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POVZETEK 

 

Znanje slovenskega jezika je za uspešno integracijo neslovensko govorečih otrok v vrtec 

ključnega pomena. Pri oblikovanju strategij za vključevanje otrok tujcev v sistem vzgoje 

in izobraževanja ne smemo pozabiti njihovih staršev. Če bodo otroci dobro integrirani v 

ožjo in širšo družbo, bodo tudi njihovi starši funkcionalen del te družbe. 

 

Na uspešnost vzgojno-izobraževalnega programa pomembno vpliva vzgojitelj z 

organizacijo in izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. V vrtcu otroci 

pridobijo veščine, znanja in socialne vezi, ki so izredno pomembne za uspešno 

vključitev v družbo. Odnos vzgojitelja do otroka močno vpliva na otrokov govorni in 

socialni razvoj. Od vzgojitelja je odvisno tudi, kakšno izkušnjo z jezikom bo dobil otrok 

v vrtcu. Kritične faze razvoja govora so prav v predšolskem obdobju, zato je potrebno 

govornemu razvoju posvetiti posebno pozornost. Okolje, v katerem se razvija otrok, 

mora nanj delovati spodbudno.  

 

V raziskavi smo predstavili rezultate ankete izvedene v dveh vrtcih, ki jih obiskuje večje 

število neslovensko govorečih otrok.   
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ABSTRACT 

 

The knowledge of Slovenian language is key for a successful integration of non 

Slovenian speaking children into the kindergarten. When forming strategies for 

integration of foreign children into the educational in schooling system, one must not 

forget their parents. If the children are well integrated into the narrower and broader 

society, their parents will also be a functional part of that society. 

 

The effectiveness of the educational-schooling program is greatly influenced by the 

educator with his organization and application of the educational-schooling process in 

the kindergarten. In the kindergarten children acquire skills, knowledge and social 

bonds, which are extremely important for a successful integration into society. The 

relationship between the educator and child greatly influences the childes speech and 

social development.  It is up to the educator, what kind of language experience the child 

will receive in the kindergarten. Critical phases of speech development happen in the 

preschool time period , therefore it is important to dedicate special attention to the 

speech development. The environment, in which the child develops, must act 

encouragingly.  

 

In the research we presented the results of a survey carried out in two kindergartens, 

which are attended by a larger number of non Slovenian speaking children.  
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UVOD 

V diplomski nalogi se lotevam vedno bolj aktualne problematike vključevanja otrok 

priseljencev, beguncev, prosilcev za azil in oseb z začasno zaščito (v nadaljevanju: 

otroci migranti) v vzgojno-izobraževalni sistem. Slovenija je z vstopom v Evropsko 

unijo (v nadaljevanju  EU) postala zanimiva za različne skupine priseljencev. Poleg 

prebivalcev nekdanjih jugoslovanskih republik se v Slovenijo vse pogosteje priseljujejo 

tudi državljani drugih evropskih in svetovnih držav. S starši pridejo tudi otroci, ki se 

vključijo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Predpostavljam, da je znanje 

slovenskega jezika pogoj za uspešno integracijo otrok v vrtec. 

 

Če se kot mama postavim v situacijo, da bi morala z družino v državo, kjer ne bi poznala 

ne jezika ne kulture, bi si želela, da mojega otroka v vzgojno-izobraževalni ustanovi 

sprejmejo, razumejo njegove in naše zadrege ob nepoznavanju jezika in nam pomagajo, 

da se čim bolje vključimo v družbo. Doma bi s hčerko še vedno govorila slovensko in 

ohranjala slovensko kulturo in običaje, a bi se hkrati trudila spoznati novo okolje, družbo 

in jezik. Želela bi, da ima možnost obiskovati organizirani pouk slovenskega jezika. 

Poiskala pa bi tudi druge Slovence v državi in z njimi skušala navezati prijateljski odnos, 

da bi s skupnimi močmi ohranjali slovensko kulturo. 

Kot pravi Kroflič, je strpnost in z njo sprejetje drugega kot drugačnega v vlogi objekta in 

subjekta skrbi na načelih pravičnosti izjemno zahteven koncept (v emocionalnem in 

kognitivnem smislu), saj zahteva preseganje občutka emocionalne ogroženosti od 

drugega kot drugačnega in s tem tujega kakor tudi spoznanje drugačnega kot vrednega in 

pripravljenost na vzajemno komunikacijo in sobivanje. To je mogoče doseči le v 

inkluzivnih okoljih, ki poskrbijo ne le za pravično vključevanje drugačnih otrok, ampak 

tudi za potopitev (empatično vživetje) v to drugačnost in postopno razumevanje nove 

kakovosti bivanja (Kroflič, 2003). 

 

O slovenščini kot drugem jeziku se je v slovenskih šolah v preteklosti govorilo 

predvsem na narodnostno mešanih območjih v slovenski Istri in Prekmurju, kjer živita 

obe avtohtoni narodnostni manjšini, italijanska in madžarska. Šele v zadnjih letih smo o 

slovenščini kot drugem jeziku začeli razmišljati tudi v kontekstu osnovnih in srednjih šol 

(Knez, 2008: 155–163; Pirih Svetina, 2008: 147–148). Tako kot v šole se ti otroci 



 

vključujejo tudi v vrtce. Pri učenju slovenščine imajo drugačne potrebe kot slovenski 

otroci, saj se morajo jezika šele naučiti (Knez, 2009). 

 

Izobraževanje je ključnega pomena za proces integracije imigrantskih otrok v novo 

okolje. V tem procesu otroci pridobijo veščine, znanja in socialne vezi, ki so izredno 

pomembne za uspešno vključitev v družbo (Bešter, 2009). 

 

Države lahko s svojimi politikami vključevanja imigrantskih otrok v izobraževalni 

sistem bistveno vplivajo na njihov uspeh v šoli in na njihovo nadaljnjo integracijo v 

družbo. EU nima skupne politike o integraciji imigrantskih otrok v šolske sisteme. 

Obstaja nekaj direktiv, ki se nanašajo na izobraževanje imigrantskih otrok, vendar 

nobena tematike ne obravnava celovito, nobena ne naslavlja celotnega sklopa 

problemov, povezanih z izobraževanjem imigrantskih otrok (prav tam). 

 

Glede na različne skupine tujcev je treba načrtovati tudi vključevanje njihovih otrok v 

vrtce in šole. Pri oblikovanju strategij za vključevanje otrok, učencev in dijakov tujcev 

ter njihovih staršev v sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji poudarjamo 

nujnost integrativnih pristopov. Če bodo otroci bolje integrirani v ožjo in širšo družbo, 

bodo tudi njihovi starši funkcionalen del te družbe, ki prispeva k njeni kohezivnosti in 

razvoju, saj bolje integrirani starši lažje usmerjajo v širšo družbo in njene vrednote tudi 

svoje otroke. Ob tem je pomemben tudi dvosmerni proces prilagajanja priseljenskih 

skupnosti na eni strani ter večinske družbe na drugi strani. Gre za odzive in izzive, ki jih 

prinaša prisotnost različnih kultur v družbi, vključno s prispevki tej skupnosti in z 

vzdrževanjem stikov z matično kulturo (Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih 

in šolah, 2009). 

 
 

 

 



 

1 VKLJUČEVANJE OTROK MIGRANTOV V SISTEM VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

1.1 KONCEPT VKLJUČEVANJA OTROK MIGRANTOV V 
VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 

1.1.1 OTROCI MIGRANTI 

Pojem migranta opredeljuje Resolucija o migracijski politiki RS, in sicer "se za 

priseljenca/priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v RS." 

V dokumentu Strategija vključevanja  otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji iz leta 2007 (dalje Strategija) je pojem 

priseljenca razumljen širše. V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se poleg v 

Resoluciji opredeljenih migrantov vključujejo tako otroci, ki v Sloveniji bivajo manj kot 

eno leto, kot tudi otroci, ki že imajo slovensko državljanstvo in jih zato ne moremo več 

prištevati med priseljence. Slednji v slovensko okolje zaradi različnih vzrokov še niso 

povsem vključeni.  

V Strategiji so migrante v Republiki Sloveniji razdelili v več skupin: 

a) Prvo skupino predstavljajo nekdanji priseljenci, 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. 

Predvidevamo, da otroci vsaj delno že obvladajo slovenščino, še posebej, če so bili pred 

šolo vključeni v vrtec. Pri takih govorcih se pogosto pojavi vmesni jezik, ki ima 

značilnosti tako prvega kot drugega jezika.  

b) V drugo skupino lahko štejemo osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in tako 

predstavljajo t. i. "tipične" migrante, pri čemer se ta skupina deli še na dve podskupini, 

in sicer na migrante s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki 

Sloveniji in migrante z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.  

c) Specifična kategorija so prisilni migranti, ki jih predstavljajo osebe z začasno zaščito, 

prosilci za azil in begunci.  



 

Začasno zaščito v Republiki Sloveniji ureja Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, 

dobijo  jo osebe, ki se ne morejo varno in trajno vrniti v državo ali regijo izvora zaradi 

vojne in njej podobnih razmer, oboroženih spopadov, okupacije ali množičnih kršitev 

človekovih pravic, zaradi česar je ogroženo njihovo življenje ali telo, ali so žrtve 

sistematičnega ali splošnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  

Prosilci za azil so osebe, ki so vložile prošnjo za azil. Te osebe imajo pravico do 

začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji od trenutka vložitve do sprejema 

pravnomočne odločbe.  

Begunci pa so osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki Sloveniji. 

Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot 

dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

č) Kategorija migrantov s posebnim statusom je postala aktualna z vstopom Slovenije v 

Evropsko unijo, in sicer gre za državljane držav članic Evropske unije.  

Otroci druge, tretje in četrte skupine slovenskega jezika večinoma ne obvladajo oz. se z 

njim prvič srečajo v vrtcu ali šoli. Za otroke migrantov, ki so pridobili dovoljenje za 

stalno prebivanje (tudi oseb s statusom begunca) predvidevamo, da bodo v Sloveniji tudi 

ostali, usoda otrok migrantov, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje (tudi oseb z 

začasno zaščito in prosilcev za azil), pa je bolj negotova. Ponavadi imajo otroci oseb z 

začasno zaščito, prosilcev za azil in beguncev zaradi razmer v svojih državah manj 

šolskih izkušenj, so slabše socializirani ali pa so bili priča grozljivim dogodkom, zato je 

treba pouk za te otroke še posebej skrbno načrtovati. 

d) Del otrok migrantov predstavljajo otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s 

slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v 

domovino. 

Slovenščina je  lahko prvi jezik otrok, možno pa je tudi, da se ti v izseljenstvu in 

zdomstvu slovenščine niso naučili oziroma je ne obvladajo v tolikšni meri, da bi se 

lahko nemoteno vključili v slovensko šolsko okolje, torej mora biti pri teh otrocih kljub 

slovenskemu poreklu poleg integracijskih vsebin načrtovan tudi pouk slovenščine kot 

drugega jezika. 



 

Glede na različne skupine migrantov je treba načrtovati tudi vključevanje otrok 

migrantov v vrtce in šole.  

1.1.2 TRENUTNO STANJE S KLJUČNIMI PROBLEMI 

V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vsako leto vključujejo tudi otroci migranti. 

Vrtci in šole ob vpisu ne beležijo prvega jezika otrok, zato centralne evidence števila 

otrok, govorcev slovenščine kot drugega jezika, ni. V vpisnih obrazcih ni predvidenega 

mesta za ta podatek (Strategija vključevanja  otrok, učencev in dijakov migrantov v 

sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007). 

V Zakonu o vrtcih otroci tujih državljanov niso posebej omenjeni, je pa v zakonu 

zapisano, da poteka predšolska vzgoja po načelih enakih možnosti za otroke in starše, 

upoštevaje različnosti med otroki in pravice do izbire drugačnosti. Pri vključevanju otrok 

migrantov v vrtec za učenje slovenščine zakonsko ni predvidenega posebnega časa, je pa 

v uvodu Kurikuluma za vrtce zapisano, da mora biti tistim otrokom, ki jim slovenščina 

ni materni jezik, namenjena posebna pozornost, da lahko nadoknadijo morebitni 

primanjkljaj v znanju slovenščine.  

Pri vključevanju otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se je 

izkazalo, da ti otroci težje sledijo življenju in delu v vrtcu in šoli oziroma se slabše 

vključujejo v širše socialno okolje. Glede na zapisano v Strategiji na to vplivajo 

naslednji dejavniki: 

– pomanjkljive zakonske podlage, ki bi omogočale bolj uspešno načrtovanje 

integracijskih postopkov otrok migrantov v slovenski sistem vzgoje in 

izobraževanja in na podlagi katerih bi lahko zagotovili sredstva za podporne 

mehanizme, ki omogočajo njihovo integracijo (gl. Slovenske zakonske podlage); 

– neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja; 

– pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 

sodelovanje s starši migranti; 

– pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok migrantov; 

– neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in 

neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja; 

– nezadostna vključenost otrok in staršev migrantov v šolsko in širše okolje. 



 

1.1.3 MEDNARODNA ZAKONODAJA 

S problemi vzgoje in izobraževanja otrok migrantov se sooča cel svet. Na ravni 

Evropske skupnosti so zato nastali naslednji dokumenti, ki obravnavajo izobraževanje 

otrok migrantov: 

– Direktiva Sveta Evropske skupnosti z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok 

delavcev migrantov (77/486/EGS), 

– Direktiva Sveta št. 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za 

dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in 

ukrepih za uravnoteženje prizadevanj med državami članicami pri sprejemanju 

takšnih oseb in ustreznih posledic, 

– Direktiva Sveta št. 2004/83/EC z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih za 

kvalifikacijo in status državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva kot 

beguncev ali oseb, ki drugače potrebujejo mednarodno zaščito, ter o vsebini 

podeljene zaščite. 

V vseh je poudarjeno, da morajo države članice tem otrokom zagotoviti brezplačno 

izobraževanje, z ustrezno prilagojenim poučevanjem uradnega jezika države gostiteljice, 

spodbujanjem učenja maternega jezika in kulture države izvora ter omogočanjem 

dostopa do vzgojno-izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji, kot jih imajo 

državljani države gostiteljice (Strategija vključevanja  otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007). 

Z zeleno knjigo, ki jo je 3. julija 2008 sprejela Komisija EU, se je začela razprava o 

možnostih učinkovitejšega odzivanja politik izobraževanja na izzive, ki jih prinašata 

priseljevanje in mobilnost znotraj EU. Velikemu številu otrok priseljencev se mora 

prilagoditi tudi evropski izobraževalni sistem. Ključni izzivi tako postajajo razvijanje 

medkulturnih kompetenc, preprečevanje nastajanja ločenih šolskih ustanov, 

zagotavljanje enake obravnave, soočanje s soobstojem vedno številnejših maternih 

jezikov in kulturnih vidikov,  prilagajanje pedagoškega znanja in povezovanje z 

družinami ter skupnostmi priseljencev. Mednarodni in nacionalni podatki kažejo, da 

otroci priseljencev in celo otroci druge generacije priseljencev dosegajo slabše rezultate 

v šoli. S tem se lahko večajo socialne razlike, prihaja pa tudi do teženj po segregaciji 

glede na družbeno-gospodarski položaj. Dogaja se, da starši, ki so v boljšem družbenem 



 

položaju, svoje otroke izpisujejo iz šol z velikim številom učencev priseljencev. Razlike 

med šolami se s tem še povečujejo (Otroci priseljenci in izobraževanje: izziv za 

izobraževalne sisteme EU, 2008). 

