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POVZETEK

Vsak izmed nas se rodi kot nepopisan list papirja, sicer ima neke genske-prirojene danosti, a

je okolje tisto, ki ga v veliki meri sooblikuje. Kot bodoči vzgojitelji predšolskih otrok se

moramo zavedati jezikovnega vpliva, ki ga imamo tako z lastno aktivnostjo kot z zgledom na

otroke, ki jih vzgajamo in izobražujemo v vrtcu. Govor odraslih je eden izmed pomembnejših

zunanjih dejavnikov, ki vpliva na jezikovni razvoj otroka, zato mora vzgojiteljica dobro

poznati ter hkrati paziti na svoj stil komunikacije. Jezik velja za socializiran sistem simbolov,

ki sestoji iz vsebine in oblike.

V teoretičnem delu sem najprej predstavila pojem jezik ter njegove značilnosti. V naslednjem

poglavju sem opisala jezik kot eno izmed šestih področij v Kurikulumu za vrtce, po katerem

delujejo javni vrtci v Sloveniji. V nadaljevanju sem predstavila socialne zvrsti jezika znotraj

katerih sem podrobneje opisala narečja. Nadalje sem opisala rabo socialne zvrsti glede na

govorni položaj. Za konec pa sem zbrala podatke o jezikovni politiki, v katero sem med

drugim vključila tudi lasten izračun števila ur slovenskega jezika, ki sem ga poslušala na

izobraževalni poti od osnovne šole do fakultete.

V empiričnem delu sem predstavila in interpretirala tako grafično kot opisno rezultate

anketnega vprašalnika. Namen tega je bil izvedeti pogostost rabe neknjižnega jezika med

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice v vrtcu v komunikaciji z otroki, starši ali

sodelavci. Z raziskavo sem želela tudi preveriti njihovo zavedanje o morebitni nepravilni rabi

knjižnega jezika oz. kdaj uporabljajo knjižni ali neknjižni jezik. Zanimalo me je tudi njihovo

mnenje o primernosti rabe neknjižnega jezika glede na dano situacijo v vrtcu.

KLJUČNE BESEDE: jezik, neknjižni jezik, vrtec, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice





ABSTRACT

Each of us is born like an unlisted sheet of paper, otherwise he has some genetic innate

givens, but it is the environment that largely co-shapes him. As future educators of preschool

children, we must be aware of the linguistic impact we have both through our own activities

and by the example of the children we raise and educate in kindergarten. The adult speech is

one of the most important external factors influencing a child's language development, so the

educator must therefore be well acquainted with and at the same time pay attention to her

communication style. Language is considered to be a socialized system of symbols, consisting

of two components: the content and the form.

In the theoretical part, I first presented the concept of language and its characteristics. In the

next chapter, I described language as one of the six curricular areas in which public

kindergartens operate in Slovenia. In the following, I presented the social types of language

within which I described dialects in more detail. As a further chapter, I wrote the use of social

genre according to speech status. Finally, I collected data on language policy, which included,

among other things, my own calculation of the number of hours of Slovene language, which I

listened to through my educational path from primary school to college.

In the empirical part, I presented and interpreted both graphically and descriptively the results

of the questionnaire. The purpose of this was to find out the frequency of the use of

non-literary language among educators and assistant educators in kindergarten, whether in

communication with children, parents or co-workers. With the research, I also wanted to

check their awareness of the possible incorrect use of literary language or. when they use

literary or non-literary language. I was also interested in their opinion on the appropriateness

of the use of non-literary language in relation to the given situation in the kindergarten.

KEY WORDS: language, non-book language, kindergarten, educators, assistant educators
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0 UVOD

Ko govorimo o zgodnjem učenju jezika, se moramo zavedati, da se v slovenskem

vzgojno-izobraževalnem sistemu proces ohranjanja in usvajanja jezikovne kulture in s tem

tudi posledično identitete posameznika začne že v vrtcu in nato nadaljuje ob vstopu v osnovno

šolo (Pulko in Zemljak Jontes, 2015). Vzgojiteljice s svojim načinom govora na tem mestu

prevzemamo pomembno vlogo v otrokovih življenjih. Predšolsko obdobje je namreč ključno

za otrokov nadaljnji razvoj. V tem obdobju je ta najbolj dovzeten za učenje, razvoj mišljenja,

socialno integracijo v družbo itn. Ob tem se sreča s t. i. kritičnimi obdobji, ki jih mora

izkusiti, saj se njihova odsotnost lahko kaže kot posledica v njegovem nadaljnjem odraščanju.

Zdi se mi pomembno, da otroke v vzgojno-izobraževanem procesu primarno seznanimo s

knjižnim jezikom, saj se bodo z njim srečevali na svoji nadaljnji študijski poti. Seveda pa to

ne pomeni, da ga odvrnemo od spoznavanja neknjižnih zvrsti. Kot pravita S. Pulko in M.

Zemljak Jontes (2015), moramo tako premišljeno kot načrtovano navajati učeče se na različne

načine govorjenja na način, da pri tem upoštevamo sogovorca ter druge okoliščine

sporazumevanja.

V kolikor se bomo strokovne delavke zavedale pomena dobrega zgleda otrokom, bomo v

doberšni meri doprinesle k njihovemu govorno-jezikovnemu razvoju.
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I. TEORETIČNI DEL

1 JEZIK

Jezik predstavlja socializiran sistem simbolov, ki sestoji iz dveh komponent: vsebine, s katero

se ukvarja semantika, in oblike, ki jo podrobneje preučuje gramatika. Zgoraj omenjenima

komponentama se pridružuje še besednjak (Žnidarič, 1993).

Jezik za razliko od govora velja za nekaj družbenega (De Saussure, 1997, v Skubic, 2004). Pri

jeziku ne gre za funkcijo govorca, ampak za proizvod, ki ga posameznik sprejme v pasivni

obliki, hkrati pa od njega nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa je tisto,

ki posega vanj le v primeru urejevalne dejavnosti (prav tam).

Značilnosti jezika:

− »Jezik je družbeni del govorice, ki je zunaj posameznika. Ta ga ne more niti ustvarjati

niti spreminjati, obstaja samo po pogodbi med člani skupnosti. Po drugi strani pa se

mora človek jezika priučiti, da bo razumel njegovo delovanje. Velja za nekaj

samostojnega, saj se v primeru, da je posamezniku odvzeta raba govori, jezik ohrani, v

kolikor le ta razume glasovne znake, ki jih sliši.

− Jezik ni enak govoru, zato ga je možno proučevati ločeno. Mrtvih jezikov tako ne

govorimo več, si pa zato lastimo uporabo njihovih jezikovnih organizmov.

− Jezik je homogene narave, saj velja za sistem znakov, kjer je bistvena le povezava med

smislom in slušno podobo ter oba dela znaka, ki sta enako psihične narave.

− Jezik velja za predmet konkretne narave. Jezikovni znaki so pravzaprav psihični, a

hkrati ne kot abstrakcije. Zveze katerih množica tvori jezik so realnosti s sedežem v

možganih. Poleg tega pa so jezikovni znaki tudi otipljivi, saj je pisava tista, ki jih

lahko utrdi v konvencionalnih podobah.« (prav tam)

1.1 Jezik v Kurikulumu za vrtce

Otroci se učijo jezika na način, ko poslušajo vsakdanje pogovore, ob pripovedovanju

literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, z opisovanjem, pripovedovanjem, v
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dramatizacijah, ob domišljijski igri, izmišljanju zgodbic in pesmic, ko se učijo od otrok

(socialne igre, izštevanke, rime, šaljivke …) itn. (Kurikulum za vrtce, 2014).

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju predstavlja najpomembnejše obdobje za otrokov

razvoj govora, saj vključuje tako sodelovanje kot komuniciranje z odraslimi, otroki,

seznanjanje s pisnim jezikom ter spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti (prav tam).

L. Marjanovič Umek (2001) poudarja pomen 4 jezikovnih dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v

vrtcu:

− Spodbujanje verbalne in neverbalne komunikacije

Otrokovo nejezikovno izražanje se kaže v obliki gibov in izrazov obraza, ki ga

vzgojitelji s pridom upoštevajo zlasti v 1. starostnem obdobju in se kažejo v obliki

vzdrževanja očesnega stika pri branju pravljic, pesmic, v igricah s prsti, akcijskih

igrah, bodisi v skupinskih bodisi individualnih plesih (prav tam). Kot dodaja L.

Marjanovič Umek (2001), ima simbolna igra velik vpliv na jezikovni razvoj otroka,

saj z njo otrok uporablja izjave, s katerimi spremeni svojo identiteto oz. vlogo (»Zdaj

sem zdravnik.«), opredeli istovetnost objektov z jezikovnimi simboli (»To je

termometer.«) – za svinčnik, zamenja svojo dejavnost (»Igram se.«) in opisuje

situacijo (»Ne grem se več.«).

