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POVZETEK 

Zaradi številnih migracij, ki so se zgodile po drugi svetovni vojni, in zaradi procesov globalizacije 

je naše območje postalo večkulturno. Večkulturnost ni dovolj, potrebna je medkulturnost, ki 

omogoča sobivanje in interakcijo različnih kultur na enem geografskem območju. Priseljenci, ki 

so se naselili na našem območju, s spoznavanjem okolja naletijo na marsikatero težavo, največkrat 

sporazumevalno. S širitvijo Evropske unije, migracij, globalizacije in z razvojem tehnologije je 

kontekst rabe in učenja jezika postal pomemben, skorajda nujen.  

V diplomskem delu sem v teoretičnem delu podrobneje predstavila dvojezičnost in usvajanje 

prvega in drugega jezika, opredelila sem večjezičnost in raznojezičnost, pri čemer sem spregovorila 

še o individualnih razlikah pri večjezičnih otrocih ter o usposobljenosti učiteljev in sodelovanju s 

starši večjezičnih otrok. V nadaljevanju sem se osredinila na medkulturno vzgojo, na opredelitev 

in cilje ter pojmovanje medkulturne vzgoje v predšolskem obdobju, podrobneje sem opisala tudi 

smernice za vključitev medkulturne vzgoje v predšolski kurikulum. Predstavila sem medkulturne 

kompetence kot pomemben dejavnik pri uresničevanju medkulturne vzgoje ter o vlogo vzgojitelja 

pri njenem uresničevanju. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem predstavila sodelovanje s 

starši otrok priseljencev. 

V empiričnem delu diplomskega dela sem predstavila cilje raziskave in raziskovalna vprašanja, s 

katerimi sem poskušala ugotoviti, kako si vzgojiteljice razlagajo pojem dvojezičnost in 

medkulturna vzgoja kot enega izmed mogočih načinov dela v vrtcu, v kolikšni meri se vzgojitelji 

čutijo kompetentne za delo z dvojezičnimi otroki oziroma z otroki tujcev ter v kolikšni meri in na 

kakšen način vzgojitelji izvajajo pedagoško delo z dvojezičnimi otroki in z otroki iz različnih 

kulturnih okolij ter koliko so seznanjeni z jeziki in s kulturami, od koder prihajajo otroci. Nato sem 

predstavila analizo intervjujev in interpretacijo.  

Diplomsko delo sem sklenila z sklepnimi ugotovitvami, v katerih sem poudarila rezultate 

raziskave, izpostavila odgovore vzgojiteljic ter predstavila predloge za izboljšanje aktualne 

situacije in smernice za nadaljnje raziskovanje.  

Ključne besede: dvojezičnost, medkulturna vzgoja, vrtec, otroci priseljenci, sodelovanje s starši, 

vloga vzgojiteljice 

  



 
 

ABSTRACT 

Due to mass migrations after the Second World War and the processes, related to globalization, 

our country has become a place of multiculturalism. This, however, is not the only cultural 

phenomenon to have emerged in Slovenia – another we ought to mention is interculturalism, a 

phenomenon that enables coexistence and interaction of multiple cultures, typical of a single 

geographical area. Immigrants who have settled in our area face several problems during the 

process of getting acquainted with their surroundings, and these problems are usually linked to 

communication. Through the phenomena such as the expansion of the European Union, migrations, 

globalization and development of technology, the contexts of language use and language learning 

have become extremely important, if not indispensable.  

In the theoretical part of this thesis, I present in greater detail the phenomenon of bilingualism and 

the processes of acquisition of the first and the second languages. I also define multilingualism and 

plurilingualism, mentioning further the individual differences in multilingual children, as well as 

the levels of competence of the teachers and the cooperation with the parents of multilingual 

children. Afterwards, I focus on intercultural upbringing, more specifically, on the definitions, 

objectives and perceptions of intercultural upbringing during the pre-school period, and then 

describe in detail the guidelines for the inclusion of intercultural upbringing into the pre-school 

curriculum. Further, I delve into the subject of intercultural competences acting as important factors 

in the realisation of intercultural upbringing and touch upon the role of a pre-school teacher in the 

realisation of intercultural upbringing. In the last chapter of the theoretical part of the thesis, I 

address the subject of cooperation between the teachers and the parents of immigrant children.    

The empirical part of the thesis presents the objectives of the research and the questions, featured 

in the research, the purpose of which was to establish firstly the pre-school teachers’ perceptions 

of the terms bilingualism and intercultural upbringing as one of many possible useful methods of 

working with children in the kindergarten; secondly, to establish to which degree pre-school 

teachers feel competent to work with bilingual children and children of immigrants/foreigners and 

in which way they carry out the pedagogical work with these bilingual children and children with 

diverse cultural backgrounds in general; and thirdly, to establish how well-acquainted the pre-

school teachers are with the languages and cultures of the children. Following this, the analysis of 

the interviews is given and the interpretation of the results is also attempted.  



 
 

The thesis closes with a number of final conclusions, in which the results of the research are 

especially taken into consideration, the responses from pre-school teachers are highlighted and 

suggestions for improving the current state of affairs and guidelines for further research are 

presented. 

Key words: bilingualism, intercultural education, kindergarten, immigrant children, cooperation 

with parents, the role of a pre-school teacher 
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1 UVOD 
 

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v materinščini in drugem jeziku pri otrocih ni enoznačno. 

Ne napredujejo vsi enako hitro in enako uspešno. Vsak otrok napreduje po svojih zmožnostih, 

ugotovljeno pa je, da je dednost pomemben dejavnik, ki vpliva na hitrost dojemanja in učenja 

jezikov. Razlike med otroki so prisotne že v prvi fazi razvoja. Raziskovalci na področju 

nevrolingvistike so raziskovali tudi razlike med spoloma, vpliv starosti na uporabo jezika, 

nagnjenje do učenja jezikov in vpliv inteligentnosti ali značaja na razvoj dvo- ali večjezičnosti. 

Poleg vseh omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj dvo- in večjezičnosti, so pomembni še 

osebnost otroka, spodbudno okolje, ki ga ustvarjajo starši ter vzgojitelji oz. učitelji s pozitivno 

naravnanostjo do tega družbenega pojava. Zaradi fleksibilnosti naših možganov je prepričanje, da 

je izpostavljanje otroka več jezikom škodljivo, zmotno. Potrebno pa je zavedanje, da je učenje 

jezikov dolgotrajen in postopen proces. Ob kompleksnosti učenja jezikov je pomembno, da otrok 

v zadostni meri usvoji sporazumevalne kompetence vsaj v enem jeziku (po navadi maternem), saj 

bo tako lažje usvojil kompetence tudi v drugih jezikih (Zudič Antonič, 2011).  

Globalizacija, širitev Evropske unije, migracije, razvoj informacijske in komunikacijske 

tehnologije in še mnogi drugi dejavniki so v zadnjih desetletjih vzrok za družbeni, kulturni in 

ekonomski kontekst rabe in učenja jezikov. Dvo- ali celo večjezičnost ob ohranjanju in razvoju 

maternega jezika je postala skorajda nuja, niti ne več samo vrednota, zato si jezikovna politika na 

ravni EU prizadeva, da bi vsak državljan poleg maternega jezika govoril še dva tuja jezika. Ravno 

iz teh razlogov pa je večjezičnost prepoznana kot pomemben dejavnik, ki prispeva k razvoju 

medkulturnega dialoga (Medvešek in Bešter, 2012).  

Kultura se v svojem širšem pomenu ohranja z medgeneracijskim prenosom. Za priseljenca in 

njegovo družino je selitev v drugo okolje nagla in globoka družbeno-kulturna sprememba. Z 

življenjem v novi državi se običajno prekine medgeneracijski prenos kulture ter se vzpostavijo 

nove vertikalne in horizontalne poti (Berry idr., 1992 v Medvešek in Bešter, 2012). Ohranjanje 

etničnih kazalnikov ni odvisno samo od družine, temveč tudi od drugih sekundarnih medijev 

socializacije ter vrste drugih dejavnikov (demografska kultura priseljenske skupnosti, ekonomski, 

kulturni, politični pogoji ter družbeni kontekst). Proces učenja, sprejemanja kulture in jezika okolja 
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ter prilagajanja poteka s pomočjo stikov z vrstniki in v procesu vzgoje in izobraževanja. Ob 

slednjem je pomembna vloga vzgojiteljev in učiteljev (Medvešek in Bešter, 2012).  
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2 DVOJEZIČNOST 
 

Dvojezičnost ali bilingvizem ima več definicij. Vsem pa je skupno to, da je dvojezičnost 

poznavanje in uporaba dveh jezikov pri isti osebi. Nekateri ga razumejo kot enakovredno 

obvladovanje dveh jezikov, drugim pa je omejena raba jezika in pri tem usvajanje ene jezikovne 

veščine dovolj za razlago dvojezičnosti. Tako dobimo dve definiciji bilingvizma: maksimalistično 

in minimalistično. Prva pomeni popolno obvladanje jezika, druga pa delna uporaba ene jezikovne 

veščine (Prebeg - Vilke, 1995). B. Pogorelec (1984, v Pirih Svetina, 2005) pravi, da do pojava 

dvojezičnosti prihaja v stiku dveh različnih jezikov. Prav tako je pomembno omeniti diglosijo, ki 

nastopi pri posamezniku, pri katerem je en jezik razvit, drugi pa je omejen. Če združimo pojma 

bilingvizem in diglosija, dobimo podkategoriji pojma dvojezičnost. Ti dve podkategoriji pomenita 

različne stopnje obvladovanja in rabe jezika, odvisni pa sta od družbenih zunajjezikovnih 

dejavnikov (Pirih Svetina, 2005). 

 

2. 1 Usvajanje prvega jezika 
 

Klein (1986; v Pirih Svetina, 2005) pravi, da je prvi jezik tisti jezik, ki se ga posameznik začne 

učiti prvega v svojem primarnem socializacijskem okolju. Torej ima s stališča družbe prednost v 

večjezikovni skupnosti ter je prvi po pomembnosti s stališča državne in nacionalne funkcije 

(Ferbežar, 1997; v Pirih Svetina, 2005). N. Pirih Svetina (2005) navaja še, da je učenje prvega 

jezika nujnost za vsakogar, ki živi v običajni (eno-) jezikovni družbi. Učenju prvega jezika 

pripisujejo še to namembnost, da nas na nekaterih ravneh spremlja vse življenje. Poleg prvega 

jezika strokovnjaki uporabljajo še pojme materni jezik, neprvi jezik, izvorni ali izhodiščni jezik.  

Lewandowski (1994; v Pirih Svetina, 2005) govori o prvem ali primarnem jeziku, ki se ga usvaja 

v času zgodnjega otroštva, kot o ne nujno maternem jeziku. Učenje ali usvajanja prvega jezika 

(ang. first language acquisition) je proces celotne primarne socializacije, ki najpogosteje poteka 

načrtno in vodeno v določenem časovnem segmentu ter sega od opismenjevanja do usvajanja 

zborne izreke. Socializacijski proces se odvija v prvih petih letih otrokovega življenja in v tem 

obdobju naj bi bila usvojena večina jezikovnih struktur. Usvajanje prvega jezika naj bi se v veliki 
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meri končalo po koncu pubertetniškega obdobja, nekatera področja usvajanja jezika pa potekajo 

vse življenje (Pirih Svetina, 2005).  

Ko otrok prihaja iz družine, kjer eden od staršev govori en jezik, drugi pa drugačnega, govorimo 

o bilingvističnem usvajanju prvih jezikov (ang. bilingual first language acquisition). To pa lahko 

vodi v različne vrste dvojezičnosti. Če starši govorijo isti jezik, govorimo o monolingvističnem 

usvajanje jezika (ang. monolingual first language acquisition) (Klein, 1986; v Pirih Svetina, 2005).  

Poznavanje maternega jezika ni ključno samo za sporazumevanja otroka z drugimi, temveč tudi 

za spoznavanje kulture, običajev in vrednot. Ima vlogo pri zadovoljevanju čustvenih in socialnih 

potreb, interakciji z družino in vrstniki ter širšim socialnim okoljem. To in še več so razlogi za 

otrokovo čustveno navezanost na materni/prvi jezik. Posameznik ima občutek pripadnosti in ter se 

povezuje z določeno socialno skupino (npr. sovrstniki v vrtcu) (Knaflič, 2010).  

Glede na to, da je usvajanje prvega jezika prvo v času in prvo po pomembnosti, je zanj zadostno 

že življenje v človeški skupnosti. H. Johnson in Johnson (1998, 129, 130; v Pirih Svetina, 2005: 

10) opredeljujeta nekaj najbolj tipičnih značilnosti usvajanja prvega jezika: 

– usvajanje je hitro, 

– razvoj je sistematičen, 

– usvajanje v stiku s ciljnim jezikom in nanj pozitivne ali negativne reakcije nimajo velikega 

vpliva, 

– mentalna slovnica, ki jo razvijejo otroci, je po obsegu večja, kot je vnos, ki so ga prejeli,  

– usvajanje je neizogibno in uspešno. 

Značilnosti usvajanja prvega jezika pojasnjujemo z dveh vidikov, in sicer, ali so za usvajanje 

prvega jezika pomembnejše naravne danosti posameznika, ki so prirojene, ali je to vzgoja, za 

katero je značilno, da je pridobljena in naučena (Pirih Svetina, 2005).  

Usvajanje katerega koli neprvega jezika pomeni, da pred tem že poznamo vsaj en jezik. Značilnost 

neprvega jezika je ta, da je v času in pomembnosti na sekundarnem mestu. Za oba procesa učenja 

jezika (tako prvega kot drugega) so značilne določene zakonitosti, med njima pa je tudi nekaj 

podobnosti in razlik (Pirih Svetina, 2005). 
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2. 2 Usvajanje drugega jezika 
 

Za nekatere otroke je naravno, da se od svojega zgodnjega otroštva srečujejo samo z enim jezikom 

(v družini, v igri z drugimi otroki ali v vzgojno-izobraževalni ustanovi). Drugim otrokom pa je 

samoumevno, da odraščajo v okolju, kjer sta prisotna dva jezika. Do usvajanja in uporabe dveh 

jezikov prihaja iz različnih razlogov (npr. pripadnost otrokove družine skupini manjšinskega 

jezika, življenje družine v tuji deželi zaradi dela, študija, politične ali ekonomske integracije, 

mešani zakon itn.) (Prebeg - Vilke, 1995). Prav tam (1995: 61) opredeljuje drugi jezik kot jezik, 

ki ga otrok usvaja v bolj ali manj naravnem okolju, v katerem ga posameznik ali skupina govorijo 

kot materni jezik, ali pa je to jezik večinskega prebivalstva. Na usvajanje in učenje drugega jezika 

jih navaja situacija in okoliščine ali pa možnost sporazumevanja s posamezniki, ki so jim blizu, 

bodisi prijatelji ali delovno okolje. N. Pirih Svetina (2005: 12) drugi jezik razlaga kot jezik, ki je 

za posameznika sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim prvim jezikom. Običajno usvajanje 

drugega jezika v otroštvu vodi v dvojezičnost, proces usvajanja pa je zelo zapleten. Šele ko je otrok 

v svojem primarnem jeziku sposoben učinkovitega sporazumevanja, razmišljanja, učenja, branja, 

sporočanja, govorjenja in pisanja, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov, je zmožen te 

veščine aplicirati in uporabiti v drugem jeziku. Otrok se v svojem prvem jeziku uči osnovnih 

funkcij (glasovnega sistema, pravil kombiniranja glasov v zloge, besede, komunikacijske funkcije 

itn.), pri učenju drugega jezika pa je dejstvo, da otroci že vedo, kakšno funkcijo ima, zato pri tem 

potrebujejo nove besede in besedni zaklad novega jezika. Poleg tega pa je za prenos znanja prvega 

jezika v drugega pomembno spoznati socialne konvencije uporabe novega jezika (Rutar, 2014). 

Tabors (1997; v Rutar, 2014: 31) omenja značilna vedenja otrok v procesu učenja drugega jezika, 

na katera bi morali biti v procesu učenja in poučevanja pozorni: 

– otrok se pridruži skupini in se obnaša, kot da razume, kaj se dogaja, čeprav to ni res, 

– otrok domneva, da je to, kar ljudje govorijo, neposredno povezano s trenutnim dogajanjem, 

– otrok z nekaj dobro izbranimi besedami daje občutek, da govori določen jezik, 

– otrok išče ponavljajoče se vzorce v jeziku, 

– otrok si prizadeva razumeti celostno situacijo, podrobnosti pa pusti za pozneje, 

– otrok se zanaša na svoje prijatelje, ki govorijo jezik, da mu bodo pomagali. 
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Pomembno je zavedanje, da je otrok najbolj zmožen sodelovati v zanj smiselnih dejavnostih in 

vsebinah, pri katerih je sposoben sodelovati skladno z razumevanjem drugega jezika. I. Siray -

Blatchford in P. Clarke (2010; v Rutar, 2014) opozarjata, da lahko otroci v času usvajanja drugega 

jezika »padejo« v obdobje tišine, to pomeni, da se učijo jezika. V tem času se sporazumevajo z 

odgovori »da« ali »ne«. Na usvajanje drugega jezika pa vpliva še mnogo dejavnikov, ki jih N. 

Pirih Svetina (2005) opredeljuje v svojem delu in jih bomo spoznali v nadaljevanju. 

2. 2. 1 Dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika  

 

a) Starost 

Rezultati raziskav kažejo, da so otroci pri usvajanju drugega jezika bolj uspešni kot odrasli. 

Usvajanje struktur drugega jezika tako pri otroku kot pri odraslem poteka v zelo podobnem 

sosledju. Starost vpliva tudi na hitrost učenja ter uspešnost usvajanja. Najhitreje naj bi napredovali 

najstniki nekje do 15. leta, saj nižja kot je starost učečega, lažja naj bi bila izgovarjava jezika. Prav 

tako je pomembna dolžina izpostavljenosti jezika, ki vpliva na končni rezultat usvojenega znanja 

(Pirih Svetina, 2005).  

b) Osebnostne lastnosti 

Intravertnost in ekstravertnost sta najpogostejši med osebnostnimi lastnostmi, ki vplivajo na 

usvajanje drugega jezika. Raziskovalci so prepričani, da so ekstravertirani posamezniki bolj 

uspešni pri učenju tujega jezika, saj naj bi ravno ti lažje in hitreje navezovali stike in so zato bolj 

izpostavljeni večjemu jezikovnemu vnosu. Poleg teh dveh je potrebno omeniti še socialne 

spretnosti, anksioznost, empatičnost, inhibicijo in tolerantnost (Pirih Svetina, 2005).  

c) Jezikovna nadarjenost 

»Jezikovno nadarjenost Skehan (1991: 276; v Pirih Svetina, 2005: 15) definira kot talent za učenje 

jezika, ki je neodvisen od inteligentnosti in ni rezultat predhodnih učnih izkušenj, je relativno 

stabilen in pri posameznikih zelo različen. Jezikovna nadarjenost naj bi predstavljala tiste 

človekove kognitivne sposobnosti, ki omogočajo lažje usvajanje jezika.« 
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č) Motivacija 

Avtorja Gardner in Lambert v osnovi razlikujeta dva temeljna tipa motivacije – integrativnega in 

instrumentalnega. Prvi je dominanten pri usvajanju prvega jezika, pri usvajanju drugega pa je 

njegova pomembnost relativna in odvisna od posameznika. Poleg posameznikove motivacije so 

pomembna tudi njegova stališča do drugega jezika in govorcev, stališča do učenja drugega jezika 

itn. (Pirih Svetina, 2005).   

