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POVZETEK 

 

Opaziti je vedno večji delež otrok tujcev v javnih vrtcih. Sodobna jezikovna situacija vodi k 

potrebi po večkulturalizmu in upoštevanju tujcev pri načrtovanju in izvedbi kurikuluma. Otroci 

tujcev se srečujejo z mnogimi težavami, prav tako njihovi starši in strokovni delavci, ki so z 

njimi vsakodnevno v stiku. Jezikovne ovire vplivajo na njihovo kakovost življenja v vzgojno-

izobraževalni instituciji in zunaj nje, na socializacijo, samopodobo, vedenje, motivacijo za igro 

in aktivnosti. Prav zato je pomembno premagovanje in odpravljanje jezikovnih ovir, ki je 

najlažje in za otroka najbolj naravno, tj. z igro. Ključno je tudi ustvarjanje spodbudnega okolja 

in dobro počutje. Glavni namen moje raziskave je ugotoviti, ali/kako so strokovni delavci 

usposobljeni za delo z otroki tujcev, kako jim pomagajo pri vključevanju v vrtec, ali znajo 

konstruktivno reagirati na njihove težave ter kako omogočajo učenje materinščine in jezika 

okolja.  

 

KLJUČNE BESEDE: materni jezik, jezik okolja, jezikovne ovire, vključevanje otrok tujcev, 

večkulturalizem 





 

 

ABSTRACT 

 

There is an increasing number of foreign children in public kindergartens. A modern linguistic 

situation leads to the need for multiculturalism and taking into account foreigners when 

planning and implementing the curriculum. Children of foreigners are faced with many 

problems, as well are their parents and professional staff who are in a daily contact with them. 

Language barriers affect children's quality of life in and outside of the educational institutions, 

their socialization, self-image, behavior, and lack of motivation for different activities. So it is 

important to overcome and try to eliminate language barriers. For children the easiest and most 

natural way of doing it is through the game. Creating a stimulating, comfortable and happy 

environment is crucial. The main purpose of my research is to determine whether and how 

professional workers are trained to work with children of foreigners, how they help them with 

their inclusion in kindergarten, if they can react constructively to the problems and how they 

can help with learning the mother tongue and the language of the environment. 

 

KEY WORDS: mother tongue, language of the environment, language barriers, integration of 

children of foreigners, multiculturalism 
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UVOD 

 

Zaradi priseljevanja je v vrtce vključenih vse več tujcev, katerih materni jezik ni slovenščina in 

se težko sporazumevajo. Vrtec ima pri vključevanju otrok ključno vlogo, saj je prostor, ki naj bi 

zagotavljal enake možnosti za vse (Hanuš, 2010, str. 126), kjer se vzgojitelji zavzemajo za 

vzgojo, ki temelji na podlagi spoštovanja človekovih in otrokovih pravic (Konvencija o 

otrokovih pravicah, 2009, str. 153), kjer je osnova za vzgajanje spoštovanje drugačnosti in 

medsebojne strpnosti zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in jeziki (Kranjc, 2011, str. 15). 

Sodobni vzgojitelj se mora zavedati, da tradicionalne metode dela ne zadovoljujejo več potreb 

in da je v novi situaciji (Baloh, 2015, str. 201) odgovoren za ustvarjanje enakih možnosti pri 

vseh otrocih (Ftičar, 2006, str. 286). Pomemben je poudarek na večkulturalizmu in kot navajata 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 189), je potrebno vključevati takšne dejavnosti, ki otroke 

povezujejo, zagotavljajo sistematično in kakovostno pomoč pri učenju jezika okolja in 

omogočajo učenje maternega jezika. Večkulturalizem je moderen, široko obravnavan koncept, 

glavna tema javnih razprav (Fontefrancesco, 2012, str. 59), dejstvo (Medica, 2011, str. 209)  in 

družbena realnost (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 185). M. Banjac (2011, str. 99) večkulturalizem 

definira kot urejanje kulturne različnosti, M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 185) kot etnično 

heterogenost na nekem ozemlju, medtem ko K. Belhar (2013, str. 49–50) poudarja, da dobro 

deluje predvsem v interakciji z vzgojo in izobraževanjem.  

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017, str. 5) 

obravnava več različnih dokumentov, ki so smernice in vodilo pri delu z otroki tujci. M. 

Olivera in A. Podvršič (2012, str. 40) vprašanje tujcev razumeta kot vključevanje najšibkejših, 

promocijo večkulturalizma in spoštovanje ter zaščito manjšin (Eisenberg, 2016, str. 25), ki v 

ospredje postavlja univerzalno dostojanstvo kot nujnost pravice do identitete, prepoznanja 

maternega jezika in kulture (Lukšič Hacin, 2016, str. 79).  

Da bi otrok v vrtcu lahko komuniciral, se mora najprej naučiti govoriti (Pertot, 2011, str. 8). 

Ključno je tako izražanje kot razumevanje (Vrbančič Simonič, 2017, str. 235), pri tem pa je 

najpomembnejše znati jezik uporabljati (Pečjak, 2009), saj velja, da višja zmožnost odpira več 

možnosti rabe (Pirih Svetina, 2006, str. 90). Jezik je pomemben za vsakdanjo komunikacijo 

(Haramija, 2017, str. 221), je bistvenega pomena za učenje in poučevanje (Vrbančič Simonič, 

2017: 226), poteka spontano in samodejno (Haramija, 2017, str. 221). Jezikovne in govorne 
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dejavnosti, ki jih načrtujejo in izvajajo vzgojitelji, morajo ustrezati različnim jezikovnim 

stopnjam (Baloh, 2017, str. 198), vključevati morajo spoznavanje tuje in lastne kulture, 

seznanjanje s pisnim jezikom, komunikacijo in sodelovanje z odraslimi (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 31).  

D. Skubic (2013, str. 8) poudarja, da se evropska jezikovna politika osredinja na zmožnostno 

večjezičnost, saj kot pravi S. Pertot (2011, str. 8), se večina otrok srečuje z dvema jezikoma ali 

z več jeziki. Razlogi za dvojezičnost/večjezičnost, ki je v svetu kljub pogostosti še vedno 

obdana z miti (Grosjean, 2010), so formalno izobraževanje v drugem jeziku, priseljevanje, 

začasno prebivališče v drugi državi, nacionalna situacija, v kateri je uradni jezik drugačen od 

jezika skupnosti in družina, ki govori materni jezik (Bialystok idr., 2010, str. 90). B. Upale 

(2015, str. 46) ob tem opozarja, da je učenje jezika okolja dolgotrajen proces, v katerem se 

morajo otroci novega jezika najprej navaditi poslušati, nato se ga šele lahko začnejo učiti. 

Učenje z igro je najprimernejša metoda (Perić, 2017, str. 203), kjer je otrok ustvarjalen, 

svoboden in razvija svoje sposobnosti (Pečjak, 2009, str. 250). Pomemben del učenja in 

poučevanja slovenščine kot drugega jezika (Korošec, Rebec Marinković, Suljić, Štefanac, 

Upale, 2015, str. 78) je razvoj podpornih odnosov in vzpostavljanje pozitivne klime v skupini 

(Kisilak, 2015, str. 12), ki pripomorejo k občutku sprejetost (Štirn, Žorž Kisilak, 2015, str. 

128). Pomembne so tudi didaktične igre (Korošec, Rebec Marinković, Suljić, Štefanac, Upale, 

2015, str. 78) in igre, ki so namenjene izkustvenemu učenju o različnih načinih 

sporazumevanja, povezovanju posameznikov v skupino, sprejemanju ljudi z različnimi 

kulturnimi ozadji in ozaveščanju lastnih kulturnih vzorcev (Gladek, 2015, str. 116). 

Pri opismenjevanju tujcev se moramo zavedati, da moramo spoštovati stališča in vrednote 

staršev, četudi se razlikujejo od prevladujočih in da ne smemo vzgajati v nasprotju z njihovimi 

vrednotami. Otroci morajo najprej dobro poznati in spoštovati svojo kulturo (Hanuš, 2010, str. 

126) ter obvladati materni jezik, šele nato se lahko učijo jezika okolja. S. Pečjak (2009) pravi, 

da je razvijanje komunikacijske zmožnosti globalni cilj opismenjevanja, zato je potrebno 

spopolnjevanje vzgojiteljev, da bi lažje diferencirali različna ravnanja z otroki, saj je prenos 

sistematičnega opismenjevanja na celo skupino nesmiseln. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 VEČKULTURALIZEM (MULTIKULTURALIZEM) 

 

Pojem večkulturalizem je oznaka za konkretne družbene/kulturne realnosti, kadar je v isti 

državi več kulturnih in več etničnih skupin ali skupnosti (Vižintin, 2017, str. 46). Pojasnjuje 

dodatne povezave: nakazuje nujnost in možnost vzajemnih medsebojnih zvez med pripadniki in 

kulturami. Spodbuja in zagovarja ohranjanje kulturnih posebnosti ter poudarja vrednost 

različnih kultur, spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje, medkulturni dialog in 

interakcijo. Od različnih kulturnih skupin pričakuje strpnost do drugačnih ter spoštovanje 

določenih skupnih temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe (Vižintin, 2017, str. 46–47). 

Pomemben cilj večkulturne vzgoje in izobraževanja je proces razvijanja večkulturne zmožnosti 

(Vižintin, 2017, str. 82).  

Avtorici D. Motik in I. Veljić (2006, str. 14–15) definirata večkulturno družbo kot skupnost 

posameznikov z različnimi nacionalnimi, kulturnimi, jezikovnimi in drugimi koreninami. 

Kadar vlada v družbenem okolju visoka stopnja socialne aktivnosti pripadnikov različnih 

kulturnih skupin, posameznikov, vzajemno spoštovanje tradicij, norm in vrednot, lahko 

družbeno okolje označimo kot večkulturno. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 185) 

opredeljujeta pojem večkulturalizem, ki ga avtorici poimenujeta multikulturalizem, v smislu 

gibanja za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med podrejenimi manjšinskimi 

kulturami in dominantno večinsko, kjer gre za vzpostavljanje komunikacije med kulturami, 

integracije različnih kultur in identitet ter razvijanje vzajemnega odnosa. Opisuje družbeno 

stvarnost, kjer gre za različne možne pojavne oblike etnične heterogenosti na nekem ozemlju. 

V zvezi z večkulturnostjo se avtorici opirata na Kymlicko (2005), ki zagovarja, da: 

 mora biti narodnim manjšinam dovoljeno graditi in ohranjati svojo kulturo, katerega 

središče je skupni jezik, ki se uporablja v javnem in zasebnem življenju; 

 mora biti zasnova nacionalne identitete tolerantna in pluralistična, kjer je dovolj 

prostora za izražanje kolektivnih in individualnih razlik; 

 ima vsakdo možnost, da postane enakopraven državljan in pridobi državljanstvo. 
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Pomembno je, kot pravi S. Bergoč (2011, str. 159), da se večkulturalizem ne sme začeti in 

končati pri retoriki o enakopravnosti, različnosti, čeprav je, kot izhodiščna vrednostna baza, 

retorika nujna in potrebna. Smisel večkulturalizma je v dejanjih, ki postavlja pravne temelje za 

enakopravno sožitje vseh ljudi različnih kulturnih in socialnih provenienc ter onemogočajo 

potencialne oblike diskriminatornih praks. A M. A. Vižintin (2017, str. 187) pravi, da je težko 

spodbujati razvoj večkulturne družbe in razpravljati o raznolikosti identitete, če imamo težave s 

priznanjem, da smo večkulturna družba. Dejstvo je, da v Sloveniji poleg Slovencev 

soustvarjajo, živijo in sobivajo tudi ljudje, ki odraščajo v vsaj dveh kulturah, pripadajo 

slovenski in drugim etničnim ali jezikovnim skupinam, imajo vsaj dva materna jezika, od 

katerih je lahko eden slovenski ali pa ne in jim slovenščina ni materni jezik. 

1.1 Sestavljena identiteta 

Okolje, ki je večjezično in večkulturno, je identiteta spreminjajoče in sestavljene kategorije 

(Vižintin, 2013a, str. 166). Sestavljena identiteta dopolnjuje in priznava kulturo mešanosti, jo 

pojasnjuje in nadgrajuje, če jo posameznik želi pojasniti. Omogoča tudi, da se oseba 

prostovoljno, svobodno in ponosno opredeli kot pripadnica več kultur, več etničnih skupin, več 

ver in več jezikov. Sestavljena identiteta postavlja vse možnosti enakovredno druga ob drugo, 

ne ocenjuje, ali je ena identiteta več vredna kot druga. Izraža vrednoto – raznolikost, naša 

kulturna, etnična, jezikovna izhodišča predstavi kot enakovredna (Vižintin, 2017, str. 171, 150–

152). Tudi pripadniki manjšin v Sloveniji imajo sestavljeno identiteto, saj so, kot navaja M. A. 

Vižintin (2017, str. 262), nosilci najmanj dveh kultur in jezikov, ena izmed teh je slovenska. 

M. Sedmak (2011) prepoznava kulturno, etnično in jezikovno raznolikost pri posameznikih in 

znotraj družbe ter predlaga termin kulturna mešanost. Gre za priznanje, da je kulturno mešan 

človek enakovreden kulturno nemešanim in da kulturno mešani ljudje obstajajo.  

1.2 Večjezična in večkulturna družba 

Najnovejše razprave in spoznanja o večjezični in večkulturni družbi znotraj posameznega 

lokalnega okolja in znotraj posamezne države, spodbude, da bi znali sobivati v raznolikosti ter 

da bi sprejeli sestavljeno identiteto družb in posameznikov ter da bi večkulturna družba postala 

medkulturna (Mikolič, Pertot, Zudič Antonič, 2006; Milharčič Hladnik, 2007b, 2012, 2015; 

Medica, 2010a; Lukšič Hacin, 2011, Sedmak, 2011, 2015; Vižintin, 2015a), so glavni cilji 

večjezične in večkulturne družbe.  

V današnji večjezični in večkulturni družbeni skupnosti je znanje več tujih jezikov in zavedanje 

o pomembnosti tega znanja, postala nuja in hkrati priložnost za posameznikovo uspešno 
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delovanje v njej (Kač, 2010, str. 5). Stopnjevanje pomena materinščine in njene neločljive 

povezanosti s kulturno, družbeno in osebno identiteto evropskega državljana je izpostavljeno 

ob poudarjanju pomena večkulturnosti in večjezičnosti (Kač, 2010, str. 16), ki zagotavljata 

možnost enakopravnega bivanja in aktivno udeležbo posameznika (Holc, 2011, str. 38).  

1.2.1 Večjezičnost in večjezična družba 

Večjezičnost (Bela knjiga, 2011, str. 109) je najzanesljivejša pot k udejanjanju medkulturnosti, 

kar se izraža v spoštovanju in razumevanju drugačnosti in različnosti. Temelji na strpnosti med 

jezikovnimi skupnostmi in narodi ter je eno od načel delovanja sodobne družbe in kot pravi L. 

Kač (2010, str. 5), je glavno vodilo pri uvajanju drugega tujega jezika. Je odraz širših družbenih 

razmer, kot so upoštevanje načel vseživljenjskega učenja, večjezičnosti in medkulturnosti ter 

vstop Slovenije v Evropsko unijo in povečanje jezikovne raznolikosti oz. selitvenih tokov v 

državah Evropske unije (Kač, 2010, str. 8–9). Koncept večjezičnosti poudarja, da se človek, ki 

obvlada določene jezikovne strategije, veliko lažje nauči vsakega nadaljnjega jezika (Kač, 

2010, str. 17), zato je v ospredju pomen učenja in ohranjanja materinščine, predvsem za tujce, 

ki živijo v drugem jezikovnem okolju. Za polnopravno delovanje (Vižintin, 2017, str. 290) je 

nujno usvojiti prevladujoči jezik države, medkulturni pristop prepoznava vrednost jezikov 

manjšinskih skupnosti, poudarjena je večjezičnost, ki se začne pri maternem jeziku in pri 

znanju tujih jezikov. Večjezičnost (Vižintin (2017, str. 296) je dejansko v vrtcu vidna v 

posameznih objavah na spletni strani vrtca, na razstavah, vabilih … 

1.2.2 Večkulturnost in večkulturna družba 

Večkulturna družba je družba, ki je odprta za priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih okolij, zato 

je pomembno izobraževati in vzgajati za medsebojni dialog in spoštovanje. Slovenija kot 

večkulturna država je zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi (Bela knjiga, 2011, 

str. 109).  

Večkulturno izobraževanje se je najprej razvijalo kot odgovor na jezikovno diskriminacijo v 

izobraževanju, rasizem in etnocentrizem. Sobivanje vedno več etničnih skupnosti je našlo 

odgovor s pomočjo večkulturnega izobraževanja. Vrtci, ki so načelno medkulturni, imajo 

vzgojitelje, ki predstavljajo različne države, različne jezike, v vrtec vabijo popotnike, da 

predstavijo dežele, v knjižnici imajo gradivo v tujih jezikih, sodelujejo s starši in otroki tujci, z 

aktivnimi posamezniki, ki imajo svojo izkušnjo preseljevanja, in z lokalnimi priseljenskimi 

društvi. Ko se vzgojitelji odločijo za predstavitev širše družbe, lokalne skupnosti in 

večkulturnosti, izhajajo iz dejanske raznolikosti v skupini ter jo po skupnih pripravah in 
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vnaprejšnjem dogovoru lahko predstavijo tudi skupaj s starši in otroci tujci (Vižintin, 2017, str. 

269, 284, 330).  

 

2 MEDKULTURNA VZGOJA 

 

Z medkulturno vzgojo otroci razvijajo občutek za pomoč pri inkluziji/integraciji otrok iz drugih 

kulturnih okolij in medkulturne zmožnosti (Marianova, 2017, str. 3). Spodbujanje 

medkulturnosti izhaja iz načela oblikovanja in širjena nacionalne kulture, ki se znotraj istega 

načela dopolnjujeta (Vižintin, 2017, str. 110). Načelo vključuje poznavanje in oblikovanje 

zavesti o spodbujanju medkulturnosti in pomenu kulture. Otroci morajo pridobiti znanje o 

kulturi in zgodovini Slovenije, s čimer razvijajo ohranjanje lastne kulture, se seznanijo s 

civilizacijskimi in obče kulturnimi vrednotami, z drugimi kulturami in so spodbujani k 

medkulturnosti, kar prispeva k spoštovanju pluralizma kultur (Bela knjiga, 2011, str. 110).  

2.1 Spodbujanje razvoja medkulturne zmožnosti 

Pojavile so se potrebe po razvoju medkulturne zmožnosti in medkulturnega dialoga vseh 

prebivalcev, poleg potrebe po učenju jezika okolja ter pravici do pouka maternega jezika in 

kulture (Vižintin, 2009,  2010; Knaflič, 2010; Hanuš, 2010c; Vrečer, 2011a, 2011b).  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 45) so navedeni 

naslednji dejavniki spodbujanja razvoja medkulturne zmožnosti: 

 integralni del vseživljenjskega izobraževanja je spoznavanje medkulturnosti, s čimer je 

potrebno začeti že v vrtcu; 

 globalna vzgoja mora imeti mesto v vrtcu in v okolici; 

 pomembno je zagotoviti enake možnosti za vsakega člana družbe, da bo imel možnost 

spoštovati in razumeti stališča drugih in hkrati oblikovati svoja lastna stališča in jih 

sporočati drugim ter zagotoviti visoko raven veščin in znanja; 

 v vzgojnih programih je treba zagotoviti dovolj velik obseg za spoznavanje drugih 

kultur, narodov, verstev, običajev …; 

 na vseh ravneh izobraževanja je treba organizirati mednarodne izmenjave vzgojiteljev;  

 mednarodno dejavnost naj ima vsaka izobraževalna enota. 
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2.2 Model medkulturne vzgoje in izobraževanja 

Za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki je vseživljenjski proces, so ključnega 

pomena vzgojitelji, ki sami razvijajo svojo medkulturnost in lahko spodbujajo razvoj tudi pri 

otrocih. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja je oblikovan, da bi se razvil čim bolj 

celosten pogled na vključevanje otrok tujcev ter da se preseže osredinjenost le na posamezne 

vidike. Medkulturna vzgoja in izobraževanje sta namenjena vsem prebivalcem, pomembno je 

izobraževanje vzgojiteljev. Razvijati se mora na vseh družbenih področjih, saj zahteva 

znanstven in objektiven opis spreminjajoče se in dinamične resničnosti (Vižintin, 2017, str. 17, 

235, 330). 

2.3 Sedem kriterijev, ki jih vsebuje model medkulturne vzgoje in izobraževanja 

M. A. Vižintin (2017, str. 17, 183–315) predstavlja model medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, ki vsebuje sedem kriterijev, saj je vključevanje otrok tujcev uspešnejše in 

učinkovitejše, kadar vključimo celosten pogled in aktivno vključuje vse, ki so vpeti v proces 

vključevanja. Le kadar je vseh sedem kriterijev povezanih med seboj, se dopolnjujejo in 

prepletajo z različnih zornih kotov, prinašajo primere dobre prakse in omogočajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja.  

2.3.1 Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo vključuje: aktivne posameznike, druge priseljence, društva 

priseljencev in manjšin, veleposlaništva, Zavod za zaposlovanje, upravne enote, center za 

socialno delo, fakultete, univerze, druge inštitute, ZRC SAZU, Zavod RS za šolstvo, MIZŠ, 

splošno knjižnico, ljudsko univerzo, društvo prijateljev mladine, prostovoljna društva, krajevne 

skupnosti, druge vrtce, OŠ, SŠ. 

2.3.2 Sodelovanje s starši tujci 

Sodelovanje s starši obsega: 

 spletno stran informacij za tujce, 

 povezovanje z organizacijami v lokalnem okolju in s starši, 

 povezovanje s priseljenskimi društvi in drugimi starši tujci, 

 sodelovanje pri medkulturnih prireditvah v vrtcu in pri medkulturnih vsebinah, 

 za starše dvojezična vabila, 

 roditeljske sestanke, pogovorne ure, 

 sodelovanje s prevajalcem, 

 informacije o podpori, ki jo pričakujemo pri vključevanju otroka od staršev, 
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 informacije staršem o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu, 

 ob prvem stiku temeljit pogovor. 

Strokovni delavci vsega ne morejo storiti sami, zato je poudarjeno sodelovanje s starši. Podpora 

staršem ima dolgoročne pozitivne posledice, saj se med vzgojitelji in starši razvija zaupanje in 

prispeva k učinkovitejšemu vključevanju otrok tujcev (Vižintin, 2017, str. 184).  

2.3.3 Medkulturni dialog v vrtcu 

O razvoju medkulturnega dialoga v vrtcu lahko govorimo, kadar poteka skladno z 

večjezičnostjo, večetičnostjo, večkulturnostjo v vrtcu, v sodelovanju s starši in z otroki tujci ter 

s pripadniki drugih ustavno priznanih manjšin. Medkulturni dialog se razvija: 

 tako, da je večjezičnost v vrtcu javno vidna (na razstavah, pri objavah na spletni strani); 

 z nakupom gradiva za knjižnico v maternih jezikih otrok priseljencev; 

 z organizacijo medkulturnih prireditev v vrtcu in medkulturnih vsebin v oddelku; 

 z občasnim izvajanjem dejavnosti maternih kultur in jezikov otrok tujcev; 

 v sodelovanju s starši in otroki tujci; 

 skladno z večkulturnostjo v vrtcu (Vižintin, 2017, str. 277). 

Temelja za razvoj medkulturnega dialoga v vrtcu sta razvijanje medkulturne zmožnosti in 

zavedanje, da je naša družba večkulturna. Medkulturni dialog razvijajo strokovni delavci 

skladno v sodelovanju z otroki tujci in njihovimi starši ter z večkulturnostjo v vrtcu. Strokovni 

delavci skupaj z otroki tujci pripravljajo medkulturne prireditve in dejavnosti, spodbujajo 

branje v slovenščini in maternem jeziku, podpirajo pouk kulture otrok tujcev in maternega 

jezika (Vižintin, 2017, str. 183).  

Medkulturni dialog je označen za temeljno značilnost vključujočih družb, ki ne dopuščajo 

izključevanj ali marginalizacije posameznikov, so sredstvo sprave in mediacije, opozarjajoč, da 

morajo odprte demokratične družbe nenehno ponujati priložnost za dialog. Prvi pogoj za 

medkulturni dialog je spoštovanje enakosti dostojanstva vseh ljudi, demokratičnih načel, 

pravne države, človekovih pravic, svobode izražanja in drugih temeljnih svoboščin (Vižintin, 

2017, str. 279).  

2.3.4 Razvoj zavedanja o medkulturni družbi v vseh področjih kurikuluma 

Razvoj zavedanja o medkulturni družbi v vseh področjih kurikuluma vključuje: 

 obravnavo primerov prikrite in sistemske diskriminacije, 
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 samostojno pripravo in uporabo vzgojnega gradiva o medkulturnosti v vrtcu, 

 povezavo vsebin z medkulturnostjo v skupini in v vrtcu. 

Strokovni delavci zavedanje, da je naša družba večkulturna, razvijajo tudi tako, da razvijajo 

svoje gradivo skladno z večkulturnostjo, s kritičnim obravnavanjem obstoječih gradiv ter 

kritičnim obravnavanjem prikrite, sistemske diskriminacije v gradivih in vsakdanu (Vižintin, 

2017, str. 183).  

Zahteva po vključevanju večkulturne vzgoje v vzgojno-izobraževalne institucije izzove večjo 

povezanost različnih kultur med seboj in zavedanje, da pripadajo člani družbe, v kateri živimo, 

običajno več različnim kulturam (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 67). 

Kriteriji (Kymlicko, 2005, str. 186) pri obravnavi manjšinskih etničnih skupin se v vzgojno-

izobraževalnem sistemu kažejo: 

 s takšnim vzgojno-izobraževalnim programom, ki omogoča ohranjanje in upoštevanje 

otrokove kulture in materinščine; 

 z osredotočanjem na pomoč pri učenju jezika okolja; 

 z večkulturno vzgojo; 

 s poudarkom na grajenju posameznikove lastne identitete. 

2.3.5 Vzgojitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo 

Za vzgojitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo je po M. A. Vižintin (2017, str. 235–

245) značilno: 

 stalno razvijanje medkulturne zmožnosti otrok in svoje medkulturne zmožnosti: 

prepletajoče vsebine državljanske in socialne zmožnosti, kjer sta poudarjena potreba po 

premagovanju predsodkov, spoštovanju, strpnosti in medkulturni komunikaciji ter 

zavedanje o večkulturni in raznoliki družbi; 

 aktivno državljanstvo, kjer z dejavnostmi in s svojim znanjem spodbujajo razvoj 

medkulturne vzgoje in izobraževanja: vzgojitelji, ne samo z načelno podporo, ampak 

tudi s svojimi dejanji, spodbujajo razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja ter 

postanejo aktivni državljani tudi tako, da se v okolju odzovejo na primere 

diskriminacije in predsodke; 

 sodelovanje pri izmenjavi primerov dobrih praks in pri projektih, saj sta za vzgojitelje 

pomembni obliki podpore tako izmenjava primerov dobrih praks, kot tudi, da o svojih 
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dobrih primerih rešitev objavljajo strokovne prispevke ter na ta način omogočajo 

širjenje in nadaljnji razvoj. Vzgojitelji potrebujejo povezovanje in usposabljanje med 

seboj znotraj vrtca,  med vrtci v regiji in med regijami na državni ravni; 

 zavedanje, da je vključevanje v novo okolje in učenje jezika večletni proces: k 

razumevanju pripomorejo osebne izkušnje vzgojiteljic ali izkušnje njihovih članov; 

 sprejemanje soodgovornosti, za uspešno vključevanje s poznavanjem zakonodaje in 

skrbjo za svoje usposabljanje; 

 zavedanje o vplivu pričakovanj in svojih stališč: vzgojitelji s svojimi stališči in 

dejavnostmi vplivajo na razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja. Raziskave kažejo, 

da imajo bistven vpliv na uspeh in dosežke vseh otrok, ravno stališča vzgojiteljev in 

njihova pričakovanja. K izboljšanju pogojev in doseganju uspehov, za otroke tujce, 

lahko vzgojitelji z inovativnimi rešitvami, z ustreznim izobraževanjem in različnimi 

podpornimi mehanizmi razvitimi znotraj vrtca, vsaj deloma pomagajo otrokom tujcem; 

 stalno usposabljanje: stalno usposabljanje vzgojiteljev je nujno, saj se le tako seznanijo 

z najnovejšimi praktičnimi in teoretičnimi spoznanji, kajti družba in znanost se ves čas 

spreminjata. Tudi vzgojitelji poudarjajo potrebo po dodatnem znanju za delo z otroki, 

katerih materni jezik ni slovenščina. Izobraževanja so tudi priložnost za izmenjavo 

izkušenj in primerov dobre prakse.  

Strokovni delavci, ki razvijajo najprej svojo medkulturno zmožnost, jo lahko razvijajo tudi pri 

otrocih v vrtcu. Vzgojitelji imajo bistveno vlogo pri razvijanju medkulturne zmožnosti pri 

otrocih, pomembni pa so tudi programi vseživljenjskega učenja in podpora odraslim, ki med 

rednim izobraževanjem niso bili seznanjeni s sodobnimi vidiki spreminjajoče se družbe ter 

neformalna izobrazba. Strokovni delavci naj si izmenjujejo primere dobrih praks, sodelujejo pri 

projektih in se stalno usposabljajo ter se zavedajo vpliva svojih pričakovanj in stališč ter 

dejstva, da sta vključevanje v novo okolje in učenje jezika okolja večleten proces. Na 

diskriminacijo in predsodke v svojem v vrtčevskem okolju se morajo strokovni delavci vrtca 

odzvati kot aktivni državljani (Vižintin, 2017, str. 183, 247). Dolžnost in moralna obveznost 

sodobnega vzgojitelja v današnji, večkulturni družbi je, da v vrtcu, najprej pa znotraj svoje 

skupine zagotavlja različnost kot vrednoto, ki bogati vzgojitelja in otroke (Peček Čuk, Lesar, 

2009, str. 189).  

2.3.6 Sistemska podpora pri vključevanju otrok tujcev 

Sistemska podpora pri vključevanju otrok tujcev obsega: tutorstvo in medvrstniško podporo, 

pripravo skupine na sprejem otroka tujca, uvajalnico pred vpisom, individualiziran program. 
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Sistemska podpora pri vključevanju uporablja primere dobrih praks, mogočih in razvitih v 

slovenskem prostoru (priprava skupine otrok, medvrstniška podpora) in zakonodajne možnosti 

(individualiziran program) (Vižintin, 2017, str. 183). 

2.3.7 Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo 

Medkulturnost kot pedagoško načelo se je v strokovni javnosti vidneje začelo pojavljati v 

prvem desetletju 21. stoletja in upošteva vključevanje otrok tujcev (Vižintin, 2017, str. 95). Po 

K. Skubic Ermenc (2007a, 2007b, 2010, str. 96) pomeni, da na področju vzgoje in 

izobraževanja postane eden izmed vodilnih kriterijev za presojanje in razvoj medkulturne 

zmožnosti vsakega prebivalca (Vižintin, 2017, str. 183). Medkulturnost je načelo in ne posebna 

pedagoška disciplina, ki usmerja evalviranje, izvedbo in načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa (Skubic Ermenc, 2007a, str. 129). Zahtevam, da medkulturnost postane eden izmed 

kriterijev za presojanje odločitev na področju vzgoje in izobraževanja (Skubic Ermenc, 2007a, 

2007b), so se pridružile zahteve po večperspektivnosti, vključujoč ne le stališča večinske 

populacije, ampak vseh prebivalcev (Vižintin, 2017, str. 331).  

Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo podpira cilje vzgoje in izobraževanja: 

V Beli knjigi (2011, str. 110) so izpostavljeni nekateri cilji, pomembni za vzgojo in 

izobraževanje, s katerimi se spodbuja medkulturnost in zmanjšuje neugodne dejavnike okolja: 

 vzgajanje za civilizacijske in obče kulturne vrednote, ki izvirajo iz tradicije; 

 spoznavanje kultur drugih narodov in razvijanje narodne identitete; 

 ohranjanje, razvijanje in poznavanje lastne kulture; 

 vzgajanje za sodelovanje z drugimi, spoštovanje drugačnosti in za medsebojno strpnost; 

 spoštovanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic ter vzgajanje za udejanjanje 

dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh pravic; 

 razvijanje sposobnosti medkulturne zmožnosti oz. za razumevanje različnosti. 

Avtorici M. A. Vižintin (2017, str 187–195) in K. Skubic Ermenc (2007, str. 129) izpostavljata 

še: 

 da medkulturnost kot načelo pomeni, da je medkulturnost prisotna vsepovsod in da 

preveva vse: odnose med vzgojitelji, otroci in oddelkom, klimo v vrtcu, vzgojne 

priprave, fizično okolje (Vižintin, 2017, str. 195); 

 zaposlovanje vzgojiteljev tudi z lastno izkušnjo preseljevanja, s čimer se načelo lažje 

uresničuje, saj so izkusili proces izseljevanja in vključevanja v novo družbo, 
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medkulturni šok, dileme, kako ohranjati in nadgrajevati materni jezik, kulturo izvorne 

države ter hkrati sprejemati določena družbena pravila novega okolja ter večleten trud 

za učenje jezika okolja (Vižintin, 2017, str. 193); 

 usmerjenost na vse prebivalstvo, pri razvoju medkulturnosti kot pedagoško-

didaktičnega načela, ne samo na določene kulturne, jezikovne, etične skupnosti in 

priseljence (prav tam); 

 razvoj večkulturne družbe, na podlagi česar lahko razvijamo medkulturno družbo, 

katerega izhodišče je razvoj skupnostnih vrednot (Vižintin, 2017, str. 192); 

 priznavanje večkulturne družbe: Slovenija je danes večjezično, večetično, večversko in 

večkuturno okolje, saj poleg večinskega  prebivalstva prebivajo tu še Romi, ustavno 

zaščitene manjšine, Madžari in Italijani (prav tam); 

 pedagoški proces podpira uspeh vseh otrok, tako, da razvija različne dejavnosti in 

podporne oblike, s sistemsko podporo, podporo pravičnosti in enakih možnosti, zato, da 

bi vzpostavila enake možnosti in bi odpravila nepravične razlike (Vižintin, 2017, str. 

189); 

 podpora pri spremembah obstoječih hierarhičnih odnosov, med podrejenimi 

manjšinskimi kulturnimi skupinami in prevladujočo kulturno večino v sistemu 

izobraževanja (Skubic Ermenc, 2007, str. 129); 

 drugačen je enakovreden, enakopravnost je razumljena kot enakopravno in spoštljivo 

sodelovanje, konkretno znotraj določene skupnosti in lokalnega okolja, med različnimi 

skupnostmi, ki sobivajo v naši skupnosti (Vižintin, 2017, str. 188); 

 enakopraven odnos med jezikovnimi, etničnimi, kulturnimi skupinami (Vižintin, 2017, 

str. 187–195, Skubic Ermenc, 2007, str. 129). 