− Aktivno udeleževanje otroka v komunikacijski proces

Čim večji poudarek naj bo v vrtcu na pripovedovanju otrok ob vsakodnevnih

dejavnostih, s katerimi bo otrok spoznal funkcijo jezika v vsakdanji komunikaciji in

hkrati delal na izpopolnitvi svoje jezikovne zmožnosti, torej védenju o slovnici jezika,

ki se ga bo učil, in o pravilih komunikacije (prav tam). S tem se bo učil tvorjenja

večbesednih stavkov, izumljal nove besede ter stavčne strukture. Naloga vzgojiteljev

je, da s postavljanjem ustreznih vprašanj s katerimi otrok ne odgovarja zgolj z eno ali

dvema besedama, usmerijo k razširjanju in uporabi čim več različnih struktur

(Marjanovič Umek, 2001).

− Seznanjanje otroka s konceptom tiska

Na način, ko bo vzgojiteljica otroku brala, pripovedovala ali predvajala avdio- in

videokasete z raznovrstnimi literarnimi besedili, jih spodbujala k branju različnih

priročnikov, revij, zemljevidov, jim omogočila možnost spoznavanja števil s

primerjanjem količin vode ali peska, prelivanja, merjenja, razvrščanja, preslikavanja,

njihovo ime napisala na vse stvari, ki jim pripadajo v vrtcu ter jim omogočila izdelavo

samostojne knjige, jih bo seznanjala z rabo pisnega jezika v naši kulturi (prav tam).
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− Slovenski jezik kot državni jezik

Kot svetuje L. Marjanovič Umek (2001), je v vrtcu potrebno vključevati tako knjižni

kot neknjižni jezik in tako otroku omogočiti, da se sreča z različnimi socialnimi

zvrstmi slovenskega jezika. Dodaja, da je to treba zagotoviti s konkretnimi primeri, ki

se pojavljajo v komunikaciji, npr. pisanje pisma, vabila staršem bodisi na predstavo

bodisi na zabavo, obisk umetnostne galerije, iskanje imena rastlin in živali na

sprehodu, zbiranje gradiv o določenem kraju s knjigami, fotografijami, z izdelavo

lastnega zemljevida, uporabo 4 sporazumevalnih dejavnosti, kot so: govorjenje,

poslušanje, branje in pisanje.

2 SOCIALNE ZVRSTI JEZIKA

Socialne zvrsti jezika zbiramo na podlagi govornega položaja ali okoliščin sporazumevanja

(Podvršnik idr., 2016).

Glavno delitev socialnih zvrsti predstavljata knjižni jezik (zborni in pogovorni jezik), ki je

namenjen sporazumevanju in sporočanju na celotnem slovenskem ozemlju z vsenarodno in

narodnoreprezentativno vlogo, ter neknjižni jezik (prostorske in interesne govorice)

(Toporišič, 2000).

2.1 Knjižni jezik

Kot pravijo K. Podvršnik idr. (2016), se knjižnega jezika ne naučimo kot maternega, ampak v

šoli, ob branju literature ali ob branju, poslušanju ter iz medijev. Gre za zvrst, ki je skupna

vsem Slovencem, saj jo vsi pišemo in govorimo (prav tam).

Knjižni jezik se deli na:

− Zborni jezik, ki je normiran ter tako predpisan v slovnici, slovarju, pravopisu,

pravorečju ter stilistiki, je priučen v šoli. Namenjen je javnosti, uporablja pa se

predvsem v pisni obliki strokovnih, uradovalnih, poslovnih besedil ter v leposlovju. V

ustni obliki zborni jezik uporabljamo kot branje, recitacijo, deklamacijo na radiu,

televiziji ali gledališču.
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− Pogovorni jezik predstavlja manj strogo različico zbornega jezika in je tako odprt za

vsakdanjo govorico, a ne toliko, da bi zahajal v narečja. Govorijo ga nenarečno

govoreči ljudje v Sloveniji. Uporablja se predvsem v ustni obliki, kot prosti govor in

ob neuradnem oz. zasebnem sporazumevanju. Težava, do katere na tem mestu prihaja,

je ta, da uporabniki pogosto prehajajo iz knjižne v pokrajinsko pogovornost (Skaza,

2010).

Zborni jezik tako predstavlja strožjo različico knjižnega jezika, medtem ko knjižni pogovorni

jezik deluje kot manj stroga različica knjižnega jezika (Podvršnik idr., 2016).

2.2 Neknjižni jezik

Neknjižni jezik se v grobem deli na prostorske govorice in interesne govorice (prav tam).

Prostorske govorice se naprej delijo na:

− Mestne govorice so nastale iz narečij v večjih mestih. Posebnosti rabe mestne

govorice se kažejo predvsem v samosvojem besedju, skladnji ter naglasu.

− Narečja govorimo na določenem zemljepisno omejenem območju in jih tako

delimo na 7 narečnih skupin: koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska,

štajerska in panonska.

− Pokrajinsko pogovorni jezik oz. zemljepisno narečje predstavlja več vrst in sicer:

osrednjeslovenski, južnoštajerski, severnoštajerski, primorski, rovtarski in koroški.

Gre torej za neknjižne izposojenke, za katere so sta značilni preprosta skladnja in

redukcija kratkih samoglasnikov. Uporablja se v ožjem krogu, na delovnem mestu

ter mestnem okolju (Skaza, 2010).

Interesne govorice delimo v 3 skupine:

− Sleng je govorica ljudi približno enake starosti, ki se uporablja v neformalnih govornih

položajih. Najbolj je razširjen med mladimi, ki se uporabljajo hitre spremembe s

pogosto rabo prevzetih besed oz. besednih zvez iz angleščine, srbohrvaščine in

nemščine, npr. ful, kul, žurka itn.

− Žargon predstavlja govorico ljudi iste stroke oz. konjičkov. Ti uporabljajo

enopomenske besede in popačenke določene stroke oz. konjičkov, npr. šus, kontra,

piflar, šut, faul, driblar itn.
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− Argo oz. skrivni jezik je jezik različnih skupin, npr. preprodajalcev, katerih namen je,

da jih razume le ozek krog ljudi, okolica pa ne (prav tam).

2.2.1 Narečja

Narečje ali dialekt je najpogosteje govorjeni, redko tudi zapisani jezik prebivalcev določenega

zemljepisnega področja, ki ima relativno enake skupne značilnosti na vseh jezikovnih ravneh

ter je določen in prepoznaven s splošnim slušnim vtisom (Pulko in Zemljak Jontes, 2015).

Kot že zgoraj omenjeno, je na slovenskem narodnem ozemlju 7 narečnih skupin: koroška,

primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska in panonska.

Slovenski narečni prostor pa sega tudi v področja izven slovenskih meja: v Italijo sega

precejšen del primorske narečne skupine, v Avstrijo in skrajno severovzhodno Italijo sega

koroška narečna skupina, na Madžarskem se v območju Porabja razteza panonska narečna

skupina medtem, ko na meji s Hrvaško ni zaznati ne slovenščine, kaj šele narečnih skupin

(prav tam). Kot nadaljujeta S. Pulko in M. Zemljak Jontes (2015), je nastanek in razvoj

zemljepisnih narečij pogojen z notranjimi in zunanjimi dejavniki: naseljevanje slovenskega

ozemlja (od severa Karpatov, od jugovzhoda ob Savi do Drave navzgor), širjenje jezikovnih

inovacij južno od slovenskega ozemlja, pestre zemljepisne razmere (visokogorje, prometne

poti ter smeri že iz predslovanske dobe, neprehodnost gozdov, delna močvirja itn.),

upravna-politična razdelitev slovenskega ozemlja ter njen zgodovinski razvoj, ki vključuje

cerkveno-upravno razdelitev.

2.2.1.1 Koroško narečje

Koroška narečna skupina se nadalje deli na:

− ziljsko,

− rožansko,

− podjunsko,

− obirsko,

− mežiško,

− remšniško (Toporišič, 1996).
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Zahodna koroška narečja so vezana na gorenjščino in savinjščino, vzhodna pa na štajerščino.

Za njih je značilno, da imajo zelo veliko prevzetih besed iz nemščine (prav tam).

Jezikovne značilnosti koroške narečne skupine:

− Naglaševanje je jakostno, kar pomeni, da je opazen umik naglasa za zlog proti začetku

besede po izvedenem samoglasniškem upadu, npr. 'nikol, na'redli (Pulko in Zemljak

Jontes, 2015).