 

2. 3 Vrste dvojezičnosti 
 

Glede na način, na katerega otroci usvajajo svoja dva jezika, razlikujemo simultani in sukcesivni 

bilingvizem.   

 2. 3. 1 Simultani bilingvizem 

 

Zanj je značilno, da je otrok izpostavljen dvema jezikoma že od rojstva. Grosjean (1982; v Prebeg 

- Vilke, 1995: 78) glede na nekatere raziskave opozarja na aspekte bilingvističnega razvoja, ki so:  

– začetna faza, v kateri otrok meša jezike, 

– postopno ločevanje dveh jezikov, 

– vpliv enega jezikovnega sistema na drugega, 

– eden od dveh jezikov postane dominanten, 

– hitra sprememba v ravnotežju, kadar se spremenijo okoliščine. 

 

Razlike pa se pojavijo med jezikovnim razvojem monolingvističnega in bilingvističnega otroka. 

Slednji mora razlikovati dva jezika in se naučiti razlikovati med njima ter uporabljati elemente 

obeh jezikovnih sistemov. Raziskave kažejo, da otroci potrebujejo zelo veliko časa, da se naučijo 

razločevati jezike. Ko se otrok enkrat nauči razlikovanja in se zaveda obstoja dveh jezikov, se tudi 

jeziki med seboj ločujejo. Življenjske razmere simultanega bilingvizma so ključnega pomena in 

vplivajo na to, ali bo en ali drugi jezik močnejši, vendar je pomembno, da sta oba jezika 

uravnotežena s stalnim aktivnim stikom (Prebeg - Vilke, 1995). 
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2. 3. 2 Sukcesivni bilingvizem  

 

Nastopi od tretjega leta starosti naprej, ko začnemo dodajati drugi jezik. Po navadi se zgodi, da 

starši emigrirajo v drugo državo v času, ko so otroci že bolj ali manj usvojili materni jezik, s tem 

pa lahko nastopijo številne težave z učenjem novega jezika. Pozitivno pri tem je, da otrok svoj 

materni jezik že dobro pozna, zato spoznanje o obstoju dveh jezikovnih sistemov ni najbolj 

pomembno. Ključnega pomena je, kako znanje prvega jezika vpliva na usvajanje drugega jezika, 

kakšne so razvojne faze, kakšne so razlike med posameznimi otroki pri njihovem pristopu itn. M. 

Prebeg - Vilke (1995) na koncu še dodaja, da je vse odvisno od različnih okoliščin in dejavnikov 

ter dvojezičnost primerja z instrumentom, ki ga treba znati uporabljati. 

 

2. 4 Prednosti dvojezičnosti 
 

Dolgo časa je veljal stereotip, da je na svetu več enojezičnih govorcev kot dvojezičnih. Mislili so, 

da se dvojezični govorci pojavljajo zgolj na narodno mešanih območjih. V več kot dvesto državah 

na svetu je večina govorcev ne samo dvo- ampak celo večjezičnih. To potrjuje podatek, da je na 

svetu okrog 60 % do 75 % ljudi dvo- ali večjezičnih. Velika prednost dvojezičnega govorca je ta, 

da se lahko sporazumeva s širšim krogom ljudi, spozna dva ali več izkustvenih svetov, se poglablja 

in raziskuje kulture dveh narodov. Biti dvojezičen pomeni veliko več, kot samo govoriti dva jezika. 

Prednosti se kažejo tudi na drugih področjih družbenega delovanja (ekonomski, politični, vzgojni, 

kulturnem, socialnem itn.). Velika prednost je tudi, če je otrok zmožen ohraniti svoj jezik in kulturo 

v tujem okolju, hkrati pa ohranja vezi s svojo primarno družino in okoljem. S tem se gradi 

pripadnost in zaupanje v najožji skupnosti. Današnji čas je naravnan tako, da več kot znaš, več 

veljaš, zato tudi biti dvojezičen pomeni prednost na globalnem trgu dela. Tako ima npr. dvojezični 

govorec prednost na delovnem mestu, in sicer v okolju, kjer prevladuje večinski narod (Zudič 

Antonič, 2011). Avtorici L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2004) se strinjata z N. Zudič Antonič 

(2011), ki pravi, da dvojezičnost lahko pozitivno vpliva na intelektualni razvoj otroka, saj spodbuja 

divergentno mišljenje, pospešuje zmožnost jezikovne analize, vpliva na otrokovo metalingvistično 

zavedanje ter na pozitivno pojmovanje sebe. Torej lahko potrdimo, da poznavanje enega npr. 

maternega jezika otroku ne povzroča težav pri učenju drugega, prav tako pa učenje druge ne more 

vplivati na tekočnost znanja prvega jezika (Papalia in dr., 2001; v Marjanovič Umek in Fekonja, 
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2004). L. Knaflič (2010) dodaja, da je stik z dvema jezikoma ne nazadnje tudi stik z dvema 

kulturama, kar pa bogati otrokovo doživljanje sveta ter njegove izkušnje. 

 

2. 5 Načela in cilji dvojezične/večjezične vzgoje in izobraževanja v vrtcu in šoli 
 

Dvojezično poučevanje kot princip v inkluzivni praksi so na podlagi teoretičnih izhodišč ter 

ugotavljanja temeljnih zakonitosti, zvez in načel izpostavili naslednja načela 

dvojezičnega/večjezičnega učenje in poučevanja (Rutar, 2014: 32, 33):  

1) dejavnosti za dvo- in večjezične otroke naj bodo organizirane tako, da otrokom dopuščajo 

veliko možnosti za igro in sodelovanje v vnaprej začrtanih dejavnosti, prav tako pa naj v 

interakciji z odraslimi in drugimi otroki razvijajo besedišče v prvem in drugem jeziku; 

2) dvo- in večjezični programi naj zagotavljajo številne in različne socialne interakcije med 

otroki in odraslimi, katerih prvi jezik je enak in/ali drugačen; 

3) strukturirane naj bodo priložnosti, ki otrokom zagotavljajo in jih spodbujajo k razvoju 

govora, pisanja, branja in poslušanja prvega in drugega jezika; 

4) načrtno naj bodo zagotovljene aktivnosti, ki spodbujajo vaje glasovnega zavedanje (npr. 

poslušanje glasov, diferenciacija, posnemanje glasov, rime, iskanje glasov itn.); 

5) v programih naj bodo zaposlene dvojezične osebe po pravilu: ena oseba, en jezik; 

6) staršem dvo- in večjezičnih otrok je treba nuditi informacije v njihovem domačem jeziku; 

7) otroke in starše iz drugih jezikovnih okolij spodbujamo k participaciji pri načrtovanju, 

izvedbi in evalvaciji otrokovega učenja v učeči se skupnosti, skrbi zase in za druge člane 

te skupnosti; 

8) dvojezično učno okolje ter interakcije odraslih z otroki naj pozitivno pripoznajo in 

odsevajo vsebine in različne načine pojavljanja ter uporabe komunikacijskih veščin, stile 

interakcij in spoznavanja, ki jih otrok pozna in uporablja v svojem domačem okolju; 

9) učno okolje naj nestereotipno odseva raznolikost kultur in izkušenj otrok brez vrednotenja; 

10)  dvo- in večjezični strokovni delavci naj pri rutinskih dejavnostih, igri in drugih dejavnostih 

uporabljajo čim bolj prvi jezik otroka; 

11)  napisi in viri v dvo- in večjezičnem okolju naj bodo v skupini/razredu napisani v vseh 

prvih in drugih jezikih otrok; 
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12)  interakcije med otroki in odraslimi naj vsebinsko vključujejo pripovedovanje, 

pogovarjanje, poslušanje, pridobivanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti v otrokovem 

prvem in drugem jeziku.  

 

2. 6 Vloga staršev in vrtca pri otrokovem bilingvizmu 
 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 4, 7, 8) v svojih ciljih in načelih sledi med drugim tudi 

posameznikom, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij, kot je slovensko. Med cilji bi izpostavila 

oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminatornost 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo). Pri načelih pa je pomembno načelo multikulturalizma, načelo omogočanja izbire in 

drugačnosti, sodelovanja s starši in okoljem, načelo horizontalne in vertikalne povezanosti ter 

načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. 

Načrtovanje in izvajanje kurikuluma zahteva sistematično rahljanje in odstranjevanje ovir, 

povezanih s prikritim kurikulom, zato je potrebno upoštevati skupinske razlike in ustvarjati pogoje 

za njihovo izražanje, upoštevati različnosti in večkulturalizem na ravni izbora vsebin, dejavnosti, 

materiala, ki dajo otrokom spoznanje o različnosti sveta. Naloga odraslega v vrtcu je, da s svojo 

celostno pojavo, tj. s spoštljivostjo, mirnostjo, vljudnostjo, vzpostavi prijetno klimo in je zgled 

spoštljivi komunikaciji in vedenju. Interakcija med odraslim in otrokom naj bo pozitivna, odzivna 

na otrokovo vprašanja, vzgojitelj mora znati dobro poslušati, podajati navodila in preusmerjati 

otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje (prav tam, str. 13).  

Glede na situacije, v katerih se znajdejo otroci in starši, so različne tudi vloge staršev pri dvojezični 

vzgoji. Marsikateri starši se prostovoljno odločijo, ali bodo vzgajali dvojezičnega otroka, medtem 

ko so se drugi podredili razmeram, ki jih je prineslo življenje, npr. selitev v drugo okolje zaradi 

delovnih mest. Mnogi strokovnjaki so mnenja, da je potrebno čimprej začeti z učenjem obeh 

jezikov. Za razvijanje bilingvizma je potrebno naravno okolje, družina in otroško igrišče, ob tem 

pa se morajo starši zavedati, da so otroci dovzetni za dobre jezikovne modele ter da usvajanje 

drugega jezika ni lahko za nikogar, tudi za otroka ne. Ker je usvajanje drugega jezika postopno, je 

treba otroku omogočiti, da se vsaj delno srečuje z maternim jezikom, zato je še kako pomembno 

komuniciranje z odraslimi kot z otroki, ki so izvirni govorci tega jezika. Otroci se veliko naučijo 
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v igri z drugimi otroki, vendar je pristnost odraslega govora tudi pomembna. Govor odraslih je 

usmerjen na otroka in učinkuje kot nekakšna jezikovna vaja. Z različnimi podvprašanji pomagajo 

otrokom, da se izrazijo. Ker so otroci nagnjenji k procesu pozabljanja in je ta dokaj hiter, je 

pomembno, da otrok utrjuje in se srečuje z maternim jezikom, saj bo le tako imel ugodno 

psihološko situacijo, v kateri bo želel govori svoj prvi jezik ter se učiti drugega (Prebeg - Vilke, 

1995). 

 

2. 7 Jezikovne kompetence dvojezičnega govorca 
 

Specifična značilnost dvojezičnega posameznika je, da neizmerno lahkotno prehaja iz enega 

jezikovnega koga v drugega. Zaradi te lahkotnosti in prehajanja je težko zaznati ravnovesje med 

enim in drugim jezikom. Dvojezičnost se pri otroku kaže v njegovi celoti, v kateri raste, se razvija, 

izraža svoja občutja in mišljenje (Balboni, 1996; Ricci Garotti, 1999; v Zudič Antonič, 2011).  

Otrok je ob vstopu v vrtec ali šolo seznanjen z nekim jezikom, ki ga uporablja v domačem okolju. 

Ko pa pride v vrtec ali šolo, je soočen z novim jezikom. Tedaj se sreča z drugim jezikom, ki od 

njega zahteva dodatno govorno-jezikovne kompetence, saj učni jezik ni samo sredstvo za 

sporazumevanje, ampak tudi orodje za usvajanje novega znanja in razvijanja kompetenc. Otrok ali 

učenec se sooča tudi s pisnim sporočanjem, kjer se skozi učni proces usvojene zmožnosti 

nadgrajujejo in dopolnjujejo. Cummins (2001; v Zudič Antonič, 2011) pravi, se učenci v šoli poleg 

slušnega razumevanja in govornega sporočanja uči tudi bralnih tehnik in tehnik pisanja. Učenje 

jezika je nenačrtno in nezavedno. Je model izvirnega in nezavednega učenja, ki se ga otrok prvo 

nauči, zato je premalo, če rečemo, da ima jezik samo komunikacijske namene. To pomeni, da 

poleg uporabe jezika poznamo tudi jezikovni sistem, da sporočanjska dejanja ustrezno prilagajamo 

glede na sporočilo. Poleg jezika morajo otroci usvojiti še druge izraze, ki so povezani z delom in 

življenjem v vrtcu/šoli. Torej, cilj učenja jezikov je učenje za življenje. Otroku skušamo predstaviti 

jezik z igro in z vključevanjem vrstnikov ter družine. Pomembno je zavedanje, da dvojezičnost ni 

sama po sebi samoumevna ter da je potrebno ohranjati znanje in uporabo obeh jezikov na približno 

enaki ravni (Zudič Antonič, 2011).  

V drugem poglavju sem govorila o dvojezičnosti in njenih značilnostih, v tretjem poglavju bom 

predstavila večjezičnost in raznojezičnost. 
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 3 VEČJEZIČNOST IN RAZNOJEZIČNOST 
 

»Večjezičnost (ang. multilingualism) je znanje več jezikov ali soobstoj različnih jezikov v neki 

družbi. Večjezičnost dosežemo tako, da povečamo število tujih jezikov, ki so na voljo v nekem 

izobraževalnem sistemu (SEJO, 2011).«  

Zaradi družbenih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov (globalizacija, migracije, razvoj 

tehnologije) se v preteklih letih vedno bolj poudarja pomen večjezičnosti, ki je ob sočasnem 

ohranjanju maternega jezika postal prava nuja. Jezikovna politika na ravni Evropske unije strmi k 

temu, da bi vsak državljan EU poleg maternega jezika govoril še vsaj dva jezika (Medvešek in 

Bešter, 2012). 

»Raznojezičnost (ang. plurilingualism) pa gre dlje in poudarja dejstvo, da posameznik takrat, ko 

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

do jezika v širši družbi in nato do jezikov do drugih ljudstev, teh jezikov in kultur v miselni 

predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno 

zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki 

povezujejo in medsebojno delujejo.  V različnih okoliščinah lahko prilagodljivo aktivira različne 

dele te zmožnosti, da doseže učinkovito sporazumevanje s konkretnim govorcem (prav tam).« 

 

3. 1 Večjezičnost v otroštvu 
 

Razlogi za večjezičnost so lahko različni (npr. starši različnih narodnosti, preselitev družine v 

drugo okolje, tradicionalno večjezično okolje itn.), zato je za otroka, ki odrašča v takem okolju 

pomemben čas za razvoj jezikovnih sposobnosti, saj gre za usvajanje velike količine jezikovnega 

gradiva (Knaflič, 2016). S tem se strinja tudi avtorica S. Rutar (2014), ki dodaja še, da je za otroka, 

ki vstopa v večjezično okolje, ključnega pomena inkluzivni proces in upoštevanje načela 

ohranjanja in razvoja otrokovega prvega jezika. Slednje je le eno izmed treh tradicionalnih 

izhodišč pri zagotavljanju večjezičnosti v procesu vzgoje in izobraževanja. Pomembna iztočnica 

je tudi skrb in želja po spoznavanju in razvijanju zmožnosti sporazumevanja v več kot enem jeziku 

ter tretje izhodišče, ki se zavzema za družine pripadnikov drugih jezikovnih skupin, ki niso 
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priznane kot narodnostne manjšine in njihovo izobraževanje poteku v zanje drugem in ne prvem 

jeziku (prav tam).  

Hitrost in kakovost usvajanja jezikov je odvisna od posameznika in od okolja, v katerem živi. 

Raziskava o stopnji obvladovanja slovenskega jezika pri otrocih priseljencih, ki jo je L. Knaflič 

(1996; v Knaflič, 2016) izvedla v Sloveniji, je pokazala neprimerljivost med otroki, ki jim je 

slovenščina materni jezik in med otroki priseljenci, rojenimi v Sloveniji, ob dejstvu, da so vsi 

obiskovali vrtec. Do vstopa v šolo ne usvojijo takšnega znanja, da bi se lahko primerjali z otroki, 

ki jim je slovenščina materni jezik. Zopet se otroci razlikujejo med seboj in ni enoznačnih 

pričakovanj in zakonitosti v kolikšnem času bo otrok dosegel nek zadovoljujoč nivo znanja jezika. 

Obvladovanje jezika prehaja od razvoja manj zahtevnih (poslušanje in branje) do razvoja 

zahtevnejših sposobnosti (govorjenje in pisanje). Prav tako je pri usvajanju in učenju učnega jezika 

pomembno dobro poznavanje in obvladovanje maternega jezika, ki predstavlja dobro podlago za 

pridobivanje znanja kasnejših jezikov (Knaflič, 2016). 

 

3. 2 Individualne razlike pri večjezičnih otrocih 
 

Danes vemo, da je v dvestotih državah sveta večina večjezičnih govorcev in da poznamo okoli 

6000 jezikov. Zaradi pojavljanja jezikov v številnih različicah pa ni mogoče opredeliti natančnega 

števila govorcev posameznega jezika (Zudič Antonič, 2011). 

Iz teh razlogov pa tudi ne obstaja razlaga, ki bi nam omogočila razložiti raznolikost v učenju 

drugega jezika in pojasniti razlike med otroki v usvajanju jezika. Vemo, da razlike nastajajo zaradi 

posameznikovih značilnosti, družinskega in šolskega okolje ter količine jezikov, ki jih otrok že 

obvlada ali jih šele pridobiva (Knaflič, 2016). V nadaljevanju je izpostavljenih nekaj razlik, ki jih 

avtorica izpostavi kot pomembne: 

– Nadarjenost za tuje jezike. Vsak se lahko nauči tujih jezikov ob predpostavki normalnega 

intelektualnega razvoja, motivaciji in priložnosti za učenje. K uspešnejšemu učenju novega 

jezika pripomorejo tudi določene osebnostne značilnosti (empatija, prilagodljivost, 

pomnjenje …) (Crystal, 2007, 435; v Knaflič, 2016). 
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– Starost. Ne drži dejstvo, da se otroci lažje naučijo drugega ali tretjega jezika kot odrasli. 

Res pa je, da so otroci v šolski situaciji bolj obkroženi z jezikom in naravno situacijo kot 

odrasli, ki se jezika učijo na delovnem mestu ali na tečaju, zato je potrebno razlike pripisati 

bolj različnim učnim situacijam, ne pa različni starosti, saj so oboji zmožni učenja jezikov 

na ravni rojenih govorcev.  

