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POVZETEK 

 

Medkulturna vzgoja je namenjena mladim in otrokom, ker so oni tisti, ki bodo v prihodnosti 

vsekakor živeli v medkulturni družbi. Pomembno je, da so osebnostne razlike prikazane kot 

nekaj naravnega in pozitivnega otrokom že v zgodnjem obdobju, najbolje, ko pridejo v vrtec. 

Oblikovanje pozitivnega odnosa do drugačnosti omogočimo z vrsto dejavnosti, ki so smiselno 

povezane in otroku dovolijo spoznavanje različnosti med njimi in drugimi ljudmi, ki jih 

obkrožajo. 

Cilji magistrskega dela so bili raziskati dejavnike kulture, ki vplivajo na vzgojo otrok, ugotoviti 

občutke vzgojiteljic ob sprejemu otroka iz drugega kulturnega okolja, načine integracije otrok 

drugih kultur v skupino, hitrost prilagajanja otrok drugih kultur v skupino, učinkovitost in 

hitrost prilagajanja otrok iz drugih kultur glede na starost, spol, socioekonomski položaj in 

kulturno ozadje, občutke ostalih otrok ob sprejemu otroka iz drugega kulturnega okolja v 

skupino, ugotoviti glavne dejavnike, ki zavirajo učinkovito integracijo otrok drugih kultur v 

vrtec, vlogo staršev otrok drugih kultur pri vključevanju otrok v vrtec, ugotoviti, ali obstaja 

povezava med kulturo otroka in uspešno integracijo v vrtec ter med izobrazbo in delovno dobo 

vzgojiteljice ter uspešno integracijo otroka v vrtec, kako vzgojiteljice in drugi strokovni delavci 

v vrtcu oblikujejo izvedbeni učni načrt v skupini, kjer so otroci iz drugega kulturnega okolja, 

in ugotoviti čas, ki ga otroci iz različnih kultur potrebujejo za prilagoditev na novo kulturo in 

drugo okolje. 

Raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu in deskriptivni metodi 

empiričnega kvalitativnega raziskovanja. V kvantitativnem delu raziskave smo uporabili 

strukturiran spletni vprašalnik, ki je bil izdelan v namen raziskave. Anketirali smo zaposlene v 

vrtcih na Gorenjskem in v Ljubljani. Zbrane podatke smo kvantitativno obdelali. V 

kvalitativnem delu raziskave smo podatke pridobili s polstrukturiranim intervjujem.   

Ugotovili smo statistično pomembno povezavo med delovno dobo vzgojiteljice in njeno težjo 

vključitvijo otroka iz druge kulture v skupino. Anketirani s krajšo delovno dobo se bolj strinjajo 

z navedenim kot anketirani z daljšo delovno dobo. Do statistično pomembne povezave prihaja 

tudi med izobrazbo in ustreznim obdobjem prilagajanja za otroka tujca v skupino. Anketirani z 

višjo izobrazbo se bolj strinjajo, da se je otroku treba prilagajati kot anketirani z nižjo izobrazbo. 

Na podlagi dobljenih rezultatov kvantitativne in kvalitativne raziskave smo spoznali, da 

zaposleni v vrtcih medkulturno vzgajajo otroke in otroke iz drugih kulturnih okolij skušajo 

integrirati v skupino kar se da učinkovito, vendar smo zaznali tudi določena področja, na katerih 

bi lahko izboljšali načine dela. 
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ABSTRACT 

 

Intercultural education is aiming at young people and children, because they are the ones who 

will definitely live in intercultural society in the future. It is important that personality 

differences are shown as something natural and positive to the children in the early period, best 

when they come to kindergarten. The creation of a positive attitude towards difference is 

enabled by a series of activities that are reasonably related and allow children to learn about the 

difference between them and the other people which surround them. 

The aim of the master's thesis was to investigate the factors of culture that influence the upbring 

of children, the feelings of educators when accepting a child from another cultural environment, 

ways of integrating children of other cultures into the group, the speed of adapting children of 

other cultures to the group, the effectiveness and speed of adaptation of children from other 

cultures, to determine the feelings of other children when adopting a child from another cultural 

environment to the group, to identify the main factors that inhibit the effective integration of 

children of other cultures into the kindergarten, to identify the role of parents of other children's 

cultures in involving children in the kindergarten, to determine whether there is a link between 

the culture of the child and successful integration into the kindergarten and between the 

education and working life of the educator and the successful integration of the child into the 

kindergarten, determine how teachers and kindergarten develop implementing curriculum in to 

the group, where children from other cultural backgrounds are and to determine the time that 

children from different cultures need to adapt to a new culture and other environment. 

The research was based on a quantitative research approach and a descriptive method of 

empirical qualitative research. In the quantitative part of the research we used a structured 

online questionnaire, which was designed for the purpose of research. We interviewed 

employees in kindergartens in Gorenjska region and Ljubljana. The collected data was 

quantitatively processed. In the qualitative part of the research, the data was obtained through 

a semi-structured interview. 

We have established a statistically significant correlation between the length of service and the 

involvement of a child from another culture to a group by the educator. Respondents with a 

shorter working time are more likely to agree with those mentioned as respondents with longer 

working time. A statistically significant correlation also occurs between the education and the 

appropriate period of adaptation for the child from other culture in to the group. Respondents 

with higher education more strongly agree that the child needs to be adapted as a respondent 

with lower education. 

On the basis of the obtained results of quantitative and qualitative research, we came to the 

realization that employees in kindergartens intercultural raise children and try to integrate 

children from other cultural backgrounds as effectively as possible, but we also detected certain 

areas in which they could improve their working methods. 
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1 UVOD 

 

V današnjem času se pogosto srečujemo s pojmi večkulturnost, multikulturalizem, 

multikulturna vzgoja, integracija, multikulturni dialog, kultura itd. Prav medkulturna vzgoja v 

predšolskem obdobju zagotavlja otrokom možnost, da odrastejo v demokratične osebe ter 

spoštujejo vse kulturne skupine, ki se razlikujejo od njihove. Sedmak in Ženko (2010) pravita, 

da medkulturna vzgoja otroku iz drugega kulturnega okolja omogoča vključevanje v 

prevladujočo kulturo in ne zanemarja razvoja in nadgrajevanja lastne kulturne osebnosti. 

Zaradi migracije in priseljevanja posameznikov v tuje države je tudi v Sloveniji vedno več 

otrok, ki pripadajo različnim kulturam. Kulture se med seboj razlikujejo v marsičem, predvsem 

pa pri vzgoji in vrednotah, v katere določena kultura verjame in jim sledi. Z medkulturno vzgojo 

otroci pridobivajo medkulturne zmožnosti in razvijajo občutek za pomoč pri inkluziji otrok iz 

drugih kulturnih okolij. 

Multikulturno vzgojo in multikulturalizem lahko opredelimo kot razumevanje samega sebe, 

lastne kulture in identitete, poznavanje domačega kraja in tradicij tega kraja. Medkulturna 

vzgoja ima dvostranski cilj. Ena stran predstavlja način preprečevanja pojavljanja in razvoja 

negativnih mišljenj o drugačnosti. Druga stran predstavlja učenje otroka življenja v sožitju z 

drugačnimi od sebe. Otrok najhitreje razvije kulturno zavedanje, socialne kompetence in 

pozitivno identiteto v zgodnjem obdobju otroštva. Za zgled, toleranco in spoštovanje morajo v 

prvi vrsti poskrbeti odrasli, zato je pomembno, da se vzgojitelj zaveda lastne identitete, kulture 

in spoštuje drugačnost, če želi doseči učinke multikulturne vzgoje (Smolnikar, 2010).  

Pomembno je, da predšolske otroke, ki počasi spoznavajo bližnjo okolico, zgodaj seznanimo z 

drugimi kulturami in civilizacijami, ki imajo drugačne tradicije, življenjske navade in 

praznovanja. Seznanjanje z drugimi kulturami je osnovnega pomena za vzgojo medsebojne 

strpnosti, za sprejemanje in spoštovanje drugačnosti ter za življenje v večkulturni, demokratični 

družbi (Kranjc, 2009). V državnem Kurikulumu za vrtce (1999) so navedena načela, ki 

opredeljujejo medkulturno vzgojo in medkulturnost ter jih morajo vzgojitelji upoštevati, da 

svoje delo opravijo v skladu s predpisanimi pravili.  

Vzgojitelj se odloča, ali bo njegova skupina, v kateri so otroci različnih kultur, večkulturna ali 

medkulturna. Večkulturna skupina je skupina posameznikov, ki so nosilci različnih kultur, 

vendar med njihovimi kulturami ni stika ali interakcije. V medkulturni skupini pa se uporablja 

sodoben pristop pri vzgojnem delu, kjer se vedno bolj poudarja interakcijsko-komunikacijski 

vidik, kjer so pomembne interakcije med vzgojitelji in otroci ter med samimi otroki (Smolnikar, 

2010).   

V magistrskem delu nas je zanimalo, kako se otroci drugačnih kultur vključujejo v vrtec, kako 

se razlikuje vzgoja pri posameznih otrocih in kako vzgojiteljice vključujejo drugačnost kultur 

v skupino. Zanimale so nas kulturne razlike med otroki, kako se vključujejo v vrtec, koliko časa 

potrebujejo, da se naučijo slovenskega jezika in kakšen pomen ima religija na vključevanje 

otrok v skupino. Prav tako nas je zanimal vpliv socialno-ekonomskega položaja družine na 

vključevanje otrok drugih kultur v vrtec. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta            Valeriia Marianova: Kulturne razlike in vzgoja predšolskih 

otrok 

 

2 
 

2 MULTIKULTURALIZEM 

 
S pojmom multikulturalizem se prvič srečamo leta 1963 v Kanadi. Sam pomen se navezuje 

na pojem kulturni pluralizem, ki se je pojavil pred njim. Opredeljuje obstoj družbe, ki je 

kulturno ter etnično neenotna in spodbuja jezikovno, kulturno in versko različnost (Lukšič-

Hacin, 1999). Multikulturalizem se pojavi daleč nazaj v zgodovini človeštva, v času migracij. 

Migracije ali selitve so v svojem nastanku tesno povezane z multikulturalizmom v najširšem 

pomenu besede in posledično z različnimi migracijskimi razmerami (Lukšič-Hacin, 1999). 

»Multikulturalizem je pri mednarodnih migracijah povezan s sodobnostjo, z nacionalno 

državo in z mednarodnim odnosom oziroma s politiko, kjer se pojavlja v povezanosti z odnosi 

do priseljencev.« (Lukšič-Hacin, 1999, str. 140) 

Šlibar (2006) razlaga, da se je začel multikulturalizem daleč nazaj. Niso šele sodobni pojavi, 

ekonomske in politične migracije, globalizacije, socialno in narodno spremenjeni odnosi do 

manjšin, postmodernistična rušitev hierarhičnega razmišljanja ter mnogovrstnost življenjskih 

stilov privedli do spoznanja, da je v ljudstvu, raznovrstnosti, združevanju in pisanosti še 

neizrabljena moč. Nacizem in holokavst sta prikazala, kako rušilna in nazadnje samorušilna 

so celovita razlaganja, in sicer rasistična, nacionalna, etnična, socialna ali verska. 

Poudariti je treba, da se morajo vse moderne države in družbe ukvarjati s pojavom 

multikulturalizma, tudi če se ne želijo in ga zanikajo. Gre za imperative ljudi, ki se ločijo od 

forme dominantne glavnine. Vsi, ki imajo svoj življenjski slog in identiteto drugačno od 

določene narodnostne, spadajo sem. Najprej so to vsekakor etnično drugačne manjšine, 

prvinski prebivalci, migranti, narodne manjšine, v nekaterih državah ženske ter lezbično in 

gejevsko naravnani posamezniki. Vsi našteti vztrajajo pri priznanju lastnega stila življenja in 

vrednot, ki se razlikujejo od prevladujočih, lahko so tudi razlikovalne in preganjane 

(Smolnikar, 2010). 

Tudi če je na svetu le nekaj držav, ki niso navdušene nad multikulturno raznovrstnostjo, je 

Švedska edina evropska država, ki je načelo multikulturalizma zapisala v ustavo in vstavila v 

politični in socialni sistem (Smolnikar, 2010). 

 

2.1  Identiteta 

 

Identiteto lahko opišemo kot istovetnost, povezanost s samim seboj. Je odsev povezave, ki jo 

človek vzpostavi do samega sebe in družbe, v kateri živi. Ustvarja se prek posamičnih stopenj 

v procesu socializacije. Je rezultat istovetenja z drugimi in s samim seboj. Ustvarja se v 

začetnem razvoju socializacije v družini. V posamezniku se tako zasidrajo norme, simbolni 

sistem, vrednote, posebnosti družine in družbe, ki je nosilka socializacije posameznika. Vsak 

človek izseva svojo privrženost neki skupini z življenjskim slogom, s spoštovanjem navad in 

običajev, z uporabo jezika, ki je v določenem okolju v rabi, pozna in spoštuje skupni spomin, 

ki ga družba neguje, ter je izpostavljen formalnim in neformalnim načelom omenjene skupinske 

identitete. Identiteta ima več predstav oziroma vrst, nekatere med njimi so vidne, druge pa skrite 

(Motik in Veljić, 2007). 

Družbene identitete ne smemo opredeljevati le kot zaznavanja sebe, temveč je povezana z 

vrednotami in podobami skupine, v katero spadamo. Večkrat želimo sebi prisojati vrednote, ki 

nam posebno ugajajo. Večkrat prilepimo etiketo in se odrekamo skupinam, ki jim ne želimo 
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pripadati. Izvirne identitete ne moremo opredeliti z eno samo oznako, čeprav nekateri 

posamezniki prav to počnejo. Včasih se ljudem ali skupinam brez razloga pripiše negativna 

oznaka, ki je rezultat številnih predsodkov (Smolnikar, 2010). 

Tudi zadovoljene življenjsko pomembne potrebe vplivajo na oblikovanje identitete, ki je 

večplastna. Vsak posameznik te potrebe zadovoljuje najprej v lastni družini v postopnih 

stopnjah zorenja. Motik in Veljić (2007) navajata Maslowa, ki jih je razvrstil po naslednjem 

zaporedju (Motik in Veljić, 2007, str. 48):  

- »Poleg temeljnih bioloških potreb, ki jih zadovoljujejo starši otroku od rojstva dalje 

(hrana, higienske navade, dnevni ritem …), teži vsak od nas k zadovoljevanju še drugih, 

nepogrešljivih in življenjsko pomembnih potreb. 

- Potrebo po varnosti zadovoljujemo v varnem domu, ob starših (ali drugih ljudeh, ki jim 

zaupamo in nas razumejo), ki naših pomanjkljivosti ne obsojajo in nas spodbujajo k 

želenim ciljem. 

- Potrebo po pripadnosti in ljubezni zadovoljujemo od rojstva dalje ob starših (skrbnikih). 

Ob njih se počutimo spretne in ljubljene. Družina se razlikuje po drugih socialnih 

okoljih prav po ljubezni. Poleg dajanja pa »pomembni prvi« svojemu otroku privzgajajo 

tudi odgovornost za lastna ravnanja, pač glede na njegovo zrelost. Mati bogati in razvija 

otrokov čustveni svet v svojem jeziku ob uspavankah, izštevankah, pravljicah, 

družinskih zgodbah in ob lastnih prijetnih doživetjih. Oče ob pravi identiteti omogoča 

otroku, da vzpostavi varen stik z zunanjim svetom. Družina pomeni otroku svet v malem 

(družinski, sorodstveni, etnični, narodnostni, verski običaji, navade, oblačila, vrednote, 

stališča, družinske vloge …). 

- Potrebo po spoštovanju zadovoljujeta otrok in mladostnik prav tako najprej ob svojih 

najbližjih. Njegova vloga v družini naj bi ustrezala njegovi zrelosti in zmožnostim. Ob 

starših ali skrbnikih jo prepoznava in se na spodbude na primeren način tudi odziva. S 

primerno motivacijo starši soustvarjajo otroku občutek samospoštovanja in vrednosti. 

Na primeren način mu približajo življenjske vrednote, postopoma pa tudi vrednote 

širšega življenjskega okolja. Le tako bo zmogel in želel sam spoznavati in spoštovati 

druge.«  

Navedene potrebe Maslow poimenuje tudi »potrebe pomanjkanja«. Njihova dokončna 

odsotnost iz vzgojnega postopka v družini ter kasneje v vrtcu in šoli preprečuje razvoj globljih, 

življenjsko nujnih potreb oziroma »potreb rasti«. Na vrhu teh je potreba samoaktualizacije. Ta 

je prepoznavna ob vsaki otrokovi, mladostnikovi ali naši aktivnosti. Ljudje, pri katerih niso 

izpolnjevane in uresničene potrebe pomanjkanja, so nepotešeni in nesrečni ter odkrivajo 

nadomestke za svoje primanjkljaje na različnih področjih odvisnosti: v čezmernem 

navezovanju na ljudi, stvari, snovi ali ideje. Dostikrat se usmerjajo proti sebi in bežijo v 

uničevanje lastnega življenja in nasilje, drugi pa lastno nepoštenost obračajo v uničevalne 

poteze do drugih. Za kar je bil otrok prikrajšan v družini oziroma česar mu niso dali njegovi 

»prvi pomembni«, z vzgojo ne more nadomestiti še izredno dobra šola (Motik in Veljić, 2007). 

»Drugi pomembni« v socializacijskem procesu sta lahko vzgojitelj in učitelj. Ob izobraževalnih 

ciljih vzgojitelj in učitelj sledita tudi vzgojnim ciljem. Pri posamičnem otroku naj bi znala in 

želela poiskati primerne stimulativne načine za dosežek vseh naštetih življenjsko pomembnih 

potreb, posledično s tem vplivata na razvoj samoaktualizacije in na zvišanje pozitivne 

samopodobe. Vse to prispeva, da se učenec učinkovito in odločno vključuje v življenje in delo 

(Motik in Veljić, 2007). 

Trdna zveza z določeno osebo je pomembna v prvih letih otrokovega življenja. Ko je otrok v 

zanesljivi zaščiti te osebe, lahko svoje možnosti dejavnosti popolnoma izrabi, se posveti 
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raziskovanju sveta in s tem napredujeta tudi njegova samoiniciativa in samozavest. Otroci 

vedno iščejo neko oporo in se obnašajo pasivno, kadar niso deležni takih oseb, ali pa so vzori, 

ki jih prejemajo, negativni. Postopek oblikovanja otrokove identitete se prične z ravnovesjem, 

imitacijo in osebo, na katero se lahko zanesejo, ter z življenjskim stilom, ki pomeni otroku 

varnost (Zalokar Divjak, 1998). Tudi pričakovanja okolice in tista, ki si jih otrok postavi sam, 

pomembno vplivajo na oblikovanje otrokove identitete. Če so eksterna pričakovanja prehuda, 

sprožajo pri otroku strah in blokado, ob prenizkih in negativnih upanjih pa otroci izgubijo 

zaupanje v svoje zmožnosti (prav tam, str. 94). Pri formaciji otrokove identitete gre potem za 

izgradnjo množine lastnosti, ki mu bodo šele preskrbele pridobitev znanja, izkušenj in 

oblikovanje socialnih razmerij. 

 

2.2  Kultura 

 

Pojem kultura opredeljuje vse, kar je človek dosegel s svojim delom in z razumom. Kultura je 

nespremenljiv postopek mišljenja v napredku posameznika in se začne z njegovim rojstvom. 

Vključuje običaje, vrednote, norme in jezik. Ustvarja in izpopolnjuje se stalno, ko v otroštvu 

pridobiva znanje o sebi in okolju: »Kultura je obsežna celota, ki združuje več razsežnosti: 

kognitivno (jezik, znanja), normativno (vrednote, stališča), emocionalno (čustveno odzivanje 

na različne dogodke in situacije) in vedenjsko sestavino (običaji, življenjski stili).« Spoznavna 

sestavina kulture določa ves spoznavni pogled na lastno kulturo, jezik, zgodovino lastne 

družine, skupnosti in naroda (Motik in Veljić, 2007). 

Kultura je nosilka nacionalne identitete in tudi identitete vsakega človeka. Kultura je celota 

vseh vedenjskih obrazcev, znanj in drž, ki so deljene in se prestavljajo med člani določene 

družbe. Kultura je tisto, kar združuje osebke v celoto (Smolnikar, 2010). 

