovenščine in maternega 

jezika posameznega otroka. Vsak strokovni delavec oziroma učitelj je tudi učitelj jezika, zato 

morajo biti vsi učitelji osveščeni in seznanjeni s slabšim znanjem slovenščine tako pri 

priseljenih otrocih/učencih kot pri nekaterih potomcih priseljencev (problem druge generacije) 

(Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012: 5). V četrtem sklopu je v 

poglavju slovenščina kot učni jezik zapisano, da je skrb za učenje slovenščine priseljenega 

otroka naloga in dolžnost vseh strokovnih delavcev. Poudarjen je pomen specifične vloge 

poučevanja in učenje slovenščine kot tujega, drugega in učnega jezika. Vrtec naj skrbi, da se 

otrok priseljenec še posebno intenzivno uči slovenščine v prvem in drugem letu vključitve v 

vrtec ter zagotavlja, da se vzgojitelji za spodbujanje otrokovih jezikovnih zmožnosti dodatno 

izobražujejo; pri delu z otrokom priseljencem uporabljajo ustrezna gradiva. Predlagana je 

izvedba različnih dejavnosti, ki spodbujajo otroka priseljenca h komunikaciji v slovenščini 

(igre, plesi, likovna dejavnost …), uporaba slikovnega gradiva ter pogovor (ob slikanici, 

slikovnih kartah idr.), s katerim spodbujamo izražanje v slovenskem jeziku (Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012: 17). V petem sklopu je opisana 

pomembnost skrbi za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev. Napotki za vrtec so, 

da se pri vključitvi otroka priseljenca spodbuja pomoč zunanjih sodelavcev, naravnih 

govorcev njegovega prvega jezika in se v okviru danih možnosti omogoči otroku priseljencu, 

da se lahko izraža v maternem jeziku. Vrtec naj spodbuja otroka priseljenca, da drugim 

otrokom predstavi svojo najljubšo pesem (igro, ples v maternem jeziku, morda od doma 

prinese slikanice, knjige v njegovem maternem jeziku). Vzgojiteljica naj poišče in priskrbi 

nekaj izvodov literature v otrokovem maternem jeziku in ga umesti v knjižni kotiček v 

igralnici (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012: 19). 
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3.4 BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

V Beli knjigi je zapisano, da mora vrtec ponuditi poučevanje slovenščine kot tujega jezika (za 

otroke, katerih materinščina ni slovenščina), materinščine (za otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina) ter dodatno učenje govora (Bela knjiga, 2011: 87). O vključitvi otrok v 

poučevanje tujega jezika, slovenščine in materinščine za neslovensko govoreče otroke se na 

osnovi v vrtcu podane strokovne informacije odločijo starši otrok; za dodatno učenje govora 

se odloči vrtec glede na specifično socialno in demografsko strukturo vključenih otrok v 

vrtec. Tuji jezik, materinščino in slovenščino kot tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne ure, ki jih 

v času bivanja otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Za namene 

izvajanje navedenih dejavnosti se oblikujejo skupine otrok (Bela knjiga, 2011: 88).  

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

namenjene otrokom vseh starosti v vrtcu, katerih materinščina ni slovenščina; deležni pa so 

jih v tistem šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v vrtec. Dodatne ure za učenje govora 

se zagotovi tako, da vrtec, ki ima v določenem šolskem letu specifično socialno in 

demografsko strukturo vključenih otrok, dobi dodatna sredstva za bolj intenzivno delo pri 

spodbujanju razvoja in učenja govora govorno šibkih otrok (velja za vse starosti otrok, 

vključenih v vrtec). Dodatne ure in s tem dodatne dejavnosti otrok potekajo v času bivanja 

otrok v vrtcu, torej tudi v času izvajanja kurikula (Bela knjiga, 2011: 88). Število dodatnih ur 

je sledeče: dve šolski uri tedensko za poučevanje slovenščine (priporočljiva je delitev ur na 

vsaj dve enoti) ter ena šolska ura za poučevanje materinščine otrok. Izvajanje vseh navedenih 

dodatnih ur na področju jezika zagotovi država oz. občina. Slovenščino in materinščino 

otroke poučujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki (merila določijo jezikoslovne stroke), 

dodatno učenje govora pa izvaja vzgojitelj predšolskih otrok; za te namene dobi vrtec dodatna 

sredstva (Bela knjiga, 2011: 89). Za poučevanje slovenščine in materinščine za otroke, katerih 

materinščina ni slovenščina, morajo biti pripravljena in na Strokovnem svetu za splošno 

izobraževanje RS sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni učni pripomočki in 

gradiva (pripravijo jih jezikoslovne stroke v povezavi z razvojnopsihološko in pedagoško 

stroko) (Bela knjiga, 2011: 89). 

V naslednjem poglavju bom pisala o vrtcu kot pomembnem dejavniku pri usvajanju drugega 

jezika. 
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4 VRTEC KOT POMEMBEN DEJAVNIK PRI USVAJANJU DRUGEGA 
JEZIKA 

Proces usvajanja drugega jezika je zelo zapleten in je proizvod mnogih dejavnikov, ki 

vključujejo tako molčečega otroka kakor situacije, v katerih se otrok uči. Različni otroci se v 

različnih situacijah uče drugi jezik na različne načine (Prebeg Vilke, 1995: 62). Večina 

raziskav, ki so jih opravili v različnih okoliščinah, potrjuje ugotovitev, da obstaja pri učenju 

drugega jezika kritično ali občutljivo okolje, kot ga imenujejo v novejšem času (Prebeg Vilke, 

1995: 63). Očitno je, da se z puberteto nekatere sposobnosti nepovratno izgube (Prebeg Vilke, 

1995: 64). Poleg starosti so pa še drugi dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega in 

poznejših jezikov. Posebno pomembni so čas in značilnosti izpostavljenosti jeziku. V 

predšolskem obdobju ni dovolj, da je otrok le občasno v stiku z drugim jezikom. Če želimo, 

da ga bo govoril enako sproščeno kot enojezični sovrstnik, mora imeti možnost, da ga dnevno 

uporablja z odraslimi in sovrstniki (Pertot, 2011: 8). 

M. Prebeg Vilke (1995: 96) navaja razloge za čim zgodnejše uvajanje drugega jezika: 

̶ mlajšemu otroku se je treba naučiti precej manj drugega jezika kot starejšemu, da bi 

dosegel predpisano normo za svojo starost; 

̶ mlajši otroci se uče v konkretnih situacijah, kar je v primeru drugega jezika prednost; 

̶ mlajši otroci so pogosto bolj odprti, niso inhibirani, ne zmedejo jih napake, ki jih delajo, 

niti težave glede adekvatnega izražanja tistega, kar želijo povedati; 

̶ dokazano je, da mlajši otroci odlično posnemajo fonološki sistem drugega jezika; toda 

samo tisti, ki se začnejo učiti drugi jezik pred šestim letom življenja, lahko pričakujejo, 

da bodo usvojili izgovarjavo brez tujega naglasa.  

Vendar pa je drugi jezik treba usvajati postopoma. Če otrok obiskuje vrtec in ne pozna jezika, 

mu je treba omogočiti, kjerkoli je mogoče, da vsaj del programa spremlja v maternem jeziku. 

Če se to ne da, moramo vztrajati, da bodo v isti skupini otroci, ki govore z njihovim jezikom 

(Prebeg Vilke, 1995: 96). Težavnih glasov drugega jezika otroka lahko navadimo s pomočjo 

otroških pesmic, seštevank, igric. Mnogi otroci uživajo v takih dejavnostih, tudi če tega jezika 

ne uporabljajo v vsakdanjem pogovoru. Prednost takega prijema je v tem, da je otrok del časa 

izpostavljen drugemu jeziku, vendar ga z nobenimi posebnimi postopki ne silimo h 

govorjenju, zato je odločilna motivacija otroka (Prebeg Vilke, 1995: 103). K. Pižorn (2009: 

16, 17) je zapisala, da se otroci radi in bolje učijo jezik, če je odnos med njimi in učiteljem 

zaupen, spoštljiv, ljubeč in sproščen, učitelj govori tekoče in pravilno, so aktivnosti 

integrirane in povezane z vsebinami drugih predmetov (medpredmetne povezave), se 
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dejavnosti nanašajo na otrokov izkušenjski svet, posamezne aktivnosti ne trajajo dlje od 10 

minut, so tudi gibalno aktivni, aktivnosti vodene, dejavnosti podkrepljene s slikovnimi gradivi 

in drugimi predmeti in je učenje jezika zabavno. Da so učenci motivirani za učenje jezika, 

razvijajo radovednost o drugih deželah in o drugih narodih ter da prihaja do sporazumevanja 

tudi z domačimi govorci ciljnega jezika.  

P. O. Tabors in C. E. Snow (1994) menita, da gre jezikovni razvoj otrok, ki usvajajo drugi 

jezik po tretjem letu, skozi naslednje faze: 

1. Otrok uporablja materinščino z vsakomer, tudi s sogovorcem, ki je ne razume. 

2. Otrok se odpove rabi materinščine, saj je zaradi pomanjkanja odziva frustriran. Sledi 

obdobje molka, v katerem se sporazumeva neverbalno, tiho ponavlja besede, ki jih sliši od 

drugih, in se igra z novimi glasovi. 

3. Otrok začne uporabljati novi jezik v enobesednih povedih, katerim nato dodaja druge 

besede. Komunicira kot enojezični otroci v zgodnjih fazah govornega razvoja. 

4. Otrok doseže stopnjo produktivne rabe jezika, ko sestavlja kratke povedi s samostalnikom 

in glagolom. Te nato nadgrajuje in istočasno preizkuša slovnična pravila drugega jezika. 

Postopno se razvija. 

Prehod iz ene faze v naslednjo seveda ni tog in razvoj ne poteka pri vseh otrocih enako. 

Obdobje molka traja pri nekaterih tudi eno leto ali več, drugi ga takoj premostijo in izkoristijo 

vsako priložnost, da se preizkušajo v novem jeziku. Nekateri otroci so torej bolj, drugi manj 

motivirani za učenje drugega jezika. Otrokovo motivacijo pogojujejo predvsem starši in 

družbeno okolje. Tudi ekstrovertiranost oz. zavrtost otroka pomembno vplivata na njegov 

jezikovni razvoj. Otrokov jezikovni razvoj je nepretrgan, dokler se ne ustali. V vseh fazah se 

otrok rešuje iz zadrege s pomočjo jezika, ki ga bolje obvlada. Mešanje kodov je torej le 

sestavni del procesa na poti k dvojezičnosti. Ugotovili so, da traja proces usvajanja drugega 

jezika najmanj pet let. Otroci, ki usvajajo drugi jezik med 3. in 5.–6. letom starosti, lahko 

dosežejo enako stopnjo znanja obeh jezikov kot govorci, ki so enojezični od rojstva. Seveda je 

to mogoče le, če doživijo jezikovno kopel, če živijo v družbenem okolju, kjer je uporaba 

drugega jezika prisotna, zaželena in potrebna (Pertot, 2011: 12). 

