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POVZETEK  

 

Osrednji namen diplomskega dela je bil raziskati stališča staršev in bodočih staršev iz občine 

Ajdovščina do zgodnjega poučevanja tujega jezika za otroke in ali med njimi obstaja interes 

za vpis otroka v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina. V 

teoretičnem delu diplomskega dela smo s pomočjo prebrane strokovne literature podrobno 

povzeli pravno-formalne vidike za ustanavljanje in delovanje zasebnih vrtcev v Sloveniji ter 

predstavili poučevanje tujega jezika v zgodnjem otroštvu. 

 

V izvedeni empirični raziskavi so nas zanimala predvsem stališča staršev in bodočih staršev 

iz občine Ajdovščina glede zgodnjega poučevanja tujega jezika (usposobljenost izvajalca, 

kdaj začeti z učenjem, metode in oblike učenja ter poučevanja tujega jezika itn.). Anonimne 

in prostovoljne anketne vprašalnike smo junija 2019 razdelili v čakalnicah Zdravstvenega 

doma Ajdovščina. V raziskavi je sodelovalo 119 anketiranih. Iz rezultatov empiričnega dela 

je razvidno, da so starši in bodoči starši iz občine Ajdovščina enotni v mnenju, da je 

pridobivanje znanja tujega jezika v predšolskem obdobju hitro in lahkotno ter pozitivno 

vpliva na otrokov razvoj. Večina anketirancev meni, da naj bi se otroci začeli učiti tuji jezik 

med 3–6 letom starosti, poučuje pa naj jih vzgojiteljica predšolskih otrok s končanim 

študijem angleškega jezika. Skoraj vsi si tudi želijo, naj učenje in poučevanje tujega jezika 

poteka s pomočjo pravljice, igre, pesmi, rime in izštevanke. Na vprašanje, ali bi svojega 

otroka vpisali v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina, je največ 

vprašanih izbralo možnost »ne«. Najpogosteje navedeni razlogi so: prezgodaj, 

preobremenjujoče, poudarek naj bo na maternem jeziku, poučevanje tujega jezika naj bo 

omogočeno v javnem vrtcu. Med tistimi starši in bodočimi starši, ki bi svojega otroka vpisali 

v tovrsten vrtec, jih je največ kot zelo pomemben razlog postavilo trditev, da v predšolskem 

obdobju otrok hitro, sproščeno in nezavedno usvaja tuji jezik ter da je učenje drugega jezika v 

vrtcu odlična podlaga za nadaljnje učenje angleščine v osnovni šoli.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: zasebni vrtci, tuji jezik, zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika, 

metoda CLIL, stališča staršev 

 



 

 

  

 SUMMARY  

  

The main purpose of this thesis was to investigate the parents' views on the early teaching of 

a foreign language and whether there is an interest in enrolling their child in a private 

kindergarten with a bilingual program (Slovene-English). In the theoretical part, we focused 

on legal and formal aspects of the establishment and operation of private kindergartens in 

Slovenia and presented the teaching of a foreign language in early childhood.  

 

In the conducted empirical research, we were particularly interested in the parents' views 

about early teaching of a foreign language (the competence of the teacher, when to start 

learning, methods and forms of learning and teaching foreign language, etc.). We distributed 

anonymous and voluntary questionnaires in the waiting rooms of the health center 

Ajdovščina, more specifically in June 2019. The survey involved 119 respondents. From the 

results of the empirical work, it is evident that parents from Ajdovščina are unanimous in the 

opinion that the acquisition of a foreign language in the pre-school period is quick and easy 

and has a positive impact on the child's development. Most respondents believe that children 

should start learning a foreign language between 3-6 years of age and be taught by preschool 

teacher with a completed English language study. Almost all of them would also want their 

children to learn foreign languages through fairy tales, games, poems, rhymes and chants. 

Most respondents chose not to enrol their child in a private kindergarten with a bilingual 

program. The most common reasons that they have stated are: prematurely, overburdening, 

emphasis should be on the mother tongue and teaching foreign languages should be enabled 

in a public kindergarten. Among parents and future parents who would enrol their child in 

such a kindergarten were the most important reasons that in the pre-school period children 

quickly, subconsciously and in a relaxed manner adopt the foreign language as well as the 

learning of the second language in kindergarten is an excellent basis for further English 

learning in elementary school. 

  

   

KEY WORDS: private kindergartens, foreign language, early learning and foreign language 

teaching, CLIL method, parents' views 
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1 UVOD  

 

Izvajalci predšolske vzgoje, kot jih določa 6. člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (2007), so vrtci in zasebniki, v primeru določenim z zakonom, pa se 

lahko predšolska vzgoja izvaja tudi na domu. Za zasebne vrtce velja, da so lahko ustanovljeni 

s strani domačih in tujih fizičnih ali pravnih oseb (ZOFVI, 40. člen), ob ustanovitvi pa morajo 

izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za strokovne delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu, 

medtem ko morajo zasebni vrtci, ki temeljijo na posebnih pedagoških načelih, izpolnjevati 

samo predpisane pogoje za prostor v javnem vrtcu (prav tam, 33. člen). Pred zakonsko 

ureditvijo leta 1996 zasebno šolstvo na zakonodajni ravni formalno ni obstajalo. Šele z jasno 

zakonsko ureditvijo je bil vzpostavljen sistem, ki je omogočil pridobitev javne veljavnosti 

programov (Bela knjiga, 2011). 

Podatki statističnega urada Republike Slovenije (2018) na področju predšolske vzgoje 

eksplicitno kažejo na naraščanje števila otrok v obeh starostnih skupinah v vrtcih. Delež v 

vrtce vključenih otrok prve in druge starostne skupine se je od šolskega leta 2004/05 do 

2017/18 povečal za skoraj 20 %, kar pomeni, da bi moralo skladno s tem naraščati tudi 

število oddelkov za izvajanje programov predšolske vzgoje. Po podatkih statističnega urada 

RS je bilo v š. l. 2005/2006 zabeleženih 777 vrtcev in njihovih enot, od tega 18 zasebnih. V 

evidenci Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (2018) je za šolsko leto 2018/19 

zapisanih 1166 vseh vrtcev, 1020 javnih ter 146 zasebnih, torej je v obdobju dvanajstih let 

nastalo 243 javnih vrtcev in njihovih enot ter 128 zasebnih. Število zasebnih vrtcev narašča, 

kar pomeni, da imajo starši vedno večjo izbiro vrste vzgoje in izobraževanja, kar pa je tudi 

njihova pravica, ki izhaja iz Splošne deklaracije človekovih pravic (1948), natančneje jo 

določa 26. člen. Večina staršev svoje otroke vpiše v javne vrtce, ki temeljijo na Kurikulumu 

za vrtce, tj. nacionalnem dokumentu, ki so ga sprejeli leta 1999. Zasebni vrtci predstavljajo 

obogatitev predšolskega sistema, saj staršem omogočajo večjo izbiro ter ne omejujejo, 

temveč dopolnjujejo javno šolsko mrežo (Bela knjiga, 2011). 

Učenje tujega jezika v vrtcu postaja vse bolj pogosto in tudi podatki raziskav kažejo, da je 

učenje drugega jezika prednost in ne ovira v otrokovem razvoju (Pižorn, 2009). Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (2011) navaja, da se v vrtcih poučuje tuje jezike v obliki tečajev ali v 

t. i. integrirani obliki, in dodaja, da v nobeni od evropskih držav poučevanje tujega jezika ni 

vključeno v kurikulum za vrtce, kar bi pomenilo, da je obvezno za vse otroke. Novejši 

podatki Eurydice Report (2017) kažejo, da je v Belgiji v nemško govoreči skupnosti in v 
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štirih avtonomnih pokrajinah Španije učenje prvega tujega jezika obvezno na predšolski 

stopnji, medtem ko je v večini evropskih držav začetek učenja med 6. in 8. letom starosti, v 

Sloveniji pri 7. letu. V slovenskih vrtcih je bila v š. l. 2009/10 najpogostejša oblika učenja 

tujega jezika plačljiv tečaj po končanem izvajanju kurikuluma, sledilo ji je t. i. integrirano 

poučevanje tujega jezika, ki se izvaja enkrat na teden (prav tam). Trditev o prednosti učenja 

tujega jezika v predšolskem obdobju aprobirajo spoznanja s področij raziskovanja človeških 

možganov (nevrobiologija, nevrodidaktika, nevrolingvistika in psihologija), najbolj idealno 

obdobje za usvajanje tujega jezika pa je med 4. in 10. letom, saj je v tem obdobju otrok 

radovedno, spontano, sproščeno in naravno bitje, ki dovzetno raziskuje z željo po 

spoznavanju novega. Najbolj pomembna je ugotovitev, da otrokova izpostavljenost tujemu 

jeziku v zgodnjem otroštvu nima negativnega vpliva na razvoj prvega jezika, celo stimulira in 

poveča otrokovo sposobnost učenja maternega jezika (Brumen, 2009).  

V obdobju zadnjih desetih let je v literaturi kot najuspešnejši didaktični koncept poučevanja 

tujega jezika v času otroštva ocenjena metoda CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), kjer se vse ali le nekatere vsebine nejezikovnih predmetov izvajajo v tujem jeziku. 

Današnji kakovostni način življenja od posameznika pričakuje čedalje višji nivo in obseg 

znanja več jezikov, ki mu bodo koristili v različnih kontekstih, kar je tudi ideja CLIL-a 

(Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

3  

  

2 OPREDELITEV PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI 

  

2.1 Predšolska vzgoja v Sloveniji nekoč 

  

V Sloveniji se je v preteklosti organizacija življenja v vrtcih zaradi nedoločenih teoretskih 

izhodišč predšolske vzgoje pogosto podrejala predvsem zdravstveno-higienskim standardom 

in praktičnim zahtevam dnevne rutine, kar je vodilo do rigidnega dnevnega reda in ne 

individualnega pristopa do otrok (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995). Pomemben 

napredek se je zgodil leta 1979, ko je bil sprejet prvi nacionalni program za vrtce – Vzgojni 

program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Deset let pozneje, leta 1989, so vrtci dobili 

Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki je med drugim določil različne starostne 

skupine otrok in obvezno malo šolo leto pred začetkom šolanja (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011).  

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so vrtci spadali pod Republiški komite za zdravstveno 

in socialno varstvo, leto kasneje pa pod Ministrstvo za zdravje, družino in socialne zadeve. V 

letu 1993, ko se je začela pripravljati reforma celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, je 

bila predšolska vzgoja umeščena v Ministrstvo za šolstvo in šport (Bela knjiga, 2011). V 

Sloveniji se izraz »predšolska vzgoja« uporablja malo časa, saj je bilo od leta 1993 v veljavi 

poimenovanje otroško varstvo, ki je poleg institucionalnega varstva predšolskih otrok 

zajemalo še socialno komponento, pod katero so spadali starševski in porodniški dopust, 

otroški dodatek in oprema za novorojenčka. Sprva je bil pojem predšolska vzgoja 

osredotočen zgolj na vzgojo otrok tik pred vstopom v šolo, kasneje pa se je razširil na vzgojo 

od rojstva do začetka šolanja (Devčič, 2005 v Devjak, Skubic, Polak in Kovšek, 2012).  

 

Po sistemski prenovi vrtca je bil leta 1999 sprejet nov nacionalni dokument Kurikulum za 

vrtce, ki je namenjen vsem predšolskim otrokom. Pojem vzgojni program se je tako 

zamenjalo z besedo kurikulum, ki zajema vse aktivnosti, odnose, sodelovanja, izkušnje in 

učenje, česar so deležni vsi vrtčevski otroci. V prvem delu Kurikuluma za vrtce so napisani 

cilji in načela predšolske vzgoje ter poglavje o razvoju in učenju otrok. Osrednji del 

Kurikuluma navaja šest področij dejavnosti (gibanje, matematika, narava, družba, jezik in 

umetnost) in za vsako dejavnost natančno opredeljene cilje, primere dejavnosti in vlogo 

odraslih (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar in Lepičnik Vodopivec, 2011, str. 26) 
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K vzpostavitvi skupnega vrtca z notranjo sistemsko in vsebinsko delitvijo na dve starostni 

obdobji ter s kontinuiteto iz predšolske vzgoje in varstva v osnovno šolo so pomembno 

prispevale konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve, opredeljene v Beli knjigi (1995), 

Zakonu o vrtcih (1996) in Kurikulumu za vrtce (1999) (Bela knjiga, 2011). Predpisa, ki 

določata predšolsko vzgojo v vrtcih, sta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) ter Zakon o vrtcih (v nadaljevanju ZVrt) (Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport, 2019). Slednji je bil sprejet leta 1996 in ureja predšolsko 

vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci (ZVrt, 1996, 2005, 1. člen), ZOFVI (1996, 2007, 

1. člen) pa določa pogoje za opravljanje in način upravljanja ter financiranja na vseh stopnjah 

vzgoje in izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, osnovno glasbeno 

izobraževanje, nižje in srednje poklicno izobraževanje itn.). Z Zakonom o vrtcih so bili v 

Sloveniji prvič zakonsko določeni glavni predpisi, ki so ključni za kvalitetno predšolsko 

vzgojo v vrtcih (število otrok v oddelku, stopnja izobrazbe strokovnih delavcev itn.) (Bela 

knjiga, 2011). 

 

2.2 Predšolska vzgoja danes 

   

Predšolska vzgoja ni obvezna, je pa ena izmed temeljnih nalog vsake občine, ki skrbi za 

ustanavljanje in financiranje vrtcev (MIZŠ, 2019). V osmih evropskih državah, med njimi 

tudi v Sloveniji, ima po zakonu vsak otrok pravico do vključitve v predšolsko vzgojo in 

varstvo že kmalu po rojstvu, navadno takoj po izteku dopusta za nego in varstvo otroka 

(Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi, 2014).  

Za Evropo so značilni trije modeli organiziranja predšolske vzgoje: institucionalni model 

(angl. center-based model), kombinirani model (angl. home-based model) in model, ki je 

množica starševskih ali družinsko usmerjenih programov pomoči (angl. community based 

model). Kot najuspešnejši veljajo programi, ki so sestavljeni iz: k otroku usmerjene vrtčevske 

vzgoje, intenzivnega sodelovanja in izobraževanja staršev, določenih domačih dejavnosti ter 

iz podpornih ukrepov za družine (Devjak idr., 2012).  

Enovit sistem je oblika sistema, ki prevladuje v nordijskih in baltskih državah, v Sloveniji in 

na Hrvaškem. Zanj je značilno, da sta vzgoja in varstvo predšolskih otrok organizirana 

enostopenjsko v isti ustanovi za vse starostne skupine, da lahko otroci do začetka šolanja brez 

prekinitve ostajajo v eni instituciji. Za upravljanje, vodenje in financiranje vzgoje in varstva 

predšolskih otrok je zadolženo ministrstvo za izobraževanje, ki po zakonu otrokom že zelo 
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zgodaj dodeljuje pravico do brezplačne vzgoje in varstva. V enovitih ustanovah morajo imeti 

vsi vzgojni strokovni delavci tudi enako stopnjo izobrazbe (Pomembni podatki o ..., 2014). 

Veliko povpraševanje za predšolsko vzgojo je v svetu že od leta 1960, za kar so odgovorni 

trije dejavniki: delež zaposlenih mater z majhnimi otroki narašča, v mnogih delih sveta se 

izboljšuje osnovno zdravstveno stanje in skrb za otrokov socialni in intelektualni razvoj ter 

vse več je novih doktrin o pomembnosti predšolskega obdobja (Katz in Mohanty, 1985 v 

Devjak idr., 2012). Poročila omrežja Eurydice in Eurostata (2014) pa v Evropski uniji do leta 

2030 napovedujejo za 7,6 % oziroma za 2,5 milijona manj predšolskih otrok kot v letu 2012, 

kar nakazuje na zmanjšano povpraševanje po vzgoji in izobraževanju otrok mlajših od 6 let. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo za šolsko leto 2017/2018 v vrtce 

vključenih 86.703 otrok ali 80,4 % vseh otrok, ki so stari od 1 do 5 let. V zadnjih desetih letih 

(2007/08–2017/18) je število vrtčevskih otrok naraslo z 61.359 na 86.703, kar v zadnjem letu 

pomeni 25.344 ali 41 % več otrok kot leta 2007/08. Razlog za povečanje ni v večjem številu 

rojstev, saj to v zadnjih letih počasi upada, temveč v povečevanju deleža otrok, ki jih starši 

vpišejo v vrtec. V šolskem letu 2017/18 je bilo v predšolsko izobraževanje vključenih kar 93 

% štiri- in petletnikov, to je 7 % več kot pred desetletjem, kar pomeni, da se Slovenija 

vztrajno bliža evropskemu strateškemu cilju, ki do leta 2020 predvideva 95 % štiri in pet let 

starih otrok vključenih v vrtce. Tudi pri najmlajših otrocih (1–2 leti) opazimo povečanje 

števila vključenih v predšolsko vzgojo in izobraževanje: v šolskem letu 2017/18 je vrtec 

obiskovalo 64 % otrok te starostne skupine, medtem ko jih pred desetimi leti ni bila niti 

polovica (SURS, 2019). 

V šolskem letu 2017/18 je največ otrok obiskovalo javne vrtce (94,7 %), kar je razumljivo 

glede na podatke Statističnega urada RS (2019), ki kažejo, da je od 953 vrtcev in njihovih 

enot kar 849 javnih in 104 zasebnih vrtcev. MIZŠ (2019) ima v svoji evidenci zavodov in 

programov za leto 2018/19 zabeleženih 707 javnih vrtcev, 313 enot vrtcev pri osnovni šoli in 

146 zasebnih vrtcev, kar znaša skupaj 1166 vrtcev v 12 slovenskih statističnih regijah.  

 

2.2.1 Cilji in načela predšolske vzgoje v Sloveniji 

 

Večina evropskih držav kot glavni cilj predšolske vzgoje navaja stimuliranje spoznavnega, 

družbenega in kulturnega razvoja ter pripravo otrok na zgodnje šolske aktivnosti (branje, 

pisanje itn.) (Devjak, idr., 2012). Za zagotovitev kontinuitete med predprimarno stopnjo in 

osnovnošolskim izobraževanjem so skoraj vse države Evropske unije pripravile različne 
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ukrepe: evidentiranje o otrokovi zrelosti in pripravljenosti za šolo, izvajanje aktivnosti (obiski 

osnovnih šol in spoznavanje učnega okolja), tesno sodelovanje med strokovnimi delavci v 

skupnih projektih in podobno (Pomembni podatki o ..., 2014). 

Po določbah 2. člena ZVrt (1996, 2005) in MIZŠ (2019) vsak vrtec stremi k uresničitvi treh 

glavnih nalog, in sicer pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanju kvalitete 

življenja družin in otrok ter k soustvarjanju možnosti za otrokov celovit razvoj. Glede na 

rezultate slovenske raziskave so po mnenju vzgojiteljev glavne naloge vrtca vzgoja otrok k 

samostojnosti, nudenje čim več priložnosti ter spodbud za igro in druženje z vrstniki ter 

pomoč staršem pri vzgajanju (Turnšek, 2002 v Marjanovič Umek idr., 2011). ZVrt (1996, 

2005) v 3. členu določa, da je predšolska vzgoja v vrtcih sestavni del vzgojno-

izobraževalnega sistema, ki poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, 

strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za vse otroke in starše (upoštevajoč 

razlike med otroki), pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja ravnovesja med raznimi 

aspekti fizičnega in psihičnega razvoja otrok (Marjanovič Umek idr., 2011).  

Cilji predšolske vzgoje, opredeljeni v obeh Belih knjigah (1996, str. 49 in 2011, str. 76) in v 

4. členu ZVrt (1996), so naslednji: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

 razvijanje sposobnosti za prosocialno vedenje, razumevanje različnosti, dogovarjanje in 

sodelovanje v skupinah,  

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja,  

 negovanje in spodbujanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter 

neodvisnega mišljenja,  

 spodbujanje razvoja in učenje govora za učinkovito in ustvarjalno komunikacijo, kasneje pa 

tudi zgodnje branje in pisanje,  

 spodbujanje doživljanja umetniških del in ustvarjalnega izražanja,  

 posredovanje znanja z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in  

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje ter zdravo okolje. 

Cilji predšolske vzgoje se večinoma zavzemajo za razvoj otrokovih spretnosti in sposobnosti 

ter spodbujanje različnih področij otrokovega razvoja. Pri tem se upoštevajo otrokove 
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individualne značilnosti in značilnosti razvojnega obdobja (Bela knjiga, 1996, ZVrt, 1996, 

Kurikulum, 1999 in Bela knjiga, 2011). 

 

2.2.2 Oblikovanje oddelkov in programi v vrtcu  

 

Starši imajo pravico izbrati med javnim ali zasebnim vrtcem, za katerega pa ni nujno, da se 

nahaja v občini njihovega stalnega/začasnega bivališča. V publikaciji vrtca si lahko preberejo 

o različnih programih, ki jih vrtec izvaja, in ga po želji tudi izberejo (MIZŠ, 2019). 

Najpogostejše organizacijske oblike predšolske vzgoje v svetu so po navedbah Lipužiča 

(2002 v Devjak idr. 2012, str. 16): »Otroške jasli, mešane starostne skupine, dnevno varstvo v 

družinah, organizirano družinsko dnevno varstvo, lastno družinsko varstvo, igralne skupine, 

otroški vrtci, predprimarna vzgoja in varstvo zunaj pouka«. V Sloveniji predšolsko vzgojo 

izvajajo javni vrtci, ki so tudi najpogostejša oblika institucije za predšolsko vzgojo in varstvo 

otrok, ter zasebni vrtci (prav tam). Oboji sprejemajo otroke ob dopolnjeni starosti 11 mesecev 

do vstopa v 1. razred osnovne šole. Javni vrtci v primerjavi z zasebnimi, kjer lahko program 

določi ustanovitelj sam, izvajajo javnoveljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen 

leta 1999 na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje (MIZŠ, 2019).  

Z vidika organizacije sta v vrtcu dve starostni obdobji: prvo starostno obdobje vključuje 

otroke stare od 1 do 3 let, drugo starostno obdobje pa otroke od 3. do 6. leta oziroma do 

vstopa v šolo (Bela knjiga, 1995, 2011 in ZVrt, 15. člen, 1996). Bela knjiga (2011) in 16. člen 

Zakona o vrtcih (1996, 2008) pravita, da so otroci prvega starostnega obdobja razporejeni v 

oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja pa v oddelke 

drugega starostnega obdobja. Dodajata še kombinirane oddelke, v katerih so otroci prvega in 

drugega starostnega obdobja. 

»Programi so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do 

vstopa v šolo« (Bela knjiga, 1995, str. 53). Po 11. členu ZVrt (1996) je dolžnost vsakega 

vrtca, da v publikaciji predstavi programe, cilje, vsebine in metode dela. 12. člen istega 

zakona dodaja, da program za predšolske otroke v javnih vrtcih, ki ga sprejme Strokovni svet 

RS za splošno izobraževanje, zajema ime programa, strokovna izhodišča, vzgojna področja, 

cilje, načine in oblike sodelovanja s starši (12. člen ZVrt, 1996).  

