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Manjšinski, regionalni in 

drugače izpostavljeni jeziki 

― lažni miti in nova znanstvena odkritja

Izobraževalni program

Slovenščina kot učni jezik Slovenščina kot učni jezik Slovenščina kot učni jezik Slovenščina kot učni jezik 

na območju italijanskona območju italijanskona območju italijanskona območju italijansko----slovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanja



Kaj je kaj in kdo je kdo?

Manjšinski jezik: vsak jezik, ki ga uporablja neka skupnost govorcev, 

ki je v določenem prosotru/kontekstu manjšinska

Nacionalni 

manjšinski jezik:

jezik, ki je v določenem prostoru/kontekstu 

manjšinski, v drugem prostoru/kontekstu pa 

nacionalni/uradni/državni jezik države/regije

Regionalni 

manjšinski jezik:

jezik, ki ga uporablja avtohtona skupnost govorcev 

nekega prostora (npr. regije), ni pa državni jezik

Migrantski 

manjšinski jezik:

jezik, ki ga uporablja skupnost govorcev, ki se je na 

določeno območje preselila v roku zadnjih treh 

generacij

http://www.smejse.it/slovarcek-pojmov/



Jeziki manjšin: lažni miti

http://www.smejse.it/lazni-miti/



Kaj so dokazale sodobne raziskave?

� Primarni sporazumevalni kod pripadnikov manjšin je po navadi večinski jezik

� Najpogostejša oblika dvojezičnosti je nesorazmerna oz. neuravnotežena 

dvojezičnost

� Izpostavljenost jeziku: ne nujno samo „pravilna“ oz. knjižna raba

� Od stopnje znanja 0 (popoln začetnik) do stopnje znanja C2 (≈ J1) = 600 ur pouka

na ravni tJ (= 7 let x 8 mesecev x 3 ure/teden)

� Dediščinski jezik: „okrnjen“ sporazumevalni kod manjših skupnosti (folklorizacija)

� Mešanice, narečja, preklapljanje … ne kvarijo in ne ogrožajo jezika, pod pogojem, 

da ne postanejo edini kod manjšinskega jezika, ki ga skupnost še pozna.

http://www.smejse.it/slovarcek-pojmov/

http://www.smejse.it/2017/05/10/kaj-je-jezikovna-izpostavljenost/



Primer nove paradigme: diglosija

Stara, klasična diglosija (20. stoletje) 

Nova, inverzna diglosija (21. stoletje) 

Poznavanje samo „nižje“ (L), ne pa tudi „višjih“ (H) zavrsti manjšinskega jezika, ker:

• govorci ne obiskujejo pouka v manjšinskem jeziku;

• govorci nimajo dostopa do medijev v manjšinskem jeziku;

• govorci manjšinskega jezika ne uporabljajo v odnosu z javno upravo.

Poznavanje samo „višjih“ (H), ne pa tudi „nižjih“ (L) zavrsti manjšinskega jezika, ker:

• govorci uporabljajo jezik samo v šoli / v formalnih okoliščinah;

• govorci nimajo stika z nelokalnimi pogovornimi različicami jezika;

• govorci ne uporabljajo novih medijev in tehnologije v manjšinskem jeziku.



Vaja:Vaja:Vaja:Vaja:

Kateri jezik je pri vas dominanten?Kateri jezik je pri vas dominanten?Kateri jezik je pri vas dominanten?Kateri jezik je pri vas dominanten?



Kateri jezik je „dominanten“?Kateri jezik je „dominanten“?Kateri jezik je „dominanten“?Kateri jezik je „dominanten“?



Kaj so pokazale raziskave 

pri drugih manjšinah? /1

• Govorci jezik uporabljamo, če poznamo dovolj besed dovolj besed dovolj besed dovolj besed (vsaj 7.000 besednih 

družin); sicer jezik opuščamo oz. ga uporabljamo samo »za zaprtimi vrati«.

• Govorci jezik usvajamo, če smo prisiljeni če smo prisiljeni če smo prisiljeni če smo prisiljeni (potreba, nuja > možnost).

• Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami vodi v opuščanje jezika, 

manjšanje skupnosti govorcev in v t.i. jezikovni secesionizem (separatizem); raba 

(»ohranjanje«) jezika se zagotovi, če govorci poznajo več lokalnih in nelokalnih 

zvrsti.

• Visok položaj jezika (npr. zaščitazaščitazaščitazaščita) in pozitivna percepcija nista dovolj pozitivna percepcija nista dovolj pozitivna percepcija nista dovolj pozitivna percepcija nista dovolj za uspešno 

razvijanje jezikovnih veščin in ne zagotavljata visoke sporazumevalne zmožnosti 

govorcev.



Kaj so pokazale raziskave 

pri drugih manjšinah? /2

• Ne glede na kakovost pouka je učenje jezikaučenje jezikaučenje jezikaučenje jezika samo/predvsem v šoli samo/predvsem v šoli samo/predvsem v šoli samo/predvsem v šoli bistveno 

manj učinkovito kot spontano usvajanje jezika.

• IzpostavljenostIzpostavljenostIzpostavljenostIzpostavljenost mora biti stalna, dosledna in predvsem raznolika (lokalna in 

nelokalna, formalna in neformalna raba jezika), predvsem na ravni 

pogovornega jezika.