S. Pertot (2011: 16) navaja, da so pri usvajanju drugega jezika v predšolski dobi potrebne tri 

komponente: družbena, jezikovna in kognitivna. Potrebno je družbeno okolje, v katerem je 

zaželena in potrebna uporaba drugega jezika. Predšolski otroci potrebujejo prisotnost 

sovrstnikov, govorcev jezika, od katerih se učijo, kako se jezik uporablja v naravnih 

situacijah. Jezika se torej učijo iz okolja in od sovrstnikov, ki jim pomagajo pri začetnem 
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izražanju. Jezikovni podatki in značilnosti govornega položaja, na katerega se navezujejo, so 

osnova za učenje novega jezika. Soudeleženi so individualni umski mehanizmi, zelo 

pomembne pa so tudi značajske značilnosti posameznika. Spodbujanje razvoja govora in 

njegovo načrtovanje pa seveda ni stvar samo tako imenovane jezikovne vzgoje v vrtcu. 

Vzgojiteljica ali vzgojitelj naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajala govorni zgled in tako 

neposredno vplivala na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (to je slovnične in 

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

razvoju otroka. Naloga vrtca ali šole torej ni samo naučiti otroka sposobnosti pomnjenja, 

marveč ga naučiti razmišljati in uporabljati svoje kognitivne sposobnosti, kar v vrtcu lahko 

spodbujamo tudi z jezikovno vzgojo (Kranjc, 2008: 136). 

Po M. Brumen (2004: 8) morajo biti dejavnosti informativne, motivacijske, ekspresivne, 

pripovedne, aktivne, motorične in gibalne. Dejavnosti vseskozi spremlja 'pristop z nasmehom' 

(oz. SMILE – pristop), ki je po najnovejših didaktičnih navodilih preizkušen v praksi in 

temelji na kognitivni psihologiji. Kratice bi v prevodu zvenele takole: spretnostno, 

motivacijsko, inteligentno, longitudinalno, emocijsko. M. Selič (2009: 29) tukaj poudarja in 

dodaja emocijski pristop v smislu vzpostavitve toplega, prijaznega odnosa med učiteljem in 

učencem. Glede na to, da ima otrok (po Brumnu, 2004: 8) notranjo željo identificirati se z 

avtoriteto in s tem razvija svoj super-ego, bo takrat, ko bo otrok sprejel učitelja, sprejel tudi 

jezik.  

Izobraževanje je ključnega pomena za proces integracije imigrantskih otrok v novo okolje. V 

izobraževalnem procesu imigrantski otroci pridobijo nekatere ključne veščine, znanja in 

socialne vezi, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev v družbo. Žal rezultati študij, ki so 

proučevale uspešnost učencev v različnih državah, kažejo zaskrbljujočo sliko, saj se je 

izkazalo, da učenci, ki so bili rojeni v tujini, dosegajo bistveno slabše rezultate v primerjavi z 

njihovimi vrstniki domačini. Vzroki za to so različni in kompleksni. Le delno je mogoče 

razlike pripisati različnim sposobnostim in prizadevnosti otrok. Slabši rezultati imigrantskih 

otrok so pogosto povezani z manj spodbudnim socialnim okoljem, v katerem ti pogosto 

odraščajo, s slabšim socialnoekonomskim položajem družine, s slabšim znanjem jezika 

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

okolju (Bešter, 2009: 93). Izobraževalni sistem, ki odseva kulturno raznolikost v družbi in jo 

predstavlja kot nekaj običajnega in pozitivnega, naj bi med otroki in mladostniki, pa tudi 

odraslimi, spodbujal odprtost do različnosti in pozitivno naravnanost do kulturnega 

pluralizma. Na ta način se ustvarja družbeno vzdušje, v katerem je manj prostora za 
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diskriminacijo, rasizem in ksenofobijo in v katerem imajo priseljenci in osebe imigrantskega 

izvora ter nasploh pripadniki manjšin boljše možnosti za dejansko enakopravno sodelovanje v 

vseh sferah družbenega življenja (Bešter, 2006: 94).  

 

4.1 KULTURNI VIDIK 

Šola je tudi proces vzgoje in inkulturacije, vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg 

vključevanja v lastno, specifično in nacionalno tradicijo, ki mora biti prisotno na vseh 

stopnjah šolskega sistema, je potrebno seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami, 

vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanje drugačnosti (Bela knjiga, 1995: 19). 

Vzporedno seznanjanje z domačo in tujimi kulturami ima pomembno vlogo pri oblikovanju in 

širjenju nacionalne kulture in pri razumevanju procesov evropske integracije. Take 

medkulturne primerjave pripomorejo k širjenju duha, rahljanju etnocentrizma in nenazadnje 

pripomorejo k razumevanju lastne kulturne identitete in tradicije (Bela knjiga, 1995). 

Sobivanje kulturno, versko, jezikovno ali svetovnonazorsko različnih ljudi je lahko zares 

težko. Multikulturni paradoks je ta, da na eni strani upoštevamo pomen kulturnih razlik, na 

drugi strani pa jih moramo zanikati, če hočemo živeti skupaj, oziroma moramo priznavati 

dominantno kulturo kot tisto, ki ima skupaj s pravnimi normami, uzakonjenimi v državi, 

primat nad drugimi kulturami. Ta paradoks težko mislimo in težko razrešujemo, če v našem 

okolju ni politične, ideološke in mentalne opore za tako razmišljanje in delovanje. Ko je 

enkrat politični, šolski in javni diskurz posvečen delitvi mi in oni, naši in drugi, na naši in 

njihovi strani, ko torej prevlada prisila razmišljanja o homogenih skupinah, je nemogoče 

razmišljati o medkulturnem dialogu in sobivanju. Ta mora izhajati iz diskurza, ki ljudi ne deli 

na homogene skupine in kategorije, kjer je dovoljena in priznana več kot zgolj enavrsta 

enodimenzionalne identitete (Milharčič Hladnik, 2007). 

Otroci morajo imeti v procesu vzgoje in izobraževanja enake možnosti za napredovanje, imeti 

morajo možnost ohranjanja svojega jezika, kulture in možnost izobraževanja brez občutkov 

diskriminacije (Medvešek, 2006: 129). 

 

4.2 USVAJANJE SLOVENŠČINE KOT DRUGI/ TUJI JEZIK 

M. Selič (2009: 29, 30) povzame ugotovitve, ki so vodilo oblikovanja integracije drugega 

jezika v učni načrt ter metodološko vodilo k načinu dela:  
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̶ Želja otrok je socializacija, jezik je le sredstvo za dosego tega cilja in ne cilj. Učenje 

jezika je torej vzgojne narave.  

̶ Uporaba drugega jezika je otroku le druga metoda igre.  

̶ Otrok lahko razume situacijo, četudi ne zna jezika. Začetna stopnja učenja je torej 

razumevanje, ki je predpogoj za produkcijo.  

̶ V otroštvu je zgodnje izpostavljanje jeziku le graditev osnove (zaznavanje in 

prepoznavanje pogosto uporabljenih izrazov), ki mu kasneje omogoča lažje 

razumevanje in hitrejše učenje.  

̶ Potrebno je otroku pomagati iskati strategije dela, da se bo sposoben učiti sam. Ena 

takšnih strategij je tudi timsko delo.   

S. Kranjc (2008: 137) se sprašuje, s čim vse torej vzgojiteljice in vzgojitelji vplivajo na razvoj 

govora otrok in s tem načrtujejo jezik. Na prvem mestu je standardni jezik, govor odraslih, 

nato izbira tem pogovorov, ki jih otroku predlaga vzgojiteljica ali vzgojitelj (dati pa mu 

morata tudi možnost, da sam predlaga teme, ki so mu blizu in ga zanimajo); ob tem kaže 

opozoriti tudi na otrokovo pravico do zasebnosti in intimnosti, kar pomeni, da ga vzgojitelj ali 

vzgojiteljica ne sme siliti k pripovedovanju o nečem, kar bi otrok rad ohranil zase. Pravljice, 

zgodbice, pesmi, lutkovne igrice in filmi naj bodo premišljeno izbrani (tudi če to niso, 

vplivajo na razvoj otroškega govora, na oblikovanje njegovega lastnega besedilnega sveta in 

širjenje referenčnega potenciala), knjige, slikanice in revije ter časopisi naj bi bili otroku 

vedno na voljo v za to določenih kotičkih, kajti niso vsi otroci ob istem času razpoloženi za 

isto dejavnost. S tem bi se do neke mere prilagodili tudi individualnemu ritmu otrok. 

Spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti poteka tudi na ta način, da otroka peljemo v 

gledališče, na razstavo in podobno, kar jim omogoča sodelovanje v različnih govornih 

položajih, hkrati pa otrok dobi informacijo o tem, da se v različnih govornih položajih, v 

katerih sodelujejo različne osebe, uporabljajo različni načini govora (registri). S to 

informacijo je neposredno povezana še druga, to je, da se v različnih govornih položajih 

uporabljajo različne socialne zvrsti jezika. 

Večina učiteljev pri pouku uporablja pesmi, rime, gibalne dejavnosti, pravljice in igre. Tuji 

jezik na zgodnji stopnji se vedno pogosteje poučuje integrirano, v povezavi z drugimi 

predmeti in z vsakodnevno razredno rutino. To je običajen način poučevanja, če jezik poučuje 

razredni učitelj, ki z učenci preživi ves dan in pozna kurikulum. Tako lahko vključuje tuji 

jezik v uro glasbe, športne vzgoje, likovni pouk, v navodila za delo ipd. Tuji jezik kot poseben 

predmet večkrat poučujejo učitelji tujega jezika in/ali je jezik vključen šele kasneje v pouk 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Ana Leš: Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce 

 

23 
 

(npr. od 3 ali 4. razreda naprej). Učitelj pride v razred samo takrat, ko imajo učenci na urniku 

uro tujega jezika, zato učencev in kurikula ne pozna tako dobro. Povezovanje z ostalimi 

predmeti je možno le, če učitelj tujega jezika sodeluje s profesorjem razrednega pouka 

(Dagarin Fojkar, b.d.:10). 

V zadnjem teoretičnem poglavju bom spregovorila o starših kot o pomembnem dejavniku pri 

usvajanju J2. 
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5 STARŠI KOT POMEMBEN DEJAVNIK PRI USVAJANJU DRUGEGA 

JEZIKA 

5.1 VLOGA STARŠEV PRI RAZVIJANJU OTROKOVEGA 
GOVORA 

Otroci, ki v vsakodnevni rutini poslušajo govor in razlago staršev o tem, kaj počnejo, razvijajo 

možnost razumevanja odnosa in pomena v jeziku (Marjanovič Umek idr, 2006: 50). Avtorice 

so zapisale, da se je pozitiven učinek pri govoru pokazal pri otrocih, ki so bili večkrat 

izpostavljeni govornim interakcijam s svojimi mamami, saj to vpliva na obseg otrokovega 

besednjaka. Taki otroci naj bi prej spregovorili svojo prvo besedo in tudi prej usvojili mejnik 

50 besed (Marjanovič Umek idr., 2006: 127). Pomembno je, da otroci razlagajo in govorijo o 

tem kaj so počeli čez dan v vrtcu oz. kje drugje, o temi, ki jih zanima, starši pa postavljajo 

odprta vprašanja in s tem razširjajo njihov govor (King in Mackey, 2007: 7). 

Otrokovi starši tako kot ostali člani družine imajo pomembno vlogo pri otrokovem govornem 

razvoju. Družinsko okolje nudi otroku celovite in večplastne priložnosti, v katerih lahko 

razvija svojo govorno kompetentnost (Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005: 54). 