Glede na trajanje programov javni vrtci izvajajo dnevne, poldnevne in krajše programe. V 

primeru potreb in interesov staršev ali premajhnega števila prostih mest v javnem vrtcu se 

lahko vzgoja in varstvo otrok organizira tudi v vzgojno-varstveni družini, ki se izvaja na 
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domu, opravlja pa jo vzgojitelj predšolskih otrok ali vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik 

vzgojitelja zaposlen v vrtcu ali zasebni vzgojitelj (MIZŠ, 2019). Dnevni program se lahko v 

vrtcu izvaja dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično, in sicer od 6 do 9 ur. Poldnevni 

program traja od 4 do 6 ur in se za razliko od dnevnega programa ne izvaja celodnevno. 

Krajši programi vključujejo vzgojo, varstvo, lahko tudi prehrano otrok in obsegajo od 240 do 

720 ur na leto (14. člen ZVrt, 1996). Navedeni programi so namenjeni otrokom obeh 

starostnih skupin in se lahko izvajajo v vseh okoljih (Bela knjiga, 2011). V demografsko 

ogroženih okoljih pa so ponujeni občasni, kratki programi (3–8 ur na teden), namenjeni od 3 

do 6 let starim otrokom, ki ne obiskujejo nobenega od vrtčevskih programov (Bela knjiga, 

1995 in 2011). Cilji kratkih programov so: igra otrok, druženje, jezikovne, umetniške, gibalne 

aktivnosti ali intervencijski programi, ki so namenjeni otrokom iz ranljivih skupin (Bela 

knjiga, 2011). 

 

2.2.3 Strokovni delavci 

 

V oddelku sta vedno prisotna dva strokovna delavca, in sicer vzgojitelj predšolskih otrok in 

pomočnik vzgojitelja (MIZŠ, 2019). 40. člen ZVrt (1996, 2017) predpisuje, da vzgojno 

dejavnost v vrtcih opravljajo vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojitelj predšolskih otrok-

pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator prehrane in organizator zdravstveno-

higienskega režima ter drugi strokovni delavci. Vzgojitelj predšolskih otrok je lahko tisti, ki 

je končal visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje, visokošolski strokovni 

študijski program prve stopnje predšolska vzgoja, magistrski študijski program druge stopnje 

predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje. Končan ima lahko tudi 

univerzitetni študijski program s pridobljenim nazivom profesor; univerzitetni študijski 

program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja; 

visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz socialnega dela; magistrski 

študijski program druge stopnje s pridobljenim strokovnim naslovom magister profesor; 

magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, 

humanističnih ved ali družboslovja; magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, 

socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo 

z družino ter je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (5. člen 

Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami, 2012). Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja izpolnjuje izobrazbene 
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pogoje, če ima končano srednjo strokovno izobrazbo, ki jo je pridobil po izobraževalnem 

programu za področje predšolske vzgoje ali pa zaključen četrti letnik gimnazije in narejen 

poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki (40. člen ZVrt, 1996, 2017). Pomočnik vzgojitelja 

predšolskih otrok je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok (5. 

člen Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami, 2012). Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca je po 49. členu ZOFVI-

ja ravnatelj, ki mu je z zakonom dana pravica in dolžnost opravljati in odločati o vrtčevskih 

zadevah. Njegove pristojnosti so natančneje določene v prej omenjenem členu istega zakona. 

V večini evropskih držav morajo kandidati za ravnatelje poleg minimalne zahtevane 

izobrazbe izpolnjevati več drugih pogojev. To so poklicne izkušnje v vzgoji in izobraževanju 

predšolskih otrok (običajno od 2 do 5 let delovnih izkušenj), opravljeno posebno 

usposabljanje za ravnatelje, ki se glede na trajanje, organizacijo in vsebino programov 

razlikuje med evropskimi državami. Za Slovenijo velja, da morajo kandidati za ravnatelje v 

javnih in javno financiranih institucijah prej napredovati v naziv svetovalec ali svetnik ali 

imeti naziv mentor pet let pred imenovanjem (Pomembni podatki o ..., 2014, str. 122).  

 

2.2.4 Sodelovanje vrtca s starši 

 

Zelo pomemben pokazatelj kakovostne predšolske vzgoje je zagotovo partnerstvo med 

vrtcem in starši predšolskih otrok, ki ustvarja boljše pogoje za otrokovo učenje (Pomembni 

podatki o ..., 2014). Staršem je zagotovljeno postopno uvajanje otroka v vrtec, pravico imajo 

sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku, pri čemer so dolžni spoštovati 

avtonomnost vrtca (MIZŠ, 2019). 

Iz vsakega oddelka starši izvolijo tri predstavnike staršev, ki so člani sveta vrtca (MIZŠ, 

2019). Ti običajno sodelujejo pri zadevah o vsakodnevnih dejavnostih v vzgoji in 

izobraževanju vrtčevskih otrok, nekoliko manj pa odločajo o izobraževalnih vsebinah, 

načinih poučevanja, ciljih in izbiri sredstev (Pomembni podatki o ..., 2014). V Beli knjigi 

(1995) je sodelovanje vrtca s starši nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne 

vzgoje. Vrtec mora spoštovati kulturo, jezik, prepričanja, stališča, identiteto, navade in 

običaje otrokove družine, pri tem pa ne sme pa posegati v njeno zasebno sfero. Kolaboracija 

med vrtcem in starši zahteva upoštevanje petih načel (Bela knjiga, 1995, str. 56): »Staršem 

mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah oblik in programov 
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institucionalne predšolske vzgoje.« Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v 

vrtec, pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini, pravico do sprotne 

izmenjave informacij in do pogovora o otroku z vzgojiteljem ali vzgojiteljico ter pravico do 

aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu s predhodnim dogovorom z vzgojiteljem ali 

vzgojiteljico (prav tam). Najbolj pogost ukrep, sprejet za lažji otrokov prehod iz družinskega 

okolja v institucionalno okolje, je, da starši svojega otroka prvih nekaj tednov spremljajo 

oziroma postopoma podaljšujejo čas, ki ga otrok preživi v vrtčevski skupini (Pomembni 

podatki o ..., 2014). 

 

3 ZASEBNI VRTCI 

  

3.1 Opredelitev zasebnih vrtcev v Sloveniji 

  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) so zasebni vrtci 

opredeljeni kot vsi vrtci, ki niso ustanovljeni s strani občine in so svobodni glede verskih, 

političnih in didaktičnih stališč. 

K natančni ureditvi položaja zasebnih vrtcev nas zavezujejo mednarodni sporazumi, ki jih 

navaja Bela knjiga (1995): Splošna deklaracija ZN o človekovih pravicah (1948), Evropska 

konvencija o zaščiti človekovih pravic in osnovnih svoboščin (1950), Konvencija ZN o 

otrokovih pravicah (1989) in Resolucija Evropskega parlamenta (1984). V Splošni deklaraciji 

o človekovih pravicah, ki jo je leta 1948 sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih 

narodov, je v 26. členu navedena pravica staršev do poljubne izbire vrste izobrazbe za svoje 

otroke. To je tudi eden od splošnih ciljev zasebnih vrtcev, zapisan v Beli knjigi (1995), ki 

stremi k dopolnitvi in bogatitvi javne mreže vrtcev ter staršem nudi večjo možnost izbire 

vrtca, v katerem poteka vzgojno-izobraževalno delo skladno z njihovimi nazori. »Možnost 

izbire pa je pomembna tudi zato, ker ni enotnih meril o tem, kaj je dober vrtec« (Zorman, 

2010, str. 280). 

 

3.2 Cilji in načela zasebnih vrtcev v Sloveniji 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 1995 je pri uvajanju 

zasebnih vrtcev opredeljenih osem načel, medtem ko so v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju (2011) navedena štiri manj.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

11  

  

Prvo načelo, načelo postopnosti, pomeni, da zakon določa način ustanavljanja in postopnega 

uvajanja zasebnih vrtcev in ne na škodo javnih vrtcev (Bela knjiga, 1995). Bela knjiga (2011, 

str. 430) prvemu načelu doda še besedo »kontinuiranost«, torej se v celoti glasi načelo 

postopnosti in kontinuiranosti. Obrazložitev iz Bele knjige (1995) dopolni z naslednjim 

stavkom: »Nove zasebne šole se ustanavljajo v prostoru, kjer so zasebne šole že znane in 

uveljavljene, tako da ima to načelo manjšo težo, ni pa izgubilo svoje relevantnosti.« Načelo 

združevanja tujih izkušenj in specifičnosti predšolske vzgoje v naši državi pravi, da je treba 

upoštevati mnenja vseh zainteresiranih strani, vendar je zaradi različnih izhodišč pri uvajanju 

zasebnega šolstva nujno iskanje primernih rešitev, neodvisnih od političnih poseganj v šolsko 

polje (Bela knjiga, 1995, str. 248). Načelo združevanja tujih izkušenj in nacionalnih 

posebnosti v Beli knjigi (2011) govori o tem, kako je imelo stanje v Sloveniji s tujimi 

ugotovitvami in spoznanji vpliv pri vpeljevanju zasebnega šolstva, medtem ko se slovenske 

tradicije zasebnega šolstva ni upoštevalo v zadostni meri. Danes se pri urejanju zasebnega 

šolstva lahko upošteva domače in tuje izkušnje (Bela knjiga, 2011, str. 430). »Sofinanciranje 

države naj omogoči nastajanje in delovanje zasebnih vrtcev, vendar je v začetni fazi potrebna 

dokaj natančna zakonska regulacija o sofinanciranju države in njenem vplivu na zasebne 

vrtce.« Slednje opredeljuje načelo povezovanja nadzora in sofinanciranja (Bela knjiga, 1995, 

str. 248), ki je bilo tudi udejanjeno, sofinanciranje je namreč povezano z nadzorom nad 

delovanjem zasebnih šol (Bela knjiga, 2011). Zaradi dorečenih postopkov pri sprejemanju 

programov zasebnih šol tudi ni prihajalo do zapletov pri ustanavljanju in delovanju (prav 

tam). 

Samostojnost pri izbiri vsebin in metod dela ter zagotavljanje strokovnosti določa načelo 

avtonomnosti in strokovnosti. Načelo pravice posameznika do drugačnosti pravi, da je 

pravica posameznika do drugačnosti eden izmed razlogov za obstoj zasebnih vrtcev, ki med 

drugim staršem omogočajo izbiro otrokove vzgoje v skladu z njihovimi prepričanji. Načelo 

izbirnosti, poglobljenosti in večje kvalitete razvoja določenega vidika omogoča večjo 

ponudbo različnih kurikulumov in programov, načelo razvidnosti pa vrtec obvezuje, da 

staršem predstavi program dela. Osmo načelo – načelo ekonomičnosti pomeni, da ima pri 

financiranju prednost tisti vrtec, ki bogati in dopolnjuje javno ponudbo (Bela knjiga, 1995). 

Načelo enakih možnosti in skrbi za kakovost ni izgubilo pomena, saj zasebno izobraževanje v 

šolski sistem vnaša tudi razlike, kar lahko privede do nezaželenih neenakosti (Bela knjiga, 

2011). 
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Prva Bela knjiga je kot temeljni smoter postavila razmerje med javnim in zasebnim. Zasebne 

šole so obogatitev šolskega prostora, staršem omogočajo večjo ponudbo različnih oblik 

vzgajanja predšolskih otrok, prispevajo k večji prilagodljivosti javnega sistema in ne 

omejujejo ali rušijo, temveč dopolnjujejo javni šolski prostor (Bela knjiga, 2011). Prednost 

zasebnih vrtcev avtorica Zorman (2010) vidi prav v njihovi majhnosti, saj ta omogoča lažje in 

hitrejše prilagajanje uporabnikovim potrebam, kar se kaže pri bolj kvalitetni in bogati 

ponudbi zasebnega vrtca. 

Glavni cilj ureditve položaja zasebnih vrtcev in šol je sožitje med javnim in zasebnim. 

Položaj zasebnega šolstva in vrtcev je zasnovan na bogatenju šolskega sistema in ne na 

vnašanju prvin, ki bi v državi zmanjševale pravičnost šolstva kot celote (Bela knjiga, 2011). 

 

3.3 Delitev zasebnih vrtcev 

 

3.3.1 Nadomestni in dodatni vrtci 

 

Delitev zasebnih vrtcev na nadomestne in dodatne je natančno opisana v Beli knjigi (1995), 

kjer nadomestne vrtce opredeljuje kot zasebne vrtce, ki ustrezajo javnim vrtcem z vidika 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, trajanja programov, predpisov za prostor, zaposlenih in števila 

otrok na vzgojitelja.  

Dodatni vrtci so vsi drugi zasebni vrtci. Za njihovo ustanovitev je nujen vpis v register 

dodatnih vrtcev. Prijava za ustanovitev mora vsebovati program dela in dokazilo o ustreznem 

kadru ter prostorih, ki ustrezajo minimalnim zdravstveno-higienskim in tehničnim pogojem. 

Dodatnih vrtcev država ne sofinancira, prav tako ne preverja njihovih programov (Šimenc in 

Krek, 1996). 

 

3.3.2 Vrtci s koncesijo in vrtci brez koncesije 

  

Statusno se zasebni vrtci, ki niso del javnega vzgojno-izobraževalnega sistema razlikujejo od 

zasebnih vrtcev, ki delujejo na podlagi koncesije (Mihovar Globokar, 1996). Državno 

subvencionirani vrtci se morajo prilagoditi normativom in standardom o izobrazbi 

pedagoškega kadra, številu otrok v oddelku in prostorskih predpisih, ki jih izdajo za to 

pristojna ministrstva (Bela knjiga, 1995). Od zasebnih vrtcev brez koncesije se razlikujejo v 

tem, da morajo izvajati javnoveljavne programe, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike 
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Slovenije za splošno izobraževanje. Medtem pa lahko zasebni vrtci brez koncesije izvajajo 

programe, ki jih določijo sami, vendar pod pogojem, da je program pridobil pozitivno mnenje 

Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa ter s tem postal 

javnoveljaven (Mihovar Globokar, 1996). 

V 12. poglavju o opravljanju javne službe na podlagi koncesije 73. člen ZOFVI-ja določa 

koncesionarje in navaja, da se lahko za opravljanje javne službe v vzgoji in izobraževanju 

zasebnemu vrtcu dodeli koncesija, če to dopušča program, pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje 

pogoje, določene za izvajanje javnoveljavnih programov. Isti zakon (1996) v 74. členu 

navaja, da se koncesija dodeli s strani lokalne skupnosti z odločbo na podlagi javnega razpisa.  

 

3.4 Pravna ureditev zasebnih vrtcev 

 

3.4.1 Pogoji za ustanovitev zasebnega vrtca 

 

Ustanavljanje zasebnih vrtcev je urejeno v 9. poglavju, natančneje ga določa 40. člen ZOFVI 

v RS (1996, 2007), ki pravi, da lahko zasebne vrtce ustanavljajo domače in tuje fizične ali 

pravne osebe. Med njih uvrščamo lokalne in cerkvene skupnosti, dobrodelne organizacije, 

skupine staršev in posameznike (Bela knjiga, 1995). Ime zasebnega vrtca mora po 69. členu 

ZOFVI-ja poleg podatkov, ki so določeni z zakonom, vsebovati tudi označbo, da gre za 

zasebni vrtec. Iz oznake mora biti tudi razvidno, ali je zasebni vrtec nadomestni ali dodatni 

(Bela knjiga, 1995). Dolžnost ustanovitelja zasebnega vrtca je zagotoviti pravne, finančne, 

kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti (prav tam). 

Zasebni vrtci lahko začnejo z izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti šele po vpisu v 

razvid, ki ga regulira za šolstvo pristojno ministrstvo (Mihovar Globokar, 1996). Predlog za 

vpis v razvid se po 38. členu ZOFVI-ja (2007) skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

vloži pri šolski upravi, na območju katere ima zasebnik bivališče. V primeru, da izpolnjuje 

pogoje, predpisane za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ima javnoveljaven 

program, se zasebnik vpiše v razvid (Mihovar Globokar, 1996). 38. člen prej omenjenega 

zakona še dodaja, da se »zasebniku, ki samostojno opravlja dejavnost vzgoje in 

izobraževanja, z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju normativov in standardov, ki jih 

določi minister, določi tudi največje število otrok, dijakov, študentov višjih šol oziroma 

odraslih, ki jih lahko glede na področje, obseg in način opravljanja dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja ter ob upoštevanju prostorskih pogojev sočasno vključi.« V razvid se zapišejo 
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tudi osebni podatki zasebnika, in sicer ime in priimek, rojstni podatki, kraj bivanja, izobrazba, 

dejavnost vzgoje in izobraževanja, sedež opravljanja dejavnosti, podatki iz 3. odstavka 38. 

člena ZOFVI-ja, datum vpisa oziroma izbrisa ter razlogi za izbris iz razvida. To se zgodi v 

primeru, ko zasebni vzgojitelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid, če mu je s 

pravnomočno odločbo prepovedano izvajanje vzgoje in izobraževanja ter s prekinitvijo 

izvajanja dejavnosti. 

 

3.4.2 Zaposleni v zasebnem vrtcu 

 

Strokovni delavci zasebnih vrtcev, ki izvajajo javnoveljavne programe, morajo ustrezati 

pogojem, ki so določeni za strokovne delavce javnih vrtcev (104. člen ZOFVI, 2007). Iz 37. 

člena istega zakona razberemo, da lahko kot zasebnik opravlja vzgojo predšolskih otrok tisti, 

ki ima izpolnjene pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v 

javnem vrtcu, aktivno govori slovenski jezik, ni v delovnem razmerju, ima stalno bivališče v 

Republiki Sloveniji, mu s pravnomočno odločbo niso prepovedali opravljanja dejavnosti in je 

vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo za predšolsko vzgojo. Poleg naštetega mora imeti 

strokovni delavec tudi opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja 

(Mihovar Globokar, 1996 in 92. člen ZOFVI). Pri vzgojno-izobraževalnem delu morajo 

strokovni delavci vrtca zagotavljati objektivnost, kritičnost, pluralnost in strokovno 

avtonomnost (92. člen ZOFVI). Ne glede na to, ali je ustanovitelj zasebnega vrtca slovenski 

ali tuji državljan, so individualne obravnave deležni vsi vrtci z vzgojno-izobraževalnim 

programom v tujem jeziku in po programu druge države (Bela knjiga, 1995).  

 

3.4.3 Pogoji za prostor in opremo zasebnega vrtca 

 

ZOFVI v 33. členu (1996, 2007) pravi, da morajo zasebni vrtci, ki izvajajo program za 

predšolske otroke, izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovne delavce vrtca, prostor in 

opremo v javnem vrtcu. Vrtci so torej dolžni zagotoviti strokovne delavce s predpisano 

izobrazbo ter prostor in opremo, ki jih zahteva minister ali z zakonom pooblaščena zbornica. 

Prostor in oprema vrtca morata torej ustrezati vsebini členov, ki jih ureja Pravilnik o 

normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000). V raziskavi iz 

leta 2009 so vodstvene delavke vrtcev kot glavne razloge za majhno število zasebnih vrtcev 

navedle zakonsko strogo regulirane standarde in normative za strokovne delavce, prostor, 

opremo, število otrok ter z njimi povezane visoke začetne investicije (Zorman, 2010).  
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3.4.4 Financiranje zasebnih vrtcev v Sloveniji  

 

Financiranje vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok je za izvajalce zasebnih institucij za 

razliko od javnih nekoliko neugodno (Zorman, 2010). Zasebniki se lahko samofinancirajo 

tako, da sredstva pridobijo iz lastnih virov ali so delno subvencionirani z javnimi sredstvi. Za 

Slovenijo velja, da sta institucionalna predšolska vzgoja in varstvo v celoti javna ali javno 

subvencionirana (Pomembni podatki o ..., 2014). Na podlagi prvega odstavka 34. Člena ZVrt 

(2005, 2017) zasebnim vrtcem brez koncesije pripada pravica do sredstev iz proračuna 

občine, če izpolnjujejo naslednje štiri pogoje. Zasebni vrtec mora izvajati najmanj poldnevni 

program; imeti mora vključen najmanj za en oddelek predšolskih otrok; za izvedbo programa, 

ki ustreza zakonom in predpisom, mora zaposliti ali drugače zagotoviti vzgojitelje in 

vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike vzgojiteljev ter biti dostopni vsem otrokom. 

Določba 28a. člena ZVrt (2005, 2008) pravi, da zasebni vrtec s koncesijo vsak mesec občini 

izda zahtevke za kritje stroškov. S tem se mu zagotovi sredstva v višini razlike med ceno 

programov, ki zajema stroške vzgoje, varstva in prehrane, ter plačilom staršev (28. člen ZVrt, 

2005, 2008). Vsakemu otroku, ki obiskuje zasebni vrtec, pripada 85 % sredstev iz proračuna 

občine (Zorman, 2010 in 34. člen ZVrt, 2005). Ta se izračunajo na podlagi cene istovrstnega 

programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali v 

primeru, če bi bil otrok v javnem vrtcu (ZVrt, 34. člen, 2005, 2008 in MIZŠ, 2019). 

Zasebniki pridobivajo sredstva na podlagi pogodbe sklenjene z občino , v kateri ima otrok 

stalno prebivališče (MIZŠ, 2019). Četrti odstavek 34. člena dodaja izračun obsega sredstev, 

če na območju občine ni javnega vrtca. Obseg sredstev se izračuna na podlagi povprečja cen 

istovrstnih programom, ki veljajo za območje RS na dan 1. 9. tekočega leta in jih objavi 

ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo (prav tam). 