1.1.4 SLOVENSKE ZAKONSKE PODLAGE 

Slovenija ima dobro opredeljene zakonske podlage za vključevanje otrok migrantov v 

šolski sistem, vključevanje v vrtec pa ni izrecno izraženo. Slovenske zakonske podlage 

bomo razdelili na dva dela glede na vsebino. Prvi del govori o možnostih vključevanja v 

vzgojno-izobraževalni sistem, drugi pa o možnostih, ki jih ti otroci imajo pri učenju 

slovenščine. 

1.1.4.1 Možnost vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja  

V 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sta med cilji 

vzgoje in izobraževanja na prvih dveh mestih navedena cilja, ki prispevata k 

uresničevanju pravice vsakega do vzgoje in izobraževanja brez diskriminacije ali 

izključevanja in k spodbujanju enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti: 

– zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo, 

– vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh 

spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi. 

Pravice do vključevanja otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

obravnavajo še Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, Zakon o azilu, 

Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in Uredba o 

pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji. Možnost vključevanja v vrtec pa 

v zakonih razen v Uredbi o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji ni 

izrecno izražena (Strategija vključevanja  otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007: 10–11).  



 

1.1.4.2 Možnost učenja slovenščine 

Možnost učenja slovenščine je za otroke migrantov zakonsko predvidena, vendar se 

obseg in oblika učenja slovenščine v posameznih zakonih zelo razlikujeta.  

Navajamo tiste dele zakonov, ki obravnavajo oziroma zagotavljajo možnost učenja 

slovenščine:  

– Zakon o javni rabi slovenščine (13. člen) pravi, da "Republika Slovenija 

spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen sprejme Vlada Republike 

Slovenije program, ki je poleg rednega izobraževanja namenjen tudi za jezikovno 

izpopolnjevanje mladine in odraslih državljanov ter programe, namenjene tujcem 

v Sloveniji."  

– Po Zakonu o osnovni šoli so do dodatnega pouka slovenščine upravičeni le otroci 

slovenskih državljanov, katerih materni jezik ni slovenščina (gl. 8. člen), medtem 

ko pri otrocih brez slovenskega državljanstva ta možnost ni navedena (gl. 10. 

člen). Obe skupini otrok imata po Zakonu o osnovni šoli pravico do pouka 

svojega maternega jezika in kulture. 

– 82. člen Zakona o tujcih pravi, da "Republika Slovenija zagotavlja pogoje za 

vključitev tujcev, ki imajo v RS dovoljenje za prebivanje, v kulturno, 

gospodarsko in družbeno življenje RS. Pri tem zlasti organizira tečaje 

slovenskega jezika za tujce …" 

– 19. člen Zakona o azilu: "Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev 

beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Pri 

tem zlasti: - organizira tečaje slovenskega jezika za begunce …" 

– 24. člen Pravilnika o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil: 

"Prosilcem, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko izobraževanje, se v prvem 

letu osnovnošolskega izobraževanja zagotovi individualna in skupinska pomoč 

do največ dve uri na teden." 

– 8. člen Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji: 

"Ministrstvo beguncem zagotavlja plačilo stroškov: - tečaja slovenskega jezika v 

obsegu največ tristo ur … Beguncu lahko ministrstvo iz posebej utemeljenih 

razlogov odobri še do največ sto ur učenja slovenskega jezika." (Strategija 

vključevanja  otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007: 10–11). 



 

V Beli knjigi (2011) so zapisali naslednje rešitve za učenje slovenščine. Za otroke, ki 

niso bili vključeni v dnevni ali poldnevni program vrtca predlagajo krajši program, v 

katerem bi imeli možnost socialnega učenja med vrstniki ali kompenzacijski program 

(npr. za otroke, ki prihajajo iz socialnokulturno manj spodbudnega okolja, za otroke, 

katerih materinščina ni slovenščina). Tako ravnatelji kot starši, ki so sodelovali v 

raziskavi Organizacija predšolske vzgoje in programi v vrtcu avtorjev Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec in Turnšek izvedeni leta 2009 se 

strinjajo, da bi bilo potrebno za otroke iz drugih jezikovnih in kulturnih območij (za 

romske otroke, otroke priseljencev, begunce, otroke azilantov oziroma prosilcev za azil), 

ki se vključujejo v vrtce v Sloveniji, zagotoviti poučevanje slovenščine.  

 

Vrtec mora ponuditi poučevanje slovenščine kot tujega jezika (za otroke, katerih 

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

slovenščina). O vključitvi otrok v poučevanje slovenščine in materinščine za 

neslovensko govoreče otroke se na osnovi v vrtcu podanega strokovnega mnenja 

odločijo starši otrok. Materinščino in slovenščino kot tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne 

ure, ki jih v času bivanja otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezno usposobljeni 

strokovnjaki. Za namene izvajanja navedenih dejavnosti se oblikujejo skupine otrok 

(lahko tudi starostno heterogene skupine otrok ali skupine iz več vrtčevskih enot ali 

vrtcev). Vse skupine morajo biti primerno velike, da bi se otroci lahko učili jezika v 

skladu z načeli komunikacijskega modela. Delo je lahko individualno ali skupinsko in 

gre v smeri iskanja pristopov poučevanja, ko se otroci učijo slovenščine tudi od 

slovensko govorečih vrstnikov. 

 

Dodatne ure slovenščine kot tujega jezika in materinščine za neslovensko govoreče 

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

deležni so jih v tistem šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v vrtec. Dodatne ure in 

s tem dodatne dejavnosti potekajo v času bivanja otrok v vrtcu, torej tudi v času 

izvajanja kurikula. 

 

Število dodatnih ur je sledeče: 

- 2 šolski uri tedensko za poučevanje slovenščine (priporočljiva je delitev ur na vsaj dve 

enoti, npr. dvakrat tedensko 45 minut); 

- 1 ura tedensko za poučevanje materinščine otrok; 



 

Izvajanje vseh navedenih dodatnih ur na področju jezika zagotovi država. 

Slovenščino in materinščino otrok poučujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki (merila 

določijo jezikoslovne stroke). 

Za poučevanje slovenščine in materinščine za otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina, morajo biti pripravljena in na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje 

sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni učni pripomočki in gradiva 

(pripravijo jih jezikoslovne stroke v povezavi z razvojno psihološko in pedagoško 

stroko). 

V Beli knjigi so tokrat zelo izčrpno in natančno opredelili, kako naj bi se izvajala 

strokovna pomoč pri učenju jezika neslovensko govorečih otrok. Potrebno bo dobro 

načrtovanje in priprava strategij za sodelovanje z zunanjimi sodelavci, saj morajo tako 

slovenščino kot materinščino otrok poučevati za to usposobljeni strokovnjaki. 

1.2 VZROKI ZA RAZLIKE V IZOBRAŽEVALNIH DOSEŽKIH 

OTROK MIGRANTOV 

Zakoni, strategije in ukrepi na papirju so nam v oporo in nas lahko vodijo pri našem 

delu, niso pa dovolj, da bi sami po sebi pomagali k uspešnemu vključevanju otrok 

migrantov. Kako pomembno je, da se otroci zgodaj vključujejo v sistem vzgoje in 

izobraževanja in ob tem čim bolj usvojijo slovenski jezik, potrjujejo raziskave, ki so 

odkrile nekaj ključnih vzrokov za razlike v izobraževalnih dosežkih otrok migrantov in 

ki hkrati prispevajo k zapostavljenosti številnih priseljencev na področju izobraževanja.  

Nekateri ključni dejavniki, ki so povezani z osebnim okoljem učencev priseljencev so 

jezik, nizek družbeno-gospodarski položaj ter pričakovanja družine in skupnosti.  

Raziskave so pokazale tudi, da so izobraževalni sistemi pomembni in da so nekatere 

države uspešnejše od drugih pri zmanjševanju razlik med priseljenci in drugimi učenci. 

S pravo politiko lahko znatno vplivamo na uspeh v šoli. Segregacija, razvrščanje v 

skupine glede na sposobnost in v različne šole negativno vpliva na motivacijo otrok in 

na njihov uspeh. Na rezultate vplivajo tudi pričakovanja učiteljev in njihova 

pripravljenost za soočanje z različnostjo. 



 

Ugotavlja se, da so pri vključevanju učencev priseljencev najučinkovitejši sistemi, ki 

močno poudarjajo enako obravnavanje pri izobraževanju.  

Politični ukrepi, ki so se izkazali za najuspešnejše pri reševanju tega problema, so: 

− predšolsko izobraževanje; 

− učenje jezikov; 

− dodatna pomoč pri izobraževanju, kot sta tutorstvo in mentorstvo; 

− medkulturno izobraževanje;  

− sodelovanje z družinami in skupnostmi migrantov. 

Preprečevanje segregacije in odprava „geto“ šol sta predpogoja za resnično zagotovitev 

enakih možnosti za učence priseljence (Otroci priseljenci in izobraževanje: izziv za 

izobraževalne sisteme EU, 2008). 

1.3 CILJI IN NAČELA VKLJUČEVANJA, POMEMBNA ZA SISTEM 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Kot smo že poudarili, so zgodnje vključevanje v predšolsko izobraževanje, učenje 

jezikov in dodatna pomoč pomembni dejavniki, ki izboljšajo izobraževalne dosežke 

otrok migrantov. Ob tem so seveda pomembni tudi dobro postavljeni cilji vključevanja 

in njihova uspešna realizacija. Na najpomembnejše cilje in načela vključevanja opozarja 

A. Barle Lakota v prispevku Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov v sistem 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, predstavljenem na Strokovnem posvetu o 

vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski šolski sistem in okolje ter 

medkulturni dialog s celotno šolsko populacijo leta 2008. 

Tam je kot prvi omenjeni cilj, da morajo institucije zagotavljati pogoje, možnosti in 

priložnosti, ki omogočajo doseganje ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v 

kurikulu za vrtce, učnih načrtih in izpitnih katalogih. Kot drugi cilj sledi uspešna 

vključenost otrok migrantov v vrtčevsko, šolsko, socialno in kasneje poklicno okolje. 

Tretji cilj je razvijanje zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, zaznavanje, 

razumevanje in sprejemanje drugačnosti za premagovanje predsodkov do drugih kultur, 

primerjanje kultur, vzgajanje k strpnosti, ohranjanje in nadgrajevanje lastne identitete in 

kulture. Četrti cilj postavi zahtevo po znanju slovenščine v taki meri, da se zagotovi 

uspešno vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja. Sledijo še cilji, kjer gre za 



 

razvijanje jezikovne zmožnosti (uspešno sporazumevanje v okolju, sodelovanje pri 

izvedbenem kurikulu oziroma pouku), razvijanje socialne zmožnosti (zmožnost 

izražanja mnenj, želja, namer; socializacijski proces) ter razvijanje spoznavne zmožnosti 

(širjenje otrokovega pojmovnega sveta) (Barle Lakota, 2008). 

Ciljem sledijo še načela vključevanja, ki so prav tako pomembna za uspešno integracijo. 

Na začetku je splošna dostopnost vzgoje in izobraževanja, odprtost kurikula, 

avtonomnost ter strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega zavoda in strokovnih 

delavcev. Zagotavljati je potrebno enake možnosti in ob tem upoštevati različnosti med 

otroki (spoštovanje specifičnosti otrokove kulture), multikulturalizem in medkulturnost 

ter pogoje za  zagotavljanje doseganja ciljev in standardov znanja. Načela predvidevajo 

aktivno učenje in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja ter 

sodelovanje s starši (Barle Lakota, 2008). 

1.4 SPORAZUMEVANJE MED IZOBRAŽEVALNIMI 
USTANOVAMI IN DRUŽINAMI PRISELJENCEV 

Ob vlogi, ki jo imajo izobraževalne ustanove nikakor ne smemo pozabiti na starše. Starši 

so tisti, ki svoje otroke vključijo v izobraževalni sistem. Kako zgodaj se odločijo za 

vključitev in kako uspešna je, je odvisno tudi od uspešnosti sodelovanja z izbrano 

ustanovo. Starši so pomemben dejavnik šolskega uspeha v izobraževanju lastnih otrok. 

Mnogi starši priseljenci pri stikih s šolo ali vrtcem naletijo na jezikovne in kulturne 

ovire, zato so za  učinkovito sporazumevanje med strokovnim kadrom in starši zelo 

pomembni številni ukrepi, predvsem tisti, ki se nanašajo na rabo jezikov, ki niso v redni 

šolski rabi. 

Znanje prvega jezika za učence priseljence na splošno velja za zelo pomembno, saj jim 

to znanje olajša učenje učnega jezika in tako spodbuja njihov razvoj v vseh pogledih. 

Pomemben je odnos gostiteljske skupnosti do njihovega maternega jezika, saj si s tem 

tako otroci priseljencev kot njihove družine oblikujejo samozavest in identiteto. V večini 

evropskih držav poznajo podporne izobraževalne ukrepe, ki omogočajo učencem 

priseljencem, da se učijo maternega jezika. Nekateri so zasnovani prav za učence 

priseljence, spet drugi so namenjeni drugim skupinam učencev (narodnim in etničnim 

manjšinam), v nekaterih primerih pa celo vsem učencem (učenje tujih jezikov, oblike 

dvojezičnega poučevanja) (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2009). 



 

Različni predpisi in priporočila o pouku maternega jezika za učence priseljence na 

splošno veljajo za primarno in sekundarno raven izobraževanja. Nekatere države 

priporočajo, da se tovrstni ukrepi vpeljejo tudi na predšolski ravni. 

Tako so na primer v francoski in flamski skupnosti v Belgiji, pa tudi v Španiji  

dejavnosti, povezane z učenjem jezika in kulture izvora na predšolski ravni, urejene z 

dvostranskimi sporazumi. V Luksemburgu ministrstvo priporoča, naj predšolske 

institucije za spodbujanje razvoja maternega jezika otrok priseljencev zaposlijo 

pomočnika učitelja. Na Švedskem kurikrulum za to raven poudarja, da je pomembno 

omogočiti otrokom, da razvijajo znanje maternega jezika.  

Na Norveškem je ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje leta 2006 pripravilo načrt 

z vsebinami in cilji predšolske vzgoje, v katerem je določeno, da je treba otroke, katerih 

materni jezik ni norveški, podpirati pri rabi maternega jezika in jih sočasno spodbujati 

pri razvoju znanja norveškega jezika. Vlada je za razvoj jezikovne usposobljenosti teh 

otrok zagotovila dodatna sredstva, ki se lahko namensko porabijo za zaposlovanje osebja 

s priseljenskim poreklom. 

Estonija, Francija, Slovenija in od šolskega leta 2008/09 naprej Združeno kraljestvo so 

uvedle priporočila ali ukrepe, s katerimi so želele šole spodbuditi, da bi jezike izvora 

učencev priseljencev vnesle v izbor tujih jezikov, ki jih ponujajo. V Sloveniji lahko v 

zadnjem triletju obveznega izobraževanja učenci tujci ali učenci brez državljanstva 

izberejo svoj materni jezik kot tuji jezik, če zanj obstaja zadostno število zainteresiranih 

učencev. V šolskem letu 2007/08 je pouk tujega jezika na tej ravni izobraževanja, 

organiziran v nemškem, španskem, francoskem, italijanskem, angleškem, hrvaškem, 

makedonskem, ruskem in srbskem jeziku, odseval jezike, ki jih govorijo učenci 

priseljenci (Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi, 2009).  