 

2.2.1 Večkulturna družba 

 

»Večkulturna družba je skupnost posameznikov z različnimi kulturnimi, nacionalnimi in 

drugimi koreninami. Vse skupnosti živijo sicer skupaj, vendar med njimi ni pravih povezav, 

sodelovanja, dopolnjevanja, prepletanja stališč, vrednot itd., navzven pa vse dajejo vtis sožitja.« 

(Motik in Veljić, 2007, str. 14) 

Vsak človek v večkulturni družbi izkuša ostale ljudi kot ogrožanje sebe. Ljudje ali skupine 

drugih kultur ne sprejemajo in to kažejo s svojim nerazumevajočim vedenjem v vsakodnevnih 

življenjskih razmerah. Posamezniki si v takšni družbi ne trudijo, da bi se med seboj bolje 

spoznali. Družbenih stikov ni, neresnična poznanstva ne vodijo v povezano sodelovanje. 

Diference med skupinami oziroma posamezniki izkušajo kot slabost in so zato pogosto vzrok 

za izločevanje (Smolnikar, 2010). 

 

2.2.2 Medkulturna družba 

 

Medkulturno okolje pomeni, da živi na enakem območju več različnih etničnih, verskih in 

narodnostnih skupnosti. Vsi si želijo odprtega odnosa in sodelovanja za medsebojno 
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spoštovanje in strpnost do ostalih. Ljudje se v tovrstnem okolju počutijo enakopravno, zato je 

tudi sodelovanje pravo. Nihče se ne počuti ogroženega in ne čutijo potrebe po tajenju identitete 

(Strmole, 2015). 

 »Neko družbeno okolje lahko označimo za medkulturno v primeru, ko vlada v njem visoka 

stopnja socialne aktivnosti med posamezniki, pripadniki različnih kulturnih skupin, vzajemnega 

spoštovanja, vrednot, tradicij in norm. Različna stališča, vrednote, jezik so obogatitev tako v 

socialnem kot ekonomskem in političnem smislu.« (Motik in Veljić, 2007, str. 15) 

 

2.3  Razumevanje kulturnih manjšin 

 
Omenili smo, da je po svetu malo držav, ki so kulturno enotne. Tudi Slovenija ne spada mednje. 

V Sloveniji so priznane avtohtone kulturne manjšine, kot so italijanska in madžarska skupnost 

in Romi, ampak je tudi naša država kulturno mnogo bolj raznolika. Omeniti moramo migracije 

delavcev iz Albanije in Bosne in Hercegovine, ki so v našo državo prinesli tudi svojo vero in 

kulturo, ki se prenašata na svoje potomce. Izpostaviti moramo, da se pripadniki manjšine ne 

gibljejo samo v svojih skupnostih, ampak se družijo tudi s pripadniki drugih manjšin ali 

populacijo dominantne kulture. Posledično nastanejo različne kombinacije mešanih zakonov, 

kjer otroci živijo v precej nevsakdanjih socialno-kulturnih razmerah (Smolnikar, 2010). 

Težava večkulturnosti določenih družb in interkulturnosti kot dileme sodelovanja raznih 

socialno-kulturnih skupnosti se ne more združiti samo na odnose med skupnostmi, ki se 

razlikujejo po zunanjih znakih od drugih ljudi, na primer po jeziku, barvi kože, oblačenju, veri 

ali spolu. Take zunanje razlike so vedno manj predvidne, ko gre za uveljavljanje pripadnikov 

manjšin v večinski družbi (Resman, 2003). 

»Manjšine in ekonomsko šibkejše skupine in skupnosti so odrinjene na stran dogajanja, ker niso 

tekmovalne. Zanje je vedno manj upanja za komuniciranje s širšo družbeno skupnostjo, 

izključujejo se iz institucij, kjer je moč odločanja, ter izgubljajo možnost sodelovanja. Te 

skupine iščejo socialne stike z ljudmi skladne usode in z njimi razvijajo svoje vrednote, svoj 

način komuniciranja in ustvarjanja odnosov in vsega, kar še sodi zraven. Tako nastaja nova 

kulturna razslojenost družbe.« (Resman, 2003, str. 60) 

Socialno-kulturne manjšine ali skupnosti ne nastajajo samo s selitvami. Zaradi stalnega razvoja 

družbe in kulture nastajajo v sestavu določenega družbenega in kulturnega prostora nove 

družbe. Najsilovitejši pospeševalec družbenega razlikovanja, nastajanja novih socialnih 

skupnosti, vrednot, sistemov in kultur je danes tržno izvajanje in njegove vrednote, ki se 

povezujejo v ekonomsko razlikovanje (Smolnikar, 2010). 

Družbena dogajanja so v preteklih letih vrgla na površja družbe še vrsto obstranskih družbenih 

skupin, ki so bile stoletja izključene, danes pa se spopadajo za enakovredni položaj. Tudi te 

skupine ne spadajo pod rasne ali verske skupnosti, temveč se dogajajo znotraj vseh. To so na 

primer homoseksualci, feministke, transvestiti in drugi. Za svoj vzporedni družbeni status, 

družbo brez predsodkov ter vključevanje in sodelovanje na vseh ravneh družbe si pri nas 

prizadevajo pod vodstvom Urada za mladino RS (Resman, 2003). 

Shiffman (2005) je opisal multikulturalizem v Ameriki: »Včasih v multikulturalizmu prevlada 

nejasno poveličujoči duh in posledično toplo navdušenje ali pokroviteljsko občudovanje 

manjšin nadomesti resnično odprtost in sprejemanje izkušenj novejših ameriških priseljencev. 

Pogosto se zdi, da sodobni multikulturalizem nima drugega namena kot dobrodušno bratenje 

ali pravičniško ogorčenje nad neuspehi ameriške demokracije.« (Shiffman, 2005, str. 115) 
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Do tekmovalnosti, izločevanja in nestrpnosti lahko privede tudi pojav manjšin in socialno-

kulturnih skupnosti, kar ni dobro za napredek posameznika in družbe. Omenjenih je nekaj 

dejavnikov, zaradi katerih omenjamo interkulturnost oziroma multikulturnost. Razlike in 

drugačnosti človeka se najprej pokažejo v vrtcih in šolah. Multikulturna vzgoja ne bi smela biti 

zanemarjena s strani vzgojiteljev in učiteljev, tudi če v oddelku nimajo otrok iz drugih kulturnih 

okolij, muslimanov, Romov ali otrok iz mešanih zakonov. Ko govorimo o multikulturnosti, 

moramo podariti tudi vzpostavljanje vezi med otroki iz socialno šibkih družin, ob spoštovanju 

njihovih tradicij in veljave (Smolnikar, 2010). 

Kovač Šebartova (2003) se ukvarja s problematiko manjšinske skupnosti Romov: »Nemara 

velja v tej točki uvajanje logike multikulturnosti postaviti najprej kot načelno vprašanje. 

Ugotovili smo, da je zgrešenost uradne politike integracije v tem, da je – sicer najverjetneje 

nehotena, a vendarle – prikrita politika asimilacije. Sodobne mednarodne norme glede pravic 

manjšin, ki jih država mora spoštovati, asimilacije ne podpirajo. Ker imajo Romi kot etnična 

skupina pravice v razmerju do širše družbe, ki jih mora zagotavljati država (glede jezika, 

identitete, kulture itn.), se zdi logično, da je edino možno in sprejemljivo načelo integracije. 

Vendar je na načelni ravni lahko legitimno vprašanje, ali ne bi Romi svojih skupinskih pravic 

še učinkoviteje zavarovali, če se sploh ne bi vključevali v širšo družbo na organiziran način, ki 

ga regulira država? Ali ni vsaka integracija že asimilacija? Ali Romi nimajo pravice, če se tako 

odločijo, da živijo popolnoma ločeno od večinske družbe?« (Kovač Šebart, 2003, str. 35) 

Vloga posamičnih kultur je zelo pogojena. Vrednostno razumevanje kultur je možno dognati 

le, če se vanje vživimo, spoznamo in sprejmemo njihove kriterije ocenjevanja in jih s tega 

vidika poskušamo spoznati. Zgolj znanje o kulturi drugega pomaga pri vzpostavljanju 

povezanosti, kar kasneje omogoča, da se v komunikaciji ne pojavijo nasprotja. S tem naredimo 

korak k razvoju tolerance med posamezniki različnih ver, kulturnega in socialnega porekla in 

za razvoj njihovega medsebojnega sodelovanja ter kot osnovo za mirno življenje neenakih 

kultur v enaki družbi (Resman, 2003). 

Socialna integracija je ustrezen faktor ekonomskega in osebnostnega uveljavljanja 

posameznika iz kulturne manjšine. Lahko jo opredelimo kot proces, ko človek manjšine dosega 

vrednote dominantne (makro) kulture, brez da bi izgubil svojo osnovno kulturno istovetnost. 

Lastne kulture ne nadomesti z drugo, ker bi to veljalo za asimilacijo. Družbena integracija je 

postopek iskanja meje med izločevanjem posameznika iz sodobnega družbenega dogajanja in 

zaprtja v kulturni geto na eni strani in asimilacijo na drugi strani (Resman, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta            Valeriia Marianova: Kulturne razlike in vzgoja predšolskih 

otrok 

 

7 
 

3 MULTIKULTURNI DIALOG 

 
Osnovna sestavina medkulturnosti je  medkulturni dialog in je »proces, ki zajema odprto in 

spoštljivo izmenjavo mnenj med skupinami z različnim etničnim, kulturnim, verskim in 

jezikovnim ozadjem in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 

Zahteva svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi, ter tudi pripravljenost in zmožnost 

poslušati mnenja drugih. Medkulturni dialog prispeva k političnemu, socialnemu, kulturnemu 

in gospodarskemu vključevanju ter h koheziji kulturno raznolikih družb. Spodbuja 

enakovrednost, človeško dostojanstvo in občutek skupnega cilja.« (Bergant, Jazbec in 

Pogačnik, 2009, str. 16). 

Medkulturni dialog lahko opišemo kot razsežno in logično razpravo med ljudmi in družbami, 

ki prihajajo iz neenakih verskih, kulturnih, etničnih, in jezikovnih skupin. To je izmenjava 

mnenj, ki izvirajo iz medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Človek govori svobodno, 

spoštuje mnenja drugih in je pripravljen poslušati, kar drugi povedo (Vižintin, 2010). 

Umek (2010) razlaga, da je pri multikulturnem dialogu pomembno dejavno poslušanje 

miselnosti vseh ljudi, brez da bi jih obsojali, saj ima vsak posameznik možnost, da izoblikuje 

lastno stališče in se obenem nekaj nauči. Človek si na ta način izoblikuje lastno stališče in 

pogled na mnenja drugih, s katerimi se lahko strinja ali ne. Ko skušamo nekaj povedati, 

uporabljamo zlasti lastna mnenja, pripravljeni moramo biti prisluhniti tudi ostalim, povedano 

spoštujemo in odobravamo.  

Umek (2010) navaja tudi, da so enakopravnost, svoboda odločanja, toleranca, pravica do 

izražanja in spoštovanje človekovega dostojanstva osrednja vodila za vzpostavitev 

medkulturnega dialoga. Nujno je, da za medkulturni dialog pridobimo dovolj izkušenj in si 

vzamemo dovolj časa. Posamezniki morajo biti dovolj dovzetni, da se medkulturni dialog lahko 

učinkovito uresniči. V primeru, da si ljudje ne želijo vzpostaviti pogovora, ga v to ne moremo 

in ne smemo siliti. 

Predstavniki večinske narodnosti imajo težave že s sprejemanjem dejstev o manjšinski skupini, 

da imajo tudi te skupine lastno identiteto in navade, ki so jih pridobili  z običaji svoje družine. 

Delovanje medkulturnega dialoga je nujno potrebno zaradi pojava sovražnosti (Umek, 2010). 

 

3.1  Medkulturne kompetence 
 

Vrečer (2006) razlaga, da so medkulturne kompetence osnovni pogoj za učinkovit medkulturni 

dialog in dobro sožitje z drugimi kulturami. Pomembno je za prebivalce gospodujoče kulture 

in prišleke, saj so vsi soudeleženci medkulturnega dialoga. 

Medkulturne kompetence potrebuje vsak posameznik za dobro življenje v moderni družbi. 

Medkulturne kompetence posameznikom pomagajo spoznati pripadnike drugih kultur (Lukšič-

Hacin, Sardoč in Vrečer 2011). 

 

Lukšič-Hacin, Sardoč in Vrečer (2011, str. 56) so ugotovili, da vzgoja in izobraževanje za 

medkulturne odnose: 

- »zagotavlja enake možnosti in spoštovanje različnosti, 
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- omogoča večjo solidarnost med etničnimi, verskimi in kulturnimi posamezniki, kar 

omogoča spoštovanje med njimi, 

- pripomore k temu, da posamezniki, ki so izpostavljeni/drugačni, pridobijo znanje oz. 

občutek, da so sprejeti, vključeni in spoštovani.« 

Najpomembneje je zavedanje, da so znanje, vrednote in standardi naše lastne kulture 

enakovredni vrednotam, znanjem in standardom drugih kultur (Lukšič-Hacin idr., 2011). 

Kleinemas (2008) med medkulturne kompetence umešča še: 

- pozorno poslušanje in interes sogovornika, 

- empatijo, 

- refleksijo in 

- previdnost. 

Umek (2010) razlaga, da je pomembno, da so ljudje zmožni dojeti in spoznati občutke in 

potrebe drugih, in si znajo predstavljati, kako se nekdo počuti v nekem položaju in razumejo, 

da so ti občutki drugačni od lastnih občutkov. Pri tem morajo vsekakor zbrano poslušati in 

pokazati zanimanje za temo, ki jo sogovornik predstavi, obenem pa temo morajo tudi razumeti. 

Prav tako je besedna in nebesedna komunikacija ena izmed pomembnih lastnosti, kjer je 

potrebno biti previden, saj je le na ta način možno popraviti in spremeniti storjene napake, s 

tem pa se naredi komuniciranje še učinkovitejše. Vpričo vseh teh kompetenc moramo biti 

spretni tudi s kritično refleksijo, saj smo le na ta način zmožni začasno izključiti lastne 

negativne predsodke in čustva. Premišljeno moramo oceniti lastne vrednote, kulturo in prakse. 

Da bomo pri tem uspešni, moramo biti samovoljni in odločni, saj se izpostavljamo in soočamo 

z nečim novim, neznanim. 

 

3.2  Kompetence multikulturnega dialoga 

 

Bela knjiga medkulturnega dialoga (Umek, 2010) opisuje, da so glavne kompetence 

medkulturnega dialoga: 

- jezik, 

- demokratično državljanstvo in 

- zgodovina. 

Vzgojo za svobodno, tolerantno, pravično, vključujočo družbo, medsebojno razumevanje, 

pomoč in medkulturni dialog umeščamo v izobraževanje za demokratično državljanstvo 

(Umek, 2010). 

Prevladujočega jezika v državi, kjer živijo, se morajo naučiti člani manjšinskih skupin, saj se s 

tem udejstvujejo kot polnovredni člani skupnosti. Jezik v današnjem času ne predstavlja več 

velike ovire v meddržavnih pogovorih, saj mlajše generacije običajno govorijo pogovorno 

angleščino, kar zmanjšuje ovire (Umek, 2010). 

Umek (2010) navaja še, da  je pri učencih in študentih potrebno razvijati sposobnost analiziranja 

in interpretiranja podatkov s kritično aspiracijo na odgovoren pristop, kar se lahko doseže z 

dialogom in iskanjem faktov, ki izvirajo iz zgodovine in s pomočjo odkritega pogovora. Vse 

našteto spada v zgodovino, katero bela knjiga o medkulturnem dialogu umešča med eno izmed 

glavnih kompetenc medkulturnega dialoga. 
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3.3  Igre za medkulturni dialog 

 

»Igra je proces, ki z izvirnostjo, humorjem in močjo domišljije na posameznika vpliva 

sproščujoče, kar pomeni, da posameznik postane odprt za učenje, obenem pa se uči razumeti in 

sobivati s pripadniki okoli sebe. Gre za univerzalni jezik sporazumevanja, kjer nas moč 

domišljije povleče v drugo realnost – domišljijo. Učenje medkulturnega dialoga na ta način 

postane idealno prav skozi igro, saj se v njej srečujejo in igrajo prav vsi, ne glede na to, kako 

so si med seboj različni.« (Gornik, Kotnik, Pinosa, Repa, 2008, str. 71). 

Proti oblikam diskriminacije lahko vplivamo s pomočjo takšnih iger, ki se oblikujejo prav 

zaradi različnosti, ki se pojavljajo med kulturami. Posledično se zaradi večjega preseljevanja, 

kulturnih učinkov globalizacije, napredka informacijskih in komunikacijskih sredstev in drugih 

dejavnikov, naše kulturno okolje hitro spreminja in je v njem vse več različnosti. Našteto s seboj 

prinaša nove izzive, ki pa mnogokrat povzročijo strah in neodobravanje (Gornik idr., 2008). 

Ustrezne igre lahko postopke, ki se vzbujajo ob srečevanju ljudi različnih kultur, usmerijo v 

pozitivno bivanje med ljudmi. Tu gre zlasti za sobivanje in menjavanje pozitivne energije. Igre 

niso le za otroke, ampak tudi za vse tiste, ki želijo razumeti in se naučiti nekoliko več, so 

radovedni in odprti. Pedagoškim delavcem, voditeljem različnih skupin in animatorjem pa so v 

veliko pomoč. Tako se odrasli in otroci lahko trudijo biti ponosni na svojo kulturo, katero 

spoštujejo. S tem se krepi spoštovanje  do ostalih kultur, za katere so dovzetni (Gornik idr., 

2008). 

»Igre, ki vplivajo na medkulturni dialog glede na vse zapisano, spodbujajo načelo solidarnosti, 

strpnosti, sodelovanja in uporabo različnih situacij. Posamezniki se na ta način trudijo biti 

medkulturni, kar sproža medkulturni dialog med različnimi kulturami.« (Gornik idr., 2008, str. 

74) 
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4 MEDKULTURNA VZGOJA 

 
Sedmak in Ženko (2010) navajata, da z medkulturno vzgojo želimo izpolniti cilje 

medkulturnosti. Medkulturna vzgoja je pogoj za sprejemanje drugačnosti, spodbujanje 

večjezičnost posameznikov in družbe ter razvijanje vrednot, ki izvirajo iz načel vzgoje za 

mirnost. Evropske države so zato v zadnjem desetletju vzbudile razvoj medkulturne možnosti 

v vzgoji in izobraževanju. 

Otrok lahko zraste z medkulturno vzgojo v svobodoljubnega posameznika, ki spoštuje in pozna 

vsako kulturno skupino, otroku iz drugega kulturnega okolja pa odpira pot k razvoju pozitivne 

identitete, spoznavanju prevladujoče kulture, učenju jezika in omogoča nadaljnje izobraževanje 

(Marjanovič Umek, 2008). 

 »Medkulturna vzgoja želi posameznike naučiti prepoznavati razlike med lastno kulturo in 

drugimi kulturami ter vzpostavljati odnos do drugih kultur, v katerih je v ospredju sodelovanje 

s pripravljenostjo za dialog.« (Čančar, 2013, str. 39) 

 

4.1  Pozitivni pristop do drugačnosti 

 

Vsi ljudje po rojstvu spoznavamo določena pravila, ki se jih počasi naučimo že v ranem obdobju 

svojega življenja. Temu postopku pravimo socializacija, brez njega ne bi bili vešči preživeti v 

kulturi, ki nam je bila dana. Skupnost na svoje predstavnike prenaša neko sestavo vrednot in 

norm, ki je osnova kulture, obenem pa se ljudje naučijo razumeti in uporabiti simbole in znake, 

ki imajo od kulture do kulture drugačen pomen. Vsak človek je mešanica kulture, osebnih 

značilnosti in izkušenj, zato je pomembno, da se zavedamo, da kulturo živimo na različne 

načine (Brander, Cardenas, Abad, Gomes in Tayor, 2006). 