• Manjšinske šole oz. tečaji manjšinskega jezika ne morejo nuditi popolne ne morejo nuditi popolne ne morejo nuditi popolne ne morejo nuditi popolne 

potopitvepotopitvepotopitvepotopitve (ključni pogoj: da govorci, s katerimi prihaja v stik učeči, ne poznajo 

njegovega primarnega/dominantnega jezika); pač pa lahko šole in tečaji ključno 

prispevajo k pozitivnemu odnosu govorcev do manjšinskega jezika.

http://www.smejse.it/lazni-miti/

http://www.smejse.it/2017/10/30/popolna-potopitev/



Status-symbol ali … symbol-status?



JEZIK: JEZIK: JEZIK: JEZIK: 

kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?

− inovacija  < tradicija

− sedanjost, prihodnost < preteklost 

− razvijanje, promocija < ohranjanje

− dinamičnost, spreminjanje     <   statičnost

− mnogoterost, raznolikost <    enovitost, 

enotnost

− … … … … … …

http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-

PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2077/RIG_77_final_2.pdf



JEZIK ≡ SIMBOL

↓

dediščinski jezik 

»heritage language«

okamnitev (fossilization), oslabitev (attrition), zamenjava jezika (shift) 

≠ izguba, smrt jezika

odnos govorcev do jezika (attitudes):

visoko vrednotenje, ljubezen, ponos.



Jeziki manjšin: razlike

Avtohtone (narodne) manjšine, 
npr. Slo v ITA

Etnične manjšine = skupnosti
migrantov

Zakonska zaščita na individualni in kolektivni 

ravni; zakonsko regulirana vidna 

dvojezičnost; možnost rabe mJ v 

odnosih z javno upravo …

na individualni ravni; vidna 

dvojezičnost NI zakonsko 

regulirana; NI možnosti rabe 

mJ v odnosih z j. upravo …

Šolanje mJ je učni jezik; enojezične in 

dvojezične državne šole

mJ ni učni jezik; mJ mogoče 

kot predmet; dodatno izobr.?

Mediji in druge 
ustanove

mediji (tudi) v mJ; sistemsko 

financiranje iz javnih virov

brez sistemskega financiranja 

iz javnih virov

Usvajanje spontano v družini; zgodnje 

usvajanje; iz okolja? + šolanje

spontano v družini; zgodnje 

usvajanje; iz okolja? - šolanje

Stiki z okoljem, kjer 
je mJ primaren / 
dominanten

SLO: +/-

(možnost/nuja, potreba; koliko/

kako pogosto, kako raznoliko …)

razl. države/dežele: +/-

(možnost/nuja; koliko/ kako 

pogosto, kako raznoliko …)



Jeziki manjšin: podobnosti

Avtohtone (narodne) manjšine, 
npr. Slovenci v ITA

Etnične manjšine = skupnosti
migrantov (npr. Ita v DEU)

Okamnitev DA (zemljepis, sluga, špičalo …) DA (canottiera ≠ top; 

merenda ≠ snack …)

Oslabitev (→ npr. 
hibridizacija)

DA (→ condividjerat, dat 

amicizio, klikjerat mi piace …)

DA (→ lui si è già anmeldito 

al corso …)

Kompenzacijske 
strategije

DA (vzporedni standard, kalki, 

lažni prijatelji …)

DA

Zamenjava jezika
(koda)

DA DA

Uporaba mJ samo v 
dol. (obrednih?) 
okoliščinah

DA DA



Vaja:Vaja:Vaja:Vaja:

Kako daleč smo na poti Kako daleč smo na poti Kako daleč smo na poti Kako daleč smo na poti 

do dediščinskega jezika?do dediščinskega jezika?do dediščinskega jezika?do dediščinskega jezika?



preteklostpreteklostpreteklostpreteklost … … sedanjostsedanjostsedanjostsedanjost … … prihodnostprihodnostprihodnostprihodnost

nelokalnonelokalnonelokalnonelokalno

(Slovenija, 

drugi zamejci 

in zdomci)

(zamejstvo) 

lokalnolokalnolokalnolokalno

(vas, mesto)

Razvrščanje vsebin pri pouku slovenščineRazvrščanje vsebin pri pouku slovenščineRazvrščanje vsebin pri pouku slovenščineRazvrščanje vsebin pri pouku slovenščine

glede na prostor in časglede na prostor in časglede na prostor in časglede na prostor in čas



preteklostpreteklostpreteklostpreteklost … … sedanjostsedanjostsedanjostsedanjost … … prihodnostprihodnostprihodnostprihodnost

nelokalnonelokalnonelokalnonelokalno

(Slovenija, 

drugi zamejci 

in zdomci)

(zamejstvo) 

lokalnolokalnolokalnolokalno

(vas, mesto)

Razvrščanje vsebin pri pouku slovenščine

glede na prostor in čas –

primer uravnotežene distribucijeprimer uravnotežene distribucijeprimer uravnotežene distribucijeprimer uravnotežene distribucije



preteklostpreteklostpreteklostpreteklost … … sedanjostsedanjostsedanjostsedanjost … … prihodnostprihodnostprihodnostprihodnost

nelokalnonelokalnonelokalnonelokalno

(Slovenija, 

drugi zamejci 

in zdomci)

(zamejstvo) 

lokalnolokalnolokalnolokalno

(vas, mesto)

Razvrščanje vsebin pri pouku slovenščine

glede na prostor in čas –

primer neuravnotežene distribucijeprimer neuravnotežene distribucijeprimer neuravnotežene distribucijeprimer neuravnotežene distribucije



m.grgic@slori.org

Vprašanja, ideje, predlogi …?Vprašanja, ideje, predlogi …?Vprašanja, ideje, predlogi …?Vprašanja, ideje, predlogi …?