2.4 Naloga medkulturalizma v vrtcu 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje poudarja sodelovanje med različnimi skupnostmi. Temelj 

za razvoj v vzgojno-izobraževalnemu procesu je sprejem dejstva, da je naša družba raznolika 

(Vižintin, 2017, str. 20) in večkulturna. Nujna je naklonjenost vrtca, in ne le posameznega 

vzgojitelja, za didaktične inovacije pri vključevanju medkulturnega dialoga (Medved Udovič, 

2011, str. 45). Vrtec mora uporabiti podporo v lokalnem okolju in tesno sodelovati, saj je vrtec 

del družbenega sistema. Lokalne organizacije ponujajo številne oblike podpore za razvoj 

medkulturnega dialoga med nami, razvoj medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev ter podporo 

za uspešnejše vključevanje otrok in staršev tujcev (Vižintin, 2017, str. 184).  
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Vključevanje  vzgojno-izobraževalne dejavnosti v okviru didaktičnih in organizacijskih vidikov 

vsebuje: 

 vključevanje lokalne (etnične) skupnosti in staršev v vrtec; 

 spodbujanje uporabe družbenokritičnega in demokratičnega diskurza ter zavračanje 

nacionalistične, rasistične, seksistične, nedemokratične jezikovne prakse; 

 iskanje ravnotežja med enotnimi in diferenciranimi učno-organizacijskimi oblikami; 

 prilagajanje dela kulturnim posebnostim otrok in njihovih staršev; 

 omogočanje spoznavanje maternega jezika in kulturno specifičnih vsebin; 

 organizacijo čim bolj sistematične in kakovostne pomoči pri učenju jezika okolja; 

 na različnih ravneh aktivnost v borbi proti diskriminatornim praksam; 

 vključevanje multikulturne dimenzije v koncept vzgoje in izobraževanja (Skubic 

Ermenc, 2003, str. 129). 

2.5 Kako se odraža medkulturalizem v oddelku 

S. Bergoč (2011, str. 153) pravi, da je medkulturalizem stanje družbe. Vzgojitelj (Palčnik 

Krajcar, 2017, str. 216–217) v večkulturnem oddelku otroke spodbuja k sodelovanju pri 

načrtovanju, možnosti izbire, k delitvi odgovornosti, oblikovanju in sprejemanju odločitev. 

Otroci s pomočjo pravil o sporazumevanju in vedenju prihajajo do konkretnih izkušenj o 

uresničevanju temeljnih človekovih pravic, učijo se v besednih in socialni igrah, ob 

pripovedovanju pravljic, ugank, izštevank, učijo se živeti drug z drugim, ko iščejo odgovore na 

vprašanje o tem, kdo sem jaz in kdo so drugi. Za predšolskega otroka pomeni osnovo za 

vzgajanje spoštovanja drugačnosti in medsebojne strpnosti, prav tako je pomembno zgodnje 

seznanjanje z drugimi civilizacijami in kulturami (Palčnik Krajcar, 2017, str. 216). Z 

večkulturno vzgojo pridobivajo vsi, tudi »domači« otroci, saj pridobivajo zmožnost 

razumevanja in sprejemanja otrok iz drugačnih kulturnih okolij (Medved Udovič, 2011, str. 

45). Bistveno je, da medkulturno naravnani pristopi spodbujajo življenjskost ter uporabnost 

vsebin, socialno interakcijo in spodbujajo motivacijo za učenje, ki ponujajo priznavanje 

kulturnih razlik in polno vključenost vseh (Castles, Miller, 2009, str. 309). 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje sta prisotna vsepovsod, v vsaki vzgojni pripravi, objavi, 

uradnem pismu, poslanem domov, postreženem kosilu, v igrah med odmori, pri nabavi knjig … 

Medkulturno izobraževanje je pogled na svet, je filozofija, ne samo vzgojitelj ali načrt dela. 

Vzgojitelji v vrtcu predstavljajo raznolikost večkulturne družbe. Vzgojne priprave vključujejo 

stališča in razumevanje različnih skupnosti, zgodovino, z otroki se na njim razumljiv način 
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dotaknemo nevarnih vsebin (o primerih diskriminacije, rasizma). Medkulturni vrtec je videti 

drugače: igrajo se lahko igre in športe z vsega sveta, v jedilnici so ponujeni mednarodni obroki, 

domov se daje obvestila v jeziku, ki ga razume otrokova družina. Otrok se ne kaznuje, ponižuje 

ali prezira zaradi uporabe materinščine, temveč se jo uporablja pri navodilih in se ga spodbuja 

pri uporabi le-te. Družbena sprememba ni mogoča brez ustrezne politike, ki umešča 

medkulturno zmožnost v središče izobraževanja, predvsem pa v vsakdanjo prakso, znotraj 

katere se razvijajo potrebne veščine, znanje in vedenje, ki jih potrebujemo za medsebojno 

razumevanje (Vižintin, 2017, str. 195, 247). 

 

3 TUJCI (PRISELJENCI) 

 

Sodobna družba je rezultat različnih kulturnih, verskih, političnih, gospodarskih in socialnih 

sprememb, kar se kaže v migracijskih procesih, ki so povzročili dolgoročne spremembe v 

kulturnih in jezikovnih zemljevidih dežel (Baloh, 2017, str. 198). Vprašanje tujcev se nahaja na 

konici boja za vključevanja najšibkejših, promociji medkulturalizma in spoštovanju manjšin 

(Olivera, Podvršič, 2012, str. 40). Zaščita manjšin je postala pomembna (Eisenberg, 2016, str. 

25). V ospredje je postavila predpostavljeno univerzalno dostojanstvo kot nujnost pravice do 

identitete in prepoznanja (Lukšič Hacin, 2016, str. 79). Tujci so vnesli večjo stopnjo kulturne 

raznolikosti in nove jezike (Baloh, 2017, str. 198). 

Strategija za vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, str. 3) tujce (priseljence) razdeli v več skupin, in 

sicer na: 

 osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, to so: osebe s pridobljenim dovoljenjem za 

stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v 

Republiki Sloveniji; 

 prosilce za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito; 

 otroke slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 

slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino; 

 državljane držav članic Evropske unije; 
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 nekdanje priseljence, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v 

Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev), 

oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo. 

3.1 Otroci tujci  

Vsi otroci imajo pravico do kvalitetne vzgoje in izobraževanja, tudi in morda še bolj, otroci 

tujci. Strokovni izraz otroci tujci se po M. A. Vižintin (2017, str. 15) nanaša na otroke, ki so se 

priselili v Slovenijo in so se rodili v drugih državah, večinoma na podlagi združevanja družine, 

pogosto po večletnem ločenem življenju.  

Otroci tujci so lahko otroci prve ali druge generacije tujcev. Otroci tujci prve generacije se 

preselijo v Slovenijo, največkrat zaradi združevanja družine, rodijo pa se v drugih državah in 

vstopajo v vzgojno-izobraževalni sistem različne starosti, večinoma iz Makedonije, Kosova, 

Bosne in Hercegovine, manj iz Hrvaške, Črne gore in Srbije. Tujci druge generacije so otroci, 

ki so se rodili v Sloveniji, starši pa so se priselili v Slovenijo (Vižintin, 2017, str. 24, 161). 

3.2 Jezikovne in kulturne razlike med večinskimi otroki in otroki tujcev 

V strokovnih razpravah so se potrebi po razvoju medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev, 

medkulturnega dialoga, pridružili še pravica do pouka maternega jezika in kulture. Sočasno so 

se razvijala vprašanja in dileme o vlogi strokovnih delavcev in njihovem usposabljanju 

(Vižintin, 2017, str. 331), saj so vzgojitelji premalo poučeni o jezikovnih in kulturnih razlikah 

med večinskim prebivalstvom in jeziki ter kulturo tujcev. M. A. Vižintin (2017, str. 15, 107) 

pravi, da se vzgojitelji moramo zavedati, da je za uspešno vključevanje otrok potrebno znanje 

jezika okolja in da slovenščina ni materni jezik vseh otrok v vrtcu. Po prihodu v Slovenijo se je 

večina otrok tujcev začela učiti slovenski jezik, vendar doma govorijo jezik, ki ni slovenski, 

pogovarjajo se v svojem maternem jeziku. Prav tako so otroci tujci v družini vzgajani v kulturi, 

ki se razlikuje od večinske (Hanuš, 2010, str. 125). Tako je otrok tujec (Peček Čuk, Lesar, 

2009, str. 188) izpostavljen dvojnim kulturnim vplivom, ki običajno nista skladna vzgojna in 

socializacijska dejavnika okolja, tj. kultura okolja v katerem otrok živi in kultura družine. Tudi 

A. Miketič (2009, str. 113) pravi, da je otrok razpet med dve kulturi, med vez izven družine, 

kot so vrtec, šola, ter vezjo med starši in kulturo. Tako ločimo dve vrsti kulturnih vplivov na 

otroka tujca: 

 zahteva družbe, ki otroku tujcu prepoveduje biti to, kar je (prav tam), ali pa celo otroka 

in njegovo družino skupnost zavrača in jima pripisujejo status tujcev, čeprav sami čutijo 

pripadnost novi skupnosti (Hanuš, 2010, str. 125), v kateri iščejo potrditev; 



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

16 

 zahteva družine, ki ne želi, da otrok prevzame značilnosti tuje kulture in na psihološki 

ravni dobiva sporočila, naj se ne spremeni, naj bo tak, kot so oni (Miketič, 2009, str. 

113).  

Prav tako M. A. Vižintin (2017, str. 331) navaja, da so se razvijale spodbude za sodelovanje z 

organizacijami v lokalnem okolju in vrtci z družino, pri čemer se je poudarjalo, da se mora 

medkulturnost razvijati na vseh družbenih področjih in da je medkulturno izobraževanje 

namenjeno vsem prebivalcem. N. Holc (2011, str. 40) pravi, da je kultura jezik in jezik kultura 

ter da sta neločljivo povezana. Stik jezikov je medkulturni dialog, utelešenje kulture pa je jezik 

sam. Identitete vrednot in medsebojnega spoštovanja ter možnosti za družbo prihodnosti in 

vseživljenjsko učenje se pomembno dotikajo jezika in kulture posameznika (Bohte, 2017, str. 

27). 

 

4 VKLJUČEVANJE: INTEGRACIJA1 OZ. INKLUZIJA2 TUJCEV 

 

V različni literaturi obstajajo različni izrazi za enak pomen, tj. vključevanje priseljencev oz. 

tujcev, in sicer inkluzija, integracija, vključevanje. M. A. Vižintin (2017, str. 23, 24, 34–35, 

329) navaja, da strokovni izraz integracija v slovenščini pomeni vključevanje. Vključevanje je 

termin, ki se uporablja za vključevanje tujcev v slovenski zakonodaji, strategijah, resolucijah 

kot nadpomenka za politiko vključevanja tujcev, v evropskih dokumentih, raziskavah in 

priporočilih. Vključevanje se nanaša na ukrepe družbe in države, ki zagotavljajo ugodne pogoje 

za kakovost življenja tujcev, omogoča, da tujci postajajo odgovorni udeleženci družbenega 

razvoja Slovenije in spodbuja integracijo. 

M. A. Vižintin (2019, str. 47) navaja, da model integracije temelji na ideji medkulturalizma, saj 

od različnih kulturnih skupin, avtohtonih in priseljenskih, pričakuje aktivno sodelovanje, 

medsebojno spoznavanje, spoštovanje, prilagajanje, odprtost za spremembe in predvsem 

                                                           
1
 Pri integraciji tujcev se poudarja, da je vključevanje dvosmeren in dinamičen proces, kjer je najpomembnejše 

medsebojno prilagajanje (Ministrstvo za notranje zadeve), vendar v vzgojno-izobraževalnem prostoru integracija 

ponavadi pomeni, da se prilagaja predvsem otrok okolju (Kavkler, 2015). Prav tako Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju pravi, da je integracija, »namenjena otrokom  priseljencem« (Krek, Metljak, 2011, str. 28). 

2
 Inkluzija tujcev pomeni, da se v procesu vključevanja prilagajajo vsi, tj. okolje otroku in otrok okolju. 

Inkluzija je namenjena vsem otrokom (Kavkler, 2015). Omogoča participacijo drugačnih otrok, izkušnje in učenje 

socialne vključenosti, s tem ko reagira na različnost otrok (Peček in Lesar, 2006, str. 204). V ospredju je težnja po 

zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov na osnovi religije, spolne orientacije, etničnosti, let, spola, rase, 

motenj ali česar koli drugega (Peček, Lesar, 2006, str. 28–34). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju navaja, da je 

»inkluzija namenjena otrokom s posebnimi potrebami« (Krek, Metljak, 2011, str. 28). 
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strpnost do kulturne različnosti. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 190–194) namesto 

integracije, za katero avtorici navajata, da govori le o otrocih s posebnimi potrebami, kjer je v 

ospredju njihov uspeh in gre predvsem za namestitev iz razvojnega v redni oddelek vrtca, 

predlagata inkluzijo, ki je proces zmanjševanja izključevanja in razvrednotenj na osnovi rase, 

let, spola, spolne orientacije, religije, narodnosti in motenj vseh otrok iz skupnosti, kurikula in 

kulture, je proces povečevanja participacije. Pri inkluziji v vrtcu je potrebno namenjati 

pozornost trem ravnem: dogajanju v skupini, vrtcu in širši družbi, saj inkluzivni pristop za  

uspešno vključevanje otrok tujcev vključuje oblikovanje podpornih sistemov na ravni vrtca in 

lokalne skupnosti ter usposabljanje vzgojiteljev (Bohte idr., 2011, str. 22). Vrtec bi moral 

delovati na način, ki omogoča participacijo vseh otrok v skupnosti vrtca, v kurikulumu in 

kulturi (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 194) ter še posebej namenjati pozornost otrokom tujcem. 

D. Rutar (2017, str. 95, 139) navaja, da je inkluzija univerzalna emancipacija, družbeno 

vključevanje, ki pomeni premik k spoštovanju temeljnih človekovih pravic, ki so univerzalne.  

Za uspešno vključevanje inkluzivne prakse v vrtcu je potrebno izpolniti več pogojev: 

 enoten vzgojno-izobraževalni sistem, zavezan k vključitvi vseh otrok; 

 vzgojitelji, ki so predani delu z vsemi otroki; 

 sprejemajoče vrtčevsko okolje; 

 odprt kurikulum, vezan na specifiko posameznih kategorij drugačnih otrok; 

 nujno je marginaliziranim in depriviligiranim otrokom posredovati primerna znanja 

skozi organizirane vzgojno-izobraževalne sisteme; 

 pozitivno vrednotenje raznolikosti in drugačnosti ljudi v družbi (Peček Čuk, Lesar, 

2009, str. 194). 

Pristopi do vključevanja tujcev v novo okolje se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 

ohranjanja izvorne kulture tujcev in glede na stopnjo vključevanja v novo družbeno okolje 

(Vižintin, 2017, str. 29). 

4.1 Modeli vključevanja tujcev 

Danes se pojavljajo mešanice različnih tipov priseljenskih politik v večini držav (Vižintin, 

2017, str. 31), pogosto se prepletajo ali dopolnjujejo. Tristopenjski model vključevanja tujcev 

(Castles, Miller, 2009, str. 247–250) vključuje pluralistični model, model diferenciranega 

izključevanja in asimilacijski model. Medtem ko M. A. Vižintin (2017, str. 329) navaja 

integracijski model vključevanja tujcev.  
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4.1.1 Pluralistični model vključevanja tujcev 

V pluralističnem modelu populacije tujcev, ki se razlikujejo od prevladujočega prebivalstva 

skozi več generacij, ohranjajo svoje načine družbenega obnašanja, organiziranja, jezik in 

kulturo ter naj bi jim bile zagotovljene enake pravice kot državljanom, ne da bi se od njih 

zahtevalo, da se odpovedujejo svoji drugačnosti (Castles, Miller, 2009, str. 247–248). 

Pluralistični model vsebuje dva podtipa:  

1) Medkulturalizem kot državna politika: kjer večinska družba sprejema državne ukrepe in 

kulturno raznolikost, s katerimi zavaruje enakopravne pravice manjšin (Vižintin, 2017, 

str. 31). 

2) Obstoj etničnih skupnosti in kulturna raznolikost: sta uradno sprejeta, vendar država ne 

podpira družbene pravičnosti s posebnimi ukrepi ali ne ohranja etničnih kultur (prav 

tam). 

4.1.2 Model diferenciranega izključevanja tujcev 

Za ta model je značilno, da tujci nimajo dostopa do nekaterih sfer, npr. politične participacije, 

državljanstva, socialnega sistema, a so vključeni v določene sfere družbenega življenja npr. na 

trg dela. Izključenost je lahko posledica neuradnih praks, diskriminacije in rasizma ali pravnih 

mehanizmov, kjer gre za ostro ločevanje med pravicami nedržavljanov in državljanov ter 

omejevanje naturalizacije. Slabši socialno-ekonomski položaj je pogosto značilen za manjšine, 

tujce. Prepričanje, da je naselitev tujcev samo začasna, je pogosto razlog za izključevalen 

pristop. Na njihovo trajno naselitev se gleda kot na pojav, ki bi ogrozil sprejemno družbo s 

političnega, kulturnega, socialnega in ekonomskega vidika. Države, ki najemajo gostujoče 

delavce, največkrat uporabljajo ta model vključevanja/izključevanja (Castles, Miller, 2009, str. 

247–248). 

4.1.3 Asimilacijski model vključevanja tujcev 

Asimilacijski model predvideva vključitev tujcev v večinsko družbo, tako da se tujci 

odpovedujejo svojim družbenim, kulturnim in jezikovnim značilnostim ter se zlijejo z večinsko 

kulturo. V asimilacijskem procesu je vloga države v tem, da zagotavlja ugodne pogoje za 

prevzem večinskih vrednot in kulture ter čim hitrejšo individualno prilagoditev (Castles, Miller, 

2009, str. 247–248).  

Države so postopoma opustile asimilacijski model in ga nadomestile z integracijskimi 

politikami. Sprememba je posledica spoznanja, da se v praksi tujci ne asimilirajo kot 
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posamezniki, ampak oblikujejo različna politična, kulturna in družbena združenja ter ohranjajo 

svoje jezike (prav tam). 

4.1.4 Integracijski model vključevanja 

Ključna značilnost integracijskega modela je, da izhaja iz opredelitve integracije kot dvo- oz. 

večsmernega procesa: ukrepi in programi integracijske politike spodbujajo medsebojno 

prilagajanje tujcev ter naslavljajo tujce in večinsko družbo. Druga značilnost integracijskega 

modela je utemeljenost na principih medkulturalizma, kjer so ukrepi ob zagotovljenih 

možnostih za izražanje, ohranjanje in razvijanje različnih običajev, etničnih in kulturnih 

identitet integracijske politike usmerjeni predvsem v sodelovanje med različnimi 

kulturnimi/etničnimi skupinami. Integracijska politika temelji na aktivnem preprečevanju in 

odpravljanju diskriminacije, zagotavljanju enakih človekovih pravic, hkrati pa zagotavlja 

ohranjanje njihovih kulturnih značilnosti in določenih skupinskih specifičnih pravic na 

področjih, pomembnih za zagotavljanje dejanske enakopravnosti manjšinskih skupin v družbi 

(Vižintin, 2017, str. 329). 

4.2 Različne oblike preseljevanja, priseljevanja in izseljevanja  

Različne oblike preseljevanja, priseljevanja in izseljevanja pojasni M. A. Vižintin (2017, str. 

166–178), in sicer loči: prisilno izseljene in priseljene kot posledico gospodarske krize, 

preseljevanje znotraj Slovenije ali v druge države, vračanje v izvorno deželo in nazaj v 

Slovenijo, selitev celotne družine hkrati in postopno združevanje družine. 

4.2.1 Prisilno izseljeni in priseljeni 

Na podlagi združevanja družine je priseljena velika večina otrok priseljencev, vendar so 

nekateri otroci iz svoje izvorne dežele tudi prisilno izseljeni (Vrečer, 2007). Kadar zaradi 

nasilja v izvorni državi bežijo v drugo državo, je v Sloveniji zanje mučna in dolga pot urejanja 

statusa z mednarodno zaščito (Vižintin, 2017, str. 173). 

4.2.2 Posledice gospodarske krize  

Gospodarska kriza in njihov boj za preživetje neusmiljeno vplivajo na vsakdanje življenje 

tujcev. O vrnitvi v izvorno državo nekateri razmišljajo zaradi neizplačevanja plač delodajalcev 

in splošnih neugodnih razmer v državi priselitve (Vižintin, 2017, str. 177).  



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

20 

4.2.3 Preseljevanje znotraj Slovenije ali v druge države 

Iz kraja v kraj se nekateri tujci večkrat selijo. Razlogi so različni: prisilna preselitev, kadar so 

prosilci za azil ali zaradi urejanja statusa, zaradi neustrezne podpore v okolju, novega 

delovnega mesta, ugodnejše cene stanovanja … (Vižintin, 2017, str. 170). 

4.2.4 Vračanje v izvorno deželo in nazaj v Slovenijo 

V izvorno deželo se ljudje redko vračajo, običajno zaradi izgube zaposlitve v državi priselitve, 

osamljenosti, zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja stalnega prebivališča v Sloveniji, ki 

ga lahko pridobijo šele po petih letih neprekinjenega bivanja … (Vižintin, 2017, str. 168–168). 

4.2.5 Selitev celotne družine hkrati 

Preselitev celotne družine hkrati se zgodi zelo redko, najpogosteje se preseli oče ali oba 

roditelja, kasneje šele otroci in ostala družina (Vižintin, 2017, str. 167). 

4.2.6 Postopno združevanje družine 

Pri tujcih gre pogosto za postopno združevanje družine in ne za združitev družine, v obliki 

enkratnega dejanja. Po obiskih nekajkrat letno, v primerih ekonomskih migracij, po več letih 

ločenega življenja se pogosto preseli najprej eden od staršev in potem drugi z otroki ali pa se 

preseli najprej oče, potem starejši sorojenci, kasneje pa še mlajši sorojenci z materjo (Vižintin, 

2017, str. 167). 

 

5 ZAKONSKA PODLAGA ZA VKLJUČEVANJE OTROK TUJCEV V VZGOJNO–

IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

 

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017, str. 5) 

obravnavajo naslednji dokumenti: 

 Zakon o mednarodni zaščiti (2007, 2011); 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006); 

 Zakon o gimnazijah (2007); 

 Zakon o osnovni šoli (1996, 2007, 2016); 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2009); 

 Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (2005); 

 Kodeks medkulturnega dialoga za izobraževalce odraslih (2010); 
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 Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009), dopolnjene kot 

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

 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007); 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013); 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in 

vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (2010, 2017). 

Vključevanje otrok tujcev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem obravnavajo še naslednji 

dokumenti: 

 Konvencija o otrokovih pravicah (1989); 

 Ustava Republike Slovenije (1991); 

 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Motik, Veljić, 2006, str. 143–144).  

V Resoluciji o migracijski politiki RS (1992, 2002) so bili postavljeni pravni temelji za 

slovensko integracijsko, tj. vključevalno politiko. Nanašajo se na ukrepe družbe in države, ki 

spodbujajo integracijo in omogočajo, da tujci postanejo odgovorni udeleženci družbenega 

razvoja Slovenije ter zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja tujcev (Vižintin, 2017, 

str. 329). Pri tem je pomembno, da je (Bergoč, 2011, str. 155): 

 vzajemno sodelovanje pravica do odgovornosti in do udejstvovanja vseh v 

neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne družbe; 

 enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih ekonomskih, civilnih in socialnih 

pravic; 

 svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete, ob zagotovitvi spoštovanja 

dostojanstva in integritete vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z 

temeljnimi vrednotami Republike Slovenije in z zakoni. 

5.1 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov (2007) 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (2007) predstavlja pomemben dokument za vključevanje otrok tujcev v 

poklicno, socialno, šolsko in vrtčevsko okolje ter je izhodišče za delo z otroci tujci, iskanje poti 

za uspešnejše vključevanje, izmenjave dobrih praks, javne razprave in pozitivno vpliva na 

nekatere spremembe. 
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Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (2007, str. 4–18) vsebuje: načrt ukrepov za uresničevanje strategije 

vključevanja otrok; načela in cilje vključevanja; pregled slovenske zakonske podlage in 

mednarodnih dokumentov; koncept vključevanja dijakov, učencev in otrok migrantov v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem in analizo stanja položaja tujcev v Sloveniji in kritične 

razmere v vzgojno-izobraževalnem sistemu in širši družbi. 

a) Načrt ukrepov za uresničevanje strategije vključevanja otrok 

Dejavnosti, navedene med predlaganimi ukrepi, so: 

1) izvajanje ukrepov s pripravo letnih akcijskih načrtov institucij; 

2) skrb za usposabljanje in kakovostno izobraževanje strokovnih delavcev; 

3) skrb za poučevanje jezikov otrok tujcev, ki naj bo uspešno in kakovostno; 

4) drugi jezik kot umestitev slovenščine; 

5) spodbujanje pozitivne naravnanosti do sprejemanja in razumevanja različnosti v vrtcu 

ter medkulturnega učenja; 

6) priprava strategij za delo in vključevanje staršev tujcev v vrtčevsko okolje; 

7) določitev obsega, načinov in oblik prilagajanja izvajanja kurikuluma za kakovostnejše 

in hitrejše vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja; 

8) uspešna integracija otrok tujcev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem z 

oblikovanjem ustreznih normativnih aktov (Strategija vključevanja otrok, učencev in 

dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007, str. 

16–18). 

b) Načela in cilji vključevanja 

Pravice in dolžnosti vsakega otroka ne glede na njegov status v posamezni državi določajo 

splošna načela. Sem sodijo: trajnost in časovna primernost, usposabljanje, informacije, 

spoštovanje kulturne identitete, pravica do sodelovanja, nediskriminacija in najboljše koristi. 

Za sistem vzgoje in izobraževanja so pomembna naslednja načela: sodelovanje s starši, 

zagotavljanje možnosti in aktivno učenje verbalizacije ter drugih načinov izražanja, 

zagotavljanje pogojev za doseganje standardov znanja in ciljev, medkulturnost in 

multikulturalizem, upoštevanje različnosti med otroki in enake možnosti, strokovna 

odgovornost in avtonomnost strokovnih delavcev in vzgojno-izobraževalnega zavoda, odprtost 

kurikuluma ter dostopnost izobraževanja. 
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Načela in cilji vključevanja, ki jih želimo doseči so na sistemski ravni zagotavljanje možnosti, 

pogojev in priložnosti, ki omogočajo doseganje ciljev, opredeljenih v Kurikulumu za vrtce. 

Glavni pogoj za uspešno vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja je osnovno znanje 

slovenščine (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007, str. 12–15).  

c) Pregled slovenske zakonske podlage in mednarodnih dokumentov 

Zakonska podlaga vključuje: 

 možnost učenja slovenščine in  

 možnost vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja (Strategija vključevanja otrok, 

učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 

2007, str. 10–12). 

č) Koncept vključevanja dijakov, učencev in otrok migrantov v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem 

Uspešno vključenost v socialno in vrtčevsko okolje ter kasneje tudi v šolsko, razvijanje 

zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, sprejemanje, zaznavanje in razumevanje drugačnosti 

za premagovanje predsodkov do drugih kultur, primerjanje kultur, ohranjanje oz. nadgrajevanje 

lastne kulture in identitete ter vzgajanje k strpnosti (Strategija vključevanja otrok, učencev in 

dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007, str. 8–9). 

d) Analiza stanja položaja tujcev v Sloveniji in kritične razmere v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu in širši družbi (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 

sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007, str. 4–6). 

Analiza stanja položaja tujcev v Sloveniji ugotavlja: 

 otroci tujci se slabše vključujejo v širše socialno okolje in težje sledijo dogajanju v vrtcu 

(Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007, str. 4). 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (2007, str. 5–6) je identificirala šest ključnih težav: 

1) nezadostna vključenost staršev in otrok tujcev v vrtčevsko in širše slovensko okolje; 

2) neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja kulture in jezika otrok tujcev  ter njihovo 

neenako vrednotenje v primerjavi s kulturo in jezikom slovenskega okolja; 

3) otroci tujci pomanjkljivo znajo slovenščino; 
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4) strokovni delavci imajo pomanjkanje ustreznih spretnosti in strokovnih znanj, za 

kakovostno trajno sodelovanje s starši tujci; 

5) za vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja se kaže 

pomanjkanje oblikovanih instrumentov in strategij; 

6) pomanjkanje zakonske podlage. 

5.2 Smernice za vključevanje otrok priseljencev (2009, 2011, 2012) 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev predstavljajo konkretizacijo Strategije 

vključevanja otrok tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja ter opredeljujejo ukrepe na področju 

vzgoje in izobraževanja za integracijo priseljencev. Predstavljajo konkretne predloge in 

pomembno podporo za uspešno vključevanje otrok tujcev, nimajo pa zakonodajne moči 

(Smernice za vključevanje otrok priseljencev, 2011, str. 3). 

Izhodišče zgradbe dokumenta opredeljuje splošna in specifična načela, pomembna za sistem 

vzgoje in izobraževanja, predstavlja slovensko in mednarodno zakonsko podlago ter pravni 

status priseljencev. Podaja predloge, kako uresničevati načela. Zasnovane so kot podpora, 

upoštevajoč načelo avtonomije (Vižintin, 2017, str. 103). 

5.3 Bela knjiga o vključevanju otrok tujcev 

Tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju obravnava vključevanje otrok tujcev (2011, str. 5).  

5.3.1 Splošna načela vzgoje in izobraževanja opredeljena v Beli knjigi 

Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja so na področju preprečevanja diskriminacije tujci 

omenjeni pri zagotavljanju človekovih pravic in dolžnosti. Nalaga dolžnost nediskriminiranja v 

ravnanjih, zlasti otrok iz socialno in kulturno manj spodbudnih okolij, tujcev, nediskriminiranje 

oseb s posebnimi potrebami in nediskriminiranje razlike med spoloma. Vključuje pa pozitivno 

diskriminacijo v prid depriviligiranim, marginaliziranim otrokom (Bela knjiga, 2011, str. 13). 

5.3.2 Splošni cilji vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi 

Med splošne cilje vzgoje in izobraževanja sodijo (Bela knjiga, 2011, str. 16–17): 

 razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi: spoštovanje soljudi, solidarnost 

za miroljubno sožitje, vzgajanje za medsebojno strpnost, sodelovanje z drugimi in 

spoštovanje drugačnosti, razumevanje ter sprejemanje drugačnosti; 

 zagotavljanje sodelovanja med širšim okoljem in vzgojno-izobraževalnimi institucijami: 

obogatitev ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela z vključevanjem društev, 

posameznikov in organizacij iz širšega okolja; 
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 nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oz. skupinam ter zagotavljanje 

enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika: otrokom s 

posebnimi potrebami, otrokom, ki prihajajo iz kulturno in socialno manj spodbudnega 

okolja in otrokom tujcem. 

5.4 Projekti za vključevanje otrok tujcev 

Temelji za vključevanje otrok tujcev v Sloveniji in za usposabljanje pedagoških delavcev, so 

projekti MIZŠ. 

Projekti za učinkovitejše vključevanje otrok tujcev (Vižintin, 2017, str. 97–100) so: 

 Izzivi medkulturnega sobivanja (2016–2021), ki ga izvajata OŠ Koper in ISA institut. 

Osnovni cilj projekta je izboljšanje strokovne usposobljenosti strokovnih in vodstvenih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju ter prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti, 

za uspešnejše vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 

 Le z drugimi smo (2016–2021), projekt financirata Evropski socialni sklad in MIZŠ, 

izvajata ga Pedagoški inštitut in ZRC SAZU. Namenjen je vodstvenim in strokovnim 

delavcem v vzgoji in izobraževanju na področju oblikovanja medkulturnih in 

medosebnih odnosov v družbi in šoli ter na področju spoštovanja različnosti. 

 Razvijamo medkulturnost kot nova oblika sobivanja, Izboljšanje usposobljenosti 

strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo 

in izobraževanje (2013–2015) sta financirala Evropski socialni sklad in MIZŠ. Projekt 

je izvajal program za uspešno vključevanje otrok tujcev in profesionalno usposabljal 

strokovne delavce. 

 Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne 

odnose ter aktivno državljanstvo (Strokovne podlage, 2010), izvajal ga je Inštitut za 

slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer so si udeleženci na regijskih 

posvetih izmenjevali primere dobrih praks. 

 Projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 

izobraževanje (2010), v sodelovanju s konzorcijem osnovnih in srednjih šol in s 

Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik, kjer so razvijali inovativne rešitve, 

izmenjavali izkušnje, razvijali učne načrte in učna gradiva. 

 Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in 

dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje (2008–2011), sofinanciran iz finančnih 
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sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, namenjen usposabljanju pedagoških 

delavcev in vključevanju otrok tujcev v Sloveniji. 

 

6 VKLJUČEVANJE OTROK TUJCEV V VEČKULTURNI VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu smo vsi soodgovorni za vključevanje, saj z odnosom in 

znanjem vsak soustvarja vključevalno ali izključevalno družbo (Vižintin, 2017, str. 102). 

Poročilo OECD ugotavlja, da je v predšolski sistem vključenih do tretjega leta starosti 50 % 

otrok, 85 % otrok pa med tretjim in petim letom starosti (Eris, 2017, str. 17, 18). Uspešno, 

učinkovito in kakovostno vključevanje otrok tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja zagotavlja 

vsaj osnovno znanje slovenščine in razumevanje različnih izhodišč ter postopnost združevanja 

družin. Pomembna je empatičnost do tega, kar doživljajo, ozaveščanje in preseganje 

predsodkov, da poznamo razvoj in politike vključevanja tujcev ter da priznavamo raznolikost 

družbe, več kot eno (sestavljeno) identiteto številnih prebivalcev Republike Slovenije (Vižintin, 

2017, str. 19, 16–17). 

Najbolj negativno na razvoj in dosežke otrok vpliva oblika diskriminacija, ki zavrača podporo 

otrokom v procesu izobraževanja ter nizka pričakovanja vzgojiteljev do otrok tujcev, zato mora 

vključevanje temeljiti na spoštljivem in tesnem sodelovanju s starši, kar prinaša pozitivne 

učinke tako za vrtec kot za starše in predvsem za otroke, saj otroci doma, v okolju in v vrtcu 

rastejo, se razvijajo in učijo. Vključevanje otrok tujcev je uspešnejše in hitrejše, če vrtec 

staršem ponudi čim več informacij o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, 

ki jo pri vključevanju pričakujemo, da pridobimo informacije o razumevanju jezika, močnih in 

šibkih področjih ter dosežkih otrok. Vrtec posreduje staršem uporabne informacije za njihovo 

uspešnejše in lažje vključevanje v slovensko družbo in lokalno okolje. Tako vzgojitelji 

pridobijo njihovo podporo, zaupanje in vzpostavijo kakovostno sodelovanje (Vižintin, 2017, 

str. 90, 168, 303–305).  

Jedro izobraževalne politike in procesa vključevanja je jezikovno vprašanje (Vižintin, 2017, str. 

89). Ni dovolj pomagati otrokom, jih spodbujati, razvijati spoštljivost in občutljivost do 

različnosti, skrbeti, da se dobro počutijo in razumejo, temveč je bistvo večkulturnega 

izobraževanja znanje, ki omogoča pravično vzgojno-izobraževalno okolje za vse otroke in 
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izkazuje potrebo po upoštevanju političnih, ekonomskih in družbenih razmer (Vižintin, 2017, 

str. 74). 

Večkulturna vzgoja in izobraževanje morata nasprotovati razslojevanju in neenakopravnosti 

(prav tam). Izobraževalna filozofija je kakovostna, kadar:  

 damo otrokom možnost, da postanejo produktivni in kritični člani demokratične družbe 

(prav tam), 

 se lotimo promoviranja pravičnega izobraževanja in reševanja neenakopravnosti (prav 

tam), 

 vsem otrokom omogočimo nepristransko, visokokakovostno izobraževanje in dvignemo 

dosežke vseh otrok (Nieto, Bode, 2008, str. 10–12),  

 je večkulturna vzgoja in izobraževanje dinamičen proces, ki vključuje odnose med 

ljudmi (Vižintin, 2017, str. 76) in je temelj za izobraževanje vseh otrok (Nieto, Bode, 

2008, str. 42), vključuje idejo enakopravne možnosti, kjer sta jedro večkulturne vzgoje 

in izobraževanja protidiskriminacija in protirasizem (Banks, 2010, str. 25). Takrat lahko 

govorimo o kakovosti vzgoje in izobraževanja. 