 



 

2 MEDKULTURNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE  

V prvem poglavju smo predstavili otroke migrante ter težave njih in njihovih staršev ob 

vključevanju v izobraževalni sistem. Večkrat pa se ob pojmu migrant pojavljajo tudi 

pojmi medkulturnost, medkulturna vzgoja in večkulturnost. Pri obravnavi medkulturne 

vzgoje je najprej potrebno opredeliti pojem medkulturnosti. Razlikovati moramo med 

pojmoma medkulturnost in večkulturnost, saj nista sopomenki, temveč označujeta dva 

različna pojava. Razlikovanje med pojmoma je nujno, saj se povezuje tudi z različnimi 

pogledi na možnosti delovanja na družbenem in vzgojno-izobraževalnem področju 

(Zorman; Zudič Antonič, 2006: 233). 

Termin »večkulturnost« se nanaša na sočasno prisotnost več kultur na posameznem 

geografskem območju ali v določenem družbenem kontekstu. Gre za sobivanje, ne za 

interakcije teh kultur (Failli, 2003; Camilleri, 2002 v Zorman; Zudič Antonič,  2006: 

233). 

S terminom »medkulturnost« označujemo situacijo, ki omogoča in obenem zahteva 

konkretne in stalne oblike interakcije. V skladu s tem pomeni medkulturnost 

komunikacijo, ki jo pogojuje stalna obojestranska (ali večstranska) odprtost za 

spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, česar večkulturnost ne pozna. Medkulturnost 

temelji na dialoškem odnosu in ni usmerjena v asimilacijo, temveč v oblikovanje višje 

ravni interakcije, ki prejšnjih ravni (izhodiščne kulture) ne izničuje, pač pa jim omogoča, 

da se razvijajo tako znotraj sebe kot v povezavi z drugimi. Medkulturna vzgoja mora 

torej temeljiti na razvijanju odnosov in vzpostavljanju interakcij med predstavniki 

različnih kultur (Failli, 2003; Camilleri, 2002 v Zorman; Zudič Antonič,  2006: 233). 

Izobraževalni sistem, ki kulturno raznolikost v družbi predstavlja kot nekaj običajnega in 

pozitivnega, naj bi med otroki, mladostniki in tudi odraslimi spodbujal odprtost do 

različnosti in pozitivno naravnanost do kulturnega pluralizma. V takem okolju je manj 

prostora za diskriminacijo, rasizem in ksenofobijo. Priseljenci in osebe imigrantskega 

izvora ter nasploh pripadniki manjšin imajo tako boljše možnosti za dejansko 

enakopravno sodelovanje v vseh sferah družbenega življenja (Bešter, 2006: 94 v Bešter, 

2009: 107). 



 

Medkulturni pristop k izobraževanju bi po definiciji Sveta za kulturno sodelovanje Sveta 

Evrope (Council for Cultural Co-operation) moral izpolnjevati naslednje kriterije: 

– temeljiti bi moral na enakopravnosti različnih posameznikov in skupin; 

– sprejemati bi moral kulturno in jezikovno raznolikost kot vir, iz katerega črpa 

snov za učenje; 

– izogibati bi se moral etnocentrizmu; 

– usmerjen naj bi bil k zagotavljanju enakih možnosti in zato naravnan proti 

diskriminaciji, ksenofobiji in rasizmu (Zelena knjiga Migracije in mobilnost: 

izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU, 2008). 

Medkulturni pristop ali vsaj njegovi posamezni elementi so opredeljeni praktično v vseh 

dokumentih, ki so podlaga za uresničevanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v 

Sloveniji: v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o vrtcih, v Strategiji vključevanja otrok, 

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

(2007) (Bešter, 2009: 107–110). 

V času vstopa v vrtec se oblikuje otrokova identiteta. Največkrat so t.i. pomembni drugi 

za otroka starši in vzgojne avtoritete. Ti mu postavijo okvire, v katerih se uči razumeti in 

oceniti lastno vedenje. V tem času primarne socializacije je otrok povsem odprt za 

zunanje vplive. Vzgoja tako doma kot v vrtcu je zato ključnega pomena  za nadaljnji 

razvoj otrokove osebne in socialne identitete. Pomembno je tako to, kar otrok sliši kot 

to, kar vidi. V kontekstu spoznavanja novih kultur, različnosti in razvijanja medkulturnih 

kompetenc je družbeno in vizualno okolje zelo pomembno (Vah Jevšnik, 2010). 

2.1 CILJI MEDKULTURNE VZGOJE 

Medkulturna vzgoja mora temeljiti na razvijanju odnosov in vzpostavljanju interakcij 

med predstavniki različnih kultur, torej ni posamezna dejavnost, ki jo izvajamo, npr. 

samo v navzočnosti učencev ali tujcev pri vključevanju v naš šolski in družbeni 

kontekst. Prav ta vzgoja zadeva vsakogar v katerem koli okolju ne glede na pritiske 

same migracije. Prvo sredstvo pri medkulturni vzgoji je vzgojitelj, njegova »bit«, njegov 

način, kako se sporazumeva z učenci, dijaki, študenti, z drugimi vzgojnimi subjekti, s 

sodelavci, z družinami ...  



 

Menimo, da najpomembnejši del metodologije medkulturne vzgoje temelji na »drži«, ki 

jo je treba udejanjati in izzvati v vzgojnem in didaktičnem odnosu (Milan, 2006: 169–

170). Mag. Anja Zorman in mag. Nives Zudič Antonič v svojem prispevku Prvi koraki 

pri razvijanju medkulturnega zavedanja: seznanjanje z jezikom okolja na narodnostno 

mešanih območjih v Republiki Sloveniji poglavitne cilje medkulturne vzgoje delita na 

kognitivne, afektivne in psihosocialne. 

Za kognitivne cilje je pomembno, da oseba:  

– pozna svojo in drugo/tujo oziroma druge/tuje kulturo/kulture; 

– pozna glavne premike v zgodovinskem razvoju teh kultur; 

– pozna skupne značilnosti: prepoznat stičnost v različnosti in različnost v 

lastnem; 

– (vsaj pasivno) obvlada jezik kot najpomembnejši izraz druge/tuje kulture; 

– zna kognitivno relativno preoblikovati etnocentrični pogled na svet. 

Med afektivne cilje, ki jih posameznik mora usvojiti, sodi, da oseba: 

– zna omiliti tesnobnosti, ograjevanje od predsodkov do ljudi drugačnega 

jezikovno-kulturnega izvora; 

– razvije sposobnost empatije, se nauči razumeti percepcijo same sebe pri 

drugih oziroma drugačnih ljudeh; 

– razvije strpnost do dvoumnosti, postane kritična do prenaglih sodb in 

interpretacij ter mnenj, zasnovanih na poenostavljanju trditev, situacij in 

dejstev; 

– razvije kulturno distanco oziroma sposobnost »kulturnega (s)prehajanja«, pri 

čemer se začasno poistoveti z »drugo« kulturno identiteto ali z drugimi 

sodeluje pri jezikovnih igrah. 

Med pomembne prvine psihosocialnih ciljev štejemo, da posameznik zna: 

– navezati stike z ljudmi izven svoje narodnostne skupine;  

– skupaj načrtovati in izvajati delo določene institucije, organizacije, regije;  

– razviti strpnost do neizogibnih obojestranskih (jezikovnih) nesporazumov in 

nerazumevanja; 



 

– miroljubno reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih in večjezičnih 

nesporazumov in nerazumevanja; 

– razviti zmožnosti družbenega delovanja (socialne vloge, vedenjski vzorci) in 

sporazumevalne zmožnosti v obeh kulturah; 

– skupaj iskati nove kulturne modele. 

Medkulturna vzgoja je pedagoški pristop k vzgajanju v raznolikosti kultur in jezikov, 

integraciji teh raznolikosti kot bogatenju življenja in identitete posameznika in družbe 

ter razvoju čezmejne kulture večjezičnosti (Zorman; Zudič Antonič,  2006). 

V Beli knjigi Sveta Evrope (2009) je medkulturni dialog definiran kot "proces, ki zajema 

odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z različnim 

etničnim, kulturnim, verskim in jezikovnim poreklom in dediščino na podlagi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Zahteva svobodo in sposobnost 

posameznika, da se izrazi, ter tudi pripravljenost in zmožnost poslušati mnenja drugih. 

Medkulturni dialog prispeva k političnemu, socialnemu, kulturnemu in gospodarskemu 

vključevanju ter povezovanju družb z različnimi kulturami. Spodbuja enakopravnost, 

človeško dostojanstvo in občutek skupnega cilja. Želi razviti globlje razumevanje 

različnih svetovnih nazorov in praks za večje sodelovanje in udeležbo (ali svobodo 

izbire), da se omogočita osebna rast in preobrazba ter spodbujata strpnost in spoštovanje 

do drugih"(Bela Knjiga Sveta Evrope, 2009: 16). 

O vlogi učenja medkulturnih veščin (tu svoj del prispevajo tudi izobraževalne ustanove s 

strokovnimi delavci) je zapisano: "Njihova naloga je mlade voditi in jih podpirati pri 

pridobivanju sredstev in oblikovanju stališč, potrebnih za življenje v vseh vidikih 

družbe, ter usvajanju strategij za to ter jim pomagati razumeti in pridobiti vrednote, na 

katerih sloni demokratično življenje, z vključitvijo spoštovanja človekovih pravic kot 

osnove pri obravnavi različnosti in s spodbujanjem odprtosti do drugih kultur" (prav 

tam, str. 29). 

2.2 PREDLAGANI UKREPI 

Medkulturna vzgoja je pomemben pedagoški pristop, ki bi ga morali poznati in 

upoštevati vsi pedagoški delavci. Omogoča vzgajati novo generacijo strpnih mladih 

ljudi, ki različnost sprejemajo, cenijo in v njej vidijo bogastvo. V smernicah za 



 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009) je predlaganih sedem vsebinskih 

sklopov, ki predstavljajo možne pristope dela z otroki, učenci in dijaki tujci ter njihovimi 

starši v vrtcu, osnovni in srednji šoli ter dijaškem domu. Smernice predvidevajo 

obvezujoče in priporočene aktivnosti. Omejili se bomo na smernice za vrtec. 

1. Vključevanje otrok tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja  

Obvezujoče 

Zberemo podatke o otrocih tujcih v skladu z zakonskimi predpisi. 

Priporočeno 

V okviru možnosti priporočimo staršem, da vpišejo otroka v vrtec vsaj dve leti pred 

vstopom v šolo ter priporočimo vključitev v organizirano intenzivno obliko učenja 

slovenščine. 

2. Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

Priporočeno 

Načine dela je potrebno prilagoditi individualnim značilnostim in potrebam 

posameznega otroka tujca; strokovni tim (vzgojitelj, starš, svetovalni delavec, ravnatelj, 

po potrebi še zunanji sodelavec) je zadolžen za pripravo individualnega programa dela 

za otroka tujca. Otroka vključimo v zanj primerne dejavnosti, s katerimi mu omogočimo 

socialno in jezikovno integracijo. Otrokov napredek spremljamo, vodimo mapo njegovih 

dosežkov (izdelkov).  Otroka tujca vključimo v oddelek, kjer so najbolj ugodni pogoji za 

spoznavanje slovenskega jezika (učenje slovenščine) in mu omogočimo ustrezno 

obdobje prilagajanja glede na njegove potrebe. Vzgojitelj mora pri delu z otrokom 

tujcem uporabljati ustrezne pristope in primerna gradiva. 

3. Umestitev slovenščine (učenje slovenščine) 

Obvezujoče 

Skrb za učenje slovenščine otroka tujca je domena vseh strokovnih delavcev. 

Priporočeno 



 

Poskrbeti je potrebno, da se otrok tujec uči slovenščine, še posebej intenzivno v prvem 

letu vključitve v vrtec. Izvajamo različne dejavnosti, ki spodbujajo otroka tujca k 

pogovarjanju (igre, plesi, likovna dejavnost …). Vzgojitelju je za ta namen potrebno 

zagotoviti dodatno izobraževanje. Posebna pozornost je namenjena  ustrezni uporabi 

gradiv. 

4. Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok tujcev 

Priporočeno 

V okviru danih možnosti je otroku tujcu treba omogočiti, da se lahko izraža v maternem 

jeziku. Pri vključitvi otroka spodbujamo pomoč zunanjih sodelavcev, naravnih 

govorcev. V okviru danih možnosti omogočimo spletno povezovanje z vrtci in šolami iz 

krajev, od koder otrok tujec prihaja ter pridobimo literaturo in gradiva v jeziku otroka 

tujca. S tem omogočimo otroku seznanjanje z otroško literaturo v maternem jeziku. 

5. Spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja in 

sprejemanja različnosti 

Obvezujoče 

Spodbujamo sprejemanje drugačnosti in enakosti z namenom učenja kakovostnega 

sobivanja. 

Priporočeno 

Spodbujamo druge otroke, da pomagajo otroku tujcu in imenujemo t.i. zaupnika za 

otroke tujce, ki jim starši in otroci tujci zaupajo. Vključujemo se v mednarodna 

partnerstva, ki povečujejo razumevanje za druge kulture, jezike, zgodovino in življenje 

mladih ljudi. Za spodbujanje interakcij med različnimi kulturami izvajamo »na otroka in 

učenca usmerjene metode poučevanja in učenja« in ustvarjamo pogoje za spoznavanje 

drugačnosti in različnosti tudi z vidika drugačnosti posameznih jezikov. Otroke 

spodbujamo k različnim dejavnostim medkulturne komunikacije (projektni dnevi, 

prireditve, izmenjave med vrtci, državami, sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi 

organizacijami) ter spodbujamo otroka tujca, da predstavi svoj jezik in kulturo pri 

različnih dejavnostih. 



 

6. Strategije za delo s starši tujci in njihovo vključevanje v vrtčevsko življenje 

Obvezujoče 

Pri stiku s starši otrok tujcev spoštujemo njihovo zasebnost, kulturo, jezik, svetovni 

nazor in vrednote. 

Priporočeno 

S starši otrok tujcev vzpostavimo stik še pred vključitvijo otroka v vrtec in se 

dogovorimo za postopno vključevanje otroka v vrtec in načine pridobivanja znanja 

slovenščine. Starše ob vpisu seznanimo z njihovimi pravicami in dolžnostmi ter 

značilnostmi slovenskega predšolskega sistema in zagotovimo, da se vključujejo v delo 

in življenje vrtca. V skladu z možnostmi omogočimo pomoč prevajalcev. 

7. Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 

Zagotovimo stalno izobraževanje strokovnih delavcev, ki vključuje didaktično in 

jezikovno znanje ter obvladovanje veščin za medkulturno delovanje pri vzgojno-

izobraževalnim delu z otroki tujci. 

Predlagani so tudi ukrepi na nacionalni ravni, in sicer na dodiplomski stopnji 

izobraževalne ustanove nudijo študentom vsebine interkulturne pedagogike in jih 

usposobijo za uporabo teh vsebin. Zagotovijo se ustrezna gradiva (didaktični materiali, 

delovni učbeniki) za otroke in strokovne delavce, nudi se stalno strokovno 

izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev z vsebinami 

medkulturne pedagogike (Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, 

2009). 