Svoj prihodek lahko zasebni vrtec pridobi prek cene programa. Znesek je rezultat zmnožka 

cene programa na otroka in števila otrok, ki so vključeni v oddelek. S pogodbo o določitvi 

obsega sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina, se opredeli financiranje zasebnega vrtca s 

koncesijo. Poleg tega lahko v skladu z zakonom financira tudi investicije v nepremičnine in 

opremo vrtca, če je tako predpisano v medsebojni pogodbi (Zorman, 2010). 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno razpravo poslalo predlog novele 

Zakona o vrtcih o financiranju zasebnih vrtcev (Uredništvo, 2019). Do sedaj so bili zasebni 

vrtci za svoj javnoveljaven program financirani s strani občin v višini 85 %, z zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih pa bodo lahko občine pod določenimi pogoji 
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višino sredstev arbitrarno znižale. Med poznavalci namreč prevladuje mnenje o še eni obliki 

ideološkega boja proti zasebni iniciativi. Ker je v preteklosti občinam kronično 

primanjkovalo prostih mest v vrtcih, so bili zasebni vrtci s koncesijo tisti, ki so sprejeli otroke 

s čakalnih list za vstop v javni vrtec. Danes je ravno obratno, namreč prostora v javnih vrtcih 

je dovolj, zato se zdi ministrstvu nesmiselno sofinancirati zasebne zavode iz javnih sredstev 

(prav tam). Mestna občina Ljubljana zaradi nezasedenih mest v javnih vrtcih podpira 

usmeritev ministrstva, saj mora kot ustanoviteljica plačevati prosta mesta v javnih vrtcih in 

skladno z zakonom o vrtcih sofinancirati še zasebne vrtce, kar po njenem mnenju vodi v 

neracionalno rabo javnega denarja. Direktorica enega izmed zasebnih vrtcev opozarja, da bo 

predlog ministrstva zmanjšal sredstva staršem otrok, ki imajo pravico do izbire predšolskega 

izobraževanja (Lang, 2019). Pri omenjeni spremembi, ki jo novela predvideva, bodo največ 

posledic občutili otroci iz socialno šibkejših družin, zasebni vrtci pa bi postali dostopni zgolj 

za otroke premožnih staršev (Uredništvo, 2019). 

 

3.4.5 Nadzor nad delom vrtcev 

 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (2019) izvaja finančni nadzor ter nadzor nad organizacijo 

in izvajanjem javnoveljavnih programov z namenom, da bi zasebni vrtci spoštovali pogoje, ki 

so določeni z zakoni, predvsem pa z namenom zaščite otrokovih pravic. Redni nadzor je treba 

vrtcem vnaprej najaviti, medtem ko izrednega ne, saj je namenjen sprotnemu ugotavljanju in 

odpravljanju kršitev (Mihovar Globokar, 1996). Pobudo za inšpekcijski nadzor v vrtcu lahko 

podajo otrokovi starši, rejnik ali skrbniki. Inšpektor jih je nato dolžan seznaniti o dejanjih, ki 

jih je opravil v zvezi s pobudo (MIZŠ, 2019).  

Računsko sodišče Republike Slovenije (2019) je po ustavi najvišji organ kontrole državnih 

računov in celotne javne porabe v Sloveniji, ki revidira pravilnost in ustreznost poslovanja 

uporabnika javnih sredstev – pravna oseba javnega prava; pravna oseba zasebnega prava, če 

je prejela pomoč iz proračuna EU, državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; če je 

koncesionar, kjer imata država in lokalna skupnost večinski delež. Računsko sodišče 

uporabnikom javnih sredstev tudi svetuje o učinkovitem poslovanju ter odpravljanju 

nepravilnosti in napak pri njihovem finančnem poslovanju (prav tam). 
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3.4.6 Izbira programa 

 

Termin zasebni vrtci vključuje tudi zasebne vrtce, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih 

(Montessori, Steiner, Decroly, Waldorfska pedagogika in podobno). Slednjim zakonodaja 

dopušča, da uveljavljajo za svojo pedagoško doktrino značilne vsebine, način dela in pogoje, 

s strani zakonov so določeni le minimalni pogoji, ki otrokom zagotavljajo starostno primeren 

program (Mihovar Globokar, 1996). 

13. člen ZVrt (2005) narekuje, da program zasebnega vrtca, ki so mu določeni cilji, vsebina 

in trajanje, predpiše ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca v skladu z aktom o ustanovitvi. 

Isti člen tega zakona dodaja, da si mora zasebni vrtec pred začetkom izvajanja programa 

pridobiti pozitivno mnenje o ustreznosti programa s strani Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraževanje. Enako velja tudi za zasebne vrtce po posebnih pedagoških načelih (ZVrt, 13. 

Člen, 2005). Pri tem mora Strokovni svet RS za splošno izobraževanje od ustreznega 

mednarodnega združenja najprej pridobiti potrdilo, ki dokazuje verifikacijo programa. Pod 

ustrezna uvrščamo tudi potrdila nacionalnih združenj vrtcev, ki izvajajo program po posebnih 

pedagoških doktrinah, in tistih, ki so polno včlanjena v ustrezna mednarodna združenja (prav 

tam). Zasebni vrtci, ki izvajajo pedagoško delo po lastnem programu, in zasebni vrtci po 

posebnih pedagoških načelih so avtonomni pri določitvi cene njihovega programa (Zorman, 

2010).  

 

3.4.6.1 Razlogi staršev za izbiro zasebnega vrtca 

 

Avtorica Maja Zorman (2010) je z raziskavo o zasebnih in javnih vrtcih v Republiki Sloveniji 

med drugim želela preučiti dejavnike, ki vplivajo na odločitev staršev za vpis otroka v 

zasebni vrtec ter korelacijo med zasebnimi vrtci in starši z višjim socialno-ekonomskim 

statusom. Ugotovila je, da je na odločitev staršev, ki imajo svoje otroke vključene v 

zasebnem vrtcu, pomembno vplivala vsebina programa vrtca, medtem ko starši z otroki 

vključenimi v javnem vrtcu kot najbolj pomemben razlog navajajo bližino doma (prav tam). 

Avtoričina domneva, da se zasebne vrtce povezuje le z določeno in izbrano populacijo, ki si 

lahko privošči nadstandard, se je izkazala kot neutemeljena. Analiza rezultatov je pokazala, 

da zasebne vrtce izbirajo starši, ki želijo za svoje otroke vzgojno-izobraževalno delo, ki je v 

skladu z njihovimi religioznimi in moralnimi prepričanji. Za boljši program vrtca so starši iz 

zasebnih vrtcev pripravljeni plačevati višjo ceno kot starši iz javnih, ki so bili zajeti v vzorec. 
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V povprečju so tako starši kot tudi otroci, ki obiskujejo zasebni vrtec, bolj zadovoljni s 

storitvami njihovega vrtca kot starši in otroci, ki so vključeni v javni vrtec. 

Mnogo staršev se ob vpisu otroka v vrtec znajde v dilemi o izbiri programa. Prav zato je eden 

izmed glavnih razlogov za ustanavljanje zasebnih vrtcev ponudba drugačnih programov, ki 

morajo do neke mere ustrezati standardom, določenim s strani države (Bela knjiga, 1996 in 

Zorman, 2010). Tako lahko zasebni vrtci delujejo po drugačnih metodoloških in pedagoških 

pristopih, že prej omenjenih – Montessori, Steiner, Decroly … V zadnjem obdobju pa so zelo 

aktualni dvojezični vrtci, v katerih se otroci poleg prvega maternega učijo tudi tujega jezika. 

Več o učenju in poučevanju tujega jezika v predšolskem obdobju bo predstavljeno v 

nadaljevanju. 

 

4 POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

4.1 Poučevanje tujega jezika v zgodnjem otroštvu v EU 

 

Zadnje desetletje se na evropski ravni tujega jezika učijo čedalje mlajši otroci. V večini držav 

EU otroci začnejo z učenjem tujega jezika kot obveznega predmeta v prvih letih 

osnovnošolskega izobraževanja, in sicer med 6. in 8. letom. V samo treh vzgojno-

izobraževalnih sistemih, in sicer na Poljskem, Cipru in v Belgiji, pa je učenje jezikov 

obvezno že v predšolskem izobraževanju (Eurydice Report, 2017). Ljudje se imamo 

sposobnost učiti in obvladovati več jezikov, torej smo naravnani na večjezičnost in ne na 

enojezičnost (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). O tem piše tudi Pinker (1995 v Jazbec in 

Lipavic Oštir, 2009, str. 184), ko govori o nebiološko določenemu številu jezikov ter da 

obvladovanje več jezikov ne zahteva posebne nadarjenosti ali napora. Eden širših ideoloških 

projektov za izboljšanje ozaveščenosti državljanov o večjezičnosti Evrope so Jezikovne 

politike Sveta Evrope, ki spodbujajo pozitiven odnos do jezikovne raznolikosti in učenja več 

jezikov. Evropski državljani bi se morali poleg maternega jezika naučiti še vsaj dva tuja. 

Pričakovane koristi takega programa vključujejo boljše razumevanje med sosednjimi 

državami, večjo delovno in študijsko mobilnost ter bolj okrepljen občutek skupne evropske 

identitete (Graddol, 2006). 

V zadnjih dveh desetletjih se je v Evropi podaljšalo obvezno učenje tujih jezikov. To 

podaljšanje je bilo skoraj povsod doseženo z znižanjem starosti, pri kateri se učenje tujega 

jezika začne. Najbolj dramatične spremembe so se zgodile v Belgiji (nemško govoreča 
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skupnost) in na Cipru. V prvi državi vsi otroci, ki so vključeni v predšolsko vzgojo, začnejo z 

učenjem francoščine že pri 3. letu starosti. Na Cipru so se vrtčevski otroci od septembra 2015 

prav tako pri 3. letu starosti začeli učiti angleščino, čeprav ta faza ni bila del obveznega 

izobraževanja. Popolno izvajanje te spremembe se je začelo s septembrom 2017. V Španiji se 

podoben zgodnji začetek pojavlja v štirih avtonomnih skupnostih. V Združenem kraljestvu 

(Wales in severna Irska) pa je poučevanje tujega jezika za otroke obvezno šele, ko začnejo s 

srednješolskim izobraževanjem (11 let). Od leta 2003 le 14 izobraževalnih sistemov v Evropi 

ni znižalo starosti za obvezno učenje tujega jezika (Eurydice Report, 2017). 

Za Slovenijo nam 45. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 

(2013) določa, da se v šolskem letu 2016/17 začne izvajati prvi tuji jezik kot obvezen 

predmet za vse učence, ki so vpisani v 2. razred. Medtem pa 20a. člen istega Zakona pravi, da 

se za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. 

 

4.2 Kdaj začeti s poučevanjem tujega jezika?  

 

Kljub zavedanju pomembne vloge, ki jo ima angleščina v današnji družbi, se še vedno 

sprašujemo o najprimernejši starosti za začetek poučevanja tujega jezika. O kritičnem 

obdobju za zgodnje poučevanje tujega jezika piše mnogo avtorjev, omenja ga tudi avtorica 

M. Brumen (2009), ki kritično obdobje ali »okno možnosti« opisuje kot proces, pri katerem 

se otrok hitro in neobremenjeno uči ter na nezavedni ravni avtomatizira jezikovne strukture 

tujega jezika, zlasti naglas in melodiko. Otroci, ki začnejo z učenjem tujega jezika pred 6. 

letom starosti, ga bodo dojemali in vsrkavali enako pomembno kot materni jezik, pri tem pa 

se njihova izgovarjava zelo približa izgovarjavi naravnega govorca (Intihar Klančar, 2012). 

Najbolj idealno obdobje za usvajanje tujega jezika je po mnenju psihologov med četrtim in 

desetim letom, saj je v tem obdobju otrok radovedno, spontano, sproščeno in naravno bitje, ki 

dovzetno raziskuje z željo po spoznavanju novega (Brumen, 2009). Otrokovi možgani so v 

tem obdobju izredno prožni, kar omogoča hitrejše učenje, pomnjenje in lažje posnemanje 

izgovarjave. Do otrokovega desetega leta starosti najhitreje nastajajo povezave med nevroni 

ali tako imenovane sinapse, na katere pomembno delujejo spodbude, ki določajo, katere 

možganske povezave bodo nastale v možganih. Sinapse, ki jih ne uporabljamo v zadostni 

meri, se prekinejo, s ponavljanjem pa jih ustalimo (Intihar Klančar, 2012). »Iz tega razloga 

raziskovalci možganov zahtevajo čim hitrejše in čim bolj vsestransko stimuliranje sinaps, 

npr. z učenjem jezika, naravoslovja ali z glasbo, vse to bi moralo svoje mesto najti že v 
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vrtcu« (Brumen, 2009, str. 66). Tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji (2011, 

str. 87–89) in nekatera načela in cilji Kurikuluma za vrtce (1999) (npr. demokratičnost, 

pluralizem, avtonomija, multikulturalizem) izrecno podpirajo in predlagajo uvajanje tujega 

jezika v predšolske dejavnosti. Vendar je na tej točki potrebna previdnost: starši in predšolske 

ustanove morajo zagotoviti, da se otrok najprej dobro in svoji starosti primerno nauči svojega 

prvega jezika (Svet Evrope, 2006 v Kersten idr., 2010). Raziskovalci trdijo, če otrok ne 

razvije prvega jezika svoji starostno primerni stopnji, lahko tvegamo, da bo postal »pol-

jezikoven« in tako ne bo razvil zadostnih akademskih jezikovnih spretnosti v obeh jezikih. V 

tej posebni starosti je splošni kognitivni razvoj navsezadnje povezan z jezikovnim razvojem. 

Vendar ta problem nima nič skupnega z dvojezičnimi vrtci, saj ga lahko najdemo tudi v 

enojezičnih programih. Izobraževalci, ki se zavedajo takšnih težav, morajo zagotoviti, da bo 

tako materni kot tuji jezik deležen enake pozornosti (Kersten idr., 2010). 

Začetek učenja drugega jezika pred adolescenco ni povezan samo z biološkimi značilnostmi, 

ampak tudi z družbenimi agensi. To pomeni, da na otrokovo efektivno učenje tujega jezika 

vplivajo tako endogeni (biološka kritična obdobja) kot tudi eksogeni faktorji (socialno 

ozadje), ki nudijo drugačne kvantitativne in kvalitativne jezikovne izkušnje (npr. otroci imajo 

željo po razumevanju tujejezičnih risank in po takojšnjem sporazumevanju s sovrstniki v 

tujejezičnem okolju) (Reich, 1986 v Marjanovič Umek, 2009). Medtem, ko v veliko različnih 

literaturah zasledimo informacije o t. i. kritičnem obdobju za učenje tujega jezika, avtor Stern 

(1967 v Pižorn in Vogrinc, 2010) ugotavlja, da ni optimalne starosti za začetek poučevanja 

drugega jezika. Dodaja, da imajo pri učenju prednosti in slabosti tako starejši kot tudi mlajši 

otroci, in svetuje, naj se raje ukvarjamo s pogoji poučevanja tujega jezika kot pa s primerno 

starostjo za začetek učenja.  

 

V raziskavi avtoric L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (b. l.) med starši (386 oziroma 

30,5 % staršev) prevladuje mnenje, da bi bilo za otroka najbolje, če bi začel z učenjem tujega 

jezika zadnje leto pred vstopom v šolo. 322 oz. 25,4 % staršev je izbralo od 4. leta starosti, 

243 (19,2 %) pa od 3. leta starosti. Skoraj desetina staršev (7,8 %) želi, da bi se učenje tujega 

jezika začelo pri starosti od 1. ali 2. leta starosti. Da bi z učenjem tujega jezika morali začeti v 

osnovni šoli, meni 215 (17 %) staršev. Največ ravnateljev/ravnateljic (53 oz. 39,8 %) in 

vzgojiteljev/vzgojiteljic (131 oz. 35,6 %) se strinja s trditvijo, da je od 4. leta naprej 

najprimernejša starost za učenje in poučevanje tujega jezika. Najmanj, zgolj en (0,5 %) 

ravnatelj/ravnateljica in 9 (2,5 %) vzgojiteljev/vzgojiteljic je kot primerno starost izbralo od 

1. leta naprej. Večji delež vzgojiteljev/vzgojiteljic (9,8 %) kot ravnateljev/ravnateljic (6 %) 
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meni, da poučevanja tujega jezika ne bi smeli vključiti v predšolsko obdobje (prav tam). Tudi 

v raziskavi D. Košalin (2015) je večina (59,7 %) anketiranih vzgojiteljev/vzgojiteljic mnenja, 

da naj bi otroci začeli z učenjem tujega jezika v predšolskem obdobju. V članku avtorjev K. 

Pižorn in J. Vogrinc (2010), v katerem predstavita stališča staršev do uvajanja tujih jezikov v 

1. VIO osnovne šole v Sloveniji, največ staršev (36,4 %) ocenjuje, da naj bi otroci obvezno 

začeli s poučevanjem tujega jezika v 1. razredu OŠ. Skoraj četrtina (23,2 %) anketiranih 

meni, da bi z obveznim učenjem tujega jezika morali začeti že v vrtcu. Druga četrtina (23,8 

%) respondentov trdi, da je najbolj primerno začeti, ko je otrok v 2. razredu osnovne šole. V 

nadaljevanju sta avtorja ugotovila, da se z višanjem izobrazbe viša delež staršev, ki trdijo, da 

naj se otroci začnejo učiti tujega jezika že v predšolskem obdobju. 

 

4.3 Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika 

 

Učenje tujega jezika v vrtcu postaja vse bolj pogosto in večini staršev takšno učenje ne 

predstavlja dodatne obremenitve za otroka. Tudi glede na ugotovitev večine raziskav (Pižorn, 

2009) je učenje drugega jezika prednost in ne ovira v otrokovem razvoju. Spoznanja o 

prednostih učenja tujega jezika v predšolskem obdobju aprobirajo področja raziskovanja 

človeških možganov, in sicer nevrobiologija, nevrodidaktika, nevrolingvistika in psihologija 

(Brumen, 2009). Dognanja teh disciplin podpirajo tezo »Čim prej, tem bolje (ang. The sooner 

the better)«, saj je za otroke značilno, da so zaradi velike prožnosti govornih organov in 

glasovne širine sposobni zelo natančno posnemati ritem, intonacijo in melodijo (Intihar 

Klančar, 2012, str. 8). O pozitivnih učinkih zgodnjega učenja drugega jezika pišejo različne 

avtorice (Brumen, 2009, Marjanovič Umek, 2009 in Pižorn, 2009) in navajajo, da imajo 

tujemu jeziku izpostavljeni otroci boljšo samopodobo, divergentno mišljenje, večjo 

kreativnost, več ambicij za šolsko delo, pogosteje in bolj kakovostno vzpostavljajo nove 

socialne stike, kažejo boljše sklepanje, boljše možnosti pri zaposlovanju in še mnogo drugih 

bonitet. Najbolj pomembna pa je ugotovitev, da otrokova izpostavljenost dodatnemu jeziku v 

zgodnjem otroštvu nima negativnega vpliva na razvoj prvega jezika, saj celo stimulira in 

poveča otrokovo sposobnost učenja maternega jezika (Brumen, 2009). Tudi avtorica I. 

Klančar (2012) se strinja, da je popolnoma odveč strah, da bi bil otrok zaradi tujega jezika 

preobremenjen, zmeden ali ga začel mešati z maternim jezikom. Čok (2008 v Pižorn in Pevec 

Semec, 2010, str. 112) razlaga, da bolj kot je otrokov odnos do maternega jezika jasen, bolj 

trden je njegov podsistem prvega jezika, tem bolje in lažje bo pridobival tuji jezik. Običajno 

otroci, ki so deležni zgodnjega učenja drugega jezika, razvijejo pozitiven odnos do 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

22  

  

večjezičnosti, poleg tega so bolje pripravljeni za nadaljnje učenje drugega jezika. Hkrati se z 

leti ohranita tudi spontanost in sproščenost pri izražanju in sporazumevanju v tujem jeziku 

(Intihar Klančar, 2012). Ena izmed zelo pomembnih prednosti zgodnjega poučevanja tujega 

jezika v predšolskem obdobju je zagotovo že samo vrtčevsko okolje, v katerem se otrok v 

družbi vzgojiteljic in sovrstnikov počuti varnega, sprejetega in samozavestnega. Zaradi tega 

poteka učenje tujega jezika neprisiljeno in spontano, sčasoma otrokom postane nekaj 

vsakdanjega in nekaj, česar se zelo veselijo (Intihar Klančar, 2012).  

 

Večjezičnost je pomembna za vse države članice EU, ker bi ustvarila družbo znanja, v kateri 

bi se vsi sporazumevali v vsaj treh jezikih (M + 2). Za učinkovito sporazumevanje pa 

poznavanje zgolj enega jezika ne zadostuje (Pižorn, 2009). Tudi po Kersten idr. (2010) je 

prednost poznavanja več jezikov v zagotavljanju boljših komunikacijskih možnosti in 

možnosti za izmenjavo na evropskem trgu v vse bolj globaliziranem svetu. Evropska 

komisija v svojem akcijskem načrtu za leto 2004 upošteva ta razvoj in posledično spodbuja 

učenje tujih jezikov že zelo zgodaj. Jezikovne kompetence so del jedra veščin, ki jih 

potrebuje vsak državljan za usposabljanje, zaposlovanje, kulturno izmenjavo in osebno 

izpolnitev (prav tam).  

 

V domači raziskavi o jezikih v vrtcu je avtorici L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (b. 

l.) zanimalo mnenje ravnateljic/ravnateljev o poučevanju tujega jezika v vrtcu. Kar 82 % 

sodelujočih iz raziskave je trdilo, da razvoj govora v zgodnjem obdobju poteka hitro. 

Prednost učenja drugega jezika vidijo v tem, da bodo tudi tisti otroci, ki ne izražajo 

posebnega interesa za učenje tujega jezika, imeli priložnost, da pridejo z njim v stik (80,5 %). 

73,7 % ravnateljev/ravnateljic je menilo, naj vsak posameznik zna čim več tujih jezikov, saj 

smo del EU. Najbolj pogosto navedena slabost zgodnjega poučevanja tujega jezika je po 

njihovem mnenju ta, da poučevanje v vrtcu nima neposrednega nadaljevanja v osnovni šoli 

(42,1 %). Poleg tega so izpostavili še razlike v znanju tujega jezika ob vstopu v šolo, saj vsi 

otroci niso vključeni v predšolsko izobraževanje (40,9 %), in ne dovolj razvita didaktika za 

poučevanje tujega jezika v predšolskem obdobju (24 %). Več kot tretjina 

ravnateljev/ravnateljic ne vidi nobene slabosti zgodnjega poučevanja tujega jezika (38,5 %) 

(prav tam). 

 

Druga študija v članku Predšolsko poučevanje in učenje tujih jezikov – inovacijski mrežni 

projekt v Sloveniji (angl. A Network Innovation Project in Slovenia; v nadaljevanju NIP) je z 
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uporabo delno strukturiranih intervjujev za otroke (5–6 let) preučevala učinek učenja tujega 

jezika na znanje, ozaveščenost in izkušnje otrok ter njihovo medkulturno razumevanje 

(Brumen, Čagran in Fras-Berro, 2014). Pokazalo se je, da otroci, ki se v okviru NIP-a učijo 

tujega jezika, kažejo večjo večjezično in medkulturno ozaveščenost ter pripravljenost za 

druženje z otroki iz druge države. Učitelji tujih jezikov so poudarili pomen mesečnih srečanj, 

akademskih razprav in konstruktivnih povratnih informacij o njihovi predstavitvi dejavnosti v 

tujem jeziku, ki so jo izvedli za starše. Starši, ki so bili vključeni v raziskavo, verjamejo, da je 

poučevanje tujega jezika v predšolskem obdobju pomembno, saj pozitivno vpliva na celovit 

otrokov razvoj ter krepi otrokovo samozavest in jezikovne sposobnosti (Brumen, Fras Berro 

in Čagran, 2017). 