– Motivacija. Motivacij je ključnega pomena za posameznika. Odvisno je, kakšna motivacija 

nastopi pri učenju jezika, ali je zunanja ali notranja. Ob slednji je pri posamezniku, možnost 

hitrega usvajanje večja in kakovostnejša.  

Vsi omenjeni dejavniki in še kateri drugi (stališča, izpostavljenost drugemu jeziku) so med seboj 

prepleteni in med seboj vplivajo en na drugega, ko je posameznik v procesu razvoja večjezičnosti 

(Knaflič, 2016).  

 

3. 3 Čustveni in sociokulturni razvoj ter večjezičnost 
 

L. Knaflič (2016) pravi, da je posameznikova celotna podoba ustvarjena s poznavanjem jezika. Ta 

ima ključno vlogo za ne malo osebnostnih lastnosti. Otrok največkrat usvoji najmanj en jezik in to 

je po navadi materni. Močna čustvena navezanost na materni jezik pokaže vlogo jezika in 

komunikacije za otrokov razvoj. Komunikacija z okoljem mu omogoča obvladovanje jezika in 

spoznavanje sveta, ki ga obkroža. Otrok z uporabo jezika pojasni samega sebe, govori o sebi, kaže 

nam svojo samopodobo in njegovo socialno vlogo v okolju. Spoznavanje novega jezika otroku 

omogoča še veliko več – novo kulturno spoznavanje, novo socialno okolje in vloga v njem, 

spremenjeno samopodobo in drugačno doživljanje samega sebe. N. Zudič Antonič (2011) še 

dodaja, da je poleg spodbudnega učnega okolja, vzgojiteljev in učiteljev s pozitivnim pristopom 

in osebnost otroka ključna tudi dedna zasnova. Zaradi velike zmožnosti naših možganov, ki 

ustrezno pomnijo, povezujejo in predelujejo, je pomembno, da je učenje jezika sistematično in 

načrtno. Pri tem je potrebno upoštevati otrokove kognitivne sposobnosti, njegovo čustveno zrelost 

in interes (prav tam).  
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3. 4 Usposobljenost učiteljev in sodelovanje s starši večjezičnih otrok 
 

L. Knaflič (2016) opaža, da se težave pri delu z večjezičnimi otroki kopičijo na treh področjih, in 

sicer (1) usposobljenost strokovnih delavcev za delo z večjezičnimi otroki, ki pomanjkljivo 

obvladajo slovenščino, (2) organizacija učinkovitega poučevanja slovenščine kot učnega jezika in 

(3) sodelovanje s starši večjezičnih otrok.  

Učitelji potrebujejo strokovno usposabljanje, saj le tako lahko avtonomno načrtujejo pouk in 

prevzamejo strokovno odgovornost za svoje delo. Za potrebe poučevanja v oddelkih z učenci, ki 

imajo primanjkljaje v učnem jeziku, morajo učitelji dobro poznati značilnosti in potrebe teh 

učencev ter metodiko poučevanja učnega jezika. Zgodi se, da učitelji v dobri veri brez strokovne 

usposobljenosti in znanja o večjezičnosti in večjezični kulturi nehote ravnajo napačno. Prav tako 

se morajo učitelji zavedati, da učenci potrebujejo tudi sprostitev in pogovor s svojimi enako 

jezičnimi vrstniki in naj ne pritiskajo nanje, naj se pogovarjajo v slovenskem jeziku. S tem kažejo 

tudi neposreden pozitiven odnos do sprejemanja drugačnosti in strpnosti, otrokom pa ustvarja 

občutek sprejetosti, samozavesti in željo po integraciji (prav tam).  

Tako kot je v procesu izobraževanja večjezičnih otrok pomembna vloga vzgojitelja in učitelja, je 

ključnega pomena tudi vloga staršev. Skupaj z učiteljem bodo omogočili, da dopolnijo sliko o 

učencu. Učiteljev vpogled v otrokovo širšo notranjost (domače okolje, dnevne težave itn.) mu bo 

omogočil bolj kakovostno razumevanje učenčevega položaja. Prav tako je izjemnega pomena 

komunikacija med starši in vzgojiteljem/učiteljem, v kateri si lahko dvosmerno izmenjujejo 

stališča in pričakovanja do vrtca/šole. Ravno s tem dialogom lahko poskrbimo, da se izognemo 

nesporazumom med starši in šolo glede morebitnih pričakovanj, ki nikoli niso bila niti izrečena. K 

otrokovemu dobremu počutju, uspehu in občutku sprejetosti v okolje prispeva vključevanje staršev 

v šolske dejavnosti, kar spodbuja otrokovo zavzetost pri šolskem delu. Če gre za starše priseljence 

ali begunce, bo imelo sodelovanje v šolskih dejavnostih ugodne učinke na njihovo osebno 

vključevanje v novo okolje (spoznavanje s kulturo, stik z drugimi starši itn.). Pri tem lahko nastopi 

jezikovna bariera, kjer je potreba po prevajalcu ali posredniku. Tako za učitelje kot starše je lahko 

stik z večjezičnimi otroki, njihovimi družinami, kulturo, vrednotami, stališči lahko »kulturni šok« 

(Knaflič, 2016). 
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Večjezičnost je prepoznana kot pomemben dejavnik, ki prispeva k razvoju medkulturnosti, 

družbene kohezije in blaginje (Medvešek in Bešter, 2012). 

V tretjem poglavju sem predstavila večjezičnost in raznojezičnost, v četrtem poglavju sem bom 

osredotočila na medkulturno vzgojo in njene značilnosti. 

 

4 MEDKULTURNA VZGOJA 
 

4. 1 Opredelitev in cilji medkulturne vzgoje 
 

Preden se osredotočimo na medkulturno vzgojo je potrebno opredeliti več pojmov; to so 

medkulturna družba, medkulturnost in večkulturnost.  

Medkulturna družba je družba, ki omogoča in hkrati zahteva konkretne in stalne oblike 

povezovanje med različnimi kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi in verskimi skupnostni znotraj te 

obstoječe družbe. V tej prihaja do strpnosti, spoštljivega in enakovrednega odnosa ter sodelovanja 

(Vižintin, 2017). Mikolič, Pertot in Zudič Antonič (2006; v Vižintin, 2017) dodajajo še, da je 

osnova za medkulturno družbo dobra poučenost o kulturah sobivajočih skupnosti ter sposobnost 

sprejemanja in priznavanja njihovih vrednot. Pomembna je nenehna interakcija, ki temelji na 

medsebojnem poznavanju in priznavanju. V medkulturni družbi je pomemben vsak posameznik, 

kjer ni boljših, slabših ter večvrednih in manjvrednih ljudi.  

Medkulturnost (ang. interculturality) pomeni odnos vseh kultur, ki sobivajo na določenem 

prostoru. Je stvarnost, v kateri se stalno odvija dialog med različnimi pogledi in se ustvarjajo 

konkretne in trajne oblike odnosov (Zorman in Zudič Antonič, 2014). 

Večkulturnost (ang.multiculturality) kot izraz se nanaša na družbe, ki so prisotne na istem 

geografskem območju, zato je za večkulturno družbo značilno, da se med posameznimi družbami 

in kulturami ne vzpostavljajo kakršne koli interakcije (prav tam). 

P. Brander idr. (2004) menijo, da nam večkulturna družba ponuja priložnosti, s katerimi lahko 

vplivamo na medkulturno vzgojo. Ta naj bi se odvijala v dveh razsežnostih, in sicer pomagala 

prepoznavati neenakopravnost, rasizem, krivico, predsodke ter posredovati znanj in moč, da se bi 
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znali spopasti in soočati z omenjeno problematiko, zato je glavni cilj medkulturne vzgoje krepitev 

odnosa med večinskimi in manjšinskimi skupinami ter različnimi kulturami. Med cilje spadajo še 

skrb, da bo različnost temeljila na enakopravnosti, prizadevanje za spoštovanje drugačnosti ter 

mirno reševanje navzkrižnih interesov. Da bi bila družba torej medkulturna je pomembno, da 

medkulturna vzgoja zaobjame celotno družbo. A. Zorman in N. Zudič Antonič opredeljujeta še tri 

glavne skupine medkulturne vzgoje; kognitivni, afektivni in psihosocialni cilji. Pravita, da je 

»medkulturna vzgoja pedagoški pristop k vzgajanju v raznolikosti kultur in jezikov, integraciji teh 

raznolikosti kot bogatenju življenja in identitete posameznika in družbe ter razvoju čezmejne 

kulture večjezičnosti« (prav tam, str. 239). 

 

4. 2 Medkulturna vzgoja v predšolskem obdobju in zgodnjem šolskem 

obdobju 
 

Medtem ko je medkulturna vzgoja dokaj nova tema na celotnem slovenskem področju v vzgoji in 

izobraževanju, je na narodnostno mešanih območjih Republike Slovenije medkulturna vzgoja  že 

precej uveljavljena. Tudi v času SFRJ je bil status avtohtonih manjšin urejen tako, da so lahko 

ohranjali in razvijali jezik in kulturo italijanske in madžarske skupnosti ter stopali v interakcijo 

slovenske in manjšinske etnične skupnosti. S tem ko je Republika Slovenija prevzela dokumente 

in s tem pravice avtohtonih narodnih manjšin, se otroci v prvem razredu učijo svoj prvi jezik, 

obenem pa se učijo tudi jezik okolja (otroci italijanske in madžarske skupnosti se učijo slovenskega 

jezika in obratno). Omenjeno dvojezično okolje na narodnostno mešanih območjih omogoča vsaj 

pasivno znanje jezika, poznavanje kulturnih posebnosti in zmožnosti interakcije na ravni 

preživetja. Kot navaja Dodatek h kurikulu za vrtce na narodnostno mešanih območjih (2002; 3): » 

Že v predšolskem obdobju otroci v tesnem sodelovanju in sožitju s slovenskim in italijanskim 

jezikom v Slovenski Istri in dveh narodnosti v dvojezični vrtcih v Prekmurju, spoznavajo 

medkulturne značilnosti in jezikovne razlike. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, navadami in 

običaji obeh okolij. Spoznavajo potrebo po sodelovanju, pomoči in komunikaciji v narodnostno 

mešanem okolju in pomen tega za kvalitetno življenje in strpno bivanje obeh kultur.« Prav tako v 

Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) piše, da mora vrtec za otroke, katerih slovenščina ni materni, 

jezik prispevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na narodnostno mešanih 

območjih ter podlago za posameznikovo dvojezičnost na ostalih področjih Slovenije. V 
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Kurikulumu (1999, str. 19) za vrtce najdemo še temeljni globalni cilj, ki opredeljuje razumevanje 

jezika kot temeljna lastne identitete. Vrtci in šole imajo različne načine, s katerimi spodbujajo in 

razvijajo zaznavanje okolja. Da bi olajšali povezavo in primerjavo jezika s kulturo, je potrebno 

načrtno in sistematično delo z otroki. V ta namen oblikujemo vrsto dejavnosti, ki so za otroke 

smiselne in kar najbolje povezane z dnevno rutino. Tako lahko predmet obravnave medkulturnega 

zavedanje povežemo z dnevnimi dejavnostmi in dnevno rutino. Pomagamo si lahko z nebesednim 

izražanjem, ki je otrokom znano, npr. lutka, glasba, risanje, gib. Da bi otrokom lažje približali 

pomen medkulturnega zavedanja, sta predšolski kurikulum in učni načrt za osnovno šolo 

sestavljena iz več tematskih področij, s katerimi otrokovo življenje, njegove dejavnosti in želje 

spodbujamo k odkrivanju spoznanj in iskanju novih dogodivščin, to so: prazniki in praznovanja, 

igre, družina, letni čas, podnebje, hrana in pijača ipd. (Zorman in Zudič Antonič, 2006). 

Balboni (1999; v Zorman in Zudič Antonič, 2006) prepoznava štiri obdobja v razvoju 

medkulturnega zavedanja: poznavanje kulture okolja, primerjanje svoje kulture s kulturo okolja, 

zavedanje in sprejemanje različnosti. Tako v vrtcu kot v šoli si je potrebno prizadevati za razvijanje 

vseh štirih kulturnih modelov. Otroke moramo pripraviti k opazovanju sprememb, ki se dogajajo 

v hitri družbi ter zavedanju soobstoja različnih jezikov ter kulturnih posebnosti. Dati jim moramo  

priložnost opazovanja in ne zgolj teoretskega kopičenja informacij ter mu tako omogočiti 

pomnjenje večje količine podatkov. 

 

4. 3 Smernice za vključitev medkulturne vzgoje v predšolski in šolski kurikul 
 

Smernice za vključevanje medkulturne vzgoje so v omejenem obsegu predvidene v Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Prav tako so napisane v manjšem obsegu v 

slovenskem nacionalnem kurikulumu za vrtce in osnovno šolo. Velik korak k dopolnitvi tega bi 

bilo vključevanje otrok priseljencev lažje za priseljenske otroke, vzgojitelje in učitelje ter druge 

slovenske otroke, ki se spoznavajo z novo kulturo. To, da slovenski učitelji nimajo potrebnega 

znanja in izkušenj na področju medkulturne vzgoje in izobraževanja, dokazuje mednarodni projekt 

Migrants and Refugees – A Challenge for Learning in European Schools (2009). Vse to je 

posledica nezadostnega izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev na področju pridobivanja 

kompetenc za uspešno obvladovanje multikulturne dinamike v skupinah (Toplak in Vah Jevšnik; 
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v Vah Jevšnik, 2010). Ena od pomembnih smernic, ki vpliva na doživljanje okolja in počutja v 

njem, je urejenost igralnice in razreda. Kar odseva fizična podoba igralnice ali razreda, je 

bistvenega pomena za počutje otrok z različnimi kulturnimi značilnostmi in ustvarjanje njihove 

pozitivne samopodobe. To lahko dosežemo na različne načine: ureditev z napisi jezikov, ki ga 

govori otrok, z mešano mladinsko literaturo, z igračami, ki so otroku ljube (npr. temnopolti 

dojenčki), z dodajanjem materiala v kuhinjski kotiček (npr. kitajske palčke), s poslušanjem tuje 

glasbe in z drugimi dejavnostmi, na katere lahko kot vzgojitelji ali učitelji vplivamo.  

NCCA (2005, Vah Jevšnik, 2010) piše o tem, kako je pomembno, da so različne kulturne dinamike 

predstavljene v kontekstu petih tematik, ki se med seboj prekrivajo, prepletajo in vplivajo ena na 

drugo. Gre za tematike, ki niso primerne le za priseljenske otroke, temveč za vse, ne glede na 

njihovo etnično in kulturno pripadnost. To so: 1) identiteta in pripadanje, 2) podobnost in 

raznolikost, 3) človekove pravice in dolžnosti, 4) diskriminacija in enakost ter 5) konflikt in 

razreševanje konfliktov. Vključevanje teh tematik je z igro in načrtovanimi dejavnostmi mogoče 

uporabiti že v vrtcu, kjer se otroci teh sklopov nezavedno učijo v igri. Integracija teh sklopov je 

mogoča skozi gibalne in plesne igre, skozi glasbene in likovne dejavnosti itn.  

Ne glede na to, od kod prihaja priseljenski otrok, je ob vpisu v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem izenačen v vsemi drugimi vključenimi otroki. Izobraževanje otrok priseljencev v Republiki 

Sloveniji uresničuje načelo Deklaracije Združenih narodov o otrokovih pravicah glede 

izobraževanja in pravico do izobraževanja v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 

pravicah. Med temeljne cilje izobraževanja, ki se nanašajo na področje dela v vrtcih in šolah, sodijo 

(Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012):  

– Zagotovitev celostnega razvoja otrok ne glede na njihovo poreklo, spol, 

– Vzgoja za medsebojno strpnost, 

– Razvijanje zavesti za enakopravnost spolov, 

– Spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z njimi, 

– Spoštovanje otrokovih pravic in temeljih svoboščin. 

Načela spadajo v tisti sestavni del Kurikuluma za vrtce (1999), ki so pomembna pri načrtovanju 

in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov. Ta so bistvena z vidika vključujočega pristopa pri 

uresničevanju pravic otrok priseljencev do izobraževanja. Naj jih navedem nekaj:  
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– Načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vzgojno-izobraževalnega 

zavoda in strokovnih delavcev v njem. 

– Načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove 

izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti. 

– Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standarda znanja. 

– Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika. 

– Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo. 

Vzgojitelji ali učitelji morajo imeti ustrezna strokovna znanja in morajo biti dovolj samoiniciativni, 

da otrokom lahko nudijo take izkušnje, ki otroke bogatijo, jih vodijo k uspehu, doživljanju 

sprejetosti in veselja. To ne velja samo za vzgojitelje ali učitelje, ampak za vse, ki so vključeni v 

vzgojo ter izobraževalno skupnost. Zagotavljati morajo spodbudno učno okolje ter priložnosti za 

sooblikovanje kulture sobivanje vseh vključenih. Za pozitivno klimo je potrebno spodbujati timsko 

delo in sodelovanje med otroki kot tudi med otroki in odraslimi (Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole, 2012). 

 

4. 4 Medkulturni dialog 
 

Medkulturni dialog je zelo širok pojem in ima veliko definicij različnih avtorjev.  

»Medkulturni dialog pomeni komunikacijo med kulturami. Ne gre samo za prepoznavanje in 

sprejemanje drugega z razdalje. Je precej več: je aktiven, saj gre za gibanje med posameznikom in 

drugim. Raznolikost v Evropi je tako regionalna in etnična, kot tudi povezana z nedavnimi 

migracijskimi tokovi. Zaradi tega mora biti medkulturni dialog postavljen v družbeni, zgodovinski 

in politični kontekst. Če želimo to omogočiti z oblikovanjem pravih prostorov in pripomočkov, 

moramo povedati, kdo vstopa v dialog in zakaj. Navsezadnje v dialogu ne sodelujejo kulture, 

temveč ljudje.« (Chenal, 2008).  

»O razvoju medkulturnega dialoga na šoli govorimo, kadar poteka skladno z večkulturnostjo, 

večetničnostjo, večjezičnostjo na šoli, v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci ter s pripadniki 

drugih ustavno priznanih manjšin.« (Vižintin, 2017) 
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»Za namen Bele knjige se pojem medkulturnega dialoga razume kot proces, ki zajema odprto in 

spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z različnim etičnim, kulturnim, 

verskim in jezikovnim ozadjem in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in 

spoštovanja.« (Bela knjiga o medkulturnem dialogu, 2008). 

»Medkulturni dialog naj bi bil vezivo družbenega, političnega in gospodarskega razvoja ne le 

evropskih držav, temveč na globalni ravni in naj bi spodbujal sposobnosti sobivanja v kulturno 

raznoliki družbi in spoštovanje kulturne raznolikosti, kot tudi omogočal prepoznavanje prispevka 

različnih kultur k dediščini.« (Lesar, 2009). 