V moderni družbi se ljudje kot tudi družbene skupine vse več srečujejo z drugimi ljudstvi in 

etničnimi skupnostmi. Bistveno je, da se vse skupine, ki snujejo družbo, odločijo živeti 

enakovredno ne glede na privrženost, način življenja ali izvor. To pomeni, da se družba nauči 

postati medkulturna (Brander idr., 2006) 

Brander in drugi (2006, str. 75) navajajo: »družba lahko večkulturna ali medkulturna. Ko 

govorimo o večkulturni družbi, gre tu predvsem za različne kulture, etnične skupine, ki živijo 

na istem ozemlju, niso pa med seboj nujno v stiku. Pri takšni družbi se razlike obravnavajo kot 

slabost, kar pa lahko privede do diskriminacije. Medtem ko pri medkulturnih družbah govorimo 

o različnih kulturah, etničnih skupinah, ki živijo na istem ozemlju, med seboj pa sodelujejo in 

vsestransko priznavajo tako svoje vrednote kot tudi vrednote drugih. V tej družbi je vsak 

posameznik enako pomemben, kar pomeni, da je obravnavan enakopravno.« 

Otroci in mladi, so tisti, ki bodo v prihodnosti zagotovo živeli v medkulturnih družbah, zato je  

medkulturna vzgoja je namenjena njim (Brander idr., 2006). Otrokom moramo že v zgodnjem 

obdobju, ko začnejo obiskovati vrtec, individualne razlike prikazati kot nekaj izvirnega, 

pozitivnega, kar se lahko doseže predvsem s potekom dejavnosti, ki se vsebinsko povezujejo in 

da je otroku omogočeno nabiranje izkušenj, spoznavanje različnost med njimi in drugimi 

posamezniki okoli sebe. Na podlagi tega je omogočeno oblikovanje pozitivnega odnosa do 

drugačnosti (Turnšek, 2013). 

V Kurikulum za vrtce (1999) so opredeljeni cilji in načela, ki so vzajemna z medkulturno 

vzgojo. Cilji in načela govorijo o tem, da je potrebno formirati vse pogoje za celovitejše 
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izražanje in ozaveščanje razhajanj v družbi (nediskriminiranost glede na socialno in kulturno 

poreklo, spol, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo in svetovni nazor). Načelo 

enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki in načelo multikulturalizma omogočata 

pogoje za razvoj vsakega otroka pod enakopravnimi pogoji in upoštevata razlike v družbi (glede 

na socialno in kulturno poreklo, spol, svetovni nazor, itd.) ter upoštevata načela različnosti in 

multikulturalizma na nivoju selekcioniranih vsebin, pripomočkov in materialov, dejavnosti, ki 

otrokom preskrbijo izkušnje, da svet spoznajo z različnih vidikov (različne kulture, različne 

stvari, različni ljudje). 

 »Prav z medkulturno vzgojo želimo, da bi v sodobnem svetu bili pripravljeni sprejeti 

raznolikost in drugačnost, s čimer bi lahko postali medkulturna družba in ne večkulturna 

družba, kot smo to v 21. stoletju. Cilj medkulturne vzgoje je torej krepitev obojestranskih 

odnosov med različnimi družbami in med večinskimi ter manjšinskimi skupinami, s katerimi 

skrbimo predvsem za enakopravnost, ki ne vodi v marginalizacijo, za priznanje in spoštovanje 

različnih kulturnih manjšin ter za mirno reševanje sporov oz. konfliktov.« (Brander idr., 2006, 

str. 81) 

 

4.2  Medkulturno učenje 

 

»Medkulturno izobraževanje lahko opredelimo kot ideal, ki stremi k ustvarjanju izobraževalnih 

možnosti, ki so za vse učence enake. Temelji na upoštevanju drugačnosti posameznih kultur in 

je posledica učinkovite spremembe šolskega okolja. Bolj kot druge spoznamo in jih razumemo, 

bolj jih tudi spoštujemo.« (Zorec, 2009, str. 51) 

Gorski (2008) razlaga, da v slučaju družbene neenakopravnosti in nepravičnosti ne smemo 

govoriti o medkulturnem izobraževanju, saj gre v takem slučaju za neenakopravnost in 

nepravičnost, ki vodilnim ohranja moč. Naglašuje, da za učenje in niti za medkulturni dialog ni 

dovolj dobro razumevanje drugačnosti, dobri nameni ter kulturno zavedanje. 

Umek (2010) je medkulturno učenje definiral kot postopek družbene vzgoje, katere cilj so 

pozitivni odnosi med posamezniki in skupinami iz različnih kulturnih okolij. Bistveni namen 

tovrstnega učenja je boj proti pomislekom in odobravanje človekovega dostojanstva, enakosti 

in spoštovanje kulturnih identitet. 

Dolžnost pedagogov in izobraževalnih ustanov je, da mlade vodijo in zagovarjajo pri 

pridobivanju in oblikovanju pogledov in jim pomagajo pridobiti in razumeti vrednote, ki so 

pomembne za svobodoljubno življenje. Zgled otrokom in učencem je pedagog s svojo 

predanostjo in resničnim izvajanjem tistega, kar poučuje (Vižintin, 2010). 

Ločimo najmanj šest funkcij vključevanja različnosti, in sicer (Lukšič-Hacin in drugi, 2011, str. 

64): 

- »integracijsko funkcijo (z vključevanjem različnosti dajemo skupnosti občutek 

pripadnosti in medsebojne povezanosti), 

- zagotavljanje pravičnosti, 

- kultiviranje vrlin (z izpostavljanjem različnosti med posamezniki krepimo strpnost in 

medsebojno spoštovanje ter solidarnost), 

- pragmatično funkcijo (različnost ni opredeljena kot nekaj izključno pozitivnega), 

- razvijanje samospoštovanja (z vključevanjem različnosti v vzgojo in izobraževanje 

posamezniku, ki je različen, omogočimo, da krepi svoje samospoštovanje), 
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- epistemološko funkcijo (s pridobivanjem novih informacij o posamezni obliki 

različnosti spoznavamo različnost in s tem ovržemo predsodke in stereotipe o drugih, ki 

so drugačni)«. 
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5 MULTIKULTURALIZEM V VRTCIH 

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

navajata na sprejemljive načine vključevanja v skupnost, s čimer je neposredno povezana 

vzgoja za strpnost, solidarnost in odgovornost.« (Krek, 1997, str. 18.) 

Ob zaporednem spoznavanju samega sebe in bližnjega družbenega okolja je pri razjasnitvi 

področja družba pomembna tudi vloga vključevanja v širše družbeno okolje, kar pomeni tudi 

vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno kulturo in narodno tradicijo 

je potrebno že zgodnje informiranje z drugimi civilizacijami in kulturami (s tradicijami, z 

življenjskimi navadami, s praznovanji, z običaji, idr.), kar je osnova za spoštovanje drugačnosti 

in vzgajanje medsebojne strpnosti (Kurikul za vrtce, 1999). 

Osnoven del kulture se odvija z učenjem otrok od otrok. Učenje je mišljeno predvsem za igrami, 

pesmicami, rimami, šaljivkami, ugankami, besednimi igrami, prstnimi igrami, pravljicami, 

pripovedkami, izštevankami in podobnimi dejavnostmi, ki so preživele kot skupna dediščina 

skozi generacije in zaznamujejo pomemben del življenja, dela in aktivnosti v vrtcu (Strmole, 

2015). 

Pomembno vlogo v vrtcu imajo temeljne otrokove in človekove pravice (Marjanovič Umek, 

2001, str. 49): »Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih 

človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja 

zasebnosti. Hkrati pa morajo vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti 

razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in 

nediskriminiranosti (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno 

konstitucijo itn.). Zato mora otrok osvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki 

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

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

Pri področju jezika je potrebno omeniti: »Izrednega pomena je poznavanje in veščost v 

komunikaciji, zmožnost razumevanja in izražanja (v najširšem pomenu besede) v slovenskem 

jeziku in v tujih jezikih.« (Krek, 1997, str. 20) 

»V Kurikulu za vrtce (1999) sta na več področjih dejavnosti poudarjena multikulturalizem in 

multikulturna vzgoja. Najbolj se kažeta pri področju družbe, jezika in umetnosti.« (Marjanovič 

Umek, str. 145–146). 

ima Pri multikulturni vzgoji ima pomembno vlogo jezik, saj veliko prispeva k spoznavanju 

lastne kulture, oblikovanju posameznikove identitete in sprejemanju drugih kultur. Pomen 

jezika je kulturno pogojen, jezikovne oblike in strukture pa imajo kulturno zgodovino. Raba 

jezika v raznih razmerah omogoča preseganje egocentričnosti, večjo socialno fleksibilnost in 

miselnost ter preseganje neposredne sedanje izkušnje (Marjanovič Umek, 2001). 

Pri vključevanju otrok drugih kultur v vrtec ni predvidenega zakonsko posebnega časa za učenje 

slovenščine, je pa v uvodu Kurikuluma za vrtce (1999, str. 4) napisano: »da mora biti tistim 

otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, namenjena posebna pozornost, da lahko 

nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine«. 

»Tudi pri načrtovanju in izvajanju praznovanj v vrtcu lahko vključimo multikulturno vzgojo. V 

posameznih kulturah in skupnostih različno praznujejo obletnice in druge pomembne dogodke. 

Nekateri sploh ne praznujejo rojstnih dni, zato ne smemo biti užaljeni, če nekdo kljub povabilu 

ne bo prišel na našo zabavo. Tudi prehranjevalne navade so pri posameznih kulturah različne, 

tako kot tudi čestitke in pozdravi. Praznovanje je izjemna priložnost za spoznavanje različne 
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glasbe, plesov, rajalnih iger, ki se razlikujejo od države do države in od področja do področja 

(tudi na različnih koncih Slovenije so različne).« (prav tam, str. 149.) 

Vzgojiteljica lahko za teme, ki vključujejo multikulturnost, uporabi vsakodnevne situacije (z 

igrami in igračami, kot so npr. punčke druge rasne skupine, s knjigami o drugih kulturah itd.). 

Vsekakor pa morajo načrtovati del multikulturnih tem. Pri načrtovanih temah vzgojiteljica 

lahko skupaj z otroci druge narodnosti ali kulture predstavi nekaj elementov njihove kulture, 

povabi lahko starše otroka druge narodnosti, da predstavita njihovo kulturo, vzgojiteljica lahko 

pripravi slovenski, albanski, madžarski, angleški ipd. dan v vrtcu (Strmole, 2015). 

 

5.1 Dokumenti in pravna izhodišča 
 

Kurikulum za vrtce je osnova za načrtovanje dela v vrtcu , saj vsebuje načela in cilje predšolske 

vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, sprejet s strani Strokovnega sveta 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje leta 1999 (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kurikulum za vrtce pri več dejavnostih daje velik poudarek medkulturni vzgoji. Med njimi je 

zagotovo področje družbe, sledita tudi umetnost in jezik. Vključuje načelo enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, ki predpisuje (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 6): 

- »omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka − upoštevanje 

značilnosti starostnega obdobja, 

- upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 

- strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenju in delo rednih 

oddelkov otrok v vrtcih, 

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

nadzor …) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

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

in materialov, ki naj bi otrokom omogočali izkušnje in spoznanja o različnosti sveta 

(stvari, ljudi, kultur)«. 

Vižintin (2010) navaja, da so poleg modela medkulturne vzgoje in izobraževanja Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole najbolj izpopolnjen izbor konkretnih praks za 

uvajanje medkulturnosti v vrtce. Določajo predvidevanja in odločitve za vključevanje otrok iz 

drugih kulturnih okolij in njihovih staršev ter na podlagi tega pomagajo strokovnim delavcem 

v vrtcih, šolah in dijaških domovih pri planiranju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki tujci. 

Z zakonskimi izhodišči smo seznanjeni na začetku, potem pa so predstavljena splošna izhodišča 

in načela za integracijo. Osem vsebinskih sklopov je v prilogi, v katerih so zapisane zamisli, 

napotki in predlogi za izvedbo načel, ki jih določajo smernice. Sklopi se delijo na (Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012, str. 33): 

- »pripravo na vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja − vključitev 

otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, 

- obseg, oblike in načine prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela − slovenščino kot 

učni jezik; 

- skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev − sodelovanje s starši, 

- kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev.« 
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Marjanovič Umek razlaga, da je zadnji dokument Priročnik h kurikulumu za vrtce, ki je bil 

zasnovan na podlagi Kurikuluma za vrtce in je prav tako narodni dokument z razumljivim 

nadaljevanjem. Ponuja primere vsem strokovnim delavcem in izhodišča, ki so v pomoč pri 

sledenju otrokovega razvoja, planiranja in izvajanja dejavnosti. V priročniku je v enem izmed 

poglavij opisana medkulturnost in medkulturna vzgoja, kjer sta navedena pojma razložena, kar 

pa je najpomembneje, da je v njem predstavljena funkcija medkulturnosti v predšolskem 

obdobju (Marjanovič Umek, 2008). 

 

5.2 Delovanje medkulturno kompetentnega vzgojitelja 
 

Vzgojno-izobraževalnem sistemu opredeljuje medkulturnost kot eno od osrednjih kompetenc 

modela za uspešno vključevanje otrok priseljencev in razvijanje medkulturne družbe v 

pedagoško-didaktično načelo in učitelja z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo. Institucija in 

vsi zaposleni naj bi izpopolnjevali enakopraven odnos med različnimi družbami ter se zavedali 

vloge načela »drugačen je enakopraven«. Celoten vzgojno-izobraževalni proces bi morala 

prevzemati medkulturnost. Soočati bi se morali s stereotipi, predsodki, diskriminacijo v 

(šolskem) okolju, biti bi morali dejavni državljani, ki stimulirajo razvijanje medkulturne vzgoje 

in izobraževanja in se zavedajo, da je učenje in vključevanje drugega jezika dolgoleten 

postopek, zlasti pa bi morali izpopolnjevati medkulturno dejavnost, tako pri sebi kot pri učencih 

(Vižintin, 2013). 

»Zgodnje obdobje je najbolj učinkovito za razvoj pozitivne identitete, kulturnega zavedanja in 

socialnih kompetenc. Z medkulturno vzgojo odpiramo otrokom pot do razumevanja samega 

sebe, poznavanje domačega kraja, lastne kulture in nacionalne tradicije, hkrati pa jih 

seznanjamo z drugimi kulturami in razvijamo njihovo občutljivost do drugih. Otroku iz druge 

kulturne pripadnosti pa medkulturna vzgoja omogoča spoznavanje samega sebe, usvajanje 

jezika dominantne kulture ter interakcijo in participacijo v njej. S tem mu ponudimo »odskočno 

desko« za nadaljnje izobraževanje in delovanje v dominantni kulturi. Da se medkulturna vzgoja 

in medkulturni dialog razvijata v predšolskem obdobju, pa je odvisno od medkulturne 

zmožnosti vzgojitelja in njegovega odnosa do nje.« (Vrečer, 2012, str. 83). 

Vrečer in Borka Kucler (2010) navajata, da vzgojitelj mora vedeti, da so vse kulture 

enakopravne in obogatitev za vsako družbo. Vzgojitelj mora sprejeti in spoštovati vse etnične, 

kulturne in jezikovne skupnosti. Zavedanje pa mora projicirati na vse otroke v skupini. Načelo 

iz Kurikuluma za vrtce pravi, da je potrebno omogočanje enakovrednih pogojev za najboljši 

razvoj vsakega otroka, upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, profesionalno čim 

širše in prilagodljivo zagotavljati pogoje za stalno ali občasno integracijo predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami v življenje in delo rednih oddelkov v vrtcu, upoštevanje skupinskih razlik 

in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Vižintin (2013) razlaga, da je zelo pomembno, da vzgojitelj nima predsodkov in stereotipov do 

otrok z določeno kulturno privrženostjo, kljub temu, da se posamezniki zelo težko 

spoprijemamo z njimi, saj se ti razvijajo v podzavesti pod vplivom družbe. Z usposabljanjem, 

izobraževanjem in s pogovorom pa lahko človek svoje stereotipe in predsodke ozavesti in jih 

premaga (Vižintin, 2013). 

 »Vzgojitelj mora imeti jasno postavljena in izražena pričakovanja do vseh otrok, ki so v osnovi 

usklajena s pričakovanji staršev ter opremljena z ustrezno mero zaupanja v njegove zmožnosti 

in čustveno oporo.« (Marjanovič Umek, 2008).  
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Vzgojitelj se mora zavedati, »da je vključevanje in učenje jezika okolja večplasten proces in 

soodvisen od mnogih dejavnikov, a je uspešnejši, če dobijo otroci priseljenci ustrezno podporo« 

(Vižintin, 2013, str. 161).  

Naprej mora imeti vzgojitelj razvite medkulturne kompetence in biti medkulturno ozaveščen, 

da lahko spodbuja medkulturni dialog v vrtcu. Zato se morajo na področju medkulturnih 

kompetenc vzgojitelji in drugi strokovni delavci nenehno usposabljati (Vrečer in Borka Kucler, 

2010). 

 

5.3  Načelo multikulturalizma 
 

Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma: 

- »omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanje 

značilnosti starostnega obdobja, 

- upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 

- strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo rednih 

oddelkov v vrtcih, 

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

nazor ipd.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

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

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

(stvari, ljudi, kultur).« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12). 

 

5.4  Večkulturni oddelek 

 

Skupina, v kateri so otroci pripadniki različnih kultur, še ne pomaga pri sožitju in ne odpravlja 

pomislekov o posameznikih drugih kultur. S posameznimi temami v skupini, npr. države ali 

kulture našega sveta, otrokom ne primaknemo »problema« večkulturnosti. Otroci bolje 

razumejo, če vsebino čustveno podoživijo. Pri tem nam pomagajo posamezniki, ki so posredno 

ali neposredno vključeni v pojav emigracije (priseljenci ali njihovi potomci v naši okolici) 

(Motik in Veljić, 2007). 

Tradicionalni in storilnostni model vzgoje bo ohranjal vzgojitelj, ki v obravnavane teme ne bo 

vključil prisotnost beguncev, priseljencev ali njihovih potomcev, ki bi iz svojega pogleda lahko 

obogatili znanje in ozaveščanje omenjene težave. Prav tako bo temu  prilagojena vrtčevska 

kultura, ki bo v ospredje postavljala avtoriteto, tekmovalnost, disciplino, delavnost, ne pa tudi 

zaupanja in medsebojnega spoštovanja. V takšni skupini ne bo možnosti za odprava predsodkov 

in nesporazumov, ki izhajajo iz jezikovne in kulturne različnosti (Motik in Veljić, 2007). 

To bo skupina posameznikov. Ljudje iz različnih kultur bodo prisotni, vendar ne bo stikov med 

njihovimi kulturami. V takšni skupini bo obstajalo nelagodje drugačnega posameznika pa tudi 

predsodki na ravni ogovarjanja, izmikanja, kar lahko vodi do nasilja, ki se  pokaže v odnosu do 

drugih ali do sebe (Motik in Veljić, 2007, str. 19). 
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5.5  Medkulturni oddelek 

 

Motik in Veljić (2007) razlagata, da različne možnosti za samopotrditev posameznika lahko 

dosežemo z različnimi načini vzgoje   in potekajo v različnih situacijah. Interakcijsko-

komunikacijski vidik je vedno bolj poudarjen s strani sodobnega pristopa na področju 

vzgojnega dela, katerega vrednoto predstavljajo stiki vzgojitelja z otroki in stiki med otroki. 

Tovrsten pristop daje pogoj enakopravne udeležbe vseh. Omogoča tudi vzpostavitev 

medčloveških razmerij, ki so v vzgojnem procesu osnovni namen vzgojnega delovanja. »Če 

vzgojitelj ob temi npr. naše sosednje države zraven informacij, ki jih je sam poiskal, povabi še 

otroke, da povedo lastne izkušnje, izkušnje svojih prednikov ali sorodnikov, bo dodal vsebini 

novo dimenzijo. Tako bodo otroci lahko doma vprašali svoje prednike ali sorodnike, ki so se 

preselili v Slovenijo, in tudi tiste, ki so se preselili iz Slovenije v katero drugo državo. Oddelek 

bo ob tem razvijal kulturo sodelujoče skupnosti, v kateri so pomembni medsebojno spoštovanje, 

strpnost, zaupanje, solidarnost in medsebojna podpora.« (Motik in Veljić, 2007, str. 32). 