 

4.4 Pogoji za uspešno poučevanje tujega jezika 

 

Kljub temu da se pogoji za poučevanje/učenje tujega jezika med državami močno razlikujejo 

(npr. začetna starost učenja tujega jezika, organizacijske dejavnosti, dolžina in trajanje 

učenja, velikost skupine, vrsta gradiv in usposobljenost učiteljev oz. vzgojiteljev), mora 

vsako okolje upoštevati določena dejstva za uspešno poučevanje tujega jezika v zgodnjem 

otroštvu (Pižorn in Pevec Semec, 2010). Napačna domneva, da je celo osnovno znanje, zlasti 

besedišča, dovolj za poučevanje angleščine v predšolskem obdobju, se je izkazala za ravno 

nasprotno: mlajši kot se začne otrok učiti tuji jezik, večji je pomen učiteljeve oz. vzgojiteljeve 

kvalificiranosti (Hanušová in Najvar, 2006 v Černá, 2015). Oblikovanje standardov za 

predšolsko izobraževanje v angleščini bi se lahko zgledovalo po strateškem dokumentu 

Evropske komisije (2011 v Černá, 2015) – Učenje jezikov v predšolskem obdobju: 

učinkovito in trajnostno. V dokumentu je jasno navedeno, da je za učitelje oz. vzgojitelje v 

predšolskem obdobju želena raven komunikacijskih kompetenc vsaj B2. V ciljnem jeziku 

morajo govoriti pravilno, samozavestno, spontano in tekoče, da lahko otrok reproducira 

izgovarjavo in intonacijo izvornih govorcev. Poudarek na tekočnosti, pravilnosti in 

izgovarjavi je ključnega pomena, saj otroci posnemajo jezikovne vzorce ne glede na to, ali so 

ti pravilni ali ne; ustaljene napačne vzorce pa je nato težko odpraviti (Černá, 2015). Na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (2019) se imajo vzgojitelji pod določenimi pogoji 

možnost vpisati v dvoletni študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine, temeljni cilj katerega je nadgraditi pedagoško strokovno univerzitetno izobrazbo 

kandidatov s tuje-jezikovnimi zmožnostmi in specialno-didaktičnim znanjem poučevanja 

tujih jezikov v predšolskem obdobju oz. na razredni stopnji OŠ. Udeleženci s programom ne 
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pridobijo strokovnega naslova, temveč potrdilo – javnoveljavno listino (prav tam). Iz 

empirične raziskave T. Kocmut (2013) se je večina vzgojiteljic (82 %), ki v vrtcu poučuje tuji 

jezik, usposabljala za poučevanje drugega jezika v predšolskem obdobju. Največ izvajalk 

tujega jezika (34,0 %) se je usposabljalo z dodatnim izobraževanjem in različnimi seminarji, 

ki jih ponujajo jezikovne šole, kot so MK (Oxford Center) ali založbe Rokus. Več kot tretjina 

(34,0 %) se jih je usposabljala s študijem tujega jezika na fakulteti, 4 % izvajalk pa s 

samoizobraževanjem. 

 

Tudi avtorica M. Brumen (2009) kot pogoj za uspešno pridobivanje ciljnega jezika navaja 

primerno jezikovno in pedagoško izobražene učitelje oziroma vzgojitelje ter ustrezno 

zasnovanost programa. Predlaga, naj bo program fleksibilen, s preprostimi in celostnimi 

nalogami, ki bodo stimulirale vsa otrokova čutila. Za dosego tega naj si vzgojitelj pomaga z 

naslednjimi učnimi sredstvi: z vizualnimi pripomočki, izvirnimi gradivi, gibanjem, 

dramatizacijo, glasbo in ritmom. Pozornost naj nameni tudi mimiki in gestikulaciji ter 

spremenljivosti glasu (prav tam). Za zgodnje poučevanje drugega jezika je po avtoricah K. 

Pižorn in K. Pevec Semec (2010, str. 128) nujno potreben prostor, ki je opremljen s sodobno 

informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter različnimi didaktičnimi pripomočki, kot so 

igre, lutke, avdio in video oprema itd. Predlagata zagotavljanje kontinuitete pri nadgrajevanju 

tujega jezika v osnovni in srednji šoli ter pri jezikovnem usvajanju kot tudi pri uporabi metod 

in oblik učenja/poučevanja drugega jezika. Na Portugalskem so bili s študijo Angleški igralni 

kotički v vrtcih: raziskava njihove učinkovitosti (angl. English learning areas in pre-primary 

classrooms: an investigation of their effectiveness, v nadaljevanju ELA) zbrani podatki o 

pogostosti otrokove igre v ELA. Vzgojiteljica iz projekta je poročala, da so se otroci večino 

dni odločali za igranje v ELA. Opozorila je, da je bila motivacija otrok za igro v ELA odvisna 

od novih virov, npr. nove slikanice ali novega sklopa kartic. Analiza opazovanja in 

intervjujev je potrdila, da otroci uživajo v ustrezno opremljenem ELA ter da sredstva in 

pripomočki v njih služijo kot poziv k uporabi angleškega jezika. Nadaljnja analiza je privedla 

do prepoznavanja treh pomembnih vedenj v igri, in sicer ponovitev oz. posnemanje izvedene 

vzgojiteljeve dejavnosti; reprodukcija že slišanega besedišča; prevzem vzgojiteljeve in 

otrokove vloge (nekateri otroci so prevzeli vlogo učitelja, drugi pa vlogo učencev). Bilo je 

tudi nekaj zanimivih primerov, ko so otroci angleščino uporabili v svojih izmišljenih igrah in 

se medsebojno podpirali pri uporabi angleškega jezika. Avtorji raziskave (Robinson, Mourão 

in Joon Kang, 2015) so prepričani, da so ELA učinkovita in starosti primerna sredstva, ki 

nudijo dodatne priložnosti za učenje, uporabljanje in vajo angleščine. 
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Ključno vlogo pri učenju jezikov igra poslušanje. Z nevrološke perspektive se pri ljudeh 

občutek sluha razvije že pred rojstvom, dojenčki pa imajo sposobnost procesirati slišane 

zvoke govora precej časa preden lahko razumejo pomen besed. Ker so otrokovi možgani od 

rojstva dalje občutljivi na zvoke več jezikov, so sposobni pridobiti poljubno število jezikov, 

ki so jim izpostavljeni. Pred začetkom govora otrok razvije slušno-zaznavne sposobnosti, ki 

vključujejo slušno zaznavanje in razlikovanje slišanih glasov. Poslušanje je temelj za razvoj 

preostalih jezikovnih spretnosti (Curtain in Dahlberg, 2010 v Fleta, 2015). Učitelji oz. 

vzgojitelji naj pripravijo multisenzorna okolja, v katerih se bodo otroci učili jezika in vsebine 

z uporabo vseh svojih čutov, saj so mladi učenci odvisni od slušne in vizualne podpore, ki jim 

pomaga pri razumevanju pomena (Bruce in Spratt, 2011 v Fleta, 2015). Pri spoznavanju 

novega besedišča naj vzgojiteljica uporablja konkretna, otrokom dobro poznana sredstva in 

pripomočke, ki jih imajo možnost uporabiti za igro in s tem podoživeti prej izvedeno 

vzgojiteljičino aktivnost (Palčnik Krajcar, 2017). Pri ugotavljanju napredka dela nam 

pomagata dnevna refleksija in evalvacija, ne smemo pa izključiti dokumentacije (opazovanje 

z zapisi, fotografiranje, snemanje, izdelava plakatov ...), ki je v pomoč pri utrjevanju snovi in 

načrtovanju dela (prav tam). 

 

4.4.1 Vloga staršev pri otrokovem učenju tujega jezika 

 

Starši imajo pomembno vlogo pri otrokovem tuje-jezikovnem razvoju predvsem na zgodnji 

stopnji, saj mu lahko omogočijo prvo seznanitev s tujimi jeziki v vsakdanjih situacijah, grejo 

na potovanje po tujih deželah, ga spodbujajo h gledanju tuje-jezikovnih risank in oddaj, mu 

omogočijo obiskovanje plačljivih oblik jezikovnega izobraževanja, kupujejo knjige, igre, 

zgoščenke za utrjevanje besedišča, pripovedujejo o pozitivnih izkušnjah pri učenju drugega 

jezika in njegovi uporabnosti v življenju (Pižorn in Vogrinc, 2010). Desforges in Abouchaar 

(2003 v Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013) izpostavljata, da ima vpletenost otrokovih staršev na 

otroka mnogo večji vpliv kot katerikoli drugi dejavnik, saj otrok v domačem okolju gradi 

pozitivno družbeno in učno samopodobo ter razvija visoke aspiracije za izobraževanje. 

Možno je, da so starši, ki strokovno uporabljajo tuji jezik, bolj nagnjeni k uporabi tujega 

jezika doma, na primer pri gledanju filmov, poslušanju glasbe, uporabi spleta ali v pogovoru 

z mednarodnimi obiskovalci. V tem kontekstu je uporaba tujega jezika naravna sestavina 

vsakdanjega življenja otrok in nekaj k čemur so otroci tudi nagnjeni (prav tam).  
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Za predšolski kontekst je prav tako znano, da se otroci nezavedno držijo stališč svojih staršev 

in da pozitiven odnos staršev pozitivno vpliva na otrokov napredek pri učenju jezikov. Za 

učenje tujih jezikov rezultati kanadskih raziskav jasno kažejo, da so otroci v zgodnjih 

programih jezikovne potopitve (ang. immersion) uspešni takrat, ko njihovi starši verjamejo v 

program, delajo skupaj z vzgojiteljicami, se zanimajo za to, kar jim otrok pove o programu, in 

kdaj tudi sodelujejo v predšolskih dejavnostih (Kersten idr., 2010). 

V slovenskem dvoletnem projektu »Uvajanje tujega jezika in medkulturnega ozaveščanja v 

prvo triado slovenske osnovne šole (2008–2010)« je bilo iz 45 osnovnih šol vključenih 1966 

staršev, otroci katerih so sodelovali v omenjenem projektu. Pred vključitvijo v projekt je 

vsaka šola najprej pridobila dovoljenje staršev. Večina šol je organizirala srečanje za učitelje 

in starše, kjer so učitelji tujega jezika podrobno utemeljili znižanje začetne starosti. V času 

šolskega leta so starši lahko sodelovali pri eni ali več učnih urah tujega jezika in tako izkusili 

dejanski učni proces. Odnos staršev do uvajanja poučenja tujih jezikov v prvem letu osnovne 

šole (pri 6. letu starosti) je bil izmerjen z dvema vprašalnikoma, pri čemer je ena skupina 

predstavljala starše, ki so sodelovali v študiji primera (»rekultivirani« starši), druga pa starše, 

ki niso bili del študije primera (»ne rekultivirani« starši). Med skupinama staršev je prišlo do 

velikih razlik v tem, kdaj naj bi otroci začeli obvezno učenje tujega jezika. Medtem ko je 55 

% »rekultiviranih« staršev menilo, da bi se morali njihovi otroci začeti učiti tuje jezike v 

prvem razredu, je to mnenje delilo le 21 % »ne rekultiviranih« staršev, ki so se v večini 

strinjali s tem, naj se otroci najprej temeljito naučijo maternega jezika. Izvajalci projekta so se 

zavedali, da bodo starši morda zaskrbljeni zaradi znižanja začetne starosti učenja tujega 

jezika. Njihova izkušnja učenja in poučevanja drugega jezika se namreč je po vsej verjetnosti 

močno razlikovala od načel in dobre učne prakse sedanjega učenja tujih jezikov. Večina se je 

prvega tujega jezika začela učiti, ko so bili stari približno 10 let ali več, učni pristop pa je bil 

večinoma slovnično usmerjen. Mnogi se spominjajo zgolj učenja slovničnih pravil in 

pomnjenja kratkih besedil ter da običajno niso razumeli dogajanja med poukom (Pižorn in 

Dagarin Fojkar, 2013). Prav zato je pomembno, da staršem predstavimo razloge in pristope k 

poučevanju tujih jezikov, ki se uporabljajo v današnjem času. 

 

4.5 Metode in oblike poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju 

 

Ker dobra praksa poučevanja tujega jezika v zgodnjem otroštvu še vedno ni natančno 

opredeljena, je za učitelje tujih jezikov pomembno dobro poznavanje različnih pristopov in 
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metod za zagotovitev kvalitetnih dejavnosti v vrtcu. V eni izmed raziskav o tujem jeziku v 

slovenskih vrtcih je v šolskem letu 2009/10 poučevanje drugega jezika v različnih oblikah 

izvajalo 47,5 % vrtcev. Največ staršev je otroka vpisalo v plačljiv tečaj po zaključenem 

izvajanju kurikuluma, v katerem so poučevali zunanji izvajalci. Sledilo je integrirano 

poučevanje tujega jezika, ki ga najpogosteje izvajajo kar vzgojitelji s certifikatom o znanju 

tujega jezika (Bela knjiga, 2011). 

 

Vzgojitelj prilagaja pristope in tehnike poučevanja tujega jezika glede na starost otrok, 

njihove interese, predznanje, temo, ki jo obravnavajo, in motivacijo, ki je zagotovo ena izmed 

najpomembnejših dejavnikov. S slednjo, lahko so to slike, pravljice, pesmi, ples, gibalno-

rajalne igre, izštevanke, mimika, lutkovne in družabne igre, video pripomočki itn., vzbudimo 

otrokovo zanimanje in radovednost za poučevanje tujega jezika (Intihar Klančar, 2012). 

Podatki iz projekta ELIAS so pokazali, da učna načela, ki jih uporabljajo učitelji ali 

vzgojitelji tujega jezika, pomembno vplivajo na učenje jezikov pri otrocih. Otroci kažejo 

najboljše rezultate, ko učitelji ali vzgojitelji zagotavljajo visoko količino in kakovost vnosa 

jezika, razumevanje zagotavljajo z vizualiziranjem govorjenja in ko izrecno spodbujajo 

otroško jezikovno produkcijo (Kersten idr., 2010).  

 

V eni izmed domačih raziskav L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (b. l.) so 803 (62,7 

%) starši želeli, da bi se v vrtcu, v katerega je vključen njihov otrok, izvajala organizirana 

oblika poučevanja tujih jezikov, petina staršev tega ni želela. V magistrskem delu D. Košalin 

(2015) tudi stališča anketiranih vzgojiteljev/vzgojiteljic nakazujejo na pozitiven odnos do 

poučevanja tujega jezika v vrtcu. Večina se popolnoma strinja, da je znanje jezikov v 

današnji družbi pomembno, in ne verjame, da bi učenje tujega jezika zaviralo otrokov razvoj 

maternega jezika. 

 

Od 63 vrtcev, ki so v šolskem letu 2009/10 izvajali poučevanje tujega jezika, je bila 

najpogostejša oblika, ki jo je potrdilo 31 (49,2 %) ravnateljev/ravnateljic, tečaj po 

zaključenem izvajanju kurikuluma, ki ga plačajo starši. 19 (30,2 %) ravnateljev/ravnateljic je 

odgovorilo z »da« za trditev, da v vrtcu izvajajo integrirano poučevanje tujega jezika oz. 

jezikovno kopel. Tečaj, ki poteka v okviru izvedbenega kurikuluma in ga starši ne plačajo 

posebej, izvaja v svojih vrtcih 15 (23,8 %) ravnateljev/ravnateljic. Najmanj, 7 

ravnateljev/ravnateljic (11,1 %), izvaja tečaj, ki ga plačajo starši in poteka v okviru 

izvedbenega kurikuluma (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, b. l.). 
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Ocene nekaterih izbranih videoposnetkov iz NIP-a (Brumen, Fras Berro in Čagran, 2017) so 

razkrile, katerim glavnim zanimivim metodam in oblikam dela (npr. pripovedovanje zgodb, 

pesmi, dramatizacija) so sledili vzgojitelji tujega jezika. V tej razpravi je nekaj vzgojiteljev 

tujega jezika dejalo, da vključujejo učenje ciljnega jezika v svoje vsakodnevne rutine (npr. 

zajtrk, kosilo, oblačenje, higiena). Prakticirajo ga tudi v jutranjem krogu in v vsakodnevnih 

področjih predšolskega kurikuluma. Večinoma ga uporabljajo za področja, kot je gibanje 

(npr. motorične aktivnosti), matematika (npr. štetje, oblike) in narava (npr. eksperimenti). 

Izobraževalci so se strinjali, da je lahko takšna učna praksa tujega jezika učinkovitejša, saj so 

se otroci skozi vsebino naravno in spontano učili tujega jezika.  

 

M. Brumen (2011 v Brumen, Fras Berro in Čagran, 2017) je v vrtcu preučevala zaznavanje in 

motivacijo otrok za tuje jezike. Rezultati prve raziskave so pokazali, da so bili otroci visoko 

motivirani za učenje tujega jezika, kar je bilo razvidno iz njihovih komentarjev (npr. 

»/z/animivo je, ker sem bila v Turčiji in sem govorila v angleščini«, »/r/ad govorim v 

angleščini, ker sem ponosen, da toliko vem« itn.). Otrokom je bilo učenje tujega jezika všeč 

takrat, ko so bile aktivnosti povezane z igrivimi dejavnostmi (npr. spomin, skrivalnice, 

iskanje in prepoznavanje različnih predmetov …), gibanjem in matematiko (npr. »/r/ad imam 

ples, petje in igranje z Lucy in Tomom (op.: z lutkama, ki govorita angleško)«; »/v/šeč mi je 

štetje v angleščini«; »/r/ad govorim številke na koledarju«). 

 

V predšolskem obdobju je na voljo širok izbor modelov za poučevanje drugega jezika. Ta 

vključuje formalno učenje tujega jezika, običajno angleščine, ki poteka samo enkrat tedensko. 

Veliko bolj prilagodljiv pristop, ki povezuje jezik z drugimi aspekti kurikuluma, na primer z 

naravo in družbo, je Content and Language Integrated Learning ali skrajšano CLIL 

(Eurydice Report, 2017). 

 

V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene naslednje metode dela na zgodnji stopnji: 

pravljice, igre, pesmi, rime in izštevanke, ki so danes aktualne pri poučevanju drugega jezika, 

ter prej omenjen inovativen pristop CLIL, ki se ga v literaturi največkrat navaja in za katerega 

menimo, da je najprimernejši za usvajanje tujih jezikov v predšolskem obdobju. 
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4.5.1 Pravljice 

 

Zelo priljubljen medij poučevanja tujega jezika so zgodbe in pravljice, ki ne spodbujajo zgolj 

otrokovega jezikovnega razvoja, temveč tudi spoznavni, osebnostni in družbeni razvoj. Z 

njihovo pomočjo otroci besede hitreje ohranijo v zavesti, radi jih poslušajo znova in znova, 

kar omogoča hitrejšo usvojitev besed in besednih zvez. Otroci si iz pravljic običajno večkrat 

zapomnijo besedno strukturo (npr. »Kje si?« angl. Where are you?) kot samostojno besedo 

(Intihar Klančar, 2012). Pripovedovanje zgodb dovoljuje vzgojitelju, da otrokom predstavi ali 

ponovi že poznano besedišče in slovnične strukture, pripravi različne dejavnosti na temo 

prebrane knjige, na primer besedne igre, tekmovanje, kviz, dramsko igro, pesem itn. 

(Brewster in Ellis, 2002). Izbiramo med pravljicami z vsebino, ki je primerna otrokovi 

starosti; ilustracijami, ki podpirajo pripoved; ritmom in rimo, ki otroke privabita k 

sodelovanju; s ponovitvami dogodka in jezikovnih oblik; priložnostmi za otrokovo 

sodelovanje in razpravo (Robinson idr., 2015). Pred branjem moramo nujno poskrbeti, da vsi 

otroci vidijo ilustracije v knjigi, med branjem pa je zlasti za vzgojitelja pomembno, da 

uporablja kretnje, obrazno mimiko in zvočne efekte ter jasno, razločno in počasi bere. Otroci 

namreč potrebujejo dovolj časa, da povežejo slišano z videnim (Brewster in Ellis, 2002). Po 

prebrani zgodbi lahko nadaljujemo z enostavno dramatizacijo, kjer se otroci sprva prek 

neverbalnega sporazumevanja (pantomima) vključijo v proces, kasneje pa igro nadgradimo in 

dodamo še verbalno komunikacijo (Intihar Klančar, 2012). Poleg dramatizacije lahko zgodbo 

obnovimo in podoživimo z risanjem glavnih junakov, zemljevidov dogajalnega kraja, 

izdelovanjem lastnih izdelkov, kot so zgibanke, voščilnice, maske, kape, makete ulic ali stavb 

(Brewster in Ellis, 2002). Poslužujemo se lahko tudi pripovedovanja zgodb s popolnim 

telesnim odzivom (angl. Total Physical Response), kjer se otroci na slišano zgodbo 

intenzivno odzivajo z uporabo svojih čutov, na primer z gibi, mimiko, zvokom, s petjem, 

posnemanjem živali itn. (Intihar Klančar, 2012).  

 

4.5.2 Pesmi, rime in izštevanke 

 

Možgani se besed in izrazov bolje spomnijo, če se jih učimo z glasbo in gibi. Med jezikom, 

glasbo in gibanjem obstaja tesna povezava in aktivnosti, kot so recitiranje, petje in gibanje, 

pomagajo otrokom, ki se učijo tujega jezika, pri napredovanju od slušnega do fonološkega 

zavedanja. Otroci so občutljivi na zvoke in ritem novih jezikov ter uživajo v kopiranju novih 

zvokov in intonacijskih vzorcev (Pinter, 2006 v Fleta, 2015). V ciljnem jeziku jim je treba 
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zagotoviti širok spekter zvokov, tonov in intonacijskih vzorcev, da se njihova ušesa navadijo 

na zvoke in melodijo novega jezika (Fleta, 2015). Izražanje ob glasbi je namreč v vrtcu zelo 

zaželeno, saj so pesmi, rime in izštevanke tiste metode učenja, ki otroke motivirajo in 

zabavajo, kar je v prid pri pridobivanju pozitivnega odnosa do ciljnega jezika. Poleg 

zabavnega aspekta so v veliko pomoč pri izgovarjavi, pomagajo do boljše koncentracije, 

spomina in koordinacije (Brewster in Ellis, 2002). Pri otrocih ima glasba pomembno vlogo, 

ker razvija nove povezave med posameznimi pojmi in povečuje senzitivnost na zunanje 

dražljaje. Za optimalno zaposlitev možganov, ki privede do nastajanja novih struktur, so 

bistveni štirje glavni elementi: zunanji slušni dražljaji, miselne slike, ki ob tem nastajajo, 

dihanje in telesni ritmi. Ob tem velja izpostaviti še en zelo pomemben element, in sicer ritem, 

saj ima vsak jezik svoj ritem. Prvi se navezuje na naše vsakdanje življenje, zato mu pravimo 

biološki ritem. Drugi, imenovan splošni fonetični ritem, zajema različne ritme, glasove in 

intonacije, zadnji pa je specifični fonetični ritem določenega jezika. Kot pomoč za 

razumevanje pesmi lahko uporabimo vizualna sredstva (fotografije, ilustracije), avditivne 

pripomočke (glasbila, CD-plošče) in razne igre (križanke, spomin, pantomima). Med 

poslušanjem lahko otroci kažejo na predmete ali jih urejajo v pravilen vrstni red, z mimiko ali 

gestikulacijo predstavijo dogajanje iz pesmi, na zanimivi točki lahko celo prekinemo pesem 

in spodbudimo otroke k razmisleku, kako bi reagirali v takšnem položaju. Po poslušanju 

izbiramo med enakimi didaktičnimi dejavnostmi kot pri pravljici (Intihar Klančar, 2012).  