Čeprav so smernice okvirni dokument, lahko s svojimi splošnimi izhodišči pomagajo pri 

uspešnejšem vključevanju neslovensko govorečih otrok v vrtec. 

Strokovni delavci ustvarjamo pogoje, s katerimi lahko spodbujamo ali zaviramo 

interakcijo med kulturami in jeziki otrok, ki prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih 

okolij. 



 

V ospredju je razvoj strpnega odnosa vseh vključenih udeležencev. Naloga vseh 

vključenih v vzgojo in izobraževanje ter družbeno skupnost je, da zagotovijo vsem 

otrokom ustrezne izobraževalne izkušnje in jih vodijo tako, da doživljajo sprejetost, 

uspeh in zadovoljstvo. 

2.3 JEZIK IN KULTURA  

Ko govorimo o multikulturni vzgoji, ne smemo pozabiti, da jezik in kultura predstavljata 

identiteto posameznika in družbe. Jezik in kultura pomenita raznolikost in bogastvo, ki 

ju želimo ohraniti in zaščititi. Uporabne razsežnosti rabe in učenja jezikov (maternega, 

sosedskega, tujega) razširimo s sporazumevalno zmožnostjo jezika. Jezik omogoča 

sporazumevanje med posamezniki, sporazumevanje pa je pot do strpnosti, dialoga, 

sožitja posameznih skupin, ki živijo v nekem prostoru, skupin s podobnimi ali enakimi 

cilji. Zavest o narodni pripadnosti in odnos do maternega jezika pomembno vplivata na 

cilje, ki jih ima posameznik v jezikovnem učenju. S pomočjo jezikovne sposobnosti in 

kulturne osveščenosti se na tej zavesti oblikujejo odnosi med jezikovnimi in etničnimi 

skupinami, ki živijo v istem družbenem okolju. Po Eriksenu (1993) je poleg družbene 

interakcije, ki se odvija tudi s pomočjo jezika, obstoj kulturnih razlik temeljni pogoj za 

določanje obstoja in delovanja neke etnične skupnosti (Čok, 2000: 42). 

Šele ko spoznamo in razumemo kulturne razlike v lastnem življenjskem okolju, jih lahko 

tudi sprejemamo in cenimo. Govorci različnih jezikov in kultur v istem življenjskem 

okolju se zavedajo kulturnih razlik in medjezikovnih vplivov. Ohranjati želijo svoj prvi 

jezik in varovati ter ohraniti izvorno kulturo, ob tem pa spoštovati drugi jezik in kulturo. 

Odzivanje posameznikov na obstoj drugih jezikov in kultur lahko opazujemo in 

usmerjamo. Kakšno bo usmerjanje, je odvisno od odnosa do ciljne kulture (prav tam). 

2.4 JEZIK KOT TEMELJ IDENTITETE 

Jezik nam omogoča, da stopamo v interakcijo z drugimi živimi bitji in z njim predvsem 

zadovoljujemo svoje potrebe. To je najelementarnejša funkcija jezika, ki jo otroci 

razvijejo že zelo zgodaj. Obvladati pa morajo tako slovnična pravila kot pravila 

ustreznega sporazumevanja, da bi lahko uspešno vstopali v družbo. Otroci so zelo 

občutljivi za informacije iz okolja. Pomemben je govor odraslih, izbira tem za pogovore, 

ob tem pa moramo spoštovati tudi otrokovo zasebnost in intimnost. Ne silimo ga, da 

govori o temah, o katerih ne želi govoriti. Včasih odrasli v odnosu do otrok uporabljajo 



 

poseben način govora, ki ga imenujemo pootročeni govor, ker v njem posnemajo otroka 

in ima pozitiven vpliv na razvoj otrokovega govora. Pri tem načinu govora običajno 

pokažemo na stvari, o katerih govorimo, spremeni se intonacija in višina glasu. Otrok 

tako ve, da je govor namenjen njemu. Pozitivna lastnost je tudi poudarjanje ključnih 

besed, kar predvsem v zgodnjem obdobju otroku pomaga prepoznati pomembna mesta v 

stavku. Ima pa tak govor tudi negativne posledice, predvsem če posnemanje  govora 

poteka na vseh jezikovnih ravninah in kadar naslavljamo otroka v tretji osebi.  

Jezikovne zmožnosti otrok spodbujamo tudi z obiskom predstav, razstav, branjem in 

pripovedovanjem pravljic in s tem hkrati vplivamo tudi na spoznavanje kulture in 

tradicije. Še posebej je tako srečevanje z maternim jezikom pomembno v situacijah, ko 

se ta razlikuje od uradnega jezika in jezika okolja. Spoznavanje maternega jezika v 

različnih okoliščinah bo otroku omogočilo, da se bo z njim lažje identificiral in ga 

ohranjal. Šele ko spoznamo lastno kulturo in razvijemo lastno identiteto lahko razvijemo 

tudi tolerantnost, spoštujemo različnost in smo pripravljeni spoznati tuje kulture in 

civilizacije, ne da bi se ob tem počutili ogrožene (Kranjc, 2000: 53–59). 

 



 

3 GOVORNI RAZVOJ DVOJEZIČNIH OTROK 

Videli smo, da je jezik temelj človekove (otrokove) identitete. Otroci se naučijo govoriti, 

da lahko komunicirajo z ljudmi, ki so zanje pomembni. To jim uspe, ker se odrasli z 

njimi pogovarjajo. Ti pričakujejo, da se bo dojenček naučil govoriti, zato mu že od prvih 

dni govorijo, kot bi vse razumel (Pertot, 2005: 4).  

V prvem letu starosti so otroci zelo pozorni na neverbalne vidike komunikacije (npr. 

nasmeh, ton glasu, mimiko). Pomena besed pa se naučijo s povezovanjem situacij z 

besedami, ki jih takrat slišijo. 

Nekateri otroci so od rojstva izpostavljeni besedam enega samega jezika, nekateri pa 

dvema ali več jezikom. Od teh usvojijo eni oba jezika v družini, drugi pa uporabljajo en 

jezik doma in se drugega naučijo od okolja. V stik z drugim jezikom pridejo šele, ko 

prestopijo prag jasli, vrtca ali šole. 

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

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

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

v tretje leto. Če usvajanje drugega jezika poteka v prvih treh letih (ni nujno da od 

rojstva), pravimo, da se je otrok obeh jezikov naučil simultano. Če se otrok nauči 

drugega jezika po tretjem letu starosti, ga imenujemo zaporedni dvojezični govorec 

(Pertot, 2005: 4). 

Otrok določeni jezik dokončno usvoji šele, ko se ga nauči pisati in brati. Če do tega ne 

pride oz. če otrok ni opismenjen v tem jeziku, bo poznal samo pogovorno varianto - če 

bo imel priložnost jezik uporabljati - ali bo jezik popolnoma pozabil. Če otroci jezikov 

ne gojijo tja do dvanajstega leta, jih pozabijo. Po dvanajstem letu možgani dozorijo do 

take mere, da jezikov več ne zbrišejo (prav tam). 

Razlogov za usvajanje in učenje dveh ali več jezikov že v otroštvu je več. Avtorice 

knjige Otroški govor: razvoj in učenje so povzele 3 razloge po M. Preberg-Vilke (1995): 

− pripadnost otrokove družine narodni skupnosti, ki živi na narodnostno mešanem 

področju; 

− družina zaradi različnih razlogov živi in dela v tujini; 



 

− otrok živi v jezikovno mešani družini, kjer sta oče in mama pripadnika različnih 

jezikovnih skupnosti. 

Ko govorimo o dvojezičnosti, moramo razlikovati med kolektivno dvojezičnostjo (v 

prvem primeru zgoraj) in posameznikovo dvojezičnostjo (druga dva primera) 

(Marjanovič Umek; Kranjc; Fekonja, 2006). 

Razlike v usvajanju prvega in drugega jezika (drugih jezikov) so tudi glede na starost 

otrok, ko se srečajo z drugim(i) jezikom/jeziki. 

Predstavili bomo razlike med otroci, ki imajo dvojezični razvoj od rojstva, in tistimi, ki 

drugi jezik usvajajo po tretjem letu starosti. 

3.1 DVOJEZIČNI RAZVOJ OD ROJSTVA 

V skupino dvojezičnih otrok od rojstva spadajo otroci iz dvojezičnih družin, ki 

uporabljajo doma oba koda staršev, kot tudi otroci enojezičnih staršev, ki živijo v 

jezikovno drugačnem okolju (Pertot, 2005: 6). 

V dvojezičnem okolju poteka razvoj otrokovega govora enako kot v enojezičnem okolju. 

Dvojezični otrok kombinira besede iz obeh jezikov. Med tretjim in četrtim letom 

sestavlja preproste stavke in ločuje besedišče obeh jezikov, ne pa njunih slovničnih 

pravil. Če enojezični otrok pri tretjem letu starosti pozna okoli 900 besed, bo dvojezični 

otrok prav tako skupno poznal 900 besed, ne pa 900 besed enega jezika in še toliko 

drugega. Razmerje med jezikoma je lahko različno, v času pa se izravna. Seveda so med 

otroci velike individualne razlike v razvoju in s tem tudi v govoru (Pertot, 2005: 6). 

Nekateri strokovnjaki so mnenja, da otroci, ki odraščajo v večjezičnem okolju, 

razlikujejo jezike že v predverbalnem obdobju. Celo v bebljanju naj bi bilo mogoče 

razločiti glasove posameznega jezika (Poulin-Dubois in Goodz, 2001; Bosch in 

Sebastián-Gallés, 2001 v Pertot 2004: 11). 

Novejše teorije dokazujejo, da otroci pred tretjim letom ne mešajo jezikov, ker so takrat 

jeziki še spojeni. Spojenost je na ravni besedišča, v zelo začetni fazi pa verjetno sledi ta 

istim slovničnim pravilom. Kadar otrok ne najde besede v enem jeziku, jo nadomesti z 



 

besedo drugega jezika (Quay, 1995; Genesee, 1988 v Pertot, 2004: 12). Otrok oba jezika 

dojema kot en jezik.  

Od tretjega do četrtega leta otrok razlikuje med dvema različnima besednjakoma, vendar 

uporablja enaka slovnična pravila v obeh jezikih. Za skoraj vsako besedo pozna izraz v 

drugem jeziku, besednjaka se ne mešata več. 

Na tretji stopnji razvoja dvojezičnosti otrok govori dva jezika, vsak jezik pa običajno 

povezuje z osebo, ki ta jezik uporablja (Marjanovič Umek; Kranjc; Fekonja, 2006). 

Znotraj družine je pomembno, da vsak izmed staršev in pomembnih odraslih dosledno 

govori z otrokom v svojem jeziku. Znotraj večjezičniih družin stalno potekajo pogajanja, 

kateri jezik bo prevladoval. Pomembne so strategije, ki jih pri tem uporabljajo starši. 

Lanza (1997, 2001) jih je razvrstila po stopnji prilagajanja odraslih otrokovemu kodu. 

Na najnižji stopnji prilagajanja se odrasli pretvarjajo, da ne razumejo otrokovega 

sporočila in se nanj ne odzovejo. Druga stopnja je strategija postavljanja vprašanj, ko 

odrasli ponovijo otrokov stavek v vprašalni obliki in pričakujejo nanj potrditev ali 

zanikanje. Sledi srednja stopnja prilagajanja, ko odrasli prevedejo ali povzamejo 

sporočilo, ne da bi zahtevali potrdilo. Strategija "kar nadaljujmo" pomeni, da se vsak 

pogovarja v svojem jeziku. Zadnja je strategija preklapljanja, ko odrasli odgovarja v 

kodu, ki ga uporablja otrok. Z vidika usvajanja obeh jezikov so ustreznejše strategije 

nižje stopnje. Višje stopnje otroku sporočajo, da je mešanje jezikov v tem okolju 

dovoljeno (Pertot, 2004: 12). 

3.2 USVAJANJE DRUGEGA JEZIKA PO TRETJEM LETU 
STAROSTI 

Usvajanje drugega jezika po tretjem letu starosti se imenuje tudi sukcesivni bilingvizem 

(zaporedna dvojezičnost) in pomeni, da otrok ni bil izpostavljen več jezikom že od 

rojstva, ampak šele kasneje (npr. ob vstopu v vrtec ali šolo). To posledično pomeni tudi 

drugačen način usvajanja drugega jezika.  

Suzana Pertot v svojem delu Dvojezični otrok povzema Taborsa in Snowa (1994), ki sta 

ugotavila, da gre jezikovni razvoj otrok, ki usvajajo drugi jezik po tretjem letu, prek 

naslednjih faz: 



 

− otrok uporablja materinščino z vsakomer, tudi s sogovornikom, ki je ne razume;  

− otrok se odpove rabi materinščine, saj je zaradi pomanjkanja odziva frustriran. Sledi 

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

sliši od drugih, in se igra z novimi glasovi: 

− otrok začne uporabljati novi jezik v enobesednih stavkih, katerim nato dodaja druge 

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

− otrok doseže stopnjo produktivne rabe jezika, ko sestavlja kratke stavke s 

samostalnikom in glagolom. Te bo nato nadgrajeval in istočasno preizkušal 

slovnična pravila drugega jezika. Postopno se bo razvijal. 

Upoštevati moramo, da razvoj ne poteka pri vseh otrocih enako. Nekateri so bolj in drugi 

manj motivirani za učenje drugega jezika. Otrokovo motivacijo pogojujejo predvsem 

starši in družbeno okolje, pa tudi njegova osebnost (Pertot, 2005: 8, 2004: 14–16). 

Prehod iz ene faze v drugo ni tog. Otrokov jezikovni razvoj je nepretrgan, dokler se ne 

ustali. V vseh fazah se otrok rešuje iz zadrege s pomočjo jezika, ki ga bolje obvlada, zato 

je mešanje kodov le sestavni del procesa na poti k dvojezičnosti. Lahko pa se razvoj 

ustavi na tej stopnji, in takrat govorimo o poljezičnosti. V tem primeru otrok nobenega 

od jezikov ne obvlada dovolj. Tudi poljezičnost je lahko le razvojna faza, ki jo otrok 

premosti, če je dovolj izpostavljen obema jezikoma (prav tam). 

3.3 PROCES USVAJANJA DRUGEGA JEZIKA 

Na proces usvajanja in učenja drugega jezika, ki traja od šest do sedem let, vplivajo 

različni dejavniki. S tem je zanikano splošno prepričanje, da se otroci naučijo jezikov z 

veliko lahkoto. Če za otroka pomembne osebe govorijo različne jezike, si bo tudi sam 

želel naučiti teh jezikov, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo po komuniciranju. 

Majhni otroci se jezikov ne 'učijo', ampak jih usvojijo iz okolja preko igre in interakcije 

z ljudmi. Pri usvajanju drugega jezika pri zaporedni dvojezičnosti otroci uporabljajo dve 

strategiji: posnemanje in ustvarjanje pravil.  

V predšolskem obdobju so pri usvajanju drugega jezika potrebne tri sestavine: družbena, 

jezikovna in kognitivna. Potrebno je družbeno okolje, v katerem je zaželena in potrebna 

uporaba drugega jezika. Predšolski otroci potrebujejo prisotnost sovrstnikov, govorcev 

jezika, od katerih se učijo, kako se jezik uporablja v naravnih situacijah. Jezika se torej 



 

učijo iz okolja in od sovrstnikov, ki jim pomagajo pri začetnem izražanju (Pertot, 2005: 

10–12). 