− Glasoslovje: »Naglašeni samoglasniki so dolgi in kratki, s tem, da kratki naglašeni a

pogosto prehaja v Ə: 'kƏki, 'kƏke, 'jƏs, 't Əg; kratki naglašeni a v e: 'dej; kratki

naglašeni a prehaja mestoma v o: k'mol; nenaglašena a in o se reducirata v Ə: 'nƏ're:dli,

smƏ; končni -o in -i ter vzglasni i- se pogosto popolnoma reducirajo: 'tƏg; 'ma, 'tut;

nenaglašeni e se premenjuje z i: ži; pri soglasnikih je najočitnejša značilnost švapanje:

š'wa; predlog v se pred nezvenečimi nezvočniki izgovarja kot ʍ: ʍ Sam'sa:ri, ʍ'sa:ka;

prihaja do izkustov končnih ali srednjih soglasnikov: j: e 'je', 'ka 'kaj', p'rešnič

'prejšnjič'; l: 'po 'pol, potem'; d: 'zaj 'zdaj'« (Pulko in Zemljak Jontes, 2015, str. 60).

− Oblikoslovje se kaže z izgubo končaja -la, npr. nisi 'pisa, 'nisi pisala' in s

poenoglašanjem končaja -aj, npr. 'čaki (prav tam).

− Pri besedju se pojavljajo prevzeti slengizmi, npr. šala'ba:jzeri ter prevzeti izrazi, kot so

npr. 'mesič, selo'te:jp (prav tam).

2.2.1.2 Primorsko narečje

Primorska narečna skupina se nadalje deli na:

− beneškoslovensko narečje predstavljajo severozahodna primorska narečja, v katerih je

veliko prevzetih besed iz romanščine (furlanščina in italijanščina),

− kraško narečje je nastalo s prekrivanjem prvotno beneškoslovenske podstave z

značilnostmi notranjske zaradi selitve notranjskega prebivalstva,

− notranjsko narečje prvotno dolenjske podstave, pri katerem se kaže precejšen vpliv

romanščine,

− istrsko narečje vpliva na srbohrvaščino v okolici Buzeta in v severni Čičariji

(Toporišič, 1996).
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Jezikovne značilnosti beneškoslovenskega narečja:

− Naglaševanje je tonemsko z deloma neumaknjenim naglasnim mestom, npr. dobreγȁ ,

njeγȁ, živȅv, vendar bíla za bilà (prav tam).

− »Soglasniki: γ (mehkonebni zveneči h) <g: γa; -n < -m: kravan; j < mehkegal: zavojki

(< zavoj …).

Samoglasniki: a <Ə, e; Toninac, sierak, dan (<jedƏn) – malin (vendar tudi e: te ta ta),

enkrat, precaj; u < nosnega o in l ter o: maju, veliku, silu – punu, duγu – nu, malu, ku;

i < Əj: žåki (=žakelj).« (Toporišič, 1996, str. 54)

− Pri oblikoslovju ni scojilnega povratnega zaima, npr. njega 'svoj' (prav tam).

− »Besedje: sierek (koruza), punu (zelo), športu (ročno torbo), beveron (napoj za

živino), pleve (mekine), zavojki (zato ker).« (Toporišič, 1996, str. 55)

Jezikoslovne posebnosti kraškega narečja:

− Naglaševanje je jakostno (prav tam).

− »Soglasniki: γ < g; γorice; -n < -m; tistin; lj, nj sta mehka l, n.

Samoglasniki: a < e: ambuot, γora < enbart, gore; Ə < a, e, i, o: nƏ, zƏzidƏt, grƏnat –

sƏ, dƏliju, lƏžiju – kƏ, Ən – pƏsov (=posul); e < a: zdej; uƏ < o: SuƏče, zƏtuƏ,

uƏjske; uo < o: kuonci, ambuot, muost; o < u: pƏsov (=posul); u < o: skuz, lƏžiju,

sju, unin, okuli, velju.« (Toporišič, 1996, str. 56)

− »Oblikoslovje: krajov, šje (= še), zƏz (= iz), zriekli (= nadeli), prije (= pride < pridje),

Rubi (= Rubij), Ipavu (= Vipavo).« (Toporišič, 1996, str. 56)

− »Besedje: ambuot (nekoč), pƏsov (porušil), velju (prav).« (Toporišič, 1996, str. 56)

»Notranjsko narečje pozna srednjesprednji y za ü (myha), ou za ł (poṷž), e oz. o (žéna, nôga),

večinoma ohranja šč (kleišče). Stari in novi polglasnik se ločita, značilne so poenostavitve

mesta naglasa (mlátli nam. mlatíli), nedovršniki k dovršnikom se radi tvorijo na -áva-

(zatajawa); prim. še -eva- (gonjevati).« (Toporišič, 1996, str. 56–57)

»Istrsko narečje je netonemsko, nedvoglasniško, z zaokroženim dolgim a (å: påla), pogost je

sprednji a, tudi za e in prvotni polglasnik, ima mehka l (zåml'a) in n (uoγǝń), ć(ćon = hočem),

šć (tƏšće), pogojnik na bin, ḷ je dal u; v spregatvi je narečje izgubilo dvojino.« (Toporišič,

1996, str. 57)
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2.2.1.3 Rovtarsko narečje

Nahaja se v porečjih Sore do Rateč pod Škofjo Loko, Idrijco do zgornjega toka Ljubljanice

(prav tam). Povod za izoblikovanje rovtarskih narečij je bilo mešanje slovenskega in

nemškega kolonizacijskega prebivalstva. Pod rovtarska narečja spadajo: selško, horjulsko,

zgornjesoško, škofjeloško, poljansko, črnovrško, cerkljansko in tolminsko (Toporišič, 1996).

Jezikovne značilnosti rovtarskega narečja:

− Naglaševanje je netonemsko (prav tam).

− »Soglasniki: γ < g: oγlar; w: weč, wile, wǝrha, prowzaprow; ł (trdi l): składat, łukne;

n, l < mehkih n, l: lukne, zemle; j < vi, i: poprajt, praj – jǝn, jemt; ro < r: drov; m <

vn: zram; š < šč: kapiš; šk < čk: neške.

Samoglasniki: a < o, e: pakrije, kopa – anm; ǝ < i: pǝrprawn; e < a, o: tukej, zdej

spravle – zemle; ie < e: naciep; o < a: prowzaprow; u < o: zγuri; uǝ < o: aruǝdje.

− Oblikoslovje: Spremenjeno le z razvojem glasovja in oblikoglasno.

− Besedje: Prevzete besede γlidu (plasti), ahtat (paziti), žakle (vreče), zabasat (zadelati)

so iz nemščine, le bajta je romanska.« (Toporišič, 1996, str. 59)

2.2.1.4 Gorenjsko narečje

Kolarič (1957) pravi, da gorenjsko narečje velja za eno izmed najbolj enotnih narečij, saj se

deli zgolj na selško in gorenjsko narečje. V nadaljevanju zapiše, da poznamo 4 važnejše

govore: severozahodni (od Kranja navzgor), srednjegorenjski (Ljubljana – Kamnik – Kranj),

severovzhodni ob Radomlji in južnovzhodni gorenjski govor (na obeh straneh Save od

Ljubljane do Verneka pri Litiji) (prav tam).

Jezikovne značilnosti gorenjskega narečja:

− Naglaševanje je tonemsko (Toporišič, 1996).

− »Soglasniki: v < l: deval, kvadvo; γ < g: draγ; n in l: no (njo), zemle; -h < -d, -k: poh,

preh, oh -vsah; v < bo, ug, vo: nav, kva – bo (ne bo), kuga < koga, bilo); n < dn:

popovne; z < zd: zej; č < k: preče < preke < proti; s < sv: soj < swoj.

9



Samoglasniki: a < e: adǝn, ana, anga, nav; ǝ < i, o, u, ĕ: vidlǝ, nǝč – dobrǝ – ǝldje –

ǝlpga (videti, nič, dobro, ljudje, lĕpega); e < a, i: mejhǝn, nej, zej – snem; o < u, a:

nmo (njemu) – toko; u < o, w: kupǝl, uben – usi (vsi).

− Oblikoglasje je povezano z glasoslovjem, enako oblikoslovje.

− Besedje je značilno le po prevzetem iz nemškega: švoh (slaboten), futrov (hranil),

kumǝrǝn (suh), pukvasta (grbava), copǝrǝnca (čarovnica), pogruntu (uganil), štupo

(prašek), poštupa (potrosil).« (Toporišič, 1996, str. 61)

2.2.1.5 Dolenjsko narečje

Kot pravi Toporišič (1996), je dolenjščina eno od obeh slovenskih osrednjih narečij, saj velja

za prvotno podstavo slovenskega knjižnega jezika. Dolenjska narečja se delijo na: notranjsko,

kjer se kaže močan vpliv primorske skupine, zahodnodolenjsko, vzhodnodolenjsko,

posavskodolenjsko, medijsko, šokarsko, srednjebelokranjsko, privrško in kostelsko (Kolarič,

1957). Za dolenjščino je značilen počasnejši govor, zato so potemtakem samoglasniki daljši,

kot v gorenjščini ali primorski narečni skupini (prav tam).