6.1 Različna izhodišča otrok tujcev pri vključevanju v družbo, državo 

Pomembno pri vključevanju otrok tujcev je, da ne pozabimo, da so njihova izhodišča in 

izkušnje raznoliki (Vižintin, 2014c). 

M. Milharčič Hladnik (2010) opisuje v selitvenih procesih pet načinov pozicioniranja otrok: 

1) Otroke na delo v tujino pošljejo starši ali se po lastni volji preselijo sami. 

2) Otroci izseljenk: ženske se v tujini zaposlijo kot sobarice, varuške otrok in dojilje, pri 

čemer so otroci v migracijskem procesu pozicionirani kot lastni otroci, ki jih v večini 

primerov ženske puščajo doma, to so otroci, ki jih vzgajajo, celo dojijo in za njih 

skrbijo. 

3) Odločitev roditelja/staršev, da pusti/-ta otroke doma v oskrbi prijateljev, sosedov ali 

sorodnikov in se preseli sam. Takšna odločitev je pogosto povezana s prepričanjem, da 

se bo družina ponovno združila, ko bodo za to dani stanovanjski, finančni ali drugi 

pogoji. 

4) Povratništvo: gre za raznovrstne oblike vračanja, npr. odraslih v domovino staršev ali 

samostojno vračanje v odrasli dobi ali vračanje otrok s starši nazaj v domovino. 

5) Selitev otrok skupaj z družino, pri čemer je preselitev lahko začasna ali trajna ali 

kombinacija obojega. 
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6.2 Ravni vključevanje otrok tujcev v vzgojno-izobraževalni sistem 

M. A. Vižintin (2017, str. 89–90) opredeli tri ravni vključevanja otrok tujcev v vzgojno-

izobraževalni sistem, in sicer mikroraven, srednjo raven in makroraven vključevanja. 

6.2.1 Mikroraven vključevanja otrok tujcev  

Mikroraven vključevanja otrok tujcev obsega družino ter vpliv makro in srednje ravni 

vključevanja. Različne oblike zgodnjih otroških programov, ki podpirajo učenje in razvoj 

jezika države, lahko nadomestijo nizke družinske prihodke, šibke družinske vire in dejavnosti 

za socializacijo otrok. K izobraževalnim zmožnostim otrok tujcev pripomorejo različni 

nadomestni programi (prav tam). 

6.2.2 Srednja raven vključevanja otrok tujcev  

Srednja raven vključevanja otrok tujcev vključuje razmere v posameznem vrtcu in pričakovanja 

vzgojiteljev. Napačne predstave ali odsotnost predstav o tujcih v vrtčevskem okolju negativno 

vplivajo na njihovo zmožnost uspeha in na samopodobo otrok. Za vsak vrtec, ki je pozitivno 

naravnan do otrok tujcev in njihovih izobraževalnih zmožnosti, lahko rečemo, da je kakovosten 

(prav tam).  

6.2.3 Makroraven vključevanja otrok tujcev  

Specifičen izobraževalni sistem posamezne države, določa makroraven. V državah, v katerih je 

stopnja ekonomske neenakosti manjša in v katerih sta dobro razvita skrb za zgodnje 

izobraževanje otrok in sistem predšolskega izobraževanja, so otroci tujci uspešnejši. Pomembna 

sta ohranjanje maternega jezika in čimprejšnje učenje jezika države sprejema (prav tam). 

6.3 Vključevanje otrok tujcev v skupnost vrtca 

Odgovornost države je, da ustvari pravne in institucionalne podlage za razvijanje medsebojne 

strpnosti na vseh ravneh drugačnosti in da individualno perspektivo nadgradi z družbeno  

(Bergoč, 2011, str. 161). Izjemen pomen za dolgoročno in uspešno preseganje nestrpnosti do 

drugačnih, nesprejemanje prvin kulture in nesprejemanje jezika porekla tujcev ima v veliki 

meri vrtec kot institucija (Motik, Veljić, 2006, str. 38). V integracijskem postopku sodeluje 

vrtec kot skupnost, ki sprejema otroke tujce in njihove starše, vpliva na način sprejemanja in ne 

le na način dajanja kulturnih praks (Bergoč, 2011, str. 160), gre za oblikovanje spodbujajoče, 

varne in sprejemajoče skupnosti, ki je temelj za kvalitetnejšo vzgojo in izobraževanj, v kateri so 

vsi udeleženci enako cenjeni. Razvijati inkluzivno prakso v vrtcu pomeni zagotoviti inkluzijo 

kot vodilni princip dela z otroki in njen prodor na vsa področja, ki se zavzemajo za povečanje 

participacije vseh otrok in povečanje kakovosti učenja. Za razvijanje inkluzivnih vrednot je 
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potrebno sodelovanje med vodstvom, vzgojitelji in starši (Booth in Ainscow, 2000, str. 8–22). 

Od vseh udeležencev zahteva pripravljenost na osnovi preteklih spoznanj graditi nove oblike 

možnega, fleksibilnost, evalvacijo in odprtost za spremembe (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 

197). 

M. A. Vižintin (2017, str. 179–180) in S. Bergoč (2011, str. 160–161) predlagata naslednje 

ukrepe na področju vključevanja otrok priseljencev v šole. Prakse, ki bi bile ustrezne v 

vrtčevskem prostoru: 

 finančno upravičena naložba v aktivno vključevanje in družbeno delovanje vsakega 

otroka, ki začenja življenje v Sloveniji, bi bila, da bi bil vsak otrok tujec ali prosilec za 

mednarodno zaščito, ki je vpisan v vzgojno-izobraževalni sitem, upravičen do 

prednostne in brezplačne vključitve v vrtec (Vižintin, 2017, str. 179–180). 

 Za zaposlene strokovne delavce bi bila ustrezna uvedba obveznega usposabljanja na 

področju medkulturne vzgoje in izobraževanja, saj vsi strokovni delavci potrebujejo 

znanje, kako otroka tujca čim bolj uspešno vključiti v vzgojno-izobraževalni sistem, 

kako spremljati napredek, kako heterogeno načrtovati in izvajati dejavnosti kurikuluma 

(Vižintin, 2017, str. 179–180). Prav tako S. Bergoč (2011, str. 160–161) poudarja 

razvijanje medkulturnih kompetenc v smislu rednega izobraževanja strokovnih 

delavcev, saj ugotavlja, da večina strokovnih delavcev v okviru fakultetnega 

izobraževanja ni bila deležna spoznavanja medkulturnih vsebin, vsaj ne v takšni meri, 

kot jo zahtevajo sodobne družbene okoliščine. Nuja in potreba za medkulturne 

kompetence je vseživljenjsko izobraževanje pedagoških delavcev na vseh ravneh. Tudi 

V. Medved Udovič (2011, str. 40) poudarja pomen usmerjanja h kakovosti razvijanja 

vzgojiteljevih profesionalnih kompetenc v okviru prihodnjega izobraževanja, saj se 

izkazuje potreba po drugačnih študijskih pristopih in novih strategijah od snovalcev 

učnih načrtov vrtca do univerze, saj samo tako lahko dosežemo dvigovanje kakovosti 

profesionalne pripravljenosti vzgojitelja (Bergoč, 2011, str. 160–161).  

 Uvedba študijskih programov medkulturne vzgoje in izobraževanja na fakultetah 

pedagoških smeri, da bodo bodoči vzgojitelji pripravljeni na raznolikost, večkulturnost 

in večjezičnost v vzgojno-izobraževalnih organizacijah in da bodo znali vključevati 

skladno s to raznolikostjo (Vižintin, 2017, str. 179–180). 

 Namesto začasnih projektnih rešitev, sistemizacija delovnega mesta pedagoškega 

delavca, ki bi bil v podporo pri vključevanju otrok tujcev, s fleksibilno zaposlitvijo v 
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vzgojno izobraževalnih institucijah, odvisno od števila vključenih tujih otrok (Vižintin, 

2017, str. 179–180). 

 Uvajanje medkulturnih tem v kurikulum in v vzgojo: v zadnjih letih se z vsebinami v 

vrtcu in dejavnostmi v oddelku že približujemo medkulturni vzgoji in izobraževanju 

(Bergoč, 2011, str. 160–161), sestavni del novega koncepta so kurikularne reforme 

(Medved Udovič, 2011, str. 41). 

 Potrebno je tudi spodbujanje otrok k učenju jezikov tujcev (Bergoč, 2011, str. 160–

161). 

6.4 Vloga vrtca in ravnatelja pri vključevanju otroka tujca v vzgojno-izobraževalni sistem 

Vrtec in ravnatelj imata ključno vlogo pri oblikovanju in doseganju medkulturne vzgoje, saj je 

s svojim vedenjem vzgled ostalim vzgojiteljem. Ravnatelj (Bohte, 2011, str. 27) je tisti, ki 

strokovno podpira vzgojitelje pri ustvarjanju pogojev za uresničevanje pravic otrok tujcev in 

njihovih staršev do enakih možnosti za učenje in razvoj. Vrtec, ki je usmerjen v otroka, 

omogoča optimalni razvoj potencialov vsakega posameznika, ima spoštljiv odnos do vseh ljudi, 

predstavlja osnovo za družbo, usmerjeno k človeku in v družbo, ki spoštuje razlike (Kavkler, 

2010, str. 5). V vrtcu otroci tujci pridobivajo prvine slovenskega jezika, razvijajo prvine 

socializacije, pa tudi delovne navade in ostale veščine, ki jih predpisuje Kurikulum za vrtce 

(Novak, 2011, str. 29). Prav zato se po mnenju V. Perić (2017, str. 202) pomena vključitve 

otroka v vrtec zaveda vedno več staršev tujcev. V vrtec jih ne vpisujejo več pri petih letih, 

ampak vedno pogosteje že pri treh letih. Vpis je odvisen predvsem od možnosti matere, da jih v 

vrtec pripeljejo in oddaljenosti vrtca od doma. 

6.5 Vključevanje otrok tujcev v oddelek in kurikulum 

V inkluzivni vzgoji in izobraževanju otrok tujcev ima ključno vlogo vzgojitelj, saj le on lahko 

poskrbi za ustrezne prilagoditve procesa in izvedbo dejavnosti ter za inkluzivno klimo v 

oddelku. To pa lahko vzgojitelj zmore le s pomočjo vzgojnega tima, tj. staršev, vzgojiteljev, 

svetovalnih delavcev, ravnatelja, ki vzgojitelja krepi in podpira, mu posreduje znanja in 

strategije za učinkovito delo z otrokom, nudi pomoč in podporo v kriznih trenutkih, pomaga pri 

reševanju problemov ter pri prilagajanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgojitelj tako dobi 

ustrezno pomoč in podporo ter se s tem izogne strahu, da ni dovolj usposobljen za delo z otroki 

tujci (Kavkler, 2010, str. 6). 

Od vsakodnevnega dogajanja v oddelku je odvisen uspeh inkluzije (Antia, Stinson, Gaustand, 

2004, str. 196), ki pomeni zagotavljanje takšne aktivnosti v oddelku in zunaj njega, kjer otroci 



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

31 

aktivno sodelujejo v vseh vidikih vzgojno-izobraževalnega procesa, pridobljeno znanje 

uporabljajo in se vključujejo v aktivnosti, ki so konstruktivno odzivne na raznolikost otrok. T. 

Booth in M. Ainscow (2000, str.  8–22) pravita, da inkluzivno naravnani vzgojitelj identificira 

ovire za participacijo in učenje ter išče različne oblike pomoči, ustrezna sredstva in materiale, s 

katerimi podpre participacijo in učenje, pri čemer sodeluje z drugimi vzgojitelji in osebjem 

vrtca, lokalno skupnostjo in starši. Od vzgojitelja se pričakuje enaka odgovornost za vse otroke, 

načrtovanje in način dela se spremeni, vendar za vse otroke enako (Antia, Stinson, Gaustand, 

2004, str. 196), tako se pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti, vsebin iz Kurikuluma za vrtce 

(1999) upošteva tudi kulturo okolje otroka priseljenca. Pretirana asimilacija otrok tujcev v 

večinsko kulturo in jezik je za otrokov vsestranski razvoj škodljiva, saj s tem otroku ne dajemo 

možnosti nadgrajevanja in ohranjanja lastne kulturne identitete (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 

188). 

6.5.1 Spodbujanje vključevanja otroka tujca v skupino 

K razvoju izpopolnjevanja spretnosti za zadovoljujoče medosebne odnose in krepitev pozitivne 

samopodobe otrok lahko pomembno pripomoremo z aktivnostmi za krepitev socialno čustvenih 

kompetenc, kar vpliva na otrokovo zadovoljstvo in dobro počutje, na otrokov občutek 

sprejetosti ter razumevanje. Z aktivnostmi za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, ki jih 

izvajamo v skupini, otroci spoznavajo različne miselne in vedenjske vzorce, svoja čustva in 

potrebe, sebe in svoje vrstnike. Ključni za občutek varnosti v skupini, zaupanje in sprejetost so 

aktivnosti, ki vplivajo na razvoj podpornih odnosov in vzpostavljanje pozitivne klime v 

skupini, kar je še posebej pomembno za ranljive otroke priseljence, ki še bolj potrebujejo 

zagotovilo in občutek sprejetosti (Štirn, Žorž Kisilak, 2015, str. 128) .  

Z različnimi aktivnostmi otroci razvijajo spretnosti medsebojnega razumevanja in 

sporazumevanja, kar omogoča medsebojno podporo in sodelovanje, razumevanje različnosti, 

samopotrjevanje posameznika v skupini, sprejemanje drugačnega mnenja, reševanje 

nesporazumov ter spoštovanje individualnosti in posebnosti posameznika (prav tam).  

6.6 Vloga vzgojitelja pri vključevanju otroka tujca v oddelek 

Številna usposabljanja, raziskave, projekti in dejavnosti za razvoj medkulturne zmožnosti, 

medkulturnega dialoga in za spodbujanje aktivnega državljanstva vseh prebivalcev poudarjajo, 

da so za uspešno vključevanje otrok in staršev tujcev v vzgojno-izobraževalni sistem odgovorni 

vzgojitelji in širše družbeno okolje v sodelovanju s priseljenci. Vrtec mora slediti spremembam 

in se zavedati, da sta vzgoja in izobraževanje stalen in dinamičen proces, ki zahteva 
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izobraževanje za vzgojitelje, razvoj novosti, odziv na novonastale potrebe ter spremembe v 

ustaljenih navadah. V procesu vključevanja je veliko izzivov za vzgojitelja in otroka, ki 

potrebuje čas in podporo za vključitev v novo okolje (Vižintin, 2017, str. 112, 219).  

Novopriseljenim otrokom je treba omogočiti razvoj ustrezne jezikovne zmožnosti v 

predšolskem izobraževanju in vključitev v vzgojno-izobraževalni sistem (Vižintin, 2017, str. 

90). K boljšim odnosom in zaupanju prispeva razumevanje bogastva različnosti (Žagar, 2011, 

str. 7). Vzgojitelj mora upoštevati kulturne in socialne razmere, v katerih živi otrok tujec, 

njihovo drugačnost in s tem uporabljati posebne, drugačne pristope pri delu. Vzgojitelji imajo z 

otroki tujci največ stika in s tem najbolj odgovorno vlogo. Vzgojitelji naj bi vzgajali v duhu 

preprečevanja diskriminacije in spoštovanja različnosti, saj otroci, ki so deležni tovrstne vzgoje, 

lažje navezujejo stike z različnimi od sebe in so bolj povezani med seboj (Rudaš, 2011, str. 13). 

Priporočljivo je, da naj bi bilo vključevanje postopno in prilagojeno otrokovi družini, otroku in 

njegovim zmožnostim (Vižintin, 2017, str. 219). Pred vključitvijo otroka v vrtec se starši otrok 

priseljencev z vzgojiteljem dogovorijo, kako bo uvajanje, ki je praviloma daljše, potekalo. 

Zaupanje si morajo vzgojitelji najprej pridobiti pri mami, da se lahko otrok sproščeno vključi v 

skupino, saj večina otrok priseljencev nima izkušenj z institucionalno vzgojo in še niso 

obiskovali vrtca. Da komunikacija steče, si pomaga s kretnjami in neverbalno komunikacijo ter 

različnim slikovnim materialom. V kratkih povedih ubesedi vsa dejanja, uporablja književni 

jezik, govori jasno, razločno in počasi (Perić, 2017, str. 202). K. Skubic Ermenc (2010, str. 

276) svetuje še spremljanje otrokovega napredka, doseženih ciljev, počutja in prilagajanja, 

seznanitev z vrtcem in vrstniki ter medvrstniško podporo pri vključevanju. 

Pozitiven vpliv na proces vključevanja dosežemo s  pomočjo močnih področij otroka tujca. Prej 

ko vzgojitelji odkrijejo njegova močna in šibka področja, prej mu lahko ponudijo ustrezno 

podporo, kjer ima ključno vlogo tudi sodelovanje s starši (Vižintin, 2017, str. 222). Kot primer 

dobre prakse dela strokovnih delavk z otroki tujci je J. Novak (2011, str. 30) kot pozitivno 

izpostavila to, da so strokovni delavci opogumljali otroke pri učenju na tistih področjih, na 

katerih imajo zaradi jezikovne in kulturne različnosti največ težav, in da so k otrokom pristopili 

s posebnim posluhom za izražanje na njihovih močnih področjih. Potreben je osveščen in 

strokovni kader, za upoštevanje in sprejemanje vseh posebnosti dela z otroci tujci, ki ne bo 

pristopal k vzgoji z vnaprej zakoreninjenimi predsodki, ki se jih najlažje rešimo s poznavanjem 

drugih kultur.  

Pomembna naloga vzgojitelja pri vključevanju otroka tujca v oddelku je, da:  
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 upošteva zakonitosti otrokovega razvoja; 

 krepi občutek odgovornosti do skupine, vključenosti in sprejetosti; 

 izpostavlja pomen aktivne udeležbe vseh otrok pri delovanju skupine in oblikovanju 

pravil; 

 izpostavlja pomen skrbnih, odgovornih in aktivnih odnosov do sočloveka, lastnega 

razvoja in okolja, izkazovanje skrbi za drugega; 

 zmanjševanje vseh razvrednotenj in izključevalnih postopkov za otroke (Peček Čuk, 

Lesar, 2009, str. 197–198). 

Vzgojitelji spremljajo več dejavnikov vključevanja: 

 oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo; 

 sodelovanje s starši; 

 spoznavanje vrtca in doseganje napredka pri vključevanju v oddelek; 

 doseganje napredka pri vzgojnih ciljih s posameznih področij dejavnosti (Vižintin, 

2017, str. 220). 

6.7 Vloga vrstnikov pri vključevanju otroka tujca v vzgojno-izobraževalni sistem 

Pomembna oblika podpore je medvrstniška podpora, tj. priprava otrok v skupini na sprejem 

otroka tujca, ki največkrat še ne zna govoriti slovensko, in ključno vpliva na to, kako bodo 

sprejeli novega otroka. Otroke tujce je na začetku v novem okolju, med novimi ljudmi, strah in 

sram, zato je prijaznost otrok in vzgojiteljev še pomembnejša. Medvrstniška podpora pomeni za 

otroka tujca pomoč pri navezovanju in spoznavanju prijateljskih stikov ter tesnejše sodelovanje 

med njimi. Medvrstniška podpora je pomembna za tistega, ki podporo prejema, in za tistega, ki 

podporo ponuja (Vižintin, 2017, str. 223, 226–227).  

Za otroka, ki se je pred kratkim preselil v neznano okolje, v katerem se mora navaditi na nova 

pravila in v katerem govorijo drugačen jezik, je pomemben občutek sprejetosti, razvijajoče se 

prijateljstvo in različne podpore. Vzgojitelji se največkrat poslužujejo priprav na novega otroka 

tako, da se z otroki pogovorijo pred prihodom novega otroka o tem, katere oblike podpore bi ob 

vključitvi pričakovali sami, kako bi se počutili, če bi se priselili (Vižintin, 2017, str. 223), kaj bi 

potrebovali. M. A. Vižintin (2013, str. 152) predlaga, da si skupaj z otroki pogledajo risanko v 

neznanem jeziku, tako da občutijo, kako je če ničesar ne razumeš. Vzgojitelji se lahko 

pozanimajo, od kod prihajajo novi otroci in mu v skladu s tem pripravijo dobrodošlico, npr. 

napis dobrodošli in pozdrav v jeziku otroka, zemljevid izvorne države, sliko zastave, zapojejo 
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pesem, napišejo in narišejo dvojezične plakate v slovenščini in v jeziku otroka tujca. S toplim 

sprejemom se šele začenja proces vključevanja (Vižintin, 2017, str. 224). 

Za novopriseljene otroke so drugi otroci tujci, ki so prišli v vrtec pred njimi in so že dlje časa v 

procesu vključevanja, pomembna podpora v maternem jeziku. Tovrstno podporo lahko nudijo 

le otroci, ki so rojeni v Sloveniji in živijo v večjezičnem domačem okolju, v Slovenijo so se 

preselili njihovi starši, ali otroci tujci, ki so se v Slovenijo preselili že pred časom (Vižintin, 

2017, str. 223, 226–227). 

6.8 Ovire pri vključevanju otrok tujcev v vzgojno-izobraževalni sistem 

Uspešnost in kakovost vključevanja otrok priseljencev se odločilno izraža v tem, ali strokovni 

delavci prepoznavajo raznolikost med otroki in starši, čeprav prihajajo iz iste izvorne države, 

saj so nekateri za učenje jezikov manj, drugi bolj nadarjeni, nekateri potrebujejo veliko dodatne 

podpore za doseganje učnih ciljev, drugi so nadarjeni, tretji povprečni … (Vižintin, 2017, str. 

165). 

Nekateri otroci živijo po preselitvi v novo državo in pred preselitvijo v ekonomsko šibkem ali 

nespodbudnem okolju, zanje imata pravičen, spodbuden vzgojno-izobraževalni sistem in 

družina še posebej pomembno vlogo (Vižintin, 2013a, str. 166).  

Oviro pri vključevanju otrok tujcev v slovenski vzgojno–izobraževalni sistem pa tudi njihovih 

staršev v slovensko družbo predstavljajo tudi predsodki kot ključen del prikrite diskriminacije. 

Predsodki so prisotni v različnih oblikah v večini skupnosti in so trdoživi. Najpogostejši so 

predsodki do pripadnikov manjšin znotraj države, tujcev in do pripadnikov sosednjih državah 

(Vižintin, 2011, str. 117). 

K. Vučko (2015, str. 65) navaja naslednje ključne ugotovitve, ki se pojavljajo kot ovire pri 

vključevanju otrok tujcev: 

 čeprav zakonodaja EU prepoveduje diskriminacijo v manjši meri, kot jo prepoveduje 

Slovenska zakonodaja, pa je njena implementacija šibka. Zagovornik načela enakosti je 

eden najšibkejših organov za enakost v Evropi, podpora žrtvam je nezadostna, število 

primerov, ki jih obravnavajo pristojni organi, pa zelo nizko; 

 omejen dostop do slovenskega državljanstva zaradi zahteve po odpovedi matičnemu 

državljanstvu in zahtevani dolžini prebivanja v državi; 

 migranti večinoma nimajo pravice kandidiranja na lokalnih volitvah in včlanitve v 

politične stranke, zato je politična participacija migrantov omejena;  
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 izrazita pomanjkljivost na področju integracije migrantov v zdravstveni sistem, njihove 

pravice so omejene, saj področje zdravja ni prioriteta v slovenskih integracijskih 

politikah; 

 učinkovitejša podpora pri vključevanju v slovenski šolski sistem, migrantskih otrok,  

zlasti tistih, ki se v izobraževanje vključujejo pozneje; 

 dostop družinskih članov do trga dela je omejen, kar povzroča ekonomsko odvisnost in 

delovno neaktivnost migrantk,  čeprav slovenska zakonodaja omogoča migrantom  

ustrezno združevanje družine; 

 dostop do zaposlitev, ki ustreza njihovim kvalifikacijam, je potreba in nuja ter jo je 

treba omogočiti. 

 

7 JEZIK 

 

Jezik, človeku omogoča družbeni stik, je sredstvo pisnega in ustnega sporazumevanja v 

raznovrstnih vsakdanjih situacijah (Cotič, Medved Udovič, 2011, str. 11). Vloga jezika, kot 

poudarja komunikacijski model opismenjevanja, je orodje za sporazumevanje, pri tem pa je 

najpomembnejše znati jezik uporabljati (Pečjak, 2009). 

7. 1 Jezik v vrtcu 

Ključen za otrokov razvoj je razvoj jezikovnih zmožnosti (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 188), 

saj so jezikovne dejavnosti v vrtcu in razvoj govora v predšolskem obdobju zelo pomembni.  

Kurikulum za vrtce (1999, str. 31) govori o jezikovni dejavnosti v predšolskem obdobju, ki je 

najpomembnejše obdobje za razvoj govora ter vključuje spoznavanje svetovne in nacionalne 

književnosti – tuje in lastne kulture, seznanjanje s pisnim jezikom, komunikacijo in sodelovanje 

z odraslimi. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami, kajti razvoj 

jezika je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti: morfološko, fonološko in skladenjsko–

pomensko.  

S. Kranjc (1996/97, str. 137) pravi, da funkcionalne jezikovne cilje opredeljujemo v okviru 

štirih dejavnosti: knjižne vzgoje kot del informacijskega predopismenjevanja, 

predopismenjevanja, književne in govorne vzgoje.  

Globalni cilji so navedeni za področje vzgoje in izobraževanja v celoti.  Globalni cilji s 

področja jezika, kot jih navaja S. Kranjc (1996/1997, str. 138), so: 
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1) Otroci naj doživljajo okolje, v katerem bodo odkrili različne načine in možnosti, kako 

naj bodo ekspresivni in kreativni.  

2) Otroci naj doživljajo okolje, v katerem bodo doživljali simbole lastne (in drugih) kultur 

in zgodbe. 

3) Otroci naj doživljajo okolje, v katerem bodo razvili komunikacijske spretnosti za 

različne priložnosti.  

4) Otroci naj doživljajo okolje, v katerem bodo razvili nejezikovne komunikacijske 

spretnosti za različne priložnosti.  

5) Otroci naj doživljajo okolje, v katerem se bodo pričeli zavedati jezika kot temelja lastne 

identitete in kot statusa slovenskega jezika.  

7.2 Pismenost, predopismenjevanje in porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju 

Številni jezikoslovci pismenost opisujejo tudi kot sporazumevalne jezikovne zmožnosti, kot 

branje, poslušanje, pisanje in govorjenje. Pismenost se vedno dogaja z jezikom in v jeziku 

(Grosman, 2011, str. 19–20), sodi med poglavitne dejavnike ustvarjalnega in kakovostnega 

življenja v sodobni družbi ter je kulturna vrednota posameznika in družbe (Cotič, Felda, 2011, 

str. 162).  

Prav tako je pomembno zavedanje (Cotič, Medved Udovič, 2011, str. 11), da je opismenjevanje 

nenadomestljiva sestavina tudi ostalih kurikularnih področij v vrtcu (narave, matematike, 

umetnosti, družbe, gibanja), predvsem pa pri učenju materinščine ter tujih in drugih jezikov. 

Otroci se že v predšolskem obdobju srečujejo z govorjenimi besedili, s poslušanjem, z 

vizualnimi besedili v risankah in v slikanicah (Cotič in Medved Udovič, 2011, str. 12). 

Porajajoča se pismenost v predbralnem in predpisalnem obdobju, kjer je bistvenega pomena 

sistematično in premišljeno delo, je spodbuda za nadaljnji razvoj pismenosti na različnih 

ravneh razumevanja. V predšolskem obdobju je izjemno pomemben pogost in kakovosten stik s 

simbolnim jezikom in vsestransko spodbujanje otrokovega govornega razvoja (Cotič in 

Medved Udovič, 2011, str. 11–12). Na nadaljnji razvoj otrokove pismenosti v obdobju 

porajajoče se pismenosti pozitivno vpliva pripovedovanje zgodb, ki ga povezujemo z 

izražanjem in razumevanjem ter ga uvrščamo med govorne dejavnosti (Cotič in Medved 

Udovič, 2011, str. 12).  

Prav tako je v predšolskem obdobju pomembno glasovno zavedanje jezika, ki je zavestna 

sposobnost členjenja, razločevanja, upravljanja in združevanja glasovnih enot različnih 

velikosti. Glasovno zavedanje, fonemično in fonološko uvrščamo med metajezikovne 
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sposobnosti glasovnega procesiranja jezika (Cotič, Medved Udovič, 2011, str. 13). Razvijamo 

ga v raznovrstnih dejavnostih  igranja z besedami, npr. ločevanje med dolgimi in kratkimi 

besedami, oblikovanje in prepoznavanje rim, spajanje zlogov in glasov v besede, dodajanje, 

odvzemanje in nadomeščanje glasov v besedah in zlogih ter  členjenje besed na glasove in 

zloge (Medved Udovič, 2011, str. 42). 

7.3 Jezik otrok tujcev v vrtcu 

Šele v vrtcu se večina neslovensko govorečih otrok sreča s slovenščino (Baloh, 2017, str. 198). 

Od jezikovnega sporazumevanja je odvisno vključevanje tujcev v družbo (Hanuš, 2010, str. 

123). Vključevanje v novo državo, z novim jezikom pa je dolgotrajen in zapleten proces 

(Vižintin, 2017, str. 149). Tujci, še posebej pa otroci, za vključevanje potrebujejo navodila za 

učenje jezika države priselitve (Vižintin, 2017, str. 90).  

Predpogoj za lažje učenje drugih jezikov so kakovostno postavljeni temelji v maternem jeziku 

in spoznavanje novih kultur, kar omogoča poznavanje lastne kulture, ne da bi se ob tem počutili 

ogrožene (Vižintin, 2017, str. 287). Tudi M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 187) navajata, da 

otroci, ki se učijo opismenjevanja v materinščini, lažje prenesejo spretnosti na jezik okolja oz. 

drugi jezik, saj običajno ta jezik ne govorijo in tudi ne razumejo dobro. Prav tako avtorica B. 

Hanuš (2010, str. 123) poudarja, da ima pri učenju drugega jezika znanje maternega jezika 

pomembno vlogo, čeprav tujcem materni jezik običajno ni v oporo pri predopismenjevanju, 

kajti pogosto se dogaja, da še preden so otroci opismeni v maternem jeziku, že poteka 

predopismenjevanje v slovenščini.  

Od znanja slovenščine je v veliki meri odvisna pravičnejša in učinkovitejša integracija otrok 

tujcev, zato je potrebna takšna oblika usvajanja slovenščine, ki jim bo omogočila učinkovito in 

hitro jezikovno napredovanje ter jih bo motivirala, hkrati pa otrok ne bo marginalizirala ali 

izključevala (Bela knjiga, 2011, str. 33). 

Vrtec mora za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik, oblikovati podlage za 

posameznikovo in kolektivno dvojezičnost (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32), česar se mora 

zavedati sodobni vzgojitelj v sodobnem, medkulturnem in večjezičnem vrtčevskem prostoru. 

7.4 Jezikovna integracija otrok tujcev 

Slovenija je prežeta s tujimi jeziki, kjer sta komunikacija s tujino in selitve del vsakdana 

(Palčnik Krajcar, 2017, str. 215). Fenomen večkulturne družbe, je jezikovna integracija otrok 

tujcev (Bergoč, 2011, str. 154), saj je slovenski jezik v vrtcu, zaradi številnih priseljencev 

pogosto drugi tuji jezik. To zahteva posebne pristope in načine učenja slovenskega jezika 
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(Perić, 2017, str. 202). Za izvedbo sprememb je potrebno zagotavljanje izvedbenih okvirov, ki 

obsegajo: vzgojna gradiva in vzgojne načrte ter ustrezno presojo o potrebah posameznega 

otroka in njegovem napredovanju, kar bi lahko izvajali ustrezno, dodatno usposobljeni 

svetovalni delavci. Tudi starše tujce je potrebno pritegniti k učenju slovenščine  (Vižintin, 

2017, str. 108). 

Uspešna integracija je odvisna od vseh vključenih in predpostavlja sodelovanje vseh 

pripadnikov oz. vseh udeležencev v jezikovno-kulturnih komunikacijah na določenem ozemlju 

(Bergoč, 2011, str. 157). Pomemben je tudi vpliv vrstnikov, saj na otroke tujce pozitivno 

vpliva, če so z uspešnimi vrstniki, od katerih se pričakuje visoka izobrazba (Vižintin, 2017, str. 

89). Integrativna prednost pri usvajanju jezika okolja je učenje v skupinah. Spodbudno je, če je 

kombinirano z oblikami tutorstva, tj. pomoč že vključenih otrok s podobno izkušnjo (Bela 

knjiga, 2011, str. 33).  

7.5 Komunikacijsko učenje jezika v vrtcu za otroke tujce  

Novejši pogledi na usvajanje jezika poudarjajo, da kadar je temeljna naloga pri usvajanju jezika 

razvijanje sporazumevalnih zmožnosti o zanimivih temah v drugem jeziku in ne učenje 

jezikovnih pravil, takrat posameznik uspešno osvoji jezik. To imenujemo komunikacijsko 

učenje (Baloh, 2017, str. 200), ki je v predšolskem obdobju zelo uspešno in zaželeno, predvsem 

pri učenju jezika okolja za otroke tujce. Pri tem je pomembno, da v program vključimo gibalne 

aktivnosti v povezavi z učenjem jezika, kajti otroci tujci se fizično odzovejo na besede 

vzgojitelja, medtem ko pozorno poslušajo in opazujejo (Perić, 201, str. 2014). 

7.6 Razvoj jezikovnih zmožnosti pri otroku tujcu 

Razvoj jezikovnih zmožnosti poteka ob poslušanju besedil v različnih jezikih, kjer se otroci 

seznanijo, da poleg maternega obstajajo še drugi jeziki in v igri. Gre za spoznavanje pomena 

znanja jezikov (Hanuš, 2010, str. 132). V predšolskem obdobju govorjena, vizualna in zapisana 

besedila predstavljajo otrokom pomemben stik s svojim večkulturnim okoljem, na kar vplivajo 

tudi različne oblike popularne kulture in mediji (Cotič, Medved Udovič, 2011, str. 12).  

 

8 JEZIKI, DVOJEZIČNOST/ VEČJEZIČNOST 

 

Danes je besedam enega jezika od rojstva dalje izpostavljena manjšina otrok, večina pa se 

srečuje z dvema ali več jeziki (Pertot, 2011, str. 8). Dvojezičnega prebivalstva je od polovice 

do dveh tretjin svetovnega prebivalstva, kar kažejo ocene v svetovnem merilu (Mezgec, 2016, 
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str. 78). Jezikovne spretnosti vključujejo pisanje, branje, poslušanje in govorjenje (Upale, 2015, 

str. 46). Razlogi za dvojezičnost (Bialystok idr., 2010, str. 90) so: formalno izobraževanje v 

drugem jeziku, priseljevanje, začasno prebivališče v drugi državi, nacionalna situacija, v kateri 

je uradni jezik drugačen od jezika skupnosti, in družina, ki govori materni jezik. 

Dvojezičnost v svetu je še vedno obdana z miti, čeprav se pojavlja zelo pogosto (Grosjean, 

2010). U. Palčnik Krajcar (2017, str. 216) ugotavlja, da pozitivno vpliva  na splošni 

intelektualni razvoj jezika, saj spodbuja jezikovne sposobnosti in zmožnosti ter divergentno 

mišljenje.  

8.1 Dvojezičnost/večjezičnost otrok  

Otrok iz dvojezičnega okolja se srečuje z dvema slovnicama in dvema naboroma glasov. 

Poznati mora vsak jezik posebej, biti zmožen učinkovitega preklapljanja morfemov, fonemov, 

leksemov in pravil  njihovega kombiniranja v stavčne strukture. Na področju učenja jezikov se 

pri otroku pojavljajo težave, ki so podobne pri obeh jezikih (Štrekelj, Ozbič, 2011, str. 142). 