Kako dolgo traja proces usvajanja novega jezika in kakšno je na koncu znanje, je 

odvisno od vseh treh sestavin. Če je v okolju malo govorcev novega jezika (npr. samo 

vzgojiteljica), je otrok malo časa izpostavljen drugemu jeziku, zato poteka proces 

počasneje. Lahko se celo prekine. Če otrok nima priložnosti, da jezik sliši in se v njem 

preizkuša, ga hitro pozabi. Vsekakor je končno znanje, ki ga otrok pridobi, podobno 

tistemu, ki ga je imel za zgled. Če se torej predšolski otrok uči novega jezika od ljudi, ki 

mešajo dva jezika, se nauči jezikovne mešanice in ne 'pravilnega izražanja.'  

V jezikovno mešanem okolju mora biti staršem jasno, kaj želijo za svojega otroka. Ali se 

bodo zadovoljili z dobrim izobraževanjem v enem jeziku in osnovno komunikacijo v 

drugem jeziku, ali si bodo prizadevali, da temeljito usvoji oba jezika in ju ne meša. 

Res je, da v določeni fazi skoraj vsi dvojezični otroci vnašajo prvine enega jezika v drugi 

jezikovni sistem ali - preprosto povedano - mešajo jezika. To velja tako za simultane kot 

za zaporedne male dvojezične govorce. 

Če sogovornik razume oba jezika, kot se dogaja v dvojezičnih družinah in skupnostih, 

lahko jezikovna mešanica postane otrokov sporazumevalni stil, ki ga bo težko prerasel, 

če se tako izražajo tudi drugi v njegovem okolju. 

V nekaterih skupnostih dvojezični odrasli mešajo jezika v velikem obsegu. Pertot (2004: 

19) trdi, da so raziskave pokazale, da na tak način govorijo prav vsi, tudi dvojezični 

govorci z visoko izobrazbo, kadar jim sogovornik in okoliščine to narekujejo ali 

dopuščajo. Če je mešanje kodov uveljavljeni komunikacijski stil med govorci določene 

skupnosti, je normalno, da tudi otroci tiste skupnosti mešajo jezika, saj posnemajo 

govorne navade svojega okolja.  

Usvajanje jezikov je dolgotrajen proces, še dlje traja preden se naučimo formalnega 

izražanja. Za to so potrebne življenjske izkušnje, kjer poslušamo in posnemamo 

zahtevnejše načine izražanja.  V naslednjem poglavju bomo predstavili, kakšne so 

jezikovne značilnosti govorne produkcije pri dvojezičnih govorcih. 

 



 

3.4 JEZIKOVNE ZNAČILNOSTI DVOJEZIČNE GOVORNE 
PRODUKCIJE 

Köppe in Meisel (1995) sta mnenja, da je pri ugotavljanju jezikovnih spretnosti malih 

dvojezičnih govorcev potrebno upoštevati tudi njihove perspektive. Če otrok ne 

upošteva pragmatičnih pravil, to lahko pomeni, da jih še ni usvojil ali da je razvil svoja 

pravila. V slednjem primeru govorimo o razvojnih napakah, saj se otrok uči, kdaj in s 

kom uporablja kateri jezik. Strokovnjaki so ugotovili, da je pri odraslih več jezikovne 

interference kot pri otrocih. Otroci večkrat brez razloga preklapljajo jezikovna koda - 

stavek začnejo v enem in končajo v drugem jeziku (Pertot, 2004: 16–18). 

O mešanju med jezikoma govorimo tako pri simultanih kot pri zaporednih govorcih, a 

šele tedaj, ko se pojavi znotraj povedi. Z usvajanjem slovničnih in skladenjskih pravil se 

začne pojavljati preklapljanje v stavku, kasneje pa tudi interference na vseh ravneh. 

Usvajanje jezikov je zapleten proces. Kadar otrok ustrezno uporablja kod/a, ki je/sta v 

rabi v njegovem okolju, je vsekakor razvil komunikacijsko veščino v tistem/ih jeziku/ih. 

Ni pa nujno, da se ob tem tudi slovnično pravilno izraža.  

Dvojezičnemu otroku, ki se vključuje v vrtec, lahko pri uspešnem jezikovnem 

vključevanju in socialnih stikih pomagajo tako strokovni delavci vrtca kot sovrstniki. 

 



 

4 MOŽNOSTI VRTCA PRI RAZVOJU OTROKOVEGA GOVORA 

Predšolsko obdobje je čas, ko je potrebno govoru posvetiti prav posebno pozornost, saj 

so kritične faze razvoja govora prav v tem času. Kako bo otrok obvladal jezikovna 

sredstva maternega jezika, je najbolj odvisno od govornega zgleda v družini in ožji 

družbeni skupini, v kateri otrok živi, predvsem pa od vloge, ki jo ima jezik v procesu 

otrokove socializacije. 

Ko se otrok uči jezika, se hkrati razvija na vseh drugih področjih, ne samo na 

jezikovnem. Usvajanje jezika in njegov razvoj lahko razumemo le v dinamiki celotnega 

otrokovega razvoja. Ta razvoj pa se ne odvija v praznem prostoru in tudi ne sam po sebi. 

Za otrokov govorni razvoj je pomembno, koliko je okolje, v katerem raste, usmerjeno v 

jezikovno in simbolično razlaganje sveta in kakšno vlogo ima govor v otrokovem 

spoznavanju sveta. Okolje mora spodbujati otroka k temu, da uporablja jezik, da 

postavlja vprašanja, se opravičuje, pojasnjuje, se spominja, primerja, išče izbirne rešitve 

in možnosti (Erženičnik-Pačnik, 1998: 31–34). 

Vrtec ima za spodbujanje otrokovega govora pravzaprav boljše možnosti, kakor jih ima 

kasneje šola. Otrokov govor v tem obdobju še ni zaključen, v tej starosti je otrok še 

izredno sugestibilen in elastičen. Mlajši otroci so še močneje nagnjeni k temu, da 

posnemajo jezik (govor) osebe, na katero so navezani, torej tudi govor vzgojitelja (prav 

tam). 

Vrtec nudi veliko več možnosti za svobodno interakcijo med otroki kot kasneje šola, ko 

je svobodna komunikacija dovoljena pravzaprav le v odmorih. Vse to vrtcu omogoča, da 

uresničuje tudi kompenzacijsko vlogo. Z ustreznim delom lahko v vrtcu nadoknadimo 

deficite (tudi jezikovne), ki so jih otroci prinesli od doma. Vzgojitelj ima poleg staršev 

pomembno vlogo pri vzgoji otrok, saj je ena prvih oseb, ki mora otroku nuditi varnost in 

ljubezen, ko le-ta zapusti znano in varno družinsko okolje. Mnogi vzgojitelji 

podcenjujejo svoj vpliv, ki ga imajo na otroke. Številne raziskave dokazujejo, da na 

uspešnost vzgojno-izobraževalnega programa pomembno vpliva vzgojitelj z 

organizacijo in izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Odnos vzgojitelja 

do otroka močno vpliva na otrokov govorni in sploh socialni razvoj. Vzgojitelj in 

njegova osebnost veliko prispevata k vzdušju in naravnanosti v vrtcu. Od tega je 

odvisno, ali se bo otrok v vrtcu čutil sprejetega, kako se bo vključil v skupino, kako se 



 

bo učil prenašati in premagovati poraze, kako bo razvil razumevanje za druge, kakšno 

samopodobo bo razvil. Predvsem od vzgojitelja je odvisno, kakšne izkušnje z jezikom 

bo dobil otrok v vrtcu. Ali mu bo jezik glasna in moteča kulisa ob igri ali sredstvo, ki mu 

bo omogočilo, da se približa ljudem. 

Vzgojitelj mora biti sposoben kritično premisliti, prisluhniti sebi in si odgovoriti na 

vprašanja: 

- koliko res poslušam; 

- na koliko vprašanj odgovorim prijateljsko; 

- kolikokrat se pogovarjam z enim otrokom; 

- kolikokrat otrokom pripovedujem; 

- kolikokrat otrokom berem; 

- koliko se z otroki smejim in podobno. 

Pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja so v uporabi različne tehnike in pristopi, 

poleg tega le-ta zahteva stalno osebnostno rast in razvoj vzgojitelja, izboljševanje 

njegovih komunikacijskih sposobnosti, zlasti ustrezno komunikacijo med odraslimi v 

vrtcu.  

4.1 PRISTOPI IN JEZIKOVNE TEHNIKE V SKUPINI 
 
Suzana Pertot  je v delu Jezikovna vzgoja v vrtcu: vidiki vzgojiteljic (2004) predstavila 

poglavitne pristope in tehnike k delu, ki zajema rabo enega jezika, otroci pa so  tudi 

dvojezični. Za nekatere je torej učni jezik materni jezik, za druge pa deloma ali 

popolnoma tuji jezik. Govor bo o jezikovnih tehnikah, ki jih lahko uporabimo tako v 

vrtcu kot v šoli, da pomagamo dvojezičnemu otroku. 

4.1.1 NARAVNI PRISTOP 

Stephen Krashen (1981) razlikuje med usvajanjem in učenjem. Usvajanje določenega 

jezika poteka s komunikacijo. Jezikovna pravilnost sporočanja ni najpomembnejša, 

bistveno je, da sogovornik dojame vsebino sporočila. Učenje pa je zavesten proces in 

predpostavlja prepoznavanje in popravljanje jezikovnih napak. Z učenjem gradimo in 

dograjujemo pravilno notranjo predstavo o določenem jezikovnem sistemu. Pri učenju 



 

niso v ospredju komunikacijske veščine, ampak poznavanje jezikovnih pravil (v Pertot, 

2004: 10–12). 

Avtor je mnenja, da je najprej potrebno razviti način učinkovitega sporazumevanja v 

drugem jeziku. Šele ko ima govorec dovolj komunikacijskih izkušenj, začne zavestno 

razmišljati o pravilih. Učenje drugega jezika je torej najuspešnejše, če se odvija v 

pomembnih interakcijah. V tej prvi fazi dopuščamo napake, saj so naravni del procesa 

usvajanja jezika. Pri uporabi naravnega pristopa pa moramo upoštevati sledeča načela: 

1. Vzgojiteljica mora posredovati otrokom razumljiv jezikovni material. Otrok 

mora dojeti bistvo sporočila (ne nujno vsako besedo). 

2. Sporočilo mora posredovati važne informacije v trenutku, ko jih otrok potrebuje. 

Komunikacija mora vsebovati sporočilo in obstajati mora potreba po 

posredovanju sporočila. Sporočila v zvezi z uporabo jezikovnih pravil otroku nič 

ne pomenijo. 

3. V skupini naj bo vzdušje sproščeno, otrok se mora počutiti sprejetega ne glede na 

njegove jezikovne veščine. Prijetno vzdušje je osnova, na kateri se gradi 

otrokova motivacija za usvajanje jezika. 

4. Otroka ne smemo siliti k uporabi drugega jezika, počakati moramo, da se sam 

opogumi. 

Nekateri strokovnjaki so mnenja (McLaughlinu, 1986 v Pertot, 2004), da je ta pristop 

učinkovit v začetni fazi, ko otrok pride prvič v stik z drugim jezikom. Vztrajanje pri tem 

načinu dela pa ima lahko negativne posledice tako na individualni kot na skupinski 

ravni. Otrokove nepopravljene napake se lahko spremenijo v jezikovne stereotipe, ki se 

jih bo le s težavo znebil. Če vzgojiteljica ne popravlja napak, se lahko v skupini uveljavi 

nek 'medjezik', ki otrokom sicer zadošča za medsebojno komunikacijo, a ne ustreza 

pravilom uveljavljenega jezikovnega sistema.  

4.1.2 REAKTIVNI PRISTOP 

Ko govorcu posredujemo povratno informacijo o jezikovni napaki, uporabimo reaktivni 

pristop. Lyster in Ranta (1997) sta analizirala jezikovno gradivo, ki sta ga posnela med 

poukom. (Pertot, 2004: 21) Odkrila sta šest značilnih načinov popravljanja jezikovnih 

napak: 



 

1. Eksplicitni popravek: učiteljica neposredno popravi napako in posreduje pravilno 

obliko. S tem otroku pove, da je zgrešil, kaj je zgrešil in kako bi moral reči. 

2. Preoblikovanje: učiteljica v celoti ali deloma preoblikuje in razširi otrokovo 

poved, napako nadomesti s pravilno obliko (ni eksplicitne informacije o tem, da 

je zgrešil). 

3. Zahteva po pojasnilu/popravku: učiteljica se dela, da ne razume ali neposredno 

zahteva popravek (popravi lahko otrok, ki je zgrešil, ali povabi h korekciji tudi 

druge otroke). 

4. Metajezikovni napotek: učiteljica posreduje informacijo o tem, da je v sporočilu 

jezikovna napaka, a ne pove, kje in kakšna je ta napaka. 

5. Izvabljanje: združuje tri tehnike, s katerimi skuša učiteljica "izvleči" iz otrok 

pravilno obliko (temu pravimo ... povej drugače, ...). 

6. Ponavljanje: učiteljica ponovi, kar je povedal otrok, in pri tem vnese popravek, 

ne da bi preoblikovala poved. 

Preoblikovanje in eksplicitni popravki sta z vidika učenčevega usvajanja jezika najmanj 

učinkoviti tehniki, kajti golo ponavljanje ne zahteva veliko kognitivnega napora. 

Pomanjkljive so tudi tehnike, ki predvidevajo, da otrok vnese popravek, ne da bi dobil 

informacijo o napaki. Najučinkovitejša je tehnika izvabljanja. 

Uspešna je tudi tehnika, ko vzgojiteljica načrtno in stalno uporablja pomoč drugih otrok. 

Otroke je treba navajati, kako se spodobi in kako se ne smejo sporazumevati s sovrstniki, 

ki jezika ne obvladajo, in kako naj sodelujejo pri popravljanju. Tako bi male govorce 

maternega jezika uporabili kot sredstvo in vir znanja. Usvajanje jezika bi moralo postati 

cilj celotne skupine (Pertot, 2005: 5–15; Pertot, 2004: 19–24). 

Pomen znanja slovenskega jezika pri integraciji neslovensko govorečih otrok v vrtcu je 

ključni dejavnik za otrokovo socializacijo, pri čemer ne smemo pozabiti, da je morda tu 

najpomembnejša prav vzgojiteljeva vloga. 

Uresničevanje vzgojno-izobraževalne  in socialne integracije je v praksi zelo zahteven 

proces. S pedagoškega vidika je neuspeh vključevanja dvojezičnih otrok v skupine moč 

pripisati neustreznim načinom dela s temi otroki. 

 



 

Institucije morajo zagotavljati pogoje, možnosti in priložnosti, ki omogočajo doseganje 

ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v kurikulu za vrtce. Prav tako je 

pomembna uspešna vključenost otrok migrantov v vrtčevsko okolje ter razvijanje 

zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, obenem pa sprejemanje drugačnosti in 

premagovanje predsodkov do drugih in njihove kulture,  vzgajanje k strpnosti ter 

ohranjanje in nadgrajevanje lastne identitete in kulture. Znanje slovenščine mora biti na 

taki ravni, da se zagotovi uspešno vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja. 