Jezikovne značilnosti dolenjskega narečja:

− Naglaševanje je tonemsko (Toporišič, 1996).

− »Soglasniki: Posamezni primeri: Ø < r: ankat; k < tj: ke < tja; Ø < di: pojmo < pojdimo.

Sicer pa n iz mehkega n: nim (njim); l < mehkega l: plunu.

Samoglasniki: a < e: ankat, pajmo (osamljeno); ai < ĕ: nedailah, naiso, vaim, rais,

imailǝ; ia < e: nǝniasla, miane; ie < e: zbieralǝ, nariedlǝ, zmiert, žie; ǝ < i, a: kǝ (ker) –

nǝvada; o < a: koku, tőkle; zo < o: muoglǝ, buomo, Antuon; u < o, -iu: koku, must,

dobru, nuge – plunu.

− Oblikoglasje in oblikoslovje je odvisno od razlik v glasovju.

− Besedje: navadno; prevzeto iz nemščine (pogruntal, rekǝlce, matra), maša pač iz

romanščine.« (Toporišič, 1996, str. 62)
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2.2.1.6 Štajersko narečje

Pojavlja se na območju celotne slovenske Štajerske, razen dela mežiškega narečja ter

remšniškega in prleškega narečja (Kolarič, 1957).

Jezikovne značilnosti štajerskega narečja:

− »Naglaševanje je jakostno. Opazen je umik naglasa za zlog proti začetku besede po

izvedenem samoglasniškem upadu: 'samo.

− Glasoslovje: naglašeni samoglasniki so dolgi in kratki, slednjih je malo: 'ka 'kaj', 'te,

'nič, 'nea/'naa, 'ej, pojavljajo se tipične značilnosti mariborske mestne govorice, kot je

npr. ozki o v primerih 'o:na, 'no:ri. Nenaglašeni samoglasniki se večinoma reducirajo v

besednem vzglasju: i-> Ø-: 'maš 'imaš' ali v besednem izglasju: -o> -Ø: 'kak 'kako', ob

zvočniku: -i- > -Ø-: b'ła, b'ło. Izgublja je končni -j: 'ka 'kaj', tudi -p- v besedi s'kua

'skupaj', v pred nezvenečimi nezvočniki prehaja v f: f'si.

− Oblikoslovje: v gradivu se pokaže le posebna oblika zanikanja: 'nea/'naa 'ne'.

− Besedje: pojavljajo se iz nemščine prevzeti izrazi: na 'ki:iklị, š'vi:ŋglamo, š'vi: ŋgḷce.«

(Pulko in Zemljak Jontes, 2015, str. 61–62)

2.2.1.7 Panonsko narečje

Panonsko narečje se deli zgolj na dve narečji: prleško in prekmursko, kjer haloško in

goričansko narečje spadata k štajerski narečni skupini, medtem ko je središki govor izrazito

spodnjeprleški in le njegova govorica (Kolarič, 1957).

Jezikoslovne značilnosti panonskega narečja:

− »Soglasniki: f < v (fsi – v naših); ĵ iz mehkega n (koĵiči) in l iz mehkega l (najbole); šč

ohranjen (poščiti); - n < -m (tan); vzglasni zvočnik v- zahteva pred seboj zveneči

nezvočnik (vedž vina).

Samoglasniki: ü < u (drügi); i < nenaglašeni ü (pisti); o < a (fošenki, rizoč); u <ḷ

(duge, prepuni); i < ĕ, ü (rizoč, pisti), ṛ < ri (prprovi); u <ov (megluno).

− Oblikoglasje: najprle (<prvle 'najprej'); kelko, telko; nu < ino; de < bode; kere < ktere;

tote (te); najbole (najbolj).
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− Besedje: fošenki (pustu), kda (ko), provoč (rek), te (tedaj), ka (da), primeren (važen),

gorica (vinograd); vinogradniški izrazi (koĵič, kobila, rozge, list, gert, ceronik, trsje

'vinograd'); provoč 'pregovor'. Prevzeto je iz nemščine.« (Toporišič, 1996, str. 65)

2.3 Raba socialne zvrsti glede na govorni položaj

Socialne zvrsti jezika uporabljamo glede na govorni položaj, ki predstavlja situacijo, v kateri

poteka sporazumevanje, ki pa je odvisno od tega, kje in kako kaj sporočamo (Petek, 2018).

Gre torej za okoliščine, ki jih določajo udeleženci, vsebina in namen, kot vpliv na izbiro

jezikovnih sredstev. Govorni položaji se tako med seboj razlikujejo glede na uradnost in

neuradnost ali z drugimi besedami na javnost in zasebnost (prav tam).

Kot pravi J. Zemljarič Miklavčič (2007), razmerje med govorcema pogosto označimo z

izrazom formalno oz. neformalno, to pa je odvisno od socialne razdalje med govorcema,

njunega statusa in vloge v družbi.

Na stopnjo formalnosti tako vplivajo različni situacijski dejavniki:

− družbena vrednost dogodka (formalno: visoka, pomembna; neformalno: nizka,

nepomembna),

− struktura govornega dogodka (formalno: vnaprej določena; neformalno: prosta),

− okolje (formalno: javno, institucionalno; neformalno: domače, zasebno),

− udeleženci, odnos in vloge (formalno: tujci, socialne vloge; neformalno: intimen

odnos, individualne osebe),

− namen dogodka (formalno: informativni; neformalno: interakcija),

− tema (formalno: abstraktna, specifična, vnaprej določena; neformalno: zasebna,

splošna, nedoločena) (Zemljarič Miklavčič, 2007).

Šestim situacijskim dejavnikom pa J. Zemljarič Miklavčič (2007) dodaja še en demografski

dejavnik, in sicer starost udeležencev, ki lahko v še tako neformalnih okoliščinah vpliva na

izbiro formalnega jezikovnega sredstva, npr. vikanje.
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3 JEZIKOVNA POLITIKA

Razvojno naravnana jezikovna politika temelji na prepričanju, da bi se morali slovenska

država, slovenski jezik in slovenska jezikovna skupnost nadaljnjo razvijati in krepiti, saj so

dinamični in vitalni (Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025,

2021). Republika Slovenija zato zagotavlja, da je slovenščina tista, ki se uporablja in nadalje

razvija na vseh področjih javnega življenja znotraj meja slovenske države kot na območjih,

kjer živijo slovenske skupnosti s sosednjih držav in izseljenke oz. izseljence ter ustreznih

evropskih in mednarodnih okvirih (prav tam).

Kot je zapisano v Kratkem vodiču po Evropski uniji – 2017 (b. d.), je Evropska unija tista, ki

si prizadeva za spodbujanje mobilnosti in medkulturnega sporazumevanja, z učenjem jezikov

kot eno izmed prednostnih nalog in v ta namen namenja sredstva številnim programom ter

projektom s tega področja. Eden izmed ciljev jezikovne politike EU tako predstavlja

večjezičnost, da bi vsak državljan Unije poleg svojega maternega jezika obvladal še dva tuja

(prav tam).

Republika Slovenija tako skozi vsa življenjska obdobja svojih državljanov in državljank,

Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po vsem svetu, skrbi za jezikovno izobraževanje

(Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025, 2021).

Ker sem želela preveriti resničnost trditve, da Republika Slovenija skrbi za jezikovno

izobraževanje njenih državljanov in državljank, sem naredila krajši izračun števila ur

slovenskega jezika, ki sem ga poslušala vse od osnovne šole, srednje šole pa do fakultete, ki

jo trenutno obiskujem. Ker je od mojega osnovnošolskega ter srednješolskega izobraževanja

minilo že kar nekaj let, sem za izračun uporabila urnik razreda, ki sem ga takrat obiskovala. V

Osnovni Šoli Narodnega Heroja Maksa Pečarja sem za izračun uporabila urnik C-razreda.

Šolsko leto, ki traja 38 tednov, sem pomnožila s številom ur slovenščine od 1. do 9. C–razreda

in prišla do izračuna 1596 ur slovenščine, ki jih sliši osnovnošolec v devetih letih. Enak

izračun sem naredila pri Gimnaziji Jožeta Plečnika, le da sem 38 tednov pomnožila s številom

ur slovenščine od 1. D- do 4. D–letnika. Ker sem obiskovala D-razred, sem izračun naredila

po aktualnem urniku tega razreda. Prišla sem do zaključka, da v 4 letih dijak posluša 722 ur

slovenščine. Med študijem predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem v prvem

letniku imela na urniku predmet Slovenski jezik, v drugem Jezik in književnost, v tretjem pa

izbirni predmet Pedagoški govor v vrtcu. Ker se število ur namenjeno predmetu izraža v

13



kreditnih točkah, sem od predavanj in vaj odštela samostojno delo in tako prišla do izračuna

256 ur, od tega 1 kreditna točka predstavlja 30 ur. S programom Microsoft Excel sem na

koncu seštela ure osnovne in srednje šole ter fakultete in zaključila, da sem do sedaj poslušala

2574 ur slovenščine v sklopu formalnega izobraževanja.