 

5.2 STRATEGIJE USVAJANJA JEZIKA V DVOJEZIČNI DRUŽINI 

Nekateri razlogi za dvojezičnost vključujejo priseljevanje, družino, ki govori materni jezik, 

formalno izobraževanje v drugem jeziku, začasno prebivališče v drugi državi ali nacionalno 

situacijo, v kateri je uradni jezik drugačen od jezika skupnosti. Vsaka od teh okoliščin je 

povezana z drugačnim naborom družbenih, kognitivnih in osebnih dejavnikov, pri čemer ti 

dejavniki nedvomno posežejo in določajo morebitne učinke dvojezičnosti (Bialystok idr., 

2010: 90).  

Nedavna raziskava je dokazala prednost pri pojavu dvojezičnosti pri 7-mesečnih dojenčkih. 

Otroci, ki so sodelovali v poskusih, so bili opredeljeni kot dvojezični, če so bili od rojstva 

izpostavljeni dvema jezikoma in je eden od staršev stalno govoril z njimi v enem samem 

jeziku, drugi pa je uporabljal drug jezik. Avtorji nakazujejo, da preprosto zaznavanje in 

obdelava izjav iz obeh jezikov v prvih nekaj mesecih življenja služi pospeševanju razvoja 

splošnih izvršilnih funkcij, ki jih je mogoče uporabiti v različnih kognitivnih situacijah 

(Bialystok, 2010: 104). Raziskave, opravljene na Norveškem, so pokazale, da otroci v 

domačem okolju, kjer so starši govorili vsak svoj jezik (angleški in norveški), niso imeli težav 
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pri govorjenju ne enega in ne drugega jezika. Zelo hitro so začeli upoštevati sistem, da z enim 

roditeljem govorijo angleško, z drugim pa norveško (King in Mackey, 2007). 

Otroci se naučijo govoriti tako, da poslušajo starše in povezujejo situacije z besedami. V 

dvojezični družini pa na tak način kmalu izvedo, da ima vsaka stvar dve poimenovanji in ju 

uporabijo glede na to, s kom se pogovarjajo (Pertot, 2011: 34), zato imajo starši velik pomen 

pri oblikovanju otrokove dvojezičnosti. Strategije usvajanja je potrebno prilagoditi otrokovim 

potrebam in jih uporabljati v praksi. Čeprav otrok še ne govori jezika, ga še vedno lahko 

razume, zato moramo le vztrajati (King in Mackey, 2007). 

Strategije usvajanja jezika v dvojezični družini so naslednje: en človek – en jezik; na začetku 

en jezik, kasneje še drugi; kombinirana strategija ter vrsta jezika odvisna od časa oziroma 

kraja. 

 

5.2.1 En človek – en jezik 

V družini to načelo ustvari naravno okolje med starši in otrokom, s tem pa ustvari okolje, kjer 

ni jezikovnega nesoglasja (Bourgogne, 2013). S. Pertot (2011: 36) meni, da je to načelo za 

otroka najuspešnejše. Otrok poveže jezik z določeno osebo in ga uporablja za komuniciranje. 

Pri starših je dobro, da vsak od njiju govori svoj materni jezik. Otroku bo včasih en jezik 

popolnoma zadostoval za komuniciranje in ne bo želel uporabljati drugega. Tisti od staršev, ki 

govori drugi jezik, ga mora še naprej uporabljati in otroku omogočati vsaj slušno vadbo 

(Prebeg Vilke, 1995: 100).  

 

5.2.2 Na začetku en jezik, kasneje še drugi 

A. Bourgogne (2013) priporoča tak način dela in meni, da je zelo uporaben. Tako so otroci 

dalj časa izpostavljeni enemu jeziku in se ga tako lažje naučijo. Na lastnem primeru in 

raziskavi pojasnjuje ustreznost metode, saj je njen otrok sam velikokrat začel uporabljati 

francoščino in tako tudi njo spodbudil, da je z njim govorila francosko (čeprav to ni njen prvi 

jezik).  

 

5.2.3 Kombinirana strategija 

Starši uporabljajo oba jezika izmenično. Največkrat en roditelj govori svoj jezik, drugi pa 

prehaja med obema (jezik partnerja in jezik okolja). Tu se običajno razvije simultani 

bilingvizem (Prebeg  Vilke, 1995: 77). 
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5.2.4 Vrsta jezika odvisna od časa oziroma kraja 

Drugi jezik otrok in družina uporabljata le ob določenih priložnostih, npr. med kosilom, v 

parku, ob določenih dnevih (vikend, prazniki, ponedeljki …). Mešana strategija vzpostavi 

jezik za točno določene teme ali dogodke (Bourgogne, 2013). 

 

5.3 DRUŽINSKA DEJAVNIKA, KI LAHKO VPLIVATA NA 
OTROKOVO DVOJEZIČNOST 

5.3.1 Socialno ekonomski status 

Socialno-ekonomski status družine vključuje tri dejavnike: izobrazbo staršev, poklic staršev 

ter finančni položaj družine (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 103).Višja stopnja 

izobrazbe in uglednejši ekonomski status pri starših ima ta pomemben vpliv, saj ti pogosteje 

nudijo otroku različno gradivo in materiale, ki otroku dajejo možnosti za pridobivanje novih 

izkušenj. Taki starši naj bi se pogosteje in bolj raznoliko pogovarjali z otrokom, predvsem pa 

mu nudili več možnosti, da pridobi večji besednjak (Marjanovič Umek idr., 2006: 54).  

Pri nižje in višje izobraženih starših se lahko pojavijo razlike v otrokovem govornem razvoju. 

Vrtec ima zato pomembno nalogo, da z svojim delom pripomore k manjšanju razlik 

(Marjanovič Umek idr., 2006: 54).  

 

5.3.2 Kakovost družinskega okolja 

Kakovost družinskega okolja oblikujejo starši. Različne možnosti za razvoj, ki jih otroku 

ponuja družinsko okolje, so najpogostejša posledica razlik v prepričanju staršev o 

pomembnosti spodbujanja govornega razvoja (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 

104). 

5.4 USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA S POMOČJO OTROŠKE 
LITERATURE 

Da bi otrok postal dober dvojezični govorec, mora znati obvladovati vse sporazumevalne 

dejavnosti (govorjenje, branje, pisanje in poslušanje). To najlažje dosežemo prek branja 

pravljic, poslušanja pesmic, gledanja slikanic … Otroci se uporabe jezika naučijo po zgledu. 

Starši morajo uporabljati manjšinski jezik, s spremljanjem TV-oddaj, branjem knjig ipd. Tako 

se bodo morali njihovi otroci naučiti tudi manjšinski jezik, saj ga bodo potrebovali (Pertot, 

2011: 34). Otroci, ki so bili bolj izpostavljeni samostojnemu in skupnemu branju slikanic, 

knjig in revij, imajo bolj razvite govorne kompetence, kot tisti, ki niso bili. Po mnenj avtoric 
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je to v veliki meri odvisno od stališča staršev do zgodnje otrokove izpostavljenosti različni 

literaturi (Marjanovič Umek idr., 2006: 131). 

Znano je, da z branjem otroške literature širimo otrokov besednjak. L. Marjanovič Umek idr. 

(2006: 130) menijo, da je dobro, če starši otrokom predstavljajo različna besedila, jim dajejo 

večjo možnost izbire pri raznovrstnih knjigah in jih večkrat peljejo v knjižnico, saj glasno 

branje in primeren način branja močno vplivata na otrokov govorni razvoj. Eden od načinov 

spodbujanja otrokovega govora je tudi pogovor o slikah in izmišljanje zgodb ob slikanici ipd.  

Če torej starši govorijo v svojem jeziku, ki ni jezik okolice, bo imel lahko otrok težave pri 

sekundarni socializaciji, saj se bo težko vključil v vrtec, če ne bo znal jezika okolice (King in 

Mackey, 2007). Poskrbeti moramo, da ima otrok dobre modele maternega jezika in da ga 

nihče ne začne zanemarjati. Poleg staršev je dobro, da se občasno otrok sliši še z ostalimi 

sorodniki. Pomembno je tudi, da otrok ve, da njegov materni jezik ni manjvreden in se ga ne 

sramuje oz. ne boji uporabljati (Prebeg Vilke, 1995: 97). 

Nimajo vsi starši možnosti, da bi doma, svoje otroke izpostavili drugemu jeziku, vendar jih 

vseeno veliko razume vrednost, da so otroci zmožni komunicirati v drugem jeziku. Ena izmed 

možnosti je, da se poiščejo alternative v formalnem izobraževanju (Bialystok, 2010: 119). 

Za starše je bistvenega pomena:  

̶ Nikoli bi ne smeli prepustiti skrbi za otrokov bilingvizem predšolskim ali šolskim 

ustanovam. Ne glede na to, v kako dobre in kakovostne programe otroke vključijo, 

ostajajo starši pomemben vir njihovega bilingvizma.  

̶ Na vso moč bi morali vztrajati, da se otroci dobro naučijo vsaj enega jezika. Jezik je 

orodje za učenje, razmišljanje, razvoj identitete.  

̶ Pomembno je, da starši upoštevajo mnenje otroka kakor tudi to, da bo otrok zadovoljen 

z izbiro jezika in ustanove, v kateri se bo vsak dan zadrževal. Če ne bo imel pozitivnega 

odnosa do novega okolja, bo njegov že tako težavni položaj postal še težavnejši (Prebeg 

Vilke, 1995: 105). 

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 
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EMPIRIČNI DEL 

6 METODOLOGIJA 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V današnjih časih smo vsi pozorni na porast migracij, pa naj bodo to ekonomske, politične ali 

pa osebne oz. družinske. Tudi sama sem opazila povečano število otrok v vrtcih, ki ne 

govorijo slovensko. Trenutno delam v večjem vrtcu in moje delovno mesto zahteva, da 

zamenjam veliko skupin, zato sem postala vedno bolj pozorna na to, da je v skoraj vsaki 

skupini otrok, ki ne govori oziroma vsaj na začetku svojega vstopa v vrtec ni govoril 

slovensko. Zanimalo me je, kako se vzgojiteljice na Gorenjskem soočajo z vključevanjem 

otrok tujcev v skupine.  

 

6.2 CILJI 

Glavni cilj diplomskega dela je opredeliti uspešnost in potek vključevanja otrok, katerih 

slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce na ožjem območju Gorenjske.  

Prav tako pa: 

– želim raziskati načine in obsežnost vključevanja otrok tujcev v vrtce, z vidika 

vzgojiteljic; 

– ugotoviti, koliko so vzgojiteljice opolnomočene za delo z otroki, katerih slovenščina ni 

materni jezik; 

– spodbuditi razmišljanje, večje angažiranje vzgojiteljic za lažje vključevanje otrok, ki ne 

govorijo slovensko. 

 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

RV 1: Ali vrtec kot institucija na kakršenkoli način pomaga pri vključevanju takega otroka v 

oddelek? 

RV 2: Ali vrtec omogoča uvedbo dodatnih ur slovenščine kot drugega jezika in materinščine, 

za otroke katerih slovenščina ni materni jezik? 

RV 3: Katere oblike in metode dela se najpogosteje uporabljajo pri usvajanju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika? 

RV 4: Kakšne so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri usvajanju drugega jezika? 
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RV 5: Ali socialni položaj družine vpliva na učenje drugega/tujega jezika? 

METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

6.4  

6.4.1 Metoda 

Raziskovalna metoda je deskriptivna – kavzalno neeksperimentalna. Raziskava je 

kvantitativna, kot raziskovalni instrument sem izbrala anketni vprašalnik. 

6.4.2 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 100 vzgojiteljic in vzgojiteljev iz vrtcev na ožjem območju 

Gorenjske, ki imajo ali so imeli v skupini vključene neslovensko govoreče otroke. Vzorec je 

neslučajnostni namenski.  

Tabela 1: Struktura celotnega vzorca glede na spol 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Ženski 94 94,0 
Moški 6 6,0 
Skupaj 100 100,0 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je v raziskavi sodelovalo 94 % vzgojiteljic ter 6 % 

vzgojiteljev predšolskih otrok. To ni presenetljiv podatek, saj je v vrtcu na splošno zaposleno 

precej manj moških kot pa žensk. 

 
Tabela 2: Struktura celotnega vzorca glede na starost 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Od 20 do 29 let 13 13,0 
Od 30 do 39 let 30 30,0 
Od 40 do 49 let 26 26,0 
50 let in več 31 31,0 
Skupaj 100 100,0 

 
V tabeli 2 je predstavljena starost anketiranih. Najmanj je v raziskavi sodelovalo strokovnih 

delavcev, starih od 20 do 29 let (13 %). Ostala starostna obdobja so zastopana približno 

enakovredno. Največ anketirancev pa je starih 50 let in več. 
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Tabela 3: Struktura celotnega vzorca glede na delovno dobo 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Od 0 do 4 let 8 8,0 
Od 5 do 9 let 23 23,0 
Od 10 do 19 let 29 29,0 
Več kot 20 let 40 40,0 
Skupaj 100 100,0 

 
Največ anketirancev (40 %) ima delovno dobo več kot dvajset let, najmanj (8 %) pa do štirih 

let. Iz zgoraj navedenih podatkov lahko sklepamo, da imajo sodelujoči v raziskavi kar nekaj 

izkušenj pri delu z predšolskimi otroki.  

6.4.3 Opis instrumenta 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 14 vprašanj ter ene trditve, ki se nanašajo na izkušnje, ki 

jih imajo oziroma so jih pridobile vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri svojem delu z neslovensko 

govorečimi otroki.  Vprašalnik vsebuje 7 vprašanj ter eno trditev zaprtega tipa, 2 vprašanji 

odprtega tipa in 5 vprašanj kombiniranega tipa. 

6.4.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Izdelala sem anketni vprašalnik, ki sem ga najprej preverila v manjši skupini vzgojiteljic in ga 

nato dopolnila glede na pripombe, predloge in lastne ugotovitve. Razdelila sem ga 

vzgojiteljicam in vzgojiteljem predšolskih otrok, ki so zaposleni na ožjem območju 

Gorenjske. Poslala sem 165 anketnih vprašalnikov, nazaj pa prejela 100 izpolnjenih, ki sem 

jih nato statistično obdelala. 

Kvantitativna obdelava podatkov je potekala na ravni deskriptivne statistike. Izpolnjene 

anketne vprašalnike in rezultate sem obdelala s statističnim programom SPSS ter jih 

predstavila v obliki tabel.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Ana Leš: Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce 

 

31 
 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Najprej me je zanimalo, ali so anketirani v oddelku že imeli vključenega otroka, čigar 

slovenščina ni bila materni jezik. 

 

1. Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka, čigar slovenščina ni bila materni 
jezik? 

Tabela 4: Izkušnje z otrokom, čigar slovenščina ni materni jezik v skupini 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Enkrat 14 14,0 
Večkrat 84 84,0 
Nikoli 2 2,0 
Skupaj 100 100,0 
 
Anketirane strokovne delavke1 in delavci so v večinskem deležu  (84 %) že imeli več kot 

enkrat v skupino vključenega otroka, čigar slovenščina ni materni jezik. Dva izmed 

anketiranih sta odgovorila, da takih izkušenj še nimata, 14 % anketiranih je odgovorilo, da so 

imeli takega otroka do sedaj vključenega le enkrat. 

 
Nato me je zanimalo, ali anketirani z vidika jezika obravnavajo takega otroka kot ostale 
otroke. 

 
2. Ali z vidika jezika obravnavate takega otroka enako kot ostale otroke? 

Tabela 5: Pogostost enake obravnave otrok 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Vedno 51 51,0 
Pogosto 18 18,0 
Včasih 9 9,0 
Nikoli 22 22,0 
Skupaj 100 100,0 

 
Zanimalo me je, v kakšnem obsegu z vidika jezika zaposleni obravnavajo neslovensko 

govorečega otroka enako kot ostale otroke. 

Več kot polovica (51 %) anketiranih je odgovorila, da vedno obravnavajo take otroke enako 

kot slovensko govoreče, 18 % jih je odgovorilo, da pogosto, 9 % jih obravnava enako le 

                                                           
1 V nadaljevanju uporabljam žensko obliko besede vzgojitelj/strokovni delavec/anketirani tako za moškega kot za žensko. 
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občasno. Le 22 % anketiranih pa je odgovorilo, da neslovensko govoreče otroke z vidika 

jezika nikoli ne obravnavajo enako kot ostale otroke. 

Zakonodaja na področju predšolskega varstva ne predvideva posebne oblike učenja državnega 

jezika za migrantske otroke, razen »posebne pozornosti« pri usvajanju s strani vzgojiteljev 

(Medvešek in Bešter, 2010: 217). 

 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali vrtec kot institucija na kakršenkoli 

način pomaga vzgojiteljicam pri vključevanju takega otroka v oddelek. Prišla sem do 

naslednjih ugotovitev. 

 
3. Ali Vam vrtec, v katerem ste zaposleni, pomaga pri vključevanju neslovensko 

govorečega otroka v oddelek? (Možnih je več odgovorov.) 

Tabela 6: Pomoč vrtca pri vključevanju neslovensko govorečega otroka v oddelek 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Pri vključevanju otroka 
sodelujem s svetovalno 
delavko 

39 24,8 

Pri vključevanju sodelujem z 
drugimi skupinami, v katerih 
so vključeni tudi neslovensko 
govoreči otroci 

34 21,7 

Sodelavke s podobnimi 
izkušnjami mi svetujejo in 
pomagajo 

63 40,1 

Vodstvo vrtca mi je za lažje 
sporazumevanje omogočilo 
tečaj jezika, ki ga govori 
vključen otrok 

0 0,0 

Ne potrebujem pomoči vrtca 11 7,0 
Drugo 10 6,4 
Skupaj 157 100,0 
 
Največ anketiranih (40,1 %) sodeluje s sodelavkami, ki imajo podobne izkušnje in jim tako 

svetujejo in pomagajo. 24,8 % sodelujočih v raziskavi je odgovorilo, da pri vključevanju 

otroka v skupino sodeluje s svetovalno delavko, 21,7 % anketiranih sodeluje z drugimi 

skupinami, v katerih so tudi vključeni neslovensko govoreči otroci. 11 oseb, kar predstavlja 

7,0 % meni, da ne potrebujejo pomoči vrtca. 
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Pod možnost »drugo« je pet oseb zapisalo, da jim vrtec ne nudi nikakršne pomoči, ena oseba 

se opira na literaturo v strokovni vrtčevski knjižnici, ena anketiranka je odgovorila, da ima pri 

vključevanju takih otrok pomoč specialne pedagoginje, druga je zapisala, da jim vrtec ponuja 

izobraževanje na temo vključevanja takih otrok v skupino. Ena anketirana oseba pa je 

odgovorila, da takih izkušenj nima. Nihče od anketiranih ni izbral odgovora, da bi jim vodstvo 

vrtca omogočalo tečaj jezika, ki ga otrok, vključen v skupino, govori. 

M. Prebeg Vilke (1995: 96) je zapisala, da če obstaja možnost, moramo vztrajati, da bodo 

otroci, ki imajo isti materni jezik (ki ni slovenski), skupaj v isti skupini. 

 

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

V drugem raziskovalnem vprašanju sem želela izvedeti, ali vrtec omogoča uvedbo dodatnih ur 

slovenščine kot drugega jezika in materinščine za otroke katerih, slovenščina ni materni jezik. 

Prišla sem do sledečih ugotovitev. 

 
4. Ali vrtec omogoča uvedbo dodatnih ur slovenščine kot drugega jezika in 

materinščine za otroke, katerih slovenščina ni materni jezik? 

Tabela 7: Omogočanje uvedbe dodatnih ur slovenščine kot drugega tujega jezika 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Da 0 0,0 
Ne 100 100,0 
Skupaj 100 100,0 
 

Kot sem predvidevala, so vsi anketiranci (100 %) na vprašanje, ali jim vrtec omogoča uvedbo 

dodatnih ur slovenščine kot drugega tujega jezika in materinščine za otroke, katerih 

slovenščina ni materni jezik, odgovorili negativno. 

V Beli knjigi je zapisano, da mora vrtec ponuditi poučevanje slovenščine kot tujega jezika (za 

otroke, katerih materinščina ni slovenščina), materinščine (za otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina) ter dodatno učenje govora (Bela knjiga, 2011: 87). Dodatne ure slovenščine kot 

tujega jezika in materinščine za neslovensko govoreče otroke so namenjene otrokom vseh 

starosti v vrtcu, katerih materinščina ni slovenščina; deležni pa so jih v tistem šolskem letu, v 

katerem so prvič vključeni v vrtec. Dodatne ure za učenje govora se zagotovi tako, da vrtec, ki 

ima v določenem šolskem letu specifično socialno in demografsko strukturo vključenih otrok, 
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dobi dodatna sredstva za intenzivnejše delo pri spodbujanju razvoja in učenja govora govorno 

šibkih otrok (velja za vse starosti otrok, vključenih v vrtec). Dodatne ure in s tem dodatne 

dejavnosti otrok potekajo v času bivanja otrok v vrtcu, torej tudi v času izvajanja kurikula 

(Bela knjiga, 2011: 88). Predmet slovenščina kot drugi jezik v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah pripomore k razvoju osebnosti otrok in mladostnikov in je z obsežnimi 

funkcionalnimi, izobraževalnimi in vzgojnimi nalogami izjemno pomemben za njihovo 

iskanje lastne osebne in kulturne identitete ter mesta v družbi (Baloh, 2005: 131). 

Zanimalo me je še, ali strokovne delavke pri načrtovanju dela z otrokom, ki ne govori 

slovensko, uporabljajo strokovno literaturo. 

5. Ali pri načrtovanju dela z otrokom, ki ne govori slovensko, uporabljate 
strokovno literaturo s področja slovenščine kot drugega/tujega jezika? 

Tabela 8: Uporaba strokovne literature s področja slovenščine kot drugega/tujega jezika pri 
načrtovanju dela z neslovensko govorečim otrokom 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Da 21 21,0 
Ne 79 79,0 
Skupaj 100 100,0 

 
21 % anketiranih je na to vprašanje odgovorilo z da, 79 % anketiranih pa z ne. Vrsta 

strokovne literature, ki jo strokovne delavke uporabljajo, je predstavljena v tabeli 9. 

 
5.1  Če ste obkrožili da, napišite katero. 