 

5.6  Cilji medkulturnosti 

 

Najpomembnejši cilji, ki si jih vzgojitelji po navadi zadajo, so (Motik in Veljić, 2007, str. 34–

35: 

- »opazovanje drugačnosti, težav in izzivov večkulturne in medkulturne skupnosti ter 

njihovo pravilno razumevanje; 

- seznanjanje z zgodovinskimi značilnostmi izvorne države in migracijami (izseljevanjem 

iz izvorne države in priseljevanjem v našo državo) ter ocenjevanje posledic;  

- zaznavanje predsodkov, ki obstajajo v našem okolju do drugih oziroma priseljencev, in 

kritično presojanje medijskih sporočil; 

- prepoznavanje jezikovnih težav priseljencev in pomoč pri odpravljanju teh težav; 

vrednotenje in spodbujanje izzivov dvojezičnosti oziroma večjezičnosti pri otrocih 

priseljencev; 

- razvijanje razumevanja in osnovnih znanj jezika porekla, spoznavanje kulture porekla 

in drugih socializacijskih prvin otrok priseljencev; 

- spodbujanje medkulturnega pedagoškega delovanja v vrtcu z vsemi otroki in 

spodbujanje učenja otrok v večkulturnih skupinah; 

- razvijanje razumevanja za vedenjske vzorce, pogojene z razlikami v kulturi; 

- spodbujanje strpnosti med otroki kljub razlikam ter priprava na življenje v večkulturni 

skupnosti; 

- zavestno odpravljanje strahu pred drugačnimi, tujci (ksenofobija); prestopanje meje 

egocentrizma, etnocentrizma in evrocentrizma; 

- demokratizacija družbe v širšem pomenu besede.« 

 

V Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 50) so predstavljeni globalni cilji: 

- »doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti 

in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.; 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi; 
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- oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi 

navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami; 

- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik; 

- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in 

okolje, družba in kultura v času spreminjajo; 

- možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami.« 

-  

Ob globalnih ciljih pa imamo tudi konkretne cilje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 50–51): 

- »otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, 

nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.); 

- otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma; 

- otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi 

in enakovrednost vseh; 

- otrok spoznava, kako je zgrajena družba in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, z delovnimi, s kulturnimi okolji itn., spoznava različne 

praznike in običaje; 

- otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo; 

- otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti; 

- otrok razvija zanimanje in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja.« 
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6 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE IMPLIKACIJE 

 
Upoštevati moramo dogovor o osvojenih spretnostih, temeljnih vrednotah, medsebojnega 

komuniciranja in možnosti participacije, da bi lahko govorili o multikulturni vzgoji v vrtcih in 

šolah. S poznavanjem jezika komunikacije, temeljnimi vrednotami in participacijo naj bi se 

ukvarjali vsi, ki so v vzgojnem in šolskem socialnem prostoru. Tudi vsi otroci, pripadniki 

manjšine in večine naj bi sprejeli omenjena načela, saj bodo drugače otroci manjšine doživljali 

raznovrstne ovire (Resman, 2003).  

»Interkulturna vzgoja in izobraževanje bosta v šolskih (institucionalnih) pogojih pozornost 

usmerila v razvijanje socialne kohezije, v iskanje ravnotežja med vzgojo za različnost in vzgojo 

za enakost, vzgojo, katere namen bo ohranjati in razvijati identiteto ter ponos posameznikovega 

kulturnega, socialnega in drugega izvora, hkrati pa želita v učencu razviti tiste socialne odlike, 

znanje in sposobnosti, ki mu bodo omogočili enakovredno vključevanje v obstoječi sistem 

družbenih institucij.« (Resman, 2003, str. 64). Večkulturnost vrtcev in šol bi morala biti 

predstavljena kot prednost in ne slabost. Posamezniki, ki so spoznavali in osvajali različne 

kulture, so duhovno strpnejši, bogatejši in bolj razumejo posameznike, ki jim niso enaki in lažje 

navezujejo veze med ljudmi. Enako je tudi pri otrocih. Otroci in učenci, ki uspešno navezujejo 

stike z otroki iz druge kulture, lažje navežejo stike in sprejemajo ljudmi, sprejemajo pa tudi 

posebnost in so lahko bolj obetajoči pri učenju (Resman, 2003). 

Značilna vzgoja za interkulturno vzgojo je strpnost in sodelovanje med različnimi socialnimi in 

kulturnimi skupinami ter skupnostmi. Interkulturna vzgoja vpliva na oblikovanje 

posameznikovih osebnostnih lastnosti, s katerimi se bo posameznik sposoben dvigniti nad svojo 

kulturno »sebičnost« in dosegel nekakšno »transkulturnost«. S tem je mišljen razvoj takih 

osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki človeku omogočajo prestopanje meja svojega 

kulturnega okolja in formira vrednote, s katerimi se dvigne in sodeluje pri nastajanju kulture, v 

kateri bi predstavniki različnih kulturnih vrst iskali in postavljali enoten sistem vrednot, ki bi 

omogočale ekvivalentno sodelovanje ljudi. »Transkulturnost« ni samo obveznost, ki je 

naslovljena na predstavnike kulturnih manjšin (Smolnikar, 2010). 

Vprašanje interkulturne vzgoje za šolsko vzgojno-izobraževalno delo je potrebno obravnavati 

na dveh razdaljah (Resman, 2003, str. 65): 

- »na interpersonalni relaciji, to je relacija otroka/učenca manjšine do šole, šolskega dela, 

kurikuluma, do učiteljev, učencev in staršev ter drugih; 

- na intrapersonalni (notranji) ravni, to je z vidika oblikovanja njegovih stališč, 

prepričanj, ravnanj.« 

»Interkulturnost, integracija in inkluzija so pojmi, ki spadajo skupaj, se združujejo in so 

nasprotni pojmom segregacija, rasizem, evgenike, verska, rasna, spolna in socialna nestrpnost.« 

(Resman, 2003, str. 65) 

 

6.1 Razvoj multikulturnega dialoga v skupini in sistemska podpora  
 

Vižintinova (2011) je za kvalitetno strokovno in sistemsko podporo pri uspešni integraciji otrok 

drugih kultur opredelila naslednje dejavnosti: »ustanova in zaposleni naj omogočijo otroku in 

staršem priseljencem uvajalnico, učitelj naj pripravi razredno skupnost na sprejem otroka 

priseljenca, pripravi naj pouk slovenščine kot drugega jezika, otrok naj ima dve letni 

prilagojeno preverjanje in ocenjevanje, za otroka priseljenca naj se izoblikuje individualiziran 
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program, dostopen za vse učitelje, otrok naj se spodbuja in vključuje v dodatne popoldanske 

programe ter nagovarja k medvrstniški pomoči.« (Vižantin, 2011, str. 54) 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) opredeljujejo, da vzgojitelj 

mora biti paziti na sproščeno integracijo v vrtec. Otroku iz drugega kulturnega okolja in 

njegovim staršem je potrebno prikazati delovanje vrtca in njegove oddelke ter jih spoznati s 

pravicami in dolžnostmi, ki jih v vrtcu določajo. Jevšnik Vah (2010) razlagata, da je prav tako 

pomemben tudi vpliv prostora oziroma okolja. Da se otrok in starši v vrtcu počutijo varno in 

domače, morata biti vrtec in igralnica medkulturno obarvana. Besedila in napisi naj bodo tudi 

v jeziku otroka tujca. Otrok tujec naj se uvaja, kot se uvajajo najmlajši otroci v vrtcu, da počasi 

spozna vrtec in otroke. Strokovne delavce v vrtcu ne smemo pozabiti obvestiti o temeljnih 

kulturnih in družbenih posebnostih države otroka tujca. Za gradnjo pozitivne identitete in razvoj 

medkulturnih kompetenc pri otrocih ima pomembno vlogo sporočilo igralnice in vrtca. 

Igralnice naj bi bile opremljene tako, da ponazarjajo različne kulture s poudarkom različnosti 

kot nekaj vsakdanjega. 

V medkulturni vzgoji ima jezik pomembno vlogo, saj je nujen pri oblikovanju lastne identitete 

vključevanju v tradicijo naroda, identifikaciji z lastno kulturo, ter spoznavanju in sprejemanju 

drugih kultur (Marjanovič Umek, 2008). Čančar (2013) navaja, da je pri otrocih, ki se ob 

maternem jeziku učijo še jezika okolja, potrebno spodbujanje učenje maternega jezika za lažje 

učenje jezika prevladujoče kulture. 

Turk in Sivec (2012) razlagata, da se mora vzgojitelj zavedati, da mora otroku tujcu zagotoviti 

občutek sprejetosti. Otroku tujcu mora na začetku vzgojitelj ponuditi več aktivnosti, s pomočjo 

katerih se bo počutil uspešen in kompetenten, ter aktivnosti, ki ga bodo spodbujale k izražanju 

na različne nebesedne načine. 

Otrok tujec naj se pogovarja z vrstniki oziroma odraslimi, prav tako naj ima na razpolago veliko 

knjig in slikanic, ki si jih lahko ogleduje (Turk in Sivec, 2012). 

Kot pomoč pri vzpostavljanju začetne komunikacije lahko vzgojitelj zase pripravi najnujnejši 

besedni slovar z nezapletenimi izrazi v maternem jeziku otroka tujca (Smernice za vključevanje 

otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). Jevšnik Vah (2010) navaja, da so večjezične knjige 

učinkovit predlog. Vzgojitelj bere zgodbo v maternem jeziku in slovenskem jeziku otroka iz 

drugega kulturnega okolja (npr. večjezična knjiga O Jakubu in muci Mici ali Novoletna 

smrečica Barbare Hanuš). Vzgojitelj lahko skupaj z otroki nariše poznano zgodbo in napiše 

besedilo v dveh jezikih. Tako otrok tujec razvija pozitivno identiteto in krepi samozavest v 

prevladujoči kulturi, ostali otroci pa odkrivajo drugo kulturo. 

Igralni kotički, v katerih otroci s pomočjo igre z igračami, predmeti in orodji razvijajo spretnosti 

in znanja, so prijetni. Izdelamo jih lahko za razvijanje medkulturnih spretnosti (Kastelič, 2015). 

Izdelamo lahko igralne kotičke raznih držav. Sleherni igralni kotiček naj ima napis države v 

jeziku države in slovenskem jeziku, na zemljevidu pa naj bo dana država obarvana. V kotičku 

so lahko postavljeni spomini s slikami z značilnostmi države ali ljudi, značilne obleke določene 

kulture, sadja, živali in druge stvari. V njem so lahko tudi lutke, sestavljanke z značilnostjo 

države, denar z blagajno, primerne rasi, kuharski kotiček s tradicionalno hrano in priborom, 

večjezične knjige, slike določene države itd. (Zgonc, 2015). 

»Dobro bi bilo, da bi vzgojitelj v načrtovane dejavnosti dodajal vsebine za spodbujanje 

medkulturne vzgoje. Pri nekaterih področjih je mogoče vključiti več medkulturnih vsebin, pri 
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drugih manj. Dejavnost je treba izvajati tako, da bi v njej lahko deloval tudi otrok z drugačno 

kulturno pripadnostjo.« (Vrečer in Borka Kucler, 2010, str. 67). Hmelak in Lepičnik Vodopivec 

(2015) pravita, da se ne sme pozabiti na izvajanje multikulturalizma skozi vsakodnevno rutino, 

kot so hranjenje, umivanje, počitek in prosta igra. Na otroke namreč bolj vplivajo nenačrtovane 

dejavnosti in dogajanje v dnevni rutini, kot načrtovane dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»Če ima vrtec zaposlene vzgojitelje z lastno izkušnjo preseljevanja, so lahko bogat vir za razvoj 

medkulturnosti in pomoč otroku iz druge kulturne pripadnosti. Vzgojitelj lahko s svojim 

znanjem in izkušnjami pripomore k uspešnejšemu vključevanju otrok priseljencev in njihovih 

staršev.« (Milharčič Hladnik, 2011b). 

»Spremljanje otrokovega razvoja je pomemben element učno-vzgojnega procesa, ki ga je treba 

skrbno načrtovati. Z opazovanjem skušamo ugotoviti trenutne zmožnosti, posebnosti, potrebe 

in interese vsakega posameznika, da izvajamo dejavnosti in pomoč, ki ga bodo pritegnile in 

omilile njegov primanjkljaj.« (Turk in Sivec, 2012, str. 88) 

»Tako bomo lahko pri otroku priseljencu spremljali jezikovne zmožnosti, socialne interakcije 

in optimalni razvoj, sami pa pridobili povratno informacijo o svojem delu. Če se otrok 

priseljenec uspešno vključuje in komunicira z drugimi otroki, bomo pridobili povratno 

informacijo tudi o uspešnosti razvijanja medkulturne komunikacije pri njih.« (Turk in Sivec, 

2012, str. 92) 

Vižintin (2013) pravi, da  povzetek njegovega modela medkulturnega vzgojitelja, dopolnjen s 

Kurikulumom za vrtce, Priročnikom h Kurikulumu in strokovno monografijo, Smernicami za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtec in šole, ter z drugimi dokumenti, je primeren za 

integracijo otrok tujcev in njihovih staršev ter razvijanje medkulturne spretnosti pri otrocih in 

medkulturne družbe. 

 

6.2  Interkulturna vzgoja in družinska socializacija  

 

Pri interkulturni vzgoji gre tako kot pri integraciji tudi za to, da bi šolske vzgojno-izobraževalni 

zavodi omogočili otrokom manjšin in večine razvoj, ki bi spoštoval njihov izvor, obenem pa bi 

vzpostavili vzajemnost med različnimi skupinami (Resman, 2003). 

»Interkulturna vzgoja je proces, ki je tesno povezan s socializacijo, to je procesom, ki je 

usmerjen v dve smeri: na eni strani posameznika utrjuje v njegovi ožji socialni in kulturni 

skupnosti (družini in sorodstvu), hkrati pa ga povezuje, prilagaja širši (večinski) kulturi.« 

(Resman, 2003, str. 66) 

Na otrokov psihosocialni razvoj zelo vplivajo družina s svojo kulturo in sorodstvene vezi s 

svojimi navadami, običaji in prepričanji. V družini (ožji in širši) odrasli s svojimi medsebojnimi 

odnosi vplivajo na spoznanja, čustva in vedenje otrok. Pri medosebnih odnosih in obveznostih 

med družinami prihaja do velikih razlik. V posamičnih kulturah in družinah je v ospredju 

avtonomnost družinskih članov, v drugih pa poveličevanje sorodstvenih vezi. Takšne razlike so 

v Sloveniji opazne tudi med tistimi, ki so po nacionalnosti Slovenci, in tistimi, ki izvirajo iz 

nekdanjih jugoslovanskih republik (Smolnikar, 2010). 

»Eno od najpomembnejših sredstev socializacije otrok in šolskega dela je osvajanje jezika. 

Otrok, ki ne bo obvladoval jezika, ki prevladuje v okolju in šoli, se bo slabše odzival in 
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vključeval v to okolje, pogosteje bo doživljal nesporazume z vrstniki, ne bo se počutil njim 

enakovrednega, zniževala se bo njegova motivacija in podobno. Zaradi jezikovnega 

primanjkljaja bo otrok zavrt. Jezik je tudi sredstvo do učnega uspeha otroka. Od obvladovanja 

jezika večine je zelo odvisna prihodnost otrokovega razvoja, njegovega vzgojnega in šolskega 

dela ter uveljavljanja v širšem socialnem prostoru. Brez dobro osvojenega jezika ni mogoče 

uresničiti sporazumevanja, brez tega pa ni možna niti soudeležba. Zato ni vseeno, ali je 

otrokovo družinsko socialno okolje revno, ali se uporablja samo narečje, jezik manjšine (npr. 

romščina, albanščina, srbščina, makedonščina itn.) ali pa se v družini govori v knjižnem jeziku. 

Otrok, ki obvlada samo svoj materni jezik, ki ni jezik socialnega okolja, v katerem družina živi, 

ali pa narečje, se bo socialno aktivneje vključeval v družbo šele, ko bo v družbi z vrstniki iz 

podobnega socialnega okolja, ko se bo po pouku iz šole vračal v svoje družinsko in sorodstveno 

okolje.« (Resman, 2003, str. 66–67) 

»Oblika družine, vloge, jezik in duhovnost so dejavniki družine, ki oblikujejo otrokov 

psihosocialni razvoj, otrokovo samopodobo in etično identiteto, to je uglašenost otrokovega 

zaznavanja, razmišljanja, občutenja in ravnanja, kot ga pričakuje njegova družina. Etična 

identiteta v kulturno pluralni družbi pa poleg vidika nase v svoji kulturni skupnosti zahteva tudi 

razvoj odnosa do članov drugih skupnosti in kulture drugih. Iz tega izhaja vzgojna in šolska 

interkulturna vzgoja.« (Resman, 2003, str. 67) 
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7 Z IGRO DO SPREJEMANJA IN STRPNOSTI DRUGAČNOSTI 

 
»Vzgoja je lepo in odgovorno poslanstvo, zaupano staršem, poklicnim vzgojiteljem, učiteljem 

in vsem, ki želijo soustvarjati spodbudne, odkrite in človeka vredne odnose.« (Motik in Veljić, 

2007, str. 101) 

Pri vsakdanjem delu z otroki bi bili radi kar najbolj dosledni in uspešni, s tem pa tudi sami 

srečni in izpopolnjeni. Večkrat smo negotovi in si poskušamo odgovoriti na nekatera vprašanja, 

čeprav svoje delo opravljamo dosledno in predano. Vprašanja so (Motik in Veljić, 2007, str. 

101): 

- »Ali s svojim zgledom otrokom sporočamo, da smo sami strpni do drugačnih 

(priseljencev, tujcev ipd.)? 

- Ali se znamo že na prve znake nasilja pravilno in odgovorno odzvati?  

- Kaj lahko pri svojem delu spremenimo, da bomo zmanjšali stopnjo nasilja v skupini? 

- Kako znamo otroke spodbuditi k igram, s katerimi odpravljamo predsodke in 

stereotipe?« 

Možnost soustvarjanja vezi in nenasilnih odnosov nam ponuja delo z lastnimi in zaupanimi 

otroki, ki jih vse pogosteje pogrešamo v svojem in širšem družabnem okolju. Da se nismo 

pripravljeni spreminjati, nam pokaže morebitno sklicevanje, da so za spreminjanje odgovorni 

drugi (Smolnikar, 2010). 

Naše ustaljeno obnašanje otroci posnemajo in se po njem formirajo. Dobivajo izkušnje za 

sodelovanja, srečanja v prihodnosti, za bolj ali manj svobodoljubna pogajanja z drugimi, s sebi 

podobnimi ali pa z jezikovno, s kulturno, z versko in s socialno drugačnimi. Cilj vseh je skrbeti, 

da se otrokom ne bo treba dokazovati z grožnjami, neučakanostjo, izkazovanjem premoči ali 

pa s nenaklonjenostjo drug do drugega. Z izkušenjsko in s sodelovalno dejavnostjo – z igro 

lahko nadomestimo pogosta ukazovanja, kritiziranja, prepovedovanja in kaznovanja. 

»Igra je in bo ostala otrokova in naša življenjska potreba. Vsak, ki v njej sodeluje, doživlja 

različna razpoloženja, čustva, odzive in pridobiva dragocene izkušnje za svoje uspešno vedenje. 

Tako na lastni koži doživlja veselje, uspeh, srečo, neuspeh, zavračanje, samopotrjevanje ipd.« 

(Motik in Veljić, 2007, str. 101) Ena od osnovnih in svojevrstnih dejavnosti je otroška igra, ki 

otroke na različne načine vpletena v načrtovane dejavnosti, tudi v vsakdanje življenje otrok v 

vrtcu. 