Poleg števila ur slovenskega jezika na izobraževalni poti pa sem želela primerjati tudi učne

načrte treh oddelkov predšolske vzgoje pedagoške fakultete v Ljubljani,  Kopru in Mariboru.

Slovenski jezik na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete v Ljubljani:

− 1. letnik (Slovenski jezik – 6 KT),

− 2. letnik (Jezik in književnost – 9 KT),

− 3. letnik (izbirni predmeti: Družinska pismenost – 4KT, Mladinska književnost – 4

KT, Pedagoški govor v vrtcu – 4 KT) (Univerza v Ljubljani, 2021/22).

Slovenski jezik na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete v Mariboru:

− 1. letnik (Slovenski jezik – 5KT, Mladinska književnost – 5 KT),

− 2. letnik (Didaktika jezikovne vzgoje – 7 KT),

− 3. letnik (izbirni predmeti: Družinska pismenost – 3 KT, Jezikovne dejavnosti v vrtcu

– 4 KT) (Univerza v Mariboru, b. d.).

Slovenski jezik na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete v Kopru:

− 1. letnik (Slovenski jezik 1 – 6 KT, Mladinska književnost – 6 KT),

− 2. letnik (Slovenski jezik 2 – 3 KT,  Zgodnje učenje slovenščine – 3 KT),

− 3. letnik (Jezikovne dejavnosti v vrtcu – 6 KT, izbirni predmeti: Poučevanje

slovenščine v predšolskem obdobju – 6 KT, Pisanje pravljičnih besedil – 6KT,

Komunikacijske veščine v vzgoji in izobraževanju – 6 KT) (Univerza v Kopru,

2018/19).

Prišla sem do zaključka, da največji poudarek slovenskemu jeziku med celotnim študijem daje

Oddelek za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete v Kopru z 42 KT slovenskega jezika, kar

skupaj s predavanji pomeni 1260 ur slovenskega jezika v 3 letih. Na drugem mestu po številu

ur slovenščine je Oddelek za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki nudi

študentom 27 KT slovenskega jezika, kar je skupaj s predavanji 810 ur slovenskega jezika v 3
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letih. Fakulteta v Mariboru nudi študentom predšolske vzgoje najmanj – 24 KT slovenskega

jezika, kar je skupaj s predavanji 720 ur slovenskega jezika v 3 letih.

II. EMPIRIČNI DEL

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Povod za izbiro teme diplomskega dela je bila radovednost in hkrati želja po spoznanju o

morebitni pogostosti nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu, kjer sem zaposlena na mestu

pomočnice vzgojiteljice. V poklicu vzgojiteljice predšolskih otrok, kjer je v ospredju našega

pedagoškega dela med drugim tudi pravilna komunikacija tako z otroki kot z njihovimi starši

ter našimi sodelavci, bi morala biti ozaveščenost o pravilni jezikovni rabi in njenih posledicah

večja. Čeprav nam Kurikulum za vrtce (2014), program, po katerem delujejo slovenski javni

vrtci, dovoljuje veliko mere svobode v našem vzgojno-izobraževalnem procesu, menim, da bi

moral vzgojno-izobraževalni proces, komunikacija tako s starši kot drugimi strokovnimi

delavci, potekati v knjižnem jeziku. Ker opažam tudi nepravilnosti v svoji rabi knjižnega

jezika, sem se odločila, da problematiko rabe neknjižnega jezika med vzgojiteljicami in

pomočnicami vzgojiteljice predšolskih otrok v času dela v vrtcu raziščem podrobneje.

5 CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti pogostost rabe neknjižnega jezika med

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice v vrtcu, torej bodisi v komunikaciji s starši

bodisi z otroki ali s sodelavci.

Z raziskavo želim preveriti zavedanje o morebitni nepravilni rabi knjižnega jezika oz. v

katerih situacijah vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice rabijo knjižni oz. neknjižni jezik.

Prav tako želim raziskati njihovo mnenje o primernosti rabe neknjižnega jezika glede na dano

situacijo v vrtcu.
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Glede na zastavljeni cilj sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja:

RV 1: Ali oz. v kolikšni meri se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zavedajo rabe

neknjižnega jezika pri svojem delu?

RV 2: V katerih okoliščinah (npr. komunikacija s starši, z otroki, s sodelavci) vzgojiteljice in

pomočnice vzgojiteljic uporabljajo neknjižni jezik?

RV 3: Ali oz. v kolikšni meri na rabo neknjižnega jezika vpliva starost zaposlenih?

7 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Uporabila sem kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

7.1 Vzorec

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski. Sestavljalo ga je 110 vzgojiteljic in pomočnic

vzgojiteljice Vrtca Domžale.

7.2 Pripomočki

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, v katerem sem uporabila Likertovo lestvico

stališč z 10 trditvami. Anketiranci so pogostost uporabe neknjižnega jezika ocenjevali na

petstopenjski lestvici: 5 – vedno, 4 – pogosto, 3 – niti redko, niti pogosto, 2 – redko, 1 – nikoli.

Prva tri vprašanja so se navezovala na splošne podatke anketiranca, naslednjih 10 pa na

področje rabe knjižnega oz. neknjižnega jezika v vrtcu.
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7.3 Postopek zbiranja podatkov

Anonimni anketni vprašalnik so anketiranci izpolnjevali po spletni anketi 1KA. Najprej sem

se s prošnjo za izvedbo raziskave obrnila na ravnateljico vrtca. Po njeni odobritvi pa sem

spletno povezavo vprašalnika posredovala po E-asistentu vsem vzgojiteljicam in pomočnicam

vzgojiteljice Vrtca Domžale. Čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je bil 7 dni. Razdelila

sem 110 anketnih vprašalnikov in prejela 67 izpolnjenih vprašalnikov, od tega 59 ustreznih.

Odzivnost je bila 61 %.

7.4 Postopek obdelave podatkov

Pridobljene podatke z anketnega vprašalnika sem obdelala s programom Grafikon v programu

Microsoft Word, Microsoft Excel in orodjem, ki ga ponuja aplikacija 1KA. Rezultate sem

prikazala grafično in opisno ter jih interpretirala s sodobno domačo in tujo literaturo.

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V nadaljevanju sledi interpretacija rezultatov pridobljenih v zgoraj omenjeni raziskavi z

anketnim vprašalnikom, v katerem je od 110 vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic

vzgojitelja/-ice sodelovalo 67 vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojitelja/-ice. Odzivnost

je bila torej 61 %. Od tega je ustrezno na anketna vprašanja odgovorilo 59 anketirancev.

8.1 Struktura anketiranih glede na spol, starost in delovno mesto

Najprej bom predstavila strukturo anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic

vzgojitelja/-ice glede na spol, starost in delovno mesto.

17



Graf 1: Struktura anketiranih glede na spol

Iz stolpičnega diagrama je razvidno, da je bila skorajšnja večina anketiranih ženskega spola

(98 %) in le en predstavnik moškega spola (2 %).

Graf 2: Struktura anketiranih glede na starost
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Iz diagrama lahko razberemo, da je bil največji odstotek anketiranih vzgojiteljev/-ic in

pomočnikov/-ic vzgojitelja/-ice starih 31–40 let (43 %). S 24 % sledijo anketirani stari nad 50

let, 21 % anketiranih je bilo starih 41–50 let in najmanjši odstotek, 12 % je predstavljal

vzgojitelje/-ice in pomočnike/-ice vzgojitelja/-ice, stare 20–30 let.

Graf 3: Struktura anketiranih glede na delovno mesto

Na anketna vprašanja je odgovorilo več vzgojitelj/-ic predšolskih otrok (53 %) kot

pomočnik/-ic vzgojiteljice predšolskih otrok (47 %).

8.2 Vzgojiteljeva raba neknjižnega jezika v vrtcu

Najprej me je zanimala pogostost rabe neknjižnega jezika v komunikaciji s starši v času

prihoda/odhoda otroka v vrtec oz. v času pogovornih ur.
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Graf 4: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v komunikaciji s starši

Pri prvi trditvi, vezani na vzgojiteljevo rabo neknjižnega jezika v komunikaciji s starši, je bila

več kot polovica (52 %) anketiranih mnenja, da redko uporabljajo tovrstno komunikacijo. 26

% anketiranih je trdilo, da neknjižnega jezika ne uporablja nikoli, 17 % se ni znalo opredeliti

ali je njihova uporaba redka ali pogosta, 6 % anketiranih je trdilo, da pogosto uporabljajo

tovrsten način komuniciranja in zgolj 2 % je bilo takšnih, ki pri komunikaciji s starši vedno

uporabljajo neknjižni jezik.