Različnim definicijam medkulturnega dialoga pa je vsem nekaj skupnega, in to je kultura, ljudje, 

zgodovina, vključevanje in sodelovanje. To so bistvene komponente, ki po mnenju avtorjev najbolj 

opredeljujejo pojem medkulturni dialog.  

Izvor medkulturnega dialoga se je pojavil v devetdesetih letih, ko je večkulturnost postajala glavna 

evropska tematika. V Evropi so tedaj vladale napetosti med etničnimi in verskimi skupnostmi, kar 

je vodilo h konfliktom. Demografska in kulturna podoba Evrope se je hitro spreminjala zaradi 

migracijskih tokov izza meje Evrope. Zaradi tradicionalnih prepričanj smo se izgubili v 

raznolikosti, ki nas je doletela. Nanjo reagiramo s strahom, populizmom in celo rasizmom, vendar 

pa tudi s solidarnostjo, razumevanjem in radovednostjo. Medkulturni dialog se je izkazal kot 

princip boljšega razumevanja, kdo, kaj in kje smo. Ravno iz teh razlogov (migracijskih, političnih, 

demografskih) se je medkulturni dialog osnoval. Je osnovni princip povezanosti skupnosti, ne na 

podlagi izločevanja in ločitve, temveč na podlagi odnosov in dinamičnih interakcij (Chenal, 2008).  

Bergant, Jazbec in Pogačnik (v Vižintin, 2017) označujejo medkulturni dialog kot temeljno 

značilnost vključujočih družb, ki ne dopušča marginalizacije ali izključevanj posameznikov. 

Medkulturni dialog opozarja na odprte demokratične družbe in priložnost za dialog. Kljub temu, 

pa so možne tudi negativne posledice morebitnega nedialoga, to so: napetost med manjšinami, 

tesnoba, občutek krivde marginaliziranih skupin, ksenofobija, nestrpnost, stereotipna dojemanja, 

ustvari se sovražno okolje itn. Avtorji pišejo, da samo dialog omogoča enotno in raznoliko 

življenje.  

Naša identiteta je tisto, kar nas dela edinstvene in človeško dostojanstvo posameznika je v samem 

bistvu družbe.  Ljudje smo svobodni pri izbiri lastne kulture. Kdorkoli lahko v različnih fazah 
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življenja ponotranja različne kulturne pripadnosti. Nihče ne sme biti omejen z izbiro svojih 

kulturnih in etničnih nazorov, temveč mora biti pri izbiri svoboden. Ravno iz tega razloga je 

medkulturni dialog pomemben, saj nam omogoča večplastno ravnanje s kulturnimi pripadnostmi 

v večkulturnem okolju (Bela knjiga o medkulturnem dialogu, 2008).  

Cummins (v Lesar, 2009) opozarja na to, da je vloga vzgojiteljev in učiteljev ključna pri lastnem 

odnosu in sprejemanju marginaliziranih skupin otrok. Njihova vloga pri ustvarjanju medsebojnih 

interakcij in ureditvi prostora je bistvenega pomena. S pozitivnimi interakcijami se vzpostavlja 

medosebni prostor, ki proizvaja vedenje in omogoča razvoj identitet v skupini. Tuje raziskave 

ugotavljajo, katere so ključne karakteristike šol, ki so najbolj uspešne pri zmanjševanju 

primanjkljajev učencev manjšinskih etničnih skupin: močni ravnatelji in vplivni vodje, visoka 

pričakovanja do vseh učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi, kultura vzajemnega 

spoštovanja, vključenost staršev in širše okolice ter šole, ki so odprte navzven, za nove ideje, 

prilagoditve.  

Za uspešen medkulturni dialog so pomembne tudi medkulturne zmožnosti (Vrečer, 2011). 

 

4. 5 Medkulturne kompetence 
 

Zaradi številnih migracij, ki so se zgodile po drugi svetovni vojni, in zaradi procesov globalizacije 

je naše območje postalo večkulturno. Iz tega razloga srečujemo različne kulture na enem 

geografskem območju, kjer prihaja do interakcij različnih kultur. Ne gre pozabiti, da kulture nikoli 

niso bile homogene, ampak ima vsaka od njih značilne razlike. Da bi ustvarili uspešno sobivanje 

in preprečili medkulturne konflikte, je usvajanje medkulturnih kompetenc bistvenega pomena. N. 

Vrečer (2011) namreč trdi, da so med kompetencami najpomembnejše ravno medkulturne 

kompetence in da so te prvi pogoj v razvijanju medkulturnega dialoga. Učenje in poznavanje 

medkulturnih kompetenc torej ni ključno samo za priseljence, temveč za vse udeležence, ki 

sobivajo v neki skupnosti (prav tam).  

Poznavanje medkulturnih kompetenc je pomembno za vse, ki so vpeti v vzgojno-izobraževalni 

program (npr. vzgojitelji in učitelji), saj se kar najprej srečujejo s kulturnimi razlikami v učnem 

okolju. Ker je danes v skupinah otrok v vrtcu ali šoli vedno več otrok priseljencev iz drugih kultur, 



23 
 

vzgojitelji in učitelji še toliko bolj potrebujejo medkulturne kompetence. Njihova naloga je, da 

otrokom predajajo znanje o medkulturnih kompetencah in na nanje vplivajo glede poznavanja 

različnih jezikov, veroizpovedi, navad, prepričanj in podobno. N. Vrečer (2011) trdi, da je za 

poučevanje medkulturnih kompetenc potrebna sistematičnost. Najprej se morajo vzgojitelji in 

učitelji izobraziti o medkulturnih kompetencah, nato pa to predajati otrokom (prav tam).  

D. K. Deardorff (v Bešter in Medvešek, 2016) opredeli medkulturne kompetence kot »sposobnosti 

učinkovitega in primernega obnašanja oziroma komunikacije v medkulturnih situacijah«. 

Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

(2006) opisuje medkulturno zmožnost kot »zmožnost, ki vključuje osebne, medosebne in 

medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za 

učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju ter zlasti v vse bolj 

raznovrstnih družbah in za reševanje morebitnih sporov«. 

V nadaljevanju bom naštela in pojasnila nekaj medkulturnih kompetenc, ki jih N. Vrečar (2011) 

izpostavi kot ključne: 

– Empatija, ki pomeni, da imamo sposobnost vživeti se v položaj človeka iz druge kulture, 

da ga ne sodimo z lastnimi merili, ampak ga vidimo v njegovem položaju.  

– Spoštovanje mnenj drugih ljudi. Glavno je spoštovanje in sprejemanje kulturnih razlik, 

spoštovati mnenja, ki iz njih izhajajo. Ne gre le za poudarjanje razlik med kulturami, 

temveč za iskanje podobnosti. 

– Odprtost za nove izkušnje, nove kulturne realnosti in različne perspektive. 

– Tolerantnost do nejasnih, predvidljivih situacij. Jasno je, da pride do večjih nejasnosti kot, 

če bi bili deležni samo ene kulture. Ljudje imajo različne potrebe in odzive. Da postanemo 

tolerantni do nejasnosti, je bistvena prilagodljivost. Delo v večkulturnem okolju zahteva 

prilagajanje na nove načine vedenja. Upoštevati je treba izkušnje drugih ljudi iz drugih 

kultur.  

– Znanje, ki ga posameznik pridobi s tem, ko se pozanima o drugih pripadnikih, npr. od kod 

prihaja, kakšna je njihova tradicija, vrednote in navade.  

– Sposobnost prilaganja vrednotam drugih, tj. pripravljenost, da se ne odzivamo 

etnocentrično, da ne poveličujemo svojih vrednot, ampak smo sposobni spoznavati 

vrednote drugih. Priznavati moramo tudi vrednost drugih kultur.  
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– Zavedanje lastne kulturne identitete, kajti pomembno je, da se je zavedamo in še nekaj 

drugih: vrednot, odnosov, vzorcev obnašanja itn. Ob poznavanju lastnih vrednot se ne 

bomo počutili ogrožene od vrednot drugih kultur, prav tako pa bomo drugim lažje 

predstavili svojo kulturo, če se zavedamo lastne kulturne identitete. 

– Interpersonalne veščine, tj. naučiti se moramo biti v interakciji v večkulturnih skupinah. 

Razviti moramo sočutje do občutljivih tem in kulturnih razlik. 

V interakcije moramo stopati z veliko mero pozitivizma in brez predsodkov ter stereotipov. 

Pustimi moramo ljudem, da se nam pokažejo v takšni luči, kot želijo, pri tem pa jih sprejmimo in 

ne posplošujmo lastnosti skupin, iz katerih prihajajo (Vrečer, 2011, str. 173–174 ).  

Poleg opredelitve medkulturne kompetence, D. K. Deardorff (2006, 2009; v Bešter in Medvešek; 

2016) opisuje še razvoj medkulturnih kompetenc kot proces, v katerem odnosi (spoštovanje drugih 

kultur in vrednot, odprtost in radovednost) v kombinaciji z znanjem ter ob razvijanju veščin 

(opazovanje, poslušanje, evalviranje, analiziranje, interpretiranje in povezovanje) vodijo 

posameznika k razvijanju prilagodljivosti pogleda na svet in empatije, kar se navzven kaže kot 

dostojno obnašanje ter sporazumevanje v medkulturnih položajih.  

Povzeto iz njenega modela in njegove razširitve je razvoj medkulturnih kompetenc sestavljen iz 

štirih dimenzij: 1) odnosa in stališč do drugačnih, 2) znanja, razumevanja ter specifičnih veščin, 

3) medkulturne refleksije ter 4) konstruktivne interakcije. Da bi posameznik dosegel čim višjo 

raven medkulturnih kompetenc, je pomembno, da se zaveda pozitivnega odnosa do kulturne 

razsežnosti in da razglablja, premišljuje o svojih ravnanjih do drugih. Pridobitev medkulturnih 

kompetenc uvrščamo med pridobitve ključnih kompetenc nasploh. Ker jih lahko predstavimo kot 

učno spiralo, lahko domnevamo, da vplivajo druga na drugo.  
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Slika 1: Procesni model medkulturne kompetence (prirejeno po Deardorff, 2006, 2009 in Becker 

2008; v Bešter in Medvešek, 2016) 

Omembe vredno se zdi to, da v Sloveniji medkulturne kompetence niso bile tema, ki bi jih 

raziskovali v vzgojno-izobraževalnem procesu. Praktično ni raziskav, ki bi se ukvarjale z 

merjenjem medkulturnih kompetenc učiteljev, sploh vzgojiteljev.  

 

4. 6 Vloga vzgojitelja pri uresničevanju medkulturalizma 
 

Med pisanjem smo že večkrat poudarili, kako pomembna je vloga vzgojitelja pri uresničevanju 

medkulturne vzgoje v skupini. To je vseživljenjski proces, ki ga lahko le vzgojitelji z 
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samorazvijajočo se medkulturno zmožnostjo spodbuja pri svojih učencih. Za vzgojitelje in tudi 

učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo so značilni: stalno usposabljanje, zavedanje o 

vplivu svojih stališč in pričakovan, sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje, 

zavedanje, da učenje jezika okolja in vključevanje v novo okolje predstavljata večleten proces, 

sodelovanje pri projektih in izmenjavi primerov dobrih praks, aktivno državljanstvo, stalno 

razvijanje svoje medkulturne zmožnosti in medkulturne zmožnosti svojih učencev (Vižintin, 

2017).  

V medkulturnih okoljih je potreben vzgojitelj, ki se bo znal prilagajati življenjskim situacijam in 

bo znal opaziti, da ima v svojem oddelku priseljence, begunce. V taki situaciji je potrebno, da ne 

ohranja tradicionalnega modela poučevanja in se drži delovnih načrtov, temveč bo bogatil 

ozaveščanje o problemu ter stopil ven iz svojih okvirjev. Na ta način bo dosegel, da bodo otroci v 

skupini sodelovalno orientirani in se v svoji skupini počutili zaželene ter sprejete. Prav tako bo v 

oddelku mogoče zaznati empatijo, dialog, razumevanje in druge vrline spoštljivega vedenja in 

sporazumevanja (Motik in Veljič, 2007; v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). Z. Zalokar 

Divjak (1998; v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) poudarja predvsem to, kako pomembna je 

avtoriteta, ki jo vzgojitelj vzpostavi v svoji skupini. Tako se otroci lahko hitro poistovetijo z njim 

in vzgojitelj jim predstavlja velik vzor. Njegova vloga je tudi ta, da se zaveda pomena intenzitete 

multikulturalizma v vzgoji predšolskih otrok predvsem z vidika razvoja lastne identitete vsakega 

otroka.  

Vzgojitelj mora ustvariti pogoje, da otroci začutijo pripadnost in pomembnost svoje lastne kulture. 

Pri tem je ključno tudi znanje iz medkulturne pedagogike, ki omogočajo lažje prepoznavanje otrok 

iz drugih kulturnih okolij, njihove specifike ip. Prav tako bi morali biti sposobni učiti otroke 

razumevanje lastnega in tujega ter vedeti, kako pomagati tujegovorečemu otroku. Odgovornost 

vzgojitelja je, da se sam informira o družinskih in kulturnih razmerah otroka v oddelku ter na ta 

način prilagodi delo v skupini. Ni nujno, da bo neko vedenje, ki je v vrtcu povsem sprejemljivo, 

sprejemljivo tudi doma, npr. gledanje odraslega v oči (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). 

Večkrat se je namreč pokazalo, da vzgojitelji in učitelji ne razumejo kulturnih razlik, navad staršev, 

običajev in pravil religije. Iz tega razloga je prihajalo do nesporazumov (Novak idr, 2009; v 

Čančar, 2016).  
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J. Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016) navajata korake, ki so pomembni pri uresničevanju 

multikulturalizma: identifikacija potreb, priprava vzgojnega načrta, izvajanje programa in 

vrednotenje.  

Poleg vloge vzgojitelja je pri uresničevanju medkulturalizma bistvena še vloga staršev, ki s svojo 

vključenostjo in sodelovanjem v vzgojno-izobraževalni program lahko pripomorejo k pozitivnim 

učinkom na otroke in vzgojitelje.  

V četrtem poglavju sem opisovala medkulturno vzgojo, v petem poglavju bom prestavila pomen 

sodelovanja s starši otrok priseljencev.  

 

5 SODELOVANJE S STARŠI OTROK PRISELJENCEV 
 

Ob pogledu na učinkovitost in celovitost otrokovega razvoja ter skladnost družinskih in 

institucionalnih vzgojnih prizadevanj bistveno vpliva partnerstvo ter vzajemno sodelovanje med 

domom in vzgojno-izobraževalno enoto, bodisi vrtcem bodisi šolo. Za lažje sodelovanje je 

potrebno poznavanje sistema vrednot z etično komponento, ki veljata na obeh polih otrokovega 

življenja (dom, vrtec/šola). Partnerstvo je tisti odnos med oblikovalci otrokovega življenja, v 

katerem si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti vezane na vzgojno-izobraževalno 

delo, oboji so aktivni pri spodbujanju otrokovega razvoja, oboji so odgovorni za otrokov uspeh 

oziroma počutje v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter oboji imajo določene pravice in dolžnosti, 

ki so zapisane v dokumentih, ki opredeljujejo predšolsko vzgojo (Intihar, Kepec, 2002).  

Sodelovanje med starši in vzgojno-izobraževalno ustanovo prinaša na otroke, starše, vrtec, 

vzgojitelje pozitivne učinke. V tem okolju so otroci tisti, ki odraščajo, se izoblikujejo v edinstvene 

osebnosti in se dobro v njem počutijo. Kakovostno sodelovanje med vrtcem/šolo in starši 

priseljenci razume M. A.Vižintin (2017) kot: 

– temeljit pogovor ob prvem stiku; 

– posredovanje informacij staršem o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in o 

podpori, ki jo pričakujemo od staršev pri vključevanju njihovega otroka; 

– sodelovanje s prevajalcem, če je potrebno; 



28 
 

– govorilne ure, roditeljski sestanki; 

– dvojezična vabila, obvestila za starše; 

– sodelovanje pri medkulturnih urah in medkulturnih šolskih prireditvah; 

– povezovanje z drugimi starši (priseljenci) in priseljenskimi društvi; 

– povezovanje staršev z organizacijami v lokalnem okolju; 

– uporaba spletne strani Informacije za tujce (2010). 

Poznamo velik spekter možnosti sodelovanja med starši in vrtcem, vendar so premalokrat 

uporabljene. J. Kalin (2009; v Vižintin, 2017) poudarja, da je sodelovanje med vsemi naštetimi 

komponentami večpomensko. Za aktivno vključevanje staršev je potrebno prisluhniti njihovim 

željam, po drugi strani pa iskati načine sodelovanja, ki bodo omogočali aktivno sodelovanje 

staršev. Za M. A. Vižintin (2017) je pomembno pridobivanje podatkov od staršev glede otroka: o 

njegovih posebnostih, o razumevanju (novega) jezika, o njegovih močnih in šibkih področjih. 

Vzgojitelji pa njim posredujejo informacije o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in 

možni podpori.  

Po Brainu in Reidu (2003; v Vec, 2009) so starši otrokovi primarni oblikovalci vzgojno-

izobraževalnega sistema. Avtorja menita, da starši vplivajo na otrokov razvoj, njihovo vedenje ter 

oblikovanje osebnosti, hkrati pa se od strokovnih delavcev in vodstva pričakuje, da bodo podprli 

starše pri vključevanju v šolski sistem  ter zagotovili širše vključevanje družin v lokalne skupnosti. 

Vec (2009) pravi, da so starši kot nekakšna desna roka vzgojitelja/učitelja, saj izmenjujoče 

sodelujeta pri oblikovanju osebnosti otroka. Starši prevzamejo odgovornost tudi za tisto, na kar 

imajo le malo vpliva, npr. vedenje v vrtcu/šoli. Kritičen je del dejstva, da vzgojno-izobraževalne 

ustanove poudarjajo le izobraževanje ter učenje, razvoj socialno-emocionalnih zmožnosti otroka 

pa le malo. J. Kalin (2009) temu dodaja še, da je potrebno prizadevanje za spoštovanje njegove 

osebnosti in njegov optimalen razvoj na vseh področjih. Avtorica (prav tam, 2009) meni še, da se 

ji postavlja aktualno vprašanje, in sicer na kakšen način v vzgojno-izobraževalni sistem vključiti 

starše, ki si ne želijo sodelovati ali so preobremenjeni s svojimi vsakodnevnimi obveznostmi, in 

kako vključiti starše, da bo to sodelovanje zares najbolje prispevalo k optimalnemu razvoju 

vsakega posameznika. Potrebno se je vprašati, kaj bi radi s sodelovanjem dosegli, kaj sta temelji 

cilj in smisel tega sodelovanja.  
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Tako kot starši imajo tudi vzgojitelji določene pravice in dolžnosti, ki so uradno opredeljene. V 

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) in Kurikulumu za vrtce (1999) 

so opredeljena načela, ki jih morajo vrtci upoštevati pri sodelovanju s starši: 

– Starši imajo pravico do javno dostopnih informacij o različnih ponudbah programov 

inštitucionalne predšolske vzgoje. 