»V vsebini igre se kažejo bistveni dogodki in odnosi iz otrokovega vsakdanjika. Igrače in drugi 

igralni materiali sooblikujejo igro. Je notranje motivirana in njen cilj je lahko igralna dejavnost 

sama. Igra otroka osebnostno zelo motivira, zato je njena izraznost zelo velika. V igri se 

sproščeno prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od socialnega, čustvenega, 

spoznavnega do gibalnega.« (Motik in Veljić, 2007, str. 102) 

»Vzgojitelji zato igro uporabljamo kot pospešen združen člen ob miselno zahtevnem delu, ob 

prepoznavanju utrujenosti otrok ter kot pospešeno motivacijsko sredstvo za pogovore o vzgoji 

in drugi tematiki. Ob vživljanju v različne vloge pri igri se bomo tudi v vsakdanjem življenju 

lažje vživljali v različne situacije. Zelo pomembno pa je, da izbiramo igre postopno« (prav tam, 

str. 102). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta            Valeriia Marianova: Kulturne razlike in vzgoja predšolskih 

otrok 

 

24 
 

EMPIRIČNI DEL 

 

Zaradi migracije in priseljevanja posameznikov v tuje države je tudi v Sloveniji vedno več 

otrok, ki pripadajo različnim kulturam. Kulture se med seboj razlikujejo v marsičem, predvsem 

pa pri vzgoji in vrednotah, v katere določena kultura verjame in jim sledi. V magistrskem delu 

nas je zanimalo, kako se otroci drugačnih kultur vključujejo v vrtec, kako se razlikuje vzgoja 

pri posameznih otrocih in kako vzgojiteljice vključujejo drugačnost kultur v skupino. Zanimale 

so nas kulturne razlike med otroki, kako se vključujejo v vrtec, koliko časa potrebujejo, da se 

naučijo slovenskega jezika in kakšen pomen ima religija na vključevanje otrok v skupino. Prav 

tako nas je zanimal vpliv socialno-ekonomskega položaja družine na vključevanje otrok drugih 

kultur v vrtec. 

 

8 OPREDELITEV PROBLEMA 

 
V magistrskem delu sta osrednji raziskovalni problem vključevanje različnih otrok v vrtec ter 

kako kulturne razlike vplivajo na vključevanje. Zanimalo nas je, ali imajo vzgojiteljice težave 

pri vključevanju otrok drugih kultur v skupino, ali se točno držijo kurikuluma ali uporabljajo 

tudi lastne metode, ki so jih pridobile na podlagi izkušenj. Problem, ki lahko nastane pri 

medkulturnih skupinah je, da ob uporabi nepravilnih pristopov vzgojitelja skupina stagnira in 

otroci se ne naučijo v tolikšni meri, kot bi se lahko sicer. 

 

8.1  Cilji magistrskega dela 

 

Cilji magistrskega dela so opredeliti dejavnike kulture, ki vplivajo na vzgojo otrok, ugotoviti 

občutke vzgojiteljic ob sprejemu otroka iz drugega kulturnega okolja, načine integracije otrok 

drugih kultur v skupino, hitrost prilagajanja otrok drugih kultur v skupino, učinkovitost in 

hitrost prilagajanja otrok iz drugih kultur glede na starost, spol, socioekonomski položaj in 

kulturno ozadje, ugotoviti občutke ostalih otrok ob sprejemu otroka iz drugega kulturnega 

okolja v skupino, ugotoviti glavne dejavnike, ki zavirajo učinkovito integracijo otrok drugih 

kultur v vrtec, ugotoviti vpliv staršev otrok drugih kultur na vključevanje otrok v vrtec, 

ugotoviti, ali obstaja povezava med kulturo otroka in uspešno integracijo v vrtec ter med 

izobrazbo in delovno dobo vzgojiteljice ter uspešno integracijo otroka v vrtec, kako 

vzgojiteljice in drugi strokovni delavci v vrtcu oblikujejo izvedbeni učni načrt v skupini, kjer 

so otroci iz drugega kulturnega okolja in ugotoviti čas, ki ga otroci iz različnih kultur 

potrebujejo za prilagoditev na novo kulturo in drugo okolje. 

 

8.2  Raziskovalna vprašanja 

 

- Kateri dejavniki kulture predvsem vplivajo na vzgojo otrok? 

- Kakšni so občutki vzgojiteljic o sprejemu otroka iz druge kulture? 

- Na kakšen način vzgojiteljice integrirajo otroke drugih kultur v skupino? 

- Kako se otroci drugih kultur prilagodijo skupini? 

- Kako učinkovito in hitro se otroci drugih kultur integrirajo v skupino glede na starost, spol, 

socioekonomski položaj in kulturno ozadje? 
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- Kako otroci v vrtcu sprejmejo otroka iz druge kulture? 

- Kateri so glavni dejavniki, ki zavirajo učinkovito integracijo otrok drugih kultur v vrtec? 

- Kako starši otrok drugih kultur vplivajo na vključevanje otrok v vrtec? 

- Ali obstaja povezava med kulturo otroka in uspešno integracijo v vrtec? 

- Ali obstaja povezava med izobrazbo in delovno dobo vzgojiteljice ter uspešno integracijo 

otroka v vrtec?  

- Ali vzgojiteljice upoštevajo kulturne razlike pri oblikovanju izvedbenega učnega načrta? 

- Koliko časa otroci iz različnih kultur potrebujejo za prilagoditev na novo kulturo in drugo 

okolje? 
 

8.3 Metode in tehnike raziskovanja 
 

Teoretični del magistrskega dela je zasnovan na pregledu domače in tuje literature. Podatke 

smo iskali v slovenskih in svetovnih podatkovnih bazah, kot sta COBISS (kooperativni online 

bibliografski sistem in servis) in Google učenjak. Zadetke smo iskali s ključnimi besedami: 

kultura, vzgoja predšolskih otrok, otroci iz drugega kulturnega okolja v vrtcih, integracija otrok 

drugih kultur v vrtec, medkulturna vzgoja v vrtcih. Za raziskave v tujih jezikih pa smo uporabili 

naslednje ključne besede: culture, education of preschool children, children from another 

cultural environment in kindergartens, integration of children of other cultures into 

kindergartens, intercultural education in kindergartens.  

Raziskava temelji na kvantitativnem raziskovalnem pristopu in deskriptivni metodi 

empiričnega kvalitativnega raziskovanja. V kvantitativnem delu raziskave smo uporabili 

strukturiran spletni vprašalnik, ki je bil izdelan v namen raziskave. Anketirali smo zaposlene v 

vrtcih na Gorenjskem in v Ljubljani. Zbrane podatke smo kvantitativno obdelali. V 

kvalitativnem delu raziskave smo podatke pridobili s polstrukturiranim intervjujem.   

 

8.4 Opis merskega instrumenta  
 

Za zbiranje podatkov v empiričnem delu je bil najprej uporabljen strukturiran vprašalnik. 

Vprašalnik je bil anonimen in razdeljen na uvodno besedilo in tri vsebinske sklope, ki so bili 

oblikovani na podlagi pregledane literature (Bahovec, 1999; Vižintin, 2010; Turnšek, 2013). V 

prvem sklopu vprašalnika so bila demografska vprašanja (spol, starost, delovna doba, delovno 

mesto in izobrazba). V drugem sklopu smo poizvedovali o srečanju in izkušnjah anketiranih pri 

delu z otroki iz drugega kulturnega okolja. V tretjem sklopu vprašalnika so bile različne trditve 

o kulturi in vzgoji predšolskih otrok. Anketirani so trditve ocenjevali s 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico, pri čemer so sklop trditev ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 1 – sploh se ne 

strinjam, 2 − se ne strinjam, 3 – sem neopredeljen, 4 − se strinjam, 5 − se popolnoma strinjam. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbach Alpha koeficientom (Cencič, 2009). 

Zanesljivost je znašala 0,804, s čimer potrdimo dobro zasnovanost vprašalnika.  

Drugi del raziskave je bil zasnovan na podlagi kvalitativne raziskave. Uporabili smo 

polstrukturirani individualni intervju. Vprašanja so bila odprta in oblikovana s pomočjo 

pregledane literature (Kurikulum za vrtce, 1999; Marjanovič Umek, 2001; Motik & Veljić, 

2007). Intervju je bil sestavljen iz 11 delovnih vprašanj, na podlagi katerih smo želeli pridobiti 

podatke o številu otrok iz drugih kulturnih okolij, ki so jih vzgojitelji imeli v skupinah, kako so 

vzgojitelji dojemali vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja v skupino, na kakšen 

način integrirajo otroka iz drugega kulturnega okolja v skupino, kako hitro se otroci iz drugih 
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kulturnih okolij prilagodijo skupini, na kakšen način starost, spol, socioekonomski položaj in 

kulturno ozadje vplivajo na integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij v skupino, kako otroci 

v vrtcu sprejemajo otroka iz drugega kulturnega okolja, kateri so glavni dejavniki, ki zavirajo 

učinkovito integracijo otrok drugih kultur v vrtec, na kakšen način starši otrok drugih kultur 

vplivajo na vključevanje otrok v vrtec, koliko se upoštevajo kulturne razlike pri oblikovanju 

izvedbenega načrta, koliko časa otroci iz različnih kultur potrebujejo za prilagoditev na novo 

kulturo in drugo okolje in kateri dejavniki kulture najbolj vplivajo na vzgojo otrok.  

 

8.5  Vzorec raziskovanja 

 

V kvantitativni raziskavi je bil vzorec neslučajnostni namenski. V raziskavi je sodelovalo 75 

vzgojiteljev več vrtcev na Gorenjskem (Bled, Lesce, Radovljica, Bohinj, Begunje in Kranj) in 

v Ljubljani (več območnih vrtcev), ki imajo v oddelke vključene otroke različnih kultur. 

Razposlali smo 100 anket, kar pomeni, da je bila realizacija vzorca 75-odstotna.  

V kvalitativni raziskavi je bil uporabljen namenski vzorec, v katerega je bilo vključenih šest 

zaposlenih v vrtcu na Bledu in Lescah. Osebe za intervju so bile izbrane preko poznanstev, 

obrazložena sta jim bila postopek in namen intervjuja, zagotovljena jim je bila popolna 

anonimnost. Intervjuvanje zaposlenih je potekalo individualno. 

Tabela 1 prikazuje demografske podatke anketiranih. V raziskavi je sodelovalo 6,7 % moških 

in 93,3 % žensk. Vzgojiteljev/vzgojiteljic je 66,7 %, 25,3 % je pomočnikov 

vzgojitelja/pomočnic vzgojitelja, 8 % anketiranih pa je na drugih delovnih mestih (svetovalna 

delavka, ravnateljica in podravnateljica). 29,3 % anketiranih ima srednješolsko izobrazbo, 42,7 

% anketiranih ima višjo/visoko izobrazbo, 18,7 % ima univerzitetno izobrazbo, 6,7 % 

anketiranih ima magisterij in 2,7 % anketiranih ima dokončan doktorat.  

 

Tabela 1: Demografski podatki anketiranih 
  n % Kumulativni 

% 

 

Spol 

Moški 5 6,7 6,7 

Ženski 70 93,3 100,0 

Skupaj 75 100,0  

 

 

Delovno mesto 

Vzgojitelj/vzgojiteljica 50 66,7 66,7 

Pomočnik vzgojitelja/pomočnica vzgojitelja 19 25,3 92,0 

Drugo  6 8,0 100,0 

Skupaj 75 100,0  

 

 

 

Izobrazba 

Srednja šola 22 29,3 29,3 

Višja/visoka šola 32 42,7 72,0 

Univerzitetna izobrazba 14 18,7 90,7 

Magisterij 5 6,7 97,3 

Drugo 2 2,7 100,0 
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Skupaj 75 100,0  

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

Slika 1 prikazuje starost anketiranih. V povprečju so anketirani stari 42,97 let, s standardnim 

odklonom 9,882 let. Visok standardni odklon nakazuje velik razpon med starostjo anketiranih. 

 

 
Slika 1: Starost anketiranih 

 

Slika 2 prikazuje delovno dobo anketiranih. Njihova povprečna delovna doba je 20,33 let, s 

standardnim odklonom 11,845 let. Visok standardni odklon zopet nakazuje na velik razpon 

med leti delovne dobe anketiranih.  

 

 
Slika 2: Delovna doba anketiranih 
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Tabela 2 prikazuje demografske podatke intervjuvancev. Intervjuvanih je bilo pet žensk in en 

moški, po poklicu so vzgojitelji.  

 

Tabela 2: Demografski podatki intervjuvanih  

Šifra udeleženca Spol Starost Poklic 

I1 Ž 37 vzgojiteljica 

I2 M 39 vzgojitelj 

I3 Ž 55 vzgojiteljice 

I4 Ž 51 vzgojiteljica 

I5 Ž 42 vzgojiteljica 

I6 Ž 33 vzgojiteljica 

 

 

8.6  Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok je bil sestavljen iz vprašanj, ki so se vsebinsko 

nanašala na izkušnje, ki jih imajo vzgojitelji pri delu z otroki drugih kultur, ter kako kultura 

otrok vpliva na vzgojo. Z intervjujem smo še širše raziskali področje medkulturne vzgoje. 

Kombinirali smo obe metodi raziskovanja, in sicer zaradi boljše preučitve teme.  

Anketo smo izvedli v spletni verziji (1ka – https://www.1ka.si/) ter jo poslali po vrtcih, da jo 

strokovni delavci izpolnijo. Vzeli smo večji reprezentativni vzorec, vrnjenih smo dobili 75 

anket. Anketirali smo vzgojiteljice z Gorenjske in iz Ljubljane, nekatere podatke smo primerjali 

z že narejenimi raziskavami. Podatke smo statistično obdelali in rezultate podali v magistrskem 

delu. Kvantitativne podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS 22.0. V raziskavi smo 

uporabili izračune frekvenc, odstotkov, standardnih odklonov in povprečnih vrednosti. Za 

analizo razlik smo uporabili t-test in ANOVO (p-vrednost statistične značilnosti p < 0,05), za 

analizo povezanosti pa Pearsonov korelacijski koeficient (p < 0,05). Dobljene rezultate smo 

prikazali s pomočjo grafov in tabel.  

Za namen kvalitativne raziskave smo intervjuvali šest zaposlenih v vrtcu. Želeli smo izvedeti o 

vzgoji različnih kultur ter prilagoditvi vrtčevskega programa različnim kulturam. Intervjuji so 

potekali individualno, v prostorih, kjer je bila zagotovljena zasebnost, pogovor je bil sneman. 

Z zvočnim zapisom smo si pomagali pri poslušanju in tako omogočili pravilen zapis pogovora 

(Esterby Smith, et al., 2005). Intervjuvancem je bila zagotovljena anonimnost pri prikazovanju 

podatkov. Intervjuji so bili izvedeni julija in avgusta 2017. Po opravljenih intervjujih so bili 

narejeni dobesedni prepisi in analiziranje besedila. Prepisi so bili kvalitativno obdelali. Določili 

smo enote kodiranja, definirali smo relevantne pojme in oblikovali kategorije, prav tako pa smo 

definirali kategorije in oblikovali končne teoretične formulacije (Vogrinc, 2008). Za boljšo 

preglednost pri predstavitvi rezultatov je bil vsak intervju šifriran. Prvi del šifre predstavlja I 

(intervjuvanec), z drugim delom šifre smo zaposlene in njihove intervjuje oštevilčili od 1 do 6. 

Zaradi zagotovitve varnosti osebnih podatkov intervjuvancev transkripcije intervjujev hranimo 

v osebnem arhivu in niso priložene. 

 

https://www.1ka.si/
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9 REZULTATI RAZISKAVE 
 

Zaradi boljše preglednosti so rezultati kvantitativne in kvalitativne raziskave predstavljeni 

ločeno.  

 

9.1  Rezultati kvantitativne raziskave 
 

Tabela 3 prikazuje, koliko otrok iz drugega kulturnega okolja so anketirani imeli v skupini. 93,3 

% anketiranih je v svoji delovni karieri že imelo v svoji skupini otroka iz drugega kulturnega 

okolja. 33,3 % odstotkov anketiranih je imelo v skupini od 3 do 5 otrok iz drugega kulturnega 

okolja v zadnjih dveh letih, 20 % anketiranih je imelo v zadnjih dveh letih v skupini v povprečju 

1 otroka iz drugega kulturnega okolja.   

 

Tabela 3: Otroci iz drugega kulturnega okolja 

  n % Kumulativni % 

Ali ste v svoji delovni karieri že 

imeli v svoji skupini otroka iz 

drugega kulturnega okolja?  

Da 70 93,3 93,3 

Ne 5 6,7 100,0 

Skupaj 75 100,0  

Koliko otrok iz drugega kulturnega 

okolja ste v zadnjih dveh letih imeli 

v svoji skupini?   

 

 

0 7 9,3 9,3 

1 15 20,0 29,3 

2 10 13,3 42,7 

3-5 25 33,3 76,0 

6-10 9 12,0 88,0 

več kot 

10 

9 12,0 100,0 

Skupaj 75 100,0  

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

Slika 3 prikazuje število otrok, ki ob vstopu v vrtec sploh niso govorili slovenskega jezika. V 

povprečju 3,12 otrok ob vstopu v vrtec ni govorilo slovenskega jezika, standardni odklon je 

11,647. 
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Slika 3: Otroci ob vstopu v vrtec niso govorili slovenskega jezika 

 

Iz slike 4 je razvidno, koliko otrok je ob vstopu v vrtec deloma govorilo slovenski jezik. V 

povprečju je 2,44 otrok deloma govorilo slovenski jezik, standardni odklon je 2,389. 

 

 
Slika 4: Otroci so ob vstopu v vrtec deloma govorili slovenski jezik 

 

Slika 5 prikazuje število otrok, ki so bili iz drugega kulturnega okolja, vendar so ob vstopu v 

vrtec govorili slovenski jezik. V povprečju je bilo ob vstopu v vrtec 2,65 otrok iz drugega 

kulturnega okolja, vendar so govorili slovenski jezik, standardni odklon je 3,882.  
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Slika 5: Otroci iz drugega kulturnega okolja so govorili slovenski jezik 

 

Tabela 4 prikazuje dejavnike kulture, ki po mnenju anketiranih vplivajo na vzgojo otrok. V 

povprečju se anketirani strinjajo, da imajo na različne vidike otrokovega razvoja prav tako 

pomemben učinek sociodemografske značilnosti družine (PV = 3,55, SO = 1,255), da se v 

sodobnem času v vrtcih pogosteje srečujemo z drugimi narodi in etičnimi skupinami (PV = 

4,15, SO = 1,182), da je medkulturna vzgoja zelo pomembna za otroke in mladino, saj bodo v 

prihodnosti živeli v medkulturnih družbah (PV = 4,08, SO = 1,205) in da je pomembno, da se 

otrokom že v obdobju obiskovanja vrtca individualne razlike prikažejo kot nekaj naravnega in 

pozitivnega (PV = 4,19, SO = 1,216). 

 

Tabela 4: Dejavniki kulture, ki po mnenju anketiranih vplivajo na vzgojo otrok 

Dejavniki kulture, ki vplivajo na vzgojo otrok 

 N PV SO MIN MAX 

Na različne vidike otrokovega razvoja imajo prav tako pomemben 

učinek sociodemografske značilnosti družine.   

75 3,55 1,255 1 5 

V sodobnem času se v vrtcih pogosteje srečujemo z drugimi narodi 

in etičnimi skupinami. 

75 4,15 1,182 1 5 

Medkulturna vzgoja je zelo pomembna za otroke in mladino, saj 

bodo v prihodnosti živeli v medkulturnih družbah. 

75 4,08 1,205 1 5 

Pomembno je, da se otrokom že v obdobju obiskovanja vrtca 

individualne razlike prikažejo kot nekaj naravnega in pozitivnega. 

75 4,19 1,216 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 
vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 

 

Iz tabele 5 lahko preberemo občutke anketiranih ob sprejemu otroka iz druge kulture. 

Anketirani se strinjajo s trditvijo, da so zaposleni v vrtcih kulturno občutljivi/kompetentni in 

vse otroke obravnavajo enakopravno, pri tem pa se ne ozirajo na njihovo pripadnost, poreklo 
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ali način življenja (PV = 3,97, SO = 1,219). Neopredeljeni so glede trditve, da otroka iz drugega 

kulturnega okolja vsak vzgojitelj sprejme v skupino brez težav. Ne strinjajo se, da vzgojitelji 

ne želijo imeti v svoji skupini otrok iz drugih kulturnih okolij (PV = 2,35, SO = 1,084). 

 

Tabela 5:  Občutki anketiranih o sprejemu otroka iz druge kulture 

Občutki vzgojiteljic o sprejemu otroka iz druge kulture 

 N PV SO MIN MAX 

Zaposleni v vrtcih smo kulturno občutljivi/kompetentni in vse 

otroke obravnavamo enakopravno, pri tem pa se ne oziramo na 

njihovo pripadnost, poreklo ali način življenja. 