Pomembno je, da strokovni delavci v vrtcu v komunikaciji s starši vzpostavimo in ohranjamo

profesionalni odnos. P. Kralj Kolman (2018, v Vrbovšek, 2018) trdi, da so naše vrednote,

stališča, pričakovanja, samopodoba ter osebnost tiste, ki imajo velik vpliv pri vzpostavitvi

profesionalnega odnosa s starši. Glede na prevladujočo večino, ki neknjižno komunikacijo s

starši redko uporablja, lahko sklenem, da se strokovni delavci zavedajo pomembnosti

primerne rabe komunikacije s starši ter ohranjanja profesionalni odnos z njimi.

Zavedati se moramo, da so otroci v predšolskem obdobju najbolj dovzetni za različna znanja

in spoznanja ter da tako starši kot vzgojitelji predstavljamo otrokom pomemben zgled. Veseli

me, da večina sodelavcev/-k pri komunikaciji s starši redko oz. nikoli ne uporablja

neknjižnega jezika. To je pokazatelj, da se zavedajo pomembnosti vpliva na otroka z lastnim

zgledom. Komunikacija, ki se vzpostavi med pedagoškim delavcem in starši, je namreč tista,

20



ki vzpostavlja pedagoško avtoriteto in s tem možnost vzgajanja in izobraževanja izven

družine (Jereb Zdešar, 2005, v Vrbovšek, 2005).

Nato me je zanimalo koliko v času vodene – načrtovane dejavnosti, npr. jutranji krog,

anketirani uporabljajo neknjižni jezik.

Graf 5: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v času vodene dejavnosti

Glede druge trditve o rabi neknjižnega jezika med vodeno – načrtovano dejavnostjo, npr.

jutranji krog, je bila ponovno več kot polovica anketiranih (57 %) mnenja, da tovrstno

komunikacijo med vodeno dejavnostjo redko uporabljajo. 28 % anketiranih neknjižni jezik

takrat ne uporablja nikoli, 9 % niti redko niti pogosto, 6 % je takih, ki tovrstno komunikacijo

v času vodene dejavnosti uporabljajo pogosto, nihče (0 %) pa ni trdil, da neknjižni jezik

uporablja vedno.

Pomembno je, da med vodenimi dejavnostmi z otroki govorimo v knjižnem jeziku. Na ta

način jim omogočimo seznanitev z nekaterimi jezikovnimi spoznanji, razlikami med

socialnimi zvrstmi ali registri, kajti vrtec je tisti, ki mora prispevati k oblikovanju dobre

jezikovne podlage (Kurikulum za vrtce, 2014). S. Kranjc (1997) deli jezikovno področje v

vrtcu na 4 dejavnosti: govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje in knjižna

vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja.
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Nadalje me je zanimala raba neknjižnega jezika v času proste igre otrok.

Graf 6: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v času proste igre otrok

Glede tretje trditve je več kot polovica anketiranih (51 %) menila, da se v času proste igre

otrok z njimi redko pogovarjajo v neknjižnem jeziku, 28 % je trdilo niti redko niti pogosto, 13

% tovrstno komunikacijo uporablja pogosto, 6 % nikoli in zgolj 2 % vedno.

Čeprav je večina anketiranih odgovorila, da med prosto igro z otroki komunicira knjižno, pa

bi omenila pomembnost rabe tudi neknjižnega jezika z njimi. Če jim bomo posredovali zgolj

eno izmed dveh različic socialnih zvrsti slovenskega jezika – knjižno, bi bilo spoznavanje

slednje v šoli za njih lahko prevelika obremenitev. Tudi S. Pulko in M. Zemljak Jontes (2015)

pravita, da delujemo premišljeno in skrbno načrtujoče, če dosledno in kontinuirano navajamo

učeče se na različne načine govorjenja ob upoštevanju sogovorca in drugih okoliščin

sporočanja oz. sporazumevanja. Kot še nadaljujeta, je ravno neknjižna zvrst jezika tista, ki

lahko predstavlja izhodišče za usvajanje knjižnega jezika.

Zanimalo me je tudi, kakšno komunikacijo anketirani uporabljajo s sodelavkami – drugimi

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice.
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Graf 7: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v komunikaciji s sodelavkami

Glede četrte trditve o pogostosti rabe neknjižnega jezika s sodelavkami je tokrat večina (65

%) anketiranih menila, da tovrstno komunicirajo pogosto, 20 % se ni znala opredeliti, ali je to

redko ali pogosto, 9 % je trdila, da to počnejo redko, 7 % vedno in 2 % nikoli.

Razveseljiv je podatek, da prepričljiva večina anketiranih zaposlenih Vrtca Domžale s svojimi

sodelavci komunicira neknjižno. Kot pravi A. Polak (2012), je zlasti pri timskem načrtovanju

pomembno, da se vsi člani tima počutijo sproščeno, strokovno fleksibilno, ustvarjalno s

procesom dela, ki je manj strukturiran. Kot že omenjeno, je govorni položaj tisti, ki vpliva na

rabo socialne zvrsti. Med bližnjimi sodelavci ni nič nenavadnega, da prevladuje takšna raba

jezika, saj je tudi odnos med njimi manj formalen kot v primerjavi s starši ali nadrejenimi.

Sproščenost, osebnostna odprtost z ustvarjalnim vzdušjem so namreč tisti, ki v timu

spodbujajo inovativnost z učinkovitim timskim načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo, ki

sledi (Polak, 2012).

Med drugim me je zanimalo tudi, kako pogosto anketirani uporabljajo neknjižni jezik pri

komunikaciji z nadrejenimi – vodstvom vrtca.
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Graf 8: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v komunikaciji z nadrejenimi

O peti trditvi, da ko komunicirajo z nadrejenimi – vodstvom vrtca, uporabljajo neknjižni

jezik, je največ anketiranih (46 %) menila, da tako nikoli ne komunicirajo. 39 % anketiranih

je trdilo, da redko, 11 % niti redko niti pogosto, 4 % pogosto in nihče (0 %) tovrstno ne

komunicira vedno.

Pričakovati je bilo, da večina anketiranih z nadrejenimi v neknjižnem jeziku nikoli oz. redko

komunicira. Visok odstotek potrjuje, da se anketirani zaposleni Vrtca Domžale zavedajo tako

lastnega kot govornega položaja nadrejenih. Kot navaja Petek (2018), je govorni položaj tisti,

ki določa situacijo, v kateri poteka sporazumevanje. Na podlagi zavedanja zaposlenih o

ustreznem izboru komunikacije z nadrejenimi lahko potrdim, da so okoliščine tiste, ki so

določene z udeleženci, vsebino in namenom in da te vplivajo na posamezno izbiro jezikovnih

sredstev govorca (Petek, 2018).

Na podlagi zgoraj interpretiranih rezultatov lahko na tej točki odgovorim na drugo

raziskovalno vprašanje: »V katerih okoliščinah, npr. komunikacija s starši, z otroki, s

sodelavci vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic uporabljajo neknjižni jezik?« Tako v

komunikaciji s starši kot otroki v času vodene dejavnosti in proste igre ter vodstvom vrtca

anketirani strokovni delavci Vrtca Domžale uporabljajo knjižni jezik. Neknjižni jezik pa

uporabljajo zgolj v komunikaciji s sodelavci.
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Nadalje me je zanimalo zavedanje o rabi neknjižnega jezika v komunikaciji s starši,

strokovnimi sodelavkami/-ci ali otroki.

Graf 9: Zavedanje anketiranih o pogostosti rabe neknjižnega jezika

Iz diagrama je razvidno, da je glede šeste trditve o zavedanju rabe neknjižnega jezika v

komunikaciji s starši, strokovnimi delavkami/-ci ali otroki 32 % anketiranih odgovorilo, da se

rabe neknjižnega jezika ne zavedajo niti redko niti pogosto. Z 28 % sledi odgovor vedno, 23

% jih trdi, da pogosto, 11 % redko in 8 % nikoli.

