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O1-A4 Needs Map
1. Strokovno ozadje strokovnih delavcev
Vprašalnik je izpolnilo 165 strokovnih delavcev; v naslednjih tabelah so prikazani leta
delovnih izkušenj, stopnja izobrazbe in poklic.
Večina strokovnih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi ima več kot 10 let izkušenj (54%),
samo 21% jih dela v šoli manj kot 5 let. Odstotek mlajših/starejših delavcev po državah
razdeljen tako:
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Na splošno ima večina strokovnih delavcev srednješolsko izobrazbo (55%), medtem ko
imajo ostali visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Na Poljskem in v Latviji je več
učiteljev s srednješolsko izobrazbo, v drugih državah pa je stopnja izobrazbe univerzitetna.
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2. Jezikovno ozadje strokovnih delavcev
Strokovni delavci imajo različna jezikovna ozadja. Večina jih govori več kot 2 ali 3 jezike
poleg maternega. Na primer, v veliko državah učitelji govorijo do 3 ali 4 jezike v različnih
nivojih; v Sloveniji: hrvaščina, angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina; v
Gothenburgu: arabščina, bošnjaščina, angleščina, finščina, perzijščina, somalščina,
španščina; v Krasne: angleščina, francoščina, nemščina, španščina, V Piacenzi:
angleščina, francoščina, nemščina, španščina; v Pragi: angleščina, francoščina, nemščina,
ruščina, španščina; v Rigi: angleščina, nemščina, ruščina.
Učitelji, ki govorijo enega ali več jezikov na najvišji ravni vsakodnevno uporabljajo te jezike
za komunikacijo z otroci ali starši.
V Gothenburgu nekateri učitelji govorijo in učijo materne jezike priseljenih otrok npr.
perzijščino, somalščino, bošnjaščino, arabščino.
3. Prisotnost dvojezičnih otrok po državah
Glede na analizo vprašanja kateri materni jezik govorijo tuji otroci smo zbrali naslednje
podatke:
V Piacenzi se pojav migracije povečuje, otroci prihajajo predvsem iz Balkana, Latinske
Amerike in Severne Afrike. V razredih skupno govorijo 22 jezikov.
Včasih se pojavijo težave pri komunikaciji s starši, ki slabo govorijo italijansko. V nekaterih
primerih starejši bratje prevzamejo komunikacijo vrtca z družino.
Na Švedskem govorijo 26 jezikov. Večina jih prihaja iz območja Afrike, srednjega vzhoda,
Balkana, Rusije in orientalskih držav.
Švedska sprejema veliko novih beguncev, ki ne govorijo večinskega jezika države.
Strokovni delavci pravijo, da so potrebne raziskave, na podlagi katerih se bodo lahko učili
iz izkušenj in našli metodologijo učenja. Trdijo, da mora večjezičnost postati dediščina, da
se bosta lahko razvila znanje in razumevanje otrok.
Ostali partnerji večinoma sprejemajo družine, ki prihajajo iz sosednjih držav, na primer
Češka, Latvija, Slovenija. Na Poljskem ni priseljevanja.
Ker jezik in kuturne razlike povzročajo težave, še posebej s starši, ki govorijo drug jezik, se
učitelji pogosto poslužujejo strategij, kot so počasno govorjenje, uporaba preprostega
jezika, pisanje s pomočjo Google Prevajalnika.
4. Pogledi na učenje drugega jezika v zgodnjem otroštvu
Večina učiteljev (74%) meni, da je učenje L2 v zgodnjem otroštvu koristno: poznavanje
več kot enega jezika spodbuja odkrivanje samega sebe, drugih in sveta.
Zgodnje otroštvo je obdobje, ki je ugodno za učenje jezika, saj je otrokov um odprt in
razumen. Jezik je osnova kognitivnega razvoja. Učitelji poročajo, da so prednosti
poglobljen kognitivni razvoj in boljša sposobnost reševanja problemov. Otroci se hitro učijo
in se naučijo tujega jezika na podoben način kot svojega maternega jezika. Z lahkoto
osvojijo kadenco jezika in njegove posebnosti, tako da jim L2 lažje postane domač.
Učitelji, ki podpirajo večjezičnost trdijo, da ta spodbuja socializacijo in sposobnost “počutiti
se kot doma” v večkulturni družbi ter, da lahko sprejmejo več informacij in imajo več
možnosti za zaposlitev.
Samo 22% učiteljev dvojezičnosti pripisuje zmerno vrednost, ker če se L2 v vsakdanjem
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življenju ne uporablja, ni koristen in bo pozabljen. Poleg tega so lahko otroci pri
komunikaciji na začetku zmedeni.