Tabela 9: Uporabljena strokovna literatura pri načrtovanju dela z neslovensko govorečim 
otrokom 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Slovar, pravopis, slovnica 5 21,74 
Hrvaška literatura 1 4,35 
Angleška literatura 1 4,35 
Strokovni članki 3 13,04 
Križ Kraž 1 4,35 
Sličice PECS* 3 13,04 
Diplomska in mag. dela 1 4,35 
Spletni viri 2 8,69 
Smernice za vključevanje 
otrok priseljencev v vrtce 

1 4,35 

/ 5 21,74 
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Skupaj 23 100,0 
*Uporabljajo se za komunikacijo z otroki s PP. 
 
Pet anketiranih vzgojiteljic je odgovorilo, da kot pomoč uporabljajo različne slovarje, 

pravopise oziroma slovnico. Ena je zapisala, da se opira na hrvaško literaturo, druga pa na 

angleško. Tri od anketiranih so navedle, da si pomagajo s strokovnimi članki, ena si pomaga z 

branjem diplomskih in magistrskih del, dve raziskujeta spletne vire, ena pa se opira na 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in OŠ. Tri anketirane osebe so 

odgovorile, da si pomagajo s sličicami PECS. Pet anketirank, ki je na vprašanje, ali si 

pomagajo z literaturo, odgovorilo pritrdilno, pa uporabljene literature ni opredelilo.  

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012: 17) je zapisano, da naj 

vrtec skrbi, da se otrok priseljenec še posebno intenzivno uči slovenščine v prvem in drugem 

letu vključitve v vrtec ter zagotavlja, da se vzgojitelji za spodbujanje otrokovih jezikovnih 

zmožnosti dodatno izobražujejo, pri delu z otrokom priseljencem pa uporabljajo ustrezna 

gradiva. 

 

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Zanimalo me je, katere oblike in metode dela strokovne delavke najpogosteje uporabljajo pri 

usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. Najprej sem želela sem izvedeti, katero 

obliko dela anketirane vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo pri usvajanju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika. Na izbiro so imele: individualno obliko dela, skupinsko oziroma 

skupno obliko dela, v parih ali pa so same navedle še drugo možnost.  

 
6. Katero obliko dela najpogosteje uporabljate pri usvajanju slovenskega jezika kot 

drugega/tujega jezika? Pogostost uporabe ovrednotite s števili od 1 (najbolj pogosto) 
do števila 5 (najmanj pogosto).  

Tabela 10: Pogostost uporabe individualne oblike dela pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika 

Individualno Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 67 67,0 
Rang 2 17 17,0 
Rang 3 8 8,0 
Rang 4 8 8,0 
Rang 5 0 0,0 
Skupaj 100 100,0 
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Največ anketiranih vzgojiteljic (67 %) je odgovorilo, da individualno obliko dela uporabljajo 

kot najpogostejšo obliko, 8 % anketirank pa jo uporablja kot najmanj pogosto obliko dela.  

 
Tabela 11: Pogostost uporabe skupinske oblike dela pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika 

Skupinsko Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 14 14,0 
Rang 2 43 43,0 
Rang 3 28 28,0 
Rang 4 15 15,0 
Rang 5 0 0,0 
Skupaj 100 100,0 
 
Skupinsko obliko dela največji delež anketiranih vzgojiteljic (43 %) uporablja kot drugo 

najpogostejšo obliko dela, 14 % anketiranih jo uporablja kot najpogostejšo, 15 % anketiranih 

pa kot najmanj pogosto. 

 
Tabela 12: Pogostost uporabe skupne oblike dela pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika 

Skupno Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 14 14,0 
Rang 2 16 16,0 
Rang 3 43 43,0 
Rang 4 27 27,0 
Rang 5 0 0,0 
Skupaj 100 100,0 
 

14 % anketiranih navaja, da skupno obliko dela uporablja kot najpogostejšo obliko dela, 27 % 

anketiranih kot najmanj pogosto obliko dela. Največji delež anketiranih (43 %) pa skupno 

obliko dela uporablja kot tretjo najpogostejšo. 

 
Tabela 13: Pogostost uporabe oblike dela v parih pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika 

V parih Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 5 5,0 
Rang 2 24 24,0 
Rang 3 21 21,0 
Rang 4 50 50,0 
Rang 5 0 0,0 
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Skupaj 0 100,0 
 
Polovica (50 %) strokovnih delavk navaja, da je metoda dela »v parih« pri njih najmanj 

uporabljena. 5 % anketiranih pa je zapisalo, da to metodo uporablja najpogosteje. 

 
Tabela 14: Pogostost uporabe drugih oblik dela pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika 

Drugo Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 0 0 
Rang 2 0 0 
Rang 3 0 0 
Rang 4 0 0 
Rang 5 3 100,0 
Skupaj 3 100,0 
 

Dve anketiranki sta odgovorili, da najmanj, a vseeno uporabljata odliko dela – skupaj s starši, 

ena pa, da kot obliko dela uporablja druženje z drugimi skupinami, v katerih je prav tako 

vključen otrok, ki govori isti tuji/drugi jezik, kot ga otrok iz njene skupine.  

Prav takšne rezultate je pri svoji raziskavi v magistrskem delu dobila J. Novak (2013: 90). 

Individualno delo je med anketiranci v njeni raziskavi najpogosteje uporabljena metoda dela 

(55 %), skupinsko delo je srednje zastopana oblika dela (24 %), skupno delo pa je med 

anketiranimi v njeni raziskavi najmanj pogosta oblika dela pri usvajanju SDTJ2 (16 %). 

Možnosti oblike dela v parih avtorica v svojem anketnem vprašalniku ni ponudila. B. Ukmar 

(2017: 45) je v svoji raziskavi prav tako ugotovil, da anketirane vzgojiteljice in vzgojitelji 

najpogosteje uporabljajo individualno delo (84,2 %), vendar pa je druga najpogosteje 

uporabljena oblika dela delo v parih (52,6 %). Tretja najpogostejša oblika dela je delo v 

skupinah (63,2 %), najmanj pogosta oblika pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega 

jezika pa je skupno delo (61,4 %).  

Želela sem tudi izvedeti, katere metode dela se najpogosteje uporabljajo pri delu z otroki, 

katerih slovenščina ni materni jezik. 

 
7. Katere metode dela najpogosteje uporabljate pri delu z otrokom, čigar 

slovenščina ni materni jezik? Pogostost uporabe ovrednotite s števili od 1 (najbolj 
pogosto) do števila 7 (najmanj pogosto).  

                                                           
2SDTJ – slovenščina kot drugi/tuji jezik 
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Rezultati pogostosti uporabe različnih metod (metoda demonstracije, pogovora, igre, metoda 

razlage, pripovedovanja, poslušanja, metoda lastne aktivnosti otrok), so predstavljeni v tabeli 

15. 

 

Tabela 15: Najpogosteje uporabljene metode dela pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika: od najbolj do najmanj uporabljene pri dvojezičnih otrocih 

Metode dela Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Najpogosteje uporabljene 
metode dela 

  

Metoda demonstracije 40 40,0 
Metoda igre 24 24,0 
Metoda pogovora 15 15,0 
Metoda poslušanja 8 8,0 
Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

8 8,0 

Metoda pripovedovanja 3 3,0 
Metoda razlage 2 2,0 
Drugo najpogosteje 
uporabljene metode dela 

  

Metoda igre 37 37,0 
Metoda demonstracije 17 17,0 
Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

14 14,0 

Metoda pogovora 13 13,0 
Metoda poslušanja 9 9,0 
Metoda pripovedovanja 6 6,0 
Metoda razlage 4 4,0 
Tretje najpogosteje 
uporabljene metode dela 

  

Metoda pogovora  33 33,0 
Metoda igre 15 15,0 
Metoda demonstracije  14 14,0 
Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

11 11,0 

Metoda pripovedovanja  10 10,0 
Metoda poslušanja 9 9,0 
Metoda razlage 8 8,0 
Četrto najpogosteje 
uporabljene metode dela 

  

Metoda pripovedovanja 29 29,0 
Metoda pogovora 14 14,0 
Metoda demonstracije 10 10,0 
Metoda razlage 10 10,0 
Metoda igre 9 9,0 
Metoda poslušanja 16 16,0 
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Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

12 12,0 

Peto najpogosteje 
uporabljene metode dela 

  

Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

28 28,0 

Metoda pogovora 12 12,0 
Metoda igre 7 7,0 
Metoda razlage 20 20,0 
Metoda pripovedovanja 14 14,0 
Metoda poslušanja 14 14,0 
Metoda demonstracije 5 5,0 
Šesto najpogosteje 
uporabljene metode dela 

  

Metoda poslušanja 29 29,0 
Metoda razlage  20 20,0 
Metoda pripovedovanja 18 18,0 
Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

12 12,0 

Metoda pogovora 10 10,0 
Metoda demonstracije 7 7,0 
Metoda igre 4 4,0 
Najmanj uporabljene 
metode dela 

  

Metoda razlage 36 36,0 
Metoda pripovedovanja 20 20,0 
Metoda poslušanja 15 15,0 
Metoda lastne aktivnosti 
otrok 

15 15,0 

Metoda demonstracije 7 7,0 
Metoda pogovora 3 3,0 
Metoda igre 4 4,0 
 
Najpogosteje uporabljena metoda dela je metoda demonstracije (40,0 %), sledijo ji metoda 

igre (37 %), metoda pogovora (33 %), metoda pripovedovanja (29 %), metoda lastne 

aktivnosti (28%), metoda poslušanja (29 %) ter najmanj pogosto uporabljena metoda – 

metoda razlage (36 %). 

 

V načelu aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika je zapisano, da je potrebno otroke priseljence spodbujati k rabi jezika 

(maternega, slovenskega ali mešanice obeh) v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih 

(Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012: 5). A. Retuznik Bozovičar 

ter M. Kranjc (2011: 81) sta zapisali, da je predšolskem obdobju za učenje najpomembnejša 
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igra, ker kot učna metoda v pristopu usvajanja jezika ohranja in pospešuje motivacijo za 

učenje, zmanjša negativna čustva ter upošteva različne učne stile. V posamezniku igra vzbudi 

željo po učenju, ob čemer bo doživljal ugodje, hkrati pa tudi željo po preseganju »soigralcev« 

ter samega sebe in lastnega znanja (Caon, 2008: 101). Če se le da, naj bi znanje, izkušnje in 

nova spoznanja posredovali otrokom z igro. Pogovor je torej manj pomemben, kot pa 

aktivnost otrok, predvsem pa njihova igra pri novem spoznavanju. M. Prebeg Vilke (1995: 

103) meni, da težavnih glasov drugega jezika otroka lahko navadimo s pomočjo otroških 

pesmic, seštevank, igric. Mnogi otroci uživajo v takih dejavnostih, četudi tega jezika ne 

uporabljajo v vsakdanjem pogovoru. Prednost takega pristopa je v tem, da je otrok del časa 

izpostavljen drugemu jeziku, vendar ga z nobenimi posebnimi postopki ne silimo h 

govorjenju, zato je odločilna motivacija otroka. 

Nadalje me je zanimalo, na katera področja dejavnosti (poleg slovenščine) se pri usvajanju 

slovenščine kot drugega/tujega jezika sodelujoči v raziskavi najbolj opirajo.  

 

8. Katera področja dejavnosti pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 
najbolj uporabljate? Pogostost uporabe ovrednotite s števili od 1 (najbolj pogosto) 
do števila 5 (najmanj pogosto).  