 

4.5.3 Igre 

 

Igre ustvarjajo pozitivno vzdušje v skupini in so odlično sredstvo za vključevanje 

medosebnih, vizualnih/prostorskih in telesnih/kinestetičnih inteligenc (Gardner, 2006 v Fleta, 

2015). Igra zagotavlja možnosti, da otroci prakticirajo in eksperimentirajo z jezikom ter so v 

interakciji s svojimi vrstniki in okoljem (Lewis in Bedson, 1999, v Fleta, 2015). Predšolskim 

otrokom ponudimo igre, ki zahtevajo veliko gibanja in prek katerih bo pridobival različna 

znanja, se učil sprejemati in upoštevati navodila, zmagovati in izgubljati. Zabavne igre 

pomagajo, da otroci veliko lažje, hitreje, bolj sproščeno in manj zavestno usvajajo tuji jezik. 

Gibanje je v tem obdobju odločilno, ali se bo otroku neka stvar uskladiščila v dolgoročni 

spomin. Splošno je znano, da se slišano, podkrepljeno z demonstracijo, vtisne v spomin na 

daljši rok (Intihar Klančar, 2012). Konstruktivne igre niso samo zabavne, ampak so tudi 

odlična vaja za izboljšanje izgovarjave, besedišča in slovnice. Zelo majhnim otrokom igre 

predstavljajo pomembno povezavo med domom in vrtcem, zaradi česar se počutijo bolj varno 
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(Brewster in Ellis, 2002). Igre morajo biti kratke in razumljive, kar velja tudi za navodila 

(kratka, jasna in preprosta). Med igro vzgojitelj opazuje, posluša, spodbuja, usmerja in 

popravlja otrokov govor. Ob napačno izgovorjeni besedi ni zaželeno otroka neprestano 

popravljati in opozarjati, zadošča že, da besedo ponovno korektno uporabimo v povedi, da 

sliši njeno pravilno izreko (prav tam). Spiralna igra je odličen način, da zagotovimo otrokovo 

igro v ciljnem jeziku. Začne se z neposrednim »poukom« v igri za odrasle, kjer so otroci 

izpostavljeni jeziku, ki ga potrebujejo za sodelovanje v prihodnji dejavnosti. Ko je konec 

dejavnosti, ki jo vodijo odrasli, se lahko v igro vključijo še otroci ter manipulirajo s 

ponujenimi viri in sodelujejo z ostalimi otroki v ELA. Sposobni so ponovno izvesti 

vzgojiteljeve vodene aktivnosti, eksperimentirati in se odločiti, kaj želijo narediti s sredstvi 

ELA (Robinson idr., 2015). 

 

4.5.4 Opredelitev metode CLIL 

 

Oznako »CLIL« (Content and Language Integrated Learning) sta si leta 1994 zamislila 

David Marsh in Anne Maljers za poimenovanje širokega spektra situacij, vezanih na učenje 

nejezikovnih vsebin v tujem jeziku (Marsh, 2012 v Anderson, McDougald in Cuesta Medina, 

2015). Po avtoricah A. Lipavic Oštir, T. Rajšp in S. Jazbec (2013) je metoda CLIL poznana 

pod naslednjimi imeni: jezikovna kopel, imerzija, bilingvalni pouk, dvojezični pouk ali 

integrirani pouk. Navedena poimenovanja kažejo na odprtost koncepta ter so družbeno in 

kulturno pogojena, zato je nezaznamovan izraz CLIL še najbolj ustrezen (Lipavic Oštir in 

Jazbec, b. l.). Pri pouku CLIL-a ciljni jezik ni predmet učenja, temveč komunikacijsko 

sredstvo za poučevanje drugega področja iz kurikuluma (Eurydice Report, 2017). CLIL 

izvajamo takrat, ko postavimo v ospredje nejezikovne cilje (npr. matematični cilji), tuji jezik 

pa postane medij pouka ali dejavnosti, pri čemer njegovo usvajanje poteka pretežno 

intuitivno, kar je značilno tudi za materni jezik (Lipavic Oštir idr., 2013). Pri tem se vse ali 

samo določene vsebine nejezikovnih predmetov izvajajo v tujem jeziku. Kljub temu učitelji 

in vzgojitelji ne vedo, kaj CLIL točno je, zato tudi ostaja za širšo javnost nepoznan in le v 

obliki projektov (Lipavic Oštir in Jazbec, b. l.). 

 

4.5.4.1 CLIL po Evropi 

 

V skoraj vseh evropskih državah nekatere šole ponujajo didaktični pristop učenja in 

poučevanja tujega jezika po metodi CLIL. To pomeni, da se del kurikuluma poučuje v jeziku, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

32  

  

ki ni državni, in sicer z namenom izboljšanja tujega jezika učencev. V eni izmed skupin 

izobraževalnih sistemov je CLIL zagotovljen v vsaj dveh drugih jezikih poleg državnega 

jezika, ki je jezik šolanja. V 14 sistemih, in sicer na Češkem, Madžarskem, Poljskem, 

Slovaškem, Švedskem, v Nemčiji, Estoniji, Španiji, Franciji, Italiji, Latviji, Litvi, Avstriji in 

Republiki Severni Makedoniji, vključujejo tuji in regionalni ter manjšinski ali teritorialni 

jezik. V Belgiji in Švici se CLIL izvaja v tujem jeziku in drugem jeziku države. Finska je 

edina država, kjer se metoda CLIL uporablja za poučevanje treh vrst jezikov (tuji jezik, drugi 

državni jezik in neteritorialni jezik). V 10 izobraževalnih sistemih je ciljni jezik tudi tuji jezik 

(v Bolgariji, Romuniji, Angliji, Srbiji, Liechtensteinu, na Danskem, Cipru, Nizozemskem, 

Portugalskem in Norveškem). V petih drugih izobraževalnih sistemih (Hrvaška, Slovenija, 

Wales, Severna Irska in Škotska) so ciljni jeziki le regionalni, manjšinski ali neteritorialni. V 

preostalih štirih izobraževalnih sistemih (nemško govoreča skupnost v Belgiji, Irska, 

Luksemburg in Malta) je določba CLIL namenjena drugemu državnemu jeziku. 

Kombinacija jezikov, ki se uporablja v CLIL-u, je zelo odvisna tudi od jezikovne dediščine 

posamezne države. Skoraj vse države z več uradnimi jeziki in vsaj enim uradnim 

regionalnim, manjšinskim ali neteritorialnim jezikom imajo nekatere določbe CLIL-a 

(Eurydice Report, 2017).  

 

4.5.4.2 Prednosti CLIL-a 

 

Pogosto prevladujoče prepričanje, da CLIL negativno vpliva na razvoj maternega jezika in 

niža raven znanja, izhaja iz zastarelega mišljenja, ki predstavlja večjezičnost kot obremenitev 

za posameznikov razvoj (Lipavic Oštir in Jazbec, b. l.). Raziskave so nedvomno dokazale, da 

uvedba CLIL-a v predšolskem obdobju ni pogojena s primanjkljaji na ostalih področjih niti z 

razvojem duševnega razvoja ali šolskega uspeha (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009).  

M. Dagarin Fojkar (2009) kot najpomembnejše prednosti programa poleg naravnega 

usvajanja ciljnega jezika, navaja še celostno pridobivanje tujega jezika, medsebojno 

povezovanje in dopolnjevanje vsebin učnega načrta za drugi jezik in vsebin ostalih 

predmetov, poučevanje z medkulturnimi elementi in uporabo jezika kot sredstvo in ne kot cilj 

učenja. Po navedbah Wodea (2004 v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009) so po prvem letu 

prakticiranja CLIL-a usvojene spretnosti drugega jezika primerljive s pridobljenimi 

spretnostmi po 3–4 letih pouka tujega jezika (obseg: najmanj 5 ur na teden). Potrebe po 
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dodatnih učiteljicah tujega jezika ne vidi, saj se po njegovem mnenju lahko razredne 

učiteljice in vzgojiteljice v vrtcih ustrezno izobrazijo (prav tam). 

 

4.5.4.3 CLIL v predšolskem obdobju  

 

V predšolskem obdobju se CLIL za začetnike izvaja podobno kot pri obstoječih pristopih za 

učenje maternega jezika v vrtcu (Anderson idr., 2015). Osredotoča se na dejavnosti, kot so 

igranje, petje, risanje in izdelovanje različnih izdelkov. Na tej stopnji ima vzgojitelj odločilen 

vpliv, otroku je namreč govorni vzor in prav zaradi tega so tudi zaželeni učitelji ali vzgojitelji 

s tekočo in spretno izgovarjavo, ni pa nujno da z izgovarjavo rojenega govorca (prav tam). Po 

spoznanjih Sterna (2002 v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009) se mlajši otroci tujega jezika učijo 

na drugačen način kot starejši otroci, ki so na drugačni stopnji kognitivnega razvoja, pri tem 

pa izpostavlja metodo CLIL, ki otrokom omogoča celovito in aktivno učenje ter implicitno 

pridobivanje znanja. Ob dosledni uporabi CLIL-a, bodo otroci tuji jezik nekaj časa samo 

sprejemali, ga razumeli in osmišljali pojme. Pravimo, da so v t. i. »tihi fazi«. Šele ko se 

jezikovno znanje uskladišči v možganih, se začne produkcija, ko otrok naenkrat veliko zna 

(Lipavic Oštir idr., 2013). Za otroke iz družin migrantov ali za večjezične družine bi bil tuji 

jezik tretji ali celo četrti jezik, ki bi mu bili izpostavljeni. Za dvojezične otroke, ki se začnejo 

učiti angleščino kot tretji jezik, ni pričakovati nobenih težav, a pod pogojem, da sta oba 

materna jezika dobro razvita. V takih primerih je pomembno, da so domači jeziki in drugi 

jeziki dobro podprti (Kersten idr., 2010). 

 

4.5.4.4 Oblike CLIL-a 

 

CLIL se ne izvaja v samo eni obliki, temveč jih poznamo več, med katerimi je najbolj 

učinkovita t. i. zgodnja popolna imerzija ali popolna potopitev v tuji jezik. Njena glavna 

značilnost je, da vzgojitelj ves čas uporablja samo drugi jezik, medtem ko pri zgodnji delni 

potopitvi vzgojitelj od vsega začetka enakovredno uporablja materni jezik otrok in tuji jezik. 

Otroci, vključeni v program popolne jezikovne kopeli (angl. total immersion), pridobijo 

visoko stopnjo znanja v tujem jeziku, ki otroka postavi v naravno okolje in s tem zahteva 

uporabo drugega jezika v vseh komunikacijskih vlogah in dejavnostih (Brumen, 2003). 

Načeloma ti programi ne izključijo popolnoma uporabe prvega, tj. maternega jezika, saj je 

otrokom po potrebi dovoljena uporaba tistega jezika, ki jim je bližje (Siebert-Ott, 2001, v 

Jazbec, 2008). Kot je značilno za načelo potopitve, se tuji jezik ne poučuje v dvojezičnih 
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vrtcih, temveč ga namesto tega vzgojitelji tujega jezika uporabljajo v vsakdanji komunikaciji 

in pri dejavnostih. Potopni koncept se po svetu uspešno uporablja že več kot 40 let, še 

posebej dobro je bil dokumentiran v Kanadi. Vse več študij primerov kaže, da se je koncept 

uspešno prenesel tudi v Evropo. Programi potapljanja najbolje delujejo, ko učitelji 

uporabljajo ciljni jezik v pristnem kontekstu vsakdanjega življenja otrok. Jezik v predšolskih 

ustanovah mora biti vedno vsebinski, kar pomeni, da ni v središču pozornosti, temveč se 

uporablja kot sredstvo komunikacije. S tem učitelji ali vzgojitelji zagotovijo idealno učno 

okolje za učenje drugega jezika in različnih vsebin. Otrokom je pri učenju tujega jezika treba 

ponuditi avdio, vizualne in otipljive informacije oziroma več senzorno učenje in tako skrbeti 

za različne učne sloge otrok. Otroci naj pri vzpostavitvi stika z učiteljem ali vzgojiteljem 

tujega jezika eksperimentirajo z različnimi verbalnimi in neverbalnimi komunikacijskimi 

strategijami, kar prispeva k njihovemu repertoarju izražanja (Kersten idr., 2010). 

 

Avtorici A. Lipavic Oštir in S. Jazbec (2011) pišeta o treh realizacijah delne imerzije, in sicer 

glede na osebo, prostor in čas. Uporaba dodatnega jezika, ki se izvaja glede na osebo, je 

pogosta v vrtcih in deluje po principu en človek en jezik, kjer ena vzgojiteljica govori samo v 

tujem jeziku, druga pa v maternem (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Ta pristop izhaja iz 

dvojezičnih družin, v katerih vsak od staršev z otrokom dosledno uporablja svoj materni 

jezik. Medtem ko en učitelj uporablja večinski materni jezik v stiku z otroki, drugi učitelj 

uporablja ciljni jezik. V večini primerov sta oba odgovorna za eno skupino otrok, zaradi česar 

je prispevek resnično dvojezičen (Kersten idr., 2010).  

 

V enem izmed slovenskih vrtcev uporabljajo tuji jezik samo v garderobah in na dvorišču, kar 

ustreza realizaciji drugega jezika glede na prostor. Primer realizacije uporabe jezika glede na 

čas pa, ko vzgojiteljici dodatni jezik govorita samo v času obrokov (prav tam). 

Vzgojiteljičino govorjenje v tujem jeziku povzroči otrokovo potopitev v ta jezik in njegovo 

nezavedno usvajanje (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009).  

 

Na Cipru imajo vzgojitelji več iniciative in svobode pri vključitvi CLIL-a v njihov sistem 

poučevanja. Svetujejo jim začeti s »CLIL-prhami« (angl. showers), gre za kratke izpostavite 

jeziku, ki jih postopoma povečujejo. Učitelji prosto načrtujejo, kdaj in kako bodo otroci v 

interakciji z drugim jezikom, dokler so te interakcije pogoste in sistematične. Rezultat tega je 

nemalo različnih modelov. Učiteljev tedenski plan za angleščino lahko vključuje različne 

kombinacije, na primer CLIL z glasbeno in športno vzgojo, »CLIL-prhe« med skupnimi 
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dejavnosti (angl. circle time ali »jutranji krog«), spodbujanje angleških dejavnosti med prosto 

igro ter naključno uporabo jezika. To se lahko kaže v kratkih tujejezičnih interakcijah skupaj 

z daljšo – do 30-minutno izpostavitvijo dvakrat tedensko (Ioannou-Georgiou, 2015). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 Opredelitev problema 

 

V obdobju trinajstih let (2005/06–2018/19) se je število zasebnih vrtcev povečalo za 127. To 

ustreza predvsem staršem vrtčevskih otrok, ki imajo zato večjo možnost izbire vrste vzgoje in 

izobraževanja za svojega otroka (SURS, 2019). Izhajajoč iz 26. člena Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah (1948) je izbira vrste izobraževanja otrok prednostna pravica vsakega 

starša. Eden glavnih vzrokov za ustanavljanje zasebnih vrtcev so prav programi, ki delujejo 

po drugačnih metodoloških in pedagoških pristopih, npr. Montessori, Steiner, Decroly, v 

zadnjem času pa so zelo priljubljeni dvojezični vrtci, kjer otroci poleg maternega jezika 

spoznavajo še tuj jezik. Predšolsko obdobje naj bi bilo po mnenju mnogih avtorjev najbolj 

optimalno za učenje in poučevanje tujega jezika, saj je to stadij, v katerem je otrok 

radoveden, spontan, sproščen in dovzeten za nove stvari. V slovenskih vrtcih se učenje in 

poučevanje tujega jezika izvaja v obliki tečajev ali v t. i. integrirani obliki, za katero je 

značilno, da so cilji in vsebine vključene v izvajanje kurikuluma (Bela knjiga, 2011). 

Pomembno vlogo pri otrokovem razvoju tujega jezika imajo njegovi starši, saj mu lahko prav 

ti omogočijo prvo seznanitev s tujim jezikom (Pižorn in Vogrinc, 2010). Njihova vključenost 

znatno bolj vpliva na otroka kot katerikoli drugi agens, saj velja, da se otroci nezavedno 

držijo stališč svojih staršev in da pozitiven odnos staršev pozitivno vpliva na otrokov 

napredek pri učenju jezikov in obratno. Poleg tega otrok v domačem okolju gradi pozitivno 

medosebno in učno samopodobo ter razvija visoke učne aspiracije (Desforges in Abouchar, 

2003 v Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013).  

 

5.2 Cilji 

 

Cilji mojega diplomskega dela so:  

 

1. preučiti temeljne predpise za ustanovitev in delovanje zasebnega vrtca ter navesti argumente 

za učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu; 

 

2. podrobneje predstaviti najsodobnejši in najpogostejši pristop poučevanja drugega jezika, in 

sicer metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning); 
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3. narediti tržno raziskavo in analizo trga za občino Ajdovščina, ki zajema analizo kupcev, 

obseg trga in trende ter analizo konkurence; 

 

4. izvedeti, za kakšno obliko poučevanja tujega jezika v vrtcu bi se odločili bodoči starši in 

starši predšolskih otrok; 

 

5. na podlagi raziskave ugotoviti, ali med bodočimi starši in starši iz občine Ajdovščina obstaja 

interes za vpis otrok v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina 

oziroma ali bi bila poslovna ideja o ustanovitvi zasebnega vrtca z dvojezičnim programom v 

občini Ajdovščina tudi odlična poslovna priložnost. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja  

 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kakšna so stališča staršev in bodočih staršev do zgodnjega poučevanja tujega jezika? 

R2: Kdaj naj bi se po mnenju staršev in bodočih staršev otroci začeli učiti tuji jezik 

(angleščino)? 

R3: Kakšna oblika poučevanja tujega jezika (angleščine) v vrtcu bi bila bodočim staršem in 

staršem predšolskih otrok najbolj ustrezna? 

R4: Kako naj bo usposobljen/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok, ki poučuje tuji jezik?  

R5: Zaradi katerih razlogov bi starši in bodoči starši svojega otroka vpisali v zasebni vrtec z 

dvojezičnim programom? 

 

5.4 Raziskovalna metoda  

 

Raziskava je kvantitativna z elementi kvalitativnega raziskovanja, osnovana na deskriptivni 

in kavzalno-neeksperimentalni metodi. 
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5.5 Vzorec  

 

Vzorec raziskave je namenski, saj so me zanimala stališča staršev in bodočih staršev iz 

občine Ajdovščina. Po predhodnem dogovoru s pomočnico direktorice Zdravstvenega doma 

Ajdovščina (v nadaljevanju ZD Ajdovščina) sem razdelila 180 anketnih vprašalnikov, s 

katerimi sem želela izvedeti stališča staršev in bodočih staršev o zgodnjem poučevanju tujega 

jezika. Razdelila sem jih v čakalnicah ZD Ajdovščina (Dispanzer za otroke in mladino ter 

Dispanzer za ženske) in Zdravstvene postaje Vipava (Ambulanta družinske medicine, 

Dispanzer za otroke in mladino ter Zobna ambulanta za odrasle). Po zaključenem anketiranju, 

ki je trajalo 2 tedna, sem nazaj dobila 119 izpolnjenih vprašalnikov. 

 

 

Graf 1: Struktura vzorca po spolu 

 

Vzorec anketiranih oseb glede na spol ni uravnotežen, saj je samo 16,0 % anketiranih 

moškega spola, medtem ko je preostalih 84,0 % ženskega spola.  

 

16,0%

84,0%

Moški Ženski

Spol
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Graf 2: Struktura vzorca po starosti 

 

Graf 2 prikazuje strukturo vzorca glede na starost anketiranih oseb v raziskavi. Največ 

sodelujočih anketirancev je starih nad 40 let (35,3 %) in od 30 do 35 let (19,3 %). V 

najmanjši meri so zastopane osebe, stare do 25 let (11,8 %) in od 25 do 30 let (15,1 %). 

 

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na doseženo izobrazbo 

 

Največ izpolnjenih vprašalnikov je od anketirancev z visokošolsko strokovno ali 

univerzitetno izobrazbo (39,5 %), z nekaj odstotki manj jim sledijo osebe s srednješolsko ali 

gimnazijsko izobrazbo (31,1 %). Najmanjši delež staršev in bodočih staršev ima 

osnovnošolsko izobrazbo (1,7 %) ali doktorat znanosti (1,7 %). 
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5.6 Merski instrument 

 

Tehnika, ki sem jo uporabila za zbiranje podatkov, je anketa, inštrument pa anketni 

vprašalnik. Je anonimen in prostovoljen ter sestavljen iz 9 vprašanj in 2 podvprašanj. Od tega 

sta 2 Likertovi lestvici stališč, 2 rangiranji glede na pomembnost, 2 vprašanji zaprtega tipa, 1 

vprašanje odprtega tipa, 1 vprašanje kombiniranega tipa in 3 vprašanja o demografskih 

podatkih: spol, starost in izobrazba. 

 

5.7 Postopek obdelave podatkov 

 

Z vprašalniki pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Office Excel. Pri kvalitativnih spremenljivkah sem uporabila frekvenčno 

porazdelitev absolutnih in relativnih frekvenc. Podobne odgovore pri odprtem vprašanju sem 

najprej združila oziroma grupirala v razrede in nato uporabila prej omenjena statistična 

postopka. Podatke sem uredila v tabele, jih predstavila z grafi in jih nato še opisno 

interpretirala.  
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6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

  

6.1 Stališča staršev in bodočih staršev iz občine Ajdovščina do zgodnjega poučevanja 

tujega jezika 

  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju so me zanimala stališča staršev in bodočih staršev iz 

občine Ajdovščina o poučevanju tujega jezika v vrtcu. Za vsako od štirih trditev so se morali 

opredeliti na 5-stopenjski lestvici, in sicer od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se 

strinjam, v kolikšni meri se strinjajo oziroma ne strinjajo z navedenimi trditvami.  

 

Tabela 1: Stališča anketiranih staršev in bodočih staršev iz občine Ajdovščina do učenja 

tujega jezika v predšolskem obdobju (n = 117) 

Trditve 

Sploh se ne 

strinjam. 