 

 
Kako (ne)uspešno se vzgojitelji dveh ljubljanskih vrtcev spopadamo s 'problemi 

integracije' dvojezičnih otrok v vrtec, nam bodo pokazali rezultati ankete, izvedene 

junija 2011. Teoretično je jasno opredeljeno, na kak način bi morali delati, da bi bila 

integracija uspešna. Ključna dejavnika sta dobro sodelovanje s starši in vzgojiteljeva 

sposobnost, da z dobro organizacijo in izvajanjem vzgojno-izobraževalnih procesov 

uspešno integrira dvojezične otroke v skupino. 

Ali je temu tako, bomo predstavili v empiričnem delu naloge. 



 

5 REZULTATI RAZISKAVE V LJUBLJANSKIH VRTCIH 

5.1 VZOREC 

V vzorec sta bila zajeta dva vrtca, ki jih obiskuje večje število neslovensko govorečih 

otrok: Vrtec Zelena jama in Vrtec Šentvid. 

5.2 METODA 

Raziskava je bila narejena s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnili vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev.  

Razdelili smo 140 anketnih vprašalnikov, vrnjenih in izpolnjenih anket je bilo 64. 

Vprašalnik je obsegal 26 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Želeli smo ugotoviti, s 

katerimi težavami se pri usvajanju slovenskega jezika v skupinah, kjer so tudi 

neslovensko govoreči otroci, srečujejo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Raziskava 

je bila opravljena junija 2011. 

Rezultati so predstavljeni posebej za vzgojitelje in posebej za pomočnike vzgojiteljev. 

Za ločen prikaz smo se odločili šele, ko smo začeli analizirati rezultate ankete. Iz 

rezultatov je namreč razvidno, da starši vzgojiteljem posredujejo več informacij kot 

pomočnikom, poleg tega pa je naloga vzgojitelja, da načrtujejo delo s temi otroki. 

Odgovori na vprašanja odprtega tipa so citirani in niso lektorirani. 

5.3 CILJI 
Ugotoviti želim, ali imamo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dovolj znanja za 

vključevanje otrok migrantov v slovenske vrtce.  

Predstavila bom, na kakšen način vzgojitelji integrirajo otroke migrante in kje imajo 

največ težav. 

 

5.4 HIPOTEZE 
H1: Uspešna integracija otrok migrantov je odvisna od znanja vzgojitelja za dodatno 

delo s temi otroki. 

H2: Uspešna integracija otrok migrantov je odvisna od pripravljenosti vzgojitelja za 

dodatno delo s temi otroki. 



 

 

H3: Slabše razumevanje ali nerazumevanje slovenskega jezika je pomemben dejavnik 

pri vključevanju otrok migrantov. 

H4: Dobro sodelovanje s starši je pomembno za boljšo integracijo otrok. 

 

5.5 ANALIZA 

1. Izobrazba:  

 VZGOJITELJ  POMOČNIK  VZGOJITELJA 
 Izobrazba Delež v % Izobrazba Delež v % 

Srednješolska 18 53 27 90 
Višješolska 1 3 2 6 

Visokošolska 15 44 0 0 
Drugo 0 0 1 4 

  34 100 30 100 
 

34 anketiranih oseb opravlja delo vzgojitelja. Prevladujejo vzgojitelji, ki imajo 

srednješolsko izobrazbo, a po 56. členu Zakona o vrtcih lahko opravljajo delo 

vzgojitelja. Sledijo jim vzgojitelji z visokošolsko izobrazbo. 

30 anketiranih opravlja delo pomočnika vzgojitelja. Med njimi je kar 90% takih, ki 

imajo srednješolsko izobrazbo. 

 

2. Delovne izkušnje v letih: 

 

 VZGOJITELJ  POMOČNIK  VZGOJITELJA 

  Delovne izkušnje Delež v % 
Delovne 
izkušnje Delež v % 

Do 5 let 0 0 11 37 
Od 5 do 10 let 4 12 3 10 

Od 10 do 15 let 4 12 5 16 
Nad 15  let 26 76 11 37 

  34 100 30 100 
 

 

Med vzgojitelji je 76 % takih, ki svoje delo opravljajo več kot 15 let in večina jih ima 

srednješolsko izobrazbo, nihče od vzgojiteljev nima manj kot 5 let delovnih izkušenj. 

Med pomočniki so leta delovnih izkušenj bolj enakomerno porazdeljena. Manj je 



 

pomočnikov, ki imajo 5 do 15 let izkušenj (skupaj 26 % vprašanih), več je tistih z vsaj 

15-letnimi izkušnjami dela z otroki oz. tistih, ki so šele na začetku delovne poti  (37  % 

ali 11 vprašanih v vsaki skupini). 

 

4. Starostna skupina v šolskem letu 2010/11 

 

 VZGOJITELJ  POMOČNIK  VZGOJITELJA 
 Število skupin Delež v % Število skupin Delež v % 

Od 1 do 2 leta 4 12 2 7 

Od 2 do 3 leta 9 25 10 33 

Od 3 do 4 leta 6 18 5 16 

Od 4 do 5 leta 5 15 6 20 

Od 5 do 6 leta 6 18 6 20 

Od 2 do 4 leta 1 3 0 0 

Od 3 do 6 leta 2 6 1 4 

Od 4 do 6 leta 1 3 0 0 

  34  30   
 

Legenda: 

O - prva starostna skupina 

O - druga starostna skupina 

 

Največ vzgojiteljev in pomočnikov dela v skupinah otrok, starih od 2 do 3 let (25 % 

vzgojiteljev ali 9 vprašanih in 33 % pomočnikov ali 10 vprašanih), najmanj v starostno 

heterogenih skupinah (skupaj 12 % vzgojiteljev ali 4 vprašani in  4 % pomočnikov ali 1 

vprašani). Kljub temu je med anketiranimi več takih, ki delajo v drugi starostni skupini 

(21 vzgojiteljev in 18 pomočnikov vzgojiteljev). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Število otrok vpisanih v skupino 

 

 VZGOJITELJ  POMOČNIK  VZGOJITELJA 
Število otrok v skupini Število skupin Delež v % Število skupin Delež v  % 

11 
1 3 

0 0 

13 0 0 
1 3 

14 
13 37 11 37 

16 
1 3 1 3 

17 
2 6 2 7 

18 
2 6 3 10 

19 
2 6 1 3 

20 
6 18 5 17 

21 
3 9 3 10 

22 
2 6 1 3 

23 
1 3 1 3 

24 
1 3 1 3 

  34   30   
 

Legenda: 

O - prva starostna skupina 

O - druga starostna skupina 

 

Najmanjša skupina vključuje 11 otrok (drugo starostno obdobje), največja pa 24 otrok 

(prav tako drugo starostno obdobje). Povprečno število otrok v skupinah drugega 

starostnega obdobja je 19,5 v prvem pa 13,9 otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Število otrok, ki jim slovenščina ni prvi jezik 

 

                                            VZGOJITELJ                                    POMOČNIK 

VZGOJITELJA 

Število otrok v skupini, 

ki jim  

Število skupin, 

kjer    

Število skupin, 

kjer    

slovenščina ni prvi jezik imajo te otroke Delež v % imajo te otroke Delež v % 

0 5 14 3 10 

1 4 12 5 17 

2 7 20 7 23 

3 3 9 2 7 

4 3 9 2 7 

5 2 6 3 10 

6 1 3 1 3 

7 1 3 1 3 

8 2 6 1 3 

10 2 6 1 3 

11 2 6 1 3 

12 1 3 2 7 

ne vem 1 3 1 3 

  34  30   

 

 

V petih skupinah imajo samo otroke, ki jim je slovenščina materni jezik. Kar 29 skupin 

je takih, kjer imajo vsaj 1 otroka, ki mu slovenščina ni materni jezik. Imamo tudi 

skupine, v katere je vpisanih 10 in več otrok, ki jim slovenščina ni prvi jezik, kar 

potrjuje potrebo, po podrobnejši obravnavi. 

 



 

7. Vir informacij o otrokovem prvem jeziku 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK 

VZGOJITELJA 

Starši 17 9 

Slišim, kako govorijo s 

starši 19 21 

Drugo 4 4 

 

Med vzgojitelji je bilo 8 takih, ki so obkrožili dva odgovora, in 2, ki nista odgovorila na 

vprašanje. 6 pomočnikov je obkrožilo 2 odgovora, 2 pa nista odgovorila na vprašanje. 

Pri vzgojiteljih sta odgovora "povedali so mi starši" in "slišim, kako govorijo s starši" 

približno enako zastopana, pri pomočnikih prevladuje odgovor, da slišijo, kako govorijo 

s starši. 4 vzgojitelji in 4 pomočniki so izbrali odgovor "drugo" in ga obrazložili: 

Otroci včasih govorijo 'neslovensko.' 

Težave v komunikaciji otroka. 

Slab govor otroka. 

Starši, doma se pogovarjajo v materinskem jeziku. 

Otroci se pogovarjajo v drugem jeziku. 

Nato so me opozorili starši, da doma se pogovarjajo z otrokom v svojem materinem 

jeziku: nemščina, angleščina, hrvaščina. 

Slišim ,kako govorijo otroci. 

Starši govorijo slabo slovenski jezik in ga tudi (oče) slabo razume. Z otrokom se pred 

mano pogovarjajo v 'polomljeni' slovenščini. 

 



 

8. Število neslovensko govorečih otrok, ki razumejo slovenski jezik 

 

VZGOJITELJI 

Vsi 24 

1 od 2 otrok 1 

3 od 6 otrok 1 

4 od 5 otrok 1 

5 od 7 otrok 1 

Ne vem 1 

 

POMOČNIKI VZGOJITELJEV 

Vsi 24 

1 od 2 otrok 1 

5 od 6 otrok 1 

5 od 7 otrok 1 

 

Kljub temu, da je število otrok, ki jim slovenski jezik ni materni jezik veliko, zbrani 

podatki kažejo, da jih večina razume slovensko. Presenetljivo je, da vzgojitelj za otroka 

iz svoje skupine ne ve, ali razume slovensko ali ne, zlasti ker se je anketa izvajala konec 

šolskega leta. 

Po 3 vzgojitelji in pomočniki niso odgovorili na to vprašanje. 

 

9. Vpliv pomanjkljivega znanja slovenskega jezika na uspešno integracijo neslovensko 

govorečih otrok je po mnenju vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK 

VZGOJITELJA 

  Nepomemben 2 2 

      Pomemben 16 16 

Zelo pomemben 19 19 

 



 

Večina vzgojiteljev in pomočnikov je enotnega mnenja, da je znanje slovenskega jezika 

pomembno ali zelo pomembno pri integraciji otrok v vrtec. Po 2 iz vsake skupine pa sta 

mnenja, da je neznanje jezika nepomemben dejavnik. 

2 vzgojitelja in 3 pomočniki niso odgovorili na to vprašanje. 

 

10. Pogostost vključevanja teh otrok v skupne načrtovane dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

      Zelo pogosto 16 11 

      Pogosto 14 15 

      Redko oz. nikoli 3 2 

 

Večina otrok se normalno (pogosto ali zelo pogosto) vključuje v dejavnosti, ki se 

odvijajo v skupini. Iz tega bi lahko sklepali, da jezik ni ovira in da resnično razumejo 

dovolj, da lahko sledijo pripravljenim dejavnostim. 

Kljub temu so med njimi tudi otroci, ki se vodeni dejavnosti priključijo le redko ali 

nikoli.  

Eden od vzgojiteljev je obkrožil dva odgovora, po dva vzgojitelja in pomočnika pa nista 

odgovorila na to vprašanje. 

 

11. Jezik v katerem ti otroci najpogosteje govorijo s svojimi vrstniki 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

V slovenskem jeziku 25 19 

     V maternem jeziku 8 6 

Ne vem 1 1 

Ne govori 0 1 

 

 

Večina otrok z vrstniki v glavnem komunicira v slovenskem jeziku, kar nekaj pa je 

takih, ki se v komunikaciji z vrstniki večinoma poslužujejo svojega maternega jezika.  



 

Eden od vzgojiteljev je obkrožil dva odgovora, en ni odgovoril, med pomočniki pa niso 

odgovorili trije. 

 

12. Jezik v katerem ti otroci najpogosteje govorijo z vzgojiteljem ali pomočnikom 

vzgojitelja 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

V slovenskem jeziku 26 23 

     V maternem jeziku 3 3 

Ne vem 1 0 

Oboje 4 0 

 

 

Večina otrok z vzgojitelji in pomočniki komunicira v slovenskem jeziku in se maternega 

jezika poslužujejo manj kot v komunikaciji z vrstniki. 

Dva vzgojitelja sta tu izbrala dva odgovora, en vzgojitelj in trije pomočniki pa niso 

odgovorili na  vprašanje. 

 

13. Največji problem pri delu z otroki, ki jim slovenščina ni prvi jezik 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

Slabo znanje ali neznanje 

slov. jezika 15 12 

Sodelovanje s starši 13 10 

Drugo 12 6 

 

 

Obrazložitve vzgojiteljev: 

Družijo se z ljudmi iz istega rojstnega okolja. 

Ni problema. 

Razumevanje besed, navodil za delo. 



 

Govor staršev. 

Razumevanje jezika. 

Nimam težav. 

Otrok ima pravico, da se izraža v materinem jeziku. Največji problem je, da jaz ne 

razumem kaj hoče povedati (makedonščina ipd.). 

Otrok že ne zna slovensko, ampak tudi mi ne znamo njihovega jezika, torej je tudi to 

problem. 

Težave so samo pri uvajanju otroka v vrtec. Otroci slovenščino zelo hitro osvojijo, vsaj 

do stopnje, ki je potrebna za življenje v vrtcu. 

Ni nobenih problemov ker dobro razumejo slovenski jezik. 

Ni težav, če je dobra komunikacija s starši. Težave nastopijo pri manj izobraženih 

starših, ki se ne zavedajo problema. 

Občasno nerazumevanje določenih besed. 

 

Komentarji pomočnikov vzgojiteljev: 

Otroci kasneje spregovorijo; njihova interakcija ni verbalna oz. so to le glasovi; je veliko 

neverbalne komunikacije; Jezik je še nerazumljiv (2 do 3 leta stari otroci). 

Ni težav. 

Ne razumejo, kaj želiš od njih. 

Ni problema. 

Neznanje ni izrazito, zato so težave občasne. 

 

Večina je sicer opredelila slabo znanje ali neznanje jezika kot največji problem pri 

integraciji teh otrok, a je tudi število odgovorov, da naj bi bili za slabo integracijo otrok 

odgovorni starši zelo visoko. Le en vzgojitelj je obrazložil, kje vidi problem pri starših - 

neizobraženost. 

Dva vzgojitelja menita, da je težava tudi v tem, da strokovni delavci ne razumejo, kaj 

želi otrok povedati. 

Osem vzgojiteljev in štirje pomočniki so izbrali dva odgovora. Eden od vzgojiteljev in 

pet pomočnikov ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

 

 

 

 



 

14. Pogostost  spreminjanja  oz. prilagajanja načrtovane dejavnosti tem otrokom 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

     Zelo pogosto 5 4 

      Pogosto 4 2 

      Redko 11 6 

   Nikoli 12 11 

 

 

V večini skupin dejavnosti ne prilagajo ali redko prilagajajo tem otrokom. Devet 

vzgojiteljev je navedlo, da pogosto ali zelo pogosto spremeni ali prilagodi dejavnost. 