– Starši imajo pravico do stalnega in sistematičnega seznanjanja z njihovimi pravicami in 

odgovornostmi. 

– Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec. 

– Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju vzgojnega dela. 

– Starši imajo pravico do izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o svojem otroku 

z vzgojiteljico. 

– Starši imajo pravico, da po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu. 

S. Antič, A. Trnavčevič in Jerman (2011; v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) so v svoji 

znanstveni monografiji zapisali ugotovitev, da so starši kot najvišji vidik kakovosti v prvi vrsti 

ocenjevali varnost, spoštovanje otroka in to, kako spodbujajo otrokove sposobnosti. Avtorici J. 

Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016) opozarjata na to, da ni pomembna le pogostost, temveč 

kakovost sodelovanja. Iz tega pa izhajajo pričakovanja staršev, ki so povezana s kakovostjo vrtca, 

saj jo ocenjujejo glede na to, v kolikšni meri uspe vrtec zadovoljiti njihova pričakovanja in potrebe 

družin ter v prvi vrsti otroka. Starši so tisti najpomembnejši pri vzgoji otrok, vrtec oziramo 

vzgojitelj pa je tisti, ki to vzgojo dopolnjuje. Prvi vzgajajo spontano, drugi pa njegov razvoj 

usmerja zavestno in strokovno.  

 

POMOČ PRI PRIPRAVI NA POGOVOR S STARŠI PRISELJENCI 

Držimo se načela, da za pogovor s starši otrok priseljencev veljajo enako pravila kot za pogovor s 

starši slovenskih otrok. Pomembno je vedeti, da imajo ti različne interese, kulturne navade, 

prepričanja, drugačne izkušnje in predstave o življenju, kot jih ima vzgojitelj/učitelj. Poznavanje 

tega bo v veliko pomoč pri izhodišču pogovora in navezovanju stikov. D. Motik in I. Veljić (2007, 

str. 30) navajata nekaj poudarkov, ki jih vzpostavljajo v Centru za izobraževanje učiteljev v 

kantonu Luzern na temo medkulturno delovanje učiteljev v šoli:  
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– Učitelj naj pridobi čim več informacij o »svetu«, iz katerega prihajajo starši in otrok. Poišče 

naj nekaj osnovnih podatkov, ki mu bodo v pomoč prepoznavanja družinske specifike 

(podatki o državi, kulturnih navadah, pokrajini, življenjskem slogu, vloga matere in žene, 

o odnosu do učitelja in podobno). 

– Ugotovi naj pričakovanja staršev in otrok. 

– Učitelj naj poskuša odgovoriti na vprašanja, kako se on sooča z drugačnostjo, koliko te je 

pripravljen sprejeti in prenesti. 

– Učitelj naj bi razmislil, kako bi lahko starši priseljenci prispevali k integraciji in dobremu 

počutju vseh posameznikov v razredu in skupini. Dobro je ugotoviti razmerje, koliko 

prilagajanja je potrebnega, da zadosti vsem potrebam prisotnih v skupini – tako priseljenim 

kot ne priseljenim. 

– V primeru nestrinjanja in nezmožnosti kulturnega dialoga med odraslimi, je prav, da se 

učitelj obrne po pomoč svetovalni službi ali vodstvu.  

– V primeru beguncev v Sloveniji je vredno vzpostaviti stik z osebami ali institucijami, ki 

skrbijo in poznajo problematiko te teme 

– Če starši priseljenci ne razumejo ali govorijo slovenskega jezika, je potrebno, da pogovor 

vodi oseba, ki ima smisel za stik z ljudmi, hkrati pa obema stranema zadosti po 

razumevanju v komunikaciji. 

– Pozornost je potrebno nameniti osebnemu stiku, ki lahko vodi v uspešno razreševanje 

problemov. Prav tako je potrebno vedeti, da imajo priseljenci iz delov bivše Republike 

Jugoslavije ter drugih jugovzhodnih delov drugačno kulturo sporazumevanja. 

– Pomembno je, da si za pogovor vzamemo dovolj časa in ga izvajamo v primernih 

okoliščinah (prostor, čas).  

– Iz pogovora je vredno razpoznati, katere teme oz. situacije starše ali otroke prevede v 

nelagodne oz. izkazujejo strah. 

– Razmisliti je potrebno, kako krepiti občutek samovrednotenja pri teh starših. 

– Morebitni nesporazumi so lahko posledica našega hitrega in nepremišljenega reagiranja. 

Za pomembne odločitve si vzemimo čas in se posvetujmo z vsemi vpletenimi (starši, 

svetovalno službo). 
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6 EMPIRIČNI DEL 
 

6. 1 Opredelitev problema 
 

Dvojezičnost in medkulturna vzgoja postajata vedno bolj aktualni tematiki, saj število 

priseljenskih družin narašča. Da bi se otroci priseljenskih staršev počutili sprejete in varne v vrtcu 

je potrebno, da vzgojitelj dobro pozna osnove teh dveh pojmov, še bolje pa, če del njih tudi 

uresničuje. Čeprav je naloga vrtca, da otroke integrira v novo okolje, je dobro, da pri tem 

upoštevamo otrokovo materno kulturo, navade in prepričanja, ter ga ne poskušamo od nje odvrniti. 

Prav tako se zdi pomembno, da ostali otroci v skupini spoznajo, da ne obstaja le slovenska kultura, 

temveč, da je na svetu mnogo držav, ki živijo po drugih prepričanjih kot pri nas. Zato se mi zdi 

vpeljevanje medkulturne vzgoje bistvenega pomena. Otroci v vrtcu bodo našli način, da se 

sporazumejo na sebi jasen način. Pomembno je, da opazimo dvo- ali večjezičnega otroka ter mu 

po naših močeh pomagamo pri usvajanju novega jezika.  

V diplomskem delu sem s pomočjo intervjujev želela raziskati v kolikšni meri in na kakšen način 

se vzgojitelji srečujejo s pojmom dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu ter kako ju 

uresničujejo glede na potrebe otrok priseljenskih družin.  

 

6. 2 Cilji 
 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, v kolikšni meri se vzgojitelji čutijo kompetentne za delo 

z dvojezičnimi otroki v vrtcu in kakšna so vzgojiteljeva prepričanja o medkulturni vzgoji v vrtcu. 

Prav tako me je zanimalo, katere so vzgojiteljeve kompetence o medkulturni vzgoji in znanja o 

dvojezičnosti in medkulturni vzgoji v vrtcu ter kako se odzivajo na morebitne potrebe otrok ali 

staršev. Zanimalo me je tudi, na kakšen način vzgojiteljice opravljajo pedagoško delo z otroki, ki 

so dvo- ali večjezični in prihajajo iz različnih kulturnih okolij. Raziskavo sem opravljala v 

ljubljanskem vrtcu. 
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6. 3 Raziskovalna vprašanja 
 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: Kako si vzgojitelji razlagajo pojem dvojezičnost in medkulturna vzgoja kot enega izmed 

mogočih načinov dela v vrtcu? 

RV2: V kolikšni meri se vzgojitelji čutijo kompetentne za delo z dvojezičnimi otroki oziroma z 

otroki tujcev? 

RV3: V kolikšni meri in na kakšen način vzgojitelji izvajajo pedagoško delo z dvojezičnimi otroki 

in z otroki iz različnih kulturnih okolij ter koliko so seznanjeni z jeziki in kulturami, od koder 

prihajajo otroci? 

 

6. 4 Raziskovalna metodologija 
 

6. 4. 1 Vzorec 

 

V vzorec sem zajela pet vzgojiteljic iz ljubljanskega vrtca. 

6. 4. 2 Postopek izbire 

 

Z vzgojiteljicami, s katerimi sem opravljala intervjuje, sem prišla v stik neposredno, saj v tem 

vrtcu tudi sama delam kot študentka. Ravnateljici vrtca sem poslala dopis, v katerem sem razložila, 

čemu je raziskava namenjena in koliko vzgojiteljic bom intervjuvala. Nato sem se srečala z vsako 

vzgojiteljico posebej in ji razložila namen in temo raziskave. Če se je strinjala, sva se dogovorili 

za čas izvedbe intervjuja.  

6. 4. 3 Raziskovalni inštrument in postopek zbiranja podatkov 

 

V diplomskem delu sem uporabila kvalitativno raziskovanje, in sicer standardiziran intervju. 

Nekateri avtorji (Sarantakos, 2005, Fraenkel in Wallen, 2006; v Vogrinc, 2008) ga imenujejo tudi 

ustni vprašalnik, saj je njegova podlaga vnaprej pripravljen standardiziran vprašalnik. Za tak 
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intervju je značilno, da je postopek zbiranja podatkov poenoten pri vseh vpraševancih, kar pomeni, 

da vsi odgovarjajo na enaka vprašanja, prav tako je zapis odgovorov pri vseh vpraševancih enak.  

Pogovore sem izvedla v prostorih vrtca (računalniška soba), kjer je bila predvidena tišina, da sem 

intervjuje lahko snemala. Vse pogovore sem posnela in jih nato pretipkala v elektronski zapis.  

6. 4. 4 Postopek obdelave podatkov 

 

Dobesedno prepisane intervjuje sem kodirala. Uporabila sem induktivni pristop, kar pomeni, da 

sem kode določala med analizo besedila. Ustvarila sem kode prvega in drugega reda, te pa sem na 

koncu združila v kategorije. Te so bile: medkulturnost v vrtcu, doživljanje otroka priseljenca v 

skupini, načrtovanje pedagoškega dela za delo z dvo- in večjezičnimi otroki, seznanjenost 

strokovnega delavca o kulturi, od koder prihaja priseljenska družina, dodatno usposabljanje za 

strokovne delavce, delo in sodelovanje s starši priseljenci in starši drugih otrok, učenje jezika in 

komunikacija z otroki priseljenci in podpora vodstva. 

 

6. 4 Kratek povzetek pogovorov 
 

Pogovor z vsemi petimi vzgojiteljicami se mi je zdel sproščen. Vzgojiteljice so me poznale, prav 

tako sem jaz poznala njih. Videti je bilo, da se jim tema zdi precej aktualna, saj se v slovenskih 

vrtcih vedno pogosteje srečujemo z dvojezičnimi otroki ali z otroki iz drugih kulturnih okolij. Pri 

starejših vzgojiteljicah se je videlo, da imajo več izkušenj s to tematiko, pri mlajših mogoče malo 

manj, vendar to ne pomeni manj kvalitetnega dela z dvojezičnimi otroki in z otroki priseljencev. 

Vzgojiteljica št. 1 je podajala konkretne odgovore, ki imajo za sabo že kar nekaj let delovne dobe 

in precej izkušenj z dvojezičnimi otroki. Pogovor je bil sproščen, videti je bilo, da ima vzgojiteljica 

v trenutni skupini kar nekaj otrok priseljencev.  

Enako sproščeno vzdušje je bilo zaznati pri vzgojiteljici št. 2, ki je intervju vzela resno in mi 

poskušala podati kar se da jasne odgovore. Med intervjujem je bilo zaznati tudi smeh, ki je 

nakazoval lagodnost med samim intervjujem. 

Pri vzgojiteljici št. 3 sem na začetku zaznala tremo, zato sva se uvodoma malo prosto pogovarjali 

o tej tematiki. Ko sem videla, da je trema premagana, sva začeli z intervjujem in ta je do konca 



34 
 

potekal v prijetnem vzdušju. Odgovori vzgojiteljice so bili proti koncu vedno bolj kompleksni in 

podkrepljeni s primeri. 

Prav tako se je začel četrti intervju, ki se je hitro sprevrgel v sproščen pogovor. Vzgojiteljica je 

rekla, da nima toliko izkušenj in točno opredeljenega mnenja glede te tematike, vendar se je na 

koncu izkazalo, da ga ima, ampak da ga ni imela priložnosti še uveljaviti v skupini in pri delu, saj 

ni imela v skupini še toliko dvojezičnih otrok oziroma otrok priseljencev.  

Pri vzgojiteljici št. 5 sem zaznala, da ima res veliko izkušenj na tem področju, da ima veliko zamisli 

in idej kako delati v skupini z dvojezičnimi otroki ali otroki priseljencev. Pri njej je bilo začutiti, 

da ima veliko strokovnega znanja in da to deli z otroki v smislu načrtovanja in izvajanja dejavnosti. 

Njen pogled na omenjeno tematiko je precej širok in to utemeljuje s prakso in primeri, ki jih ima 

na svoji poklicni poti.  

Glede na to, da je dvojezičnost in medkulturna vzgoja vedno bolj aktualna tema v vrtcu, prisotna 

ne samo v šoli, temveč že v predšolskem obdobju, je potrebno, da so vzgojiteljice ozaveščene o 

tej tematiki. Iz njihovih odgovorov je bilo zaznati določeno znanje, prevladovale pa so izkušnje in 

samoiniciativno delo.  

 

7 ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA 
 

7. 1 Analiza intervjuja po kategorijah 
 

MEDKULTURNOST V VRTCU 

Vseh pet vzgojiteljic je enotnih, da je vpeljevanje pojma medkulturna vzgoja v vrtcu pomembna, 

saj se v vrtec vključuje vedno več otrok, ki prihajajo iz drugih držav in posledično iz drugih 

kulturnih in govornih področij.  

Vzgojiteljici št. 1 je pomembno, da sliši otroka, ki prihaja z drugega govornega področja in mu 

tako zna prisluhniti in pomagati v dnevni rutini vrtca. Vzgojiteljica št. 4 se nagiba k številčnosti 

priseljenskih otrok, saj meni, da je medkulturnost postala pomembna zaradi naraščajočega števila 

le teh.  
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Vzgojiteljica št. 3 je izpostavila, da se ji pri vsem tem zdi ključno, da se slovenski otroci spoznajo 

z otroki, ki prihajajo z drugih govornih področij. Vzgojiteljica št. 2 se s tem strinja, dodaja pa, da 

je pomembno spoznavanje njihove tuje kulture, še bolj pa je pomembno, tako slovenski otroci kot 

otroci priseljencev spoznavajo našo kulturo.  

Vzgojiteljica št. 5 je podala najbolj širok odgovor, pri katerem je povedala, da je svet naš skupni 

življenjski prostor, kjer Slovenci nastopamo zelo ozkogledni. Kot primer je navedla begunce in 

Rome. Svoj odgovor je utemeljila tako, da ob pogledu na »drugačno« osebo (invalid ali tujec) 

menimo, da je ta »čudna«. Pravi, da je medkulturna vzgoja v vrtcu pomembna zaradi lastnega 

doživljanja samega sebe, zaradi širine duha in ravnanja. Je mnenja, da različnost bogati in da je 

ravno predšolsko obdobje najboljše za vzgajanje in prikazovanje vrednot, ki so povezane z 

medkulturno vzgojo.  

M. Rey von Allmen (2011: 35–38; v Vižintin, 2017) opozarja na ključne poudarke pri uvajanju 

termina medkulturna vzgoja in izobraževanje kot tudi njegovo razumevanje. Pravi, da je 

medkulturna vzgoja namenjena vsem prebivalcem in da se mora izvajati na vseh družbenih 

področjih in ne samo v izobraževanju. Hkrati poudarja kako pomembno je izobraževanje učiteljev 

ter da medkulturnost zahteva objektiven in znanstveni opis dinamične in spreminjajoče se 

resničnosti.  

Takega mnenja kot so vzgojiteljice je tudi M. A. Vižintin (2017), ki pravi, da medkulturni odnosi 

ne zadevajo samo tujcev ali katere koli druge posebne skupine, temveč katero koli skupino ljudi. 

Tako ljudi iste kulture kot ljudi različnih skupin. Na ta način se medkulturna vzgoja v vzgojno-

izobraževalnih zavodih ne bi smela uporabljati samo za otroke priseljence, vendar vsem 

vključenim. Pri tem bi moral pridevnik medkulturen predstavljati različne vrste raznolikost, kot so 

družbeni status, spol, kultura ipd. 

DOŽIVLJANJE OTROKA PRISELJENCA V SKUPINI 

Vzgojiteljici št. 4 in 5 menita, da sta kompetentni za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki oziroma 

otroki tujcev. Prva zato, ker govori svoj (slovenski) jezik z vsemi otroki ne glede na to ali so to 

otroci tujcev ali drugi otroci, druga zato, ker ima pozitiven odnos do vseh otrok in ker je deset let 

delala na področju s tematiko konvergentne pedagogike zakoncev Wambach. Pravi, da so dobili 

diplomo centra CIAVER iz Belgije. Vzgojiteljica št. 4 je mnenja, da naj otroci doma govorijo svoj 
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materni jezik, v vrtcu pa se bodo postopoma naučili še slovenskega. L. Knaflič (2016) pravi, da je 

predšolsko obdobje za nekatere dvo- ali večjezične otroke prekratko, da bi usvojili oba jezika 

enako dobro, tako maternega kot jezik okolja, kot otroci, ki se izobražujejo v maternem jeziku. 

Dodaja, da šolanje v jeziku, ki otroku ni materni, po navadi ni izbira, temveč usoda. Spodbuja tudi 

dobro jezikovno podlago maternega jezika, ki predstavlja dobro izhodišče za usvajanje znanja 

nadaljnjih jezikov, zato je pomembno, da se otroku zagotovi možnost za obvladovanje 

materinščine tudi takrat, ko se izobražuje v drugem jeziku. Vzgojiteljica št. 4 sledi tem smernicam 

in tako deluje tudi v svoji skupini otrok.  

Izkušnje vzgojiteljice št. 3 kažejo, da otroci zelo hitro razumejo stvari. Ne toliko, da bi znali dobro 

govoriti, temveč, da se borijo za svoj obstanek v skupini. Ne zaznava, da bi delala razlike v delu z 

otroki, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja in z drugimi otroci, razen takrat, ko opazi, da 

nastopijo težave v komunikaciji. N. Pirih Svetina (2005) navaja nekaj glavnih dejavnikov, ki 

vplivajo na učenje t. i. drugega jezika, to so: motivacija ali pripravljenost za učenje, nadarjenost in 

dostop do jezika. Vse tri dejavnike je mogoče prepoznati pri otrocih v vrtcu, po mnenju vzgojiteljic 

pa prevladuje motivacija, npr. otrok je motiviran v igri s sovrstniki, otrok je motiviran, da je slišan 

in da se lahko izrazi. To je izpostavila tudi vzgojiteljica št. 2, ki pravi, da otroci tujci izredno hitro 

razumejo slovenski jezik.   