Za lažje vključevanje otrok priseljencev je izjemno pomembno spodbudno učno okolje, ki se 

skozi leto neprestano dopolnjuje in preoblikuje. Na ilustracijah so napisane besede v drugem 

jeziku, na razpolago so globusi, zemljevidi. Z otroki se pogovarjamo o drugih jezikih, se 

posnamemo, fotografiramo in si to skupaj ogledamo, se naučimo pesmice (Palčnik Krajcar, 

2017, str. 215). 

Zgodnje pridobivanje sporazumevalnih možnosti v nematernem jeziku je smiselno, če je učna 

metoda primerna ciljni skupini, če te omogočajo možnost uporabe v kontekstu in v različnih 

socialnih okoljih.  Ciljna skupina so torej predšolski priseljeni otroci, uporaba v kontekstu je v 

različnih interakcijah običajno le v vrtčevskem okolju, saj se praviloma v domačem okolju 

pogovarjajo v maternem jeziku. Izobraževanje je najprimernejša pot v predšolskem obdobju, ki 

temelji na didaktični igri, saj izvira iz otrokovega sveta in omogoča aktiviranje visoko 

produktivnih motivacijskih dinamik. Še posebej pomemben je občutek varnosti, sprejetosti in 

uspešnosti za otroke tujce, saj imajo praviloma nižjo samopodobo (Baloh, 2017, str. 197). Pri 

opismenjevanju se moramo zavedati, da čeprav se vrednote in stališča tujcev razlikujejo od 

prevladujočih, moramo spoštovati vrednote in stališča staršev in ne smemo vzgajati v nasprotju 

z njimi (Hanuš, 2010, str. 126).  

8.2 Prvi jezik (J1) oz. materinščina 

Pojem rojenega govorca se pojavlja ob pojmu prvega jezika (J1) (Medved, Udovič, 2011, str. 

45), ki je materni jezik. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970–1991) materni jezik 
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opredeljuje kot jezik, ki se ga otrok nauči od matere oz. od svojega okolja. Na vse poznejše 

jezike, ki jih v življenju usvajamo, nas pripravlja prvi jezik (Ferbežar, 1999; str. 417–418). 

Maternega jezika se otrok nauči spontano in na naraven način (Palčnik Krajcar, 2017, str. 216). 

Učinkovito poučevanje in učenje maternega/prvega jezika v vrtcu, ki je temelj razvijanja 

otrokovega sporazumevanja, zajema tudi sodobne pristope pri kulturni in književni vzgoji, na 

podlagi katerih oblikujemo estetske in etične vrednote, spodbujamo sprejemanje bližnjih in 

daljnih svetov in drugačnosti (Medved Udovič, 2011, str. 44). Vzgojitelj naj bi spodbujal k 

sistematičnemu in načrtnemu razvijanju sporazumevalnih zmožnosti otrok ob razvijanju in 

ohranjanju maternega jezika (Bohte, 2011, str. 26). 

8.2.1 Pravica tujcev  do ohranjanja in razvoja materinščine v vrtcu 

Proces usvajanja maternega jezika je prekinjen pri otrocih, ki se preselijo v drugo jezikovno 

okolje, zato je pri njih ohranjanje maternega jezika še toliko pomembnejše. Materni jezik 

postavlja pomembne temelje pri učenju tujih jezikov in ima ključno vlogo pri ohranjanju in 

razvoju izvorne identitete in kulture. Pri otroku tujcu moramo razvijati oboje, torej materni 

jezik in jezik okolja. Zavedati se je potrebno, da se jim ni treba odpovedati pravici do 

maternega jezika in je zamenjati z jezikom okolja v državi sprejema. Tujci se običajno naučijo 

jezika okolja države, v katero so se preselili, za kar je potrebno sistematično poskrbeti na 

državni ravni. Priseljenci si želijo ohraniti materni jezik in kulturo izvorne države ter to prenesti 

na potomce, obenem pa se želijo vključiti v državo sprejema, delovati kot aktivni državljani, se 

izobraževati in zaposliti (Vižintin, 2017, str. 285–286). Ohranjanje maternega jezika otrok 

tujcev je pomembno, saj izkušnje kažejo, da kadar imajo otroci temelje v maternem jeziku, se 

lažje učijo nov jezik (Vižintin, 2017, str. 217) ter da le in izključno z znanjem materinščine 

vsakdo dostopa do tujih jezikov (Holc, 2011, str. 49). A vendar M. A. Vižintin (2017, str. 90) 

tudi trdi, da ne obstaja prepričljiva raziskava, ki bi se nanašala na medsebojno odvisnost učenja 

drugega jezika, države priselitve in učenja prvega, maternega jezika ter na domnevne pozitivne 

ali negativne učinke dvojezičnega izobraževanja. Avtorica pojasnjuje, da je lažje učenje jezika 

pred puberteto in da za to obstajajo trdni dokazi, zato je pomembno zgodnje vključevanje otrok 

tujcev v vrtec. Tudi U. Palčnik Krajcar (2017, str. 215) se sprašuje o učinkovitosti zgodnjega 

učenja tujega jezika oz. morebitnega negativnega vpliva na otrokovo znanje maternega jezika 

kot vpliva tujega jezika.  

V sodobnosti je pomembno zavedanje, da je za večino otrok v vrtcu slovenščina materni jezik – 

a ne za vse otroke. Ločuje se slovenščina kot drugi jezik/jezik okolja in slovenščina kot 
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materni/prvi jezik. Bolj podobnega jezika se hitreje naučimo. Pomembno pomoč pri 

posredovanju pomenov in zakonitosti vidimo v materinščini, saj že delujoči in obstoječi 

drugačen prvi jezik omogoča vpogled v znakovne sisteme novega jezika in njihovo funkcijo 

(Vižintin, 2017, str. 127).  

Vzgojno-izobraževalni sistemi omogočajo učenje materinščine, v šoli pogosto v obliki 

izbirnega predmeta (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 186–187). V nekaterih vzgojno-

izobraževalnih sistemih v šolskem prostoru otroka takoj integrirajo v okolje, usposobljeni 

strokovnjaki, pa jim pomagajo pri osvajanju jezika okolja. Nekateri jih najprej vključijo v 

poseben program za intenzivno učenje jezika okolja in šele potem vključijo v običajno šolsko 

okolje, kjer jim nudijo dodatno pomoč pri pouku. Lahko pa se jezika okolja učijo kot drugega 

jezika, kjer se način poučevanja prilagaja njihovim specifičnostim (Peček, 2004; Peček, Lesar 

2006, str. 38–40, 79–95; European monitoring centre on racism and xenophobia, 2004). V vrtcu 

je znana predvsem praksa, da se otroka tujca integrira v oddelek.  

8. 3 Drugi jezik (J2) oz. jezik okolja in tuji jezik (JT) 

Drugi jezik (J2) je jezik okolja. Ima socializacijsko funkcijo in se ga človek nauči zaradi 

sporazumevalnih potreb. Drugi jezik je jezik javnega življenja v določeni državi, je uradni jezik 

in se ga posameznik nauči poleg prvega ali za njim (Medved, Udovič, 2011, str. 45).  

Drugi jezik J2 se opredeljuje glede na prvi jezik J1. Predznanje prvega jezika ima pomembno 

vlogo pri učenju drugega jezika, tako v zvezi s splošnim razumevanjem sveta kot na strukturni 

ravni in v vseh sestavinah sporazumevalnih zmožnosti, zato je posebej poudarjen pomen 

materinščine, tj. J1 za učenje J2. Pogosto so prav strategije J1 strategije, s katerimi si otrok 

pomaga na začetnih stopnjah učenja J2. Čeprav ni nujno, da mu pomaga pri razumevanju, otrok 

za prepoznavanje referenc, instinktivno uporablja besedilne svetove (Ferbežar, 1999; str. 417–

418). Upoštevati je potrebno sporazumevalno zmožnost za razvijanje besedilnih svetov 

materinščine in njihovo preverjanje, da otroka ne odvračamo od ustvarjanja novih besedilnih 

svetov v materinščini (Medved, Udovič, 2011, str. 45). 

Potrebno je spodbujati tuje govoreče otroke k razvijanju in ohranjanju kulture porekla in jezika. 

Vzgojitelj mora spodbujati sočasno poznavanje prvin kulture življenjskega okolja in porekla ter 

razvijanje jezikovnih zmožnosti, tako da: 

 pridobiva pristne in razpoložljive informacije iz države porekla, 

 spodbuja starše otrok tujcev, da z otroki v maternem jeziku berejo, pojejo in govorijo 

(Motik, Veljić, 2006, str. 34). 
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Tuji jezik (JT) ima v določeni državi zares status jezika, je neprvi jezik in ni sredstvo 

sporazumevanja npr. slovenščina na tujih univerzah, kjer se posameznik jezika večinoma uči v 

šoli (Medved, Udovič, 2011, str. 45). 

8.3.1 Procesiranje drugega ali /in tujega jezika 

B. Baloh (2017, str. 199) navaja, da številne raziskave potrjujejo, da zgodnje usvajanje oz. 

učenje drugega/tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov osebnostni, spoznavni in govorni 

razvoj. Učenje drugega/tujega jezika ne moti tekočega govora v prvem jeziku in poznavanje 

enega jezika ne povzroča težav pri učenju drugega, temveč si pri usvajanju tujega jezika 

pomaga z jezikovnimi strukturami in besedami že osvojenega jezika. Besede in strukture, ki jih 

je otrok v svojem jeziku že usvojil, so mu v pomoč v procesu usvajanja drugega jezika (Palčnik 

Krajcar, 2017, str. 216). 

Glede poučevanja drugih maternih jezikov otrok, ki ni slovenščina, je potrebna sistematizacija, 

potrebno je spoštovati pravico otrok na podlagi mednarodne pogodbe (Vižintin, 2017, str. 108), 

vendar je naša odgovornost za uresničevanje možnosti materne kulture in jezika (Bela knjiga, 

2011, str. 138), zapisane v 10. členu Zakona o osnovni šoli (1996), čeprav Zakon o osnovni šoli 

(2011, str. 10. člen) omogoča sodelovanje z državami izvora otrok tujcev, kot pomoč pri 

usvajanje materne kulture in jezika otrok. I. Bohte (2011, str. 33) pravi, da je edina pot za 

napredek otrok tujcev konkretno, smiselno in razumljivo učenje jezika slovenščine kot drugega, 

njim tujega jezika. 

A. Zorman (2011, str. 117) navaja, da smo soočeni s tremi glasovno osnovanimi težavami, 

kadar smo v stiku z govorjenim drugim ali/in tujim jezikom: 

 določeni glasovi zvenijo enako, ker prvi jezik ne pozna tega kontrasta, čeprav imajo v 

drugem ali/in tujem jeziku različno fonološko vrednost. 

 Druga fonološka težava v procesiranju drugega ali/in tujega jezika je zaradi 

izoblikovanosti govorne cevi, kjer je otežena tudi motorika izgovorjave določenih 

glasov. 

 Besede slišimo kot tok med seboj spojenih in prehitro izgovorjenih besed, težava je 

vezana na sposobnost členjenja vezane govorice na glasove in besede. 

Najprej je v ospredju razvijanje slušnih spretnosti pri usvajanju drugega ali/in tujega jezika. V 

tem obdobju razvijajo otroci občutljivost za intonacijo in melodijo drugega/tujega jezika, 

skušajo razbrati njihov pomen in se urijo v izgovorjavi besed in besednih sklopov ter v slušni 

zaznavi. S poznavanjem glasovnega sistema materinščine in ostalih jezikov, s katerimi je 
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posameznik v stiku ali se jih je učil, se dopolnjuje spoznavanje glasovnega sistema drugega 

ali/in tujega jezika (Zorman, 2011, str. 119).  

8.4 Slovenščina kot drugi jezik/ jezik večinskega okolja 

Ločujeta se slovenščina in materinščina, saj je za marsikaterega otroka materinščina kateri 

izmed drugih jezikov, obenem pa se poudari dejstvo, da je slovenščina eden izmed uradnih 

jezikov v Evropski uniji, uradni in državni jezik v Sloveniji. Vsi naši otroci, ki jim slovenščina 

ni materni jezik, ampak je zanje drugi jezik/jezik okolja, so del našega življenjskega, 

večjezičnega in večkulturnega vsakdana. Ko izbiramo književna besedila, mislimo nanje oz. 

skupaj z manjšimi organizacijami, s priseljenskimi društvi, z otroki in njihovimi starši izbiramo 

besedila iz njihovega književnega sveta in ga predstavimo na medkulturnih prireditvah ali med 

izvajanjem vsebin iz kurikuluma s pridihom medkulturne vzgoje (Vižintin, 2017, str. 127–128). 

Če se priseljenci ne naučijo jezika novega okolja, v njem ne morejo aktivno sodelovat in so iz 

njega izključeni (Vižintin, 2017, str. 206). Znanje jezika večinskega prebivalstva poudarja tudi 

Svet Evrope, ki pravi, da lahko člani manjšin delujejo kot polnopravni državljani le tako, da 

usvojijo jezik, ki prevladuje v državi, čeprav medkulturni pristop prepoznava vrednost jezikov 

manjšinskih skupnosti (Bergant, Jazbec, Pogačnik, 2009, str. 16). Za uspešno vključevanje 

otrok tujcev je treba zagotoviti uspešno usvajanje slovenščine, ki je pomemben temelj v 

večletnem procesu vključevanja otrok tujcev (Vižintin, 2017, str. 207), saj otroci, ki ne 

obvladajo jezika okolja, ne morejo razviti vseh svojih sposobnosti (Knaflič, 2010, str. 292), tudi 

v vrtcu ne. Usvajanje učenja jezika je edina oblika vključevanja otrok tujcev ali vsaj temelj 

vključevanja (Vižintin, 2017, str. 207), a imajo strokovni delavci v vrtcu premalo znanja o 

medkulturni vzgoji, saj si ga med izobraževanjem niso pridobili, zato je nujno usposabljanje. 

M. A. Vižintin (prav tam) pravi, da se vzgojitelji, ki sodelujejo pri vključevanju otrok tujcev, 

pogosto sprašujejo, kako in kje pridobiti dodatno znanje, katero gradivo uporabiti za lastno 

učenje in delo z otroki. 

8.4.1 Usvajanje slovenščine kot drugi jezik/jezika okolja/tuji jezika  

Usvajanje jezika okolja je naravno usvajanje jezika, katerega pogoj za usvojitev je jezikovna 

socializacija (Holc, 2010, str. 49). Za otroke tujce slovenščina ni materni jezik, ampak drugi 

jezik/jezik okolja, kar jim ob vključitvi v vrtec predstavlja oviro, ker ne znajo novega jezika 

okolja, hkrati pa njihovega maternega jezika vzgojitelji ne razumejo (Vižintin, 2017, str. 205, 

210). Čedalje več današnjih otrok, ki jim je slovenski jezik drugi ali tuji jezik, je vključenih v 
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vrtec, zato bi bilo smiselno premisliti o usposabljanju vzgojiteljev in o njihovih profesionalnih 

kompetencah (Medved Udovič, 2011, str. 41).  

Ko se začnemo učiti slovenščino kot tuji jezik, nam je materinščina orientacija pri spretnostih 

in zmožnostih pri jezikovnih navadah, ki smo jih usvojili s prvim jezikom (Holc, 2011, str. 50). 

Učenje jezika je večleten proces, zato je pomembno zavedanje, da bomo uspešnejši, če bomo 

otroku tujcu omogočili občutek sprejetosti in varnosti ter načelno podporo vsakega vzgojitelja, 

da bodo čim bolje razvili svoje sporazumevalne zmožnosti (Vižintin, 2017, str. 213, 216). 

Uspešno usvajanje drugega jezika je, ko razvijamo sporazumevalne zmožnosti skozi različne 

teme in dejavnosti in kadar njegova temeljna naloga ni učenje jezikovnih pravil. Gre za 

komunikacijsko učenje jezika, katerega cilj je zmožnost posameznika, da se bo lahko v 

različnih situacijah jezikovno sporazumel in tvoril takšna besedila, ki so potrebna za njegovo 

preživetje, kasneje pa tudi za vključitev v širšo družbo (Baloh, 2015, str. 38). Otrok tujec sliši 

slovenski jezik povsod v okolju in v vrtcu, kjer se otrok jezika uči z razlago, ponavljanjem, 

opisovanjem. Tuji jezik spoznavajo v vlogi, ki je karseda naravna (Palčnik Krajcar, 2017, str. 

217).  

Uspešnost usvajanja drugega jezika v vrtcu je odvisna od položaja, ki ga imata kultura in jezik 

v družini in družbi (Baloh, 2016, str. 7). Načrtno usvajanje jezika poteka ciljno naravnano, 

nenačrtno usvajanje jezika pa se dogaja, ko v tem jeziku poteka komunikacija v okolju (Hanuš, 

2010, str. 133). Učenje drugega jezika pripomore, da so otroci bolj pripravljeni sprejeti druge 

kulture, tudi tiste, ki se razlikujejo od lastne (Holc, 2010, str. 40). 

8.5 Vloga vzgojitelja  pri spodbujanju otrok tujcev za učenje slovenskega jezika  

Vloga vzgojitelja  pri spodbujanju otrok tujcev za učenje slovenskega jezika je izjemna, saj je v 

veliki meri od tega odvisno, kako se bo otrok tujec v vrtcu počutil, kako ga bodo sprejeli 

vrstniki, s tem pa je neposredno povezan njihov uspeh vključevanja in motivacija za učenje. I. 

Haramija (2017, str. 220) pravi, da je pomembno, kako vzgojitelj usmerja in spodbuja z igro ter 

načrtovanimi dejavnostmi k učenju drugega jezika. Otrokovo reproduciranje govora je odvisno 

od tega, kakšna je kvaliteta slišanega jezika, kako ga sliši in koliko ga sliši. V govorno 

spodbudnem okolju se bodo njegove komunikacijske sposobnosti hitreje in bolje razvijale (prav 

tam), za kar pa je v vrtcu avtonomija in odgovornost vzgojitelja. Okolje, v katerem se otrok 

tujec razvija in raste, mora otroka usmerjati v jezikovno-simbolično razlaganje sveta  

(Haramija, 2017, str. 221). 
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Vloga vzgojitelja pri spodbujanju učenja slovenskega jezika obsega več dejavnosti (Bohte, 

2011, str. 32): 

 usvajanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, kjer otroke seznanimo z ustrezno 

terminologijo s področja učenja; 

 poudarek je na značilnostih tuje kulture ter hkrati seznanitev z značilnostmi slovenskega 

jezika in govorcev slovenščine kot drugega in tujega jezika; 

 dejavnosti jezika kot drugega/tujega jezika, o čemer vzgojitelji seznanijo starše in 

otroke, tako z načrtovanjem kot z izvajanjem; 

 usvajanje značilnosti slovenskega jezika z vidika otrokovega usvajanja kot drugega 

jezika; 

 prilagojene metode in oblike dela pri dejavnostih iz jezika za otroke tujcev; 

 poudarek na kulturi tujcev v povezavi z značilnostmi govorcev slovenščine kot drugega 

jezika. 

Usvajanje jezika okolja od vzgojitelja zahteva (Holc, 2010, str. 40): 

 celosten pristop k jezikovnemu izobraževanju ter sposobnost spoznati povezave med 

kulturo in jeziki; 

 spoštovanje kulturne identitete drugih in spoštovanje kultur, ki jih jeziki predstavljajo; 

 vrednost in spoštovanje drugih jezikov ne glede na to, kakšen status imajo v družbi. 

Poznavanje slovenskega jezika v vrtcih v sodobnem času je raznolika. Vzgojitelji morajo vsako 

leto na novo načrtovati jezikovne in govorne dejavnosti na podlagi potreb posameznih skupin 

ter se prilagajati novi situaciji (Baloh, 2017, str. 197–198). Jezikovne in govorne dejavnosti, ki 

jih vzgojitelji načrtujejo in izvajajo, morajo ustrezati različnim govornim stopnjam, še posebej, 

kadar so v oddelku otroci, katerih materni jezik ni slovenščina. B. Baloh (2017, str. 198) te 

jezikovne stopnje definira na osnovi aktivnosti za otroke, ki: 

 že odlično obvladajo slovenski jezik,  

 spoznavajo slovenščino kot drugi/ tuji jezik, 

 se izražajo izključno v narečju, 

 imajo govorne težave, 

 imajo skromno besedišče in 

 popolnim začetnikom. 
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Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govora otroka tujca je predvsem v vzpostavljanju 

spodbudnega okolja, v katerem se otrok počuti varnega, sprejetega in uspešnega ter v 

organiziranju takšnih dejavnosti, v katerih otroci sodelujejo in jih igra povezuje v skupnost. M. 

A. Vižintin (2017, str. 81) pravi, da spodbudno učno okolje pripomore k premagovanju ovir pri 

komuniciranju ter k preseganju stereotipov in predsodkov in omogoča medsebojne stike. 

Spodbudno učno okolje, ki ga ustvarja vzgojitelj z otroki, je pomembno za usvajanje jezika 

okolja in medsebojne odnose, med vzgojitelji in otroki ter med otroki, ki se družijo in 

spoznavajo ter tkejo prijateljske vezi (Vižintin, 2017, str. 221). B. Baloh (2017, str. 199) pravi, 

da jim učinkovito učno okolje preko doživljanja vključevanja in sprejetosti v vzgojni proces, 

pomaga usvojiti strategije za aktivno sodelovanje, kar jim dvigne motivacijo za ustvarjanje 

pozitivnih odnosov in aktivnosti. Vzgojitelj mora zato načrtno in sistematično uresničevati 

dolgoročne in kratkoročne cilje, ki si jih zastavi za spodbujanje učenja jezika otroka tujca.  

Za pripravljenost na sodelovanje se mora vzgojitelj prilagajati tempu otroka, kot pravi Perić 

(2017, str. 203) moramo počakati, na pripravljenost za sodelovanje. Otroci se najprej v igro ne 

vključujejo aktivno, ampak samo poslušajo in opazujejo. Čez čas, že lahko izgovorijo 

posamezne besede in besedne zveze. Otroci več razumejo kot zmorejo izgovoriti (prav tam). 

Pomembno je, da za hitrejše in učinkovito usvajanje jezika okolja vzgojitelji uporabljajo tudi 

neformalne možnosti v lokalnem okolju in v vrtcu, npr. medvrstniška pomoč (Vižintin, 2017, 

str. 213). Priporočljivo je tudi, da vzgojitelj za vsakega otroka tujca pripravil individualni načrt 

dela v skladu z otrokovo stopnjo znanja jezika-slovenščine in v sodelovanju z družino 

(Vižintin, 2017, str. 219). 

8.5.1 Vloga izobraževanja vzgojitelja za delo v sodobni družbi in vrtcu 

Vzgojitelji imajo potrebo po usposabljanju za lažje vključevanje otrok priseljencev, ki so 

usmerjena v razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja ter razvijanje medkulturne zmožnosti 

vzgojiteljev ob vključevanju otroka tujca v oddelek (Vižintin, 2017, str. 209). Tudi S. Bergoč 

(2011, str. 160) meni, da morajo pedagoški delavci ustrezno znanje  pridobiti z dodatnim 

usposabljanjem, saj večina vzgojiteljev ni bila deležna spoznavanja medkulturnih vsebin v 

okviru rednega izobraževanja, vsaj ne v taki meri, kot to zahtevajo sodobne družbene 

okoliščine. Prav tako D. Cankar (2011, str. 9) opozarja, da je napačno pričakovanje, da bodo 

vzgojitelji pridobili ustrezne kompetence v času dodiplomskega izobraževanja, saj je razvoj 

zelo intenziven in se na področju profesionalnega udejstvovanja soočamo z novimi izzivi, 

predvsem zaradi izmenjave generacij otrok in zaradi družbenih izzivov. M. A. Vižintin (2017, 

str. 112, 207) izpostavlja, da je težava v tem, da usposabljanje ni sistematično, ampak poteka le 
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znotraj projektov, omejenih s številom vključenih in z leti trajanja projekta. Za razvoj 

medkulturne zmožnosti in vključevanje otrok tujcev ni niti sistematizirane zaposlitve niti 

rednega usposabljanja, ki bi presegla začasne in nekajletne rešitve. Pomembni so tudi projekti 

za razvoj medkulturne zmožnosti vzgojiteljev in prenos primerov dobrih praks na področju 

vključevanja otrok tujcev, saj je primere dobrih praks, nova spoznanja in nove izkušnje treba 

širiti in poskrbeti, da bodo v obliki strokovnih in znanstvenih člankov ter usposabljanj 

dosegljivi vzgojiteljem, ki jih potrebujejo – tistim, ki se prvič srečujejo z otroki tujci v svoji 

skupini ali pa so na tem področju kljub vpisanim otrokom tujcem v preteklih letih premalo 

naredili, da bi lahko govorili o podpornem in spodbudnem procesu vključevanja otrok tujcev, 

in tistim, ki so že razvili številne oblike podpore pri vključevanju otrok tujcev in želijo 

posamezna področja izboljšati (Vižintin, 2017, str. 112, 209). 

V. Medved Udovič (2011, str. 43) pravi, da je za poučevanje sodobnih oblik pismenosti 

potrebno umestiti v izobraževanje vzgojiteljev: 

 razvijanje občutljivejšega pogleda na pismenost socialno in kulturno prikrajšanih otrok; 

 zavedanje, da se pismenost spreminja glede na socialnokulturni položaj otroka, zato je 

potrebno presojanje in oblikovanje različnih pristopov za delo z raznovrstnimi besedili; 

 usposabljanje za sodobne oblike sporazumevanja, za večrazsežno pismenost; 

 seznanjanje s kurikularnimi reformami od univerze do vrtca; 

 presojanje besedil kot plod raznolikih kulturnih vzorcev. 

 

9 JEZIKOVNE OVIRE OTROK TUJCEV IN NJIHOVO PREMAGOVANJE SKOZI 

DEJAVNOSTI KURIKULUMA 

 

Po vključitvi in vpisu v vrtec so otroci tujci soočeni s slovenščino oz. jezikom (Vižintin, 2017, 

str. 205) okolja države priselitve. Slovenski jezik za otroka tujca ima vlogo vzgojnega jezika in 

jezika okolja, kar predstavlja ključno težavo (Knaflič, 2010), saj ob vključevanju otroka v vrtec 

slovenskega jezika ne pozna oz. ga največkrat ne obvlada niti za osnovno uporabo. Pojem 

pismenost otrok tujcev je treba razumeti v prepletu okoliščin, ki ga definirajo. Večkulturnost je 

prvi pogoj za razmišljanje o načelnih problemih pismenosti otrok tujcev, ki je politika 

upravljanja s pripoznanim stanjem v družbi in stanje družbe (Bergoč, 2017, str. 153). Otroci 

tujci naj bi imeli možnost stika s svojim prvim jezikom/materinščino in s svojo kulturo, 
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zavedajoč se, da je eden od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne zmožnosti v vseh drugih 

jezikih le dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku (Bela knjiga, 2011, str. 139). 

9.1 Učenje jezika z igro 

Igra je prostovoljna dejavnost, v katero se otroci vključujejo, da zadovoljijo lastne potrebe in 

interese, ob tem pa nezavedajoče pridobijo izkušnje, komunikacijske spretnosti in znanje 

(Perić, 2017, str. 202). Za otroka je igra osnova za proces učenja in temeljna spoznavna 

izkušnja. V otrokovi igri gre za raziskovalne in igralne dejavnosti, tehnike in metode dela, ki 

spodbujajo razvijanje sporazumevalne zmožnosti in interes za spoznavanje jezika (Baloh, 2017, 

str. 200). Vzgojitelj lahko otroke priseljence spoznava in vključuje v skupino, predvsem z igro. 

Igra je izhodišče za pogovor o posebnostih posameznikov in o različnosti vseh, ki delajo in 

živijo skupaj. Vzgojitelj z igro spoznava naravnanost otrok do drugačnosti in spoznava otroke, 

hkrati pa jih usmerja k upoštevanju in izražanju lastnih mnenj in k medsebojnemu poslušanju 

(Gladek, 2015, str. 121).  

Učenje jezika je dolgotrajen proces (Upale, 2015, str. 46). Vsi pristopi v vrtcu morajo temeljiti 

na poznavanju učenja v zgodnjem otroštvu in poznavanju otrokovega razvoja. Učenje poteka v 

predšolskem obdobju preko igre, otroci usvajajo in utrjujejo jezik preko jezikovnih iger, v 

spodbudnem in sproščenem okolju. Nova jezikovna izkušnja mora biti preplavljena s 

pozitivnimi emocijami in z občutki (Baloh, 2017, str. 199). Z igro je lažje usvojiti proces 

usvajanja jezika, saj je sproščena igra najprimernejša metoda učenja jezika (Perić, 2017, str. 

203). Vendar se v sodelovalno igro z drugimi otroki otrok priseljenec vključi šele, ko že pozna 

komunikacijske spretnosti jezika in govori (prav tam) vsaj v materinščini. Otroci priseljenci, ki 

ne znajo slovensko, ne vstopajo takoj v igro z vrstniki (prav tam). V igro se vključijo, ko so 

dovolj sproščeni, da se v igri lahko izrazijo in so sproščeni v svojih komunikacijskih 

zmožnostih (Brewster, Ellis, Girard, 2002, str. 180). Tudi F. Caon (2008, str. 200) pravi, da ima 

pri učenju jezika igra poseben pomen predvsem zato, ker večina iger med potekom predvideva 

rabo jezika, za interakcijo med igralci in neizbežno rabo jezika pri podajanju navodil za igranje. 

Po B. Baloh (2017, str. 200) gre za dvojno vključevanje v igro: 

 na diahroni ravni, pri ustvarjanju igre in ponovnem igranju. Motivacija vodi v 

preseganje praga znanja posameznika, kar vodi v dinamično učenje, zmožnosti se 

nenehno razvijajo in 

 na sinhroni ravni med igro, ko je posameznik za igro motiviran in veččutno vključen. 
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Otroci tujci se morajo novega jezika najprej navaditi poslušati, nato se ga lahko začnejo učiti 

skozi igro. Strukture in besedišče najprej usvojijo na ravni razumevanja (s pomočjo slikovnega 

gradiva) ali poslušanja, kasneje lahko prepoznavajo njihove pomene in povezave med njimi, 

kasneje naučeno lahko samostojno in aktivno uporabljajo (Upale, 2015, str. 46).  

Jezikovne in govorne dejavnosti, ki jih načrtujejo in izvajajo vzgojiteljice, morajo ustrezati 

različnim jezikovnim stopnjam (še posebej, kadar so v oddelek vključeni otroci pripadnikov 

manjšin in priseljenci): otrokom, ki obvladajo jezik, otrokom, ki spoznavajo slovenščino kot 

tuji ali drugi jezik, otrokom, ki se izražajo v narečju, otrokom, ki imajo govorne težave, 

popolnim začetnikom in otrokom s skromnim besediščem (Baloh, 2017, str. 198). Vzgojitelji si 

morajo zato pri usmerjeni igri zastaviti cilje, ki jih želijo doseči na jezikovnem področju. S cilji 

želijo na različne načine in z različnimi dejavnostmi doseči, da otrok skozi igro večkrat ponovi 

določene besede in usvaja določeno besedišče (Perić, 2017, str. 203). 

Analitično načrtovane jezikovne strukture pri otroku ozaveščamo s preprostimi, njegovemu 

interesu ustreznimi sporazumevalnimi vzorci. Globina, obseg in tempo sta najprej svobodna, 

postopoma pa dejavnosti stopnjujemo tako, da načrtujemo in usmerjamo težavnost (Baloh, 

2017, str. 200). Besedišča govorečega jezika se naučijo, kadar jezik komunikacije otroke 

notranje motivira (Perić, 2017, str. 202).  

Individualno izpostavljanje govornim situacijam je za otroke priseljence neprimerno, saj lahko 

povzroča strah ali zadrego pred nepoznavanjem ali neznanjem jezika. Primernejše je, da jih 

vključujemo v skupinsko igro (Baloh, 2017, str. 200). 

9.2 Premagovanje jezikovnih ovir 

Pomemben del učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika so didaktične igre, ki so 

lahko dobra podlaga za učenje in hitrejši napredek pri učenju novega jezika (Korošec, Rebec 

Marinković, Suljić, Štefanac, Upale, 2015, str. 78), ki je največja ovira pri vključevanju otroka 

v novo okolje. Otroci se učijo različnih oblik verbalne in neverbalne komunikacije v vrtcu, v 

svoji socialni skupini. Na njihov socialni razvoj vpliva kvaliteta interakcij znotraj skupine 

(Štirn, Žorž Kisilak, 2015, str. 128). Primerna je skupinska igra, kjer vsi pridejo na vrsto, ne 

predvideva vodje in so vsi postavljeni na isto raven (Baloh, 2017, str. 200). Pomembne so igre, 

ki so namenjene izkustvenemu učenju o različnih načinih sporazumevanja, povezovanju 

posameznikov v skupino, sprejemanje ljudi z različnimi kulturnimi ozadji in ozaveščanje 

lastnih kulturnih vzorcev. Igre morajo biti usmerjene k vzpostavljanju spoštljivih medsebojnih 

odnosov med vsemi in k resničnemu medsebojnemu razumevanju (Gladek, 2015, str. 116).  



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

50 

Nekatere dejavnosti za premagovanje jezikovnih in vključevalnih ovir so (Holc, 2010, str. 65): 

 tematiziranje različnih jezikov: kateri jezik govoriš ti, kateri jezik govorim jaz?; 

 učenje po svoje, odkrivanje neznanih jezikovnih svetov; 

 nova vloga prevajanja: primerjava jezikov v navodilih, knjigah …; 

 uporaba besed iz drugih jezikov, izdelava in uporaba slovarja tujk, delo s slovarjem; 

 pozdravi v več jezikih; 

 večjezični napisi, izdelava večjezičnih slikanic; 

 na zemljevidu označiti jezik (kje se tako govori?). 

Nekatere možne dejavnosti za učenje jezika so še: 

 zbiranje fotografij in izdelovanje družinskega drevesa; 

 branje pravljic v jeziku otroka priseljenca; 

 ogled risanke v jeziku otroka tujca, kjer otrok tujec služi kot »prevajalec«; 

 napisi in slike za osnovne besede: pozdrav, zahvala …; 

 različna praznovanja in prazniki vseh kultur vključenih otrok; 

 spoznavanje in petje pesmi, glasbil, narodne noše vseh kultur vključenih otrok; 

 simboli, znaki, himna izvorne države otroka tujca … 

9.3 Primeri dobrih praks in iger za lažje vključevanje otrok tujcev v skupino in 

premagovanje ovir 

Igra otrok je dejavnost, ki je za otroka prijetna, je odprta, svobodna, notranje motivirana, 

spremeni odnos do realnosti in se izvaja zaradi nje same. Zadovoljstvo, ki ga posameznik ob 

tem doživi, je edini motiv pri igri. Igra vpliva na otrokov moralni, intelektualni, telesni in 

estetski razvoj (Devjak, Berčnik, 2018, str. 126). 

Primeri iger, ki so prepoznane kot dobra praksa pri vključevanju otroka tujca: 

 igra za povezovanje, kjer je jezik komunikacijska ovira. Igra v krogu, poteka z gibanjem 

in brez besed. Tisti, ki začne, naredi čim manjši gib, naslednji naredi enak gib, vendar 

malo intenzivneje (Gladek, 2015, str. 116–117). 

 Igre z zavezanimi očmi, kjer otroci ob glasbi odkrivajo prostor in drug drugega. Vse 

poteka brez besed, s tipom. Igra je usmerjena v razvoj skupine kot celote, v čustva in 

telesne občutke ter doživljanje posameznika (Gladek, 2015, str. 118–119). 
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 Igra smešna hoja: igra je namenjena povezovanju in sproščanju članov v skupini. Otroci 

hodijo drug za drugim, prvi spreminja način hoje, ostali mu sledijo s posnemanjem 

(Štirn, Žorž Kisilak, 2015, str. 128).  

