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Spodbujanje otrokovega pripovedovanja v večjezičnem in večkulturnem 

okolju 

 

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

kulturnih sprememb, kar se kaže tudi v migracijskih procesih, ki so povzročili 

spremembe v jezikovnih in kulturnih zemljevidih dežel, in to ne le začasno, temveč 

dolgoročno. Priseljenci so prinesli s seboj nove jezike in vnesli večjo stopnjo kulturne 

raznolikosti, kot jo je Evropa poznala kdaj koli doslej. Pri tem pa je potrebno 

poudariti že zgodovinsko kulturno raznolikost Evrope, ki jo zaznamujejo številne 

etnične manjšine s svojo kulturo, torej nazori, vrednotami, navadami, normami, 

verstvi, jeziki in pravili vedenja, ki so last nekega naroda. Če želimo večkulturnost 

narediti medkulturno, se moramo posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja, 

spoštovanja in sprejemanja različnih kultur in jezikov že v zgodnjem otroštvu, kar je 

tudi eden izmed temeljev medkulturne vzgoje. 

Kultura pa je neločljivo povezana z jezikom. Jezik sporoča pomen, ki ga določa neka 

kultura. S tem, ko se učimo jezika, hkrati spoznavamo tudi kulturno ozadje tega 

jezika. Za uspešno sporazumevanje torej nista dovolj le slovnično znanje in 

sporazumevalna zmožnost, ampak je nujno usvojiti tudi medkulturno znanje. 

V večjezičnem in večkulturnem okolju otrok spoznava drugi/tuji jezik tako doma kot 

zunaj njega. Spodbude za njegovo rabo pridobiva iz neposrednega okolja. Te so lahko 

enako močne in pogoste ali šibkejše in manj pogoste kot spodbude za rabo 

materinščine (Čok, 1999: 115). 
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Odnos otroka do kulture v okolju oblikujejo najprej družina, šele nato družba in 

kasneje šola, ki v postopkih opazovanja, primerjanja in vrednotenja v otrokovi zavesti 

gradi uravnovešen in zdrav odnos do stičnih kulturnih in jezikovnih odnosov. 

Uspešnost usvajanja drugega jezika v vrtcu in šoli je v veliki meri odvisna od 

družbene motivacije (prav tam, 1999: 115), torej od položaja, ki ga imata jezik in 

kultura v družini in družbi.  

Številni učitelji tujih jezikov in strokovnjaki na področju medkulturnosti vedo, da 

jezik, ki ga govorimo, omogoča določene zaznave sveta, hkrati pa zavira druge. 

Če nismo ustrezno pripravljeni na sprejemanje stvarnosti, ki je drugačna od naše, 

se nam lahko zgodi, da doživljamo resničnost drugih kot zgrešeno, saj se ne 

zavedamo omejenosti svoje vizije sveta (Zudič Antonič, 2008: 17). 

Kako v večjezični in večkulturni jezikovni situaciji razvijati pripovedovanje, 

govorno dejavnost, ki jo v celoti povezujemo z razumevanjem ter izražanjem ne 

glede na kontekst, v katerem besedilo nastaja in pomeni tvoriti besedila, ki nam 

govorijo o nečem, kar se v določenem logičnem zaporedju dogaja v času in 

prostoru? 

Poslušanje in pripovedovanje zgodb sta kulturno pogojeni dejavnosti. Tako kot 

se otrok seznanja/usvaja/uči jezika, tako se seznanja/usvaja/razvija tudi 

pripovedovalno shemo in s tem tudi lastno/drugo kulturo. Skozi zgodbo, ki je 

odsev neke kulture, otrok razmišlja o (lastni/drugi) kulturi ter pridobiva in 

izraža izkušnje v zvezi z njo. 