Vzgojiteljica št. 3 zaznava težavo v številčnosti otrok v skupini. Ob polni skupini štiriindvajsetih 

otrok se ji zdi časovno težko in kdaj tudi nemogoče posvetiti otroku, ki ne razume slovensko 

oziroma ima težave s komunikacijo. Še bolj poudarja to, kako pomembno je, koliko otroka tudi 

razume. Prav tako vzgojiteljica št. 1 pravi, da je včasih kar težko prepoznati, iz katerega okolja 

prihaja otrok, če jih na primer o tem njegovi starši ne obvestijo. Kot pomemben dejavnik omenja 

starost otroka. To podkrepi s primerom, da mlajšega otroka niti še ne razumeš, kaj ti želi povedati, 

edino, če to zna pokazati neverbalno. Vzgojiteljica št. 1 je edina izpostavila, da se ji zdi, da je 

premalo kompetentna za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki. Sicer pravi, da se ji zdijo dodatna 

izobraževanja pomembna in da se jih udeležuje, vendar je to glede na dolgoletne izkušnje premalo, 

da bi dosegla zadostno mero kompetentnosti. R. Bešter in M. Medvešek (2016) pišeta o tem, da so 

za uresničitev medkulturnega izobraževanja potrebni učitelji oziroma vzgojitelji z medkulturnimi 

kompetencami, a v Sloveniji je bilo opravljenih zelo malo študij, ki bi se celostno in poglobljeno 

ukvarjale z merjenjem medkulturnih kompetenc. Izvedenih je bilo nekaj posameznih raziskav, ki 
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so preverjale mnenja in ocene učiteljev o tem, kakšne kompetence naj bi imeli učitelji, ki bi 

poučevali predmet, povezan z medkulturnostjo. Anketirani so kot najpomembnejše dejavnike 

označili pozitiven odnos, toleranco, potrpežljivost, sposobnost motiviranja drugih ter reševanje 

težav.  

NAČRTOVANJE PEDAGOŠKEGA DELA ZA DELO Z DVO- IN VEČJEZIČNIMI OTROKI 

Načrtovanje priprav je ena izmed ključnih iztočnih načrtovanja pedagoškega dela vzgojiteljev v 

vrtcu. Vzgojitelji s tem skrbijo za izvajanje kakovostne predšolske vzgoje. Pri tem si pomagajo s 

Kurikulumom za vrtce (1999). S sledenjem kurikularnih ciljev in načel zagotavljajo kakovostno 

delo v oddelku ter širši skupnosti in omogočajo razvoj in napredek v razvoju. S tem vzgojitelji 

pridobijo sistematičen in organiziran vzgojno-izobraževalni proces. Prav tako kot načrtovanje je 

pomembna samoevalvacija, ki lahko zavestno vpliva na spreminjanje nadaljnjih priprav in stremi 

h kakovostnejšemu načrtovanju.  

Vseh pet vzgojiteljic je enotnih, da je načrtovanje zelo pomembno in vzgojno-izobraževalno delo 

skrbno načrtujejo. 

Vzgojiteljica št. 1 je izpostavila, da velikokrat pripravlja slikovni material za otroke, ki ne 

razumejo še dobro slovensko. Na ta način vzpostavi individualno komunikacijo s posameznim 

otrokom in se mu lahko bolje posveti.  

Vzgojiteljica št. 2 spodbuja načrtovanje še posebej takrat, ko ima v skupini otroka, čigar kulture 

in okolja ne pozna. Pravi: » … moramo se še posebej pripraviti na to, kako bomo otrokom 

predstavili tujo kulturo. Načrtujem tako, da se sama pozanimam ali povprašam starše za 

informacije. Lahko tudi tako, da pridejo starši v skupino in preberejo npr. pravljico v njihovem 

jeziku.«  

Vzgojiteljici št. 3 in 5 menita, da je načrtovanje pomembno, saj moramo vedeti, v katero smer bi 

želeli peljati otroke in s približno kakšnimi vsebinami. Prva trdi, da se kasneje prilagaja in odziva 

na potrebe oziroma interes otrok in sproti spreminja načrtovanje. Je mnenja, da ne more načrtovati 

do potankosti, saj se stvari velikokrat odvijajo izven načrtovanega. Vzgojiteljica št. 5 dodaja, da 

mora načrtovanje segati na vsa vzgojna področja, saj predšolski otroci dosegajo svet celostno. 

Načrtuje tako, da zajema vsa kurikularna področja (jezik, družba, narava, umetnost, gibanje, 

matematika). 
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Vzgojiteljici št. 4 se načrtovanje medkulturne vzgoje trenutno (ima skupino otrok, starih do 3 do 

4 let) ne zdi pomembno, saj meni, da so otroci še premajhni. Vsekakor pa se bo tako načrtovala 

vzgojno-izobraževalno delo v starejših skupinah predšolskih otrok.  

SEZNANJENOST STROKOVNEGA DELAVCA O KULTURI OD KODER PRIHAJA 

PRISELJENSKA DRUŽINA 

Vzgojiteljice so enoglasno podale primer, ki je vsem zelo blizu. Kar se tiče kulturnih posebnosti, 

se jim je že vsem dogodilo to, da so starši prosili, da otrok v vrtcu ne bi jedel svinjine. Čeprav to 

ne spada k dietnemu režimu, se vzgojiteljice trudijo in so pri obrokih pozorne, da otroci, katerih 

starši prosijo, da ne jedo svinjine, te otrokom ne postrežejo.  

Vzgojiteljice so večino seznanjene s kulturo, od koder prihajajo otroci, saj so to v glavnem bivše 

države Republike Jugoslavije. Vzgojiteljica št. 5 je dodala, da se trudi spoznati kulturo, če je še ne 

pozna in kot primer navedla albansko kulturo. Dodala je, da ostale kulture bivše Republike 

Jugoslavije kolikor toliko pozna, saj je živela v skupni državi in kot mlajša delala kot prostovoljka 

Rdečega križa. Vzgojiteljica št. 1 je dodala, da za posebnosti vpraša starše, da pa se ji je že 

velikokrat zgodilo, da je o kulturnih posebnostih povedala katera od babic otroka tujca. Omenila 

je tudi izmenjavanje informacij na formalnih srečanjih, kot so govorilne ure.  

Vzgojiteljica št. 2 je povedala enako kot prva, da za dodatne informacije o kulturi povpraša starše, 

pri tem pa je dodala: » … z jezikom in kulturo sem seznanjena, saj so to otroci iz bivše Republike 

Jugoslavije. Jezik poznam in prav tako znam otroku v njegovem jeziku kaj povedati, če pride v 

stisko, ko določene stvari ne razume. Tudi če on meni govori ga razumem. Jaz bi rekla tako, v 

bistvu so oni priseljeni in ena stvar je ta, da mi spoznavamo njihove navade, še bolj pomembno pa 

je, da oni spoznavajo naše … » 

Tretja vzgojiteljica spodbuja samoiniciativnost v smislu, če te nekaj zanima se boš sam poučil o 

kulturnih navadah. Pravi, da enostavno ni časa, da bi se poglabljali v potankosti, saj se v okviru 

dnevne rutine in dela v vrtcu dogaja preveč stvari, ki ti jemljejo čas. Dodaja, da se jezika s 

sodelavko ne učita dodatno, nekaj osnov s področja Balkana pa poznata.  

Vzgojiteljica št. 4 pravi, da nima veliko izkušenj s poznavanjem kulture in da je do sedaj imela le 

primer, da so starši prosili, da se otroku pri kosilu ne streže svinjine.  
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Prepoznavanje in seznanjenost pedagoških delavcev o identiteti, osebnosti in o kulturi, državi od 

koder prihaja otrok je ključnega pomena za ustvarjanje klime v oddelku. Mnogokrat se sliši, da so 

v skupini ali razredu otrok otroci, ki vsi govorijo slovensko. To pa ni nujno pokazatelj, da ta otrok 

ne bi prihajal iz druge države, imel drugih korenin ali pripadal drugi verski skupnosti (Motik in 

Veljić, 2006). Avtorici (prav tam) menita, da ima otrok možnost izraziti samega sebe tedaj, ko 

pedagoški delavec v skupini otrok prepozna različnosti. V okoljih, kjer različnost ni prepoznana 

kot pozitivna lastnost skupine, je socialna razdalja velika. Pomembno je zavedanje pedagoških 

delavcev, da je kultura mnogo več kot samo kultura. Je celota, ki zajema več ravni razsežnosti: 

spoznavno, normativno, čustveno in vedenjsko. Vrtec in šola kot družbeni instituciji skrbita za 

prenos splošnih spoznanj na otroke. Otrok ima pravico pridobiti in ozavestiti prvine kulturne, 

jezikovne in socialne skupine porekla ter skupine življenjskega okolja. Otrok naj bo prepoznaven 

in sprejet s svojimi prvinami kulture in kulture življenjskega okolja. Za spoznavanje tujih kultur 

je potreben čas, predvsem pa motivacija in zaupanje v skupino. Strokovni delavci so prepuščeni 

sami sebi in svoji iniciativi, da bi pridobili potrebno znanje za vodenje skupine. Potrebna je 

postopnost, ki dovoljuje vsakemu posamezniku spregovoriti le toliko, kolikor sam želi. 

DODATNO USPOSABLJANJE ZA STROKOVNE DELAVCE 

Vzgojiteljici št. 1 in 5 sta mnenja, da so dodatna usposabljanja vedno zaželena, pri čemer druga 

poudarja predvsem to, da bi morali biti predavatelji pedagoški delavci, ki se na dnevno srečujejo 

z otroki, s starši in z delom v vrtcu in ne samo predavatelji brez izkušenj. Tako bi lahko posredovali 

več koristnega znanja in si izmenjevali izkušnje.  

Po drugi strani ostale tri vzgojiteljice menijo, da dodatna usposabljanja na temo delo z otroki in 

starši priseljenci ne bi vplivala na njihovo načrtovanje in izvajanje pedagoškega dela. Vzgojiteljica 

št. 2 pravi, da do sedaj še ni imela takšnih težav, da se ne bi znala sporazumeti s starši priseljenci. 

Pravi, da so za to poskrbeli starši sami, npr. so pripeljali nekoga, ki jim je prevajal. Vzgojiteljica 

št. 3 ni opredeljena in pravi, da težko ocenjuje pomembnost dodatnih usposabljanj. Opisuje, da 

otrok priseljencev v skupini zahteva veliko dodatnega, prostovoljnega in samoiniciativnega dela. 

Kljub udeležbi na seminarjih in usposabljanjih je po navadi tako, da se seznanimo z nasveti in 

smernicami, vendar je uveljavljanje teh v skupini težko. Četrta vzgojiteljica opisuje, da se ji 

dodatna usposabljanja pri načrtovanju pedagoškega dela ne zdijo pomembna, da pa so seminarji 

zaželeni v smislu pridobivanju idej pri samem načrtovanju.  
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I. Čančar (2016) piše o tem, da lahko le pedagoški delavec s primernim znanjem in stališči 

medkulturno izobražuje in vzgaja učence ter kakovostno deli svoje znanje medkulturnih učnih 

vsebin. V slovenskih raziskavah se je večkrat izkazalo, da se učitelji ne čutijo dovolj kompetentne 

za delo z otroki priseljenci. Najpogosteje se izkaže, da ne razumejo kulturnih razlik, navad staršev, 

običajev in pravil religije, zato večkrat pride do nesporazumov in konfliktov. Pri medkulturnih 

kompetencah ne gre samo za predajanje znanja in izvrševanje dejanj, temveč za pomembna 

stališča, ki jih z vsakodnevnimi dejanji prenašamo na otroke. Pedagoški delavci so izsledkih 

raziskav I. Čančar in K. Drljič (2015) in raziskavi o vzgoji in izobraževanju za medkulturni dialog 

(Bahovec idr. 2011) izpostavili potrebo po izobraževanju na temo otrok priseljencev, delo z njimi 

in njihovimi družinami ter medkulturnih odnosov. Pri tem opažajo, da nimajo dovolj 

izobraževalnih gradiv, didaktičnih pristopov in usposobljenosti, ki bi omogočili celovito 

načrtovanje in izvajanje dela.  

DELO IN SODELOVANJE S STARŠI PRISELJENCI IN STARŠI DRUGIH OTROK 

Mnenja vzgojiteljic se v povezavi z delom in sodelovanjem s starši priseljenskih in drugih otrok 

razlikujejo. M. A. Vižintin (2017) piše o tem, kako pomembno je sodelovanje in kakšne pozitivne 

učinke prinaša to na otroke, vzgojno-izobraževalno ustanovo in navsezadnje starše in vzgojitelje. 

J. Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016) dodajata, da so pričakovanja in stališča staršev do 

vzgojiteljev in pedagoškega dela zelo različna. Na eni strani je vzgojiteljeva dolžnost sodelovati s 

starši, na drugi pa starševska odgovornost, da sodelujejo pri vzgajanju otroka v vrtcu (Primožič, 

2000; v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016).  

Vzgojiteljica št. 5 poudarja, da je starše potrebno seznaniti, zakaj in kaj od njih »potrebujemo«. 

Dodaja, da so njene dolgoletne izkušnje pokazale, da se starši vendarle raje držijo bolj ob strani in 

se ne vključujejo, če to ni nujno. Udeležujejo pa se tako formalnih (roditeljski sestanki) kot 

neformalnih srečanj (delavnice).  

Prva vzgojiteljica se strinja s peto in pravi, da je pomembno vključevati starše, ampak včasih starši 

ne pokažejo prave pripravljenosti, da bi sodelovali z vrtcem. Pravi, da ima največ izkušenj z najbolj 

preprostim sodelovanjem, kot je prikaz dela. Po njenih izkušnjah starši ne kažejo interesa, da bi 

posebej radi sodelovali z vrtcem.  
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D. Motik in I. Veljić (2006) pišeta o tem, da mora biti sodelovanje s starši priseljenci enako 

vrednoteno in potekati po enakih pravilih kot s starši slovenskih otrok. Temu se pridružuje tudi 

vzgojiteljica št. 2, ki pravi, da pri sodelovanju s starši priseljenskih otrok in s slovenskimi starši ne 

dela razlik. Priseljenske družine vključuje ravno tako kot vse ostale. Povabi jih na vse dejavnosti, 

ki potekajo v vrtcu. Poudarja: »Ponujeno jim je vse, kar je ponujeno tudi ostalim. Da bi posebej 

pripravljala kaj za njih, menim, da ni potrebe.«   

Vzgojiteljica št. 3 je imela izkušnjo z makedonsko deklico in njeno mamo, ki se ni hotela ločiti pri 

uvajanju od svoje petletne deklice. Vzgojiteljica je povedala, da je bila mama prisotna kar mesec 

dni pri uvajanju in po njenem mnenju, deklici povzročila več škode kot koristi. Deklica je po 

odhodu mame iz skupine zaživela, imela je le nekaj težav v komunikaciji. Vzgojiteljica zagovarja, 

da je vključevanje družine v dnevne dejavnosti vrtca odvisno v veliki meri od otroka in njegovih 

potreb ter pojmovanja tega, kako otrok doživlja svoje starše v skupini oziroma v sodelovanju z 

vrtce. Nekaterim otrokom to pomeni več in se radi pohvalijo drugim vrstnikom, nekaterim manj. 

Pri tem je pomembna tudi vloga vzgojitelja, ki mora razmisliti, kako bi sam rad vključil starše 

priseljence, da bi ti prispevali k integraciji in dobri klimi celotne skupine. Poleg tega si mora 

vzgojitelj sam priskrbeti informacije o okolju, iz katerega prihaja otrok in družina, o morebitnih 

posebnostih, predvsem pa je pomembno, da ugotovi pričakovanja staršev. Vse to seveda v 

sodelovanju s starši.  

Spoštljiva komunikacija in odnos med starši, vzgojitelji in otroki je ključen pri vzpostavljanju tako 

imenovanega medkulturnega dialoga, ki strmi k spodbujanju enakosti ciljnih skupin, v našem 

primeru oddelek v vrtcu v sodelovanju s starši. Medkulturni dialog je lahko sredstvo za 

preprečevanje in reševanje konfliktov skozi spodbujanje človekovih pravic in demokracije 

(Vižintin, 2017).  

Z vključevanjem staršev v dnevne dejavnosti vrtca z medkulturnimi vsebinami se strinja 

vzgojiteljica št. 4, saj meni, da so starši tisti, ki najbolje vedo, kakšne so posebnosti in navade 

njihove kulture.  

Želja vrtca, da bi vzpostavili partnersko sodelovanja s starši in pri tem vplivali na kakovostnejšo 

vzgojo in celostni razvoj otroka mora temeljiti na prepletenosti in povezanosti načrtovanega 

progama partnerstva, ki mora biti izvajan konsistentno in zavestno. Marsikateri starši bi se odločili 

za namerno sodelovanje z vrtcem kot vzgojno-izobraževalnim zavodom in vzgojiteljem kot 
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strokovnem delavcem, če bi le vedeli, kako to storiti. Pri tem so jim v pomoč vzgojitelji, lahko 

tudi svetovalna služba (Cankar in Deutsch, 2009).  

UČENJE JEZIKA IN KOMUNIKACIJA Z OTROKI PRISELJENCI 

Vse vzgojiteljice so med intervjujem povedale, da so otroci priseljenci večino otroci iz bivše 

Republike Jugoslavije. Slovenija je država, v katero se še vedno najpogosteje naseljujejo 

prebivalci nekdanje Jugoslavije, zlasti Bosne in Hercegovine. Podatki statističnega urada Slovenije 

kažejo skokovito naraščanje tujih prebivalcev v Slovenijo. Iz leta 2002, ko je bilo število novo 

priseljenih 170. 000 (8, 6 %) je naraslo leta 2011 na 228. 588 prebivalcev (11 % vsega prebivalstva) 

(Medvešek in Bešter, 2012). Iste tri vzgojiteljice so izpostavile, da jezik dobro poznajo, saj so 

živele v bivši Republiki Jugoslavije. Vzgojiteljica št. 2 je rekla, da občasno uporablja otrokov 

jezik, ko opazi, da je otroku težko ali se ne zna izraziti. Prav tako prva vzgojiteljica pove, da pozna 

srbohrvaščino in ji ni težko spregovoriti kakšne besede v otrokovem jeziku.  

Vzgojiteljica št. 5 je izpostavila neverbalno komunikacijo in njen pomen. Pravi, da uporablja 

mimiko, gesto, dotik. Trdi, da je neverbalnega v jeziku kar 90 %. Prav take izkušnje ima tudi z 

Albanci, čigar jezika ne pozna. Prav tako meni, da otroci slovenski jezik hitro razumejo in da se ji 

prevajanje ne zdi smiselno. M. Prebeg – Vilke (1995) pravi, da otroci na vedenje drugega otroka 

velikokrat reagirajo neverbalno, in sicer namesto, na primer, da bi mu prepovedali sedeti na svojem 

stolu, ga od tam izrinejo. Prav tako so znane geste tišine ali tišjega govora, ko vzgojitelj pred usta 

postavi prst. Neverbalna komunikacija se v predšolskem obdobju izkaže za zelo koristno in te se 

otroci hitro tudi naučijo in jo nemalokrat tudi nevede uporabljajo.  

Vzgojiteljica št. 4 je povedala, da jezika v katerem otroci priseljenci govorijo skorajda nič ne 

razume. Povedala je le nekaj besed, ki se jih je sama naučila od otrok: kiša, brod, šuma. 

Učenje jezika okolja je za otroka priseljenca ali njegove starše dolgotrajen in kompleksen proces. 

