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Jeziki štejejo – Languages matter 
 
O projektu Jeziki štejejo  
 

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki 
podpirajo in kateri zavirajo ustvarjaje podpornega 
učnega okolja za razvoj raznojezičnosti  v slovenskem 
šolskem prostoru.  
Projekt namenja posebno pozornost manj 

razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom 
priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (npr. 
latinščina, grščina). Na podlagi analiz vsakdanjih raznojezičnih praks, bi nastale smernice, ki bi 
pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti 
naklonjeni in njenemu razvoju spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu 
pridobili jezikovno izkaznico.  
 

Vir: spletna stran ''Jeziki štejejo'': http://www.jeziki-stejejo.si/o-projektu-2/o-projektu/ 
 
O projektu ''Jeziki štejejo'' v Vrtcu Ciciban Sevnica 
 
V preteklem šolskem leti 2019/2020, je bil ustvarjen lik ''Gospodične Petre iz Nemčije'' (Fräulein 
Petra aus Deutschland besucht dem Kindergarten Ciciban Sevnica), katerega kot animacijski lik 
dejavnosti projekta izvaja vzgojiteljica Petra Trlep (koordinatorka projekta). Otrokom je preko 
animacije in preko igre približan nemški jezik. Otroci se spoznajo z rabo nemških besed za 
vsakdanjo uporabo na zabaven, zanimiv in pester način, ki pri otrocih spodbuja domišljijo, 
ustvarjalnost, čustva in otrokovo lastno aktivnost. Vsebine dejavnosti nemškega jezika izhajajo 
iz vsakdanjega življenja otrok (npr. pozdravi, števila, barve, družina …). Otroci spoznavajo jezik 
preko pravljic, pesmic, gibalnih in didaktičnih iger, preko multimedijskih predstavitev ter preko 
likovnega, plesnega in glasbenega izražanja. Projekt se izvaja v večji meri v oddelkih drugega 
starostnega obdobja skozi celotno šolsko leto. V manjši meri pa so v projekt vključeni tudi otroci 
prvega starostnega obdobja.  
 
V šolskem letu 2020/2010 nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti v nemškem jeziku v okviru 
projekta Jeziki Štejejo. Koordinatorica projekta kot animacijski lik še vedno sodelujejo z 
strokovnimi delavkami vrtca in obiskuje oddelke otrok.  
 

GLOBALNI CILJI PROJEKTA NA NOVIJU VRTCA: 

• Jezik kot objekt igre.  

• Zavedanje obstoja drugih jezikov in drugih kultur.  

• Spodbujanje jezikovne zmožnosti (npr. besednjak, artikulacija, komunikacija).  

• Poslušanje, razumevanje, doživljanje in uporaba jezika. 
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CILJI PROJEKTA: 

• Spoznavanje in učenje nemškega jezika. 

• Dejavnosti nemškega jezika se povezujejo z vsakdanjim življenjem vrtca in oddelkov (tako 
otrok, kot tudi njihovih staršev in strokovnih delavcev vrtca).  

• Otrok se spoznava z jezikom preko igre s pomočjo kurikularnih področij.  

• Pridobivanje posluha in (z)možnost rabe nemškega jezika.  

• Vodilni cilj pa je pri otrocih vzbuditi interes za spoznavanje in ''učenje'' nemškega jezika. 
 

 
Obisk animacijskega lika ''Gospodična Petra'' v oddelku Vrtca Ciciban Sevnica (enota Boštanj) in 
izvajanje dejavnosti v nemškem jeziku preko igre. 
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Obisk animacijskega lika ''Gospodična Petra'' v oddelku in izvajanje dejavnosti v nemškem jeziku 
preko igre. 
 

Zapis pripravila: Petra Trlep (vzgojiteljica in koordinatorka projekta JeŠT). 
 
 
 