Otrok, ki že od rojstva govori jezik vrtca/šole, ki ga/jo obiskuje, razvija 

pripovedovalno shemo v ciljnem jeziku sočasno ali simultano in s tem usvaja tudi 

kulturne razsežnosti ciljnega jezika. Tisti pa, ki večjezičnost razvija zaporedno ali 

sukcesivno, lastno pripovedovalno shemo že razvija v maternem jeziku in 

sukcesivno ali zaporedno pridobiva pripovedovalno shemo v ciljnem jeziku, z njo 

pa tudi kulturne razsežnosti ciljnega/drugega jezika. Tako kot pri razvijanju 

sporazumevalne zmožnosti moramo otroku ponuditi dovolj časa, da bo razvil 

pripovedovalno shemo v drugem jeziku. V prvi vrsti je pomembno, da mu tako 

kot pri seznanjanju z jezikom omogočimo, da usvoji melodijo novega jezika, 
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čim bolj razvije poimenovalno zmožnost, zbira besede, se z njimi igra in jih 

postavlja v svoj vrednostni sistem. 

Besedila, ki jih otrok posluša in pripoveduje v tem obdobju, so preprosta, 

razumljiva, prijetna, igriva. Dejavnosti potekajo preko igre in vedno z vizualno 

ter zvočno spodbudo. Predvsem je pomembno, da sta otrok in učitelj/vzgojitelj 

ves čas v sporočanjski interakciji in da se otroku ponudi čim več priložnosti za 

govorno nastopanje.  

M. Brumen (2004: 7), ki se ukvarja s pridobivanjem drugega jezika v otroštvu, 

meni, da gre pri otrocih, ki se seznanjajo/učijo novega jezika, za celostno 

pridobivanje vrste novih vedenj in spoznanj: spoznavanje glasovne podobe 

drugega/tujega jezika, ugotavljanje pomena drugače zvenečih besed, opazovanje 

podobnosti v pravilih njihove rabe, ugotavljanje razlik in podobnosti v 

vedenjskih vzorcih sporočanja, postopno prehajanje k zavestnemu urjenju 

jezikovnih struktur tujega jezika, primerjanje jezikovne norme obeh jezikov 

(prvega in tujega) ter urejanje v jezikovni sistem. Temu primerne morajo biti po 

M. Brumen (prav tam) tudi metode, spodbude in tehnike poučevanja, ki 

vsebujejo številne igre (posnemovalne, raziskovalne, domišljijske, simbolične), 

rabo in urjenje jezikovnih struktur v sporočanjskem kontekstu (govor, petje, 

recitiranje, ritmiziranje, igranje vlog), spodbujanje tvorbe besedil po vzorcu1 

(ang. pattern drill/practice), dopolnjevanje, razvrščanje in povezovanje 

jezikovnih struktur (sheme, utrjevalne tabele), nebesedni odziv (ples, gib, 

risanje, likovno oblikovanje. 

T. Taeschner (2002) pa navaja, da četudi je prav med igro lažje vzpostaviti dober 

komunikacijski odnos, igra ni tisti element, ki v otroku vzpodbudi proces usvajanja 

jezika. Če otroci nimajo možnosti interakcije v jeziku, ki se ga učijo, in za to ni 

pogojev (odnosnosnih, prostorskih, časovnih, stičnih), se jezika ne bodo naučili. 

Stimulativno literarnoestetsko okolje v okviru organiziranega vzgojno-

varstvenega in vzgojno-izobraževalnega dela, torej namensko redno in 

                                                        
1
 Na tak način si otrok gradi pripovedovalno shemo tudi v drugem/tujem jeziku. 
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sistematično branje ter pripovedovanje kakovostne otroške literature v 

predšolskem in šolskem obdobju, bistveno prispevata k oblikovanju popolnejše 

sporazumevalne zmožnosti in pripovedovalne sheme otrok, tudi v večjezičnem 

in večkulturnem okolju. 

Spreminjajoča se podoba Evrope, novi sociokulturni motivi, povezani z 

evropskimi integracijskimi procesi, in sodobna psiholingvistična spoznanja 

utirajo pot posodobljenim pristopom zgodnjega učenja tako materinščine kot 

drugih jezikov. Teoretična spoznanja razvojne psihologije podpirajo didaktične 

inovacije poučevanja, ki so še posebej učinkovite, če jim je izobraževalna 

institucija naklonjena. Bistveno je, da spodbujajo motivacijo za učenje, socialno 

interakcijo, življenjskost in uporabnost učnih vsebin. Seveda je za zgodnje učenje 

jezikov pomembno prepletanje različnih dejavnosti, kot so ritmično-gibalne, 

grafomotorične, spoznavne, govorne in domišljijske dejavnosti (Medved Udovič, 

2007: 33). 
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