(1) 

Ne strinjam 

se. 

(2) 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam. 

(3) 

Strinjam 

se. 

(4) 

Popolnoma 

se strinjam. 

(5) 

 

�̅� 

 

f % f % f % f % f % 

 

T1: Do šestega leta 

starosti je 

pridobivanje tujega 

jezika hitro in 

lahkotno, zato bi 

morali s 

poučevanjem začeti 

že v vrtcu. 

12 10,3 

 

14 

 

12,0 25 21,4 40 34,2 26 22,2 

 

3,46 

 

T2: Poučevanja 

tujega jezika ne bi 

smeli vključiti v 

vrtec, saj je za otroka 

preobremenjujoče. 

31 26,5 35 29,9 26 22,2 18 15,4 7 6,0 2,44 

T3: Učenje drugega 

jezika v predšolskem 

obdobju ima na 

otrokov razvoj veliko 

pozitivnih učinkov. 

3 2,6 5 4,3 37 31,6 49 41,9 23 19,7 3,72 

T4: Učenje drugega 

jezika v vrtcu ima 

negativen vpliv na 

razvoj prvega, 

maternega jezika. 

36 30,8 41 35,0 26 22,2 12 10,3 2 1,7 2,17 
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Iz Tabele 1 lahko razberemo, da imajo anketiranci v povprečju pozitivno mnenje o zgodnjem 

učenju tujega jezika. Najbolj so se strinjali s predpostavko, da ima učenje drugega jezika v 

vrtcu veliko pozitivnih učinkov za otrokov razvoj (3,72), čeprav se tretjina anketirancev 

(31,6%) glede navedene trditve ni mogla opredeliti. S povprečno oceno 3,46 je sledilo 

strinjanje s trditvijo, da je pridobivanje tujega jezika hitro in lahkotno, zato bi morali s 

poučevanjem začeti že v vrtcu. Anketiranci se niso strinjali s trditvijo, da poučevanja tujega 

jezika ne bi smeli vključiti v vrtec, saj je za otroka preobremenjujoče (2,44), ravno tako pa se 

tudi niso strinjali s trditvijo, da ima učenje drugega jezika v vrtcu negativen vpliv na razvoj 

prvega, maternega jezika (2,17).  

 

Podobno kaže tudi raziskava v magistrskem delu avtorice D. Košalin (2015), kjer stališča 

anketiranih vzgojiteljev prav tako nakazujejo na pozitiven odnos do poučevanja tujega jezika 

v vrtcu. Večina se tudi popolnoma strinja, da je znanje jezikov v današnji družbi pomembno 

in ne verjame, da učenje tujega jezika zavira otrokov razvoj maternega jezika. Tudi v članku 

K. Pižorn in J. Vogrinca (2010) ima več kot 99 % anketiranih staršev pozitivno stališče do 

znanja tujih jezikov, namreč zgodnje učenje tujega jezika postaja vse bolj pogosto in večini 

staršev ne predstavlja dodatne obremenitve za otroka (Pižorn, 2009). Enakega mnenja so tudi 

ravnatelji/ravnateljice iz domače raziskave o jezikih v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, b. l.), saj jih kar 82 % trdi, da razvoj govora v zgodnjem obdobju poteka hitro, več kot 

tretjina (38,5 %) pa ne vidi nobene slabosti v zgodnjem poučevanju tujega jezika za vse 

otroke. 

Ker so predšolski otroci v starosti od treh do šestih let še v postopku pridobivanja maternega 

jezika, starši pogosto postavljajo vprašanje, ali bo prvi jezik v tako zgodnjem obdobju trpel, 

če se bo drugi jezik preveč izpostavljalo. Vendar so raziskave pokazale, da so lahko otroci, ki 

se učijo drugega jezika v zgodnjem intenzivnem dvojezičnem programu, enaki ali celo boljši 

od svojih enojezičnih vrstnikov v prvem jeziku (Kersten idr., 2010). Tudi I. Klančar (2012) 

trdi, da je strah staršev pred otrokovo preobremenjenostjo, zmedenostjo ali mešanjem tujega 

jezika z maternim popolnoma odveč, saj po besedah Brumen (2009) stimulira in poveča 

otrokovo sposobnost za učenje prvega jezika. Veliko staršev je mogoče zaskrbljenih prav 

zaradi lastne izkušnje učenja tujega jezika, saj se je ta močno razlikovala (učni pristop je bil 

pretežno slovnično usmerjen) od načel in dobre učne prakse sedanjega učenja tujih jezikov 

(Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013).  
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Ugotovitve o poučevanju tujih jezikov v predšolski vzgoji (Bartram, 2006 v Brumen, Fras 

Berro in Cagran, 2017) kažejo, da so bili otroci motivirani za učenje tujih jezikov in da je bila 

večina staršev zadovoljna z učenjem tujih jezikov v vrtcih. Če imajo starši razmeroma visoka, 

vendar realistična pričakovanja in pozitiven odnos do učenja tujega jezika, bodo otroci bolj 

motivirani in imeli pozitiven odnos do učenja ciljnega jezika (Bartram 2006, v Brumen, Fras 

Berro in Cagran, 2017).  

 

6.2 Primerna starost za začetek poučevanja, učenja tujega jezika (angleščine) v vrtcu 

glede na mnenja staršev in bodočih staršev 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem od respondentov želela izvedeti, kdaj je po 

njihovem mnenju primerno začeti s poučevanjem in učenjem tujega jezika. Izbirali so med 

ponujenimi odgovori: pri starosti 1–3 let, pri starosti 3–6 let in v osnovni šoli. 

 

 

Graf 4: Stališča staršev in bodočih staršev iz občine Ajdovščina o primerni starosti začetka 

poučevanja tujega jezika (n = 119) 

 

Skoraj polovica sodelujočih (48,7 %) meni, da je starost od 3 do 6 leta najbolj primerna za 

začetek učenja tujega jezika. 46 anketirancev (38,7 %) se je opredelilo, da je z učenjem 

prvega tujega jezika primerno začeti v osnovni šoli oziroma od 6 leta dalje. Najmanj, in sicer 

12,6 % anketirancev, pa zagovarja stališče, da naj otroci začnejo z učenjem drugega jezika pri 

starosti 1–3 let. 

 

12,6%

48,7%

38,7%

Pri starosti 1-3 let. Pri starosti 3-6 let. V osnovni šoli.

Začetek učenja tujega jezika
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Med starši iz raziskave avtoric L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (b. l.) prav tako 

prevladuje mnenje (386 oz. 30,5 % staršev), da bi bilo za otroka najbolje, če bi z učenjem 

tujega jezika začel v predšolskem obdobju, in sicer zadnje leto pred vstopom v šolo. Največ 

ravnateljev/ravnateljic (53 oz. 39,8 %) in vzgojiteljev/vzgojiteljic (131 oz. 35,6 %) se strinja s 

predpostavko, da je najprimernejša starost za učenje in poučevanje tujega jezika od 4. leta 

starosti naprej. Večji odstotek vzgojiteljev/vzgojiteljic (9,8 %) kot ravnateljev/ravnateljic (6 

%) meni, da poučevanje tujega jezika ni primerno za predšolsko obdobje (prav tam). Tudi v 

raziskavi D. Košalin (2015) je večina (59,7 %) anketiranih vzgojiteljev/vzgojiteljic mnenja, 

da naj bi otroci začeli z učenjem tujega jezika v predšolskem obdobju. Po drugi strani pa v 

članku o stališčih staršev do uvajanja tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole v Sloveniji (Pižorn 

in Vogrinc, 2010) največ staršev (36,4 %) ocenjuje, da naj bi otroci z obveznim poučevanjem 

tujega jezika začeli v 1. razredu OŠ. Avtorja sta v nadaljevanju ugotovila, da se z višanjem 

izobrazbe viša delež staršev, ki so naklonjeni učenju in poučevanju tujega jezika v vrtcu. 

Predvidevamo lahko, da se starši, vzgojitelji/vzgojiteljice in ravnatelji/ravnateljice iz 

omenjenih raziskav zavedajo zgodnjega obdobja, v katerem otrok sproščeno in nezavedno 

usvaja tuji jezik, saj so po besedah avtorice I. Klančar (2012) otrokovi možgani v tem 

obdobju izredno prožni, kar omogoča hitrejše učenje, pomnjenje in posnemanje izgovarjave. 

 

6.3 Ustrezne oblike poučevanja tujega jezika (angleščine) v vrtcu glede na stališča 

staršev in bodočih staršev 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju: »Kakšna oblika poučevanja tujega jezika (angleščine) v 

vrtcu bi bila bodočim staršem in staršem predšolskih otrok najbolj ustrezna?« me je 

zanimalo, katere oblike in metode učenja in poučevanja tujega jezika bi bile po mnenju 

anketiranih najbolj ustrezne za predšolsko obdobje. Po 5-stopenjski lestvici so se z oceno od 

1 do 5 opredelili glede oblik in metod poučevanja, opisanih v spodnji tabeli.  
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Tabela 2: Stališča staršev in bodočih staršev iz občine Ajdovščina o primernih metodah in 

oblikah poučevanja tujega jezika v vrtcu (n = 116) 

Trditve 

Sploh se ne 

strinjam. 

(1) 

Ne 

strinjam 

se. 

(2) 

Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam. 

(3) 

Strinjam 

se. 

(4) 

Popolnoma 

se strinjam. 

(5) 

 

�̅� 

 

f % f % F % f % f % 

 

T1: Tuji jezik naj se izvaja v obliki 

plačljivega tečaja po končanem 

izvajanju kurikuluma v vrtcu. 

47 40,5 41 35,3 11 9,5 12 10,3 5 4,3 2,03 

T2: Vse vsebine nejezikovnih področij 

(gibanje, umetnost, matematika itn.) 

naj se izvajajo izključno v tujem 

jeziku, pri tem naj vzgojitelj ves čas 

uporablja tuji jezik. 

40 34,5 43 37,1 18 15,5 12 10,3 3 2,6 2,09 

T3: Zgolj določeni predmeti 

nejezikovnih področij (gibanje, 

umetnost, matematika itn.) naj se 

izvajajo v tujem jeziku. 

29 25,0 24 20,7 31 26,7 31 26,7 1 0,9 2,58 

T4: Tuji jezik naj se uporablja le ob 

določenem času ali prostoru (npr. 

samo v času obrokov ali na igrišču). 

21 18,1 24 20,7 31 26,7 37 31,9 3 2,6 2,80 

T5: Otrok naj se tujega jezika uči s 

pomočjo pravljice, igre, pesmi, rime in 

izštevanke. 

0 0,0 1 0,9 1 0,9 69 59,5 45 38,8 4,36 

T6: V skupini naj sodelujeta dve 

vzgojiteljici, pri tem ena z otroki 

komunicira zgolj v maternem jeziku, 

druga pa samo v tujem jeziku. 

13 11,2 23 19,8 30 25,9 41 35,3 9 7,8 3,09 

T7: Ena vzgojiteljica naj izmenično 

uporablja materni in tuji jezik. 
13 11,2 22 19,0 36 31,0 38 32,8 7 6,0 3,03 

T8: Tuji jezik naj se ne izvaja v vrtcu. 38 32,8 30 25,9 16 13,8 20 17,2 12 10,3 2,47 

 

Iz rezultatov v Tabeli 2 je razvidno, da se respondenti v povprečju najbolj strinjajo s 

predpostavko, naj se otrok tujega jezika uči s pomočjo pravljice, igre, pesmi, rime in 

izštevanke (4,36). Nihče izmed anketiranih ni izbral možnosti »sploh se ne strinjam«, 1 oseba 

je trditev ocenila z oceno 2 (ne strinjam se) in prav tako 1 oseba z oceno 3 (niti se strinjam 

niti se ne strinjam). 

Pri trditvah 6 in 7 se anketiranci niso znali jasno opredeliti, saj niso pokazali izrazitega 

strinjanja oziroma nestrinjanja s tem, ali naj v skupini ena vzgojiteljica komunicira zgolj v 

maternem jeziku, druga pa samo v tujem (povp. 3,09) ter ali naj ena vzgojiteljica izmenično 

uporablja materni in tuji jezik (povp. 3,03).  
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Največ anketirancev (35,3 %) se strinja, naj v skupini sodelujeta dve vzgojiteljici, pri tem pa 

ena z otroki komunicira zgolj v maternem jeziku, druga pa samo v tujem jeziku, majhen 

odstotek (7,8 %) pa se jih s tem načinom poučevanja popolnoma strinja. Velik delež 

anketirancev se ni opredelil (25,9 %), 19,8 % se jih ne strinja, 11,2 % pa se sploh ne strinja z 

omenjeno trditvijo. 

7. trditev je z oceno 5, ki pomeni popolno strinjanje, naj ena vzgojiteljica izmenično 

uporablja materni in tuji jezik, ocenilo 6 % anketiranih. Tretjina staršev in bodočih staršev 

(32,8 %) je trditev ocenila z oceno 4, kar pomeni, da se strinjajo s tem, naj ena vzgojiteljica 

izmenično uporablja materni in tuji jezik. Podoben odstotek (31,0 %) jih je izbral oceno 3 

(niti se strinjam niti se ne strinjam). Od 35 anketiranih (30,2 %), ki so proti tej trditvi, jih je 

13 (11,2 %) svoje mnenje izrazilo z oceno 1 oz. sploh se ne strinjam in 22 (19,0 %) z oceno 2 

oz. ne strinjam se. 

Pri trditvi 4, s povprečno oceno 2,80, niso starši in bodoči starši izkazali niti strinjanja niti 

nestrinjanja, da naj bi se tuji jezik uporabljal le ob določenem času ali prostoru (npr. samo v 

času obrokov ali na igrišču). Dobra tretjina je izbrala oceno 4 (strinjam se), oceno 5 

(popolnoma se strinjam) pa samo 2,6 % anketirancev. S trditvijo se ne strinja 20,7 % 

anketirancev, 18,1 % pa se jih sploh ne strinja. 

Trditev 3, da naj se zgolj določeni predmeti nejezikovnih področij (gibanje, umetnost, 

matematika itn.) izvajajo v tujem jeziku, so anketirani ocenili s povprečno oceno 2,58. Zgolj 

1 anketiranec se z omenjeno predpostavko popolnoma strinja, 31 staršev in bodočih staršev 

pa je trditev ocenilo z oceno 4 (strinjam se), prav toliko z oceno 3 (niti se strinjam niti se ne 

strinjam). Veliko se jih tudi ne strinja (24 anketirancev) in sploh ne strinja (29 anketirancev) s 

trditvijo. 

Več kot polovica anketirancev (58,7 %) ni naklonjena trditvi 8, naj se tuji jezik ne izvaja v 

vrtcu, saj so jo ocenili s povprečno oceno 2,47. Od tega se jih popolnoma ne strinja 32,8 % 

staršev in bodočih staršev, ne strinja pa se jih 25,9 %. Seštevek anketirancev, ki se s trditvijo 

strinjajo in popolnoma strinjajo, je 32 oziroma 27,5 %. Dobra desetina oz. 13,8 % jih je 

trditev ocenila z oceno 3 (niti se strinjam niti se ne strinjam). 

Povprečna ocena 2,09 nakazuje nestrinjanje vprašanih pri 2. trditvi. 71,6 % ali 83 

anketirancev se sploh ne strinja ali ne strinja, da bi se vse vsebine nejezikovnih področij 

(gibanje, umetnost, matematika itn.) izvajale izključno v tujem jeziku, pri tem pa bi vzgojitelj 
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ves čas uporabljal tuji jezik. Zgolj 15 staršev in bodočih staršev je naklonjenih omenjeni 

metodi poučevanja, 18 pa jih je ostalo neopredeljenih.  

Anketiranci najmanj soglašajo s trditvijo, naj se tuji jezik izvaja v obliki plačljivega tečaja po 

končanem izvajanju kurikuluma v vrtcu (2,03). Šestina anketirancev se strinja ali popolnoma 

strinja s plačljivim tečajem, medtem ko je večina (75,8 %) proti. Z oceno 3 (niti se strinjam, 

niti se ne strinjam) je trditev ocenilo 11 ali 9,5 % staršev in bodočih staršev. 

 

Podobni rezultati so se pokazali tudi v raziskavi L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (b. 

l.), kjer si starši v večini (803 staršev oz. 62,7 %) želijo, da bi se v vrtcu, v katerega je 

vključen njihov otrok, izvajala organizirana oblika poučevanja tujih jezikov. V primerjavi s 

študijo prej omenjenih avtoric (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, b. l.) si petina 

anketirancev želi, da se v vrtcu ne bi poučevalo tujih jezikov, medtem ko je v naši raziskavi 

enakega mnenja malo več kot četrtina anketiranih. 

Zanimivo je, da se starši in bodoči starši iz občine Ajdovščina v povprečju ne strinjajo s 

plačljivim tečajem po zaključenem izvajanju kurikuluma, medtem ko je bila izmed 63 vrtcev, 

ki so v šolskem letu 2009/10 izvajali poučevanje tujega jezika, najpogostejša oblika (49,2 %) 

prav tečaj po zaključenem izvajanju kurikuluma, ki ga plačajo starši (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, b. l.). 

Kot je razvidno iz rezultatov naše raziskave, je zgolj desetina (12,9 %) staršev in bodočih 

staršev izkazala pozitivno stališče do trditve 2, naj se vse vsebine nejezikovnih področij 

(gibanje, umetnost, matematika itn.) izvajajo izključno v tujem jeziku, pri tem naj vzgojitelj 

ves čas uporablja tuji jezik. V literaturi je namreč navedeno, da je najbolj učinkovita prav 

zgodnja popolna imerzija ali popolna potopitev v tuji jezik, pri kateri vzgojitelj ves čas 

uporablja samo drugi jezik. Otroci, ki so vključeni v program popolne jezikovne kopeli, 

pridobijo visoko stopnjo znanja v ciljnem jeziku (Brumen, 2003). 

Spodbuden podatek iz naše raziskave je, da se večina anketiranih (4,36) strinja s trditvijo, naj 

se otrok tujega jezika uči s pomočjo pravljice, igre, pesmi, rime in izštevanke, saj so po 

zapisu I. Klančar (2012) prav slike, pravljice, pesmi, plesi, gibalno-rajalne igre, izštevanke, 

lutke, družabne igre, video pripomočki itn. najboljša motivacija, ki vzbudi otrokovo 

zanimanje in radovednost za poučevanje drugega jezika. 

Anketiranci iz naše raziskave so precej razdvojeni glede izvajanja določenih predmetov 

nejezikovnih področij (gibanje, umetnost, matematika itn.) v tujem jeziku, saj so trditev 
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ocenili s povprečno oceno 2,58. Vzgojitelji tujega jezika, ki so sodelovali v NIP-u (Brumen, 

Fras Berro in Čagran, 2017), se strinjajo s tem, da je lahko takšna učna praksa tujega jezika 

bolj učinkovita, saj se otroci skozi vsebino oziroma iz dejanskih življenjskih situacij naravno 

in spontano učijo drugega jezika. Dodajajo, da učenje drugega jezika prakticirajo v 

vsakodnevnih področjih kurikuluma, najpogosteje pri gibanju (npr. motorične aktivnosti), 

matematiki (npr. štetje, oblike) in naravi (npr. eksperimenti).  

Dobra praksa učenja in poučevanja drugega jezika v predšolskem obdobju še vedno ni 

natančno določena, zato je zlasti za učitelje in vzgojitelje tujih jezikov pomembno, da za 

zagotovitev kvalitetnih vrtčevskih dejavnosti dobro poznajo različne pristope in metode dela 

(Bela knjiga, 2011).  

 

6.4 Usposobljenost vzgojitelja, ki poučuje tuji jezik v vrtcu 

 

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju sem želela ugotoviti, kako naj bo usposobljen/-a 

vzgojitelj/-ica predšolskih otrok, ki poučuje tuji jezik. Respondenti so izbirali med štirimi 

možnostmi, pri zadnjem odgovoru »Drugo« so lahko napisali svoje želje oziroma zahteve 

glede vzgojiteljeve/vzgojiteljičine usposobljenosti. 

 

, 

Graf 5: Stališča staršev in bodočih staršev iz občine Ajdovščina o usposobljenosti vzgojitelja, 

ki poučuje tuji jezik 
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Iz grafa je razvidno, da največ anketirancev (48,7%) meni, da mora imeti vzgojiteljica, ki 

poučuje tuji jezik v vrtcu, dokončan študij angleškega jezika. Na drugem mestu je z 28,6% 

zaželena vzgojiteljica z opravljenim tečajem angleškega jezika. S 13,4% sledi vzgojiteljica z 

osnovnim znanjem angleškega jezika. Med odgovori anketirancev, ki so izbrali možnost 

»Drugo« (9,2 %), jih je kar 6 izpostavilo, da bi želeli vzgojitelja, ki bi znal tuji jezik 

poučevati na otroku razumljiv način. 2 anketiranca sta napisala, da naj bo to naravni govorec 

oz. »native speaker«, ostali 3 pa so navedli: »Nič, mislim, da ima vsak osnovno znanje,« 

»Vsaj opravljen tečaj, in sicer stopnje C1 ali C2« in »Oseba, ki poučuje, naj ima strokovno 

izobrazbo, vendar naj bo to zunanji sodelavec, da ne bomo še dodatno obremenjevali 

vzgojiteljic.« 

 

Kot pogoj za uspešno pridobivanje tujega jezika avtorica M. Brumen (2009) poleg ustrezne 

zasnovanosti programa navaja še primerno jezikovno in pedagoško izobražene učitelje 

oziroma vzgojitelje. Še vedno je razširjena napačna domneva, da je osnovno znanje, zlasti 

besedišča, dovolj za poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. V resnici se je izkazalo, 

da je ravno nasprotno: mlajši kot se začne otrok učiti tuji jezik, večji je pomen učiteljeve oz. 

vzgojiteljeve kvalificiranosti (Hanušová in Najvar, 2006 v Černá, 2015). V dokumentu 

Evropske komisije (2011 v Černá, 2015) Učenje jezikov v predšolskem obdobju: učinkovito 

in trajnostno je jasno navedeno, da je za učitelje oz. vzgojitelje v predšolskem obdobju želena 

raven komunikacijskih kompetenc vsaj B2, medtem ko je eden izmed anketirancev naše 

raziskave pod možnostjo »Drugo« napisal, naj ima vzgojitelj, ki poučuje, tuji jezik opravljen 

vsaj tečaj, in sicer stopnje C1 ali C2.  

Ena izmed avtoric (Černá, 2015) poudarja pravilno, tekočo in spontano izgovarjavo, saj otroci 

posnemajo jezikovne vzorce ne glede na to, ali so ti pravilni ali ne; ustaljene napačne vzorce 

pa je nato težko odpraviti (Černá, 2015).  