Nekateri učitelji omenjajo tudi starše, ki svoje mlajše otroke raje izpostavljajo samo enemu
jeziku, ker so njihovi starejši otroci, ki so bili izpostavljeni dvema jezikoma, imeli jezikovne
težave.
5. Pogled na jezikovne zamude pri pridobivanju jezika in kognitiven razvoj
Učitelji pravijo, da obstaja povezava med komunikacijskimi veščinami in kognitivnim
razvojem, vendar je večina vzorcev (58% - Gothenborg ni odgovoril) le v nekaj primerih
pokazala, da obstaja znatna povezava med kognitivno zamudo in težavami v jezikovni
sferi .
Odnos je odvisen tudi od stopnje motnje in ali se motnja pojavi že takoj po rojstvu, ali se
pokaže kasneje. V nekaterih primerih (na primer jecljanje) jezikovna motnja ne vpliva na
inteligenco. Včasih so težave z jezikom povezane z okoljem (ni spodbudno, revno,
neustrezno) ali s travmami.
Jezikovne motnje so pogostejše, vendar se na splošno večina učiteljev strinja, da so redko
povezane z duševno zaostalostjo. Če imajo v vrtcu otroci (stari od 3 do 6 let) težave pri
izražanju fonemov, jih je treba nadzorovati, ker bi se njihovo učenje v prihodnosti lahko
upočasnilo.
32% učiteljev meni, da duševne motnje vplivajo na sposobnost učenja in razvijanja jezika,
ker je njihova jezikovna sfera okvarjena. Poleg tega trdijo, da jezikovni problemi vplivajo na
učenje, razumevanje in komunikacijo.
6. Metode izobraževanja.
Strokovni delavci pravijo, da so pozorni na komunikacijo v vsakodnevnih aktivnostih. Za
sledenje besedam, ki jih tvorijo otroci med igro, uporabljajo nadzorne pripomočke kot so
delanje zapiskov, video posnetki, deskriptivne ocenjevalne lestvice in skupinsko delo.
Prav tako uporabljajo različne didaktične dejavnosti kot so: pesmi, rime, zgodbe in slike.
Uporabljajo različne strategije: pogajanja, delo z besedili, igranje vlog, vizualne pripovedi.
Uporabljajo tudi tehnološke naprave: Ipad, digitalna orodja, večjezične aplikacije.
Za lažje učenje večinskega jezika vzgojitelji za pomoč prosijo kulturne posrednike. Na
primer v Gothenborgu obstajajo vzgojitelji, ki govorijo enak materni jezik kot na novo
priseljeni otroci.
7. Izobraževalne potrebe
Iz analize odprtih vprašanj je razvidno, da se države z največjim številom priseljenih družin
(Gothenborg in Piacenza) soočajo s težavami v vsakodnevni komunikaciji, saj se starši
bolj zanimajo za aktivnosti s področja nege (obroki, spanje), strokovni delavci pa bi se radi
pogovorili tudi o drugih pedagoških težavah in razvoju otroka.
Zaradi socialno-kulturnih in antropoloških razlik, kot so alimentacija, način oblečenja v
letnih časih, način igranja spontanih iger, sodelovanje v šolski stranki, so prisotne različne
navade.
Te razlike zahtevajo posebno urjenje učiteljev na naslednjih področjih:
- medkulturna komunikacija
- valorizacija maternega jezika
- strategije prilagajanja novemu okolju za nove priseljence, ki ne govorijo večinskega
jezika
Glede na raziskovalni vzorec naj bi se kurikulum v zgodnjem otroštvu osredotočil na
naslednje vidike učenja tujih jezikov:
- dnevni tečaji za vse otroke
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- razumevanje didaktične teorije psihološko-kognitivnega razvoja, jezikovne kompetence,
več didaktičnega gradiva za vrtec.
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A) Povzetek odgovorov staršev, ki govorijo večinski jezik in jih zanima
dvojezični program za njihove otroke
Število anket :
V Comune di Piacenza (Italija) je bilo skupno izvedenih 15 anket, v Urzad Gminy Krasne
(Poljska) 95, v RIGAS DOMES IZGLITIBAS KULTURAS UN SPORTA DEPARTAMENTS
(Latvija) 30, v Zakladni skola a materska skola ANGEl v Praze 12 (Češka) 15, in 15 v FINI
zavod Radeče, delo za mlade (Slovenija).
1. Izobrazba in poklic anketirane/ga matere/očeta
Na splošno je bila izobrazba staršev, ki so sodelovali pri anketi srednješolska ali višja.