Kot piše A. Avsec (2005), gre pri samozavedanju za t. i. psihično stanje, v katerem se

posameznik zaveda določenih vidikov sebe, ki so nevidni drugim in jih posledično lahko

zazna le on sam. Opredelitev anketiranih, ali se redko ali pogosto zavedajo lastne rabe

neknjižnega jezika, povezujem s subjektivnimi občutki, z razmišljanjem, s cilji, z namerami,

motivi, vrednotami itn., ki se ob tem pojavljajo pri posamezniku (prav tam). Glede na rezultat

ocenjujem, da ti pri anketiranih niso najbolj pozitivno naravnani in zato posledično vplivajo

na slabo samozavedanje tovrstne rabe komunikacije. Pogoj za uspešno samozavedanje je v

prvi vrsti zavedanje lastnih emocionalnih in fizioloških stanj, razmišljanje o njih in iskanje

vzrokov za naše vedenje v določeni situaciji. Ko izpolnjujemo te pogoje, takrat je naša

pozornost usmerjena na naš zasebni del (Avsec, 2005).
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Na prvo raziskovalno vprašanje, ali oz. v kolikšni meri se vzgojiteljice in pomočnice

vzgojiteljice zavedajo rabe neknjižnega jezika pri svojem delu, lahko odgovorim, da se

anketirani zavedajo tovrstne rabe, vendar se pri tem težje opredelijo, ali je njihovo zavedanje

redko ali pogosto. Glede na to, da vodilnemu odstotku (32 %) neopredeljenih sledijo z 28 %

tisti, ki se rabe neknjižnega jezika zavedajo vedno, in s 23 % tisti, ki se je zavedajo pogosto,

ocenjujem, da se večina vprašanih zaveda tovrstne komunikacije.

Nato me je zanimal vpliv starosti na rabo neknjižnega jezika.

Graf 10: Vpliv starosti anketiranih na pogostost rabe neknjižnega jezika

Glede sedme trditve, da starost vpliva na rabo neknjižnega jezika, je 43 % anketiranih menilo,

da nikoli, 26 % jih je bilo mnenja, da redko, 17 % je trdilo niti redko niti pogosto, 15 %

pogosto in 2 % je bilo tistih, ki so bili mnenja, da njihova starost vedno vpliva na rabo

neknjižnega jezika.

Presenetljiv je bil visok odstotek (43 %) odgovorov, da starost nikoli ne vpliva na njihovo

rabo neknjižnega jezika. Naslov diplomskega dela sem med drugim izbrala tudi zaradi

lastnega opažanja rabe neknjižnega jezika ob začetku moje zaposlitve v vrtcu. Z vsakim letom

je moja ozaveščenost o rabi jezika v vrtcu postajala višja in posledično se je z njo zmanjšala

tudi uporaba neknjižnega jezika. Glede na to, da je bil najnižji delež anketiranih (12 %) ravno
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najmlajših, torej starih od 20 do 30 let, visok odstotek odgovorov »nikoli« povezujem s tem.

Kot pravi Toporišič (1996), je za mlade namreč značilen sleng – nenavadnost izražanja v

poimenovanju predmetnosti. Prav tako sem pričakovala uporabo žargona med zaposlenimi.

Žargon je namreč ena izmed treh interesnih govoric, ki je značilna za posamezno strokovno

zvrst in se kaže v rabi neuradnega, bolj živahnega in za delovne pogoje bolj praktičnega

izražanja (Toporišič, 1996). Glede na odstotek odgovorov anketiranih lahko sklenem, da

tovrstno komunikacijo zaposleni Vrtca Domžale ne uporabljajo nikoli oz. redko.

Na podlagi zgoraj pridobljenih rezultatov lahko sedaj odgovorim še na tretje raziskovalno

vprašanje: »Ali oz. v kolikšni meri na rabo neknjižnega jezika vpliva starost zaposlenih?«

Anketirani strokovni delavci Vrtca Domžale so večinskega mnenja (43 %), da starost nikoli

ne vpliva na tovrstno komunikacijo. Kljub rezultatu pa se mi zdi pomembno omeniti, da je bil

večinski del anketiranih star od 31 do 40 let. Le temu je s prepričljivim odstotkom sledila

starost nad 50 let. Prepričana sem, da če bi bil večinski delež anketiranih najmlajših, torej

starih od 20 do 30 let, bi bil odgovor na to vprašanje drugačen.

Zanimalo me je tudi, kako pogosto strokovni delavci/-ke s sodelavci/-kami, starši oz. otroci,

ki so jih ravnokar spoznali, govorijo v neknjižnem jeziku.

Graf 11: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v komunikaciji s sodelavci/-kami, otroki oz. starši, ki so jih ravnokar
spoznali
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Iz diagrama lahko razberemo, da je največ anketiranih (48 %) glede osme trditve o rabi

neknjižnega jezika s sodelavcem/-ko, starši ali otrokom, ki so ga ravnokar spoznali,

odgovorilo, da tovrstnega jezika ne uporablja nikoli. 39 % anketiranih je bilo mnenja, da

tovrstno komunikacijo uporabljajo redko, 9 % niti redko niti pogosto, 4 % pogosto in nihče (0

%) ni bil mnenja, da vedno komunicira z osebo, ki jo je ravnokar spoznal, v neknjižnem

jeziku.

Večinska odgovora nikoli (48 %) in redko (39 %) povezujem z zavedanjem anketiranih o rabi

ustrezne komunikacije glede na govorni položaj v zgoraj omenjeni situaciji. Kot navaja Petek

(2018), si govorec, ki govori knjižno, prizadeva s svojo dejavnostjo vplivati na poslušalca in

pri njem tudi nekaj doseči. Knjižni jezik je namreč tisti, ki posamezniku omogoča ustrezno

sodelovanje v družbi in je hkrati edina socialna zvrst, ki je lahko uresničena v vseh

funkcijskih zvrsteh (prav tam).

Nadalje me je zanimalo, kako pogosto strokovne delavke/-ci, če vodstvo vrtca, starše ali

otroke poznajo že dlje časa, komunicirajo z njimi v neknjižnem jeziku.

Graf 12: Pogostost rabe neknjižnega jezika anketiranih v komunikaciji s sodelavci/-kami, vodstvom vrtca, starši oz. otroki, če
jih poznajo že dlje časa
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Glede devete trditve o rabi neknjižnega jezika strokovnih delavcev/-k s sodelavci/-kami,

vodstvom vrtca, s starši ali z otroki, če jih poznajo že dlje časa, je večina (33 %) odgovorila z

odgovorom redko. 30 % anketiranih je trdilo niti redko niti pogosto, 24 % pogosto, 13 %

nikoli in nihče (0 %) ni bil mnenja, da tovrstno komunikacijo tudi uporablja.

Presenetil me je odstotek odgovorov (33 %), da tovrstno komunikacijo uporabljajo redko, in

nadalje je bilo 30 % takih, ki se niso znali opredeliti, ali to počno redko ali pogosto. Rezultat

ponovno povezujem z zavedanjem o govornem položaju. Pričakovala sem višji odstotek takih,

ki pogosto uporabljajo tovrstno komunikacijo. Kot namreč piše Petek (2018), je knjižni jezik

v komunikaciji tisti, ki lahko predstavlja zavorni element pri sproščenem sporazumevanju.

Daljša poznanstva namreč povezujemo tudi s sproščenostjo tako v navzočnosti osebe kot v

komunikaciji z njo. Lahko rečem, da strokovni delavci kljub daljšim poznanstvom ohranjajo

strokovno-profesionalni odnos.

Na koncu me je zanimalo še, ali sodelavka/-ec, starši ali otrok s strokovnim delavcem/-ko

komunicira neknjižno in ali tudi oni/-e izberejo enak način komuniciranja.

Graf 13: Vpliv neknjižne komunikacije sodelavca/-ke, staršev ali otroka na rabo neknjižnega jezika anketiranih

O deseti trditvi o vplivu neknjižnega komuniciranja sodelavcev/-k, staršev ali otrok na rabo

neknjižnega jezika strokovnih delavcev/-k je bilo 33 % anketiranih mnenja, da se to zgodi
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redko, prav tako je bilo tudi 33 % takih, ki so odgovorili niti redko niti pogosto. 30 % jih je

trdilo, da nikoli, 6 % pogosto in nihče (0 %) se ni strinjal, da bi tovrstna komunikacija

vplivala na njihov izbor jezika.

Čeprav se 33 % anketiranih ni znalo opredeliti, ali vplivu neknjižnega jezika podležejo

pogosto ali redko, je z enakimi odstotki (33 %) pozitivno presenetil odgovor redko in nadalje

s 30 % nikoli. Dobljene rezultate lahko povežem z avtonomijo strokovnih delavcev Vrtca

Domžale. Kot navaja E. D. Bahovec (2018, v Vrbovšek, 2018), se lahko starši hitro začno

vmešavati v vzgojno-izobraževalni proces s svojimi zahtevami in pričakovanji ter tako hodijo

po tankem ledu med strokovno in individualno avtonomijo zaposlenih v vrtcu. Pri svojem

delu delujemo avtonomno takrat, ko smo pogumni, da si upamo ravnati na osnovi

individualne odločitve v skupno dobro in soočiti meje avtonomije ter odločitve o tem, kako

ravnati (Čačinovič Vogrinčič, 2014, v Vrbovšek, 2018).