V tej fazi se prepleta mnogo dejavnikov. Dolgo časa je veljalo, da je ena ura na teden dovolj za 

poučevanje jezika in da je nekajmesečni okvir ravno tako dovolj. Ko otrok začne razumeti 

preproste sporazumevalne vzorce in jih pravilno uporabi, to še ne pomeni, da razume jezik dovolj 

dobro, da bi se naučil šolsko snov oziroma, da razume strokovni jezik. Prav tako mnogi otroci 

takoj po osvojitvi jezika ne želijo spregovoriti v slovenskem jeziku, zato je potrebno, da kot 

vzgojitelji ali učitelji spodbujamo vsak otrokov napredek, ga pohvalimo in ne popravljamo 
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venomer. Za veliko zmoto in škodo otroku velja tudi to, da naj bi otroci priseljenci doma s starši, 

ki tudi ne obvladajo slovenskega jezika, govorili slovensko. Vse to vodi k slabemu poznavanju 

maternega kot slovenskega jezika (Vižintin, 2017). 

PODPORA VODSTVA 

Samo ena vzgojiteljica je izpostavila, da je dobila pomoč vodstva ob težavi s komunikaciji s starši. 

Takrat je imela primer deklice z ameriške ambasade. Pomoč vodstva je opisala tako, da ji je pri 

pisanju angleškega besedila pomagala ravnateljica. Povedala je še, da ji je ta pomoč zelo koristila, 

saj sta se z dekličino mamo lahko normalno dogovarjali in sporazumevali.  

Vzgojiteljica št. 1, pri kateri je bilo pri tej temi zaznati, da bi si želela več pomoči vodstva, je 

povedala, da ji je vodstvo ob prošnji za pomoč reklo zgolj to, da vse kaže na to, da bo v slovenskih 

vrtcih vedno več priseljenskih družin in da bo to naša prihodnost ter da se bomo morali znajti sami. 

Ob tem dodaja, da se ves čas trudijo in strmijo k temu, da bi se otrok v skupini počutil dobro in 

sprejeto kljub težavam s komunikacijo.  

Tri vzgojiteljice govorijo o izkušnjah, da se je priseljenska družina znašla sama in pomoč pripeljala 

sama. Najpogosteje je bil to sorodnik, ki je govoril slovensko in prevajal družini ter strokovnima 

delavkama. Vzgojiteljica št. 2 je dodala še to, da je imela le eno izkušnjo s starši, ki niso znali 

slovensko. Govorili so makedonsko. S seboj sta pripeljala sorodnika, da so se pogovorili o začetnih 

informacijah, pomembnih za otroka. Kasneje so se starši udeležili tečaja slovenskega jezika in 

bistvenih težav v komunikaciji ni bilo več. V Smernicah za vključevanje priseljencev v vrtce in 

šole (2012) piše, da Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen je 

sprejela vlada Republike Slovenije program, ki je poleg rednega izobraževanja namenjen tudi za 

jezikovno izpopolnjevanje mladine, in odraslih državljanov ter programe, namenjene tujcev v 

Sloveniji (2014).  

Vzgojiteljica št. 5 je izpostavila, da ji vodstvo vrtca ni moglo oziroma ni znalo pomagati pri 

albanski družini. Oče albanskega dečka je želel, da se otrok znajde v skupini sam. Pravi, da si je 

izpisala nekaj fraz, ki jih je otrok govoril v joku, nekaj jih je povedal tudi oče. Po navadi je šlo na 

najosnovnejše fraze, npr. za stranišče, jok za starši. Vzgojiteljica vztraja pri ljubeči vzgoji, polni 

razumevanja ter potrpežljivosti. 
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7. 2 Povzetek odgovorov na raziskovalna vprašanja 
 

Kako si vzgojitelji razlagajo pojem dvojezičnost in medkulturna vzgoja kot enega izmed 

mogočih načinov dela v vrtcu? 

Intervjuvane vzgojiteljice se vse zavedajo, kako je vloga dvojezičnosti in medkulturne vzgoje 

vedno bolj pomembna v vrtcih, kjer sprejemajo otroke priseljencev in z njimi na dnevni bazi 

sodelujejo in sobivajo. Vzgojiteljice se zavedajo številčnosti različnih kultur v svojih oddelkih in 

menijo, da je spoznavanje drugih kultur pomembno, še bolj pa stremijo k temu, da bi otroci tujcev 

spoznali slovensko kulturo in navade. Izkušnje vzgojiteljic so različne, je bilo pa iz njihovih 

odgovorov razbrati, da se vse trudijo k vključevanju otrok tujcev, na načine, ki jih uveljavljajo že 

dlje časa ali pa so za njih novi. Čeprav so vzgojiteljice izpostavile različna mnenja glede dodatnih 

usposabljanj na temo dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu, vse menijo, da je potrebno 

vnaprej načrtovati pedagoško delo z medkulturnimi vsebinami in ga otrokom predstaviti na čim 

bolj konkreten način. Pri tem se posvetujejo tudi s starši, ki najbolje poznajo svojo kulturo. Prav 

tako imajo strokovne delavke izkušnje z vključevanjem staršev v dnevne dejavnosti, vendar 

pravijo, da se starši velikokrat držijo bolj ob strani in se udeležujejo večinoma srečanj, ki so jih 

navajeni (roditeljski sestanki, delavnice). Ena izmed vzgojiteljic je opozorila tudi na odziv vodstva, 

ki jih je spodbudil in usmeril k samoizobraževanju in samoiniciativi, češ da bo vedno več otrok 

priseljencev in njihovih staršev prisotnih v naših vrtcih. Ob tem pa je glavni cilj, da bi se otrok v 

skupini počutil dobro in sprejeto s strani otrok in strokovnih delavcev. 

V kolikšni meri se vzgojitelji čutijo kompetentne za delo z dvojezičnimi otroki oziroma z 

otroki tujcev? 

Dve vzgojiteljici izpostavljata, da se čutita kompetentni za delo z dvojezičnimi otroki. Ena zaradi 

dolgoletnih izkušenj in izobraževanj, druga zaradi tega, ker govori slovenski jezik. Dve strokovni 

delavki se nista znali opredeliti, poudarjata pa, da težava lahko nastopi v sporazumevanju. Odvisno 

je tudi to, koliko otroka razumeš in mu lahko v njegovem jeziku pomagaš. Za nekompetentno se 

je označila ena vzgojiteljica, ki ima sicer za seboj veliko let delovnih izkušenj. Meni, da je premalo 

izobraževanj usmerjeno v tematiko delo in sodelovanje z otroki in starši priseljenci. Večina 

vzgojiteljic je povedalo, da so otroci priseljencev večinoma iz bivših držav Republike Jugoslavije 

in se vsaj v jeziku čutijo toliko kompetentne, da lahko pomagajo otroku, če pride do situacije, da 
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otrok rabi pomoč pri komunikaciji. Ena izmed vzgojiteljic je poudarila pomen neverbalne 

komunikacije pri otroku, čigar jezika ne pozna. In kot rezultat je povedala, da je bilo 

sporazumevanje pri tem zelo uspešno. Prav tako vse strokovne delavke poudarjajo pomen 

sodelovanja s starši priseljenci kot s starši drugih otrok. Ena izmed intervjuvank je povedala, da 

pri delu s starši ne dela razlik, bodisi so to starši priseljenci bodisi starši drugih otrok.  

V kolikšni meri in na kakšen način vzgojitelji izvajajo pedagoško delo z dvojezičnimi otroki 

in z otroki iz različnih kulturnih okolij ter koliko so seznanjeni z jeziki in kulturami, od 

koder prihajajo otroci? 

Strokovne delavke izvajajo pedagoško delo z dvojezičnimi otroki in z otroki iz različnih kulturnih 

okolij. Pri tem je ena vzgojiteljica izpostavila, da ne razlik v delu z otroki priseljenci kot z drugimi 

otroki. Vzgojiteljice se vsekakor strinjajo z načrtovanjem pedagoškega dela, še posebej v primerih, 

ko se spoprijemajo s tematiko medkulturne vzgoje in strmijo k temu, da bi otrokom na najboljši 

način skozi igro predstavile to vsebino. Pri tem jih je nekaj izpostavilo, da včasih sodelujejo s starši 

in jih kdaj povprašajo za kakšen nasvet povezan z njihovo kulturo. Nekatere vzgojiteljice so 

mnenja, da bi k njihovemu kakovostnejšemu načrtovanju pripomoglo dodatno usposabljanje 

povezano z medkulturnimi in večjezičnimi vsebinami, medtem ko ena strokovna delavka 

izpostavlja, da še ni imela takšne izkušnje, da bi potrebovala dodatno pomoč pri načrtovanju dela.  

Vzgojiteljice so povedale, da so otroci priseljencev večinoma iz bivših držav Republike 

Jugoslavije in da težav z jezikom v večini nimajo. Le ena vzgojiteljica je povedala, da pozna le 

nekaj besed, ki se jih je naučila od otroka priseljenca. Albanska kultura jim ni poznana, medtem 

ko so se z makedonsko že srečale. Štiri vzgojiteljice od petih so nekaj let živele v skupni državi 

Jugoslavije in poznajo jezik. Povedale so, da ob težavah otroka z jezikom pristopijo k otroku v 

njegovem jeziku in ga skušajo na tak način potolažiti ali se kaj dogovoriti. V kolikor česa ne vedo, 

vprašajo starše. Ena strokovna delavka je povedala, da je večkrat imela izkušnjo, ko so ji o 

značilnostih povedali stari starši otroka. Kot sem že omenila, jim npr. albanska kultura ni poznana 

in v takem primeru se pozanimajo o tuji kulturi/državi in na spletu ali v knjigi poiščejo koristne 

informacije.  

 



46 
 

8 SKLEP 
 

Dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu je tema, ki je v zadnjem času postala precej aktualna. 

Vedno več je tudi slovenskih otrok in mladostnikov, ki s svojimi družinami odhajajo na tuje in se 

v novem okolju srečujejo s podobnimi stiskami kot ljudje, ki prihajajo v Slovenijo. Iščejo podobe 

v kulturi, pogrešajo domače okolje, širšo družino in si želijo biti opaženi v novem okolju. V 

teoretičnih izhodiščih, ki sem jih analizirala za potrebe diplomskega dela, je napisano veliko o 

dvojezičnosti, večjezičnosti, medkulturni vzgoji, medkulturnem dialogu, sodelovanju s starši 

priseljenci, a njihovo udejanjanje v praksi ni preprosto.  

Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da je izrednega pomena strokovnost in znanje 

strokovnih delavcev v vrtcu, prav tako njihove izkušnje, ki se v zadnjih letih z omenjeno tematiko 

vedno bolj bogatijo. Potrebno je imeti znanje o tem, kaj je medkulturnost in na kakšen način jo 

posredovati otrokom v skupini. Pri tem je zopet pomembno, da otroka priseljenca ne 

izpostavljamo, ker prihaja iz drugega okolja. Neredko se zgodi, da priseljenci menijo, da morajo 

na svojo kulturo pozabiti in se hitro prilagoditi novemu okolju. Raziskave kažejo, da je še kako 

pomembno negovanje lastne kulture, prav tako razvijanje maternega jezika, šele nato spoznavanje 

nove kulture in novega jezika. Strokovnjaki menijo, da je integracija najboljši proces vključevanja 

priseljencev v našo družbo. 

Mnenje, da se vzgojiteljice čutijo kompetentne za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki pripisujem 

izkušnjam, ki jih strokovni delavci pridobivajo na dnevni bazi sodelovanja z otroki in s starši 

priseljenci. Ob tem je pomembno zavedanje sodelovanja s starši, ki so otrokov prvi zaupnik pred 

ali ob vstopu v vrtec. Vzgojiteljevo pojmovanje vzgoje za aktivno državljanstvo in doseganje 

ključnih kompetenc mora postati del celostnega in vseživljenjskega učenja posameznika, ki naj se 

začne v predšolskem obdobju. Pri tem se velika odgovornost nanaša na vzgojitelje in pomočnike 

vzgojitelja, ki se srečujejo z otroki iz različnih okolij, z otroki pripadniki drugih kultur. 

Medkulturne kompetence za delo s kulturno raznolikimi skupinami zahtevajo od vzgojitelja 

prilagodljivost, tolerantnost, odprtost za nove izkušnje, empatijo, samoizobraževanje, sposobnost 

prilagajanja, zavzetost in še mnoge druge. Posledica tega pa je vzgojiteljevo poznavanje dinamike 

globalnih in lokalnih migracij, ki priseljensko družino privede do našega okolja (Lepičnik 

Vodopivec in Hmelak, 2016).  
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Dobila sem občutek, da se intervjuvane vzgojiteljice zavedajo veliko omenjenih vrst medkulturnih 

kompetenc in strmijo k temu, da jih uresničujejo, vendarle pa se v praksi ne izteče vedno po 

pričakovanjih. Velikokrat vzgojiteljice omenjajo polno skupino otrok, število projektov, ki jih 

morajo opraviti in vsakodnevne dejavnosti in delo v vrtcu. Ob teh ugotovitvah sem pomislila na 

pomoč vodstva, ki bi vzgojiteljicam zagotovo koristilo. V njihovih odgovorih sem občasno 

zasledila obremenjenost in željo po dodatni pomoči, bodisi konkretno pomoč vodstva ali kvalitetna 

izobraževanja na temo delo s z otroki priseljenci in njihovimi starši.  

Če kritično ocenim svoje delo, bi za prihodnje raziskovanje lahko vključila v raziskavo še vodstvo 

vrtca in njihovo dojemanje medkulturne vzgoje v vrtcu. Prav tako bi me zanimalo mnenje staršev 

priseljencev (kako se počutijo v vrtcu, ali se jim zdi, da vzgojitelji delajo, kar je v njihovi moči za 

vključevanje medkulturnosti v skupini, ali bi si želeli več vključevanje samih v proces 

medkulturnih dejavnosti itn.) in drugih staršev (kako oni dojemajo otroke priseljence in njihove 

starše v skupini, ali se jim zdi, da je v skupini prijetno vzdušje, da so otroci strpni drug do drugega 

itn.). Tako bi dobila zares celostni vpogled v dogajanje v oddelku. A za tako raziskovanje ne bi 

opravile kvalitativne raziskave, saj bi bila preveč obsežna, temveč bi raziskavo opravljala s 

pomočjo anketnih vprašalnikov. Tako bi lahko zajela večje število staršev priseljencev in drugih 

staršev. Menim pa, da bi za pridobitev informacij od vodstev vrtcev lahko uporabila metodo 

intervjuja. Na ta način bi dobila veliko informacij, nasvetov, pripomb, morda kritik, ki bi jih lahko 

na koncu analizirane posredovala vrtcu in tako vplivala na dvig kvalitete medkulturne vzgoje v 

vrtcu.  
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PRILOGE 

Intervju št. 1 za namen diplomskega dela 

Vprašanja za intervju z vzgojiteljicami predšolskih otrok 

 

1) V kolikšni meri in zakaj menite, da je vpeljevanje pojma medkulturna vzgoja pomembna 

kot del vsakdanjika v vrtcu? 

Predvsem je pomembno zato, da slišim, če je otrok iz drugega govornega področja, 

da mu znam prisluhnit in pomagat v dnevni rutini vrtca. Medkulturna vzgoja je zelo 

velikega pomena, ker čedalje več otrok prihaja iz drugih držav in jih redno 

vključujemo v delo v vrtcu.  

2) Kakšen je vaš odnos do dvo- ali večjezičnih otrok ter otrok priseljencev? Ali menite, da ste 

kompetentni za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki oz. z otroki tujcev? Utemeljite. 

Včasih je kar težko, preden sploh spoznaš, iz katerega okolja je otrok. Če je otrok 

mlajši in ne razumeš, kaj želi povedati, tudi če je iz svojega govornega področja. 

Premalo, sploh z leti se mi zdi, da je premalo izobraževanj v tej smeri, da bi bili prav 

kompetentni, za to, da bi lahko pomagali tem otrokom. Se pa trudimo in hodimo in 

dodatna izobraževanja, seminarje, vendar je to vsekakor premalo.  

3) Kako načrtujete pedagoško delo, ko želite otrokom predstaviti drug jezik/kulturo? Ali 

menite, da je načrtovanje pomembno in v kolikšni meri ga izvajate? 

Načrtovanje je seveda pomembno, da se že vnaprej pripravim npr. tudi slikovni 

material, da s tistim otrokom individualno delam, da mu recimo povem, kaj želim od 

njega, mu dam sličico, če ne razume.  

4) V kolikšni meri ste seznanjeni z jezikom in kulturo države, od koder prihaja otrok? Ali 

menite, da bi se bilo potrebno še bolj podučiti o kulturnih navadah otrok priseljenskih 

družin? Ali ob prošnji staršev vedno upoštevate njihove kulturne navade? 

Seznanjena sem, ampak še vedno premalo. Starše povprašam kaj menijo o tem in na 

kaj bi morala biti še bolj pozorna. Pri kulturnih navadah pa kar se tiče prehrane, če 

katerih jedi otrok ne jedi ali če je drugačne veroizpovedi, muslimanska na primer, 

vem, da ne jedo svinjine. To upoštevam oziroma si preberem na internetu še katero 
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od njihovih značilnosti. Če pride kakšna babica, mi tudi več pove o njihovih navadah. 

Prav tako se o teh morebitnih posebnosti pogovarjamo na  govorilnih urah. 

5) Kaj menite o dodatnih usposabljanjih na temo delo z otroki in starši priseljenci? Ali menite, 

da bi vam dodatno znanje pomagalo pri pedagoškem delu, morda celo načrtovanju? 

Jaz se strinjam, mislim celo, da bi bilo potrebno dodatno usposabljanje, da je tega po 

vrtcih premalo.  

6) V kolikšni meri vključujete otrokovo družino v dnevne dejavnosti v vrtcu? Ali menite, da 

je to pomembno ali ne? Utemeljite. 

Pomembno je, da bi jih vključevali, ampak včasih tudi s strani staršev ni prave 

pripravljenosti, da bi sodelovali z vrtcem. Mogoče tisto, kar je najbolj enostavno – 

prikaz dela, še pridejo pogledati.  Ne kažejo pripravljenosti, da bi se posebej radi 

vključevali, vsaj s temi družinami, s katerimi sem imela opravka.  

7) Katerih otrok priseljencev ste imeli največ? Če so to otroci iz bivše Republike Jugoslavije 

– ali poznate vsaj nekaj pogovornih fraz v otrokovem jeziku, da bi bilo otroku lažje pri 

razumevanju in sporazumevanju? Kaj menite o tem? 

Če so otroci iz bivših držav Republike Jugoslavije, katerih jezik dobro poznam, mi to 

ne predstavlja težav, saj sem se tudi sama učila srbohrvaščino v osnovni šoli.  Iz tega 

razloga mi je bistveno lažje komunicirati z otrokom. 

8) Kako ste se odzvali takrat, ko se niste znali sporazumevati z otrokom in njegovimi starši? 

Ali ste morda poiskali pomoč pri vodstvu vrtca ali ste za to poskrbeli sami? 

V bistvu sem kar sama poskrbela za to, tudi če sem se obrnila na vodstvo in prosila 

za pomoč, so rekli, da bo to naša prihodnost, da se bomo morali na ta način tudi sami 

izobraževati in v tej smeri delati, da bomo lahko lažje pomagali otokom in družini. 