75 3,97 1,219 1 5 

Otroka iz drugega kulturnega okolja vsak vzgojitelj sprejme v 

skupino brez težav. 

75 3,19 1,312 1 5 

Vzgojitelji ne želijo imeti v svoji skupini otrok iz drugih kulturnih 

okolij. 

75 2,35 1,084 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 
vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 

 

V tabeli 6 je osnovna statistika po spremenljivkah glede na spol. Pri vseh spremenljivkah, razen 

pri prvi, je značilnost testa (p-vrednosti) nad 0,05, na podlagi tega trdimo, da med spoloma ne 

prihaja do razlik. Pri prvi spremenljivki (Zaposleni v vrtcih smo kulturno 

občutljivi/kompetentni in vse otroke obravnavamo enakopravno, pri tem pa se ne oziramo na 

njihovo pripadnost, poreklo ali način življenja (t = 4,341, p = 0,039)) je značilnost testa (p-

vrednosti) pod 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo nasprotno. 

Trdimo, da med spoloma obstaja razlika,  moški pa se bolj strinjajo z navedeno trditvijo kot 

ženske.  

 

Tabela 6: Občutki anketiranih o sprejemu otroka iz druge kulture glede na spol 

 Spol n PV SO t-

vrednosti 

p-vrednosti 

 

Zaposleni v vrtcih smo kulturno 

občutljivi/kompetentni in vse otroke 

obravnavamo enakopravno, pri tem pa se ne 

oziramo na njihovo pripadnost, poreklo ali 

način življenja. 

 

moški 5 2,80 2,049 
7,834 

  

0,007 

  ženski 
70 4,06 1,115 

Otroka iz drugega kulturnega okolja vsak 

vzgojitelj sprejme v skupino brez težav. 

moški 5 2,40 1,517 0,518 

  

0,474 

  ženski 70 3,24 1,290 

Vzgojitelji ne želijo imeti v svoji skupini 

otrok iz drugih kulturnih okolij. 

moški 5 1,60 ,894 
0,736 0,394 ženski 70 2,40 1,082 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; t = statistika t-testa za neodvisne vzore ; p = statistična 

značilnost; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se strinjam 
 

Tabela 7 prikazuje načine, kako anketirani integrirajo otroke drugih kultur v skupino. 

Anketirani so neopredeljeni glede trditev, da vzgojitelj mora vzpostaviti vse pogoje za večje 

izražanje razlik znotraj skupine in ozaveščati o obstoječih razlikah (glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo) (PV = 
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3,13, SO = 1,288), da vzgojitelj mora po načelih drugačnosti in multikulturalizma otrok 

upoštevati omenjene razlike znotraj skupine (PV = 3,33, SO = 1,349), da delovna skupina 

pripravi individualni program dela za otroka tujca (PV = 2,96, SO = 1,168) in da vodstvo v 

vrtcu zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom tujcem uporablja ustrezne pristope in primerna 

gradiva (PV = 3,36, SO = 1,352). Anketirani se strinjajo s trditvama, da vzgojiteljice in drugi 

zaposleni težje vklopijo otroka iz druge kulture v skupino (PV = 3,87, SO = 1,266) in da 

vzgojitelj omogoči otroku tujcu ustrezno obdobje prilagajanja glede na njegove potrebe (PV = 

3,87, SO = 1,266). 

 

Tabela 7: Načini integracije otrok drugih kultur v skupino  

Načini integracije otrok drugih kultur v skupino  

 n PV SO MIN MAX 

Vzgojitelj mora vzpostaviti vse pogoje za večje izražanje razlik 

znotraj skupine in ozaveščati o obstoječih razlikah (glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, 

telesno in duševno konstitucijo). 

75 3,13 1,288 1 5 

Vzgojiteljice in drugi zaposleni težje vklopijo otroka iz druge 

kulture v skupino. 

75 3,87 1,266 1 5 

Vzgojitelj mora po načelih drugačnosti in multikulturalizma otrok 

upoštevati omenjene razlike znotraj skupine. 

75 3,33 1,349 1 5 

Delovna skupina pripravi individualni program dela za otroka tujca. 75 2,96 1,168 1 5 

Vzgojitelj omogoči otroku tujcu ustrezno obdobje prilagajanja 

glede na njegove potrebe. 

75 3,87 1,266 1 5 

Vrtec zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom tujcem uporablja 

ustrezne pristope in primerna gradiva. 

75 3,36 1,352 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 

vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 

 

Tabela 8 prikazuje rezultate ANOVE. Primerjali smo aritmetične sredine anketiranih glede na 

delovno mesto. Do statistično pomembnih razlik prihaja pri trditvama »Vzgojitelj mora 

vzpostaviti vse pogoje za večje izražanje razlik znotraj skupine in ozaveščati o obstoječih 

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

telesno in duševno konstitucijo)« (F = 1,131, p = 0,034) in »Vzgojitelj mora po načelih 

drugačnosti in multikulturalizma otrok upoštevati omenjene razlike znotraj skupine« (F = 

2,518, p = 0,045). Na podlagi rezultatov lahko trdimo, da se vzgojitelji bolj strinjajo z 

navedenima trditvama kot pomočniki vzgojiteljev in anketirani na drugih delovnih mestih.  
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Tabela 8: Načini integracije otrok drugih kultur v skupino glede na delovno mesto 

Legenda: df – stopnja prostosti, F – razmerje, p – statistična značilnost 

 

Tabela 9 prikazuje prilagodljivost otrok drugih kultur glede na starost in socioekonomski 

položaj. Anketirani so neopredeljeni glede trditev, da na integracijo otrok iz drugih kulturnih 

okolij vpliva starost otroka – mlajši se hitreje integrirajo (PV = 3,27, SO = 1,223) in da na 

integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij vpliva socioekonomski položaj družine otroka (PV 

= 2,87, SO = 1,189). Ne strinjajo se s trditvijo, da na integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij 

vpliva starost otroka – starejši se hitreje integrirajo (PV = 2,40, SO = 0,870). 

 

Tabela 9: Prilagodljivost otrok drugih kultur glede na starost in socioekonomski položaj 

Prilagodljivost otrok drugih kultur glede na starost in socioekonomski položaj 

 n PV SO MIN MAX 

  Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F p 

Vzgojitelj mora vzpostaviti vse pogoje za 

večje izražanje razlik znotraj skupine in 

ozaveščati o obstoječih razlikah (glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor, narodno pripadnost, 

telesno in duševno konstitucijo). 

Med 

skupinami 
6,092 3 2,031 1,131 0,034 

Znotraj 

skupin 
127,428 71 1,795     

Skupaj 
133,520 74       

Vzgojiteljice in drugi zaposleni težje 

vklopijo otroka iz druge kulture v 

skupino. 

Med 

skupinami 
3,482 3 1,161 0,764 0,518 

Znotraj 

skupin 
107,798 71 1,518     

Skupaj 111,280 74       

Vzgojitelj mora po načelih drugačnosti in 

multikulturalizma otrok upoštevati 

omenjene razlike znotraj skupine. 

Med 

skupinami 
11,412 3 3,804 2,518 0,045 

Znotraj 

skupin 
107,254 71 1,511     

Skupaj 
118,667 74       

Delovna skupina pripravi individualni 

program dela za otroka tujca. 

Med 

skupinami 
2,567 3 0,856 0,618 0,606 

Znotraj 

skupin 
98,313 71 1,385     

Skupaj 100,880 74       

Vzgojitelj omogoči otroku tujcu ustrezno 

obdobje prilagajanja glede na njegove 

potrebe. 

Med 

skupinami 
4,248 3 1,416 0,879 0,456 

Znotraj 

skupin 
114,418 71 1,612     

Skupaj 118,667 74       

Vodstvo v vrtcu zagotovi, da vzgojitelj pri 

delu z otrokom tujcem uporablja ustrezne 

pristope in primerna gradiva. 

Med 

skupinami 
4,058 3 1,353 0,732 0,536 

Znotraj 

skupin 
131,222 71 1,848     

Skupaj 135,280 74       



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta            Valeriia Marianova: Kulturne razlike in vzgoja predšolskih 

otrok 

 

35 
 

Na integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij vpliva starost otroka 

– mlajši se hitreje integrirajo. 

75 3,27 1,223 1 5 

Na integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij vpliva starost otroka 

– starejši se hitreje integrirajo. 

75 2,40 0,870 1 5 

Na integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij vpliva 

socioekonomski položaj družine otroka. 

75 2,87 1,189 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 

vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 
strinjam 

 

V tabeli 10 je prikazano, kako otroci sprejemajo otroka iz druge kulture v vrtec. Anketirani se 

strinjajo, da otroci v skupini hitro sprejmejo otroke iz drugih kulturnih okolij (PV = 3,60, SO = 

1,273). Ne strinjajo se, da se otroci v skupini težko prilagodijo otrokom iz drugih kulturnih 

okolij (PV = 2,29, SO = 1,206) in da otroci v skupini težje sprejmejo otroka iz drugega 

kulturnega okolja (PV = 2,17, SO = 1,143). 

 
Tabela 10: Sprejem drugih otrok otroka iz druge kulture v vrtec 

Sprejem drugih otrok otroka iz druge kulture v vrtec  

 n PV SO MIN MAX 

Otroci v skupini hitro sprejmejo otroke iz drugih kulturnih okolij. 75 3,60 1,273 1 5 

Otroci se v skupini težko prilagodijo otrokom iz drugih kulturnih 

okolij. 

75 2,29 1,206 1 5 

Otroci v skupini težje sprejmejo otroka iz drugega kulturnega okolja. 75 2,17 1,143 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 

vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 

 
Tabela 11 prikazuje dejavnike, ki po mnenju anketiranih zavirajo učinkovito integracijo otrok 

drugih kultur v vrtec. V povprečju so anketirani neopredeljeni glede trditev, da se otroci 

različnih kultur včasih težko vključijo v skupino, na kar vplivata vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja (PV = 3,13, SO = 1,288) in da se otroci različnih kultur včasih težko vključijo v 

skupino, na kar vpliva družina otroka (PV = 3,33, SO = 1,349). Ne strinjajo se s trditvijo, da se 

otroci različnih kultur včasih težko vključijo v skupino, na kar vplivajo otroci iz skupine (PV = 

2,55, SO = 1,233). 

 

Tabela 11: Dejavniki, ki po mnenju anketiranih zavirajo učinkovito integracijo otrok 

drugih kultur v vrtec 

Glavni dejavniki, ki zavirajo učinkovito integracijo otrok drugih kultur v vrtec 

 n PV SO MIN MAX 

Otroci različnih kultur se včasih težko vključijo v skupino, na kar 

vplivata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. 

75 3,13 1,288 1 5 

Otroci različnih kultur se včasih težko vključijo v skupino, na kar 

vpliva družina otroka. 

75 3,33 1,349 1 5 

Otroci različnih kultur se včasih težko vključijo v skupino, na kar 

vplivajo otroci iz skupine. 

75 2,55 1,233 1 5 
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Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 
vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 

 
V tabeli 12 je prikazan vpliv staršev otrok drugih kultur na vključevanje otrok v vrtec. 

Anketirani so neopredeljeni glede trditev, da so starši pri integraciji otrok iz drugih kulturnih 

okolij vzgojiteljem v pomoč (PV = 3,21, SO = 1,200) in da starši večkrat povzročijo težave pri 

integraciji otrok iz drugih kulturnih okolij v skupino (PV = 3,08, SO = 1,281). 

 
Tabela 12: Vpliv staršev otrok drugih kultur na vključevanje otrok v vrtec 

Vpliv staršev otrok drugih kultur na vključevanje otrok v vrtec 

 n PV SO MIN MAX 

Starši so pri integraciji otrok iz drugih kulturnih okolij vzgojiteljem 

v pomoč. 

75 3,21 1,200 1 5 

Starši so večkrat težava pri integraciji otrok iz drugih kulturnih 

okolij v skupino. 

75 3,08 1,281 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 
vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 

 

Tabela 13 prikazuje povezanost med kulturo otroka in uspešno integracijo v vrtec. Hi kvadrat 

test pokaže značilno statistično povezanost med spremenljivkama (p = 0,038 in je < od 0,05), 

zato lahko trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama. To pomeni, da anketirani v 

povprečju dojemajo kulturo otroka kot pomemben element uspešne integracije otroka v vrtec. 

 

Tabela 13: Povezanost med kulturo otroka in uspešno integracijo v vrtec 

  Vrednost Stopnja prostostnih 

stopenj 

p 

Kultura otrok  

Hi kvadrat test 

(a) 

 

19,780 

 

9 

 

0,038 Uspešna 

integracija v vrtec 
p = statistična značilnost 

Tabela 14 prikazuje povezanost med delovno dobo in izobrazbo strokovnih delavcev ter 

uspešno integracijo otroka v vrtec. Do statistično pomembne povezave prihaja med delovno 

dobo in trditvijo, da vzgojiteljice in drugi zaposleni težje vklopijo otroka iz druge kulture v 

skupino (r= -0,224, p = 0,043). Povezava je negativna in srednje močna, na podlagi česar lahko 

trdimo, da se anketirani s krajšo delovno dobo bolj strinjajo z navedeno trditvijo kot anketirani 

z daljšo delovno dobo. Do statistično pomembne povezave prihaja tudi med izobrazbo in 

trditvijo, da vzgojitelj omogoči otroku tujcu ustrezno obdobje prilagajanja glede na njegove 

potrebe (r = 0,191, p = 0,010). Povezava je pozitivna in šibka, na podlagi česar sklepamo, da se 

anketirani z višjo izobrazbo bolj strinjajo z navedeno trditvijo kot anketirani z nižjo izobrazbo.  

 

Tabela 14: Povezanost med delovno dobo in izobrazbo ter uspešno integracijo otroka v 

vrtec 

  Delovna doba Izobrazba 

Pearson korelacija -0,176 0,139 
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Vzgojitelj mora vzpostaviti vse pogoje za večje 

izražanje razlik znotraj skupine in ozaveščati o 

obstoječih razlikah (glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno 

in duševno konstitucijo). 

Dvostranski test 0,131 0,235 

n 

75 75 

Vzgojiteljice in drugi zaposleni težje vklopijo otroka 

iz druge kulture v skupino. 

Pearson korelacija -0,224* 0,086 

Dvostranski test 0,043 0,465 

n 75 75 

Vzgojitelj mora po načelih drugačnosti in 

multikulturalizma otrok upoštevati omenjene razlike 

znotraj skupine. 

Pearson korelacija -0,107 0,140 

Dvostranski test 0,361 0,230 

n 75 75 

Delovna skupina pripravi individualni program dela za 

otroka tujca. 

Pearson korelacija -0,180 -0,075 

Dvostranski test 0,123 0,525 

n 75 75 

Vzgojitelj omogoči otroku tujcu ustrezno obdobje 

prilagajanja glede na njegove potrebe. 

Pearson korelacija -0,074 0,191* 

Dvostranski test 0,530 0,010 

n 75 75 

Vodstvo v vrtcu zagotovi, da vzgojitelj pri delu z 

otrokom tujcem uporablja ustrezne pristope in 

primerna gradiva. 

Pearson korelacija -0,141 -0,021 

Dvostranski test 0,228 0,861 

n 75 75 

Legenda: **korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01; *korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05; n = velikost vzorca 

 

Tabela 15 prikazuje upoštevanje kulturnih razlik otrok pri oblikovanju izvedbenega učnega 

načrta. Anketirani se delno strinjajo, da vodstvo v vrtcu zagotovi, da vzgojitelj pri delu z 

otrokom tujcem uporablja ustrezne pristope in primerna gradiva (PV = 3,36, SO = 1,352). V 

povprečju se anketirani ne strinjajo, da delovna skupina pripravi individualni program dela za 

otroka tujca (PV = 2,96, SO = 1,168). 

Tabela 15: Upoštevanje kulturnih razlik otrok pri oblikovanju izvedbenega učnega načrta 

Upoštevanje kulturne razlike otrok pri oblikovanju izvedbenega učnega načrta 

 n PV SO MIN MAX 

Delovna skupina pripravi individualni program dela za otroka 

tujca. 

75 2,96 1,168 1 5 

Vodstvo v vrtcu zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom tujcem 

uporablja ustrezne pristope in primerna gradiva. 

75 3,36 1,352 1 5 

Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; MIN = minimalna vrednost odgovora; MAX = maksimalna 
vrednost odgovora; Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – popolnoma se 

strinjam 
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9.2  Rezultati kvalitativne raziskave 

 
Pri analizi empiričnega gradiva so bile na podlagi kod oblikovane podkategorije in glavne 

kategorije. Rezultate kvalitativnega raziskovanja smo prikazali v tabeli 16.  

 

Tabela 16: Pregled kategorij in podkategorij 

Kategorija Podkategorija 

Integracija otrok drugih kultur v skupino 

Izkušnje vzgojiteljev 

Vključevanje otrok drugih kultur v skupino 

Načini integracije 

Prilagajanje otrok drugih kultur v skupino 

Integracija glede na demografske značilnosti 

Vpliv dejavnikov na integracijo otrok drugih 

kultur v skupino 

Sprejemanje otrok drugih kultur v skupino 

Dejavniki, ki zavirajo integracijo 

Vpliv staršev na integracijo 

Oblikovanje izvedbenega učnega načrta 

Prilagoditev na novo kulturo in okolje 
Obdobje prilagajanja otrok na novo kulturo 

Dejavniki, ki vplivajo na vzgojo otrok 

 

Kategorija »integracija otrok drugih kultur v skupino« 

 

V kategoriji »integracija otrok drugih kultur v skupino« smo združili več podkategorij. Najbolj 

so nas zanimale izkušnje vzgojiteljev, in sicer koliko otrok iz drugih kulturnih okolij so 

intervjuvanci imeli v svoji karieri. V podkategoriji smo združili naslednje kode: dolgoletne 

izkušnje, sprejemanje, vzgoja otrok in opredelitev kulture. Oblikovali smo tudi podkategorijo 

»vključevanje otrok drugih kultur v skupino«, kjer smo združili kode, kot so prilagajanje, rutina, 

sprememba in izziv. Tretja podkategorija so »načini integracije« in je nastala iz združevanja 

naslednjih kod: poznavanje jezika, starost otroka, prilagajanje učnega načrta, vključevanje z 

igro, spoznavanje otrok, učna gradiva in metode vzgojiteljic. V podkategoriji »prilagajanje 

otrok drugih kultur v skupino« so združene kode, kot so različna asimilacija otrok, značaj otrok, 

hitra inkluzija, odnos vzgojitelja in vpliv starosti otrok. Zadnja podkategorija pa je »integracija 

glede na demografske značilnosti« in so v njej združene kode, kot so intenziven vpliv starosti, 

osebnost otroka, edinstvenost otrok in novo okolje. 

 

Tabela 17: Kategorija integracija otrok drugih kultur v skupino 

Kategorija Podkategorija Kode 

Integracija otrok drugih kultur 

v skupino 

Izkušnje vzgojiteljev 

Dolgoletne izkušnje 

Sprejemanje  

Vzgoja otrok 

Opredelitev kulture 

Vključevanje otrok drugih kultur 

v skupino 

Prilagajanje 

Rutina 

Sprememba 

Izziv 
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Načini integracije 

Poznavanje jezika 

Starost otroka 

Prilagajanje učnega načrta 

Vključevanje z igro 

Spoznavanje otrok 

Učna gradiva 

Metode vzgojiteljic  

Prilagajanje otrok drugih kultur v 

skupino 

Različna asimilacija otrok 

Značaj otrok 

Hitra inkluzija 

Odnos vzgojitelja 

Vpliv starosti otrok 

Integracija glede na demografske 

značilnosti 

Intenziven vpliv starosti 

Osebnost otroka 

Edinstvenost otrok 

Novo okolje 

 

Vsi intervjuvanci so zaposleni v vrtcu na delovnem mestu vzgojitelja. Imajo večletne izkušnje 

z vzgojo otrok in tudi s sprejemom otrok iz drugih kultur v skupino. Nekateri intervjuvanci so 

težko točno navedli, koliko je bilo otrok iz drugih kulturnih okolij v vseh letih v njihovi skupini, 

saj so nekateri otroci iz drugega kulturnega okolja govorili tekoče slovensko in jim vrtčevskega 

programa ni bilo treba prilagajati. 