Največ staršev iz naše raziskave si želi vzgojitelja predšolskih otrok z dokončanim študijem 

angleškega jezika (48,7%), na drugem mestu mu sledi vzgojitelj predšolskih otrok z 

opravljenim tečajem iz angleškega jezika (28,6 %). Prav tako se je večina izvajalk tujega 

jezika v vrtcu (82 %) iz raziskave T. Kocmut (2013) usposabljala za poučevanje tujega jezika 

v vrtcu, v večini (34,0 %) z dodatnim izobraževanjem in različnimi seminarji, ki jih ponujajo 

jezikovne šole (MK, Oxford Center) ali založbe (Rokus). Navaja, da se je več kot tretjina 

(34,0 %) izvajalk tujega jezika usposabljala s študijem tujega jezika na fakulteti, kar ustreza 
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skoraj polovici anketiranim iz naše raziskave, ki si želi vzgojitelja predšolskih otrok z 

dokončanim študijem angleškega jezika. 

Skoraj desetina anketirancev v naši raziskavi (9,2 %) je navedla, da bi želeli vzgojitelja, ki bi 

tuji jezik poučeval na otroku razumljiv način, zato menim, da je odlična alternativa za 

izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine študijski program na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani (2019). Ta ponuja nadgraditev pedagoške strokovne univerzitetne 

izobrazbe s tuje-jezikovnimi zmožnostmi in specialno-didaktičnim znanjem poučevanja tujih 

jezikov v predšolskem obdobju oz. na razredni stopnji OŠ. 

  

6.5 Odločitev staršev o vpisu otroka v zasebni vrtec z dvojezičnim programom 

slovenščina-angleščina 

 

Pri petem raziskovalnem vprašanju so nas zanimali razlogi, zaradi katerih bi anketiranci 

svojega otroka vpisali v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina. 

Najprej smo jih povprašali, ali bi sploh svojega otroka vpisali v zasebni vrtec z dvojezičnim 

programom slovenščina-angleščina. 

 

 

Graf 6: Struktura glede na vpis otroka v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-

angleščina 
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Iz Grafa 6 je razvidno, da 52 vprašanih (43,7 %) svojega otroka ne bi vpisalo v zasebni vrtec 

z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina. Dobra tretjina (33,6 %) si za svojega 

otroka želi, da bi obiskoval omenjeni vrtec, medtem ko jih je petina (22,7 %) izbrala možnost 

»Ne vem«. 

 

Takšen izid sem pričakovala, saj občina Ajdovščina nima vrtca z dvojezičnim programom, 

zaradi česar veliko tamkajšnjih prebivalcev ni seznanjenih s tovrstnim poučevanjem. Mislim, 

da jim bolj kot dvojezični program ne ustreza zasebni vrtec, saj je javni vrtec dovolj 

kvaliteten in ne vidijo potrebe po ustanavljanju zasebnih. 

 

V nadaljevanju so nas nato zanimali razlogi, zaradi katerih bi svoje otroke vpisali v zasebni 

dvojezični vrtec. Svojo odločitev so podali z rangiranjem 6 trditev, pri tem pa upoštevali, da 

je število 1 zelo pomemben, število 6 pa najmanj pomemben razlog. Na vprašanje so 

odgovorili zgolj tisti, ki so se pri predhodnem vprašanju odločili za vpis otroka v zasebni 

vrtec z dvojezičnim programom (n = 35). 

 

 

Graf 7: Porazdelitev deležev pri rangiranju trditev o razlogih za vpis otroka v zasebni vrtec z 

dvojezičnim programom slovenščina-angleščina (n = 35) 
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Mnenja vprašanih so zelo različna in razpršena, zagotovo pa najbolj izstopa delež 

anketirancev (60,0 %), ki je na prvo mesto kot zelo pomemben razlog postavil trditev, da v 

predšolskem obdobju otrok hitro, sproščeno in nezavedno usvaja tuji jezik. 

Na drugo mesto po pomembnosti je 37,1 % anketiranih uvrstilo trditev, da je tuji jezik 

odlična podlaga za nadaljnje učenje angleščine v OŠ.  

Trditev, da tuji jezik vpliva na splošno razgledanost, razvija strpnost, divergentno mišljenje in 

kreativnost je s številom 3 določilo 31,4 % staršev in bodočih staršev. Podoben odstotek 

anketirancev (28,6 %) pa je omenjeno trditev postavilo na 2. mesto. 

Glede na povprečje (3,7) se je trditev »Otrokova izgovarjava se zelo približa izgovarjavi 

naravnega govorca.« znašla na 4. mestu. Zanimivo je, da so jo nekateri opredelili kot zelo 

pomemben (14,3 %), podoben delež vprašanih pa kot najmanj pomemben razlog (17,1 %).  

Na petem mestu je s povprečno oceno (4,6) trditev »V prihodnosti bo imel boljše 

zaposlitvene možnosti.« Le eni osebi (2,9 %) se zdi to zelo pomemben razlog. 

Skoraj polovici staršev in bodočih staršev (48,6 %) se zdi trditev »Otrok naj v vrtcu poleg 

maternega jezika zna še vsaj 1 drugi jezik.« najmanj pomemben razlog (6. mesto) za vpis 

otroka v zasebni vrtec z dvojezičnim programom.  

 

Na prvo mesto po pomembnosti so starši in bodoči starši iz občine Ajdovščina po 

pričakovanjih postavili trditev o otrokovem hitrem, sproščenem in nezavednem usvajanju 

tujega jezika v vrtcu. Po besedah avtorice M. Brumen (2009) je to proces imenovan kritično 

obdobje ali »okno možnosti«, pri katerem se otrok hitro, neobremenjeno in na nezavedni 

ravni uči ter avtomatizira jezikovne strukture tujega jezika, zlasti naglas in melodiko 

(Brumen, 2009), čeprav anketiranim iz naše raziskave to ni prioriteta, saj so trditev, da se 

otrokova izgovarjava zelo približa izgovarjavi naravnega govorca, uvrstili na 4. mesto. 

Na 2. mesto je bila postavljena trditev, da je tuji jezik odlična podlaga za nadaljnje učenje 

angleščine v OŠ. Tudi Čok (2008 v Pižorn in Pevec Semec, 2010, str. 112) razlaga, da so 

običajno otroci, deležni zgodnjega učenja drugega jezika, bolje pripravljeni za nadaljnje 

učenje drugega jezika. Pri ravnateljicah in ravnateljih iz raziskave L. Marjanovič Umek in U. 

Fekonja Peklaj (b. l.) pa je bila največkrat izpostavljena slabost zgodnjega poučevanja tujega 

jezika prav ta, da poučevanje v vrtcu nima neposrednega nadaljevanja v OŠ (42,1 %), saj 45. 

člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2013) določa, da se prvi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

53  

  

tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence izvaja v 2. razredu OŠ, kot neobvezni izbirni 

predmet pa v 1. razredu (20a. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni 

šoli, 2013). 

Za trditev, ki se je po pomembnosti uvrstila na 3. mesto, več avtoric (Brumen, 2009, 

Marjanovič Umek, 2009 in Pižorn, 2009) prav tako poudarja, da imajo tujemu jeziku 

izpostavljeni otroci boljšo samopodobo, divergentno mišljenje, večjo kreativnost, pogosteje 

in bolj kakovostno vzpostavljajo nove socialne stike in še mnogo drugih prednosti. Tudi starši 

vključeni v študijo v okviru NIP-a (glej: Brumen, Čagran in Fras-Berro, 2014) verjamejo, da 

je poučevanje tujega jezika v predšolskem obdobju pomembno, ker pozitivno vpliva na 

celovit otrokov razvoj ter krepi njegovo samozavest in jezikovne sposobnosti (Brumen, Fras 

Berro in Čagran, 2017). 

 

V nadaljevanju so nas zanimali tudi razlogi, zaradi katerih starši in bodoči starši svojega 

otroka ne bi vpisali v zasebni vrtec z dvojezičnim programom. Na postavljeno vprašanje se je 

od 52 anketirancev, ki svojega otroka ne bi vpisali v zasebni vrtec z dvojezičnim programom 

slovenščina-angleščina, odzvalo 42. Dobljene odgovore anketirancev sem uvrstila v 8 

kategorij. 

 

Tabela 3: Odgovori anketirancev na vprašanje, zakaj svojega otroka ne bi vpisali v zasebni 

vrtec z dvojezičnim programom (n = 42) 

Št. Kategorija f (f %) 

1 Učenje tujega jezika naj bo omogočeno v javnem vrtcu. 6 14,3 

2 Dobro usvojiti materni jezik. 7 16,6 

3 Zasebni vrtci so predragi. 4 9,5 

4 Ni potrebe. 6 14,3 

5 Prezgodaj, preobremenjujoče za otroka. 10 23,8 

6 Ne podpiram zasebnih vrtcev. 3 7,1 

7 Otrok se hitro in kakovostno nauči tujega jezika v OŠ. 3 7,1 

8 Drugo. 3 7,1 

 

Največji delež anketirancev (23,8 %) je kot glavni razlog na vprašanje, zakaj svojega otroka 

ne bi vpisal v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina, navedel, da je 

učenje tujega jezika v vrtcu za otroka prezgodaj in preobremenjujoče. Nekateri so tudi 
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zapisali, naj se otroci v vrtcu igrajo in uživajo, saj bo za učenje angleščine dovolj časa v 

osnovni in srednji šoli ter da predšolsko obdobje ni čas za tuji jezik. 

Drugi najbolj pogost razlog s 16,6 % je dobro usvojiti materni jezik. V to kategorijo sem 

uvrstila odgovore, ki omenjajo, da imajo otroci že preveč težav z govorjenjem maternega 

jezika in naj najprej utrdijo slovenski jezik.  

14,3 % anketiranih je odgovorilo, naj bo učenje tujega jezika omogočeno v javnem vrtcu, saj 

so ti dovolj kvalitetni za postopno vključevanje tujega jezika brez doplačila.  

Dva izmed anketirancev, uvrščena v kategorijo 4 (ni potrebe), sta svoj odgovor dodatno 

obrazložila. Prvi je mnenja, da se otroci z angleškim jezikom seznanijo že prek risank, drugi 

pa je predlagal, da bi v vrtcu lahko imeli angleško urico ali angleški dan.  

Skoraj desetina staršev in bodočih staršev je izpostavila razlog, da so zasebni vrtci predragi. 

Nekateri izmed anketirancev (7,1 %) so v svojem odgovoru izpostavili nepodporo zasebnim 

vrtcem. Eden je pri tem dodal, da se pojavlja bojazen, da bi se z množico zasebnih vrtcev 

kvaliteta javnih zniževala.  

V 7. kategorijo sem uvrstila tiste, ki menijo, da se otroci tudi v osnovni šoli hitro in 

kakovostno učijo tuji jezik (7,1 %).  

Odgovori 3 staršev (7,1 %) v kategoriji »Drugo« so: »Ni možnosti za vpis«, »Ker imamo 

vrtce v neposredni bližini doma in ne potrebuje rednega prevoza« in »Lokacija-oddaljenost 

od domačega kraja«. 

 

V raziskavi Uvajanje tujega jezika in medkulturnega ozaveščanja v prvo triado slovenske 

osnovne šole (2008–2010) (Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013) so bili starši prav tako negotovi 

glede znižanja začetne starosti poučevanja drugega jezika, saj jih je skrbelo, da bi bili otroci 

preobremenjeni. Večina se je tudi strinjala s tem, naj se najprej temeljito naučijo maternega 

jezika. »Rekultivirani«, posodobljeni starši, ki so sodelovali v študiji primera in so zato imeli 

priložnost, da se podrobno seznanijo z načeli zgodnjega poučevanja drugega jezika, tj. kateri 

pristopi, metode in tehnike so primerne za otroke, imajo veliko bolj pozitiven odnos do 

znižanja začetne starosti tujega jezika kot starši, ki niso sodelovali v študiji primera (Brumen, 

Fras Berro in Cagran, 2017). Starše pogosto skrbi, da bo prevelika dnevna izpostavljenost 

angleškemu jeziku negativno vplivala na otrokov prvi jezik, saj je pomembna faza usvajanja 

prvega, maternega jezika prav med 3. in 6. letom starosti. Vendar so mnoge študije 
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dvojezičnih družin in šol pokazale, da to ni problem, saj je zdrav otrok sposoben usvojiti dva 

ali več jezikov brez posebnega truda pod pogojem, da je v zadostni meri izpostavljen tujemu 

jeziku in interaktivnim priložnostim ter da je tako materni kot tuji jezik deležen enake 

pozornosti (Kersten, 2015).  

 

Na koncu me je zanimalo še, kako pomembno bi dejavniki – cena, program in lokacija 

zasebnega vrtca vplivali na odločitev staršev in bodočih staršev o vpisu otroka v zasebni vrtec 

z dvojezičnim programom. Na vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri 8. vprašanju 

izbrali možnost »Da« oziroma anketiranci, ki bi svojega otroka vpisali v zasebni vrtec z 

dvojezičnim programom slovenščina-angleščina. 

 

 

Graf 8: Struktura glede na pomembnost vpliva navedenih dejavnikov na odločitev staršev in 

bodočih staršev iz občine Ajdovščina o vpisu otroka v zasebni vrtec z dvojezičnim 

programom slovenščina-angleščina (n = 38) 

 

Iz Grafa 8 lahko razberemo, da so anketiranci v večini (52,6%) določili program zasebnega 

vrtca kot zelo pomemben dejavnik, ki bi vplival na njihovo odločitev o vpisu otroka v takšen 

vrtec. Lokacijo vrtca je kot zelo pomemben dejavnik opredelilo 28,9 % anketiranih, ceno 

vrtca pa malo manj kot petina (7 anketirancev).  

Podobno je avtorica Maja Zorman (2010) z raziskavo o zasebnih in javnih vrtcih v Republiki 

Sloveniji preučila dejavnike, ki vplivajo na odločitev staršev za vpis otroka v zasebni vrtec, in 

ugotovila, da je na odločitev staršev, ki imajo svoje otroke vključene v zasebnem vrtcu, 

pomembno vplivala vsebina programa vrtca. Za boljši program vrtca so starši z otroki iz 
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zasebnih vrtcev pripravljeni plačevati višjo ceno kot starši z otroki iz javnih, ki so bili zajeti v 

vzorec avtoričine raziskave. Zasebnih vrtcev ne izbirajo premožni starši, ampak tisti, ki za 

svojega otroka želijo, da se ga vzgaja v skladu z njihovimi moralnimi in verskimi prepričanji. 
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7 SKLEP  

 

Že skoraj 60 let po svetu obstaja velik interes in povpraševanje za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje. Starši imajo po 26. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948) 

možnost izbire programa za svojega otroka, kar je tudi eden glavnih ciljev zasebnih vrtcev, 

zapisan v Beli knjigi (1995), ki zasebne vrtce opredeljuje kot tiste, katerih ustanoviteljica ni 

občina. Prednost zasebnih vrtcev je po mnenju avtorice M. Zorman (2010) prav v njihovi 

majhnosti, saj ta omogoča lažje in hitrejše prilagajanje uporabnikovim potrebam, kar se 

odraža v bolj kvalitetni in bogati ponudbi vrtca. Tako lahko zasebni vrtci delujejo po 

drugačnih metodoloških in pedagoških pristopih (Montessori, Steiner, Decroly itn.), v 

zadnjem času pa so zelo aktualni dvojezični vrtci, kjer se otrok poleg maternega jezika uči še 

tujega. V samo treh vzgojno-izobraževalnih sistemih, in sicer na Poljskem, Cipru in v Belgiji, 

je učenje tujih jezikov obvezno že v predšolskem izobraževanju (Eurydice Report, 2017).  

 

Namen empirične raziskave je bil ugotoviti stališča staršev in bodočih staršev iz občine 

Ajdovščina o zgodnjem poučevanju tujega jezika in ali bi bila poslovna ideja o ustanovitvi 

zasebnega vrtca z dvojezičnim programom v občini Ajdovščina tudi odlična poslovna 

priložnost. Dobljeni rezultati diplomskega dela ne prikazujejo najbolj pozitivnega odziva s 

strani staršev in bodočih staršev iz občine Ajdovščina glede ustanovitve zasebnega vrtca z 

dvojezičnim programom, saj večina (43,7 %) svojega otroka ne bi vpisala v takšen vrtec. 

Glede na izsledke raziskave lahko trdimo, da so anketirani zainteresirani za učenje in 

poučevanje drugega jezika, vendar ne v zasebnem vrtcu, temveč v javnem zavodu brez 

dodatnih doplačil. Sklepne ugotovitve ankete bi bile lahko za ravnatelje in ravnateljice javnih 

vrtcev v razmislek o razširitvi in dodatni ponudbi vrtčevskih programov, saj se vse več 

staršev zaveda pomembne vloge večjezičnosti v današnjem času. Angleščina je namreč jezik, 

s katerim otrok poleg prvega, maternega jezika, najpogosteje prihaja v stik. Ker nekateri 

starši ne želijo izpostaviti intelektualnega razvoja svojih otrok nepotrebnim tveganjem, je 

povsem razumljivo, da si želijo vedeti, ali je učenje tujega jezika primerno za vsakega otroka 

ob katerikoli starosti. Za tiste starše, ki ne poznajo dvojezičnih programov, bi bilo 

priporočljivo, da se v času šolskega leta udeležijo vsaj predavanj ali dneva odprtih vrat 

takšnih vrtcev in tako spoznajo delovanje dvojezičnega izobraževanja ter kaj lahko 

pričakujejo pri otrokovemu napredku ob pridobivanju drugega jezika. Še zlasti pomembna se 

zdi obrazložitev staršem, da učenje tujega jezika nima negativnega vpliva na materni jezik in 
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akademski razvoj otroka, ampak nasprotno pozitivno vpliva na razvoj maternega jezika in 

kognitivni razvoj otroka. 

 

Po podatkih SURS-a (2019) se zadnjih nekaj let število živorojenih otrok v občini Ajdovščina 

ne povečuje (Tabela 4 v Prilogi 1), tudi število predšolskih otrok je v zadnjem letu precej 

upadlo (Tabela 5 v Prilogi 2). V zadnjih 10 letih pa se je število otrok vključenih v vrtce v 

občini Ajdovščina povečalo za skoraj polovico (43,9 %) (Tabela 6 v Prilogi 3), kar velja tudi 

za celotno Slovenijo (2007/08–2017/18 za 25.344 ali 41 % vrtčevskih otrok več). Ker je 

povpraševanje po prostih mestih večje od ponudbe Otroškega vrtca Ajdovščina, bo tudi več 

otrok, ki bodo odklonjeni. Zaradi prezasedenosti vseh oddelkov večina otrok (ki bo med 

šolskim letom dopolnila 11 mesecev) ne bo dobila prostega mesta v javnem vrtcu, zato bodo 

morali starši poiskati drugo obliko varstva, veliko starih staršev pa zaradi podaljšanja delovne 

dobe ne pride več v poštev (Priloga 3). To je precej pozitiven podatek za razmislek o 

ustanovitvi zasebnega vrtca, po drugi strani pa so občine do sedaj zasebne vrtce za njihov 

javnoveljaven program financirale v višini 85 %, z zakonom o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o vrtcih pa bodo občine lahko višino sredstev poljubno znižale, zato bodo največ 

posledic občutili otroci iz socialno šibkejših družin (Uredništvo, 2019). Zakonodaja na 

področju predšolske vzgoje ščiti mrežo javnih vrtcev, saj so zakonsko strogo regulirani 

normativi in standardi ter visoke začetne investicije glavni razlogi za nevključevanje 

zasebnikov. Zato menim, da ustanovitev zasebnega vrtca z dvojezičnim programom ni dobra 

poslovna odločitev.  

 

Z analizo anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da starši in bodoči starši večinoma (61,3 %) 

podpirajo poučevanje tujega jezika v predšolskem obdobju, najbolj primerna starost pa je po 

njihovem mnenju med 3. in 6. letom starosti. Tudi v raziskavah Ljubice Marjanovič Umek in 

Urške Fekonja Peklaj (b. l.) ter Daniele Košalin (2015) se starši, vzgojitelji/vzgojiteljice in 

ravnatelji/ravnateljice strinjajo s poučevanjem tujega jezika v vrtcu. Menim, da se starši in 

strokovni delavci v vrtcu vse bolj zavedajo kritičnega obdobja za zgodnje poučevanje tujih 

jezikov ter otrokove dovzetnosti za novo znanje: hitrega, sproščenega in spontanega 

usvajanja drugega jezika. Vendar morajo biti za dosego tega izpolnjeni določeni pogoji, kot 

so organizacijske dejavnosti, vrsta gradiv, ustrezna motivacija, količina vnosa tujega jezika, 

usposobljenost vzgojiteljev itn. Zlasti pomembno je vzgojiteljevo prilagajanje tehnik 

poučevanja glede na predznanje, interese in starost otrok v skupini. Tudi večina anketiranih iz 

raziskave je izkazala strinjanje glede primerne usposobljenosti vzgojitelja/vzgojiteljice, ki 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

59  

  

poučuje tuji jezik, saj si želi, da ima vzgojitelj/ica predšolskih otrok dokončan študij 

angleškega jezika. Zaželeno je, da dodatni jezik v zgodnjem otroštvu izvaja jezikovno in 

pedagoško usposobljen vzgojitelj predšolskih otrok z dobrim znanjem tujega jezika, 

razumevanjem otrokovega razvoja in didaktike pouka tujih jezikov ter z možnostjo 

nadaljnjega usposabljanja in utrjevanja jezikovnih zmožnosti. 

 

Angleški jezik srečujemo vsepovsod okoli nas, zaradi česar narašča tudi zanimanje po 

zgodnjem poučevanju drugega jezika. Jezikovne kompetence so namreč del jedra veščin, ki 

jih potrebuje vsak državljan za usposabljanje, zaposlovanje, kulturno izmenjavo in osebno 

izpolnitev (Kersten idr., 2010). Vsi otroci imajo sposobnost učenja drugega jezika, dvojezične 

predšolske ustanove pa so ugodno okolje za pridobitev novega jezika in metalingvističnega 

zavedanja. Iz tega razloga predlagam več sodelovanja med vrtci in raziskovalci na področju 

dvojezičnega učenja v zgodnjem obdobju. Ti bi delili najboljše praktične izkušnje, 

strokovnim delavcem vrtca zagotovili dobro akademsko podlago za dvojezični program, 

staršem predšolskih otrok pa osnovne informacije in nasvete s tega področja. Hkrati bi bilo 

pomembno zagotoviti, da dvojezični predšolski programi izpolnjujejo določene standarde 

kakovosti, predvsem visoko jezikovno znanje vzgojiteljev tujega jezika, uporabo ustreznih 

učnih načel in visoko količino ter kakovost vnesenega jezika. Vse to bi prispevalo k okrepitvi 

zaupanja staršev in zaposlenih vrtca v idejno zasnovo takšnega programa.  

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

60  

  

8 VIRI IN LITERATURA   

 

Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. (2002). The Primary English Teacher's Guide. New Edition. 