Ves čas pa se trudimo in strmimo k temu, da se bo otrok v skupini dobro počutil. 
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Intervju št. 2 za namen diplomskega dela 

Vprašanja za intervju z vzgojiteljicami predšolskih otrok 

 

1) V kolikšni meri in zakaj menite, da je vpeljevanje pojma medkulturna vzgoja pomembna 

kot del vsakdanjika v vrtcu? 

Glede na to, da je vedno več otrok, ki so iz drugih kulturnih območij oziroma iz 

drugih držav je dejansko zelo pomembno to, da spoznavamo njihovo kulturo, še bolj 

pa je pomembno to, da spoznavamo svojo. 

2) Kakšen je vaš odnos do dvo- ali večjezičnih otrok ter otrok priseljencev? Ali menite, da ste 

kompetentni za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki oz. z otroki tujcev? Utemeljite. 

Da bi sama videla razliko v delu z domačimi otroki in priseljenimi, je ne vidim. Razen 

tega, da pride do težav v komunikaciji. Kot imam izkušnjo do sedaj, se ti otroci 

izredno hitro razumejo stvari. Ne toliko, da začnejo govoriti jezik, temveč da se 

naučijo razumeti. Zdi se mi, da je delo z njimi enako kot z drugimi otroki. 

3) Kako načrtujete pedagoško delo, ko želite otrokom predstaviti drug jezik/kulturo? Ali 

menite, da je načrtovanje pomembno in v kolikšni meri ga izvajate? 

Vsekakor je treba načrtovati. Še posebej, ko nam je jezik oziroma kultura tuja se 

moramo pripraviti na to, kako jo bomo otrokom predstavili. Načrtujem tako, da se 

sama pozanimam ali povprašam starše za informacije. Lahko tudi tako, da pride 

kateri starši v skupino in preberejo pravljico v njihovem jeziku. 

4) V kolikšni meri ste seznanjeni z jezikom in kulturo države, od koder prihaja otrok? Ali 

menite, da bi se bilo potrebno še bolj podučiti o kulturnih navadah otrok priseljenskih 

družin? Ali ob prošnji staršev vedno upoštevate njihove kulturne navade? 

Če starši prosijo za kulturne navade, jih upoštevamo. Predvsem, ko prosijo zaradi 

svinjine pri kosilu. Do zdaj sem imela samo to izkušnjo, da starši niso želeli, da otrok 

je svinjino. Ker to ne spada med dieto, potem sami pogledamo ali je svinjina ali ne, 

poprosimo pa tudi starše, da nas opozorijo. Z jezikom in kulturo države sem 

seznanjena, saj so to otroci iz bivše Republike Jugoslavije. Jezik poznam in tudi znam 

otroku v njegovem jeziku povedati, če pride v stisko, ko določene stvari ne razume. 

Tudi če on meni govori ga razumem. Jaz bi rekla tako; v bistvu so oni priseljeni in 
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ena stvar je ta, da tudi mi spoznavamo njihove navade, še bolj pomembno pa je, da 

oni spoznajo naše. Če je kaj posebnega, povprašam starše, kako želijo, sicer pa tega 

pa ne poudarjam posebej.  

5) Kaj menite o dodatnih usposabljanjih na temo delo z otroki in starši priseljenci? Ali menite, 

da bi vam dodatno znanje pomagalo pri pedagoškem delu, morda celo načrtovanju? 

Nisem imela še takšnih problemov, da bi to potrebovala. Do sedaj še nisem čutila 

potrebe po dodatnem usposabljanju. Tudi ko starši niso razumeli jezika, smo se 

nekako sporazumeli. Starši so se sami potrudili, da so pripeljali nekoga, ki je razumel 

slovensko. Tako smo se sporazumeli za stvari, ki so bile nujno potrebne. 

6) V kolikšni meri vključujete otrokovo družino v dnevne dejavnosti v vrtcu? Ali menite, da 

je to pomembno ali ne? Utemeljite. 

Tudi tukaj ne delam nekih razlik. Družino vključujem tako kot vse ostale. So 

povabljeni na vse dejavnosti, ki jih imamo v vrtcu. Ponujeno jim je vse, kar je 

ponujeno tudi ostalim. Da bi posebej za njih kaj pripravila pa menim, da ni potrebe. 

S to izkušnjo, ki jo imam se vsi udeležijo vsega, kar je ponujeno vsem staršem. 

7) Katerih otrok priseljencev ste imeli največ? Če so to otroci iz bivše Republike Jugoslavije 

– ali poznate vsaj nekaj pogovornih fraz v otrokovem jeziku, da bi bilo otroku lažje pri 

razumevanju in sporazumevanju? Kaj menite o tem? 

To so večinoma bivše Republike Jugoslavije. Jezik poznam. Če sem videla, da je bilo 

otroku kdaj lažje komunicirati v njegovem jeziku, sem to tudi naredila. 

8) Kako ste se odzvali takrat, ko se niste znali sporazumevati z otrokom in njegovimi starši? 

Ali ste morda poiskali pomoč pri vodstvu vrtca ali ste za to poskrbeli sami? 

Imela sem samo en primer, ko se nismo razumeli. Oni so govorili makedonsko. Starši 

so pripeljali s seboj sorodnika, da smo se potem dogovorili o začetnih zadevah, ki so 

bile potrebne. Ni mi bilo potrebno iskati rešitve drugje. So pa tudi te starši udeležili 

tečaja slovenskega jezika, tako da se zdaj lahko normalno pogovarjamo. 
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Intervju št. 3 za namen diplomskega dela 

Vprašanja za intervju z vzgojiteljicami predšolskih otrok 

 

1) V kolikšni meri in zakaj menite, da je vpeljevanje pojma medkulturna vzgoja pomembna 

kot del vsakdanjika v vrtcu? 

Zdi se mi pomembno, da se otroci spoznajo z drugimi otroki z drugih govornih 

področij.  

2) Kakšen je vaš odnos do dvo- ali večjezičnih otrok ter otrok priseljencev? Ali menite, da ste 

kompetentni za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki oz. z otroki tujcev? Utemeljite. 

Odvisno s katerega govornega področja prihajajo, odvisno je, koliko ga razumeš 

oziroma ga ne razumeš. Težava je v številčnosti otrok v skupini, saj se nimaš časa 

posvetiti otroku oz. to od tebe zahteva zelo veliko časa in energije.  

3) Kako načrtujete pedagoško delo, ko želite otrokom predstaviti drug jezik/kulturo? Ali 

menite, da je načrtovanje pomembno in v kolikšni meri ga izvajate? 

Nekaj načrtovanja je pomembno, moraš vedeti, v katero smer želiš peljati otroke in s 

približno kakšnimi vsebinami. Potem pa se odzivaš glede na potrebe oziroma interes 

otrok. Ne moreš pa načrtovati do potankosti, saj se stvari velikokrat spreminjajo.  

4) V kolikšni meri ste seznanjeni z jezikom in kulturo države, od koder prihaja otrok? Ali 

menite, da bi se bilo potrebno še bolj podučiti o kulturnih navadah otrok priseljenskih 

družin? Ali ob prošnji staršev vedno upoštevate njihove kulturne navade? 

Prošnje staršev pri upoštevanju njihovih kulturnih navad je v okviru skupine, kolikor 

je to le možno. Nekaj je, nekaj pa ni. Prav je tudi, da starši sprejmejo kar je možno 

in kaj ne. Če te nekaj zanima se boš že poučil o kulturnih navadah, da pa bi šli prav 

v potankosti, pa ne, ker je preveč projektov in drugih stvari.  Kar se tiča poznavanja 

jezika in kulture, nekaj veva, nekaj vprašava starše, da bi se pa prav učili jezika, to 

pa ne.   

5) Kaj menite o dodatnih usposabljanjih na temo delo z otroki in starši priseljenci? Ali menite, 

da bi vam dodatno znanje pomagalo pri pedagoškem delu, morda celo načrtovanju? 

Ne vem, težko ocenjujem. Najprej bi morali ceniti naše delo, potem pa da bi se 

pogovarjali o vseh teh stvareh. Če imaš takega otroka, imaš le veliko dela, 
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samoizobraževanja, iskanja poti, redko kdo pa to ceni. Vse je vsem samoumevno. Če 

greš na eno izobraževanje, je pa po navadi tako, da nekatere smernice za otroke 

veljajo, težko pa jih uveljavljaš v skupini.  

6) V kolikšni meri vključujete otrokovo družino v dnevne dejavnosti v vrtcu? Ali menite, da 

je to pomembno ali ne? Utemeljite. 

Odvisno od otroka. Za nekatere otroke je zelo pomembno, da starši sodelujejo in so 

vpeti v skupino. Za deklico (5 let), katere mama je bila v skupini pri uvajanju, ta 

otrok ni funkcioniral. Mama se je težko ločila od deklice, potrebovala je en mesec 

uvajanja, da je bila mama v sobi, čeprav ni bilo učinka. Otroka je obuvala, oblačila. 

Deklica se je držala samo mame. Ko pa mama ni več hodila na uvajanje, je deklica 

zaživela.  

7) Katerih otrok priseljencev ste imeli največ? Če so to otroci iz bivše Republike Jugoslavije 

– ali poznate vsaj nekaj pogovornih fraz v otrokovem jeziku, da bi bilo otroku lažje pri   in 

sporazumevanju? Kaj menite o tem? 

Nazadnje je to deklica iz Makedonije, ker pa živijo v Sloveniji že 17–18 let, ni 

potrebno poznati njihovih pojmov. Deklica baje dobro govori angleško, slovensko pa 

noče govoriti. Mi se odzivamo nanjo v slovenščini, ona pa sledi.  

8) Kako ste se odzvali takrat, ko se niste znali sporazumevati z otrokom in njegovimi starši? 

Ali ste morda poiskali pomoč pri vodstvu vrtca ali ste za to poskrbeli sami? 

Imela  sem primer dečka iz ameriške ambasade. Takrat sem v angleščini sestavila 

tekst in sva šli z ravnateljico skozi besedilo. To je bila pomoč vodstva.  Nato sva se z 

mamo usedli in dogovorili. Pri tej deklici pa sva z mamo veliko individualno delali. 

Povabila sem še brata, saj živi v Sloveniji že 17 let, tudi dela tukaj. Še brat je prispeval 

k razumevanju in tudi prevajal, če je bilo potrebno.  
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Intervju št. 4 za namen diplomskega dela 

Vprašanja za intervju z vzgojiteljicami predšolskih otrok 

 

1) V kolikšni meri in zakaj menite, da je vpeljevanje pojma medkulturna vzgoja pomembna 

kot del vsakdanjika v vrtcu? 

Zelo je pomembna, saj je vedno več takih otrok v vrtcu. 

2) Kakšen je vaš odnos do dvo- ali večjezičnih otrok ter otrok priseljencev? Ali menite, da ste 

kompetentni za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki oz. z otroki tujcev? Utemeljite. 

Sem kompetentna, ker govorim svoj jezik, da bi pa z njimi govorila v njihovem jeziku 

to pa ne. Oni se tukaj učijo naš jezik, doma pa govorijo materinskega.  

3) Kako načrtujete pedagoško delo, ko želite otrokom predstaviti drug jezik/kulturo? Ali 

menite, da je načrtovanje pomembno in v kolikšni meri ga izvajate? 

Načrtovanje se mi zdi zelo pomembno. Zaenkrat ga ne izvajamo, ker imamo majhne 

otroke, pride pa to v poštev pri starejših otrocih. 

4) V kolikšni meri ste seznanjeni z jezikom in kulturo države, od koder prihaja otrok? Ali 

menite, da bi se bilo potrebno še bolj podučiti o kulturnih navadah otrok priseljenskih 

družin? Ali ob prošnji staršev vedno upoštevate njihove kulturne navade? 

Dobro bi bilo, če bi se malo več podučili o kulturnih navadah. Karkoli rečejo starši, 

če se le da, to upoštevamo. Največkrat se zgodi, da ne jedo svinjine. Drugih izkušenj 

nimam.  

5) Kaj menite o dodatnih usposabljanjih na temo delo z otroki in starši priseljenci? Ali menite, 

da bi vam dodatno znanje pomagalo pri pedagoškem delu, morda celo načrtovanju? 

To se mi pri načrtovanju niti ne zdi toliko pomembno. Seminarji so zaželeni v smislu, 

da dobimo kakšne ideje, kako se lotiti takšnega dela. 

6) V kolikšni meri vključujete otrokovo družino v dnevne dejavnosti v vrtcu? Ali menite, da 

je to pomembno ali ne? Utemeljite. 

Če se izvaja medkulturno vzgojo, potem se mi zdi pomembno, da so starši vključeni, 

saj oni najbolje vedo kakšne so njihove navade in posebnosti. Če bi to izvajali, bi 

starše povabila zraven. 
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7) Katerih otrok priseljencev ste imeli največ? Če so to otroci iz bivše Republike Jugoslavije 

– ali poznate vsaj nekaj pogovornih fraz v otrokovem jeziku, da bi bilo otroku lažje pri 

razumevanju in sporazumevanju? Kaj menite o tem? 

Največ jih je iz bivše Republike Jugoslavije, poznam nekaj fraz: kiša, brod, šuma.  

8) Kako ste se odzvali takrat, ko se niste znali sporazumevati z otrokom in njegovimi starši? 

Ali ste morda poiskali pomoč pri vodstvu vrtca ali ste za to poskrbeli sami? 

Nisem še imela, da se ne bi znala. Vsaj eden od staršev je vsaj razumel ali malo govoril 

slovensko. Če bi naletela na tako težavo, bi pomoč poiskala. Ali pa če bi starši 

pripeljali koga, ki razume slovensko.  

 

 

Intervju št. 5 za namen diplomskega dela 

Vprašanja za intervju z vzgojiteljicami predšolskih otrok 

 

1) V kolikšni meri in zakaj menite, da je vpeljevanje pojma medkulturna vzgoja pomembna 

kot del vsakdanjika v vrtcu? 

Ker smo obkroženi z ljudmi drugih kultur, ker je ves svet naš skupni življenjski 

prostor, ker smo Slovenci preveč zaprti; ozkogledni, npr. pogled na begunce, Rome. 

Ker nam je že vsakdo malo drugačen, s tem mislim na invalida ali tujca »čuden«. 

Zaradi lastne širine duha in ravnanja. Sem mnenja, da različnost bogati.  Te vrednote 

je potrebno vzgajati že od malega. 

2) Kakšen je vaš odnos do dvo- ali večjezičnih otrok ter otrok priseljencev? Ali menite, da ste 

kompetentni za delo z dvo- ali večjezičnimi otroki oz. z otroki tujcev? Utemeljite. 

Pozitiven. Menim, da sem kompetentna. 10 let smo delali na tem področju z dr. 

Mihaelom in B. Wambach in dobili diplomo CIAVER centra iz Belgije. Njuna 

konvergentna pedagogika temelji na medkulturnosti, dobil je Unescovo nagrado za 

poučevanje učiteljev.  

3) Kako načrtujete pedagoško delo, ko želite otrokom predstaviti drug jezik/kulturo? Ali 

menite, da je načrtovanje pomembno in v kolikšni meri ga izvajate? 
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Načrtovanje je pomembno, saj sega na vsa vzgojna področja. Predšolski otroci 

dosegajo svet celostno, zato tudi načrtujem celostno. Če opišem kar na primeru: na 

področju družbe; gremo v knjižnico in preberemo pravljico v italijanščini; z vidika 

jezika razvijamo predbralne in predpisalne sposobnosti, ogledujemo si zanimive črke, 

knjige po svetu (Kitajci, Srbi, Nemci); pri umetnosti se npr. pogovarjamo z uličnimi 

glasbeniki sredi Ljubljane, poslušamo glasbo iz celega sveta, klasično, etno, pri 

likovno-umetniških delih gremo v galerije, gledamo dramske predstave Plesnega 

teatra v Ljubljani, pri plesu pa se učimo afriških plesov; pri medijski vzgoji npr. 

gledamo posnetke drugih kultur, gledamo kaj imamo skupnega/različnega; pri naravi 

pa otroci npr. prinesejo na ključku posnetke in fotografije iz potovanj s starši – pri 

nas zelo dobra praksa. 

4) V kolikšni meri ste seznanjeni z jezikom in kulturo države, od koder prihaja otrok? Ali 

menite, da bi se bilo potrebno še bolj podučiti o kulturnih navadah otrok priseljenskih 

družin? Ali ob prošnji staršev vedno upoštevate njihove kulturne navade? 

Trudim se jo sama spoznati, v kolikor jo še ne, npr. albanska. Ostale iz bivših 

Republik Jugoslavije pa poznam, ker smo živeli v skupni državi in sem se družila z 

njimi kot prostovoljka Rdečega križa Slovenije. Starše pri željah upoštevam, 

največkrat gre za prošnjo muslimanov, da ne jedo svinjine.  

5) Kaj menite o dodatnih usposabljanjih na temo delo z otroki in starši priseljenci? Ali menite, 

da bi vam dodatno znanje pomagalo pri pedagoškem delu, morda celo načrtovanju? 

Dodatnih izobraževanj ni nikoli dovolj, le to, da bi izvajalci morali biti tudi praktiki 

– poznati naše delo. Ja, dodatno znanje bi seveda pomagalo pri svojem delu. 

6) V kolikšni meri vključujete otrokovo družino v dnevne dejavnosti v vrtcu? Ali menite, da 

je to pomembno ali ne? Utemeljite. 

Običajno se držijo bolj ob strani, se ne vključujejo, če ni nujno (roditeljski sestanek, 

delavnice …). Zdi se mi pomembno, da jih seznanjamo, kaj in zakaj jih 

»potrebujemo«. 

7) Katerih otrok priseljencev ste imeli največ? Če so to otroci iz bivše Republike Jugoslavije 

– ali poznate vsaj nekaj pogovornih fraz v otrokovem jeziku, da bi bilo otroku lažje pri 

razumevanju in sporazumevanju? Kaj menite o tem? 
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Otrok iz bivše Jugoslavije. Poznam jezike, sicer pa uporabljam geste, mimiko, dotik. 

Otroci zelo hitro razumejo, zato se mi prevajanje ne zdi smiselno. Neverbalnega je v 

jeziku več kot 90 %. Tudi z Albanci imam podobne izkušnje.  

8) Kako ste se odzvali takrat, ko se niste znali sporazumevati z otrokom in njegovimi starši? 

Ali ste morda poiskali pomoč pri vodstvu vrtca ali ste za to poskrbeli sami? 

Vodstvo vrtca pri Albancih ni moglo oz. znalo pomagati. Oče, ki je govoril malo 

slovensko, ni želel, češ da se bo otrok že znašel sam. Napisala sem si, kaj je otrok 

govoril v joku in nekaj fraz mi je oče tudi povedal (za stranišče, jok za starši). Vse 

ostalo je šlo otroku z vsakim dnem bolje, zato sem mnenja, da je potrebna le ljubeča 

vzgoja ter razumevanje ter potrpežljivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