 
Tabela 16: Najpogosteje uporabljena področja dejavnosti pri usvajanju slovenskega jezika 
kot drugega/tujega jezika: od najbolj do najmanj uporabljenega pri dvojezičnih otrocih 

Področja dejavnosti Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Najpogosteje uporabljeno 
področje dejavnosti 

  

Družba 55 55,0 
Gibanje 29 29,0 
Umetnost 7 7,0 
Narava 5 5,0 
Matematika 4 4,0 
Drugo najpogosteje 
uporabljeno področje 
dejavnosti 

  

Gibanje 43 43,0 
Družba 26 26,0 
Narava 18 18,0 
Umetnost 10 10,0 
Matematika 3 3,0 
Tretje najpogosteje 
uporabljeno področje 
dejavnosti 
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Umetnost 40 40,0 
Narava 28 28,0 
Gibanje 14 14,0 
Družba 9 9,0 
Matematika 9 9,0 
Četrto najpogosteje 
uporabljeno področje 
dejavnosti 

  

Narava 40 40,0 
Matematika 24 24,0 
Umetnost 23 23,0 
Družba 7 7,0 
Gibanje 6 6,0 
Najmanj pogosto 
uporabljeno področje 
dejavnosti 

  

Matematika 60 60,0 
Umetnost 20 20,0 
Narava 9 9,0 
Gibanje 8 8,0 
Družba 3 3,0 
 
Največ anketiranih strokovnih delavk je navedlo, da najpogosteje uporabljajo področje 

dejavnosti – družba (55 %), sledi mu gibanje (43 %), nato umetnost (40 %) ter narava (40 %), 

najmanj pogosto uporabljeno področje dejavnosti pa je matematika (60 %). 

 

Večina anketiranih vzgojiteljic pri pouku uporablja pesmi, rime, gibalne dejavnosti, pravljice 

in igre. Tuji jezik na zgodnji stopnji se vedno pogosteje poučuje integrirano, v povezavi z 

drugimi področji in z vsakodnevno dnevno rutino. To je običajen način poučevanja, če jezik 

poučuje nekdo, ki z otroki preživi ves dan in pozna kurikulum. Tako lahko vključuje tuji jezik 

v uro glasbe, športne vzgoje, likovni pouk, v navodila za delo ipd. (Dagarin Fojkar, b. d.: 10). 

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012: 17) je predlagana 

izvedba različnih dejavnosti, ki spodbujajo otroka priseljenca h komunikaciji v slovenščini 

(igre, plesi, likovna dejavnost …) ter uporaba slikovnega gradiva in pogovora (ob slikanici, 

slikovnih kartah idr.) kot spodbujanja izražanja v slovenskem jeziku. Otroci se radi in bolje 

učijo jezik, če so aktivnosti integrirane in povezane z vsebinami drugih predmetov 

(medpredmetne povezave), da se dejavnosti nanašajo na otrokov izkušenjski svet, posamezne 

aktivnosti ne trajajo dlje od 10 minut, so tudi gibalno aktivni, aktivnosti vodene, dejavnosti 

podkrepljene s slikovnimi gradivi in drugimi predmeti in je učenje jezika zabavno (Pižorn, 

2009: 17). 
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4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Želela sem izvedeti, kakšne so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri usvajanju slovenščine 

kot drugega/tujega jezika. Dobila sem sledeče rezultate. 

 
9.  S katerimi težavami se najpogosteje soočate pri usvajanju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika? 

Tabela 17: Najpogostejše težave pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Premalo sodelovanja s starši 
(niso pripravljeni pomagati) 

18 14,88 

Otrok doma ne govori 
slovensko 

1 0,83 

Otrok je star 1 leto oz. 2 leti 1 0,83 
Otrok se igra individualno, 
vključevanje otroka v 
igro/skupino 

7 5,79 

Otrok se ne vključuje v 
komunikacijske procese 

2 1,65 

Otroka je strah/sram 2 1,65 
Otrok je nemotiviran, ker ne 
razume 

1 0,83 

Težko sporazumevanje 47 38,84 
Prevelike skupine 2 1,65 
Premalo časa za individualno 
delo 

6 4,96 

Nerazumevanje otrokovih 
težav, stisk 

1 0,83 

Selektivni mutizem 1 0,83 
Razlaga pravil slovenskega 
jezika 

1 0,83 

Melodičnost jezika 1 0,83 
Usvajanje dvojine in spola 2 1,65 
Pri podajanju navodil 1 0,83 
Pomanjkanje izkušenj 1 0,83 
Usvajanje slovenščine traja 
dolgo časa 

1 0,83 

/ 25 20,67 
Skupaj 121 100,0 
 
Zanimalo me je, s katerimi težavami se strokovne delavke najpogosteje srečujejo pri 

usvajanju slovenščine kot drugi/tuji jezik. Skoraj 39 % anketiranih je zapisalo, da je največja 

težava težko sporazumevanje, 15 % anketiranih meni, da velik problem predstavljajo tudi 
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starši, ki niso pripravljeni sodelovati z vrtcem pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega 

jezika. Približno 6 % anketiranih je navedlo, da se otrok pogostokrat izolira, se igra 

individualno ter se težko vključuje v skupino. 5 % vidi kot težavo premalo časa za 

individualno delo s takim otrokom. 21 % pa jih je zapisalo, da pri usvajanju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika pri otrocih, katerih ta ni materni jezik, nimajo težav. 

Želela sem izvedeti, kateri tuji jeziki se najpogosteje pojavljajo kot materni jezik otrok tujcev. 

 

10.  Kateri od tujih jezikov je bil materni jezik otroka, vključenega v Vašo skupino? 
(Možnih je več odgovorov.) 

Tabela 18: Materni jezik neslovensko govorečega otroka vključenega v skupino 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Hrvaški 39 12,91 
Bosanski 67 22,19 
Makedonski 26 8,61 
Srbski 31 10,27 
Albanski 63 20,86 
Romski 8 2,65 
Nemški 10 3,31 
Angleški 22 7,29 
Italijanski 3 0,99 
Ruski 20 6,62 
Kitajski 1 0,33 
Španski 7 2,32 
Grški 1 0,33 
Madžarski 1 0,33 
Moldavski 1 0,33 
Turški 1 0,33 
Egipčanski 1 0,33 
Skupaj 302 100,0 
 
Dobrih 22 % anketiranih je imelo vsaj enkrat že vključenega otroka, čigar materni jezik je 

bosanski. Približno 21 % delež predstavlja albanski jezik, sledi mu hrvaški jezik s 13 % 

odstotki, nato srbski jezik z 10 %. Veliko je tudi otrok, ki govorijo makedonsko, angleško ter 

rusko.  

1. januarja 2016 je imela Slovenija 2.064.188 prebivalcev ali 1.314 več kot leto dni prej. 

Število državljanov Slovenije se je v zadnjem letu zmanjšalo, število tujih državljanov pa 

povečalo; njihov delež je dosegel 5,2 % (Statistični urad RS, 2016). Zato ni presenetljiv 
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podatek, da se v vrtce vključuje vedno več tujih državljanov, za katere slovenščina postane 

drugi/tuji jezik. 

11.  Ali menite, da podobnost med maternim in drugim/tujim jezikom (slovenščina) 
olajša usvajanje drugega jezika? (npr. slovenščina in hrvaščina)? 

V spodnji tabeli sem predstavila mnenja anketiranih vzgojiteljic o podobnosti med maternim 

in tujim jezikom in ovplivu na usvajanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Tabela 19: Usvajanje slovenščine kot J2 v povezavi z maternim jezikom 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Usvajanje jezika je tako 
lažje 

71 71,0 

Usvajanje jezika je precej 
težje 

7 7,0 

Podobnost med jezikoma 
ne vpliva na učenje 
slovenščine 

18 18,0 

Drugo 4 4,0 
Skupaj 100 100,0 

 
Večinski delež (71 %) meni, da je usvajanje jezika lažje, če sta si materni in drugi jezik med 

seboj podobna. 7 % jih je odgovorilo, da je usvajanje jezika precej težje, 18 % pa meni, da 

podobnost med jezikoma ne vpliva na učenje slovenščine. Štiri anketiranke so se opredelile za 

odgovor »drugo« in ga obrazložile:  

– »Lažje je samo pedagoškim delavcem, saj je lažje kaj razložiti.« 

– »Usvajanje jezika je odvisno od drugih dejavnikov.« 

– »Sprva je v pomoč, kasneje pa zaradi podobnosti lahko ovira.« 

– »Ne vidim podobnosti med jezikoma." 

H. Dulay in M. Burt (1973, v Brumen, 2003: 36) sta med svojim raziskovanjem odkrili, da so 

vsi otroci, ne glede na materni jezik, nekatere slovnične elemente usvajali po istem zaporedju. 

Trikratna zaporedna uporaba je bila znamenje, da je otrok usvojil določen element 

jezikovnega sistema. Avtorici sta na podlagi teh študij postavili hipotezo naravnega zaporedja.  

H. Ringbom (2007: 5) navaja, da je kakršnokoli učenje, tudi učenje novega jezika, vezano na 

predznanje. Novo pridobljene informacije vedno poskušamo vezati na svoje predhodno 

znanje. V kolikor se učimo jezika, ki je soroden maternemu jeziku, je predhodno znanje 

maternega zelo koristno. Bolj kot je drugi jezik po sorodnosti oddaljen, manj je predhodno 
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znanje maternega pomembno. Tisto, kar pomaga, je jezikovna bližina. Učenci v iskanju 

predznanja vedno najprej iščejo podobnosti, v kolikor teh ni, iščejo razlike. Kadar imata 

jezika tako formalno kot tudi funkcionalno podobnost, nastopi med obema jezikoma prenos 

znanja oz. transfer. Transfer med jeziki je lahko pozitiven in močno olajša učenje, kar je še 

posebej pomembno pri učenju J2 (Ringbom, 2007: 12). 

 

 5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Zanimalo me je, ali socialni položaj družine vpliva na učenje drugega/tujega jezika. Prišla 

sem do naslednjih ugotovitev. 

 
12.  Socialno ekonomski status družine vpliva na usvajanje drugega jezika. 

Tabela 20: Vpliv socialno ekonomskega statusa družine na usvajanje drugega jezika 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Se popolnoma strinjam 23 23,0 
Se strinjam 39 39,0 
Ne vem 11 11,0 
Se ne strinjam 20 20,0 
Nikakor se ne strinjam 7 7,0 
Skupaj 100 100,0 
 

Največ anketirank (39 %) se strinja, da SES vpliva na usvajanje tujega jezika, 23 % se s 

trditvijo popolnoma strinja, 20 % anketiranih strokovnih delavk se ne strinja, 7 % anketiranih 

se nikakor ne strinja, 11 % anketiranih pa jih ne ve oz. se ne more odločiti.    