 Predstavitev z imenom in gibom: otroci se drug drugemu predstavijo tako, da povedo 

svoje ime in naredijo čim bolj smešen gib (Štirn,  Žorž Kisilak, 2015, str. 130). 

 Razvrščanje brez besed: igra je namenjena spoznavanju vloge neverbalne komunikacije 

in sprostitvi. Otroci se v krogu razvrščajo po določenih kriterijih, ki jih izberejo sami 

(npr. mesec rojstva, barva ali dolžina las …) (Štirn, Žorž Kisilak, 2015, str. 130–131). 

 Funkcijska, zaznavno gibalna igra preko katere otrok tujec skupaj z ostalimi zaznava in 

spoznava svet okrog sebe, se preizkuša v različnih dejavnostih, opazuje dogajanje okrog 

sebe (Perič, 2017, str. 204). 

 Spoznavno gibalne igre, ki so primerne ob vključitvi priseljenskega otroka v vrtec, saj 

otrok ob igri spoznava imena drugih: npr. igra, ko otroci sedijo v krogu na stolih in se 

vstanejo, ko vzgojitelj pokliče njihovo ime, igra Zeleni krokodil: »Stolček ob meni je 

prost, Zoja, pridi k meni.« (prav tam). 

 Gibalne igre, kjer otrok ponavlja določene gibe, aktivira svoje telo in spoznava 

besedišče telesa: »Dvigni roko, dvigni nogo, primi, vrzi, stoj, teci …« (prav tam). 

 Prstne igre, za spoznavanje imena prstov (prav tam). 

 Zvočna igra, ki je osnova za jezikovno artikulacijo, kjer otrok priseljenec ponavlja in 

posnema  glasove, npr. posnemanje živali (prav tam). 

 Dejavnosti za učenje preko čutil, npr. razvrščanje slikovnega gradiva, kaj je mrzlo, 

vroče, slano, sladko … (prav tam). 

 Uporaba več čutil pri učenju jezika, kjer otrok izkušenjsko pridobiva nove pojme in jih 

zna uporabiti  kasneje v novi situaciji (prav tam). 

 Konstrukcijska igra, kjer otroci tujci oblikujejo in gradijo konstrukcijo, ki jo 

poimenujejo s pomočjo udeležencev igre, strokovnih delavcev ali otrok, kjer izkušnje 

pridobivajo z različnimi igralnimi materiali, npr. kocke, plastelin, pesek (prav tam). 

 V dojemalni igri otrok tujec najprej posluša in opazuje dogajanje, nato se počasi 

vključuje in previdno izraža, kasneje že sprašuje, zmore slediti navodilom (prav tam). 

 V simbolni igri je pomembna določena stopnja komunikacije, kjer gre za posnemanje 

dejavnosti. S simbolno igro lahko otrok spoznava različne poklice, družinske člane, 

sorodstvene vezi. Igra ima veliko vlogo pri učenju jezika otroka tujca. Otrok tujec se 

mora pri tej igri dobro znajti v komunikaciji in v različnih vlogah (prav tam). 



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

52 

 Didaktične igre, igre s pravili: karte, Spomin, sestavljanke … (prav tam) omogočajo, da 

otrok utrjuje besedišče slovenskega jezika. 

9.4 Komunikacija ob knjigi v književnosti pri učenju jezikov 

Načela in cilje komunikacijskega pristopa pri učenju jezikov uresničujemo s sodobnimi pristopi 

k poučevanju jezika v vrtcu. Vzgojitelj mora imeti sodobna književna in jezikovna znanja, ki 

jih zmore prenesti v dejavnosti z otroki, dosežene cilje pa sproti evalvirati (Cotič, Medved 

Udovič, 2011, str. 12). Vendar pa V. Medved Udovič (2011, str. 43) opozarja, da je za 

ustvarjalno delo s slikanicami in drugimi vizualnimi ter aditivnimi gradivi potrebno vzgojitelje 

sistematično vzgojiti. 

Medkulturna zmožnost pri vseh prebivalcih se razvija z obravnavo  umetnostnih besedil, ki 

tematizirajo izključevanje ali vključevanje in preseljevanje. Pri otrocih, ki nimajo izkušenj 

vključevanja v novo okolje in preseljevanja ter se v vrtcu prvič srečajo z vrstniki z drugimi 

navadami, vrednotami, z drugim jezikom in iz drugih etničnih skupin, se razvija senzibilizacija 

za migracijske izzive in procese, s katerimi se spopadajo otroci priseljenci ob vključevanju v 

novo okolje (Vižintin, 2017, str. 130). Z izbiro književnih besedil lahko vzgojitelj, kot navaja 

M. Grosman (2004a, str. 25) razvija medkulturno zavest, ki hkrati terja večjo odprtost za tuje 

kulture in omogoča bolj poglobljeno poznavanje lastne kulture. Pri razviti medkulturni zavesti 

tako širjenje doživljajske zmožnosti prinaša bogatenje pri razumevanju in raznolikost, brez 

ogrožanja primarne jezikovne identitete.  

Đ. Strsoglavec (2005, str. 100) o književni podobi sodobne večkulturne družbe pravi, da 

nekateri avtorji v besedilih tematizirajo večkulturno življenje in se ukvarjajo z zmožnostmi 

sprejemanja in razumevanja drugačnih kultur in drugih. M. A. Vižintin (2017, str. 136) ponuja 

slikanico kot eno izmed možnosti spodbujanja strpnosti pri bralcu. Upoštevanje raznolikosti 

otrok (kulturne, jezikovne, etične) strokovnim delavcem nalaga izbiro besedil, saj so 

najpomembnejši dejavnik otroci z vsemi njihovimi novimi zanimanji in navadami (Grosman, 

2004b, str. 118). Slikanica je lahko dobro izhodišče za pogovor o drugih in drugačnih, za 

obravnavo tem o priseljevanju, diskriminaciji, izključevanju … Slikanice so zvrst, ki naj bi jih 

otrokom brali odrasli (Nikolajeva, 2003, str. 22), zato so še posebej primerne v predšolskem 

obdobju, ko še otroci večinoma ne berejo, sledijo pa branemu besedilu in vizualni podobi skozi 

ilustracije. M. Nikolajeva (prav tam) pravi, da so v slikanicah namenoma take vizualne in 

tekstovne vrzeli, da jih lahko odrasli in otroci različno zapolnjujejo. 
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M. A. Vižintin (2017, str. 137–139) priporoča med slikanicami in krajšimi proznimi deli, kjer 

lahko opazujemo in obravnavamo odnos med večinskim prebivalstvom in priseljenci/tujci, 

naslednje: 

 Žabec in tujec (Max Velthiujs, 1997, 2005), ki nas neposredno in odkrito sooča s 

predsodki do tujcev. Prišlek je izobražen, inteligenten, poleg maternega govori še tri 

tuje jezike. Glavni junak se postavi zase z dejanji in argumenti, obogati kulturo, v 

katero se je priselil (nove navade, nova prijateljstva) (Velthuis, 2005); 

 Samsara: kratke zgodbe (Matjaž Pikalo, 2005); 

 Niko nosorog pa že ni pošast (Silvio Neundorf, 2000), motiv rešitev utapljajočega iz 

vode. Slikanica izpostavlja položaj otrok, ki se spoprijemajo s predsodki svojih staršev, 

a jih ne razumejo in v svoji okolici ne najdejo potrditve zanje, saj jih otroci še niso 

ponotranjili. V tej slikanici je strah pred sloni, ki je eden izmed predsodkov, presežen 

(Vižintin, 2017, str. 138); 

 Kam pa kam, kosovirja? (Svetlana Makarovič,  1975, 1995, 2002); 

 Mici iz 2. A – Azra (Majda Koren, 2009); 

 Pujsa imamo za soseda (Claudia Fries, 2002) (Vižintin, 2017, str. 137); 

 Adam (Gréban, 2001), besedilo izpostavi soočanje s predsodki, ki jih na otroke 

prenašajo odrasli. Slikanica predstavlja tudi poenostavljen primer večkulturne družbe, 

ki nazorno pokaže življenje različnih kultur druge ob drugi, ker se drug drugega bojijo 

in v tem prepričanju vzgajajo tudi otroke ter tako prenašajo predsodke in stereotipe iz 

generacije v generacijo, zato med njimi ne prihaja do sodelovanja (Vižintin, 2017, 138); 

 Veveriček posebne sorte (Svetlana Makarovič, 1996), kjer veveriček s svojo 

pozitivnostjo vpliva na preostale prebivalce gozda in svoj primanjkljaj v spretnosti 

skakanja nadomesti z drugo spretnostjo in znanjem. 

Precej pogost motiv v književnih besedilih je, da drugačen/novopriseljeni reši nekoga iz 

večinskega prebivalstva, kar predstavlja dovoljenje/vstopnico za življenje med večinskim 

prebivalstvom in na ta način skušajo avtorji preseči predsodke do priseljenih in drugačnih 

(Vižintin, 2017, str. 138). 

 

10 SISTEMSKE REŠITVE, KI BI OTROKOM TUJCEM ZAGOTAVLJALE ENAKE 

MOŽNOSTI ZA KAKOVOSTNO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE 
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V vrtcu je potrebno zagotoviti pristop, ki:    

 je osredinjen na otroka,  

 vključuje sodobna spoznanja o razvoju in učenju otrok, pravice otrok in staršev,  

 vključuje aplikacijo sprememb v vzgojno-izobraževalni proces in  

 zagotavlja načela demokratične civilne družbe (Bohte idr., 2011, str. 21, 23).  

Prizadevati si je potrebno za:  

 uveljavljanje demokratičnih metod, za upoštevanje in enakopravno uveljavljanje razlik,  

 angažiranje vseh virov, ki lahko izboljšajo položaj vsakega in  

 uveljavljanje permanentnosti učenja, kjer imajo vzgojitelji možnost nadaljnje 

profesionalne rasti in možnost izmenjave mnenj (Bohte idr., 2011, str. 21, 23). 

V javnem vrtcu se nihče ne sme počutiti izločenega zaradi etnične pripadnosti, vere in drugih 

okoliščin. Zavzemati se moramo za vzgojo, ki temelji na podlagi spoštovanja človekovih 

(Hanuš, 2010, str. 126) in otrokovih pravic. Otrok jezikovnih manjšin ima pravico, da uporablja 

lastni jezik, izpoveduje in izraža lastno vero ter uživa svojo kulturo (Konvencija o otrokovih 

pravicah, 2009, str. 8). 

Vzgoja in izobraževanje imata velik vpliv in posledice za nadaljnje življenje in sta ključni 

stopnji v socializaciji vsakega človeka (Rudaš, 2011, str. 13), zato je od vzgojitelja nujna 

pripravljenost spoštovati kulturo otroka, dajanja možnosti in spodbude, da predstavijo svoje 

običaje, kulturo (pravljice, pesmi), jezik … Ob vključevanju otrok priseljencev v vrtec je tem 

otrokom in družinam potrebno posvetiti več pozornosti. Pomembno je, da imajo otroci pred 

vstopom v vrtec možnost in priložnost spoznati prostore vrtca (garderobo, toaletne prostore, 

telovadnico) in svoje vzgojitelje, saj se tako v novem okolju počutijo dobrodošli in varnejši 

(Vižintin, 2017, str. 224). 

10.1 Dejansko stanje in težave 

Vključevanje priseljencev je premalo sistematično, tujci nimajo enakovrednega dostopa do 

neobveznega izobraževanja  in predšolske vzgoje. Podpira se učenje slovenščine in maternega 

jezika. Za pozitivno dogajanje v vrtcih, s katerimi bi presegli posamezne oddelke, je potreben 

sistematični razvoj politik za sodelovanje s starši (Huddleston, 2011, str. 11, 176–181). 
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10.1.1 Poročilo OECD priporoča 

Glede na dejansko stanje poročilo OECD priporoča : 

 boljše informiranje staršev o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu, dolžnostih 

in pravicah; 

 razvoj metod in gradiv za delo z otroci tujci; 

 spodbujanje vključitve otrok tujcev v predšolsko izobraževanje, predvsem s pocenitvijo 

stroškov, s čimer bi se povečala možnost dostopa do predšolskega izobraževanja, kar bi 

pozitivno vplivalo na uspešnejše vključevanje v družbo; 

 možnost državne koncesije zaradi pomanjkanja prostora za vse predšolske otroke glede 

na potrebe (Eris, 2011, str. 7, 17, 18). 

10.2 Ukrepi za mogoče pristope dela z otroki 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011, str. 11–16) izpostavljajo 

ukrepe na ravni države za mogoče pristope dela z otroki
3
: 

1) Ukrepi na državni ravni: 

 zagotovi se stalno strokovno usposabljanje vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev z 

vsebinami za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vzgojnem jeziku in z vsebinami 

medkulturne vzgoje; 

 zagotovijo se ustrezna didaktična gradiva za strokovne delavce in otroke; 

 izobraževalne ustanove študentom nudijo vsebine medkulturne vzgoje in jih usposobijo 

za uporabo teh vsebin; omogočijo študij relevanten za integracijo tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij. 

2) Kakovostno usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev: 

 država zagotovi stalno izobraževanje strokovnih delavcev, ki vključuje obvladovanje 

spretnosti za medkulturno delovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki tujci in 

jezikovno znanje. 

3) Strategije za vključevanje  v vrtčevsko življenje in delo s starši: 

 z namenom povezovanja staršev, organizira različne oblike dela s starši; 

 ponudi možnost učenja slovenskega jezika skupaj, za starše in otroke tujce; 

 ob vpisu seznani starše s pričakovanji vrtca, njihovimi dolžnostmi in pravicami ter 

predstavi značilnosti slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema; 

 ob vpisu nudi pomoč prevajalca pri izpolnjevanju vpisnih dokumentov; 

                                                           
3
 Pri čemer se osredinjam na ukrepe in pristope dela, ki so mogoči v vrtcu. 
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 spoštuje svetovne vrednote in nazor, zasebnost, jezik in kulturo. 

4) Razvijanje medkulturne in večkulturne zmožnosti: 

vrtec spodbuja radovednost in zanimanje za druge kulture z namenom zagotavljanja učenja 

kakovostnega sobivanja, enakih možnosti in enakosti ter sprejemanje drugačnosti, pri 

čemer: 

 se vključuje v mednarodna partnerstva, ki povečujejo razumevanje za druge jezike, 

kulture, življenje in zgodovino; ob medkulturnih srečanjih zagotovi orodja in priložnosti 

za utrjevanje veščin, novega znanja in refleksijo stališč pred medkulturno izkušnjo, med 

njo in po njej ter refleksijo doživljanja medkulturne izkušnje;  

 spodbuja otroka priseljenca, da predstavi svojo kulturo in jezik pri različnih dejavnostih 

ter spodbuja otroke k različnim dejavnostim medkulturne komunikacije (sodelovanje z 

nevladnimi humanitarnimi organizacijami, prireditve, projektni dnevi); 

 za učenje spodbujanja interakcij med različnimi kulturami, uporablja usmerjene metode 

dela; 

 prispeva k oblikovanju vrednot medkulturne vzgoje, odpravlja predsodke in stereotipe; 

 z vidika značilnosti posameznih jezikov ustvarja pogoje za spoznavanje različnosti in 

drugačnosti; 

 imenuje strokovnega delavca za koordinacijo dela z otroki tujci, na katerega se po 

potrebi obračajo s prošnjami za pomoč in informacije ter mu otroci in starši zaupajo; 

 starosti primerno, predstavi novega otroka skupini otrok, predstavi njegov položaj, 

spodbuja druge otroke, da mu pomagajo pri navajanju na novo okolje in pri učenju ter 

jih spodbuja, da se vživijo v njegov položaj. 

5) Vrtec skrbi za kakovostno usvajanje jezikov otrok priseljencev: 

 spodbuja vidnost prvih/maternih jezikov otrok, vključenih v vrtec na spletni strani, 

oglasnih deskah, glasilu …; 

 spodbuja k branju publikacij in knjig ter uporabo virov v prvem/maternem jeziku; 

 omogoči pridobivanje gradiv in literature v jezikih otrok tujcev; 

 v okviru možnosti z uporabo komunikacijske in informacijske tehnologije, zagotovi 

povezovanje z vrtci iz krajev, od koder prihaja otrok tujec; 

 spodbuja pomoč naravnih govorcev, zunanjih sodelavcev; 

 poišče različne načine, s pomočjo katerih otrok tujec ohranja stik s kulturo staršev in z 

maternim jezikom, v sodelovanju z društvi in drugimi oblikami organiziranosti 
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pripadnikov narodne skupnosti, ki ji pripada otrok tujec (sodelovanje z društvi, 

predstavitve, dnevi odprtih vrat, kulturne prireditve, projekti …). 

6) Slovenščina kot vzgojni jezik: 

 za podporo jezikovnemu razvoju otrok v vzgojnem procesu vzgojitelji pridobijo 

potrebne zmožnosti; 

 v vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela zagotovi uporabo metod in oblik dela, ki 

vsem otrokom omogočajo hkratno nenehen razvoj jezikovnih zmožnosti v slovenščini, 

doseganje ciljev kurikuluma oz. ciljev, določenih z individualiziranim programom dela 

in kakovostno učenje. 

7) Načini, oblike in obseg prilagajanja: 

 na narodno mešanih območjih omogočiti usvajanje znanja madžarščine oz. italijanščine 

za otroke tujce; 

 spodbujanje medgeneracijske in medvrstniške pomoči; 

 omogočiti ustrezno obdobje prilagajanja in uvajanja; 

 na lokalni ravni omogočiti, da se otrok tujec vključi v različne dejavnosti; 

 vključitev otroka tujca v različne dejavnosti v vrtcu in izven vrtca, ki prispeva k razvoju 

jezikovnih zmožnosti in k njegovi vključitvi v novo okolje; 

 vodenje mape dosežkov in spremljanje napredka otroka tujca; 

 upoštevajoč jezikovne zmožnosti, izbira ustreznih oblik, vsebin in metod dela; 

 uporaba takih načinov komunikacije, ki upoštevajo otrokovo trenutno raven 

komunikacijskih zmožnosti v slovenščini; 

 oblikovanje individualiziranega programa, ki vsebuje cilje, potrebne prilagoditve, način 

spremljanja uresničevanja programa, vloge in odgovornosti staršev, otroka in 

strokovnih delavcev; 

 ugotovitev predznanja otroka. 

8) Vključevanje otrok priseljencev: 

 organizacija učenja, usvajanja slovenskega jezika; 

 prilagojene dejavnosti; 

 zbiranje podatkov o otrocih tujcih. 

9) Dostop:  

 svetovanje in vodstvo; 

 podpora za dostop do izobraževanja, obvezno šolanje kot zakonska pravica, dostop do 

predšolskega izobraževanja (Huddleston, 2011, str. 11, 176–181). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

11 METODOLOGIJA 

 

11.1 Opredelitev problema 

V raziskavi sem se osredotočila na težave in ovire otrok tujcev. Zanimalo me je, kako se 

strokovni delavci v štajerskih vrtcih soočajo z jezikovnimi ovirami ob vključevanju otrok 

tujcev v vrtec. Z empirično raziskavo sem želela ugotoviti vpliv starosti, delovne dobe in 

izobrazbe vzgojiteljev na strokovno delo in odnos do otrok tujcev. 

11.2 Cilji magistrskega dela 

Glavni cilj magistrskega dela je z empirično raziskavo ugotoviti vpliv starosti, delovne dobe in 

izobrazbe vzgojiteljev, zaposlenih v vrtcih na Štajerskem, na strokovno delo in odnos do otrok 

tujcev, predstaviti primere dobrih praks in rešitve, ki so jih uporabili strokovni delavci v 

neposredni situaciji. 

11.3 Raziskovalna vprašanja  

Raziskovalna vprašanja izhajajo iz teoretičnih izhodišč glede na opredeljene probleme in cilje 

raziskave: 

RV 1: Ali strokovni delavci spodbujajo socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz 

drugih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec? 

RV 2: Ali so strokovni delavci usposobljeni za delo z otroki tujci? 

RV 3: Kako strokovni delavci pomagajo otrokom tujcem pri premagovanju jezikovnih ovir? 

RV 4: Kako strokovni delavci spodbujajo učenje materinščine in učenje jezika okolja otrok 

tujcev? 

RV 5: Ali se med vzgojitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično pomembne razlike v 

vzpostavljanju učno spodbudnega okolja za uspešno vključevanje otrok tujcev v oddelek?  

RV 6: Ali se med različno starimi vzgojitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, 

kako pomagajo otroku tujcu, da se čim lažje vključi v oddelek? 
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RV 7: Ali se med vzgojitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike v  tem, kako otroku tujcu pomagajo pri premagovanju jezikovnih ovir?  

RV 8: Ali se med strokovnimi delavci, ki imajo otroke tujce v skupini, in tistimi, ki nimajo 

otrok tujcev v skupini, pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o potrebi po 

dodatnem izobraževanju iz slovenščine kot drugega/tujega jezika? 

RV 9: Ali se med strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in tistimi, ki nimajo 

teh izkušenj, pojavljajo statistično pomembne razlike v razumevanju jezikovnih ovir otrok 

tujcev pri vključevanju v vrtec? 

11.4 Hipoteze 

H 1: Več kot ¾ strokovnih delavcev spodbuja jezikovno in socialno vključevanje otrok tujcev 

iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec. 

H 2: Več kot polovica strokovnih delavcev nima ustreznih kompetenc za delo z otroki tujcev v 

vrtcu. 

H 3: Predvidevam, da strokovni delavci uporabljajo različne strategije pri premagovanju 

jezikovnih težav. 

H 4: Predvidevam, da strokovni delavci uporabljajo različne načine za učenje materinščine in 

učenje jezika okolja otrok tujcev. 

H 5: Med vzgojitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

vzpostavljanju učno spodbudnega okolja za uspešno vključevanje otrok tujcev v oddelek. 

H 6: Med različno starimi vzgojitelji se pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, kako 

pomagajo otroku tujcu, da bi se čim lažje vključil v oddelek. 

H 7: Med vzgojitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

tem, kako otroku tujcu pomagajo premagovati jezikovne ovire. 

H 8: Med strokovnimi delavci, ki imajo otroke tujce v skupini, in tistimi, ki nimajo otrok tujcev 

v skupini, se pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o potrebi po dodatnem 

izobraževanju iz slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

H 9: Med strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in tistimi, ki nimajo teh 

izkušenj, se pojavljajo statistično pomembne razlike v empatiji in razumevanju jezikovnih ovir 

otrok pri vključevanju v vrtec. 
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11.5 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava temelji na deskriptivni metodi in kavzalno neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Gre za kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabila sem anketni 

vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok, zaposlene v vrtcih na Štajerskem. 

11.5.1 Opis vzorca 

Vzorec raziskave zajema 141 vzgojiteljev, ki so zaposleni v različnih vrtcih na Štajerskem v 

šolskem letu 2018/19 in so različno stari, imajo različno delovno dobo in stopnjo izobrazbe. 

Vzorčenje je neslučajnostno, priložnostno. V raziskavo je bili zajetih 8 javnih vrtcev, in sicer 

Vrtec Slovenske Konjice, Vrtec Otona Župančiča v Slovenski Bistrici, Vrtec Anice Černejeve v 

Celju, Vrtec Tončke Čečeve Celje, Vrtec Zreče, Vrtec Mavrica Vojnik, Vrtec Šentjur, Vrtec 

Dobrna. V tem delu analize sem s pomočjo opisne statistike prikazala rezultate pri posameznih 

anketnih vprašanjih. Na vsa vprašanja vsi anketiranci niso podali odgovora. V nadaljevanju 

prikazujem rezultate analize z vključenimi delno in v celoti izpolnjenimi vprašalniki. Ko 

odgovor ni podan, govorim o manjkajočem odgovoru (ni odgovoril). O rezultatih sem sklepala 

na podlagi veljavnih odgovorov.   

 Spol f % Veljavni % 

Veljavne enote Ženski 132 93,6 95,0 

Moški 7 5,0 5,0 

Skupaj 139 98,6 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 2 1,4   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 1: Struktura celotnega vzorca  

V raziskavi je sodelovalo 141 anketirancev. Med anketiranci, ki so podali odgovor na vprašanje 

o spolu je 95 % žensk in le 5 % moških. Podatek ne preseneča, saj so tudi v vrtcih na 

Štajerskem na področju predšolske vzgoje zaposlene predvsem ženske, torej vzgojiteljice. 

  N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

Starost  139 36,09 9,598 16 59 

Tabela 2: Struktura celotnega vzorca glede na starost 

Na podlagi podatkov, predstavljenih v tabeli 2, razberem, da je povprečna starost anketirancev, 

ki so podali odgovor na vprašanje 36 let (PV = 36,09; SD = 9,598). Najmlajši anketiranec ima 

16 let, glede na starost lahko predvidevam, da gre za dijaka na praksi v vrtcu, ki šele pridobiva 

praktične izkušnje v vzgoji in izobraževanju, tj. v vrtcu, medtem ko ima najstarejši 59 let in 
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lahko sklepam, da se bo približno čez eno leto upokojil ter da ima veliko izkušenj pri delu z 

otroki.  Ker so pri vprašanju o starosti anketiranci podali številski odgovor, sem za potrebe 

preverjanja hipotez v nadaljevanju oblikovala še kategorije glede na starost.  

 Starost f % Veljavni % 

Veljavne enote 30 let ali manj 36 25,5 25,9 

Od 31 do 40 let 61 43,3 43,9 

41 let in več 42 29,8 30,2 

Skupaj 139 98,6 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 2 1,4   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 3: Struktura celotnega vzorca po starosti 

Po oblikovanju kategorij, po starosti, ugotavljam, da je največ anketirancev starih med 31 do 40 

let (43,9 %), sledijo anketiranci stari 41 let in več (30,2 %), najmanj pa je bilo v vzorcu 

vključenih anketirancev starih 30 let ali manj (25,9 %), predvidevam, da zato, ker mladi 

vzgojitelji  težko dobijo zaposlitev v vrtcu, saj delodajalci v razpisu za zaposlitev običajno 

zahtevajo izkušnje pri delu z otroci, ki jih pa ne morejo pridobiti. Mladi strokovni delavci v 

vrtec zadnje čase najpogosteje pridejo preko javnega razpisa ministrstva, in sicer Prva 

zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Iz pridobljenih rezultatov lahko, glede na 

starost anketirancev, tudi sklepam, da so v vzorcu zajeti predvsem vzgojitelji z delovnimi 

izkušnjami in prakso v vzgoji in izobraževanju. 

  N Povprečje 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum 

Staž dela v vzgojno-varstvenih 

institucijah  
134 12,28 8,685 0 40 

Tabela 4: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljev glede na delovno dobo 

Povprečna delovna doba anketirancev v vzgoji in izobraževanju je 12,3 leta (PV = 12,28; SD = 

8,685), anketiranci z najmanj delovne dobe v vzgoji in izobraževanju so zaposleni manj kot 1 

leto, tisti z največ delovne dobe pa kar 40 let. Ker so pri vprašanju o delovni dobi anketiranci 

podali številski odgovor, sem za potrebe preverjanja hipotez v nadaljevanju oblikovala še 

kategorije glede na delovno dobo vzgojiteljev.  

 Delovna doba f % Veljavni % 

Veljavne enote 5 let in manj 30 21,3 22,4 
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Od 6 do 10 let 37 26,2 27,6 

Od 11 do 15 let 25 17,7 18,7 

16 let in več 42 29,8 31,3 

Skupaj 134 95,0 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 7 5,0   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 5: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljev oblikovana po kategorijah glede na delovno 

dobo anketirancev 

Po oblikovanju kategorij ugotavljam, da ima največ anketirancev 16 ali več let delovnih 

izkušenj v vzgoji in izobraževanju (31,3 %), sledijo anketiranci z 6 do 10 let delovne dobe na 

tem področju (27,6 %), nato anketiranci z do 5 let delovne dobe (22,4 %), najmanj pa je bilo v 

vzorcu anketirancev z 11 do 15 let delovne dobe (18,7 %).  

 Izobrazba f % Veljavni % 

Veljavne 

enote 

V. stopnja (gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško 

izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno 

izobraževanje) 

50 35,5 36,5 

VI/1. stopnja (višješolski program (do 1994), višješolski 

strokovni program) 
10 7,1 7,3 

VII/1. stopnja (specializacija po višješolskem programu, 

visokošolski strokovni programi; visokošolski strokovni 

in univerzitetni program 1. bolonjske stopnje) 

68 48,2 49,6 

VII/2. stopnja (specializacija po visokošolskem 

strokovnem programu, univerzitetni program, magisterij 

stroke 2. bolonjske stopnje) 

9 6,4 6,6 

Skupaj 137 97,2 
 

Manjkajoče 

enote 

Ni odgovoril 
4 2,8   

Skupaj 141 100,0  100,0 

Tabela 6: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

Glede na veljavne odgovore ugotavljam, da ima največ, skoraj polovica anketirancev (49,6 %) 

VII/1. stopnjo izobrazbe, ki je zahtevana za delovno mesto vzgojitelja. To lahko pojasnim s 

tem, da so v vzorcu zajeti tudi vzgojitelji, ki so na delovnem mestu pomočnika vzgojiteljev ter 

imajo višjo izobrazbo kot jo zahteva delovno mesto, tj. izobrazba, potrebna za delovno mesto 
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vzgojitelja. Sledijo anketiranci s V. stopnjo izobrazbe, teh je 36,5 %, kar je izobrazba zahtevana 

za delovno mesto pomočnika vzgojitelja
4
. Manj je v vzorcu anketirancev z VI/1. stopnjo 

izobrazbe, to so vzgojitelji, ki so izobrazbo pridobili še v višješolskem strokovnem programu, 

le 7,3%. Najmanj pa je anketirancev z VII/2. stopnjo izobrazbe, zgolj 6,6 %, kar povezujem s 

tem, da  specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program ali 

magisterij stroke 2. bolonjske stopnje, ni izobrazba, ki bi bila potrebna pri opravljanju dela 

vzgojitelja. 

 Delovno mesto f % Veljavni % 

Veljavne enote Vzgojitelj/-ica 59 41,8 44,0 

Pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice 75 53,2 56,0 

Skupaj 134 95,0 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 7 5,0   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 7: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljev glede na delovno mesto v vrtcu 

Med 134 veljavnimi odgovori razberem, da nekaj več kot polovica anketirancev (56,0 %) dela 

na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. Med anketiranci so tudi vzgojitelji na delovnem 

mestu pomočnika vzgojitelja. 44,0 % pa jih dela na delovnem mestu vzgojitelja.   

Vrtec, kjer delam, se nahaja f % Veljavni % 

Veljavne enote V mestnem naselju 74 52,5 54,4 

V vaškem naselju 62 44,0 45,6 

Skupaj 136 96,5 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 5 3,5   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 8: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljev glede na to, ali se vrtec nahaja v mestnem, ali 

vaškem naselju 

Nekaj več kot polovica anketirancev dela v vrtcu, ki se nahaja v mestnem okolju (54,4 %), 

45,6 % pa jih dela v vrtcu, ki se nahaja v vaškem naselju. Rezultati so posledica tega, da sem 

ankete poslala v nekatere večje vrtce, ki so v mestnem naselju, vendar imajo enote ali 

                                                           
4 Poimenovanje, pomočnik vzgojitelja, nadomešča novo poimenovanje, ki je stopilo v veljavo s 1. 9. 2018, tj. 

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja (Zakon  o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih, 2017). 
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dislocirane enote vrtca v krajevnih skupnostih, v vaškem naselju (npr. Vrtec Slovenske Konjice 

ima še enote v Tepanju, Špitaliču, Žičah, Sv. Jerneju, Zbelovem, Ločah). 

 Trenutno delam v f % Veljavni % 

Veljavne enote Starostno homogeni skupini otrok 74 52,5 54,8 

Starostno heterogeni skupini otrok 61 43,3 45,2 

Skupaj 135 95,7 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 6 4,3   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 9: Struktura celotnega vzorca vzgojiteljev glede na to, ali delajo v starostno homogeni 

oz. heterogeni skupini 

Nekaj več kot polovica vprašanih dela v starostno homogeni skupini (54,8 %), 45,2 % pa jih 

dela v starostno heterogeni skupini. V nadaljevanju predstavljam še povprečno starost otrok v 

homogeni skupini in povprečno starost otrok v heterogeni skupini. 

  N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

Starost otrok v homogeni skupi 74 3,24 1,469 1 6 

Tabela 10: Struktura celotnega vzorca povprečne starosti otrok v homogeni skupini 

Povprečna starost otrok v homogeni skupini je 3 leta (PV = 3,24; SD = 1,469). Najnižja starost 

otrok v posamezni homogeni skupini je 1 leto, najvišja pa 6 let.   

  N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

Starost otrok v heterogeni skupini  61 2,64 1,354 1 5 

Starost otrok v heterogeni skupini  61 4,87 1,284 2 6 

Tabela 11: Struktura celotnega vzorca povprečne starosti otrok v heterogeni skupini 

Povprečna spodnja starost otrok v heterogeni skupini je 2,5 leta (PV = 2,64; SD = 1,354), 

najnižja spodnja meja starosti otrok v posamezni heterogeni skupini je 1 leto, najvišja pa 5 let. 

Povprečna zgornja starost otrok v heterogeni skupini je 5 let (PV = 4,87; SD = 1,284), najnižja 

zgornja meja starosti otrok v posamezni heterogeni skupini je 2 leti, najvišja pa 6 let.   

11.5.2 Opis instrumenta – anketnega vprašalnika 

Anonimni anketni vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok je sestavljen iz vprašanj, ki se 

vsebinsko nanašajo na izkušnje vzgojiteljev z otroki tujci. Vprašalnik vsebuje 35 vprašanj, od 

tega 7 vprašanj, ki so vezani na pridobivanje demografskih podatkov, in 28 vsebinskih 
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vprašanj, ki so vezani na konkretne izkušnje vzgojiteljev z otroki tujci v vrtcu. 15 vprašanj je 

zaprtega tipa, 4 vprašanja odprtega tipa in 4 vprašanja kombiniranega tipa. Za 12 vprašanjih 

sem uporabila Likertovo 5-stopenjsko lestvico. 

11.5.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke sem pričela zbirati v mesecu aprilu 2019 in jih zbirala približno 2 tedna. Uporabila sem 

spletno anketo, ki sem jo skupaj z nagovorom posredovala ravnateljem 8 javnih vrtcev. 

Ravnatelji so ankete posredovali na svoje zaposlene strokovne delavce in tudi dijake, študente 

na praksi.  

11.5.4 Postopek obdelave podatkov 

Kvantitativna obdelava je potekala na ravni inferenčne statistike ter uporabi osnovne 

deskriptivne statistike (frekvence, odstotki, povprečje, standardni odklon, minimum, 

maksimum). Rezultati raziskave, pridobljeni z izpolnjenimi anketnimi vprašalniki, so obdelani 

s statističnim programom SPSS in predstavljeni v obliki tabel. 

Za obdelavo podatkov sem uporabila Excel in program IBM SPSS 23 (Statistical Package fort 

the Social Sciences). Za testiranje hipotez sem uporabila različne statistične teste in postopke. 

Za testiranje deleža je bil uporabljen binomski test. Za ugotavljanje razlik v stališčih (merjenih 

na 5-stopenjski Likertovi lestvici) glede na delovno dobo anketirancev je bila uporabljena 

analiza variance–ANOVA. Za ugotavljanje razlik glede na starost in izobrazbo anketirancev pa 

je bil v primerih, kjer so bile odvisne spremenljivke merjenje na nominalni lestvici, uporabljen 

hi-kvadrat test. Nekatere hipoteze so bile preverjene z analizo odprtih anketnih vprašanj, pri 

čemer sem povzela najpogostejše odgovore anketirancev.  