Dva vzgojitelja in šest pomočnikov ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

 

Obrazložitve anketiranih glede na izbiro pogostosti so navedene v nadaljevanju. 

 

Vzgojitelji, ki so izbrali odgovor 'zelo pogosto': 

Njihovo predhodno znanje in socializacija sta zelo šibka. 

V vrtcu se pogovarjamo v slovenskem jeziku. 

Razumevanje ciljev, pravil, navodil je predpogoj za uspešno aktivno sodelovanje otrok. 

Glede na stopnjo razumevanja povedanega otroku dodatna pojasnila veliko pomenijo. 

 

Vzgojitelji, ki so izbrali odgovor 'pogosto': 

Da otrok razume navodila, pravila oz. kaj sploh želim od njega. 

Prevajam. 

Vsaj 2x tedensko sva v goste povabili starše, babico. Poiskali sva igrice, knjige, risanke 

v španščini, ki smo se jih igrali in gledali vsakodnevno. Skupaj z otroki smo se naučili 

nekaj besed. Mislim, da je bilo v prvem letu vse namenjeno prav temu, da smo vse 

dejavnosti 'podredili' dobri vključenosti otroka. 

 

Vzgojitelji, ki so izbrali odgovor 'redko': 

Če sem imela občutek, da me ne razumejo sem povedano jasno in razločno ponovila oz. 

povedala enostavneje - dokler ti otroci še niso sami govorili. Ko so začeli sami govoriti 

(govorili so takoj tudi slovensko), dejavnosti ni bilo potrebno spreminjati ali se na 

kakršenkoli način prilagajati tem otrokom. 



 

Ker razumejo slovenščino praviloma lahko sodelujejo. 

Redko, saj želim, da se otroci do vstopa v šolo čim bolje naučijo 'naš jezik' in imajo s 

tem čim manj težav. Besede jim razložim, po potrebi prevedem. 

Občasno posamezniku razložim v njegovem jeziku. 

Tem otrokom ni potrebno prilagajati načrtovane dejavnosti, ker slovenski jezik dobro 

govorijo in ga razumejo. 

Redko - ob različnih multikulturnih dejavnostih - predstavitev držav, jezika ... 

Večkrat pozabimo, da imamo v skupini 'neslovensko' govorečega otroka. Vedno, ko 

nanese pogovor o različnosti jezikov s skupino to 'predebatiramo'. Včasih otroka 

spodbudim, da pove prevod neke besede tudi v svojem jeziku. 

V skupini ni težav zaradi neslovensko govorečih otrok. 

 

Vzgojitelji, ki so izbrali odgovor 'nikoli': 

Z njimi delam individualno oz jih skušam čimbolj vključiti v naš vsakdan. 

Nikoli, ker vsi dobro razumejo slovenščino. 

Otroci razumejo slovensko in se tudi trudijo govoriti. Individualno se tudi pogovarjamo 

ob situaciji sami. 

Ni potrebe. 

Ker otroci zelo dobro razumejo slovenski jezik. 

Ker razume in govori in sodeluje pri vseh dejavnostih. 

Z vsem svojim znanjem se potrudim, da se otroci udeležijo iste dejavnosti, ob tem si 

pomagam tudi tako, da prevedem npr. iz slovenskega v hrvaški jezik in preverim 

razumevanje. 

Ker ni potrebe. 

Ni potrebe, ker kljub slabi izgovorjavi razumeta. 

 

Pomočniki so redkeje v situaciji, ko lahko sami načrtujejo delo v skupini, zato so 

verjetno njihovi odgovori vezani na skupno delo z vzgojitelji. Tudi pri njih je večina 

odgovorila, da dejavnosti prilagodijo redko ali nikoli. 

 

Pomočniki vzgojiteljev, ki so izbrali odgovor 'zelo pogosto': 

Če otrok ne razume, mu daš dodatna pojasnila. 



 

V vrtcu delam kot pomočnica za sočasnost in sem v večih skupinah. Zato se z otroki 

pogovarjam tako, da me razumejo. Če znam njihov jezik, jim povem tudi v njihovem 

materinem jeziku. 

Še posebej z njo naredim isto stvar. 

Pri delu z otroki v vrtcu uporabljamo samo slovenski jezik. Otroka spodbujamo k 

ponavljanju besed, dajemo mu priložnost da se verbalno izrazi. 

 

Pomočniki vzgojiteljev, ki so izbrali odgovor 'pogosto': 

V dogovoru z vzgojiteljem. 

 

Pomočniki vzgojiteljev, ki so izbrali odgovor 'redko': 

Če razumejo lahko sodelujejo. 

V skupini ni težav ali so samo pri nekaterih besedah - razumevanje, zato se odločimo 

izjemoma. 

Ni potrebe. 

Ni potrebno, ker razumejo slovenski jezik. 

Imamo samo en primer. Otrok nima velikih težav pri razumevanju - bolj pri govoru. 

Kadar gre za slabše razumevanje navodil, pravil, pa razložim večkrat in na različne 

načine. 

 

Pomočniki vzgojiteljev, ki so izbrali odgovor 'nikoli': 

Vsi otroci poleg materinskega jezika dobro razumejo slovenski jezik in ga tudi govorijo. 

Vsi otroci razumejo in govorijo slovensko zato to ni pomembno, da bi jim dejavnosti 

prilagajala. 

Ker vsi razumejo slovensko, prilagajanje ni potrebno. 

Otrok popolnoma razume slovenski jezik. 

Ne prilagajava, ker vsi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina razumejo slovensko. 

Razumeta in se sporazumevata slovensko. 

 

 

  

 

 

 



 

15. Pogostost individualnega dela s temi otroki 

 

 VZGOJITELJ POM. VZG. 

Vsak dan 14 10 

   Dvakrat do trikrat na teden 3 2 

   Enkrat na teden 3 6 

   Nikoli 10 8 

Po potrebi 0 1 

 

Kar 20 vzgojiteljev je odgovorilo, da vsaj enkrat tedensko dela s temi otroki 

individualno (14 vsak dan).  

Dva od vzgojiteljev in 4 pomočniki niso odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

 

16. Individualni program za vključevanje otrok migrantov v proces vzgoje in 

izobraževanja 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

Da 5 0 

Ne 27 24 

 

Le pet vzgojiteljev trdi, da ima pripravljen individualni program za vključevanje teh 

otrok v proces vzgoje in izobraževanja. Glede na to, da jih 14 pravi, da z njimi vsak dan 

individualno dela, je to zelo malo. Vzgojiteljica, ki je ima izdelan načrt prilagajanja 

vsebin otroku migrantu, ima dobro opredeljen tudi način in obseg dela s tem otrokom in 

njegovimi starši. 

Ostale vzgojiteljice, ki imajo pripravljen program, so sodelovale s specialno pedagoginjo 

ali s kolegico iz skupine, v dveh primerih pa se ta program navezuje na program dela z 

otrokom s posebnimi potrebami in razlog ni vključevanje otrok v skupino. 

Dva od vzgojiteljev in pet pomočnikov ni odgovorilo na to vprašanje. 

 

 

 



 

Način in obseg  priprave: 

Izdelali sva ga skupaj s slavistko, prof. španščine, logopedinjo in psihologinjo. Zajema: 

kdaj bo v skupino prihajala prof. španščine, kateri so glavni cilji, ki jih želimo pri dečku 

doseči, kako bomo sodelovali s starši, koliko bo pri tem pomagal prevajalec,... 

Za otroka s posebnimi potrebami da (s specialno pedagoginjo), za ostale ne. 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v skupini. 

Pomaga mi specialna pedagoginja. 

 

17. Strategije za delo s starši teh otrok 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

Da 5 1 

Ne 27 21 

 

Odgovori  so zelo podobni odgovorom za individualni program.  

 

Način in obseg  priprave: 

Pomaga mi specialna pedagoginja 

Starši potrebujejo več razlage. 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v skupini ter mobilna specialna pedagoginja. 

Izdelali sva ga skupaj s slavistko, prof. španščine, logopedinjo in psihologinjo. Zajema: 

kdaj bo v skupino prihajala prof. španščine, kateri so glavni cilji, ki jih želimo pri dečku 

doseči, kako bomo sodelovali s starši. 

Večkrat se dogovorimo za govorilne ure, na katerih se pripravimo na sodelovanje.* 

Pogovorne ure, vzpodbujanje da se doma pravilno pogovarjajo z otrokom v svojem 

maternem jeziku.* 

Na individualnih pogovorih s staršem skušam razložiti, da je pomembno (vsi starši 

odlično govorijo slovensko, z otrokom se pogovarjajo v materinem jeziku) razumevanje 

jezika za otroka.* 

Če je bilo potrebno, sem z njimi komunicirala v njihovem jeziku.* 

 

 

 



 

Legenda: 

Odgovori, ki so označeni z * predstavljajo tiste vzgojitelje, ki imajo samo program dela s 

starši, ne pa tudi z njihovimi otroki. 

 

Štirje vzgojitelji in sedem pomočnikov ni odgovorilo na to vprašanje. 

 

18. Hitrost usvajanja novih besed 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

 Zelo hitro 12 13 

    Hitro 15 11 

    Počasi  2 0 

 Zelo počasi 1 1 

 

Večina vzgojiteljev in pomočnikov je mnenja, da ti otroci hitro ali zelo hitro usvojijo 

nove besede. 

En vzgojitelj je izbral dva odgovora, trije niso odgovorili, med pomočniki ni odgovorilo 

pet vprašanih. 

 



 

19. Najpogostejše interakcije teh otrok z vrstniki 

 

VZGOJITELJI 

 

  

zelo 

pogosto pogosto redko nikoli 

poslušanje 15 11 1  

spraševanje 4 11 10 1 

pogovarjanje 10 14 4  

opisovanje 3 7 14 3 

pripovedovanje 4 13 8 2 

razlaganje 4 13 6 5 

 

POMOČNIKI VZGOJITELJEV 

 

  

zelo 

pogosto pogosto redko nikoli 

poslušanje 10 9 3  

spraševanje 4 10 6 1 

pogovarjanje 3 12 6  

opisovanje 2 8 8 3 

pripovedovanje 2 10 7 2 

razlaganje 2 12 5 2 

 

Legenda: Z sivo barvo  so označeni najpogostejši odgovori v posamezni kategoriji. 

 

Odgovori vzgojiteljev in pomočnikov kažejo, da ti otroci v interakciji s sovrstniki največ 

poslušajo, pogosto tudi sprašujejo, se pogovarjajo, pripovedujejo in razlagajo, nekaj 

manj pa je opisovanja. 

Štirje vzgojitelji in osem pomočnikov ni odgovorilo na vprašanje. 

 



 

20. Najpogostejša interakcija teh otrok z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

 

VZGOJITELJI 

 

 

zelo 

pogosto pogosto redko nikoli 

poslušanje 17 10   

spraševanje 5 16 5  

pogovarjanje 12 14 2  

opisovanje 5 11 9 2 

pripovedovanje 6 13 6 2 

razlaganje 4 13 5 5 

 

POMOČNIKI VZGOJITELJEV 

 

 

zelo 

pogosto pogosto redko nikoli 

poslušanje 12 11   

spraševanje 6 11 5  

pogovarjanje 7 11 4  

opisovanje 5 10 6 1 

pripovedovanje 3 12 6 1 

razlaganje 2 13 5 1 

 

Legenda: Z sivo barvo  so označeni najpogostejši odgovori v posamezni kategoriji. 

 

Iz pogostosti odgovorov je razvidno, da otroci vzgojitelje in pomočnike najpogosteje 

poslušajo, pogosto pa je tudi spraševanje, pogovarjanje, opisovanje, pripovedovanje in 

razlaganje. 

 

Štirje vzgojitelji in sedem pomočnikov ni odgovorilo na vprašanje. 

 



 

21. Reakcije vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ob komunikaciji otrok migrantov v 

njihovem maternem jeziku 

 

a) Prekinete ga in prevedete njegovo sporočilo v slovenski jezik. 

b) Počakate, da otrok pove sporočilo v svojem jeziku, nato prevedete v slovenski 

jezik in prosite otroka, da ponovi v slovenskem jeziku. 

c) Od otroka zahtevate, da vam pove sporočilo v slovenskem jeziku. 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

odgovor  a  0  0 

odgovor b 25  21  

odgovor c  0  0 

 

Vsi vzgojitelji in pomočniki so se odločili za odgovor b. Nekateri so zadnji del (da 

prosijo otroka še za ponovitev v slovenskem jeziku) prečrtali. 

 

Štirje vzgojitelji in osem pomočnikov ni odgovorilo na vprašanje. 

 

22. Največje težave pri jezikovnem napredovanju teh otrok 

 

VZGOJITELJI: 

- V številčno močnih skupinah. 

- Ne vidim posebnih težav če so starši 'dovolj' izobraženi in pripravljeni na sodelovanje. 

Težave so pri manj izobraženih starših, ki se tega 'problema' ne zavedajo. *(nima 

pripravljene strategije za sodelovanje s starši) 

- Slabo poznavanje slovenskega jezika pri starših. *(nima pripravljene strategije za 

sodelovanje s starši) 

- Pri razumevanju, nepoznavanju slov. jezika staršev. Težje sporazumevanje pri 

vsakdanji in splošni komunikaciji. *(nima pripravljene strategije za sodelovanje s starši) 

- Težav ne vidim, ker ti otroci hitro napredujejo pri slovenskem jeziku. 

- Pomanklivi govorni vzorci v domačem okolju - slab slovenski jezik. *(nima 

pripravljene strategije za sodelovanje s starši) 



 

- Nepravilno znanje slovenščine njihovih staršev. Otroci se naučijo polomljene 

slovenščine, kot jo govorijo njihovi starši. *(nima pripravljene strategije za sodelovanje 

s starši) 

- Premajhna toleranca do staršev in otrok, ki ne govorijo slovensko. Premajhna 

povezanost strokovnih služb. Neznanje za delo s takšnim otrokom in staršem s strani 

vzgojitelja in drugega strokovnega kadra. Premajhno poznavanje kulture (otrokove) - to 

se mi zdi zelo, zelo pomembno, saj na ta način vidimo kako nekdo deluje, kako je 

potrebno do njega pristopit, ali so bolj odprta ali zaprta družba... 

- Nepravilen govor staršev (slovenščina). *(nima pripravljene strategije za sodelovanje s 

starši) 

- Domače okolje, nepripravljenost staršev - predvsem mater za uporabo slovenskega 

jezika, slab govorni vzorec, nižji socialni položaj. *(nima pripravljene strategije za 

sodelovanje s starši) 

- Nedoslednost. Premalo pozornosti pri tem, da starši govorijo neko popačeno 

slovenščino. Sama sem taščo prosila, naj govori po hrvaško in ne po slovensko, saj ni 

znala. Tega se je držala in otroka sedaj dobro govorita oba jezika. 

- Težave nima, ker doma tudi govorijo slovensko in v njihovem mat. jeziku. 

- To da se starši, čeprav govorijo slovenski jezik, z otroki ne potrudijo. Samo ena mama 

govori z otrokom slovensko, oče pa srbsko. *(nima pripravljene strategije za sodelovanje 

s starši) 

- Če je otrok dovolj zgodaj vključen v vzgojni proces ne vidim težav. 