England: Pearson Education Limited. 

Brumen, M. (2003). Pridobivanje tujega jezika v otroštvu. Priročnik za učitelje: teoretična in 

praktična izhodišča za učitelje tujega jezika v prvem in drugem triletju osnovne šole. 

Ljubljana: DZS. 

Brumen, M. (2009). Prednosti učenja tujega jezika v predšolski dobi. V Pižorn, K. (ur.), 

Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 63–70). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Černá, M. (2015). Pre-primary English language learning and teacher education in the Czech 

Republic. V Mourao, S. in Lourenco, M. (ur.), Early years second language education: 

International perspectives on theory and practice (str. 165–177).  

Devjak, T. idr. (2012). Predšolska vzgoja: od starega k novemu. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014. Pomembni podatki o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok v Evropi – 2014. Izdaja 2014. Poročilo omrežja Eurydice in 

Eurostata Luksemburg: Publications Office of the European Union. 

Fleta, T. (2015). Active listening for second language learning in the early years. V Mourao, 

S. in Lourenco, M. (ur.), Early years second language education: International perspectives 

on theory and practice (str. 137–149).  

Intihar Klančar, N. (2012). Angleščina v predšolskem obdobju: (razmišljanje učiteljice 

angleškega jezika). Educa, letnik 21, številka 4, str. 6–13. 

Ioannou-Georgiou, S. (2015). Early language learning in Cyprus: voices from the classroom. 

V Mourao, S. in Lourenco, M. (ur.), Early years second language education: International 

perspectives on theory and practice (str. 95–109).  

Jazbec, S. (2008). Projekt: Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika in 

medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v 1. VIO v OŠ. Maribor: Filozofska fakulteta. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

61  

  

Jazbec, S. in Lipavic Oštir, A. (2009). Učenje v otroštvu in CLIL. V Pižorn, K. (ur.), Učenje 

in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 177–190). Ljubljana: Zavod Republike za 

šolstvo. 

Košalin, D. (2015). Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. Magistrsko delo, 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

Krek, J. (ur.) (1995). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Krek, J. in Metljak, M. (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, str. 63–107. 

Krek, J. in Šimenc, M. (ur.) (1996). Zasebno šolstvo. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. 

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS. 

Marjanovič Umek, L. (2009). Razvoj otroškega govora: učinek poučevanja in učenja 

tujega/drugega jezika (str. 71–81). V Pižorn, K. (ur.), Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v 

otroštvu (str. 177–190). Ljubljana: Zavod Republike za šolstvo. 

Mihovar Globokar, K. (1996). Pravna ureditev zasebnih vrtcev in šol v Republiki Sloveniji. 

Educa, 6, št. 3, str. 195–200. 

Palčnik Krajcar, U. (2017). Otrok se igra v večjezičnem okolju. V Željeznov Seničar, M. 

(ur.), Igra in učenje predšolskega otroka (str. 215–220). Ljubljana : MiB 

Pižorn, K. (2009). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. V Pižorn, K. (ur.), 

Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 12–23). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Zorman, M. (2010). Zasebni in javni vrtci. Socialna pedagogika, 14, št. 3, str. 277–302. 

 

SPLETNI VIRI: 

Anderson, C. E., McDougald, J. S. in Cuesta Medina, L., (2015). CLIL for young learners. V 

Nicole Giannikas, C., McLaughlin, L., Fanning, G., Deutsch Muller, N. (ur.), Children 

learning English: From research to practice (str. 137–151). Pridobljeno s 

https://www.researchgate.net/publication/282862288_CLIL_for_young_learners.  

https://www.researchgate.net/publication/282862288_CLIL_for_young_learners


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

62  

  

Brumen, M., Fras Berro, F. in Cagran, B. (2017). Pre-school foreign language teaching and 

learning – a network innovation project in Slovenia. European early childhood education 

research journal, letnik 25, številka 6. str. 904–917. Pridobljeno s 

https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1380886.  

Eurydice. (2017). Key data on teaching languages at school in Europe. Pridobljeno s 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73ac5ebd-473e-11e7-aea8-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF.  

Graddol, D. (2006). English Next: Why Global English May Mean the End of »English as a 

Foreign Language«. Pridobljeno s 

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-english-

next.pdf.  

Kersten, K., Drewing, M., Granados, J., Leloux, B., Lommel, A., Schneider, A., Taylor, S. 

(2010). How to start a bilingual preschool: practical guidelines. Pridobljeno s 

https://www.researchgate.net/publication/309514059_How_to_Start_a_Bilingual_Preschool_

Practical_Guidelines.  

Kocmut, T. (2013). Integrirano učenje in poučevanje angleščine v vrtcu. Diplomsko delo, 

Maribor: Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s 

https://dk.um.si/Dokument.php?id=59062. 

Lang, N. (2019). Ali bodo zasebni vrtci kmalu preteklost? Pridobljeno s 

https://www.rtvslo.si/slovenija/ali-bodo-zasebni-vrtci-kmalu-preteklost/489573.  

Lipavic Oštir, A. In Jazbec, S. (2011). Zgodnje učenje tujega jezika z vidika nekaterih teorij. 

Pridobljeno s: https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-

jezik-v-prvem-

triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/zgodnje_ucenje_tujega_jezika_z_vid

ika_razlicnih_teorij_lipavic_ostir.pdf.  

Lipavic Oštir, A., Jazbec, S. (b. l.). Kdo se boji CLIL-a ali delovanje negativnih dejavnikov 

pri uvajanju v Sloveniji. Pridobljeno s 

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-

triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/clil_%20jazbec_lipavic.pdf.  

Lipavic Oštir, A., Rajšp, T. in Jazbec, S. (2013). »Jezikovni inkubator«: CLIL ob petkih 

popoldan. Didakta, letnik 22, številka 165, str. 2–5. Pridobljeno s 

https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1380886
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73ac5ebd-473e-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73ac5ebd-473e-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-english-next.pdf
https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-english-next.pdf
https://www.researchgate.net/publication/309514059_How_to_Start_a_Bilingual_Preschool_Practical_Guidelines
https://www.researchgate.net/publication/309514059_How_to_Start_a_Bilingual_Preschool_Practical_Guidelines
https://dk.um.si/Dokument.php?id=59062
https://www.rtvslo.si/slovenija/ali-bodo-zasebni-vrtci-kmalu-preteklost/489573
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/zgodnje_ucenje_tujega_jezika_z_vidika_razlicnih_teorij_lipavic_ostir.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/zgodnje_ucenje_tujega_jezika_z_vidika_razlicnih_teorij_lipavic_ostir.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/zgodnje_ucenje_tujega_jezika_z_vidika_razlicnih_teorij_lipavic_ostir.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/zgodnje_ucenje_tujega_jezika_z_vidika_razlicnih_teorij_lipavic_ostir.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/clil_%20jazbec_lipavic.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/clil_%20jazbec_lipavic.pdf
http://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253dDidakta%27


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

63  

  

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-LTO5W9VO/61922460-6a6e-412f-a7a0-

5ee6ff43859f/PDF.  

Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (b. l.). Konceptualne, sistemske in kurikularne 

rešitve: vrtci. [PowerPoint]. Pridobljeno s http://www.pef.uni-

lj.si/ceps/knjiznica/izbirni/Predavanje-edukacijske%20politike.ppt 

Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Hočevar, A. in Lepičnik Vodopivec, J. (2011). 

Zasnova predšolske vzgoje v vrtcih. Pridobljeno s 

http://www.ossempas.si/images/Dokumenti/pss_za_vrtce2011.pdf.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2019). Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/ 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2019). Programi za izpopolnjevanje (IZP 

programi) 2019/20. Pridobljeno s https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/CNIU/Zborniki/PI-ZPA_-_Predstavitveni_zbornik.pdf. 

Pižorn, K. (2009). Dodatni tuji jeziki v otroštvu. Pregledna evalvacijska študija. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-

triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/dodatni%20tuji%20jeziki%20v%20o

tro%C5%A1tvu%20(eval.studija)_%20pizorn.pdf.  

Pižorn, K. in Vogrinc, J. (2010). Stališča staršev do uvajanja tujih jezikov v 1. VIO osnovne 

šole. V Lipavic Oštir, A., Jazbec, S. (ur.), Pot v večjezičnost – zgodnje učenje tujih jezikov v 

1. VIO osnovne šole (str. 91–106). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf.  

Pižorn, K. in Pevec Samec, K. (2010). Izhodišča za uvajanje dodatnih jezikov v 1. VIO. V 

Lipavic Oštir, A., Jazbec, S. (ur.), Pot v večjezičnost – zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO 

osnovne šole (str. 91–106). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf.  

Pižorn, K. in Dagarin Fojkar, M. (2013). Parents and educational change – the need for 

reculturing parents in lowering the starting age of foreign language learning. Pridobljeno s 

https://www.researchgate.net/publication/268630131_Parents_and_educational_change-

the_need_for_reculturing_parents_in_lowering_the_starting_age_of_foreign_language_learni

ng.  

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-LTO5W9VO/61922460-6a6e-412f-a7a0-5ee6ff43859f/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-LTO5W9VO/61922460-6a6e-412f-a7a0-5ee6ff43859f/PDF
http://www.pef.uni-lj.si/ceps/knjiznica/izbirni/Predavanje-edukacijske%20politike.ppt
http://www.pef.uni-lj.si/ceps/knjiznica/izbirni/Predavanje-edukacijske%20politike.ppt
http://www.ossempas.si/images/Dokumenti/pss_za_vrtce2011.pdf
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=12519
http://www.mizs.gov.si/
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CNIU/Zborniki/PI-ZPA_-_Predstavitveni_zbornik.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CNIU/Zborniki/PI-ZPA_-_Predstavitveni_zbornik.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/dodatni%20tuji%20jeziki%20v%20otro%C5%A1tvu%20(eval.studija)_%20pizorn.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/dodatni%20tuji%20jeziki%20v%20otro%C5%A1tvu%20(eval.studija)_%20pizorn.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/dodatni%20tuji%20jeziki%20v%20otro%C5%A1tvu%20(eval.studija)_%20pizorn.pdf
https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf
https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf
https://www.researchgate.net/publication/268630131_Parents_and_educational_change-the_need_for_reculturing_parents_in_lowering_the_starting_age_of_foreign_language_learning
https://www.researchgate.net/publication/268630131_Parents_and_educational_change-the_need_for_reculturing_parents_in_lowering_the_starting_age_of_foreign_language_learning
https://www.researchgate.net/publication/268630131_Parents_and_educational_change-the_need_for_reculturing_parents_in_lowering_the_starting_age_of_foreign_language_learning


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

64  

  

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000). 

Uradni list RS, št 73 (19. 8. 2000). Pridobljeno s 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140. 

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami. Uradni list RS, št. 92 (6. 12. 2012). Pridobljeno s https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3592?sop=2012-01-3592.  

Računsko sodišče RS (2019). Pridobljeno s http://www.rs-rs.si/.  

Robinson, P., Mourão, S. in Joon Kang, N. (2015). English learning areas in pre-primary 

classrooms: an investigation of their effectiveness. Pridobljeno s 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_English%20learning%20areas%

20in%20pre-primary%20classrooms.pdf.  

Splošna deklaracija človekovih pravic (1948). Pridobljeno s 

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/Clovekove_pravice/Zbornik/

SPLOSNA_DEKLARACIJA_O_CLOVEKOVIH_PRAVICAH.pdf.  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (1996). Uradni list RS, 

št. 12 (29. 2. 1996). Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445.  

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (1996). Uradni list RS, št. 81/06 (14. 2. 1996). Pridobljeno s 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448.  

Zakon o vrtcih /ZVrt/ (1996). Uradni list RS, št. 12 (29. 2. 1996). Pridobljeno s 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447. 

Statistični urad Republike Slovenije (2019). Predšolska vzgoja. Pridobljeno s 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7398.  

Uredništvo (22. 5. 2019). Ministrstvo zdaj še nad zasebne vrtce, ki izvajajo javno veljavni 

program. Pridobljeno s https://www.domovina.je/ministrstvo-zdaj-se-nad-zasebne-vrtce-ki-

izvajajo-javni-program/?fbclid=IwAR1COW4chhyv33lDlNSuPIf-

49MRd3MRfJJPm5UNeNqIaq2Kv5N7oL634f0#.  

  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3592?sop=2012-01-3592
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3592?sop=2012-01-3592
http://www.rs-rs.si/
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_English%20learning%20areas%20in%20pre-primary%20classrooms.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_English%20learning%20areas%20in%20pre-primary%20classrooms.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/Clovekove_pravice/Zbornik/SPLOSNA_DEKLARACIJA_O_CLOVEKOVIH_PRAVICAH.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/Clovekove_pravice/Zbornik/SPLOSNA_DEKLARACIJA_O_CLOVEKOVIH_PRAVICAH.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7398
https://www.domovina.je/ministrstvo-zdaj-se-nad-zasebne-vrtce-ki-izvajajo-javni-program/?fbclid=IwAR1COW4chhyv33lDlNSuPIf-49MRd3MRfJJPm5UNeNqIaq2Kv5N7oL634f0
https://www.domovina.je/ministrstvo-zdaj-se-nad-zasebne-vrtce-ki-izvajajo-javni-program/?fbclid=IwAR1COW4chhyv33lDlNSuPIf-49MRd3MRfJJPm5UNeNqIaq2Kv5N7oL634f0
https://www.domovina.je/ministrstvo-zdaj-se-nad-zasebne-vrtce-ki-izvajajo-javni-program/?fbclid=IwAR1COW4chhyv33lDlNSuPIf-49MRd3MRfJJPm5UNeNqIaq2Kv5N7oL634f0


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Trošt, Manca; diplomsko delo 

65  

  

9 PRILOGE 

 

Priloga 1: Število živorojenih otrok v občini Ajdovščina 

Priloga 2: Število predšolskih otrok v občini Ajdovščina 

Priloga 3: Število otrok vključenih v vrtce v občini Ajdovščina 

Priloga 4: Anketni vprašalnik za starše in bodoče starše iz občine Ajdovščina 
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Priloga 1: Število živorojenih otrok v občini Ajdovščina 

Tabela 4: Število živorojenih otrok v občini Ajdovščina 

Leto Število živorojenih otrok 

2007 195 

2008 218 

2009 224 

2010 261 

2011 240 

2012 271 

2013 235 

2014 233 

2015 222 

2016 244 

2017 203 

Vir: SURS, 2019 

 

Priloga 2: Število predšolskih otrok v občini Ajdovščina 

Tabela 5: Število predšolskih otrok v občini Ajdovščina 

polletje 2009H

1 

2010H

1 

2011H

1 

2012H

1 

2013H

1 

2014H

1 

2015H

1 

2016H

1 

2017H

1 

2018H

1 

2019H

1 

starost 1–5 let 1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

1–5 

let 

Spol-

SKUP

AJ 

939   972 1000 1082 1145 1192 1218 1.222 1.148 1.158 1.091 

Vir: SURS, 2019 
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Priloga 3: Število otrok, vključenih v vrtce v občini Ajdovščina 

Tabela 6: Število otrok, vključenih v vrtce v občini Ajdovščina 

Šolsko leto 
Število otrok, vključenih v predšolsko vzgojo 

in izobraževanje 

2008/09 576 

2009/10 638 

2010/11 694 

2011/12 774 

2012/13 777 

2013/14 776 

2014/15 807 

2015/16 830 

2016/17 839 

2017/18 847 

2018/19 829 

Vir: SURS, 2019 

 

Vpis v javni vrtec na območju občine Ajdovščina je potekal od 18. 2. do 22. 2. 2019. V 

rednem roku so prejeli 258 vlog, in sicer 166 vlog za prvo starostno obdobje (1–3 let) in 92 

vlog za drugo starostno obdobje (3–6 let). Skupno število vpisanih v Otroški vrtec 

Ajdovščina, na dan 1. 9. 2019, je znašalo 1008 otrok (763 otrok v Občini Ajdovščina in 245 

otrok v Občini Vipava). Vrtec ima več prošenj za vpis kot prostih kapacitet znotraj svojih 

stavb, zato bo tudi več odklonjenih otrok. Vpis na nekaterih lokacijah je bil ponovno povečan 

glede na razpoložljiva mesta, zato je večina staršev sprejela drugo ponujeno lokacijo vrtca, 

drugi pa so sprejem v vrtec odklonili. Zaradi prezasedenosti vseh oddelkov večina otrok, ki 

bo od 1. 10. 2019 dalje dopolnila 11 mesecev, med šolskim letom ne bo dobila prostega 

mesta v javnem vrtcu, zato bodo morali starši poiskati drugo obliko varstva (Občinski svet 

Občine Ajdovščina, 2019).  
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Priloga 4: Vprašalnik za starše in bodoče starše iz občine Ajdovščina 

Pozdravljeni! 

Sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V 

okviru diplomskega dela želim izvesti raziskavo med starši in bodočimi starši ter tako 

izvedeti Vaša stališča do zgodnjega poučevanja tujega jezika. 

Vljudno Vas prosim, da izpolnite spodnji anketni vprašalnik, ki je anonimen in 

prostovoljen. Rezultati raziskave bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene 

diplomskega dela. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

1. Spol (Obkrožite črko pred izbranim odgovorom) 

a) Ženski. 

b) Moški. 

 

2. V katero starostno skupino spadate? (Obkrožite črko pred izbranim odgovorom) 

a) Do 25 let. 

b) Od 25 do 30 let. 

c) Od 30 do 35 let. 

d) Od 35 do 40 let. 

e) Nad 40 let. 

 

3. Kakšna je Vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (Obkrožite črko pred izbranim 

odgovorom) 

a) Osnovnošolska. 

b) Poklicna. 

c) Srednješolska ali gimnazijska. 

d) Višješolska. 

e) Visokošolska strokovna ali univerzitetna. 

f) Magisterij stroke. 

g) Doktorat znanosti. 

 

4. Prosim Vas, da v prazen prostor označite z X, v kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate z 

navedenimi trditvami (1 sploh se ne strinjam – 5 popolnoma se strinjam). 
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4.1 Kakšno je Vaše mnenje o poučevanju tujega jezika v vrtcu? 
 

 

Trditve 

Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam. 

Strinjam se. Popolnoma 

se strinjam. 

 1 2 3 4 5 

4.1.1 Do šestega leta starosti je 

pridobivanje tujega jezika hitro in 

lahkotno, zato bi morali s 

poučevanjem začeti že v vrtcu. 

     

4.1.2 Poučevanja tujega jezika ne bi 

smeli vključiti v vrtec, saj je za 

otroka preobremenjujoče. 

     

4.1.3 Učenje drugega jezika v 

predšolskem obdobju ima na 

otrokov razvoj veliko pozitivnih 

učinkov. 

     

4.1.4 Učenje drugega jezika v vrtcu 

ima negativen vpliv na razvoj 

prvega, maternega jezika. 

     

 

5. Kdaj naj po Vašem mnenju otrok začne z učenjem tujega jezika (angleščine)? Obkrožite 

črko pred izbranim odgovorom. 

a) Pri starosti 1–3 let. 

b) Pri starosti 3–6 let. 

c) V osnovni šoli. 

 

6. Kako naj bo usposobljen/-a vzgojitelj/-ica, ki poučuje tuji jezik (angleščino)? Obkrožite črko 

pred izbranim odgovorom. 

a) Dovolj je osnovno znanje angleškega jezika. 

b) Imeti mora dokončan študij angleškega jezika. 

c) Imeti mora opravljen tečaj angleškega jezika.  

d) Drugo _____________________ 
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7. Prosim Vas, da v prazen prostor označite z X, v kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate z 

navedenimi trditvami (1 sploh se ne strinjam – 5 popolnoma se strinjam). 

 

7.1 Kakšne naj bodo po Vašem mnenju metode in oblike poučevanja tujega jezika 

(angleščine) v vrtcu? 

 

Trditve 

Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam. 

Strinjam se. Popolnoma 

se 

strinjam. 

 1 2 3 4 5 

7.1.1 Tuji jezik naj se izvaja v obliki 

plačljivega tečaja po končanem 

izvajanju kurikuluma v vrtcu. 

     

7.1.2 Vse vsebine nejezikovnih 

področij (gibanje, umetnost, 

matematika itn.) naj se izvajajo 

izključno v tujem jeziku, pri tem naj 

vzgojitelj ves čas uporablja tuji 

jezik. 

     

7.1.3 Zgolj določeni predmeti 

nejezikovnih področij (gibanje, 

umetnost, matematika itn.) naj se 

izvajajo v tujem jeziku. 

     

7.1.4 Tuji jezik naj se uporablja le 

ob določenem času ali prostoru 

(npr. samo v času obrokov ali na 

igrišču). 

     

7.1.5 Otrok naj se tujega jezika uči s 

pomočjo pravljice, igre, pesmi, 

rime in izštevanke. 

     

7.1.6 V skupini naj sodelujeta dve 

vzgojiteljici, pri tem ena z otroki 

komunicira zgolj v maternem 

jeziku, druga pa samo v tujem 

jeziku. 

     

7.1.7 Ena vzgojiteljica naj 

izmenično uporablja materni in tuji 

jezik. 
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7.1.8 Tuji jezik naj se ne izvaja v 

vrtcu. 

 

     

 

8. Ali bi za svojega otroka želeli, da obiskuje zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-

angleščina? Obkrožite črko pred izbranim odgovorom. 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

8.1 Če ste izbrali odgovor »NE«, Vas prosim, da napišete razlog/-e.  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8.2  Če ste izbrali odgovor »DA«, Vas prosim, da določite, zaradi katerih od spodaj navedenih 

razlogov bi svojega otroka vpisali v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-

angleščina? Odgovore razvrstite od 1 (zelo pomemben razlog) do 6 (najmanj pomemben razlog) 

tako, da na črto pripišete število. Vsako število uporabite samo enkrat. 

 

____ Otrokova izgovarjava se zelo približa izgovarjavi naravnega govorca.  

____ Tuji jezik v vrtcu je odlična podlaga za nadaljnje učenje angleščine v OŠ.  

____ Tuji jezik vpliva na splošno razgledanost, razvija strpnost, divergentno mišljenje in kreativnost. 

____ V prihodnosti bo imel boljše zaposlitvene možnosti.  

____ V predšolskem obdobju otrok hitro, sproščeno in nezavedno usvaja tuji jezik.  

____ Otrok naj v vrtcu poleg maternega jezika zna še vsaj 1 drugi jezik.  

 

9. Če ste izbrali odgovor »DA«, kako pomembno bi navedeni dejavniki vplivali na Vašo odločitev o 

vpisu otroka v zasebni vrtec z dvojezičnim programom slovenščina-angleščina? Na črto napišite 

števila 1, 2 in 3, pri čemer je 1 zelo pomembno, 2 srednje pomembno in 3 nepomembno. Vsako 

število uporabite samo enkrat. 

 

____ Cena vrtca. 
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____ Program vrtca. 

____ Lokacija vrtca. 

 

 