 

12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

12. 1 Rezultati in interpretacija vsebinskega dela vprašalnika 

1. Vključenost otroka tujca v oddelek  

Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka tujca? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 109 77,3 80,1 

Ne 27 19,1 19,9 

Skupaj 136 96,5 100,0 
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Manjkajoče enote Ni odgovoril 5 3,5   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 12: Vključenost otroka tujca v oddelek 

Med anketiranci, ki so podali odgovor, je večina, kar 80,1 % anketirancev, v oddelku že imela 

vključenega otroka tujca, 19,9 % pa še ni imelo otroka tujca v svojem oddelku. Otrokom 

tujcem je v predšolskem izobraževanju treba omogočiti razvoj ustrezne jezikovne zmožnosti in 

vključitev v vzgojno–izobraževalni sistem (Living Together, 2011, str. 37). Na podlagi 

rezultatov v tabeli 12 lahko ugotovim, da je tudi v vrtcih na Štajerskem vključenih že velik 

delež otrok tujcev, zato lahko sklepam, da nadaljnji rezultati ankete temeljijo na izkušnjah 

strokovnih delavcev, pridobljenih pri delu z otroki tujci, kar potrjujejo tudi rezultati v tabeli 5, 

kjer vidimo, da ima največ anketirancev 16 ali več let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju (31,3 %).  

2. Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki tujci 

Ali menite, da ste usposobljeni za delo z otroki tujci? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 37 26,2 27,8 

Ne 96 68,1 72,2 

Skupaj 133 94,3 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 8 5,7   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 13: Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki tujci 

Večina anketirancev, ki je podala odgovor na vprašanje, meni, da niso usposobljeni za delo z 

otroki tujci (72,2 %), le 27,8 % pa jih meni, da so za to usposobljeni. Rezultati pričajo o tem, da 

je za delo z otroki tujci, ki je, kot kažejo rezultati ankete, trend tudi v vrtcih na Štajerskem, kar 

je razvidno iz tabele 12, nujno potrebno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 

vrtcu, in sicer s področja pridobivanja medkulturnih kompetenc. Na ta način bodo vzgojitelji 

pridobili potrebno znanje, samozaupanje in samozavest, za delo z otroki tujci. Tudi M. A. 

Vižintin (2017, str. 332) opozarja na to, da večina strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v okviru rednega univerzitetnega izobraževanja ni bila deležna spoznavanja 

medkulturnih vsebin. 
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3. Prisotnost potrebe vzgojiteljev po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju, iskanju 

drugačnih didaktičnih pristopov in novih rešitev s področja medkulturne vzgoje in 

izobraževanja 

Ali se po Vašem mnenju kaže potreba po dodatnem 

strokovnem izpopolnjevanju, iskanju drugačnih 

didaktičnih pristopov in novih rešitev s področja 

medkulturne vzgoje in izobraževanja? f % Veljavni % 

Veljavne 

enote 

Da 122 86,5 89,7 

Ne 14 9,9 10,3 

Skupaj 136 96,5 100,0 

Manjkajoče 

enote 

Ni odgovoril 
5 3,5   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 14: Potreba po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju, iskanju drugačnih didaktičnih 

pristopov in novih rešitev s področja medkulturne vzgoje in izobraževanja 

Kar 89,7 % anketirancev, ki so podali odgovor na vprašanje, je mnenja, da se kaže potreba po 

dodatnem strokovnem izpopolnjevanju, iskanju drugačnih didaktičnih pristopov in novih 

rešitev s področja medkulturne vzgoje in izobraževanja, 10,3 % pa jih meni, da za to ni potrebe. 

Rezultate lahko povežemo z odgovori na prejšnje vprašanje, kar je razvidno iz tabele 13, kjer 

so vzgojitelji v večini menili, da za delo z otroki tujci niso dovolj usposobljeni.  Odgovori so 

pokazatelj tega, da se strokovni delavci pri svojem delu soočajo s pomanjkljivim znanjem ter 

da jim manjka kompetenc s področja dela z otroki tujci, saj so strokovni delavci v štajerskih 

vrtcih v visokem deležu (89, 7 %) izkazali potrebo po strokovnem izpopolnjevanju, iskanju 

drugačnih didaktičnih pristopov in novih rešitev. 

4. Mnenje vzgojiteljev o potrebi za dodatno izobraževanje iz slovenščine kot 

drugega/tujega jezika 

Ali menite, da je potrebno vzgojitelje dodatno 

izobraževati iz slovenščine kot drugega/tujega jezika? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 100 70,9 74,1 

Ne 35 24,8 25,9 

Skupaj 135 95,7 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 6 4,3   



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

68 

Skupaj 141 100,0   

Tabela 15: Mnenje vzgojiteljev o potrebi za dodatno izobraževanje iz slovenščine kot 

drugega/tujega jezika 

Večina anketirancev je mnenja, da je potrebno vzgojitelje dodatno izobraziti iz slovenščine, kot 

drugega tujega jezika (74,1 %), saj v okviru rednega izobraževanja predšolske vzgoje v srednji 

šoli in tudi v dodiplomskem študiju na Pedagoški fakulteti vzgojitelji ne pridobijo ustreznega 

znanja s tega področja, medtem ko je 25,9 % anketirancev mnenja, da ni potrebe po dodatnem 

izobraževanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. Izkazana potreba vzgojiteljev je 

pomembno izhodišče za nadaljnje delo in izobraževanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, saj 

menim, da kaže na to, da se vzgojitelji zavedajo pomembnosti skrbi za zgodnje izobraževanje 

otrok tujcev, kar jim lahko uspešno nudijo le, če imajo znanja in potrebne spretnosti. 

5. Spodbujanje socialnega in jezikovnega vključevanja otrok tujcev iz drugih kulturnih in 

jezikovnih okolij v vrtec/skupino 

Ali spodbujate socialno in jezikovno vključevanje 

otrok tujcev iz drugih kulturnih in jezikovnih 

okolij v vrtec/skupino? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 132 93,6 97,1 

Ne 4 2,8 2,9 

Skupaj 136 96,5 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 5 3,5   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 16: Spodbujanje socialnega in jezikovnega vključevanja otrok tujcev iz drugih kulturnih 

in jezikovnih okolij v vrtec/skupino 

Velika večina (97,1 %) anketirancev, ki so podali odgovor na vprašanje, meni, da spodbuja 

socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec/ 

skupino. Le 2,9 % anketirancev tega ne spodbuja. M. Jelen Madruša (2015, str. 6–8) navaja, da 

uspešno vključevanje zajema kulturno, jezikovno in socialno področje ter predstavlja različne 

dejavnosti za starše in otroke tujce, ki so se izkazale kot uspešne v procesu vključevanja, med 

drugim tudi tečaj slovenščine za starše in otroke, uvajanje otrok pred začetkom šolskega leta, 

delavnice za razvijanje medkulturnosti v vrtcu za zaposlene, starše in otroke ter pomoč pri 

vključevanju v interesne in druge dejavnosti izven vrtca in v vrtcu, glede na otrokova močna 

področja.           
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6. Način vzgojitelja, kako otrokom omogoča, da se seznani z več kulturami in več jeziki 

Na vprašanje, na kakšen način otrokom omogočajo seznanjanje z več kulturami in več jeziki, je 

največ anketirancev omenilo, da s pomočjo literature (knjig, slikanic, pravljic, enciklopedij, 

slovarjev, pesmic) in z branjem različnih zgodb. Sicer pa anketiranci pri seznanjanju otrok 

uporabljajo običajno več različnih strategij oz. dejavnosti skupaj. Pogosto omogočajo otrokom 

seznanjanje z različnimi kulturami in več jeziki tudi z igro (didaktične, socialne in jezikovne) in 

s spletom (ogledovanje posnetkov, internetnih strani, poslušanje tujih jezikov, pesmi itn.). Kar 

nekaj anketirancev pa si pri tem pomaga tudi z zemljevidi, atlasi ali globusi in s pogovorom ter 

drugimi spontanimi in načrtovanimi dejavnostmi. Nekaj anketirancev navaja tudi, da pri tem 

sodelujejo s starši otrok, tako da jih povabijo v vrtec, ali z drugimi otroki tujci, ki so že dalj 

časa priseljeni, ali s strokovnimi sodelavci, ki imajo lastne izkušnje priseljevanja. Anketiranci 

si pomagajo tudi s pomočjo risank, fotografij in ilustracij ter s predstavitvijo drugih jezikov in 

držav (tudi zastav, narodnih noš, kultur in navad različnih narodov). Nekateri pa omogočajo 

seznanjanje otrok z več kulturami in z več jeziki tudi z gibanjem in s plesom.  

7. Uspešnost vzgojitelja pri vključevanju otroka tujca v načrtovane in spontane igralne 

dejavnosti  

Ali menite, da ste uspešni pri vključevanju 

otroka tujca v načrtovane in spontane 

igralne dejavnosti? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 99 70,2 83,2 

Ne 20 14,2 16,8 

Skupaj 119 84,4 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 22 15,6   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 17: Uspešnost vzgojitelja pri vključevanju otroka tujca v načrtovane in spontane igralne 

dejavnosti 

Večina anketirancev, ki je odgovorila na spodnje vprašanje, je mnenja, da so uspešni pri 

vključevanju otroka tujca v načrtovane in spontane igralne dejavnosti (83,2 %), 16,8 % pa jih 

meni, da pri tem niso uspešni. Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(2012, str. 1) navajajo, da želimo z uspešnim vključevanjem otrok tujcev v vrtec zagotoviti 

uspešno premagovanje težav pri učenju, ki izvirajo iz razlik v programih izobraževanja med 

Slovenijo in državo izvora, v šolskih sistemih, v kulturi okolja in kulturi družine, ki izvira iz 
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nepopolne vključenosti v družbo in nezadostnega jezikovnega znanja. Prav tako poročilo 

OECD navaja, da na uspešnejše vključevanje v družbo pozitivno vpliva, kadar vključimo 

otroke tujce že v predšolsko izobraževanje. Glede na poročilo je vključenih 50 % otrok do 

tretjega leta starosti in 85 % otrok, starih od 3 do 5 let (Eris, 2011, str. 7, 17). 

8. Prepoznavanje napredka pri delu z otroki tujci na področju kognitivnega, govorno–

jezikovnega, socialnega in emocionalnega razvoja 

Ali prepoznate pri svojem delu z otroki tujci njihov napredek na 

področju kognitivnega, govorno–jezikovnega, socialnega in 

emocionalnega razvoja? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 112 79,4 94,1 

Ne 7 5,0 5,9 

Skupaj 119 84,4 100,0 

Manjkajoče enote Ni odgovoril 22 15,6   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 18: Prepoznavanje napredka pri delu z otroki tujci na področju kognitivnega, govorno–

jezikovnega, socialnega in emocionalnega razvoja 

Velika večina (94,1 %) prepozna pri svojem delu z otroki tujci njihov napredek na področju 

kognitivnega, govorno–jezikovnega, socialnega in emocionalnega razvoja, 5,9 % pa tega pri 

svojem delu ne prepozna. Rezultate predstavljene v tabeli 18, kjer je razvidno, da vzgojitelji 

opazijo napredek v razvoju otroka, je zanimivo primerjati z rezultati iz tabele 17, kjer tudi 

vidimo visok delež anketirancev (83,2 %), ki meni, da so uspešni pri vključevanju otrok, čeprav 

vzgojitelji prav tako v visokem deležu (72,2 %) menijo, da niso usposobljeni za delo z otroki 

tujci, kar je razvidno iz tabele 13. Iz tega lahko sklepam, da čeprav se vzgojitelji zavedajo, da 

potrebujejo pri delu z otroki tujci dodatna izobraževanja, zaznajo njihov napredek, kar je 

zagotovo tudi posledica njihovega uspešnega vključevanja v vrtec. 

9. Način spodbujanja učenja materinščine otrok tujcev 

Na vprašanje, na kakšen način spodbujajo učenje materinščine otrok tujcev, je največ 

anketirancev odgovorilo, da s spodbujanjem k komunikaciji in k pogovoru, pa tudi z 

razumevanjem ter s spoznavanjem njihove kulture, jezika in z uporabo osnovnih izrazov v 

jeziku tujca ter s predstavitvijo teh drugim otrokom v vrtcu. Učenje materinščine spodbujajo 

tudi z igro (didaktične, jezikovne, socialne), branjem literature (knjige, slikanice, slikopisi) ter s 

slikovnim gradivom. Nekateri anketiranci spodbujajo učenje materinščine s prevajanjem besed 
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in z drugimi načrtovanimi ali nenačrtovanimi dejavnostmi ter z gibanjem in s spletom. Ob tem 

pa M. A. Vižintin (2017, str. 340) opozarja, da materni jezik postavlja pomembne temelje pri 

učenju tujih jezikov po preselitvi v drugo državo in ključno vlogo pri ohranjanju in razvoju 

izvorne identitete in kulture. 

10. Preizkušeni, inovativni pristopi in učinkovite strategije pri učenju jezika okolja za 

otroka tujca 

Na vprašanje, kateri so po vašem mnenju preizkušeni, inovativni pristopi in učinkovite 

strategije pri učenju jezika okolja za otroka tujca, je največ anketirancev odgovorilo, da so to 

ponavljanje, prevajanje, pogovor in učenje ter utrjevanje novih besed. Sledijo igre (didaktične, 

jezikovne in socialne igre), literatura, branje in slikovno gradivo, s katerim si pomagajo pri 

učenju otroka tujca. Nekaj anketirancev navaja še delo s spletom, gibanje, premagovanje strahu 

pri otrocih ter sodelovanje s starši otrok ali drugih oseb iz tistega okolja, od koder prihaja otrok 

tujec. B. Baloh (2015, str. 35, 36) pove, da je učenje jezika načrtovana dejavnost, običajno v 

strukturiranem okolju, s strokovno  utemeljeno in premišljeno izbiro vsebin, značilnih za 

pridobivanje  jezikovne zmožnosti drugega ali tujega jezika, kar za otroke tujce predstavlja 

jezik okolja. Iz odgovorov anketirancev opazimo, da so dejavnosti, kot so ponavljanje in 

utrjevanje novih besed najverjetneje načrtovane in s ciljem, da otroku tujcu približajo jezik in 

ga učijo slovenščino, tj. jezik okolja. Pri tem pa ne smemo pozabiti, kot pravi B. Upale (2015, 

str. 46), da se morajo otroci jezik najprej navaditi poslušati, šele nato lahko na ravni 

razumevanja začnejo usvajati strukture in besedišče, s pomočjo slik, krajših besed, nato 

prepoznavajo povezave in na koncu jezik okolja samostojno uporabljajo. Tudi strokovni 

delavci v vrtcih na Štajerskem so v odgovorih na vprašanje pogosto navedli, da pri učenju 

jezika okolja uporabljajo knjige, slikovno gradivo in berejo literaturo. Prav tako avtorice K. 

Korošec, M. Rebec Marinković, V. Suljić, N. Štefanac in B. Upale (2015, str. 78) poudarjajo, 

da so za učenje slovenščine kot drugega jezika pomembne didaktične igre, saj z njimi utrjujemo 

že obravnavane besede ali uvajamo nove besede. 

11. Odvisnost od podobnosti z maternim jezikom pri usvajanje novega jezika okolja  

Ali menite, da je usvajanje novega jezika okolja 

odvisno od podobnosti z maternim jezikom? f % Veljavni % 

Veljavne enote Da 94 66,7 81,7 

Ne 21 14,9 18,3 

Skupaj 115 81,6 100,0 
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Manjkajoče enote Ni odgovoril 26 18,4   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 19: Odvisnost od podobnosti z maternim jezikom pri usvajanje novega jezika okolja 

Večina anketirancev, ki je podala odgovor, je mnenja, da je usvajanje novega jezika okolja 

odvisno od podobnosti z maternim jezikom (81,7 %), 18,3 % pa ni takšnega mnenja. Čeprav 

izkušnje vzgojiteljev v vrtcih na Štajerskem kažejo na to, da se tujci podobnega jezika hitreje 

učijo, pa M. A. Vižintin (2017, str. 90) meni, da za učenje drugega jezika, jezika države 

priselitve in učenje prvega oz. maternega jezika ne obstaja nobena prepričljiva raziskava, ki bi 

se nanašala na medsebojno odvisnost ter njihove pozitivne ali negativne učinke takšnega 

izobraževanja. 

12. Področja dejavnosti (narava, umetnost, matematika, družba, jezik, gibanje), ki 

omogočajo najučinkovitejšo vključevanje otrok tujcev 

Katera področja dejavnosti po vašem mnenju 

omogočajo učinkovitejšo integracijo otrok tujcev? N % 

 Narava 18 15,7 

Umetnost 20 17,4 

Matematika 6 5,2 

Družba 39 33,9 

Jezik 48 41,7 

Gibanje 85 73,9 

Tabela 20: Področja dejavnosti, ki omogočajo učinkovitejšo integracijo otrok tujcev 

Na vprašanje, katera področja dejavnosti po njihovem mnenju omogočajo učinkovitejšo 

vključevanje otrok tujcev, so lahko anketiranci podali več odgovorov (najmanj enega in največ 

tri). Največ anketirancev meni, da najučinkovitejšo vključevanje otrok omogoča gibanje 

(73,9 %), sledi jezik (41,7 %), nato družba (33,9 %), umetnost (17,4 %) in narava (15,7 %). 

Najmanj anketirancev pa meni, da matematika omogoča učinkovito integracijo otrok (5,2 %). 

Anketiranci so zgornje odgovore tudi utemeljili. Anketiranci, ki menijo, da narava omogoča 

učinkovitejšo vključevanje otrok tujcev, so zapisali, da pri naravoslovnih dejavnostih otroci 

veliko sprašujejo in se pogovarjajo ter tako komunikacija lažje steče. Menijo tudi, da je narava 

otrokom blizu in se zato lažje sprostijo.  
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Pri umetnosti anketiranci menijo, da se otroci lažje vključujejo in izražajo neodvisno od jezika, 

da je pri tej dejavnosti sproščeno vzdušje in prijetna klima z manj novimi besedami, menijo 

tudi, da z dejavnostmi s področja umetnosti otroci postopoma razvijajo učenje jezika in da raba 

jezika ni nujno povezana z aktivnostjo.  

Tisti, ki menijo, da matematika omogoča učinkovitejšo vključevanje otrok tujcev, pravijo, da 

jih spodbuja z učenjem štetja, barv, označevanjem in vključevanjem v dejavnosti, kjer so 

močni.    

O družbi anketiranci menijo, da se otroci lažje vključujejo preko spoznavanja z različnimi 

kulturami, navadami, običaji, državami … Menijo tudi, da družba omogoča veliko 

komunikacije med otroki in učenje novih besed.  

Tisti, ki menijo, da jezik omogoča učinkovitejšo vključevanje otrok tujcev, pa pravijo, da 

branje otrokom približa jezik, da ga lahko uporabljajo kot objekt igre in kot način izražanja ter 

da se pri jezikovnih dejavnostih veliko pogovarjajo, kar omogoča razvoj besednjaka. Menijo 

tudi, da se iz pesmic in pravljic lahko veliko naučijo ter da jezik zahteva veliko komunikacije 

med otroki. Prav tako so jezikovne dejavnosti zelo pomembne (Hanuš 2010, str. 132), saj se 

otroci seznanijo, da poleg maternega obstajajo še drugi jeziki, predvsem s poslušanjem besedil 

v različnih jezikih. 

O gibanju pa anketiranci menijo, da se otroci lažje vključujejo in izražajo neodvisno od rabe 

jezika, saj verbalna komunikacija ni potrebna (oz. je potrebna v manjši meri). Menijo tudi, da je 

gibanje skupno vsem in da je to aktivnost, ki jo ima rada večina otrok. Nekateri navajajo tudi, 

da je gibanje zelo pomembno in je osnova vsakemu učenju v predšolskem obdobju, da so pri tej 

dejavnosti otroci zelo sproščeni in veseli ter se vanjo radi vključujejo. 

13. Najpomembnejša vloga pri vključevanju otroka tujca v oddelek 

Kdo ima najpomembnejšo 

vlogo pri vključevanju otroka 

tujca v oddelek? N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

Vzgojitelj 114 1,65 ,691 1 4 

Starši 112 1,82 ,922 1 4 

Vrstniki 112 2,82 ,687 1 4 

Okolje 109 3,69 ,729 1 4 

Tabela 21: Najpomembnejša vloga pri vključevanju otroka tujca v oddelek 
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Po mnenju anketirancev ima najpomembnejšo vlogo pri vključevanju otroka tujca v oddelek 

vzgojitelj (PV = 1,65; SD = 0,691), sledijo starši (PV = 1,82; SD = 0,922), nato vrstniki (PV = 

2,82; SD = 0,687), najmanj pomembno vlogo pa ima po mnenju anketirancev okolje (PV = 

3,69; SD = 0,729). Vendar pa M. A. Vižintin (2017, str. 340, 341) poudarja, da pedagoški 

delavci vsega ne morejo storiti sami, da morajo za uspešnejše in hitrejše vključevanje 

sodelovati tudi starši in lokalno okolje. Pove, da je za vključevanje soodgovoren vsak, saj s 

svojim znanjem, odnosom in dejanji soustvarja vključevalno ali izključevalno družbo. 

14. Vplivi na uspešno vključevanje otrok tujcev  

Kaj najbolj vpliva na uspešno vključevanje otrok 

tujcev? N % 

 Individualne lastnosti posameznika 91 82,0 

Okolje, iz katerega otrok tujec prihaja 55 49,5 

Uporaba maternega jezika doma 20 18,0 

Izvorni (materni) jezik 13 11,7 

Starost otroka 53 47,7 

Socialni položaj družine 12 10,8 

Stopnja razumevanja in razvoja maternega jezika 63 56,8 

Drugo 3 2,7 

Tabela 22: Vplivi na uspešno vključevanje otrok tujcev 

Na vprašanje, kaj najbolj vpliva na uspešno vključevanje otrok tujcev, so lahko anketiranci 

podali več odgovorov (najmanj enega in največ tri). Po mnenju anketirancev na uspešno 

vključevanje otrok tujcev najbolj vplivajo individualne lastnosti posameznika (82,0 %). 

Rezultat potrjuje dejstvo, da je zelo pomembno zavedanje vzgojiteljev, da je pri vključevanju 

otrok tujcev pomemben vsak posameznik in njegove individualne lastnosti, še posebej, ker 

(Vižintin, 2014c, str. 164) pogosto pozabljamo, da so njihova izhodišča in izkušnje zelo 

raznolike. Nekoliko manj vpliva stopnja razumevanja in razvoja maternega jezika (56,8 %), 

čeprav S. Kranjc in B. Baloh (2007, str. 35) poudarjata, da ima predznanje maternega jezika 

pomembno vlogo pri učenju jezika okolja, kar posledično pomembno vpliva na uspešno 

vključevanja otrok. Anketiranci so za uspešno vključevanje otrok tujcev navedli tudi okolje, iz 

katerega otrok tujec prihaja (49,5 %) in starost otroka (47,7 %). Prav tako B. Hanuš (2010, str. 

123) pojasnjuje, da je jezikovno sporazumevanje, predvsem razvijanje sporazumevalnih 

zmožnosti, odvisno od uspešnosti vključevanja v družbo. Bistveno manj pa po mnenju 
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anketirancev na uspešno vključevanje otrok tujcev vpliva uporaba maternega jezika doma (18,0 

%) in izvorni materni jezik (11,7 %). Vendar pa ima predznanje prvega jezika pomembno 

vlogo pri učenju drugega jezika, tako v zvezi s splošnim razumevanjem sveta kot na strukturni 

ravni in v vseh sestavinah sporazumevalnih zmožnosti, zato je posebej poudarjen pomen 

materinščine (Ferbežar, 1999; str. 417–418). Pomembno pa je tudi zavedanje, ki ga navaja 

avtorica M. A. Vižintin (2017, str. 127), da se bolj podobnega jezika hitreje naučimo, kajti 

pomoč pri posredovanju pomenov in zakonitosti vidimo v materinščini, saj že delujoči in 

obstoječi drugačen prvi jezik omogoča vpogled v znakovne sisteme novega jezika in njihovo 

funkcijo. Prav tako po mnenju anketirancev bistveno ne vpliva socialni položaj družine (10,8 

%) na uspešno vključevanje otrok tujcev. Vendar pa nasprotno od mnenja anketirancev B. 

Hanuš (2010, str. 133) ugotavlja, da socialni status družine pomembno vpliva na izobraževalne 

možnosti, celo bolj kot narodnost. Po mnenju 2,7 % anketirancev na uspešno vključevanje 

vplivajo tudi odprtost staršev, sprejetje in prilagajanje navadam ter običajem družbe, v katero 

se vključujejo, starši in želja po vključitvi v novo okolje.  

15. Pomoč otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek 

Kako otroku tujcu pomagate pri lažjemu 

vključevanju v oddelek? N % 

  Napisi, pozdravi v jeziku otroka tujca 41 37,3 

Didaktične igre za utrjevanje novih besed 86 78,2 

Ogled risanke v jeziku otroka tujca 18 16,4 

Branje/ogled knjige v jeziku otroka tujca 78 70,9 

Izražanje preko gibanja 82 74,5 

Drugo 2 1,8 

Tabela 23: Pomoč otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek 

Tudi pri vprašanju, kako strokovni delavci otroku tujcu pomagajo pri lažjemu vključevanju v 

oddelek, so lahko anketiranci podali več odgovorov (najmanj enega in največ tri). Večina 

anketirancev pomaga otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z didaktičnimi igrami za 

utrjevanje novih besed (78,2 %), kar menim, da je najuspešnejše in najučinkovitejše, saj je 

otrokova igra osnova za proces učenja in hkrati temeljna spoznavna izkušnja, kjer gre za 

tehnike in metode dela, raziskovalne in igralne dejavnosti, ki spodbujajo razvijanje 

sporazumevalne možnosti in interes za spoznavanje jezika (Baloh, 2015, str. 37). Pri didaktični 

igri je potrebno prilagajanje soigralcu, prav tako je pomembno postavljanje, razumevanje in 
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upoštevanje pravil … B. Hanuš (2010, str. 133) pa ob tem opozarja, da je potrebno izbirati 

ustrezna didaktična gradiva, takšna, ki spodbujajo ustvarjalnost in predvsem medkulturni 

dialog. Sledijo anketiranci, ki se jim zdi najpomembnejše izražanje z gibanjem (74,5 %) in z 

branjem oz. z ogledi knjig v jeziku otroka tujca (70,9 %). Manj anketirancev pomaga otroku pri 

lažjem vključevanju v oddelek z napisi in pozdravi v jeziku otroka tujca (37,3 %) ali z ogledi 

risank v jeziku otroka tujca (16,4 %). Le 1,8 % anketiranih pravi, da otrokom tujcem pomaga še 

na druge načine (s sodelovanjem s starši).   

16. Jezikovne težave otrok tujcev  

Kje se najbolj opazijo jezikovne težave otrok tujcev? f % 

Veljavni 

% 

Veljavne enote Pri dnevni rutini (prihodi/odhodi otrok, 

prehranjevanje, počitek) 
27 19,1 25,0 

Pri spontanih, nenačrtovanih dejavnostih (prosta igra 

otrok) 
7 5,0 6,5 

Pri načrtovanih dejavnosti (podajanju pravil, navodil, 

branju …) 
74 52,5 68,5 

Skupaj 108 76,6 100,0 

Manjkajoče 

enote 

Ni odgovoril 
33 23,4   

Skupaj 141 100,0   

Tabela 24: Jezikovne težave otrok tujcev 

Več kot polovica anketirancev, ki je odgovorila na to vprašanje, meni, da se jezikovne težave 

otrok tujcev najbolj opazijo pri načrtovanih dejavnostih (68,5 %), 25,0 % opazi največ težav pri 

dnevni rutini, 6,5 % anketirancev pa jezikovne težave opazi pri spontanih, nenačrtovanih 

dejavnostih.    

Anketiranci so utemeljili svoje odgovore na zgornje vprašanje. Tisti, ki menijo, da najbolj 

opazijo jezikovne težave otrok tujcev pri dnevni rutini, so takšnega mnenja, ker so prepričani, 

da jim težave povzročajo drugačne navade od tistih, ki jih poznajo od doma, da so tudi kulturne 

navade in rituali v družini drugačni ter da otroci za to potrebujejo čas, da sprejmejo novo rutino 

in običaje. Prav tako B. Hanuš (2010, str. 125) izpostavlja, da ne smemo pozabiti, da so otroci 

tujci, v družini vzgajani v kulturi, ki se razlikuje od kulture večinskih otrok. 
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Tisti, ki menijo, da je največ težav pri spontanih nenačrtovanih dejavnostih, menijo, da je to 

zaradi nesprejemanja vrstnikov, težjega sporazumevanja s sovrstniki in z vzgojitelji ter da 

otroci ne razumejo opozoril. M. A. Vižintin (2017, str. 337) pa ob tem poudarja velik pomen 

medvrstniške podpore in podpore v skupini, saj tujci tako hitreje in lažje premagujejo nelagodje 

zaradi neznanja jezika, strah in sram.      

Anketiranci, ki so mnenja, da je največ jezikovnih težav pri načrtovanih dejavnostih, pa to 

utemeljujejo s tem, da otroci ne razumejo navodil, pravil in zahtev (na splošno zaradi 

nepoznavanja oziroma slabšega poznavanja jezika), omenjajo, da je s tem več težav na začetku, 

a se otroci hitro odzovejo z opazovanjem in s posnemanjem vrstnikov. V določenih primerih pa 

jim poskušajo pomagati tudi s slikovnim gradivom.     

17. Težave pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, s katerimi se najpogosteje 

soočajo otroci tujci 

Na vprašanje, s katerimi težavami se pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 

najpogosteje soočajo otroci tujcev, je največ anketirancev odgovorilo, da se najpogosteje 

soočajo z nerazumevanjem in nepoznavanjem jezika (navodil, pravil), težave jim povzroča tudi 

dvojina. Tudi M. A. Vižintin (2017, str. 94) podarja, da je učenje jezika okolja zapleten, 

večleten in dolgotrajen proces. Nekaj anketirancev v raziskavi navaja tudi, da se otroci soočajo 

s strahom oz. sramom in imajo slabo samopodobo, da jih velikokrat tudi vrstniki ne sprejemajo. 

Nekaj jih meni tudi, da nekateri otroci razumejo jezik (ali besede), vendar so raje tiho oz. 

neradi govorijo.  Prav tako M. A. Vižintin (2017, str. 94) opozarja, da si otrok tudi potem, ko že 

razume veliko besed, ne upa spregovoriti. 

18. Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev njihove starše povabimo na pogovor, 

da skupaj iščemo rešitve. 

19. Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev povabimo svetovalno delavko v 

skupino, da svetuje, kako delovati. 

20. Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku doma berejo knjige v maternem jeziku. 

21. Pred uvajanjem otroka tujcev v vrtec njegovim staršem predstavimo način dela v vrtcu 

(kako poteka dan). 

22. Otroke seznanimo z različnimi kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci iz naše 

skupine. 

23. Starše tujce povabimo, da nam napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku. 

24. Otroci tujcev zahtevajo praviloma več pozornosti kot slovenski otroci. 
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25. Ob vstopu v oddelek starši in otroci lahko opazijo zapise v različnih jezikih. 

26. V skupini je poskrbljeno, da so osnovne informacije o delovanju skupine dostopne tudi 

v drugih jezikih in ne le slovenskem. 

27. V vrtčevski knjižnici je tudi otroška literatura v maternih jezikih naših otrok. 

28. Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku doma berejo knjige v slovenskem jeziku. 

  N Povprečje SD Minimum Maksimum 

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok 

tujcev njihove starše povabimo na pogovor, da 

skupaj iščemo rešitve. 

100 4,60 ,711 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok 

tujcev povabimo svetovalno delavko v 

skupino, da svetuje, kako delovati. 

100 4,40 ,829 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku 

doma berejo knjige v maternem jeziku. 101 4,28 ,929 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Pred uvajanjem otroka tujcev v vrtec njegovim 

staršem predstavimo način dela v vrtcu (kako 

poteka dan). 

101 4,13 ,891 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Otroke seznanimo z različnimi kulturami in 

jeziki, ki jim pripadajo otroci iz naše skupine. 101 3,98 ,872 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Starše tujce povabimo, da nam napišejo 

osnovne izraze v njihovem jeziku. 101 3,55 1,072 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Otroci tujcev zahtevajo praviloma več 

pozornosti kot slovenski otroci. 98 3,41 1,217 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Ob vstopu v oddelek starši in otroci lahko 

opazijo zapise v različnih jezikih. 101 2,97 1,253 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

V skupini je poskrbljeno, da so osnovne 

informacije o delovanju skupine dostopne tudi 

v drugih jezikih in ne le slovenskem. 

106 2,75 1,273 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 
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V vrtčevski knjižnici je tudi otroška literatura v 

maternih jezikih naših otrok. 100 2,73 1,536 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku 

doma berejo knjige v slovenskem jeziku. 99 2,57 1,585 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se povsem 

strinjam 

Tabela 25: Strinjanje s trditvami 

Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »se povsem 

strinjam«, ocenjevali strinjanje s spodnjimi trditvami. Anketiranci se v povprečju povsem 

strinjajo, da pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev njihove starše povabijo na 

pogovor, da skupaj iščejo rešitve (PV = 4,60). V povprečju pa se strinjajo, da pri soočanju z 

jezikovnimi težavami otrok tujcev povabijo svetovalno delavko v skupino, da svetuje, kako 

delovati (PV = 4,40) in da starše otrok tujcev spodbujajo, da otroku doma berejo knjige v 

maternem jeziku (PV = 4,28). V povprečju se strinjajo tudi, da pred uvajanjem otroka tujcev v 

vrtec njegovim staršem predstavijo način dela v vrtcu (PV = 4,13), da otroke seznanijo z 

različnimi kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci iz njihove skupine (PV = 3,98), ter da 

starše tujce povabijo, da jim napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku (PV = 3,55). V 

povprečju pa se niti ne strinjajo niti se ne strinjajo, da otroci tujcev zahtevajo praviloma več 

pozornosti kot slovenski otroci (PV = 3,41), da ob vstopu v oddelek starši in otroci lahko 

opazijo zapise v različnih jezikih (PV = 2,97), da je v skupini poskrbljeno, da so osnovne 

informacije o delovanju skupine dostopne tudi v drugih jezikih in ne le v slovenskem (PV = 

2,75), da je v vrtčevski knjižnici tudi otroška literatura v maternih jezikih otrok (PV = 2,73) ter 

da starše otrok tujcev spodbujajo, da otroku doma berejo knjige v slovenskem jeziku (PV = 

2,57). 

12. 2 Odgovori na raziskovalna vprašanja  

RV 1: Ali strokovni delavci spodbujajo socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec? 

Da, večina anketirancev spodbuja socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec. 

RV 2: Ali so strokovni delavci usposobljeni za delo z otroki tujci? 

Ne, večina anketirancev ni usposobljena za delo z otroki tujci. 
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RV 3: Kako strokovni delavci pomagajo otrokom tujcem pri premagovanju jezikovnih ovir? 

Anketiranci pomagajo otrokom tujcev pri premagovanju jezikovnih ovir na različne načine. 

Predvsem s ponavljanjem, pogovori, z utrjevanjem novih besed, z igrami, z uporabo literature 

in slikovnega gradiva, z gibanjem ter s sodelovanjem s starši otrok.  

RV 4: Kako strokovni delavci spodbujajo učenje materinščine in učenje jezika okolja otrok 

tujcev? 

Anketiranci spodbujajo učenje materinščine in učenje jezika okolja otrok tujcev predvsem s 

spodbujanjem h komunikaciji oz. k pogovoru otrok, z razumevanjem in s spoznavanjem 

njihove kulture, jezika, pa tudi z uporabo osnovnih izrazov v jeziku otroka tujca. V manjši meri 

tudi z igrami, z branjem literature ter s slikovnim gradivom.  