 
Višja stopnja izobrazbe in uglednejši ekonomski status staršev ima pomemben vpliv, saj ti 

pogosteje nudijo otroku različno gradivo in materiale, ki dajejo možnosti za pridobivanje 

izkušenj o pisani in govorjeni besedi. Taki starši naj bi se pogosteje pogovarjali z otrokom, 

predvsem pa naj bi govorili veliko bolj raznoliko in s tem otroku dajali več možnosti, da 

pridobi večji besednjak kot starši z nižjimi dohodki in nižjo stopnjo izobrazbe (Marjanovič 

Umek idr. 2006: 54). E. Bialystok (2001) meni, da stopnja izobrazbe staršev, pričakovanja 

staršev glede otrokove izobrazbe in stopnja ter vloga pismenosti v domu vplivajo na otrokov 

razvoj dvojezičnosti. 
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Želela sem izvedeti tudi, ali anketirani menijo, da je za lažje usvajanje jezika pomembno 

sodelovanje s starši. 

 

13.  Ali menite, da je za lažje usvajanje slovenskega jezika pomembno sodelovanje s 
starši? 

Tabela 21: Pomembnost sodelovanja s starši pri usvajanju slovenskega jezika 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Vedno 78 78,0 
Pogosto 17 17,0 
Včasih 5 5,0 
Nikoli 0 0,0 
Skupaj 100 100,0 
 
78 % anketiranih vzgojiteljic meni, da je sodelovanje s starši vedno pomembno za lažje 

usvajanje slovenskega jezika. 17 % anketiranih je navedlo, da je pogosto pomembno 

sodelovanje, vendar ne vedno. Najmanj – 5 % anketiranih meni, da je včasih pomembno 

sodelovanje s starši, včasih pa ne. Nihče pa se ni opredelil, da sodelovanje s starši za lažje 

usvajanje slovenskega jezika ni nikoli pomembno.  

Uspešnost usvajanja (drugega) jezika v vrtcu in šoli je odvisna od položaja, ki ga imata jezik 

in kultura v družini in družbi (Baloh, 2016: 7), zato je sodelovanje s starši pri usvajanju SDTJ 

zelo pomembno. 

Zanimalo me je tudi, na kakšne načine se strokovne delavke sporazumevajo s starši, ki imajo 

v skupino vključenega neslovensko govorečega otroka in tudi sami ne govorijo slovensko.  

 
14.  Na kakšen način se sporazumevate s starši, ki ne govorijo slovensko?  

Tabela 22: Načini sporazumevanja s neslovensko govorečimi starši 

 Frekvenca f (%) Odstotek (%) 

Razumejo slovensko, ne 
govorijo 

10 7,04 

Drugi jezik 28 19,71 
Google prevajalnik/Splet 5 3,52 
S prevajalcem 25 17,61 
S pomočjo tolmača 4 2,82 
S pomočjo slovarja 2 1,41 
S pomočjo sodelavke 3 2,11 
S pomočjo otroka 2 1,41 
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S pomočjo brata/sestre 7 4,93 
S slikanico, sliko 7 4,93 
Neverbalno 32 22,54 
Listki (doma jih nekdo 
prevede) 

11 7,75 

Pomoč svetovalne delavke 1 0,70 
Preko elektronske pošte 1 0,70 
/ 4 2,82 
Skupaj 142 100,0 
 
Največ anketiranih vzgojiteljic (22,5 %) je navedlo, da komunicirajo s starši neverbalno, s 

pomočjo kretenj. 20 % anketiranih uporablja drugi jezik, slabih 18 % anketiranih uporablja 

kot pomoč pri komunikaciji nekoga, ki prevaja. 8 % anketiranih pomembne informacije 

staršem napiše na listke, ki jim jih doma nato nekdo prevede. Skoraj 5 % anketiranih 

komunicira s starši s pomočjo starejšega sorojenca, ki že govori slovensko oziroma s 

slikanico, različnimi slikami. 7 % sodelujočih v raziskavi pa je zapisalo, da starši takih otrok 

razumejo slovensko, a ne govorijo.   

Nazadnje me je še zanimalo, kdo/kaj je po mnenju anketiranih vzgojiteljic najpomembnejši 

dejavnik pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

 
15.  Kdo/kaj je po Vašem mnenju najpomembnejši dejavnik pri usvajanju 

slovenščine kot drugega/tujega jezika? Pomembnost označite s števili od 1 
(najpomembnejši dejavnik), do 4 oziroma 5 (najmanj pomemben dejavnik).  
 

Tabela 23: Pomembnost vloge vzgojitelja pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 

Vzgojitelj Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 9 9,0 
Rang 2 27 27,0 
Rang 3 45 45,0 
Rang 4 19 19,0 
Rang 5 0 0,0 
Skupaj 100 100,0 
 
Največji delež anketiranih (45 %) meni, da je vzgojitelj tretji najpomembnejši dejavnik pri 

usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. 9 % anketiranih je navedlo, da je vzgojitelj 

najpomembnejši dejavnik, 19 % anketiranih pa, da je najmanj pomemben dejavnik pri 

usvajanju SDTJ. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Ana Leš: Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce 

 

48 
 

Tabela 24: Pomembnost vloge staršev, družine pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega 
jezika 

Starši, družina Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 65 65,0 
Rang 2 17 17,0 
Rang 3 9 9,0 
Rang 4 9 9,0 
Rang 5 0 0,0 
Skupaj 100 100,0 
 

65 %, kar predstavlja največji delež anketiranih meni, da so starši oziroma družina 

najpomembnejši člen pri usvajanju SDTJ. 17 % anketiranih je navedlo, da so starši, družina 

drugi najpomembnejši pri usvajanju tujegaJ2. 

 
Tabela 25: Pomembnost vloge kraja bivanja pri usvajanju slovenščine kot  drugega/tujega 
jezika 

Kraj bivanja Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 3 3,06 
Rang 2 13 13,27 
Rang 3 14 14,29 
Rang 4 65 66,32 
Rang 5 3 3,06 
Skupaj 98 100,0 
 
Največ strokovnih delavk (66 %) navaja, da je kraj bivanja manj pomemben pri usvajanju 

drugega jezika. 3 % anketiranih meni, da je kraj bivanja najpomembnejši. 

 
Tabela 26: Pomembnost vloge vrstnikov, družbe pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega 
jezika 

Vrstniki, družba Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 22 21,57 
Rang 2 42 41,18 
Rang 3 32 31,37 
Rang 4 6 5,88 
Rang 5 0 0,0 
Skupaj 102 100,0 
 
41 % anketirank je navedlo, da so vrstniki, družba drugi najpomembnejši dejavnik pri 

usvajanju slovenščine kot drugega jezika, 21,5 % anketiranih meni, da so najpomembnejši 

dejavnik, 6 % anketiranih pa, da so manj pomemben dejavnik pri usvajanju SDTJ. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Ana Leš: Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce 

 

49 
 

Tabela 27: Pomembnost vloge drugih dejavnikov pri usvajanju drugega/tujega jezika 

Drugo Frekvenca f (%) Odstotek (%) 
Rang 1 1 25,0 
Rang 2 1 25,0 
Rang 3 0 0,0 
Rang 4 1 25,0 
Rang 5 1 25,0 
Skupaj 4 100,0 
 
Možnost »drugo« so izbrale štiri anketiranke. Pod najpomembnejšo vlogo (rang 1) pri 

usvajanju SDTJ je ena anketiranka navedla sposobnost otroka. Druga anketiranka je pod drugi 

najpomembnejši dejavnik (rang 2) navedla dobro počutje otroka v skupini, pozitivne izkušnje 

z usvajanjem jezika. Tretja anketiranka je zapisala, da so eden izmed pomembnih dejavnikov 

(rang 4) TV-programi, četrta anketiranka pa, da je kot najmanj pomemben dejavnik, a vseeno 

ključen – način življenja otroka. 

Pomembni dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika, so tudi starost otroka ter čas in 

značilnosti izpostavljenosti jeziku (Pertot, 2011: 8). S. Pertot (2011: 16) meni, da predšolski 

otroci potrebujejo prisotnost sovrstnikov, govorcev jezika, od katerih se učijo, kako se jezik 

uporablja v naravnih situacijah. Jezika se torej učijo iz okolja in od sovrstnikov, ki jim 

pomagajo pri začetnem izražanju (Pertot, 2011: 16). Prav tako pa je zapisala, da otrokovo 

motivacijo pogojujejo predvsem starši in družbeno okolje (Pertot, 2011: 12). 
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7.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Ali vrtec kot institucija na kakršenkoli način pomaga pri vključevanju takega 

otroka v oddelek? 

Vrtec kot institucija vzgojiteljicam delno pomaga pri vključevanju otrok, katerih slovenščina 

ni materni jezik, v oddelke. Določen delež anketiranih vzgojiteljic (24,8 %) pri vključevanju 

otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, sodeluje s svetovalno delavko, ostale pa si 

pomagajo same oz. v lastni režiji sodelujejo s sodelavkami, ki imajo podobne izkušnje ali pa 

sodelujejo z drugimi skupinami, v katere so tudi vključeni neslovensko govoreči otroci. 

RV 2: Ali vrtec omogoča uvedbo dodatnih ur slovenščine kot drugega jezika in 

materinščine, za otroke katerih slovenščina ni materni jezik? 

Vse anketirane vzgojiteljice so navedle, da jim vrtec ne omogoča uvedbe dodatnih ur 

slovenščine kot drugega jezika in materinščine za otroke katerih slovenščina ni materni jezik. 

RV 3: Katere oblike in metode dela se najpogosteje uporabljajo pri usvajanju 

slovenščine kot drugega/tujega jezika? 

Najpogosteje uporabljena oblika dela je individualna, sledi ji skupinska ter nato skupna oblika 

dela. Najmanj uporabljena metoda dela je – v parih.  

Najpogosteje uporabljena metoda dela pa je metoda demonstracije, sledijo ji metoda igre, 

metoda pogovora, metoda pripovedovanja, metoda lastne aktivnosti, metoda poslušanja ter 

najmanj pogosto uporabljena metoda – metoda razlage. 

RV 4: Kakšne so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri usvajanju drugega jezika? 

Anketirane vzgojiteljice so odgovorile, da so najpogostejše težave pri usvajanju SDTJ: težko 

sporazumevanje, starši, ki niso pripravljeni sodelovati z vrtcem, izolacija otroka, individualna 

igra ter težko vključevanje v skupino. 

RV 5: Ali socialni položaj družine vpliva na učenje drugega/tujega jezika? 

Največ anketiranih se strinja, da socialno ekonomski status vpliva na usvajanje drugega/tujega 

jezika, kar potrjujejo tudi strokovnjaki s tega področja (npr. Marjanovič Umek idr., 2006; 

Bialystok, 2001).  
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8 SKLEP 

Na podlagi opredelitve problema, ciljev in raziskovalnih vprašanj ter po analiziranih rezultatih 

anketnega vprašalnika (empiričnega dela raziskave) lahko povzamem, da so skoraj vsi 

anketirani (98 %) že imeli vsaj enkrat v svojo skupino vključenega otroka, čigar materni jezik 

ni bila slovenščina, zato lahko sklepam, da so skoraj vsi anketirani na nadaljnja vprašanja 

odgovarjali na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili s praktičnim delom z otroki, ki jim je bila 

slovenščina drugi/tuji jezik. Več kot polovica anketiranih (51 %) je zapisala, da z vidika 

jezika take otroke vedno obravnavajo enako kot slovensko govoreče otroke, le 22 % 

anketiranih je navedlo, da nikoli ne obravnavajo neslovensko govorečih otrok enako kot 

otroke, katerih slovenščina je materni jezik. Iz teh podatkov lahko predvidevam, da velik del 

strokovnih delavcev v vrtcu ne daje posebne pozornosti, na usvajanje slovenščine otrok, 

katerih materni jezik ni slovenski. Po pogovoru z njimi sem ugotovila, da jih veliko meni, da 

se otrok slovenščine nauči spontano in da temu ni potrebno posvečati velike pozornosti, 

pomembno jim je le, da govorijo razločno, vse ostalo pa odvisno od otroka oz. njegove 

jezikovne zmožnosti, interesa, motivacije. Nihče izmed anketiranih ni izbral možnosti, da jim 

vrtec, v katerem so zaposleni, omogoča uvedbo dodatnih ur slovenščine kot drugega jezika 

oz. »pouk« materinščine za otroke, katerih slovenščina ni materni jezik. Predvidevam, da je to 

tako, ker ta predlog zapisan v Beli knjigi, sistemsko ni nikoli zaživel. 