Lahko sklenem, da strokovni delavci niso podlegli zunanjemu vplivu in so se pri izbiri jezika

oprli na lastna prepričanja.

III. SKLEPNI DEL

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto neknjižni jezik uporabljajo vzgojitelji/-ce

in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ice v vrtcu bodisi v komunikaciji s starši bodisi z otroki ali s

sodelavci. Prav tako je bil namen raziskave tudi preveriti zavedanje o morebitni nepravilni

rabi knjižnega jezika oz. v katerih situacijah vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice rabijo

knjižni oz. neknjižni jezik. Raziskala sem tudi njihovo mnenje o primernosti rabe neknjižnega

jezika glede na dane situacije v vrtcu.

Z analizo odgovorov sem prišla do ugotovitve, da anketirani strokovni delavci/-ke v vrtcu

redko uporabljajo neknjižni jezik tako v komunikaciji z otroki kot v komunikaciji z

nadrejenimi ali s starši. Neknjižni jezik večinoma uporabljajo le v komunikaciji s

sodelavci/-kami glede njegove rabe pa se po večini niso znali/-e opredeliti, ali je to redko ali

pogosto. Ugotovila sem tudi, da se strokovnim delavcem/-kam komunikacija z osebami, ki so

jih ravnokar spoznale, ni zdela primerna, če bi potekala v neknjižnem jeziku, zato te ne

uporabljajo nikoli oz. redko. Če bi take osebe poznale že dlje časa, bi prav tako neknjižni

jezik uporabili redko. V situaciji, ko bi te osebe z njimi komunicirale neknjižno, pa se niso
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znali opredeliti, ali bi tudi same podlegle tovrstni komunikaciji, čeprav jih je bilo veliko tudi

mnenja, da redko.

Na podlagi zgoraj doseženih ciljev lahko odgovorim na raziskovalna vprašanja:

− Večina anketiranih se ni znala opredeliti, ali se redko ali pogosto zavedajo svoje rabe

neknjižnega jezika.

− Neknjižni jezik anketirani večinoma uporabljajo zgolj v komunikaciji s

sodelavci/-kami.

− Starost nima vpliva na rabo neknjižnega jezika anketiranih.

Nezavedanje o rabi neknjižnega jezika povezujem s subjektivnimi občutki, cilji, namerami ter

načinom razmišljanja, ki niso nujno pozitivno usmerjeni pri anketiranih. Ker pa imajo dostop

do notranjega vidika sebe le oni sami, le ti vedo, v kolikšni meri o zgoraj omenjenih vsebinah

razmišljajo in stremijo k njihovi realizaciji.

V raziskavi me je presenetil večinski (43 %) odgovor anketiranih, ki je trdil, da njihova starost

ne vpliva na rabo neknjižnega jezika. To pojasnjujem z majhno udeležbo najmlajših

anketirancev, starih od 20 do 30 let, ki je bila zgolj 12 %. Od njih bi namreč pričakovala

priznanje po večji uporabi neknjižnega jezika, kot sta na primer sleng in žargon.

Lahko zaključim, da sem z raziskavo prišla do pomembnih zaključkov. Anketirane sodelavke

in sodelavci Vrtca Domžale se pri svojem delu zavedajo pomembnosti ustrezne komunikacije.

Izbiro te kažejo v uporabi knjižnega jezika tako s starši kot z vodstvom vrtca ter otroki.

Menim, da na podlagi rezultatov lahko sklenem, da ti ohranjajo svoj strokovni in

profesionalni odnos prav tako pa pri vzgojno-izobraževalnem procesu delujejo avtonomno.

Morebitno omejitev raziskave vidim zgolj v majhnosti vzorca. V moji raziskavi je bil vzorec

namenski in posledično majhen, saj je bil omejen zgolj na Vrtec Domžale, v katerem sem

zaposlena. Da bi bil vzorec reprezentativen in da bi z njega lahko sklepali na populacijo, bi

bilo raziskavo zanimivo izvesti npr. na področju posameznih regij Slovenije in jih medsebojno

tudi primerjati. Če bi še enkrat pisala diplomsko delo, bi upoštevala zgoraj omenjeni predlog

in uporabila večji vzorec. Raziskavo bi prav tako lahko poglobila na način dodatnih vprašanj

v anketnem vprašalniku in tako razširila spekter raziskovalnih vprašanj.

Če se bomo strokovni delavci zavedali pomembnosti vpliva na otroke, bomo lahko s svojim

pozitivnim zgledom v veliki meri pripomogli k njihovemu zdravemu razvoju. Vse bralke in

bralce mojega diplomskega dela naj opomnim, da če delajo z najmlajšimi, naj se vedno
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zavedajo, da so ti budni opazovalci, ki ne opazijo in poslušajo zgolj naše verbalne

komunikacije, ampak tudi neverbalno, ki je dostikrat pod vplivom prikritega kurikuluma. Zato

bodimo odgovorni, seznanjajmo otroke tako s knjižnim kot neknjižnim jezikom, bodimo jim

zgled in jih ustrezno pripravimo na vstop v šolo. Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok

imamo to izjemno priložnost, da smo lahko soustvarjalci pri oblikovanju njihovega

jezikovnega predznanja, zato ozavestimo to in delujmo v njihovo dobro.
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V. PRILOGE

9 ANKETNI VPRAŠALNIK

Anketni vprašalnik za strokovne delavce/-ke Vrtca Domžale

Spoštovani,

sem izredna študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Študij

na fakulteti zaključujem z diplomskim delom Vzgojiteljeva raba neknjižnega jezika v

vrtcu. Ker sem zaposlena v Vrtcu Domžale na mestu pomočnice vzgojiteljice, sem se

odločila, da raziskavo v sklopu diplomskega dela izvedem kar v  tem zavodu.

Pred vami je anonimen vprašalnik z 10 vprašanji o vaši rabi neknjižnega jezika v vrtcu, na

katerega boste odgovarjali s trditvami na petstopenjski lestvici Likertovega tipa: 5 – vedno, 4

– pogosto, 3 – niti redko niti pogosto, 2 – redko, 1 – nikoli.

Prosila bi vas, da na anonimna vprašanja odgovarjate iskreno, saj bom le na ta način lahko

prišla do dejanskih ugotovitev glede rabe neknjižnega jezika v Vrtcu Domžale.

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!

Katarina Vračar Gavrilović

Spol (obkrožite):

a) Moški

b) Ženski

Starost (obkrožite):

a) Od 20 do 30 let.

b) Od 31 do 40 let.

c) Od 41 do 50 let.

č)    Nad 50 let.
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Delovno mesto v zavodu (obkrožite):

a) Pomočnik/-ica vzgojiteljice predšolskih otrok

b) Vzgojitelj/-ica predšolskih otrok

OBRNITE!

ANKETNI VPRAŠALNIK

Spodnje trditve se nanašajo na vašo rabo neknjižnega jezika v vrtcu. Neknjižno govorimo, če

pri komunikaciji s sogovorcem uporabljamo mestno govorico, narečje, zemljepisno narečje

(npr. fôra), sleng (npr.: ful, kul), žargon (npr. tamau) ali argo.

Na spodaj navedene trditve odgovarjate tako, da obkrožite številko od 5 do 1, kjer pomeni:

5 – vedno, 4 – pogosto, 3 – niti redko niti pogosto, 2 – redko, 1 – nikoli.

Ko komuniciram s starši, npr.: prihod/odhod

otroka v vrtec, pogovorne ure, uporabljam

neknjižni jezik.
5          4          3          2          1

Med vodeno – načrtovano dejavnostjo,

npr.: jutranji krog, z otroki govorim v

neknjižnem jeziku.
5          4          3          2          1

Vsak dan, med prosto igro z otroki

govorim v neknjižnem jeziku.

5          4          3          2          1

Ko komuniciram s sodelavkami – drugimi

vzgojiteljicami in pomočnicami

vzgojiteljice, uporabljam neknjižni jezik.
5          4          3          2          1

Ko komuniciram z nadrejenimi – vodstvom

vrtca, uporabljam neknjižni jezik.

5          4          3          2          1

Ko komuniciram s starši, strokovnimi

delavkami/-ci ali otroki, se zavedam, da

govorim neknjižno.
5          4          3          2          1

Moja starost vpliva na rabo neknjižnega

jezika.

5          4          3          2          1
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S sodelavko/starši/otrokom, ki sem ga

ravnokar spoznal, govorim v neknjižnem

jeziku.
5          4          3          2          1

Če sodelavke/vodstvo vrtca/starše/otroke,

poznam že dlje časa, z njimi govorim v

neknjižnem jeziku.
5          4          3          2          1

Če sodelavka/starši/otrok z menoj

komunicirajo neknjižno, tudi jaz izberem

enak način komuniciranja z njim.
5          4          3          2          1
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