RV 5: Ali se med vzgojitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično pomembne razlike v 

vzpostavljanju učno spodbudnega okolja za uspešno vključevanje otrok tujcev v oddelek?  

Razlike glede na delovno dobo se pojavljajo samo pri dveh trditvah, in sicer »Starše tujce 

povabimo, da nam napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku« in »Otroke seznanimo z 

različnimi kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci iz naše skupine« (p < 0,05).  

RV 6: Ali se med različno starimi vzgojitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, 

kako pomagajo otroku tujcu, da bi se čim lažje vključil v oddelek? 

Glede na starost anketirancev se pojavljajo razlike le pri ogledu risank v jeziku otroka tujca (p 

< 0,05). To v največji meri počnejo anketiranci stari do 30 let, najmanj pa anketiranci stari od 

31 do 40 let.  

RV 7: Ali se med vzgojitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike v  tem, kako otroku tujcu pomagajo pri premagovanju jezikovnih ovir?  

Glede na izobrazbo anketirancev se pojavljajo razlike samo z izražanjem preko gibanja (p = 

0,003). V največji meri to počnejo anketiranci z VII/1. stopnjo, v najmanjši meri pa anketiranci 

z VII/2. stopnjo izobrazbe.  

RV 8: Ali se med strokovnimi delavci, ki imajo otroke tujce v skupini, in tistimi, ki nimajo otrok 

tujcev v skupini, pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o potrebi po dodatnem 

izobraževanju iz slovenščine kot drugega/tujega jezika? 

Da, anketiranci, ki imajo (oz. so imeli) v oddelku vključenega otroka tujca v večji meri menijo, 

da se pojavlja potreba po dodatnem izobraževanju iz slovenščine kot drugega/tujega jezika. 



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

81 

RV 9: Ali se med strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in tistimi, ki nimajo teh 

izkušenj, pojavljajo statistično pomembne razlike v empatiji in razumevanju jezikovnih ovir 

otrok tujcev pri vključevanju v vrtec? 

Ne, večina anketirancev spodbuja jezikovno in socialno vključevanje otrok tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij v skupino.   

12. 3 Preverjanje hipotez  

H 1: Več kot ¾ strokovnih delavcev spodbuja jezikovno in socialno vključevanje otrok tujcev iz 

drugih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec. 

Binomski test 

  Kategorija N 

Dejanski 

delež 

Testni 

delež 

p (1-

tailed) 

Ali spodbujate socialno in 

jezikovno vključevanje otrok 

tujcev iz drugih kulturnih in 

jezikovnih okolij v 

vrtec/skupino? 

Skupina 1 Da 132 ,97 ,75 ,000 

Skupina 2 Ne 4 ,03     

Skupaj 

  136 1,00     

Tabela 26: Spodbujanje socialnega in jezikovnega vključevanja otrok tujcev 

Hipotezo 1, ki pravi, da več kot ¾ strokovnih delavcev spodbuja jezikovno in socialno 

vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec, na podlagi analize 

potrdim.  

Prvo hipotezo sem preverjala z binomskim testom, in sicer me je zanimalo, ali statistično 

značilno več kot ¾ anketirancev (več kot 75 %) spodbuja jezikovno in socialno vključevanje 

otrok tujcev iz drugih kulturnih okolij v vrtec. Pri vprašanju, s katerim sem to merila, ali 

anketiranci spodbujajo socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih in 

jezikovnih okolij v vrtec/skupino, sta bila možna odgovora »da« in »ne«.   

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko trdim, da je 

dejanski delež anketirancev, ki spodbujajo jezikovno in socialno vključevanje otrok tujcev iz 

drugih kulturnih okolij v vrtec (okoli 97 %), statistično značilno večji od testnega deleža (75 

%). Kot vidimo, le približno 3 % anketirancev tega ne spodbuja. Čeprav se pri strokovnih 

delavcih pojavi stiska ob seznanitvi, da se bo otrok priseljenec vključil v vrtec in ne bo poznal 

jezika večinskega prebivalstva (Perič, 2017, str. 205), rezultati kažejo na to, da strokovni 

delavci vzpostavljajo spodbudno učno okolje, kjer se otroci lažje in uspešnejše jezikovno in 
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socialno vključijo v oddelek. N. Žagar (2011, str. 7) pravi, da je vloga vzgojitelja častna, 

zajema poštenost, človeško dostojanstvo in ponos zaradi poslanstva, ki mu je dano. Vzgojitelj v 

vrtcu, ki ima vključene otroke tujce, ima pomembno odgovornost in nalogo, da prispeva k 

boljši uspešnosti otrok tujcev v vzgoji in izobraževanju (Žagar, 2011, str. 7), kar za vzgojitelje 

v vrtcih na Štajerskem lahko na podlagi rezultatov raziskave potrdim, če pogledam visok delež 

tistih, ki spodbujajo vključevanje otrok (tabela 26). 

H 2: Več kot polovica strokovnih delavcev nima ustreznih kompetenc za delo z otroki tujcev v 

vrtcu. 

Binomiski test 

  Kategorija N Dejanski delež Testni delež p. (2-tailed) 

Ali menite, da ste 

usposobljeni za 

delo z otroki tujci? 

Skupina 1 Da 37 ,28 ,50 ,000 

Skupina 2 Ne 96 ,72     

Skupaj   133 1,00     

Tabela 27: Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki tujci 

Hipotezo 2, ki pravi, da več kot polovica strokovnih delavcev nima ustreznih kompetenc za 

delo z otroki tujcev v vrtcu, na podlagi analize potrdim.  

Tudi drugo hipotezo sem preverjala z binomskim testom, in sicer me je zanimalo ali statistično 

značilno več kot polovica anketirancev (več kot 50 %) nima ustreznih kompetenc za delo z 

otroki tujci v vrtcu. Na vprašanje ali menijo, da so usposobljeni da delo z otroki tujci sta bila 

možna odgovora »da« in »ne«.   

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko trdim, da je 

dejanski delež anketirancev, ki menijo, da niso usposobljeni za delo z otroki tujci v vrtcu  (cca. 

72 %), statistično značilno večji od testnega deleža (50 %). Kot vidimo je le približno 28 % 

anketirancev usposobljenih za delo z otroki tujci. Rezultati ustrezajo mnenju D. Cankar (2011, 

str. 9), ki pravi, da je napačno pričakovanje, da bodo vzgojitelji pridobili ustrezne kompetence 

v času dodiplomskega izobraževanja, saj je razvoj zelo intenziven in se na področju 

profesionalnega udejstvovanja soočamo z novimi izzivi, predvsem zaradi izmenjave generacij 

otrok in zaradi družbenih izzivov. 

H 3: Predvidevam, da strokovni delavci uporabljajo različne strategije pri premagovanju 

jezikovnih težav. 
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  N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

SKUPAJ V25 110 2,79 ,490 1 3 

SKUPAJ V25 

  f % Veljavni % 

Veljavne enote 1 strategija 4 2,8 3,6 

2 strategiji 15 10,6 13,6 

3 strategije 91 64,5 82,7 

Skupaj 110 78,0 100,0 

Manjkajoče enote  31 22,0 
 

Skupaj 141 100,0 
 

Tabela 28: Strategije strokovnih delavcev pri premagovanju jezikovnih težav 

Hipotezo 3, ki pravi, da strokovni delavci uporabljajo različne strategije pri premagovanju 

jezikovnih težav, na podlagi analize potrdim.  

Glede na odprto anketno vprašanje V19 (kateri so po vašem mnenju preizkušeni, inovativni 

pristopi in učinkovite strategije pri učenju jezika okolja za otroka tujca), vidimo, da anketiranci 

uporabljajo različne strategije pri premagovanju jezikovnih težav (prevajanje, ponavljanje, 

pogovor, utrjevanje novih besed, igre, uporaba literature in slikovnega gradiva, splet, gibanje, 

sodelovanje s starši). Različne strategije, ki se jih poslužujejo vzgojitelji v vrtcih na Štajerskem 

so pomembne, saj prav tako V. Perič (2017, str. 205) ugotavlja, da je zato, da se otrok tujec čuti 

sprejetega, pomembno, da ga povabimo in vključimo v različne dejavnosti. Ob občutku 

sprejetosti se bo lažje prilagajal in sprostil (Perič, 2017, str. 205). 

Vidimo tudi, da v povprečju pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek s tremi 

pristopi oz. strategijami (PV = 2,79). Kar 82,7 % anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje 

»kako otroku tujcu pomagate pri lažjem vključevanju v oddelek« pomaga otroku s pomočjo 

treh različnih pristopov oz. strategij.  

H 4: Predvidevam, da strokovni delavci uporabljajo različne načine za učenje materinščine in 

učenje jezika okolja otrok tujcev. 

Hipotezo 4, ki pravi, da strokovni delavci uporabljajo različne načine za učenje materinščine in 

učenje jezika okolja otrok tujcev, na podlagi analize potrdim.  

Glede na odprto anketno vprašanje V18 (na kakšen način spodbujate učenje materinščine otrok 

tujcev), vidimo, da anketiranci uporabljajo različne načine za učenje materinščine in učenje 
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jezika okolja otrok tujcev. Anketiranci spodbujajo učenje s spodbujanjem otrok k komunikaciji 

oz. pogovoru, z razumevanjem in spoznavanjem njihove kulture, jezika, pa tudi z uporabo 

osnovnih izrazov v jeziku otroka tujca. Učenje spodbujajo tudi s pomočjo iger, s prebiranjem 

literature ter s pomočjo slikovnega gradiva. Nekateri anketiranci spodbujajo učenje 

materinščine tudi s pomočjo prevajanja besed ter z različnimi načrtovanimi ali nenačrtovanimi 

dejavnostmi, pa tudi preko gibanja in s pomočjo spleta. Vsi, vključeni v proces vzgoje in 

izobraževanja ter proces vključevanja tujcev, se morajo zavedati, kot pravi M. A. (Vižintin, 

2017, str. 90), da je jezikovno vprašanje jedro procesa vključevanja v priseljenski družbi in 

izobraževalni politiki (Vižintin, 2017, str. 90).  Rezultati kažejo na to, da se strokovni delavci 

zavedajo, kot pravi M. A. Vižintin (2017, str. 206), da tujci v okolju ne morejo aktivno 

sodelovati oz. so iz njega izključeni, če se ne naučijo jezika novega okolja, zato so raznovrstne 

spodbude in načini, ki jih uporabljajo strokovni delavci v vrtcih na Štajerskem še toliko 

pomembnejši, še posebej, kadar so individualno prilagojeni vsakemu otroku posebej.  

H 5: Med vzgojitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

vzpostavljanju učno spodbudnega okolja za uspešno vključevanje otrok tujcev v oddelek. 

Hipotezo 5, ki pravi, da se med vzgojitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično 

pomembne razlike v vzpostavljanju učno spodbudnega okolja za uspešno vključevanje otrok 

tujcev v oddelek, na podlagi analize le delno potrdim.  

Hipotezo 5 sem preverjala s pomočjo analize variance ANOVA, in sicer sem pred testiranjem 

hipoteze našo neodvisno spremenljivko »delovna doba«, ki je bila merjena na številski lestvici 

rekodirala tako, da sem ustvarila štiri kategorije. Anketirance sem glede na delovno dobo 

razdelila v naslednje kategorije: 

– do 5 let delovne dobe (22,4 %), 

– od 6 do 10 let delovne dobe (27,6 %), 

– od 11 do 15 let delovne dobe (18,7 %), 

– 16 let delovne dobe in več (31,3 %). 

Test homogenosti (enakosti) varianc 

  

Levenova 

statistika df1 df2 p 

V skupini je poskrbljeno, da so osnovne informacije o delovanju 

skupine dostopne tudi v drugih jezikih in ne le slovenskem. 
,936 3 98 ,426 

Pred uvajanjem otroka tujcev v vrtec njegovim staršem ,603 3 93 ,615 
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predstavimo način dela v vrtcu (kako poteka dan). 

Starše tujce povabimo, da nam napišejo osnovne izraze v 

njihovem jeziku. 
2,314 3 93 ,081 

Ob vstopu v oddelek starši in otroci lahko opazijo zapise v 

različnih jezikih. 
,431 3 93 ,731 

Otroke seznanimo z različnimi kulturami in jeziki, ki jim 

pripadajo otroci iz naše skupine. 
,918 3 93 ,435 

V vrtčevski knjižnici je tudi otroška literatura v maternih jezikih 

naših otrok. 
1,301 3 92 ,279 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku doma berejo knjige v 

maternem jeziku. 
1,899 3 93 ,135 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku doma berejo knjige v 

slovenskem jeziku. 
1,572 3 91 ,202 

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev povabimo 

svetovalno delavko v skupino, da svetuje, kako delovati. 
1,471 3 92 ,228 

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev njihove starše 

povabimo na pogovor, da skupaj iščemo rešitve. 
1,522 3 92 ,214 

Otroci tujcev zahtevajo praviloma več pozornosti kot slovenski 

otroci. 
1,285 3 90 ,284 

Tabela 29: Razlike med vzgojitelji z različno delovno v vzpostavljanju učno spodbudnega 

okolja za uspešno vključevanje otrok tujcev v oddelek 

Najprej sem s pomočjo Levenovega testa ugotavljala ali so variance po posameznih kategorijah 

pri določeni trditvi homogene. Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je v vseh primerih 

(pri 11 trditvah) večja od 0,05 lahko rečem, da so variance homogene, zato v nadaljevanju o 

razlikah glede na delovno dobo lahko sklepam na podlagi statistične značilnosti ANOVE.   

ANOVA 

  

Seštevek 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F p. 

V skupini je poskrbljeno, da so 

osnovne informacije o delovanju 

skupine dostopne tudi v drugih 

jezikih in ne le slovenskem. 

Med skupinami 12,299 3 4,100 2,635 ,054 

Znotraj skupin 152,455 98 1,556     

Skupaj 
164,755 101       



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

86 

Pred uvajanjem otroka tujcev v vrtec 

njegovim staršem predstavimo način 

dela v vrtcu (kako poteka dan). 

Med skupinami ,238 3 ,079 ,096 ,962 

Znotraj skupin 76,731 93 ,825     

Skupaj 76,969 96       

Starše tujce povabimo, da nam 

napišejo osnovne izraze v njihovem 

jeziku. 

Med skupinami 10,921 3 3,640 3,343 ,023 

Znotraj skupin 101,265 93 1,089     

Skupaj 112,186 96       

Ob vstopu v oddelek starši in otroci 

lahko opazijo zapise v različnih 

jezikih. 

Med skupinami 10,527 3 3,509 2,313 ,081 

Znotraj skupin 141,102 93 1,517     

Skupaj 151,629 96       

Otroke seznanimo z različnimi 

kulturami in jeziki, ki jim pripadajo 

otroci iz naše skupine. 

Med skupinami 7,241 3 2,414 3,371 ,022 

Znotraj skupin 66,594 93 ,716     

Skupaj 73,835 96       

V vrtčevski knjižnici je tudi otroška 

literatura v maternih jezikih naših 

otrok. 

Med skupinami 3,200 3 1,067 ,435 ,728 

Znotraj skupin 225,425 92 2,450     

Skupaj 228,625 95       

Starše otrok tujcev spodbujamo, da 

otroku doma berejo knjige v 

maternem jeziku. 

Med skupinami ,559 3 ,186 ,205 ,893 

Znotraj skupin 84,472 93 ,908     

Skupaj 85,031 96       

Starše otrok tujcev spodbujamo, da 

otroku doma berejo knjige v 

slovenskem jeziku. 

Med skupinami 8,009 3 2,670 1,086 ,359 

Znotraj skupin 223,738 91 2,459     

Skupaj 231,747 94       

Pri soočanju z jezikovnimi težavami 

otrok tujcev povabimo svetovalno 

delavko v skupino, da svetuje, kako 

delovati. 

Med skupinami ,483 3 ,161 ,228 ,877 

Znotraj skupin 65,006 92 ,707     

Skupaj 
65,490 95       

Pri soočanju z jezikovnimi težavami 

otrok tujcev njihove starše povabimo 

na pogovor, da skupaj iščemo 

rešitve. 

Med skupinami 1,067 3 ,356 ,686 ,563 

Znotraj skupin 47,673 92 ,518     

Skupaj 
48,740 95       

Otroci tujcev zahtevajo praviloma 

več pozornosti kot slovenski otroci. 

Med skupinami 9,157 3 3,052 2,084 ,108 

Znotraj skupin 131,822 90 1,465     

Skupaj 140,979 93       
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Tabela 30:  Razlike v mnenju anketirancev glede na delovno dobo pri strinjanju s trditvami v 

anketi 

Razlike v mnenju anketirancev se glede na delovno dobo pojavljajo pri strinjanju s trditvijo, da 

starše tujce povabijo, da jim napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku (p = 0,023), in pri 

strinjanju s trditvijo, da otroke seznanijo z različnimi kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci 

iz njihove skupine (p = 0,022), saj je vrednost statistične značilnosti v teh dveh primerih manjša 

od 0,05. Pri preostalih trditvah pa glede na delovno dobo anketirancev ne ugotovimo statistično 

značilnih razlik v strinjajo s posamezno trditvijo (p > 0,05).  

Opisna statistika 

  N PV SD 

Standar. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja za 

povprečje 

Minimum Maksimum 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

V skupini je 

poskrbljeno, 

da so osnovne 

informacije o 

delovanju 

skupine 

dostopne tudi 

v drugih 

jezikih in ne le 

slovenskem. 

5 let in 

manj 
18 2,72 1,179 ,278 2,14 3,31 1 4 

Od 6 do 

10 let 
29 2,97 1,180 ,219 2,52 3,41 1 4 

Od 11 

do 15 

let 

22 3,09 1,411 ,301 2,47 3,72 1 5 

16 let in 

več 
33 2,24 1,226 ,213 1,81 2,68 1 5 

Skupaj 102 2,72 1,277 ,126 2,46 2,97 1 5 

Pred 

uvajanjem 

otroka tujcev v 

vrtec 

njegovim 

staršem 

predstavimo 

način dela v 

5 let in 

manj 
18 4,17 ,985 ,232 3,68 4,66 1 5 

Od 6 do 

10 let 
28 4,04 ,922 ,174 3,68 4,39 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 4,09 ,811 ,173 3,73 4,45 1 5 

16 let in 29 4,14 ,915 ,170 3,79 4,49 1 5 
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vrtcu (kako 

poteka dan). 

več 

Skupaj 97 4,10 ,895 ,091 3,92 4,28 1 5 

Starše tujce 

povabimo, da 

nam napišejo 

osnovne izraze 

v njihovem 

jeziku. 

5 let in 

manj 
18 3,72 1,127 ,266 3,16 4,28 1 5 

Od 6 do 

10 let 
28 3,46 1,138 ,215 3,02 3,91 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 4,00 ,816 ,174 3,64 4,36 2 5 

16 let in 

več 
29 3,10 1,047 ,194 2,71 3,50 1 5 

Skupaj 97 3,53 1,081 ,110 3,31 3,74 1 5 

Ob vstopu v 

oddelek starši 

in otroci lahko 

opazijo zapise 

v različnih 

jezikih. 

5 let in 

manj 
18 2,61 1,290 ,304 1,97 3,25 1 5 

Od 6 do 

10 let 
28 3,11 1,197 ,226 2,64 3,57 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 3,41 1,182 ,252 2,89 3,93 1 5 

16 let in 

več 
29 2,62 1,265 ,235 2,14 3,10 1 5 

Skupaj 97 2,94 1,257 ,128 2,68 3,19 1 5 

Otroke 

seznanimo z 

različnimi 

kulturami in 

jeziki, ki jim 

pripadajo 

otroci iz naše 

skupine. 

5 let in 

manj 
18 4,39 ,778 ,183 4,00 4,78 2 5 

Od 6 do 

10 let 
28 3,75 ,928 ,175 3,39 4,11 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 4,18 ,588 ,125 3,92 4,44 3 5 

16 let in 

več 
29 3,72 ,960 ,178 3,36 4,09 1 5 

Skupaj 97 3,96 ,877 ,089 3,78 4,14 1 5 

V vrtčevski 5 let in 18 2,50 1,618 ,381 1,70 3,30 1 5 
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knjižnici je 

tudi otroška 

literatura v 

maternih 

jezikih naših 

otrok. 

manj 

Od 6 do 

10 let 
28 2,82 1,679 ,317 2,17 3,47 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 2,91 1,411 ,301 2,28 3,53 1 5 

16 let in 

več 
28 2,50 1,528 ,289 1,91 3,09 1 5 

Skupaj 96 2,69 1,551 ,158 2,37 3,00 1 5 

Starše otrok 

tujcev 

spodbujamo, 

da otroku 

doma berejo 

knjige v 

maternem 

jeziku. 

5 let in 

manj 
18 4,39 ,698 ,164 4,04 4,74 3 5 

Od 6 do 

10 let 
28 4,21 1,197 ,226 3,75 4,68 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 4,18 ,853 ,182 3,80 4,56 2 5 

16 let in 

več 
29 4,31 ,891 ,165 3,97 4,65 2 5 

Skupaj 97 4,27 ,941 ,096 4,08 4,46 1 5 

Starše otrok 

tujcev 

spodbujamo, 

da otroku 

doma berejo 

knjige v 

slovenskem 

jeziku. 

5 let in 

manj 
17 2,88 1,764 ,428 1,98 3,79 1 5 

Od 6 do 

10 let 
27 2,15 1,486 ,286 1,56 2,74 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 2,32 1,555 ,332 1,63 3,01 1 5 

16 let in 

več 
29 2,72 1,533 ,285 2,14 3,31 1 5 

Skupaj 95 2,49 1,570 ,161 2,17 2,81 1 5 

Pri soočanju z 

jezikovnimi 

težavami otrok 

tujcev 

5 let in 

manj 
18 4,44 ,705 ,166 4,09 4,79 3 5 

Od 6 do 

10 let 
28 4,50 ,638 ,121 4,25 4,75 3 5 
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povabimo 

svetovalno 

delavko v 

skupino, da 

svetuje, kako 

delovati. 

Od 11 

do 15 

let 

22 4,45 ,739 ,157 4,13 4,78 3 5 

16 let in 

več 
28 4,32 1,124 ,212 3,89 4,76 1 5 

Skupaj 96 4,43 ,830 ,085 4,26 4,60 1 5 

Pri soočanju z 

jezikovnimi 

težavami otrok 

tujcev njihove 

starše 

povabimo na 

pogovor, da 

skupaj iščemo 

rešitve. 

5 let in 

manj 
18 4,78 ,428 ,101 4,57 4,99 4 5 

Od 6 do 

10 let 
28 4,50 ,694 ,131 4,23 4,77 3 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 4,55 ,800 ,171 4,19 4,90 2 5 

16 let in 

več 
28 4,68 ,819 ,155 4,36 5,00 1 5 

Skupaj 96 4,61 ,716 ,073 4,47 4,76 1 5 

Otroci tujcev 

zahtevajo 

praviloma več 

pozornosti kot 

slovenski 

otroci. 

5 let in 

manj 
17 3,29 1,213 ,294 2,67 3,92 1 5 

Od 6 do 

10 let 
28 3,64 1,224 ,231 3,17 4,12 1 5 

Od 11 

do 15 

let 

22 3,77 ,973 ,207 3,34 4,20 1 5 

16 let in 

več 
27 3,00 1,359 ,261 2,46 3,54 1 5 

Skupaj 94 3,43 1,231 ,127 3,17 3,68 1 5 

Tabela 31: Razlike v mnenju anketirancev glede na delovno dobo pri strinjanju s trditvami 

Glede na vrednost povprečja ugotovim, da se s trditvijo, da starše tujce povabijo, da jim 

napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku, najbolj strinjajo anketiranci z 11 do 15 let delovne 

dobe (PV = 4,00), najmanj pa anketiranci z 16 leti delovne dobe ali več (PV = 3,10). S trditvijo, 

da otroke seznanijo z različnimi kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci iz njihove skupine, 

pa se najbolj strinjajo anketiranci z do 5 let delovne dobe (PV = 4,39), najmanj pa se s to 
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trditvijo strinjajo anketiranci z med 6 in 10 let delovne dobe (PV = 3,75) in tisti s 16 let delovne 

dobe in več (PV = 3,72).  

H 6: Med različno starimi vzgojitelji se pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, kako 

pomagajo otroku tujcu, da bi se čim lažje vključil v oddelek. 

Hipotezo 6, ki pravi, da se med različno starimi vzgojitelji pojavljajo statistično pomembne 

razlike v tem, kako pomagajo otroku tujcu, da bi se čim lažje vključil v oddelek, na podlagi 

analize delno potrdim. Razlike med anketiranci glede na starost obstajajo samo pri ogledu 

risanke v jeziku otroka tujca.  

Hipotezo 6 sem preverjala s pomočjo hi-kvadrat testa. Pred testiranjem hipoteze pa sem 

neodvisno spremenljivko »starost anketirancev«, ki je bila merjena na številski lestvici, 

rekodirala tako, da sem ustvarila tri kategorije. Anketirance sem glede na starost razdelila v 

naslednje tri kategorije: 

– 30 let ali manj (25,9 %), 

– od 31 do 40 let (43,9 %), 

– 41 let in več (30,2 %). 

  

Starost 

Skupaj 

30 let ali 

manj 

Od 31 do 

40 let 

41 let in 

več 

Napisi, pozdravi v jeziku 

otroka tujca 

ni izbran f 12 37 20 69 

%  52,2 69,8 58,8 62,7 

izbran f 11 16 14 41 

%  47,8 30,2 41,2 37,3 

Skupaj f 23 53 34 110 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 2,455
a
 2 ,293 

Kulbackov preizkus 2,455 2 ,293 

N 110     

a: 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

8,57.  
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Tabela 32: Razlike glede na starost anketirancev v tem ,ali pomagajo otroku tujcu pri lažjem 

vključevanju v oddelek z napisi in pozdravi v jeziku otroka tujca  

Glede na starost anketirancev ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali anketiranci 

pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z napisi in pozdravi v jeziku otroka 

tujca (p = 0,293). Večina anketirancev ne glede na starost tega ne počne (62,7 %). Rezultat 

ankete me je presenetil, saj se glede na raziskavo vzgojitelji v štajerskih vrtcih trudijo na 

različne načine in z različnimi strategijami za uspešno vključevanje otrok v vrtec, pa vendar ne 

na način, da bi uporabili napis, pozdrav v jeziku otroka tujca, kar bi tujce lahko še dodatno 

motiviralo, predvsem pa bi lažje premagali stisko in strah ob uvajanju. Starši in otroci bi lahko 

tako pridobili občutek sprejetosti in topline.  

Kontingenčna tabela 

  

Starost 

Skupaj 30 let ali manj 

Od 31 do 40 

let 

41 let 

in 

več 

Didaktične igre za 

utrjevanje novih besed 

ni 

izbran 

f 4 10 10 24 

%  17,4 18,9 29,4 21,8 

izbran f 19 43 24 86 

%  82,6 81,1 70,6 78,2 

Skupaj f 23 53 34 110 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 1,684
a
 2 ,431 

Kulbackov preizkus 1,627 2 ,443 

N 110     

a: 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

5,02. 

Tabela 33: Razlike glede na starost anketirancev v tem, ali pomagajo otroku tujcu pri lažjem 

vključevanju v oddelek z didaktičnimi igrami za utrjevanje novih besed 

Glede na starost anketirancev prav tako ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali 

anketiranci pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z didaktičnimi igrami za 
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utrjevanje novih besed (p = 0,431). Večina anketirancev ne glede na starost to počne (78,2 %) 

pri vključevanju otroka tujca v oddelek.  

Kontingenčna tabela 

  

Starost 

Skupaj 

30 let ali 

manj 

Od 31 do 40 

let 

41 let in 

več 

Ogled risanke v jeziku otroka 

tujca 

ni 

izbran 

f 16 49 27 92 

%  69,6 92,5 79,4 83,6 

izbran f 7 4 7 18 

%  30,4 7,5 20,6 16,4 

Skupaj f 23 53 34 110 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 6,781
a
 2 ,034 

Kulbackov preizkus 6,839 2 ,033 

N 110     

a. 1 celica(16,7%) nima pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

3,76. 

Tabela 34: Razlike glede na starost anketirancev  v tem,  ali pomagajo otroku tujcu pri lažjem 

vključevanju v oddelek z ogledi risanke v jeziku otroka tujca 

Glede na starost anketirancev pa obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali anketiranci 

pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z ogledi risanke v jeziku otroka tujca 

(p = 0,034). Vidimo, da to v največji meri počnejo anketiranci, stari do 30 let (30,4 %), v  

nekoliko manjši meri anketiranci, stari 41 let in več (20,6 %). Med tistimi, starimi od 31 do 40 

let, pa to počne le 7,5 % anketirancev.  

Kontingenčna tabela 

  

Starost 

Skupaj 

30 let ali 

manj 

Od 31 do 40 

let 

41 let in 

več 

Branje/ogled knjige v 

jeziku otroka tujca 

ni 

izbran 

f 7 12 13 32 

%  30,4 22,6 38,2 29,1 
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izbran f 16 41 21 78 

%  69,6 77,4 61,8 70,9 

Skupaj f 23 53 34 110 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 2,467
a
 2 ,291 

Kulbackov preizkus 2,451 2 ,294 

N 110     

a: 0 Celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

6,69. 

Tabela 35: Razlike glede na starost anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku tujcu 

pri lažjem vključevanju v oddelek z branjem ali ogledi knjige v jeziku otroka tujca 

Glede na starost anketirancev tudi ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali anketiranci 

pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z branjem ali ogledi knjige v jeziku 

otroka tujca (p = 0,291). Večina anketirancev ne glede na starost to počne (70,9 %) pri 

vključevanju otroka tujca v oddelek, kar povezujem s tem, da se strokovni delavci zavedajo 

večplastnosti in pomena branja za vse otroke, tudi otroke tujce. 

Kontingenčna tabela 

  

Starost 

Skupaj 

30 let ali 

manj 

Od 31 do 40 

let 41 let in več 

Izražanje preko 

gibanja 

ni izbran f 9 11 8 28 

%  39,1 20,8 23,5 25,5 

izbran f 14 42 26 82 

%  60,9 79,2 76,5 74,5 

Skupaj f 23 53 34 110 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df P 

Hi kvadrat 2,950
a
 2 ,229 

Kulbackov preizkus 2,778 2 ,249 



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

95 

N 110     

a. 0 celic (0,0%) nima pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

5,85. 

Tabela 36: Razlike glede na starost anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku tujcu 

pri lažjem vključevanju v oddelek z izražanje z gibanjem  

Glede na starost anketirancev prav tako ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali 

anketiranci pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z izražanjem z gibanjem 

(p = 0,229). Večina anketirancev ne glede na starost to počne pri vključevanju otroka tujca v 

oddelek (74,5 %).  

H 7: Med vzgojitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

tem, kako otroku tujcu pomagajo premagovati jezikovne ovire. 

Hipotezo 7, ki pravi, da se med vzgojitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično 

pomembne razlike v tem, kako otroku tujcu pomagajo premagovati jezikovne ovire, na podlagi 

analize delno potrdim. Razlike glede na izobrazbo se pojavljajo samo pri pomoči otrokom 

tujcem pri vključevanju v oddelek s pomočjo izražanja z gibanjem (p < 0,05). 

Tudi hipotezo 7 sem preverjala s pomočjo hi-kvadrat testa.  

  

Izobrazba 

Skup

aj 

V. stopnja 

(gimnazijsko, 

srednje 

poklicno-

tehniško 

izobraževanje, 

srednje tehniško 

oz. drugo 

strokovno 

izobraževanje) 

VI/1. 

stopnja 

(višješolsk

i program 

(do 1994), 

višješolski 

strokovni 

program) 

VII/1. 

stopnja 

(specializaci

ja po 

višješolskem 

programu, 

visokošolski 

strokovni 

programi; 

visokošolski 

strokovni in 

univerzitetni 

program 1. 

bolonjske 

stopnje) 

VII/2. stopnja 

(specializacija po 

visokošolskem 

strokovnem 

programu, 

univerzitetni 

program, magisterij 

stroke 2. bolonjske 

stopnje) 
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Napisi, 

pozdra

vi v 

jeziku 

otroka 

tujca 

ni 

izbran 

f 26 3 37 2 68 

%  68,4 42,9 61,7 50,0 62,4 

izbran f 12 4 23 2 41 

%  

31,6 57,1 38,3 50,0 37,6 

Skupaj f 38 7 60 4 109 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 2,002
a
 3 ,572 

Kulbackov preizkus 1,964 3 ,580 

N 109     

a: 4 celice (50,0 %) nimajo pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 1,50. 

Tabela 37: Razlike glede na izobrazbo anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku 

tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z napisi in pozdravi v jeziku otroka tujca 

Glede na izobrazbo anketirancev ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali anketiranci 

pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z napisi in pozdravi v jeziku otroka 

tujca (p = 0,580). Večina anketirancev ne glede na izobrazbo tega ne počne (62,4 %).  

  

Izobrazba 

Skup

aj 

V. stopnja 

(gimnazijsko

, srednje 

poklicno-

tehniško 

izobraževanj

e, srednje 

tehniško oz. 

drugo 

strokovno 

izobraževanj

e) 

VI/1. stopnja 

(višješolski 

program (do 

1994), 

višješolski 

strokovni 

program) 

VII/1. 

stopnja 

(specializacij

a po 

višješolskem 

programu, 

visokošolski 

strokovni 

programi; 

visokošolski 

strokovni in 

univerzitetni 

VII/2. 

stopnja 

(specializacij

a po 

visokošolske

m 

strokovnem 

programu, 

univerzitetni 

program, 

magisterij 

stroke 2. 
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program 1. 

bolonjske 

stopnje) 

bolonjske 

stopnje) 

Didaktične 

igre za 

utrjevanje 

novih 

besed 

ni 

izbra

n 

f 8 0 15 1 24 

%  
21,1 0,0 25,0 25,0 22,0 

izbra

n 

f 30 7 45 3 85 

%  78,9 100,0 75,0 75,0 78,0 

Skupaj f 38 7 60 4 109 

%  100, 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 2,328
a
 3 ,507 

Kulbackov preizkus 3,824 3 ,281 

N 109     

a: 3 celice (37,5 %) nimajo pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je ,88. 

Tabela 38: Razlike glede na izobrazbo anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku 

tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z didaktičnimi igrami 

Glede na izobrazbo anketirancev prav tako ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali 

anketiranci pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z didaktičnimi igrami za 

utrjevanje novih besed (p = 0,281). Večina anketirancev ne glede na izobrazbo to počne (78,0 

%) pri vključevanju otroka tujca v oddelek.  

Kontingenčna tabela 

  

Izobrazba 

Skupaj 

V. stopnja 

(gimnazijsko, 

srednje 

poklicno-

tehniško 

izobraževanje, 

srednje tehniško 

VI/1. 

stopnja 

(višješolski 

program (do 

1994), 

višješolski 

strokovni 

VII/1. stopnja 

(specializacija 

po višješolskem 

programu, 

visokošolski 

strokovni 

programi; 

VII/2. stopnja 

(specializacija 

po 

visokošolskem 

strokovnem 

programu, 

univerzitetni 
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oz. drugo 

strokovno 

izobraževanje) 

program) visokošolski 

strokovni in 

univerzitetni 

program 1. 

bolonjske 

stopnje) 

program, 

magisterij stroke 

2. bolonjske 

stopnje) 

Ogled 

risanke 

v 

jeziku 

otroka 

tujca 

ni 

izbran 

f 33 6 51 1 91 

%  86,8 85,7 85,0 25,0 83,5 

izbran f 5 1 9 3 18 

%  

13,2 14,3 15,0 75,0 16,5 

Skupaj f 38 7 60 4 109 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 10,360
a
 3 ,016 

Kulbackov preizkus 7,126 3 ,068 

N 109     

a: 3 celice (37,5 %) nimajo pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je ,66. 