Kot sem predvidevala, se kot najpogostejše težave pri usvajanju slovenščine kot J2 pojavljajo: 

težko sporazumevanje, premalo sodelovanja s starši, otrokova sramežljivost, nevključevanje 

otroka v skupino ter premalo časa za individualno delo. Mnenja o tem, kdo je 

najpomembnejši dejavnik pri usvajanju drugega/tujega jezika, so različna, največ anketiranih 

pa meni, da so najpomembnejši starši oziroma družina, nato vrstniki/družba, zatem vzgojitelj 

in nazadnje okolje, kjer otrok živi.  

Če strnem, je predšolsko obdobje za otrokov govorni razvoj najpomembnejše obdobje. Začne 

se že ob rojstvu in se nadaljuje vse življenje. Za otroke, katerih slovenščina ni materni jezik, 

pa je še toliko bolj kritično obdobje usvajanja drugega oziroma obeh jezikov hkrati. Starši 

imajo tukaj zelo pomembno vlogo. Za otroke, ki so v tem kritičnem obdobju vključeni v 

vrtec, so poleg staršev ključni tudi vzgojitelji, zato je potrebno prizadevanje ter sodelovanje iz 

obeh strani. 

Ker je bila raziskava izvedena na dokaj majhnem območju (v primerjavi z celotno Slovenijo), 

so lahko rezultati varljivi. Bolje bi bilo, če bi raziskavo izvedla v vseh slovenskih regijah in 
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tako dobila širši in bolj realen vzorec. Morda bi morala pri določenih vprašanjih dodatno 

obrazložiti navodila in vprašanja ter zraven podati definicije pojmov (kaj je materni jezik, 

kateri otroci spadajo med otroke, katerih slovenščina ni materni jezik …), saj sem po 

kasnejšem pogovoru z nekaterimi anketirankami ugotovila, da nekatere ne poznajo niti 

osnovnih pojmov, omenjenih v raziskavi (materni jezik, drugi/tuji jezik). Tega med 

sestavljanjem anketnega vprašalnika nisem pričakovala, saj menim, da je to obvezno znanje 

oz. vedenje vseh strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcu. 

V empiričnem delu so predstavljene težave, s katerimi se soočajo vzgojiteljice in vzgojitelji 

pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar lahko predstavlja smernice za 

oblikovanje gradiv, ki bodo temeljila na konkretnih izkušnjah in idejah vzgojiteljic oz. 

vzgojiteljev pri delu z neslovensko govorečimi otroki. Na osnovi teoretičnih izhodišč in na 

rezultatih anketnega vprašalnika menim, da bi bilo v prihodnje potrebno (redno) izvajati  

stalno izobraževanje strokovnih delavcev (ustrezni  seminarji, dodatne vsebine na fakulteti 

…) ter omogočiti dostop do dodatnih gradiv, ki bi vzgojiteljicam ter vzgojiteljem pomagala 

pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Vemo, da je v Beli knjigi (2011: 89) zapisano, da je otrokom, katerih slovenščina ni materni 

jezik, potrebno nudenje dodatne pomoči pri usvajanju SDTJ, vendar le na območjih, kjer je v 

vrtce vključenih več takih otrok. Ostali otroci, ki prav tako potrebujejo pomoč, vendar so v 

vrtcu premalo številni, da bi ustrezali »normativom«, pa so iz tega izvzeti. Menim, da bi bila 

odlična rešitev, če bi vsi vrtci lahko ponudili vsem otrokom, katerih slovenščina ni materni 

jezik, dodatne ure usvajanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Lahko je npr. po nekaj ur 

na teden, v skupine, kjer imajo neslovensko govorečega otroka, vključena dodatna oseba, ki je 

v pomoč otroku, je strokovnjakinja/strokovnjak na področju usvajanja slovenskega jezika kot 

J2 ter sledi vsebinskim in metodičnim izhodiščem, ki so pripravljena na Strokovnem svetu za 

splošno izobraževanje RS (kot imajo v nekaterih vrtcih na tak način vključeno angleško 

govorečo osebo). Vem, da je to s finančnega vidika malce težje izvedljivo, vseeno pa bi se 

lahko pomoč izvajala v obliki prostovoljstva, praktičnega usposabljanja ali pa bi to delno 

financiralo pristojno ministrstvo.  
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10 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj! 
 
Sem Ana Leš, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V 
diplomskem delu z naslovom Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v 
slovenske vrtce, želim raziskati, kako štirje večji vrtci na Gorenjskem vključujejo otroke, 
katerih slovenščina ni materni jezik, v svoje oddelke. Prosim Vas, da mi z izpolnitvijo 
spodnjega vprašalnika pomagate pri izvedbi raziskave. Vprašalnik je anonimen, zbrane 
podatke pa bom uporabila zgolj v raziskovalne namene. 
 
Za sodelovanje in iskrenost pri odgovorih se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 
 
 
          S spoštovanjem,  
          Ana Leš 
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Vprašanja se nanašajo na otroke, katerih slovenščina ni materni jezik. Večina vprašanj je 
postavljena v sedanjiku, veljajo pa tudi za Vaše pretekle izkušnje pri delu s takimi otroki, ki 
ste jih imeli vključeni v skupino kadarkoli v preteklosti. Beseda vzgojitelj je zapisana v 
moškem spolu, vendar se nanaša tako na moškega kot tudi na žensko. 
 
Pri naslednjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor oziroma manjkajoče vpišite. 
 

1. Spol: 
a) Ženski. 
b) Moški. 
 

2. Starost: 
a) Od 20 do 29 let. 
b) Od 30 do 39 let. 
c) Od 40 do 49 let. 
č)  50 let in več. 
 

3. Delovna doba: 
a) Od 0 do 4 let. 
b) Od 5 do 9 let. 
c) Od 10 do 19 let. 
č)  Več kot 20 let. 
 
                Prosim obrnite. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka, čigar slovenščina ni bila materni 
jezik? 

a) Da, enkrat. 
b) Da, večkrat. 
c) Nikoli. 
 
2. Ali z vidika jezika obravnavate takega otroka enako kot ostale otroke? 
a) Vedno. 
b) Pogosto. 
c) Včasih. 
č) Nikoli. 
 
3. Ali Vam vrtec, v katerem ste zaposleni, pomaga pri vključevanju neslovensko 

govorečega otroka v oddelek? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Pri vključevanju otroka sodelujem s svetovalno delavko.   
b) Pri vključevanju sodelujem z drugimi skupinami, v katerih so tudi vključeni 

neslovensko govoreči otroci. 
c) Sodelavke s podobnimi izkušnjami mi svetujejo in pomagajo. 
č)  Vodstvo vrtca mi je za lažje sporazumevanje omogočilo tečaj jezika, ki ga govori 
 vključen otrok.  
d) Ne potrebujem pomoči vrtca. 
e) Drugo:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
 

4. Ali vrtec omogoča uvedbo dodatnih ur slovenščine kot drugega jezika in 
materinščine za otroke, katerih slovenščina ni materni jezik? 

a) Da. 
b) Ne. 

 
5. Ali pri načrtovanju dela z otrokom, ki ne govori slovensko, uporabljate 

strokovno literaturo s področja slovenščine kot drugega/tujega jezika? 
a) Da. 
b) Ne. 
 

5.1  Če ste obkrožili da, napišite katero. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
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6. Katero obliko dela najpogosteje uporabljate pri usvajanju slovenskega jezika kot 
drugega/tujega jezika? Pogostost uporabe ovrednotite s števili od 1 (najbolj pogosto) 
do števila 5 (najmanj pogosto).  

 Individualno. 

 Skupinsko. 

 Skupno. 

 V parih. 

 Drugo:__________________________. 
 

7. Katere metode dela najpogosteje uporabljate pri delu z otrokom, čigar 
slovenščina ni materni jezik? Pogostost uporabe ovrednotite s števili od 1 (najbolj 
pogosto) do števila 7 (najmanj pogosto).  

 Metoda demonstracije. 

 Metoda pogovora. 

 Metoda igre. 

 Metoda razlage. 

 Metoda pripovedovanja. 

 Metoda poslušanja. 

 Metoda lastne aktivnosti otrok. 
 

8. Katera področja dejavnosti pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 
najbolj uporabljate? Pogostost uporabe ovrednotite s števili od 1 (najbolj pogosto) 
do števila 5 (najmanj pogosto).  

 Družba. 

 Matematika. 

 Gibanje. 

 Narava. 

 Umetnost. 
 
9.  S katerimi težavami se najpogosteje soočate pri usvajanju slovenščine kot 

drugega/tujega jezika? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 

 
10.  Kateri od tujih jezikov je bil materni jezik otroka vključenega v Vašo skupino? 

(Možnih je več odgovorov.) 
a) Hrvaški. 
b) Bosanski. 
c) Makedonski. 
č) Srbski. 
d) Albanski. 
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e) Romski. 
f) Nemški. 
g) Angleški. 
h) Italijanski. 
i) Ruski. 
j) Drugo: ______________________________. 

 
11.  Ali menite, da podobnost med maternim in drugim/tujim jezikom (slovenščina) 

olajša usvajanje drugega jezika? (npr. slovenščina in hrvaščina)? 
a) Usvajanje jezika je tako lažje (veliko besed je podobnih, otrok jih hitreje usvoji). 
b) Usvajanje jezika je precej težje (otrok začne mešati oba jezika, usvajanje zato traja 

dalj časa). 
c) Podobnost med jezikoma ne vpliva na učenje slovenščine. 
č)  Drugo: _______________________________________________________________. 

 
12.  Socialno ekonomski status družine vpliva na usvajanje drugega jezika. 
a) Se popolnoma strinjam. 
b) Se strinjam. 
c) Ne vem. 
č) Se ne strinjam. 
d) Nikakor se ne strinjam. 

 
13.  Ali menite, da je za lažje usvajanje slovenskega jezika pomembno sodelovanje s 

starši? 
a) Vedno. 
b) Pogosto. 
c) Včasih. 
č)   Nikoli. 

 
14.  Na kakšen način se sporazumevate s starši, ki ne govorijo slovensko?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 

 
15.  Kdo/kaj je po Vašem mnenju najpomembnejši dejavnik pri usvajanju 

drugega/tujega jezika? Pomembnost označite s števili od 1 (najpomembnejši 
dejavnik), do 4 oziroma 5 (najmanj pomemben dejavnik).  

 Vzgojitelj. 

 Starši, družina. 

 Kraj bivanja. 

 Vrstniki, družba. 

 Drugo:_______________________________. 
 