- Pogosto izostajanje iz vrtca. Zaprt, nesproščen otrok. Nepripravljenost staršev na 

sodelovanje. *(nima pripravljene strategije za sodelovanje s starši) 

- Doma govorijo v svojem jeziku. *(nima pripravljene strategije za sodelovanje s starši) 

- Velikokrat so otroci precej zadržani in jih je težje motivirati za neko dejavnost, pri 

kateri bi se lahko več pogovarjali in izmenjali besede. Odvisno je tudi od načina 

komunikacije, ki jo otrok prinese od doma (v domačem okolju govorijo samo materni 

jezik).  

- Komunikacija v slovenskem jeziku poteka le v vrtcu (6-8 ur na dan). 

- Težava je v tem, ker se starši 'včasih' sami z otroki pogovarjajo nepravilno slovensko. 

- Reven besedni zaklad, nepravilno naglaševanje besed. 

- V tej skupini nimam težav s temi otroki ker zadovoljivo govorijo slovensko 

(posameznik le občasno spregovori v vrtcu neslovensko). 



 

- Ker otroci slišijo in govorijo slovensko samo v vrtcu. *(nima pripravljene strategije za 

sodelovanje s starši) 

- Nezainteresiranost staršev oz. strah pred sodelovanjem (različne zadrege). *(nima 

pripravljene strategije za sodelovanje s starši) 

- Različni vzorci govora (dom - vrtec). *(nima pripravljene strategije za sodelovanje s 

starši) 

- V starših, ker komunicirajo z njimi v svojem jeziku in se sploh ne trudijo s slovenščino.  

 

Devet vzgojiteljev in petnajst pomočnikov ni odgovorilo na vprašanje. 

 

23. Opis zadnje dejavnosti, ki sta jo vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja izvajala v skupini 

z namenom boljšega vključevanja neslovensko govorečih otrok 

 

VZGOJITELJI: 

- V skupini zelo veliko beremo različna besedila - poljudne knjige, pravljice, slikanice, 

poezijo za otroke (neslovensko govoreči dobijo dovolj inf. o jeziku) 

- Multikulturalizem - kaj znamo povedati v tujem jeziku. 

- Branje zgodbe v makedonskem in angleškem jeziku, pogovor o vsebini zgodb, projekt 

KNJIGA, makedonska deklamacija (učenje vrstnikov). 

- Področje oz. dejavnosti multikulturalizma - jezik, pesmice, pravljice, pogovori. 

- Ne izvajamo dejavnosti s tem namenom, ker ti otroci v naši skupini dobro razumejo in 

govorijo slovenski jezik. 

- Povabili smo mamo. Predstavila nam je Ruski jezik. 

- Veliko branja pravljic, samostojno pripovedovanje, obnavljanje zgodbe. 

- Pripravili smo španski dan = vsi smo govorili samo špansko, izdelovali smo si 

kastanete, se igrali tipične španske igrice. Kuhali smo paeljo, v goste smo povabili 

mednarodni vrtec (12 otrok). Tako kot sem zapisala prej, poznavanje kulture, jezika... je 

zame eno izmed pomembnejših, saj preko tega spoznavaš vse razlik, ki te bogatijo in ne 

strašijo. Seveda pa enkratna takšna dejavnost ne prinese rezultata, ampak je za to 

potreben dolgotrajen proces z vključevanjem različnih strokovnjakov. 

- Dramatizacija. 

- Vsak dan v jutranjem krogu in ob projektu RE vključujem vse otroke v skupino. 

- Pogovor, igre. 

- Pripoved pravljice v hrvaškem jeziku. 



 

- Multikulturni mesec v vrtcu. 

- 'To sem jaz' - igre samopodobe, socialne igre (To je moja roka in moja noga, obris; 

dotik; masaža; gim. vaje v parih) 

- Jutranji krog. 

- V vrtcu smo imeli veliko dejavnosti, kjer smo vključevali angleški jezik (inovacijski 

projekt), ob različnih priložnostih smo v pogovor vključili tudi drugače govoreče otroke, 

ki so z nami delili znanje (otroci so nas naučili govoriti njihov jezik). 

- Poimenovanje (starost 1 - 2: začetek govora!) oseb, pojmov, dogodkov s pomočjo 

knjig, v vsakdanjih situacijah, igre z glasovi. 

- Te dejavnosti nisem imela in menim da je ne potrebujemo. 

- Zadnja dejavnost se nanaša na fantka, ki še ne govori (niti materni niti slov. jezik), niti 

ne razume slov. jezik. Fantek potrebuje vseskozi individualno obravnavo in prilagajanje 

dejavnosti. Z namenom, da bi se kar najbolje vključil, mu tako obravnavo tudi 

omogočamo. ** (nima izdelanega individualnega programa, nikoli ne dela s temi otroki 

individualno!) 

- Lutkovna predstava. 

- Ogled lutkovne igrice, igrico so potem igrali tudi otroci. 

- Branje zgodbice - opisovanje ob slikah. 

- V skupini ne delamo razlik. Otrok ima možnost vsakodnevnega uključevanja v različne 

dejavnosti, spodbujamo verbalno izražanje, razvijamo govorne sposobnosti. 

- Petje slovenskih pesmic za otroke. 

 

Deset vzgojiteljev in dvajset pomočnikov ni odgovorilo na vprašanje. 

 

24. Ocena lastnega znanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za delo s temi otroki 

 

 VZGOJITELJ POM. VZG. 

Imam dovolj znanja 24 19 

Nimam dovolj znanja 7 7 

 

Večina vzgojiteljev (77 %)  in pomočnikov (73 %) je mnenja, da ima dovolj znanja za 

delo s temi otroki.  

Dva vzgojitelja in štirje pomočniki niso odgovorili na vprašanje. 

 



 

25. Vključevanje v izobraževalne programe z vsebinami, kot so poučevanje slovenščine 

kot drugega jezika, medkulturno delovanje v vrtcu, delo s starši migranti ... 

 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

Da 12 4 

Ne 20 23 

 

Odgovori o dodatnem izobraževanju na tem področju kažejo, da se le manjši delež 

vzgojiteljev (37 %) in še manjši pomočnikov (15 %) izobražuje na tem področju. 

Dva vzgojitelja in trije pomočniki niso odgovorili na vprašanje. 

 

26. Pomanjkljivosti pri delu z neslovensko govorečimi otroki 

a) Pomoč strokovnjaka z vseh kurikularnih področij, še posebej jezikovnega. 

b) Študijsko gradivo oz. priročniki za delo z neslovensko govorečimi otroki in 

njihovimi starši. 

c) Drugo: 

 VZGOJITELJ 

POMOČNIK  

VZGOJITELJA 

odgovor  a 8   4 

odgovor b  13 15  

odgovor c  7 4  

 

Obrazložitve za odgovor c: 

 

Dobro bi bilo organizirati oziroma poučiti starše, kako naj s svojim otrokom 

komunicirajo - običajno jim svetujemo, da govorijo z njim v svojem jeziku (še posebno 

pri osebah, ki jezika ne obvladajo). 

Prevajalec - pomoč pri razumevanju tujega jezika. 

Strokovno izpopolj. , strokov. delavca - individualno, menim, da je dovolj! 

Nič. Izobraževanje je dovolj na razpolago. 

 



 

Trije vzgojitelji in en pomočnik so izbrali več kot en odgovor, devet vzgojiteljev in deset 

pomočnikov pa na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Zdi se, da vzgojitelji in pomočniki najbolj pogrešajo študijsko gradivo in priročnike (46 

% vzgojiteljev in 65 % pomočnikov vzgojiteljev), 29 % vzgojiteljev in 17 % 

pomočnikov vzgojiteljev bi se odločilo za pomoč strokovnjaka s področja jezika, 25 % 

vzgojiteljev in 17 % pomočnikov pa se je odločilo za odgovor drugo. 

 



 

5.6 REZULTATI PO HIPOTEZAH 
V izbranem vzorcu so sodelovali vzgojitelji, ki imajo večinoma nad 15 let delovnih 

izkušenj in srednješolsko izobrazbo. Večina je delovno pot začela v času, ko smo 

sobivali v Jugoslaviji in o multikulturni vzgoji in težavah migrantov ni bilo dosti govora. 

V nasprotju z njimi je veliko pomočnikov vzgojiteljev mlajših oz. z manj delovnimi 

izkušnjami.  

H1: Uspešna integracija otrok migrantov je odvisna od znanja vzgojitelja za 

dodatno delo s temi otroki. 

Večina anketiranih vzgojiteljev (77 %)  in pomočnikov vzgojiteljev (73 %) meni, da ima 

dovolj znanja za delo s temi otroki. Le 37 % vzgojiteljev in 15 % pomočnikov 

vzgojiteljev se dejansko udeležuje izobraževalnih programov, kjer so vsebine vezane na 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika, na medkulturno delovanje v vrtcu, na delo s 

starši migranti.  

Opisi dejavnosti, ki so jih vzgojitelji izvajali v skupini z namenom boljšega vključevanja 

neslovensko govorečih otrok nam povedo, da je njihovo znanje preskromno, da bi lahko 

dejansko pomagali tem otrokom pri uspešni integraciji. Vežejo se na branje in 

pripovedovanje zgodb in pesmi, včasih niti ne definirajo v katerem jeziku (slovenščina 

ali jezik otroka migranta), 2 vzgojitelja sta povabila k sodelovanju starše otrok 

migrantov. 

 

H2: Uspešna integracija otrok migrantov je odvisna od pripravljenosti vzgojitelja 

za dodatno delo s temi otroki. 

Večina anketiranih vzgojiteljev (72 %) načrtovanih dejavnosti ne spreminja in ne 

prilagaja neslovensko govorečim otrokom. Še večji delež (85 %) jih za te otroke nima 

izdelanega individualnega programa za vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, 

čeprav jih 66 % pravi, da z njimi individualno dela vsaj enkrat na teden (47 % vsak dan). 

Razlogi, ki so jih v glavnem navajali, so, da za to ne vidijo potrebe in da otroci razumejo 

slovenski jezik. Eden je izpostavil, da s temi otroki dela individualno in zato skupnih 

dejavnosti ne prilagaja. Tisti, ki to počnejo pogosto ali zelo pogosto, pa v veliki meri 

utemeljijo svoj odgovor predvsem z vidika razumevanja navodil in dodatnih pojasnil, ne 

pa z vidika socializacije in integracije otroka ter možnosti, da vsi otroci skupine 

spoznavajo druge jezike in kulture. Izjema je vzgojiteljica, ki je izkoristila neslovensko 



 

govorečega otroka za povezavo z njegovo družino, za spoznavanje njegove kulture in 

jezika in prek teh dejavnosti dosegla boljšo integracijo v skupino. Anketirani vežejo 

razumevanje ozko na razumevanje navodil in pravil. Zanimiv je tudi odgovor, da je 

vzgojiteljica ob nerazumevanju govorila glasneje in razločneje! Ker pomočniki v 

glavnem le sodelujejo in redko sami načrtujejo dejavnosti, se njihovi odgovori ujemajo z 

odgovori vzgojiteljev. 

 

V teoretičnem delu smo spoznali, da je uspešna integracija otrok migrantov odvisna tako 

od znanja kot od pripravljenosti vzgojitelja za dodatno delo s temi otroki, a iz zbranih 

podatkov lahko sklepamo, da se vzgojitelji tega ne zavedajo dovolj.  

 

H3: Slabše razumevanje ali nerazumevanje slovenskega jezika je pomemben 

dejavnik pri vključevanju otrok migrantov. 

Da je slabše razumevanje ali nerazumevanje slovenskega jezika pomemben dejavnik pri 

vključevanju otrok migrantov, se strinja 95 % vprašanih vzgojiteljev in s tem potrjujejo 

našo hipotezo. Velika večina teh otrok razume slovensko in tako vzgojiteljem kot 

pomočnikom se zdi pomembno, da je znanje jezika dobro, da se otrok lažje integrira v 

skupino. Otroci v glavnem govorijo slovensko, pojavlja pa se tudi mešanje jezikov in 

jezikovno prilagajanje sogovorcu.  

 

H4: Dobro sodelovanje s starši je pomembno za boljšo integracijo otrok. 

Čeprav veliko vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev meni, da je dobro sodelovanje s 

starši ključ do uspeha,  jih ima le 15 % pripravljeno strategijo za delo z njimi. Vzgojitelji 

so od staršev dobili več informacij o otrokovem prvem jeziku, ki ni slovenščina, iz česar 

lahko sklepamo, da starši vzgojiteljem bolj zaupajo in jih smatrajo za bolj kompetentne 

za delo z njihovimi otroki.  

 

Kot najpogostejše težave pri jezikovnem napredovanju teh otrok vzgojitelji izpostavljajo 

ravno sodelovanje s starši, neznanje slovenskega jezika staršev, nepripravljenost staršev, 

da bi govorili slovensko in da slovenski jezik slišijo le v vrtcu.  

Dejavnosti, ki so jih izvajali v vrtcu z namenom boljšega vključevanja neslovensko 

govorečih otrok, nam sporočajo, da jih le malo razume in ve, na kakšen način bi bilo 



 

potrebno sprejeti izziv tujega jezika in tuje kulture in kaj to sploh pomeni. Odgovor, da v 

skupini ne delajo razlik, je še posebej zaskrbljujoč. Ob tem je večina vzgojiteljev 

mnenja, da ima dovolj znanja za delo s temi otroki, čeprav se jih 62  % ne udeležuje 

dodatnih izobraževanj s tega področja.  

 



 

6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Vzgojitelji imamo eno pomembnejših vlog v prvih letih otrokovega življenja. Otroci se 

po nas zgledujejo in nas posnemajo. Mi smo tisti (poleg staršev seveda), ki pomembno 

vplivamo na otrokov pogled na svet. Lahko jim svet predstavimo kot mavrico, čudovito 

barvno paleto različnosti, ki skupaj tvori harmonijo in v katerem je različnost dobra, 

dobrodošla in sprejeta Lahko pa je naš svet brez barv, uniformiran in enak za vse.  

Žal iz dobljenih podatkov vidimo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v veliki večini 

niso pripravljeni za delo z neslovensko govorečimi otroki in vidijo svoje poslanstvo v 

asimilaciji in ne v integraciji otrok. Probleme jim predstavljajo starši, a jim ob tem niso 

pripravljeni stopiti nasproti, jih razumeti in jim pomagati. Izpostavljajo svoje znanje, a 

hkrati z odgovori dokazujejo, da o tem področju vedo malo ali nič in se niti niso 

pripravljeni dodatno izobraževati. Ker iz podatkov vemo, da so šolski rezultati 

neslovensko govorečih otrok slabši kot primerljivi rezultati njihovih vrstnikov v 

domovini, bi morali na ravni predšolske vzgoje narediti več. Ob vedenju, da je 

predšolsko obdobje ključno za razvoj otrokovega govora, je zaskrbljujoče, kako šibko je 

znanje vzgojiteljev s tega področja. 

Vsekakor bi bilo potrebno narediti širšo raziskavo v več slovenskih vrtcih in iz 

pridobljenih podatkov narediti dodatek h kurikulu, ki bi dajal smernice za delo s temi 

otroki. Nevednost ne bi smela biti opravičilo za slabo delo, saj imamo že sedaj na voljo 

dovolj literature, ki opisuje tako razvoj dvojezičnih otrok kot posebnosti in zahteve za 

delo z njimi. Dobila sem občutek, da druge kulture in jezike vzgojitelji jemljejo kot 

grožnjo in ne kot lastno bogatenje. Dvojezičnost bi morala biti prednost, a jo vidijo kot 

oviro. 
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