Tabela 39: Razlike glede na izobrazbo anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku 

tujcu pri lažjem vključevanju z ogledom risanke v jeziku otroka 

Glede na izobrazbo anketirancev tudi ne ugotovim statistično značilnih razlik v tem, ali 

anketiranci pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z ogledi risanke v jeziku 

otroka tujca (p = 0,068). Večina anketirancev ne glede na izobrazbo tega ne počne (83,5 %) pri 

vključevanju otroka tujca v oddelek.  

Kontingenčna tabela 

  

Izobrazba 

Skupaj 

V. stopnja 

(gimnazijsko, 

srednje 

poklicno-

VI/1. 

stopnja 

(višješolski 

program 

VII/1. stopnja 

(specializacija 

po 

višješolskem 

VII/2. stopnja 

(specializacija 

po 

visokošolskem 
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tehniško 

izobraževanje, 

srednje 

tehniško oz. 

drugo 

strokovno 

izobraževanje) 

(do 1994), 

višješolski 

strokovni 

program) 

programu, 

visokošolski 

strokovni 

programi; 

visokošolski 

strokovni in 

univerzitetni 

program 1. 

bolonjske 

stopnje) 

strokovnem 

programu, 

univerzitetni 

program, 

magisterij 

stroke 2. 

bolonjske 

stopnje) 

Branje/ogled 

knjige v 

jeziku 

otroka tujca 

ni 

izbran 

f 8 3 19 2 32 

%  21,1 42,9 31,7 50,0 29,4 

izbran f 30 4 41 2 77 

%  78,9 57,1 68,3 50,0 70,6 

Skupaj f 38 7 60 4 109 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 2,855
a
 3 ,415 

Kulbackov preizkus 2,821 3 ,420 

N 109     

a: 4 celice (50,0 %) nimajo pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 1,17. 

Tabela 40: Razlike glede na izobrazbo anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku 

tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z branjem /ogledi knjig v jeziku otroka 

Glede na izobrazbo anketirancev tudi ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali 

anketiranci pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z branjem ali ogledi 

knjige v jeziku otroka tujca (p = 0,420). Večina anketirancev ne glede na izobrazbo to počne pri 

vključevanju otroka tujca v oddelek (70,6 %).  

Kontingenčna tabela 

  

Izobrazba 

Skupaj V. stopnja VI/1. VII/1. stopnja VII/2. stopnja 
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(gimnazijsko, 

srednje 

poklicno-

tehniško 

izobraževanje, 

srednje tehniško 

oz. drugo 

strokovno 

izobraževanje) 

stopnja 

(višješolski 

program 

(do 1994), 

višješolski 

strokovni 

program) 

(specializacija 

po 

višješolskem 

programu, 

visokošolski 

strokovni 

programi; 

visokošolski 

strokovni in 

univerzitetni 

program 1. 

bolonjske 

stopnje) 

(specializacija 

po 

visokošolskem 

strokovnem 

programu, 

univerzitetni 

program, 

magisterij stroke 

2. bolonjske 

stopnje) 

Izražanje 

preko 

gibanja 

ni 

izbran 

f 13 4 8 3 28 

%  34,2 57,1 13,3 75,0 25,7 

izbran f 25 3 52 1 81 

%  65,8 42,9 86,7 25,0 74,3 

Skupaj f 38 7 60 4 109 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 14,967
a
 3 ,002 

Kulbackov preizkus 14,205 3 ,003 

N 109     

a: 3 celice (37,5 %) nimajo pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 1,03. 

Tabela 41: Razlike glede na izobrazbo anketirancev v tem, ali anketiranci pomagajo otroku 

tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z izražanjemz gibanjem 

Glede na izobrazbo anketirancev pa ugotovim, da obstajajo statistično značilne razlike v tem, 

ali anketiranci pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek z izražanjem z 

gibanjem (p = 0,003). Vidimo, da to v največji meri počnejo anketiranci z VII/1. stopnjo (86,7 

%), v nekoliko manjši meri anketiranci z V. stopnjo (65,8 %) in anketiranci z VI/1. stopnjo 

(42,9 %). Med anketiranci z VII/2. stopnjo pa to počne le 25 % anketirancev. 
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H 8: Med strokovnimi delavci, ki imajo otroke tujce v skupini, in tistimi, ki nimajo otrok tujcev 

v skupini, se pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o potrebi po dodatnem 

izobraževanju iz slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Hipotezo 8, ki pravi, da se med strokovnimi delavci, ki imajo otroke tujce v skupini, in tistimi, 

ki nimajo otrok tujcev v skupini, pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o potrebi po 

dodatnem izobraževanju iz slovenščine kot drugega/tujega jezika, na podlagi analize potrdim.  

Tudi hipotezo 8 sem preverjala s pomočjo hi-kvadrat testa.  

Kontingenčna tabela 

  

Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka tujca? 

Skupaj Da Ne 

Ali menite, da je 

potrebno vzgojitelje 

dodatno izobraževati 

iz slovenščine kot 

drugega/tujega jezika? 

Da f 87 12 99 

%  80,6 46,2 73,9 

Ne f 21 14 35 

%  
19,4 53,8 26,1 

Skupaj f 108 26 134 

%  100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df P 

Hi kvadrat 12,852
a
 1 ,000 

Kulbackov preizkus 11,621 1 ,001 

N 134     

a: 0 celic (0,0 %) nima pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 

6,79. 

Tabela 42: Razlike med strokovnimi delavci, ki imajo otroke tujce v skupini, in tistimi, ki 

nimajo otrok tujcev v skupini, v mnenju o potrebi po dodatnem izobraževanju iz slovenščine 

kot drugega/tujega jezika 

Glede na to, ali imajo anketiranci v skupini otroka tujca ali ne, obstaja statistično značilna 

razlika v tem, kaj menijo o dodatnem izobraževanju iz slovenščine kot drugega/ tujega jezika (p 

= 0,000). Med tistimi, ki imajo ali so v oddelku že imeli vključenega otroka tujca, jih kar 80,6 

% meni, da je potrebno vzgojitelje dodatno izobraževati iz slovenščine kot drugega tujega 

jezika. Med tistimi, ki otroka tujca še niso imeli v oddelku, pa je takšnih, ki menijo, da je 
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dodatno izobraževanje potrebno le 46,2 %.  Iz tega lahko sklepam, da vzgojitelji, ki imajo 

izkušnje z otroki tujci, poznajo težave ob vključevanju otrok v oddelek, zato tudi bolj čutijo 

potrebo po znanju in izobraževanju, saj imajo izkušnje, da to potrebujejo. 

H 9: Med strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in tistimi, ki nimajo teh 

izkušenj, se pojavljajo statistično pomembne razlike v empatiji in razumevanju jezikovnih ovir 

otrok pri vključevanju v vrtec. 

Hipotezo 9, ki pravi, da se med strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in 

tistimi, ki nimajo teh izkušenj, pojavljajo statistično pomembne razlike v empatiji in 

razumevanju jezikovnih ovir otrok pri vključevanju v vrtec, na podlagi analize ovržem.  

Tudi hipotezo 9 sem preverjala s pomočjo hi-kvadrat testa.  

Kontingenčna tabela 

  

Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka 

tujca? 

Skupaj Da Ne 

Ali spodbujate socialno 

in jezikovno 

vključevanje otrok 

tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih 

okolij v vrtec/skupino? 

Da f 106 25 131 

%  98,1 92,6 97,0 

Ne f 2 2 4 

%  

1,9 7,4 3,0 

Skupaj f 108 27 135 

%  100,0 100,0 100,0 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost df p 

Hi kvadrat 2,319
a
 1 ,128 

Kulbackov preizkus 1,855 1 ,173 

N 135     

a: 2 celici (50,0 %) nimata pričakovane vrednosti manjše od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je  ,80. 

Tabela 43: Razlike Med strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in tistimi, ki 

nimajo teh izkušenj, v empatiji in razumevanju jezikovnih ovir otrok pri vključevanju v vrtec 
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Glede na to, ali imajo/so imeli anketiranci v skupini otroka tujca ali ne, ne obstajajo statistično 

značilne razlike v spodbujanju socialnega in jezikovnega vključevanja otrok tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec/skupino (p = 0,173). Ne glede na to, ali imajo/so imeli 

anketiranci v oddelku otroka tujca ali ne, jih večina spodbuja socialno in jezikovno 

vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec/skupino (97,0 %). 

 

13 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Tudi strokovni delavci v vrtcih na Štajerskem se srečujejo z jezikovno in s kulturno pestrostjo, 

zato sem se v raziskavi osredotočila na težave in ovire otrok tujcev. Zanimalo me je, kako se 

soočajo z jezikovnimi ovirami pri vključevanju otrok tujcev v vrtec. Presenetil me je rezultat, ki 

kaže, da večina anketirancev meni, da niso usposobljeni za delo z otroki tujci (72,2 %) in v 

skladu s tem rezultatom 89,7 % anketirancev meni, da se kaže potreba po dodatnem 

strokovnem izpopolnjevanju, iskanju drugačnih didaktičnih pristopov in novih rešitev s 

področja medkulturne vzgoje in izobraževanja, prav tako večina anketiranih vzgojiteljev meni, 

da je potrebno vzgojitelje dodatno izobraziti iz slovenščine kot drugega/tujega jezika (74,1 %). 

Sodobna družba je zelo raznolika tako kulturno kot jezikovno. S tem so postali tudi vrtci zelo 

raznoliki, saj so vanj vključeni različni otroci: otroci tujci, otroci s posebnimi potrebami ali 

enostavno drugačni otroci. D. Motik in I. Veljić (2006, str. 19, 20) pravita, da sodobni pristop 

vzgoje poudarja interakcijsko-komunikacijski vidik, katerega vrednost predstavljajo stiki med 

otroki in stiki vzgojitelja z otroki. Ozaveščanje in spodbujanje medkulturne komunikacije je 

dolgotrajen proces, ki vključuje primerne vsebine, dejavnosti in znanja o različnih kulturah. B. 

Baloh (2015, str. 201) ugotavlja, da je sodobni vzgojitelj v sodobni družbi, kjer tradicionalne 

metode dela ne zadovoljujejo več potreb vseh, v novi situaciji, sokreator izobraževanja, 

promotor neodvisnosti mišljenja, reševanja problemov, kritičnega presojanja, sprejemanja 

odgovornosti in konstruktivnega obvladovanja čustev ter kreativnosti. Da je sodoben vzgojitelj 

lahko kreator sodobnega vzgojnega procesa, da se čuti sposoben in je lahko zato tudi uspešen, 

se zmore in hoče odzivati na dejansko stanje v oddelku in v okolju, mora razvijati svoje 

pedagoške kompetence, poskrbeti za spretnosti in specialna znanja, za podajanje in širjenje ter 

najti izzive in rešitve, ki jih zahtevajo raznolike potrebe otrok (Grah, 2013, str. 201). Avtorica 

J. Grah (prav tam) poudarja, da je potrebno za resnično učenje to, da vzgojitelji pridobijo 

izkušnje in znanje za spremembo odnosa z otroki. Tudi I. Bohte (2011, str. 27) se strinja, da je 
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vzgojitelj v vrtcu tisti, ki mora vlagati v znanje, v kulturo dialoga in komunikacijo, bogastvo 

odnosov in različnosti, ozaveščanje in izražanje. Tako tudi velika večina (97,1 %) anketirancev, 

zajetih v raziskavo, meni, da spodbuja socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec/skupino in da so uspešni pri vključevanju otroka tujca v 

načrtovane in spontane igralne dejavnosti (83,2 %), velika večina (94,1 %) prepozna pri svojem 

delu z otroki tujci njihov napredek na področju kognitivnega, govorno jezikovnega, socialnega 

in emocionalnega razvoja, ob tem pa največ anketirancev meni, da gibanje omogoča 

najučinkovitejšo vključevanje otrok (73,9 %), sledi jezik (41,7 %), nato družba (33,9 %).  

Z raziskavo sem ugotovila, da anketiranci menijo, da ima najpomembnejšo vlogo pri 

vključevanju otroka tujca v oddelek vzgojitelj, sledijo starši, nato vrstniki in da ima najmanj 

pomembno vlogo okolje. Vloga vzgojitelja pri vključevanju otrok tujcev je izjemno 

pomembna. Prav tako I. Haramija (2017, str. 220) poudarja, da je pomembno, kako vzgojitelj 

usmerja in spodbuja z igro ter načrtovanimi dejavnostmi k učenju jezika. Otrokovo 

reproduciranje govora je odvisno od tega, kakšna je kvaliteta slišanega jezika, kako ga sliši in 

koliko ga sliši. V govorno spodbudnem okolju se bodo njegove komunikacijske sposobnosti 

hitreje in bolje razvijale (prav tam), za kar pa je v vrtcu avtonomija in odgovornost vzgojitelja. 

Okolje, v katerem se otrok tujec razvija in raste, mora otroka usmerjati v jezikovno-simbolično 

razlaganje sveta  (Haramija, 2017, str. 221). 

Več kot polovica anketirancev meni, da se jezikovne težave otrok tujcev najbolj opazijo pri 

načrtovanih dejavnostih (68,5 %), 25,0 % opazi največ težav pri dnevni rutini, 6,5 % 

anketirancev pa jezikovne težave opazi pri spontanih, nenačrtovanih dejavnostih.    

Z empirično raziskavo sem prav tako želela ugotoviti vpliv starosti, delovne dobe in izobrazbe 

vzgojiteljev na strokovno delo in odnos do otrok tujcev.  

Vpliv starosti vzgojiteljev na to, kako pomagajo otroku tujcu, da bi se čim lažje vključil v 

oddelek na podlagi analize delno potrdim, saj statistično pomembne razlike med anketiranci 

glede na starost obstajajo samo pri ogledu risanke v jeziku otroka tujca.  

Vpliv delovne dobe, v vzpostavljanju učno spodbudnega okolja, za uspešno vključevanje otrok 

tujcev v oddelek na podlagi analize le delno potrdim, saj se razlike v mnenju anketirancev, 

glede na delovno dobo pojavljajo pri strinjanju s trditvijo, da starše tujce povabijo, da jim 

napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku, in s trditvijo, da otroke seznanijo z različnimi 

kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci iz njihove skupine. 
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Med vzgojitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, 

kako otroku tujcu pomagajo premagovati jezikovne ovire, kar na podlagi analize delno potrdim. 

Razlike glede na izobrazbo se pojavljajo samo pri pomoči otrokom tujcem pri vključevanju v 

oddelek s pomočjo izražanja preko gibanja, to v največji meri počnejo anketiranci z VII/1. 

stopnjo (86,7 %), v  nekoliko manjši meri anketiranci z V. stopnjo (65,8 %) in anketiranci z 

VI/1. stopnjo (42,9 %).  

Glede na izobrazbo anketirancev ne obstajajo statistično značilne razlike v tem, ali anketiranci 

pomagajo otroku tujcu pri lažjem vključevanju v oddelek, saj večina anketirancev to počne:  

 z napisi in pozdravi v jeziku otroka tujca (62,4 %);  

 z didaktičnimi igrami za utrjevanje novih besed (78,0 %);  

 z branjem ali ogledi knjige v jeziku otroka tujca (70,6 %). 

Večina anketirancev (83,5 %) ne glede na izobrazbo ne pomagajo otroku tujcu pri vključevanju 

v oddelek z ogledi risank v jeziku otroka tujca (83,5 %). 

Odnos vzgojiteljev do otrok sem raziskovala s hipotezo 9, ki pravi, da se med strokovnimi 

delavci, ki imajo izkušnje z otroki tujcev, in tistimi, ki nimajo teh izkušenj, pojavljajo 

statistično pomembne razlike v empatiji in razumevanju jezikovnih ovir otrok pri vključevanju 

v vrtec, vendar na podlagi analize, hipotezo ovržem, saj večina anketirancev to spodbuja.  

Avtorici D. Motik in I. Veljić (2006, str. 19) predstavita izobraževanje in pridobivanje 

strokovnih kompetenc v smislu pomena za načelno naravnanost, kjer je drugačnost razumljena 

kot izziv. Izpostavita še sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki otroku in 

vzgojitelju nudijo pomoč pri učenju jezika, pomembnost svetovalcev s področja vzgoje in 

predstavnike skupnosti ter da ima vzgojitelj v skupini tudi vlogo posrednika med učenci in 

vsebino. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 224–229) govorita o tem, da je vzgojiteljevo 

profesionalno delo razpeto med osebno zavezujočimi, nacionalno določenimi in strokovno 

utemeljenimi cilji in nastopa v treh vlogah: kot javni uslužbenec, strokovnjak in kot človek. 

Odgovoren je za doseganje vzgojnih ciljev, kakšna ima pričakovanja, katere metode, oblike in 

vsebine bo uporabljal. Prav tako sem z raziskavo potrdila, da anketiranci spodbujajo učenje s 

spodbujanjem otrok h komunikaciji oz. pogovoru, z razumevanjem in spoznavanjem njihove 

kulture, jezika, pa tudi z uporabo osnovnih izrazov v jeziku otroka tujca. Učenje spodbujajo še 

s pomočjo iger, z branjem literature ter s slikovnim gradivom.  

Z raziskavo sem spoznala, da med vzgojitelji, ki imajo ali so v oddelku že imeli vključenega 

otroka tujca, jih kar 80,6 % meni, da je potrebno vzgojitelje dodatno izobraževati iz slovenščine 
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kot drugega tujega jezika. Med tistimi, ki otroka tujca še niso imeli v oddelku, pa je takšnih, ki 

menijo, da je dodatno izobraževanje potrebno, le 46,2 %. Govor uporabljamo vsak dan, z njim 

izražamo čustva, misli in želje, uporabljamo ga za medsebojno komunikacijo (Haramija, 2017, 

str. 220). Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju najodločilneje vpliva na kasnejše 

branje in pisanje, gre za obdobje, v katerem se v otroku razvijajo različne delne spretnosti 

celovite zmožnosti pisanja in branja, zato je pomembno zgodnje vključevanje otrok, še posebej 

tujcev, v vzgojno-izobraževalno institucijo, v vrtec, saj ima tako mnogo več možnosti za 

učinkovito izobraževanje in celovito integracijo v okolje (Zorman, 2011, str. 128). M. A. 

Vižintin (2017, str. 331) tudi zagovarja, da na razvoj modela medkulturne vzgoje in 

izobraževanja vplivata razvoj vključevanja otrok tujcev in usposabljanje strokovnih delavcev. 

Vzgojitelj z individualizacijo, diferenciacijo in učinkovitimi didaktičnimi pristopi ustvarja 

spodbudno učno okolje, v katerem so otroci aktivni in motivirani, pri šibkih odpravljajo 

pomanjkljivosti, pri močnih pa razvijajo močna področja. Tako okolje spodbuja samorefleksijo 

in divergentno mišljenje, izkoriščanje učnih priložnosti in samoregulacijo mišljenja (Baloh, 

2015, str. 201). 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in raziskovalnega dela ugotavljam, da je nujno potrebno 

usposabljati vzgojitelje in jih na ta način opolnomoči za delo z otroki tujci,  čeprav menijo, da 

so pri vključevanju uspešni in da zaznajo napredek otrok. Potrebno je več predstavljenih 

primerov dobre prakse iz našega okolja (literatura, revije, konference, izobraževanja). Za 

uspešno razvijanje otrokove jezikovne in kulturne identitete so se dosedanji pristopi izkazali 

kot nezadostni zaradi geografske in socialne heterogenosti večjezične situacije (Medved 

Udovič, 2011, str. 44). Vzgojitelji v vrtcu pa pri učenju/usvajanju jezika okolja in materinščine 

za otroke tujce ne smejo pozabiti, kot navaja B. Baloh (2015, str. 37), da osnova za proces 

učenja in spoznavna izkušnja temelji na otrokovi igri, kjer gre za raziskovalne in igralne 

dejavnosti, tehnike in metode dela, ki spodbujajo razvijanje sporazumevalne zmožnosti in 

interes za spoznavanje jezika. Z igro otroku uzaveščamo njegovemu interesu ustrezne 

sporazumevalne vzorce, ki so najprej preprosti in predstavljajo analitično načrtovane jezikovne 

strukture (Baloh, 2015, str. 37). Ustrezna motivacija je uporaba različnih didaktičnih spodbud 

še posebej, če potekajo na način, ki je otrokom blizu, torej z igro (Baloh, 2015, str. 44). 
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15 PRILOGI 

 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE/VZGOJITELJE 

Spoštovani! 

Sem Nives Krajnc, študentka podiplomskega študijskega programa predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela z naslovom JEZIKOVNE OVIRE 

OTROK TUJCEV PRI VKLJUČEVANJU V VRTCE NA ŠTAJERSKEM sem oblikovala 

vprašalnik, katerega temeljni namen je prepoznavanje praks in stališč strokovnih delavcev do 

vključevanja otrok tujcev v štajerske vrtce. 

S sodelovanjem oz. izpolnitvijo anketnega vprašalnika mi boste pomagali pri dokončanju 

študija. Vprašalnik je anonimen, zbrane podatke bom uporabila zgolj v raziskovalne namene, 

zato vas prosim, da na vprašanja odgovarjate čim bolj iskreno in v skladu s svojimi praksami 

oziroma prepričanji. 

Vnaprej hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 

Nives Krajnc, dipl. vzg. 
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1. Spol (obkrožite):  a) Ž  b) M 

2. Starost (napišite): _______ let 

3. Staž dela v vzgojno-varstvenih institucijah (napišite):  _______ let 

4. Izobrazba (obkrožite):  

a) V. stopnja (gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. 

drugo strokovno izobraževanje). 

b) VI/1. stopnja (višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program). 

c) VII/1. stopnja (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni 

programi; visokošolski strokovni in univerzitetni program 1. bolonjske stopnje). 

č) VII/2. stopnja (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni 

program, magisterij stroke 2. bolonjske stopnje). 

5. Delovno mesto (obkrožite):  a) Vzgojitelj/-ica  b) Pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice. 

6. Vrtec, kjer delam, se nahaja (obkrožite):  

a) v mestnem naselju,  

b) v vaškem naselju. 

7. Trenutno delam v (obkrožite in dopišite): 

a) Starostno homogeni skupini otrok, otroci so stari _______ let. 

b) Starostno heterogeni skupini otrok, otroci so stari od____ do ____ let. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

                 Obrnite! 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka tujca?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Ali menite, da ste usposobljeni za delo z otroki tujci? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

3. Ali se po Vašem mnenju kaže potreba po dodatnem strokovnem spopolnjevanju, iskanju 

drugačnih didaktičnih pristopov in novih rešitev s področja medkulturne vzgoje in 

izobraževanja?  

a) Da. 

b) Ne.    

                                 

4. Ali menite, da je potrebno vzgojitelje dodatno izobraževati iz slovenščine kot 

drugega/tujega jezika? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

        5. Ali spodbujate socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih in                                       

jezikovnih okolij v vrtec/skupino? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

     6. Na kakšen način otrokom omogočite seznanjanje z več kulturami in več jeziki? 

______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Ali menite, da ste uspešni pri vključevanju otroka tujca v načrtovane in spontane igralne 

dejavnosti?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

8. Ali prepoznate pri svojem delu z otroki tujci njihov napredek na področju kognitivnega, 

govorno-jezikovnega, socialnega in emocionalnega razvoja? 

a) Da. 

b) Ne. 

              

9. Na kakšen način spodbujate učenje materinščine otrok tujcev? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Kateri so po Vašem mnenju preizkušeni, inovativni pristopi in učinkovite strategije pri 

učenju jezika okolja za otroka tujca? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Ali menite, da je usvajanje novega jezika okolja odvisno od podobnosti z maternim         

jezikom? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

12. Katera področja dejavnosti po Vašem mnenju omogočajo najučinkovitejšo         

vključevanje otrok tujcev? (Izmed ponujenih odgovorov izberite najmanj enega in 

največ tri odgovore). 
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a) Narava. 

b) Umetnost. 

c) Matematika. 

č)   Družba. 

d) Jezik. 

e) Gibanje. 

 

Utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Kdo ima najpomembnejšo vlogo pri vključevanju otroka tujca v oddelek? Odgovore 

vrednotite s številkami od 1 do 4, pri čemer velja, da najpomembnejšo vlogo označite s 

številko 1, najmanj pomembno pa s številko 4. 

___ Starši. 

___ Vzgojitelj. 

___ Vrstniki. 

___ Okolje. 

 

14. Kaj najbolj vpliva na uspešno vključevanje otrok tujcev (izmed ponujenih odgovorov 

izberite najmanj enega in največ tri odgovore): 

a) Individualne lastnosti posameznika. 

b) Okolje, iz katerega otrok tujec prihaja. 

c) Uporaba maternega jezika doma. 

č)  Izvorni (materni) jezik. 

d) Starost otroka. 

e) Socialni položaj družine. 

f) Stopnja razumevanja in razvoja maternega jezika. 

g) Drugo: _________________________________________ 

 

15. Kako otroku tujcu pomagate pri lažjem vključevanju v oddelek (izmed ponujenih 

odgovorov izberite najmanj enega in največ tri odgovore)? 



Krajnc, N. (2019). Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

125 

a) Napisi, pozdravi v jeziku otroka tujca. 

b) Didaktične igre za utrjevanje novih besed. 

c) Ogled risanke v jeziku otroka tujca. 

č)  Branje/ogled knjige v jeziku otroka tujca. 

d) Izražanje preko gibanja. 

Drugo:_______________________________________ 

 

14. Kje se najbolj opazijo jezikovne težave otrok tujcev (izmed ponujenih odgovorov izberite 

enega)? 

a) Pri dnevni rutini (prihodi/odhodi otrok, prehranjevanje, počitek). 

b) Pri spontanih, nenačrtovanih dejavnostih (prosta igra otrok). 

c) Pri načrtovanih dejavnosti (podajanju pravil, navodil, branju …). 

 

Utemeljite. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15. S katerimi težavami se pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika najpogosteje 

soočajo otroci tujci?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Ocenite, v kolikšni meri spodaj naštete trditve veljajo za vas oz. za vrtec, v katerem ste 

zaposleni. Pri vsaki trditvi obkrožite eno od številk od 1 do 5, pri čemer pomeni: 

1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – se strinjam, 5 – 

se povsem strinjam 

V skupini je poskrbljeno, da so osnovne informacije o delovanju skupine 

dostopne tudi v drugih jezikih in ne le slovenskem. 
1 2 3 4 5 

Pred uvajanjem otroka tujcev v vrtec njegovim staršem predstavimo način 1 2 3 4 5 
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dela v vrtcu (kako poteka dan). 

Starše tujce povabimo, da nam napišejo osnovne izraze v njihovem jeziku. 1 2 3 4 5 

Ob vstopu v oddelek starši in otroci lahko opazijo zapise v različnih jezikih. 1 2 3 4 5 

Otroke seznanimo z različnimi kulturami in jeziki, ki jim pripadajo otroci iz 

naše skupine. 
1 2 3 4 5 

V vrtčevski knjižnici je tudi otroška literatura v maternih jezikih naših otrok. 
1 2 3 4 5 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku doma berejo knjige v maternem 

jeziku. 
1 2 3 4 5 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku doma berejo knjige v slovenskem 

jeziku. 
1 2 3 4 5 

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev povabimo svetovalno 

delavko v skupino, da svetuje, kako delovati. 
1 2 3 4 5 

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok tujcev njihove starše povabimo na 

pogovor, da skupaj iščemo rešitve. 
1 2 3 4 5 

Otroci tujcev zahtevajo praviloma več pozornosti kot slovenski otroci. 1 2 3 4 5 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

VPRAŠANJA: 18–23 so povzeta po magistrskem delu J. Novak (2013): Vloga vzgojitelja pri 

usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

VPRAŠANJA: 1–7, 25: so povzeta po vprašalniku A. Bervar, M. Oblak, N. Krajnc, N. Verdev, 

T. Stenovec in I. Lesar (2018). Vzgojitelji/-ce o pravičnosti in vključevanju marginaliziranih 

otrok v vrtce. 
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PRILOGA 2: SPLETNA ANKETA ZA VZGOJITELJICE/VZGOJITELJE 

 

 JEZIKOVNE OVIRE OTROK TUJCEV PRI VKLJUČEVANJU V VRTCE NA 

ŠTAJERSKEM 

 

 

Spoštovani,  

 

sem Nives Krajnc, študentka podiplomskega študijskega programa predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela z naslovom JEZIKOVNE OVIRE 

OTROK TUJCEV PRI VKLJUČEVANJU V VRTCE NA ŠTAJERSKEM sem oblikovala 

vprašalnik, katerega temeljni namen je prepoznavanje praks in stališč strokovnih delavcev do 

vključevanja otrok tujcev v štajerske vrtce. S sodelovanjem oz. izpolnitvijo anketnega 

vprašalnika mi boste pomagali pri dokončanju študija. Vprašalnik je anonimen, zbrane podatke 

bom uporabila zgolj v raziskovalne namene, zato vas prosim, da na vprašanja odgovarjate čim 

bolj iskreno in v skladu s svojimi praksami oziroma prepričanji.  

 

Vnaprej hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Nives Krajnc, dipl. vzg.  

 

V 1 – Spol:  

 Ženski  

 Moški  

 

V 2 – Starost (v letih):  

   

 

V 3 – Staž dela v vzgojno-varstvenih institucijah (v letih):  

   

 

V 4 – Izobrazba:  

 V. stopnja (gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. 
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drugo strokovno izobraževanje)  

 VI/1. stopnja (višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program) 

 VII/1. stopnja (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi; 

visokošolski strokovni in univerzitetni program 1. bolonjske stopnje)  

 VII/2. stopnja (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni 

program, magisterij stroke 2. bolonjske stopnje)  

 

V 5 – Delovno mesto:  

 Vzgojitelj/-ica  

 Pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice  

 

V 6 – Vrtec, kjer delam, se nahaja:  

 V mestnem naselju  

 V vaškem naselju  

 

V 7 – Trenutno delam v:  

 Starostno homogeni skupini otrok  

 Starostno heterogeni skupini otrok  

 

IF (1) V 7 = [1]   

V 8 – Starost otrok v homogeni skupini (v letih)  

   

 

IF (2) V 7 = [2]   

V 9 – Starost otrok v heterogeni skupini (v letih)  

od   do   

 

V 10 – Ali ste v oddelku že imeli vključenega otroka tujca?   

 Da  

 Ne  

 

V 11 – Ali menite, da ste usposobljeni za delo z otroki tujci?   

 Da  

 Ne  
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V 12 – Ali se po Vašem mnenju kaže potreba po dodatnem strokovnem spopolnjevanju, 

iskanju drugačnih didaktičnih pristopov in novih rešitev s področja medkulturne vzgoje 

in izobraževanja?    

 Da  

 Ne  

 

V 13 – Ali menite, da je potrebno vzgojitelje dodatno izobraževati iz slovenščine kot 

drugega/tujega jezika?   

 Da  

 Ne  

 

V 14 – Ali spodbujate socialno in jezikovno vključevanje otrok tujcev iz drugih kulturnih 

in jezikovnih okolij v vrtec/skupino?   

 Da  

 Ne  

 

V 15 – Na kakšen način otrokom omogočite seznanjanje z več kulturami in več jeziki?   

 

  

 

V 16 – Ali menite, da ste uspešni pri vključevanju otroka tujca v načrtovane in spontane 

igralne dejavnosti?    

 Da  

 Ne  

 

V 17 – Ali prepoznate pri svojem delu z otroki tujci njihov napredek na področju 

kognitivnega, govorno-jezikovnega, socialnega in emocionalnega razvoja?   

 Da  

 Ne  

 

V 18 – Na kakšen način spodbujate učenje materinščine otrok tujcev?   
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V 19 – Kateri so po Vašem mnenju preizkušeni, inovativni pristopi in učinkovite 

strategije pri učenju jezika okolja za otroka tujca?   

 

  

 

V 20 – Ali menite, da je usvajanje novega jezika okolja odvisno od podobnosti z maternim 

jezikom?   

 Da  

 Ne  

 

V 21 – Katera področja dejavnosti po Vašem mnenju omogočajo najučinkovitejšo 

vključevanje otrok tujcev?   

Izmed ponujenih odgovorov izberite najmanj enega in največ tri odgovore.  

 Narava  

 Umetnost  

 Matematika  

 Družba  

 Jezik  

 Gibanje  

 

IF (3) V21 = [V21a, V21b, V21c, V21d, V21e, V21f]   

V 22 – Utemeljite:  

 

  

 

V 23 – Kdo ima najpomembnejšo vlogo pri vključevanju otroka tujca v oddelek? 

Odgovore vrednotite s številkami od 1 do 4, pri čemer velja,da najpomembnejšo vlogo 

označite s številko 1, najmanj pomembno pa s številko 4.   
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Starši      

Vzgojitelj      

Vrstniki      

Okolje      

 

V 24 – Kaj najbolj vpliva na uspešno vključevanje otrok tujcev? 

Izmed ponujenih odgovorov izberite najmanj enega in največ tri odgovore.  

 Individualne lastnosti posameznika  

 Okolje, iz katerega otrok tujec prihaja  

 Uporaba maternega jezika doma  

 Izvorni (materni) jezik  

 Starost otroka  

 Socialni položaj družine  

 Stopnja razumevanja in razvoja maternega jezika  

 Drugo:  

 

V 25 – Kako otroku tujcu pomagate pri lažjem vključevanju v oddelek?   

Izmed ponujenih odgovorov izberite najmanj enega in največ tri odgovore.  

 Napisi, pozdravi v jeziku otroka tujca  

 Didaktične igre za utrjevanje novih besed  

 Ogled risanke v jeziku otroka tujca  

 Branje/ogled knjige v jeziku otroka tujca  

 Izražanje preko gibanja  

 Drugo:  

 

V 26 – Kje se najbolj opazijo jezikovne težave otroktujcev?   

 Pri dnevni rutini (prihodi/odhodi otrok, prehranjevanje, počitek)  

 Pri spontanih, nenačrtovanih dejavnostih (prosta igra otrok)  

 Pri načrtovanih dejavnosti (podajanju pravil, navodil, branju …)  

 

IF (4) V 26 = [1, 2, 3]   

V 27 – Utemeljite:  
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V 28 – S katerimi težavami se pri usvajanju slovenščine kot drugega/tujega jezika 

najpogosteje soočajo otroci tujci?   

 

  

 

V 29 – Ocenite, v kolikšni meri spodaj naštete trditve veljajo za vas oz. za vrtec, v 

katerem ste zaposleni. Pri vsaki trditvi obkrožite eno od številk od 1 do 5, pri čemer 

pomeni:1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – se 

strinjam, 5 – se povsem strinjam   

 

 Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

V skupini je poskrbljeno, da so osnovne 

informacije o delovanju skupine dostopne 

tudi v drugih jezikih in ne le slovenskem. 

     

Pred uvajanjem otroka tujcev v vrtec 

njegovim staršem predstavimo način dela v 

vrtcu (kako poteka dan). 

     

Starše tujce povabimo, da nam napišejo 

osnovne izraze v njihovem jeziku. 
     

Ob vstopu v oddelek starši in otroci lahko 

opazijo zapise v različnih jezikih. 
     

Otroke seznanimo z različnimi kulturami in 

jeziki, ki jim pripadajo otroci iz naše 

skupine. 

     

V vrtčevski knjižnici je tudi otroška 

literatura v maternih jezikih naših otrok. 
     

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku 

doma berejo knjige v maternem jeziku. 
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 Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Vpišite 

besedilo 

Starše otrok tujcev spodbujamo, da otroku 

doma berejo knjige v slovenskem jeziku. 
     

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok 

tujcev povabimo svetovalno delavko v 

skupino, da svetuje, kako delovati. 

     

Pri soočanju z jezikovnimi težavami otrok 

tujcev njihove starše povabimo na pogovor, 

da skupaj iščemo rešitve. 

     

Otroci tujcev zahtevajo praviloma več 

pozornosti kot slovenski otroci. 
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