81% od 164 anketiranih mater in 66% od 161 anketiranih očetov ima višjo izobrazbo. Kar
100% mater/očetov iz Prage ima univerzitetno diplomo. Kar zadeva poklic, je 30%
anketiranih mater označilo kategorijo Profesionalec (kategorija ki vključuje intelektualne in
znanstvene poklice), le na Poljskem je 2% mater brezposelnih. Kar pa zadeva poklice
očetov, je 44% od 108 očetov označilo svoj poklic kot Tehnik in Strokovni sodelavec.
Ostali starši so označili Uslužbenci in prodajalci (26%), Pisarniški delavci (20%), Direktorji
(7%). Spet je le na Poljskem 2% očetov brezposelnih.
2. Jezikovno ozadje anketiranih mater in očetov
98% od 170 anketiranih mater govori večinski jezik države kot materni jezik, le 2% jih
govori drug jezik kot materni jezik (naprej MJ). Medtem ko 97% anketiranih očetov govori
večinski jezik države kot MJ, jih le 3% govori drug jezik.
98% od 170 anketiranih družin govori vsaj en tuj jezik (naprej TJ) poleg svojega
maternega jezika, največkrat angleščino.
3. Mnenja staršev glede učenja tujega jezika v zgodnjem otroštvu
Starši imajo na to dva pogleda: na eni strani trdijo, da je potrebno utrditi MJ, preden se uči
TJ (47%), po drugi strani pa 49% staršev meni, da to ni potrebno.
Po mnenju staršev, ki podpirajo slednji položaj, se otroci lahko hkrati učijo različnih jezikov,
saj imajo velik spomin: njihov um je tako dovzeten in prilagodljiv, da takoj pridobi nove
besede. Poleg tega se z igranjem učijo lažje. Menijo celo, da poznavanje tujega jezika
prinaša nove izkušnje, prijateljstva, možnosti zaposlitve in možnost spoznavanja različnih
kultur.
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Tisti starši, ki menijo, da je bolj pomembno, da utrdijo L1, preden so izpostavljeni L2
(večinoma iz Poljske, Latvije in Slovenije) trdijo, da je materni jezik najpomembnejši jezik,
ki bi ga morali otroci uporabljati, ker morajo otroci najprej komunicirati s starši in drugimi
sorodniki.
Le zanemarljiv odstotek staršev je zaskrbljen, da morda ne bi bilo dobro mešati jezikov:
bojijo se, da bi zgodnja izpostavljenost več kot enemu jeziku povzročila zmedo in tako se
ne bi nobenega jezika naučili dobro.
Ko so morali starši izpostaviti prednosti in slabosti učenja TJ v zgodnjem otroštvu, je
večina (91%) izpostavila le prednosti: otroci imajo lahko boljše sposobnosti asimilacije /
učenja, se lahko hitro in dolgo učijo, lažje prehajajo iz enega jezika v drugega, bolj
obvladajo temeljna slovnična pravila, črkovanje in naglas. Poleg tega menijo, da bodo
otroci imeli več priložnosti v kasnejšem življenju. Sposobni bodo: komunicirati z več ljudmi,
biti odprti za različne kulture in večkulturno družbo, potovati v tujino in brati v različnih
jezikih. Imeli bodo širšo vizijo sveta in več možnosti v svoji poklicni karieri.
Vendar pa se 9% od 87 staršev, ki so na to temo podrobno odgovorili, boji, da bi lahko
imeli otroci pri dvojezičnem pouku zamudo pri pravilnem govoru in zmedo pri uporabi
besed. To lahko povzroči komunikacijske napake in težave zaradi dodatnih besed, ki si jih
je treba zapomniti. Poleg tega nekateri starši verjamejo, da učenje več kot enega jezika ni
primerno za otroke z razvojnimi težavami.
4. Kako lahko starš spodbuja dvojezični razvoj svojega otroka
Izpostavimo lahko povprečje odgovorov vseh partnerjev: večina staršev (skoraj 58%)
meni, da je najlažji način za spodbujanje dvojezičnega razvoja njihovega otroka gledanje
videoposnetkov v TJ, sledi vpis otroka v dvojezično šolo (52%), nato pospeševanje
integracije z domačimi otroki in branje otroku v TJ (oboje približno 46%), potem potovanja
v tujino (42%), govorjenje v TJ, za katerega želijo, da se ga njihov otrok nauči (28%),
sodelovanje v jezikovnih taborih in igranje računalniških iger v TJ (12% oz. 9%).