I1: »V vrtcu sem kot vzgojiteljica zaposlena deset let. V vseh letih sem v skupini imela približno 

osem otrok iz drugega kulturnega okolja.« 

I2: »Vzgojitelj sem šele pet let, ker sem ob delu diplomiral. Pomočnik vzgojiteljice pa sem bil 

prej štirinajst let. V svojih skupinah sem imel dva otroka iz drugega kulturnega okolja, vendar 

sem bil kot pomočnik vzgojitelja v vseh letih prisoten pri vključevanju šestih otrok v skupino.« 

I3: »Vzgojiteljica sem že enaintrideset let, otrok iz drugih kulturnih okolij pa sem v skupini 

imela okoli štirideset.« 

I4: »V vrtcu delam že trideset let, opravljam delo vzgojiteljice. Otrok iz drugega kulturnega 

okolja je bilo v vseh letih kar nekaj, točnega števila ne vem, bi pa rekla povprečno en na leto, 

tako da sem jih imela približno trideset.« 

I5: »Vzgojiteljica sem petnajst let. Težko je reči, koliko je bilo vseh otrok iz drugih kulturnih 

okolij, saj že drugačna vera predstavlja drugačno kulturno okolje. Recimo, da je bilo otrok iz 

drugih kulturnih okolij približno dvajset v petnajstih letih.« 

I6: »Vzgojiteljica sem devet let in v vseh letih sem poučevala pet otrok iz drugega kulturnega 

okolja.« 

 

Intervjuvanci v večini vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja ne jemljejo kot izziv. 

Nekaterim se zdi, da izziv predstavlja vključevanje v skupino otrokom iz drugega kulturnega 

okolja. Nekateri menijo, da je vključevanje vedno izziv, težavnost pa je odvisna od 

prilagodljivosti otrok, ki se vključujejo v skupino.  

I2: »Vključevanje otrok iz drugega kulturnega okolja v skupino mi ne predstavlja dodatnega 

izziva, saj so otroci zelo dojemljivi in se hitro prilagodijo učnemu načrtu, ki ga seveda 

prilagodimo, da otroka iz drugega kulturnega okolja vključimo zraven.« 
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I4: »Osebno mi vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja ne predstavlja dodatnega 

izziva, saj opravljam svoje delo. Večji izziv v novo okolje predstavlja vključevanje otroku, ki 

pride v novo okolje.« 

I6: »Vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja v skupino mi predstavlja izziv v smislu, 

da ga kar se da hitro in brez izločanja iz skupine od ostalih otrok, vpeljem v vrtčevski 

vsakdanjik. Nekateri otroci so bolj prilagodljivi kot drugi, zato je vključevanje včasih večji, 

včasih manjši izziv. 

 

Intervjuvani prilagajajo integracijo otrok iz drugega kulturnega okolja glede na otroka. 

Najpogosteje ga integrirajo preko različnih iger in preko učnega načrta, ki ga spreminjajo glede 

na potrebe otroka. Integracija pa je odvisna tudi od načina dela posameznega vzgojitelja in 

starosti otroka.   

 

I1: »Integracija je odvisna predvsem od tega, koliko otrok pozna jezik in od starosti otroka. 

Mlajši otroci se hitro vključijo v skupino, predvsem skozi igro. Za starejše otroke je potrebna 

že prilagoditev programa, ki pa se prilagaja glede na potrebe otroka.«  

I3: »Vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja poteka tako, da se igramo igre, s katerimi 

se spoznava slovenski jezik in se otroci morajo povezano igrati, spoznavamo kulturno okolje. 

iz katerega otrok prihaja, prilagodimo učni načrt otroku in ga glede na napredek spreminjamo, 

uporabljamo gradiva, s katerimi otrok iz drugega kulturnega okolja spoznava jezik.« 

I5: »Integracija in samo prilagajanje v skupino sta odvisna od otroka, kakšno je njegovo znanje 

jezika, ali je družaben, starost otroka. Odvisno pa je tudi od vrtca in načina dela vzgojiteljice, 

saj ima vsaka svoj način vključevanja.« 

 

Intervjuvanci navajajo, da se običajno otroci iz drugih kulturnih okolij hitro in brez večjih težav 

vključijo v skupino. Inkluzija je hitrejša pri mlajših otrocih. Menijo, da ima vzgojitelj velik 

vpliv na integracijo otrok, s pravilnim načinom in gradivom pa je integracija učinkovitejša. 

 

I2: »Otroci iz drugih kulturnih okolij se različno prilagajajo skupini, nekateri se hitro vklopijo, 

nekateri potrebujejo več časa. Opazil sem, da prilagoditev in vključitev nista odvisni od znanja 

jezika, predvsem je odvisno od karakterja otroka in kako ga ostali otroci sprejmejo. Otroci se 

po navadi hitro navadijo na program, imel pa sem primer, ko je deklica potrebovala kar pol leta, 

da je začela aktivno sodelovati v vrtcu.« 

I3: »Otroci drugih kultur se hitro in učinkovito prilagodijo skupini, če jih vzgojitelj na pravilen 

način vključi v skupino. Mislim, da sta vzgojitelj in njegov odnos do otrok glavna dejavnika za 

uspešno vključitev otrok iz drugih kulturnih okolij v skupino. Otroci iz drugih kulturnih okolij, 

ki so prišli v našo skupino, so se hitro in brez težav vključili v vrtčevski program, ki je bil 

seveda prilagojen njihovim potrebam.« 

I6: »Prilagajanje v neko novo okolje po navadi otrokom ne predstavlja težav, tudi če so iz 

drugega kulturnega okolja. Zdi se mi, da se mlajši otroci prilagodijo brez težav, medtem ko 

starejšim, starim pet ali šest let novo okolje povzroča več težav oziroma se počasneje 

prilagodijo skupini in okolju.« 
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Intervjuvanci menijo, da ima starost velik vpliv na inkluzijo otrok iz drugega kulturnega okolja 

v skupino. Ostali dejavniki naj ne bi imeli močnega vpliva, razen ekonomski položaj družine, 

ki ima večji vpliv na starejše otroke kot na mlajše. Zaradi edinstvenosti vsakega otroka je vsak 

primer vključevanja v skupino drugačen.  

 

I1: » Menim da se mlajši otroci hitreje vključijo v skupino kot starejši. Spol ni dejavnik, ki bi 

vplival na integracijo, otroci iz normalno situiranih družin se integrirajo hitreje kot otroci iz 

nižjega ekonomskega statusa, kulturno ozadje pa je pomembno, saj se na podlagi kulturnega 

ozadja oblikuje osebnost otroka. Nekateri so pri vključevanju bolj zadržani zaradi vere ali 

drugih prepričanj, ki pri mlajših otrocih še niso vidna.« 

I4: » Največji vpliv na vključevanje ima definitivno starost otroka, saj pri mlajših otrocih, ki so 

stari do treh let, nepoznavanje jezika ne igra bistvene vloge, saj se še vsi učijo. Tudi pri starejši 

otrocih jezik predstavlja težavo le nekaj tednov, potem pa se hitro navadijo in vključijo.« 

I5: » Vsak dejavnik ima na vsakega otroka različen vpliv. Težko je posplošeno govoriti, ker je 

vsak otrok edinstven in vsak se drugače prilagaja na novo okolje.« 

 

Kategorija »vpliv dejavnikov na integracijo otrok drugih kultur v skupino« 

 

V tabeli 18 so prikazane kode in podkategorije, ki smo jih združevali, da smo oblikovali 

kategorijo »vpliv dejavnikov na integracijo otrok drugih kultur v skupino«. V sklopu 

podkategorije »sprejemanje otrok drugih kultur v skupino« smo združili naslednje kode: 

zanimiva drugačnost, preprečevanje izključevanja, grupiranje otrok in vključevanje skozi igro. 

Kode starši otrok, učni program, podpora vrtca in zavračanje otrok smo združili v podkategoriji 

»dejavniki, ki zavirajo integracijo«. V podkategoriji »vpliv staršev na integracijo« smo združili 

naslednje kode: učenje, spodbujanje, indiferentnost, prezaposlenost in prilagajanje. V zadnji 

podkategoriji »oblikovanje izvedbenega učnega načrta« pa so združene kode upoštevanje 

kulturnih razlik, aklimatizacija, usmeritve staršev in poznavanje otrok. 

 

Tabela 18: Kategorija vpliv dejavnikov na integracijo otrok drugih kultur v skupino 

Kategorija Podkategorija Kode 

Vpliv dejavnikov na 

integracijo otrok drugih 

kultur v skupino 

Sprejemanje otrok drugih kultur v 

skupino 

Zanimiva drugačnost 

Preprečevanje izključevanja 

Grupiranje otrok 

Vključevanje skozi igro 

Dejavniki, ki zavirajo integracijo 

Starši otrok 

Učni program 

Podpora vrtca 

Zavračanje otrok 

Vpliv staršev na integracijo 

Učenje 

Spodbujanje 

Indiferentnost 

Prezaposlenost 

Prilagajanje  

Oblikovanje izvedbenega učnega 

načrta 

Upoštevanje kulturnih razlik 

Aklimatizacija 

Usmeritve staršev 
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Poznavanje otrok 

 

Intervjuvanci menijo, da otroci v skupini hitro sprejmejo otroka iz drugega kulturnega okolja, 

pri tem pa vzgojitelj igra pomembno vlogo, saj mora situacijo vključevanja nadzorovati in če 

otroci ne sprejemajo otroka iz drugega kulturnega okolja, mora poseči vmes in spremeniti način 

integracije. Najpogosteje otroci sprejmejo otroka iz drugega kulturnega okolja skozi igro. Pri 

mlajših otrocih vključevanje ne predstavlja težav, medtem ko se pri starejših otrocih 

izključevanje lahko pojavi. 

I1: »Otroci kar hitro sprejmejo otroka iz drugega kulturnega okolja, zlasti se jim zdi zanimivo, 

ko se pogovarjamo, od kod so prišli in kakšen jezik govorijo.« 

I2: »Lahko pride do izključevanja otroka tujca, vendar je naloga vzgojitelja, da ostalim otrokom 

pove, kaj od njih pričakuje in kako morajo sprejeti otroka tujca.« 

I3: »Mlajši otroci se še tako bolj igrajo vsak zase, medtem ko je sprejem pomembnejši pri 

starejših otrocih, ki že imajo prijatelje. Vendar nisem še doživela, da bi v skupini otroka iz 

drugega kulturnega okolja ostali otroci izključili. V šoli je to pogostejši pojav, ker otroci med 

odmori in po pouku nimajo nadzora zaposlenih«.   

 

Intervjuvani med glavne dejavnike, ki zavirajo uspešno integracijo otrok drugih kultur v vrtec 

uvrščajo starše, ki se ne prilagodijo načrtu integracije in ne sodelujejo, slab učni načrt, ki ga 

vzgojitelj ali ustanova nista prilagodila posamezniku, slaba učna gradiva, ki otroku ne 

omogočajo zadostnega znanja, ter zavračanje otroka iz drugega kulturnega okolja drugih otrok 

iz skupine. 

I4: » Integracijo otrok v skupino lahko močno zavirajo starši, ki posegajo s svojimi mnenji in 

prepričanji v proces vključevanja otroka v novo okolje.« 

I5: » Vključevanje otrok lahko zavira slab učni program vzgojitelja in slaba podpora vodstva 

vrtca pri uporabi raznih učnih gradiv.« 

I6: » Integracijo lahko zavirajo vzgojitelji, starši, otroci sami, neprilagodljiv program in 

zavračanje otrok iz skupine.«  

 

Intervjuvani so po večini navedli, da starši pri integraciji otroka v vrtec ne sodelujejo aktivno, 

vendar se pozna hitrejši napredek pri otroku, če je sodelovanje vzpostavljeno. Opazno pa je tudi 

počasnejše napredovanje, če starši ne sodelujejo oziroma zavirajo integracijo otroka. Vsekakor 

imajo močan vpliv na vključevanje otrok v novo okolje.  

I1: »Starši otrok običajno ne povzročajo težav pri integraciji otrok v skupino. Imela sem primer, 

ko punčka, ki je prišla v skupino, ni popolnoma nič znala slovenskega jezika, prav tako ga niso 

znali starši. Mama me je ob začetku leta prosila, če ji lahko priskrbimo gradivo za učenje jezika 

skozi igro, da se bodo doma skupaj igrali. Punčka se je neverjetno hitro vključila, sploh ker so 

jo starši podpirali in se z njo vklapljali v novo kulturno okolje.«  

I3: »V moji skupini nihče od staršev otrok ni pretirano sodeloval pri integraciji otroka, vendar 

tudi niso nasprotovali metodam, ki smo jih uporabljali pri integraciji. Verjetno bi bilo lažje za 
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otroka, da bi starši aktivno sodelovali, vendar zaradi vsakdanje prezaposlenosti staršev je 

aktivno sodelovanje težje.  

I5: » Eno leto sem imela močno nasprotovanje od staršev, ker niso želeli, da bi otrok sodeloval 

pri vseh aktivnostih zaradi verskih prepričanj. Po pogovoru in predstavitvi, zakaj je 

vključevanje otroka v aktivnosti dobro, smo sklenili kompromis. Zdi se mi, da se otrok ni 

počutil lagodno, ker ni sodeloval pri določenih aktivnostih s skupino, vendar smo se potrudili 

in prilagodili program v tolikšni meri, da se ni počutil izločenega.« 

 

Pri oblikovanju izvedbenega učnega načrta intervjuvani upoštevajo kulturne razlike otrok. 

Pogosto ga prilagajajo na potrebe otrok, o navadah otrok pa se nekateri ob vstopu v vrtec tudi 

posvetujejo s starši. 

I2: »Seveda, pri oblikovanju učnega načrta upoštevam kulturne razlike in koliko je otrok iz 

drugega kulturnega okolja aktiven. O otrokovih navadah se pogovorim tudi s starši ob začetku 

vrtčevskega leta in upoštevam tudi usmeritve, ki jih dajo starši.« 

I4: »Vsi vzgojitelji prilagajamo učni načrt na potrebe skupine. Če je v skupini otrok iz drugega 

kulturnega okolja, so običajno prilagoditve načrta potrebne, vendar ne nujno. Pri malih otrocih 

ni bistvene razlike, razlika se pozna pri starejših otrocih.« 

I6: »Kulturne razlike upoštevam pri oblikovanju učnega načrta. Če otrok še ne poznam, učni 

načrt kasneje prilagodim.« 

 

Kategorija »prilagoditev na novo kulturo in okolje« 

 

V podkategoriji »obdobje prilagajanja otrok na novo kulturo« smo združili kode, kot so odvisno 

od otroka, mejno razdobje, poznavanje jezika in hitra adaptacija. V podkategoriji »dejavniki, ki 

vplivajo na vzgojo otrok« smo združili kode, kot so vera, navade, spol, socialno-ekonomski 

status in vrednote. 

 

Tabela 19: Kategorija prilagoditev na novo kulturo in okolje 

Kategorija Podkategorija Kode 

Prilagoditev na novo kulturo 

in okolje 

 

Obdobje prilagajanja otrok na 

novo kulturo 

Odvisno od otroka 

Mejno razdobje 

Poznavanje jezika 

Hitra adaptacija 

 

Dejavniki, ki vplivajo na vzgojo 

otrok 

Vera 

Navade 

Spol 

Socialno-ekonomski status 

Vrednote 

 

Intervjuvani točno ne morejo opredeliti, koliko časa otroci iz različnih kultur potrebujejo za 

prilagoditev na novo kulturo in okolje, vendar tudi če jim je na začetku vse neznano, se hitro 

prilagodijo na novo okolje in kulturo. Nekdo izmed intervjuvanih navaja, da naj bi se do pol 

leta vsi otroci iz drugih kultur navadili na novo okolje.   
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I1: »Prilagoditev na novo okolje in drugo kulturo je odvisna od posameznega otroka. Nekateri 

potrebujejo dalj časa, nekateri se vklopijo takoj.« 

I5: »Če otrok pride iz drugega kulturnega okolja v novo okolje, potrebuje nekaj časa, da se 

vklopi, tam od 2–6 mesecev. Zdi se mi, da se čez pol leta vsi prilagodijo na novo okolje.« 

I6: »Čas je vsekakor potreben, da se otroci prilagodijo na novo okolje, predvsem pri otrocih, ki 

ne znajo jezika in se z ostalimi otroci ne morejo sporazumevati. Toda otroci so hitro 

prilagodljivi in se hitro integrirajo.«  

 

Intervjuvani navajajo, da so dejavniki kulture, ki najbolj vplivajo na vzgojo otrok, kulturno 

okolje, vera, navade, vrednote in prepričanja posamične kulture, starši in njihov način vzgoje, 

socialno-ekonomski status in šolstvo.   

I2: » Zdi se mi da na vključevanje vplivajo vera, navade, ki so drugačne v različnih kulturah, v 

nekaterih kulturah spol in tudi ekonomski status. Premožnejše otroke drugače vzgajajo kot 

socialno ogrožene.« 

I3: » Na vzgojo najbolj vplivajo kultura sama in prepričanja ter vrednote, ki jih kultura poudarja. 

Vse to je zajeto v vzgojo otrok.« 

I4: » Običaji, vera, politika, spol otrok, kako so starši vzgojeni, šolstvo.« 
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10 SKLEP 

 
V vrtcih se vključevanje otrok iz drugega kulturnega okolja in uresničevanje medkulturne 

vzgoje razlikujeta, vendar mora biti pri tem vsak otrok deležen podpore. Po osebnosti se otroci 

razlikujejo in potrebujejo individualne prilagoditve programa, v prvi vrsti pa potrebujejo 

vzgojitelje, ki se zavedajo svoje multikulturne zmožnosti in jo razvijajo. Vzgojitelji morajo 

upoštevati individualne razlike otroka pri vključevanju v skupino, morajo se dodatno 

izobraževati in vključevati medkulturno vzgojo v dnevne dejavnosti (Vižintin, 2013). 

Z raziskavo smo ugotovili, da je večina anketiranih v svoji delovni karieri imelo v svoji skupini 

otroka iz drugega kulturnega okolja, povprečno od 3 do 5 otrok v zadnjih dveh letih. Med njimi 

so bili otroci, ki sploh niso govorili slovenskega jezika (PV=3,12), ki so deloma govorili 

slovenski jezik (PV = 2,44) in ki so govorili slovenski jezik (PV = 2,65). Tudi vsi intervjuvani 

imajo večletne izkušnje z vzgojo otrok in tudi s sprejemom otrok iz drugih kultur. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je napisano, da za integracijo otrok migrantov v vrtec zakonsko ni 

predpisanega posebnega časa, vendar mora biti otrokom, ki njihov materni jezik ni slovenščina, 

namenjena dodatna pozornost, da nadoknadijo pomanjkanje znanja v slovenščini.   

Dejavniki kulture, ki po mnenju anketiranih vplivajo na vzgojo otrok, so srečevanje z drugimi 

narodi in etičnimi skupinami, medkulturna vzgoja in individualne razlike otrok. Na podlagi 

intervjujev smo ugotovili, da so dejavniki kulture, ki najbolj vplivajo na vzgojo, po mnenju 

intervjuvancev kulturno okolje, vera, navade, vrednote in prepričanja posamične kulture, starši 

in njihov način vzgoje, socialno-ekonomski status in šolstvo. Kurikulum za vrtce (1999) na več 

področjih dejavnosti daje poudarek medkulturni vzgoji.  Navaja, da je pri izbiri vsebin, 

dejavnosti in materialov treba upoštevati multikulturnost v vrtcu. Vsi otroci morajo imeti enake 

možnosti, ki omogočajo spoznavanje različnosti kultur in nabiranje izkušenj. Marjanovič Umek 

(2001) navaja, da je pri vzgoji treba spodbujati razvoj lastne identitete, saj se bo na podlagi tega 

otrok razvil v tolerantnega posameznika, ki bo sprejemal tuje kulture in civilizacije. 