5. Pristopi k dvojezičnemu programu v vrtcih
Starši so v povprečju naklonjeni dvojezičnemu programu v vrtcu (93%); zlasti v Italiji in
Češki republiki, kjer je bilo 100% pozitivnih odzivov. V Italiji, Latviji in Češki republiki
družine verjamejo, da bi se dvojezični program mogli začeti pred 3. letom starosti, na
Poljskem in v Sloveniji pa po 3. letu starosti.
B) Povzetek odgovorov staršev tujcev
Število anket :
Skupno je bilo izvedenih 15 anket v Comune di Piacenza (Italija), 4 v Urzad Gminy Krasne
(Poljska), 100 v Goeteborgs Universitet (Švedska).
1. Izobrazba anketiranih staršev
29% od skupno 129 anketiranih staršev ima višjo izobrazbo (29%, tudi v Italiji), 21% jih
ima srednjo izobrazbo (67% v Italiji in samo 25% na Poljskem). Poklicev nismo mogli
primerjati, vsi partnerji niso posredovali the podatkov.
2. Jezikovno ozadje anketiranih mater in očetov
Povprečni odstotek jezikov, ki jih govorijo starši tujci:
balkanski jeziki: 22%, angleščina: 11%, španščina:10% , arabščina: 8%, nemščina: 4%,
manj kot 3%: ruščina, azijski jeziki, somalijščina, kurdščina in poljščina. Prav tako vidimo,
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da 29% staršev govori večinski jezik svoje države kot materni jezik, verjetno zato, ker je na
Švedskem in Poljskem veliko mešanih družin, medtem ko v Italiji le 3% staršev tujcev
govori večinski jezik kot MJ. Opomba: v italijanskem vzorcu je bilo na primer 7 različnih
jezikov.
3. Jezikovne navade staršev tujcev
Na splošno 75% od 119 anketiranih staršev pogosto govori z otroki v MJ. Če
upoštevamo samo Italijo in Poljsko (razen Švedske), je 41% staršev izjavilo, da pogosto
govorijo z otrokom v jeziku države gostiteljice. Poleg tega je skupaj 33% anketiranih
staršev izjavilo, da svojemu otroku berejo v svojem MJ (le 2% v italijanskem vzorcu), 37%
pa jih bere svojemu otroku v jeziku države gostiteljice (40% Italijanski vzorec). Skupaj
41% staršev omogoča, da njihov otrok gleda videoposnetke v MJ, 62% jih raje gleda
videoposnetke v jeziku države gostiteljice (naprej JDG).
4. Mnenja staršev o učenju drugega jezika, ki ni njihov materni jezik, v zgodnjih letih
Izpostavimo lahko, da skupaj 57% staršev meni, da je pomembno, da otroci utrdijo svoj
materni jezik, preden se začnejo učiti drugega jezika. Podatki so naslednji: 75%
POLJSKA; 57% ŠVEDSKA; 40% ITALIJA (medtem ko jih 53% meni, da ni potrebno
utrditi MJ, preden so izpostavljeni drugemu jeziku). Upoštevat pa moramo, da je na
vprašanje: "Ali menite, da lahko krepitev jezika države gostiteljice negativno vpliva na
učenje maternega jezika pri otroku?": 83% staršev odgovorilo z NE.
5. Kako lahko starš spodbuja dvojezični razvoj svojega otroka
Izpostavimo lahko povprečje odgovorov vseh partnerjev: večina staršev je poudarila
dejstvo, da najboljši način za spodbujanje dvojezičnega razvoja njihovega otroka
predstavlja govorjenje maternega jezika doma (50%); sledi spodbujanje integracije z otroki
države gostiteljice (25%) in branje otroku v maternem jeziku (22%). Nazadnje 20%
anketirancev pravi, da je pomembno govoriti jezik države gostiteljice doma in otrokom
omogočiti gledanje videoposnetkov v JDG (15%).
Če povzamemo, smo ugotovili, da nekatere tuje družine želijo vzgajati dvojezične otroke in
jim dati možnost, da se naučijo svojega maternega jezika in jezika države gostiteljice.
Vendar pa precejšnjo skupino staršev tujcev skrbi, da bi lahko izpostavljenost dvema
jezikoma vplivala na proces splošnega jezikovnega razvoja in v širšem smislu celo njihov
kognitivni razvoj. Zato menimo, da bi moral biti pomemben cilj tega projekta zagotoviti
prave informacije o dvojezičnem razvoju, zlasti tistim staršem, ki niso dovolj ozaveščeni v
zvezi s tem.
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