Anketirani vse otroke obravnavajo enakopravno, pri tem pa se ne ozirajo na pripadnost, poreklo 

ali način življenja, vendar niso opredeljeni, če otroka iz drugega kulturnega okolja vsak 

vzgojitelj sprejme v skupino brez težav, nikakor pa se ne izogibajo otrok iz drugih kulturnih 

okolij. Ugotovili smo statistično pomembne razlike glede na spol, kjer moški bolj kot ženske 

menijo, da so zaposleni v vrtcih kulturno občutljivi/kompetentni in vse otroke obravnavajo 

enakopravno. Intervjuvanci v večini vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja ne 

jemljejo kot izziv. Pomembno je, da vzgojitelji do otrok z določeno kulturno pripadnostjo 

nimajo predsodkov in stereotipov, čeprav se velikokrat razvijejo nezavedno pod vplivom 

družbe. Posameznik lahko svoje stereotipe in predsodke ozavesti in jih premaga z 

usposabljanjem, izobraževanjem in s pogovorom (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2015).  

Anketirani menijo, da vzgojiteljice in drugi zaposleni težje vklopijo otroka iz druge kulture v 

skupino in da morajo omogočiti otroku tujcu ustrezno obdobje prilagajanja glede na njegove 

potrebe. Ne strinjajo se, da delovna skupina pripravi individualni program dela za otroka tujca 

in da vodstvo v vrtcu zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom tujcem uporablja ustrezne 

pristope in primerna gradiva. Statistično pomembne razlike pri integraciji otrok smo ugotovili 

glede na delovno mesto, in sicer vzgojitelji se bolj strinjajo s tem, da mora vzgojitelj vzpostaviti 

vse pogoje za večje izražanje razlik znotraj skupine, ozaveščati o obstoječih razlikah in po 

načelih drugačnosti in multikulturalizma otrok upoštevati omenjene razlike znotraj skupine, in 
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sicer tako kot tudi pomočniki vzgojiteljev in anketirani na drugih delovnih mestih. Intervjuvani 

prilagajajo integracijo otrok iz drugega kulturnega okolja glede na otroka. Najpogosteje ga 

integrirajo preko različnih iger in učnega načrta, ki ga spreminjajo glede na potrebe otroka. 

Vižintin (2013) je v svoji raziskavi razvila model medkulturnega izobraževanja in vzgoje za 

uspešnejšo integracijo otrok iz drugih kulturnih okolij in za razvoj medkulturnega dialoga v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu. Namen modela je nadgraditi dosedanje izkušnje, znanja in 

raziskave ter jih razširiti med vzgojitelje za njihovo učinkovitejšo integracijo otrok in 

vzpostavitev kulturnega dialoga med otroki.    

Intervjuvanci navajajo, da se običajno otroci iz drugih kulturnih okolij hitro in brez večjih težav 

vključijo v skupino. Inkluzija je velikokrat hitrejša pri mlajših otrocih. Menijo, da ima vzgojitelj 

velik vpliv na integracijo otok in da je s pravilnim načinom in gradivom integracija 

učinkovitejša. Naše ugotovitve lahko povežemo z ugotovitvami N. Bogatec in N. Zudič Antonič 

(2014), ki vzgojiteljem in njihovim vzgledom pripisujeta močan vpliv na odnos otrok do 

drugačnosti. Otroci bodo otroke iz drugih kulturnih okolij sprejeli, če jim bo vzgojitelj v vrtcu 

pokazal empatijo in sprejemanje otrok drugačnih veroizpovedi, drugih narodnosti, otroke iz 

socialno šibkih družin itd. Besedo tujec jim morajo obrazložiti na način, da ne dobi negativne 

uteži. Vzgojitelj lahko otrokom druge kulture in vere približa na različne načine, npr. preko 

didaktičnih pripomočkov, iger, s pomočjo staršev, avdio in video naprav. 

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da anketirani ne menijo, da se starejši otroci 

hitreje integrirajo, vendar tudi glede mlajših otrok niso opredeljeni. Ne strinjajo se, da na 

integracijo otrok iz drugih kulturnih otrok vpliva socioekonomski položaj družine otroka. 

Nasprotnega mnenja so intervjuvanci, ki menijo, da mlajši otroci hitreje integrirajo v skupino 

kot starejši. V raziskavi, ki jo je izvedel Gayle-Evans (2004), je zapisano, da je integracija v 

novo kulturno okolje uspešnejša pri mlajših otrocih, ki novega okolja ne zaznavajo kot 

spremembo kulturnega načina življenja, medtem ko starejši otroci občutijo spremembo kulture 

zaradi samozavedanja in je integracija lahko zaradi tega počasnejša.  

Ugotovili smo, da se anketirani ne strinjajo, da se otroci v skupini težko prilagodijo otrokom iz 

drugih kulturnih okolij in da bi otroka iz drugega kulturnega okolja težje sprejeli. V nasprotju 

se nekaterim intervjuvancem zdi, da izziv predstavlja vključevanje otrok iz drugih kulturnih 

okolij v skupino k otrokom. Najpogosteje otroci sprejmejo otroka iz drugega kulturnega okolja 

skozi igro. Pri mlajših otrocih vključevanje ne predstavlja težav, medtem ko se pri starejših 

otrocih izključevanje lahko pojavi. Turnšek (2013) navaja, da otrokom v skupini morajo 

vzgojitelji prikazati individualne razlike kot nekaj pozitivnega, naravnega. To se lahko doseže 

preko dejavnosti, ki otrokom omogočajo spoznati različnosti med njimi in drugimi ljudmi. S 

tem se oblikuje in omogoči pozitiven odnos do drugačnosti in otroci iz skupine ne zavračajo 

otroka iz drugega kulturnega okolja, temveč ga sprejmejo medse z zanimanjem in 

poizvedovanjem o njegovi kulturi.  

Anketirani se ne strinjajo, da so vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, družina otroka in otroci iz 

skupine dejavniki, ki zavirajo učinkovito integracijo otrok drugih kultur v vrtec. V raziskavi, ki 

so jo izvedli na Floridi leta 2016, so bile ugotovitve nasprotne. Glavni dejavniki, ki zavirajo 

integracijo v vrtcih, so pomanjkanje primernega učnega gradiva, vzgojitelji, ki izključujejo 

medkulturno vzgojo v vrtcih (niso dali poudarek na različne praznike iz različnih kultur, niso 

se pogovarjali o kulturnem ozadju otrok ipd.), in nesodelovanje staršev pri integraciji otrok. 
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Navedli so, da bi bile nujno potrebne izboljšave za učinkovitejšo integracijo otrok v vrtec 

(Layne in Lipponen, 2016). 

Glede na rezultate raziskave starši, po mnenju anketiranih, nimajo vpliva na vključevanje otrok 

v vrtec. Na drugi strani intervjuvani med glavne dejavnike, ki zavirajo uspešno integracijo otrok 

drugih kultur v vrtec, uvrščajo starše, slab učni načrt, nezadostna učna gradiva in otroke iz 

skupine, ki zavračajo otroka tujca. Smolnikar (2012) navaja, da imajo pri multikulturni vzgoji 

v vrtcu starši pomembno vlogo. V vzgojni proces so lahko vključeni s predstavitvijo svoje 

izvorne države in kulture ter preko pogovorov. Predstavitve se lahko pripravijo tako za otroke 

kot starše otrok iz skupine. S tem se ustvarja sproščeno vzdušje v skupini, hkrati pa otroci 

začenjajo spoznavati tudi druge kulture. 

Ugotovili smo značilno statistično povezanost med kulturo otrok in uspešno integracijo v vrtec, 

kar pomeni, da anketirani v povprečju dojemajo kulturo otroka kot pomemben element uspešne 

integracije otroka v vrtec. To pa povežemo lahko z definicijo kulture, ki opredeljuje kulturo kot 

skupek vedenjskih form, ki so za posameznika determinirajoče (Sapir, 1994). Integracija je torej 

odvisna od vedenjskih form posameznika.  

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili statistično pomembno povezavo med delovno 

dobo vzgojiteljice in njenim težjim vklopom otroka iz druge kulture v skupino. Povezava je 

negativna in srednje močna, zato lahko trdimo, da se anketirani s krajšo delovno dobo bolj 

strinjajo z navedenim kot anketirani z daljšo delovno dobo. Do statistično pomembne povezave 

prihaja tudi med izobrazbo in ustreznim obdobjem prilagajanja za otroka tujca v skupino. 

Povezava je pozitivna in šibka, na podlagi česar sklepamo, da se anketirani z višjo izobrazbo 

bolj strinjajo, da se je otroku treba prilagajati, kot anketirani z nižjo izobrazbo. 

Anketirani niso opredeljeni glede tega, ali naj delovna skupina in vodstvo v vrtcu pripravita 

individualni program dela za otroka tujca ter zagotovita primerna gradiva. Intervjuvani 

navajajo, da pri oblikovanju izvedbenega učnega načrta upoštevajo kulturne razlike otrok. 

Pogosto ga prilagajajo na potrebe otrok, o navadah otrok pa se nekateri ob vstopu v vrtec tudi 

posvetujejo s starši. V smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) je 

navedeno, da lahko vzgojitelj pripravi kratek slovar z enostavnimi besedami v maternem jeziku 

otroka, ki lahko pomaga pri vzpostavljanju začetne komunikacije z otrokom iz drugega 

kulturnega okolja. V načrtovane vsebine naj bi vzgojitelji dodajali vsebine za spodbujanje 

medkulturne vzgoje, vrtčevske dejavnosti pa morajo biti oblikovane tako, da lahko sodeluje 

tudi otrok iz drugega kulturnega okolja. Vižintin (2013) razlaga, da morata tako ustanova kot 

vzgojitelj pripraviti načrt, po katerem se bo otrok iz drugega kulturnega okolja integriral v 

skupino.  

Intervjuvani ne morejo točno opredeliti, koliko časa otroci iz različnih kultur potrebujejo za 

prilagoditev na novo kulturo in okolje, vendar tudi če jim je na začetku vse neznano, se nato 

hitro akumulirajo. Nekdo izmed intervjuvanih navaja, da naj bi se do pol leta vsi otroci iz drugih 

kultur navadili na novo okolje. Turk in Sivec (2012) navajata, da sta individualni program in 

spremljanje otrokovega napredka in razvoja ključnega pomena za uspešno integracijo otrok v 

vrtec. Torej časa integracije ne moremo točno determinirati, temveč se vsakemu otroku iz 

drugega kulturnega okolja posebej posvetimo in mu omogočimo vse potrebno za uspešno 

integracijo.  
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Na podlagi dobljenih rezultatov kvantitativne in kvalitativne raziskave smo spoznali, da 

zaposleni v vrtcih medkulturno vzgajajo otroke in otroke iz drugih kulturnih okolij skušajo 

integrirati v skupino kar se da učinkovito, vendar bi morali dati večji poudarek na: 

- prilagajanje dela osebnostnim značilnostim in potrebam otroka iz drugega kulturnega 

okolja; 

- delovni skupini, ki je sestavljena iz vzgojiteljev, svetovalnih delavcev in ravnatelja, ki 

pripravi individualni program dela za otroka iz drugega kulturnega okolja; 

- vključevanje otroka iz drugega kulturnega okolja v dejavnosti, ki so zanj primerne, s 

čimer se mu omogočita jezikovno in socialno vključevanje,  

- napredek otroka, ki ga je treba spremljati ter hkrati voditi evidenco o njegovih dosežkih; 

- otroka iz drugega kulturnega okolja, ki ga je treba vključiti v dejavnosti, kjer se uči 

slovenskega jezika; 

- otroka iz drugega kulturnega okolja, ki mu moramo omogočiti ustrezne pogoje 

vključevanja; 

- vzgojitelje, ki mora pri delu z otrokom iz drugega kulturnega okolja uporabljati  

primerna gradiva in ustrezne pristope. 

Večji poudarek bi morali dati tudi na vključevanje staršev pri integraciji, saj imajo pomembno 

vlogo pri multikulturni vzgoji v vrtcu. 

Namen magistrskega dela je dosežen. Ugotovili smo težave vzgojiteljic pri vključevanju otrok 

drugih kultur v skupino, prav tako pa smo spoznali, ali se točno držijo kurikuluma in kakšni so 

občutke vzgojiteljic o sprejemu otroka iz druge kulture. 

Omejitve pri pisanju in primerjanju kvalitativnih rezultatov predstavljajo pomanjkanje 

podatkov o medkulturni vzgoji v vrtcih. Vsi podatki intervjuvancev so avtentični, ne vemo pa, 

ali so resnični. Pri intervjuju lahko intervjuvanci zaradi občutka nelagodja podajo neresnične 

odgovore, da bi se le približali tistemu, za katerega menijo, da je ustrezen (Vogrinc, 2008). 

Pri kvantitativni raziskavi omejitev je odgovarjanje na anketo potekalo preko spleta, tako da so 

jo lahko anketirani prenehali izpolnjevati kadarkoli oziroma niso morda navedli podatkov tako 

točno, kot bi jih v resnični vprašalnik, če bi jim ga nekdo razdelil. 

Za nadaljnje raziskave bi bilo smiselno vzeti večji reprezentativni vzorec, ki bi vključeval vsaj 

500 anketiranih, ter zajeti vrtce iz vseh slovenskih regij. Kombinirati bi jo morali z 

opazovanjem, kjer bi zunanji opazovalec spremljal integracijo otrok iz drugih kultur v vrtcih in 

na podlagi opazovanj podal ukrepe za izboljšanje. 
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12 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: ANKETA 

 
Spoštovani, 

 

sem Valeriia Marianova, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Pripravljam 

magistrsko delo z naslovom Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok, pod mentorstvom dr. 

Janeza Kreka.  

Z Vašimi odgovori bi pridobila zelo pomembne podatke za raziskavo, zato Vas vljudno prosim, 

da si vzamete 10 minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Pridobljeni podatki služijo 

zgolj za namene raziskave. Vaše sodelovanje pri raziskavi je prostovoljno, anketni vprašalnik 

pa anonimen. Podatki, ki jih bomo pridobili od vas, bodo uporabljeni izključno za izdelavo 

magistrskega dela, objava rezultatov v njej pa ne bo razkrila identitete nikogar od vprašanih.  

 

1. Spol (obkrožite ustrezni odgovor): 

 M 

 Ž 

2. Starost:_______________ 

3. Delovna doba:____________________ 

4. Delovno mesto (obkrožite ustrezni odgovor): 

 Vzgojiteljica 

 Pomočnica vzgojiteljice 

 Drugo:____________________________ 

 

5. Izobrazba (obkrožite ustrezni odgovor): 

 Srednja šola 

 Višja/visoka šola 

 Univerzitetna izobrazba 

 Magisterij 

 Drugo:___________________ 

 

6. Koliko vseh otrok ste poučevali v svojih skupinah v zadnjih dveh letih (napišite številko)? 

____________ (število) 
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7. Ali ste v svoji delovni karieri že imeli v svoji skupini otroka iz drugega kulturnega okolja 

(obkrožite ustrezni odgovor)? 

 Da 

 Ne 

 

8. Koliko otrok iz drugega kulturnega okolja ste v zadnjih dveh letih imeli v svoji skupini 

(obkrožite ustrezni odgovor)? 

a) 1 

b) 2 

c) 3–5 

d) 6–10 

e) Več kot 10 

 

9. Kako so otroci govorili, ko so vstopili v vrtec (napišite ustrezne številke)? 

 Sploh niso znali slovenskega jezika ______ (število) 

 Deloma so znali govoriti slovensko ______ (število) 

 Vem, da so bili iz drugega kulturnega okolja, vendar so  

govorili tudi slovensko _____ (število) 

 

Vprašalnik vsebuje različne trditve, o katerih vas prosimo, da se opredelite glede na stopnjo 

strinjanja, kar pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neopredeljen, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 

 

TRDITEV 1 2 3 4 5 

V sodobnem času se v vrtcih pogosteje srečujemo z 

drugimi narodi in etičnimi skupinami. 

     

Zaposleni v vrtcih smo kulturno občutljivi/kompetentni 

in vse otroke obravnavamo enakopravno, pri tem pa se 

ne oziramo na njihovo pripadnost, poreklo ali način 

življenja. 
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Medkulturna vzgoja je zelo pomembna za otroke in 

mladino, saj bodo v prihodnosti živeli v medkulturnih 

družbah. 

     

Pomembno je, da se otrokom že v obdobju obiskovanja 

vrtca individualne razlike prikažejo kot nekaj naravnega 

in pozitivnega. 

     

Vzgojitelj mora vzpostaviti vse pogoje za večje 

izražanje razlik znotraj skupine in ozaveščati o 

obstoječih razlikah (glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo).  

     

Vzgojitelj mora po načelih drugačnosti in 

multikulturalizma otrok upoštevati omenjene razlike 

znotraj skupine. 

     

Vzgojiteljice in ostali zaposleni težje vklopijo otroka iz 

druge kulture v skupino. 

     

Otroci različnih kultur se včasih težko vključijo v 

skupino, na kar vplivata vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja. 

     

Otroci različnih kultur se včasih težko vključijo v 

skupino, na kar vplivajo otroci iz skupine. 

     

Otroci različnih kultur se včasih težko vključijo v 

skupino, na kar vpliva družina otroka.  

     

Na različne vidike otrokovega razvoja imajo prav tako 

pomemben učinek sociodemografske značilnosti 

družine. 

     

Vzgojitelj mora prilagoditi načine dela individualnim 

značilnostim in potrebam posameznega otroka tujca. 
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Delovna skupina pripravi individualni program dela za 

otroka tujca. 

     

Vzgojitelj vključi otroka tujca v zanj primerne 

dejavnosti, s katerimi mu omogoči socialno in 

jezikovno integracijo. 

     

Vzgojitelj omogoči otroku tujcu ustrezno obdobje 

prilagajanja glede na njegove potrebe. 

     

V vrtcu zagotovijo, da vzgojitelj pri delu z otrokom 

tujcem uporablja ustrezne pristope in primerna gradiva. 

     

Otroka iz drugega kulturnega okolja vsak vzgojitelj 

sprejme v skupino brez težav. 

     

Vzgojitelji ne želijo imeti v svoji skupini otrok iz drugih 

kulturnih okolij. 

     

Otroci v skupini hitro sprejmejo otroke iz drugih 

kulturnih okolij. 

     

Otroci se v skupini težko prilagodijo otrokom iz drugih 

kulturnih okolij. 

     

Otroci v skupini težje sprejmejo otroka iz drugega 

kulturnega okolja. 

     

Starši so večkrat težava pri integraciji otrok iz drugih 

kulturnih okolij v skupino. 

     

Starši so pri integraciji otrok iz drugih kulturnih okolij 

vzgojiteljem v pomoč. 

     

Vzgojiteljice z daljšo delovno dobo in več izkušnjami 

hitreje in učinkoviteje integrirajo otroke iz drugih kultur 

v vrtčevsko skupino.  
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Na integracijo otrok iz drugih kulturnih otrok vpliva 

starost otroka – mlajši se hitreje integrirajo. 

     

Na integracijo otrok iz drugih kulturnih otrok vpliva 

starost otroka – starejši se hitreje integrirajo. 

     

Na integracijo otrok iz drugih kulturnih otrok vpliva 

socioekonomski položaj družine otroka. 

     

 

Lepo se Vam zahvaljujem za Vaše sodelovanje. 

 

 

PRILOGA 2: Vprašanja za intervju  

 

 
1. Koliko let ste že vzgojitelj/ica in koliko otrok iz drugih kulturnih okolij ste v vseh letih 

že imeli v skupini? 

2. Ali vam vključitev otroka iz drugega kulturnega okolja v skupino predstavlja izziv in v 

kakšnem smislu? 

3. Kako integrirate otroka iz druge kulture v skupino? 

4. Kako se otroci drugih kultur prilagodijo skupini? 

5. Kako učinkovito in hitro se otroci drugih kultur integrirajo v skupino glede na starost, 

spol, socioekonomski položaj in kulturno ozadje? 

6. Kako otroci v vrtcu sprejmejo otroka iz druge kulture? 

7. Kateri so po vašem mnenju glavni dejavniki, ki zavirajo učinkovito integracijo otrok 

drugih kultur v vrtec? 

8. Kako starši otrok drugih kultur vplivajo na vključevanje otrok v vrtec? 

9. Ali vzgojiteljice upoštevajo kulturne razlike pri oblikovanju izvedbenega učnega 

načrta? 

10. Koliko časa otroci iz različnih kultur potrebujejo za prilagoditev na novo kulturo in 

drugo okolje? 

11. Kateri dejavniki kulture najbolj vplivajo na vzgojo otrok? 

 


