
NADALJEVALNI TEČAJ 
SLOVENŠČINE 

            Nevija Muženič in Vanja Klančnik Kišasondi 
Osnovna šola Koper, 15. 11. 2013 



     Predstavljajte si, da ste zadolženi za pripravo in izvedbo   

12-urnega nadaljevalnega tečaja slovenščine za učence  

migrante.  

Skupino bo sestavljalo približno 15 otrok od prvega do  

devetega razreda iz različnih držav. Počitnice so 

preživeli v svojih domovinah. V preteklem šolskem letu 

so obiskovali različne osnovne šole v Sloveniji. 
 

“IZZIV“ 





3 KOKOSZ 



 

3 K- Kdo? Kdaj? Kje? 

   O- Od kod (kraj)?  

   K- Kako (način dela)? 

   O- Od kod (snov)? 

   S- S čim? 

   Z- Zakaj? 

 

3 KOKOSZ 
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Svoj/a med tujimi, tuj/a med svojimi … 





 

NADALJEVALNI TEČAJ SLOVENŠČINE  

 

  strnjena oblika tik pred ponovnim vstopom v šolo   

 „počitniška pozaba“ že usvojenega besedišča  

 „težek“ septembrski začetek      

  



OSNOVNI NAMEN NADALJEVALNEGA TEČAJA  

NI samo ponavljanje že usvojenih jezikovnih struktur; 

NI samo usvajanje novih znanj … 

PAČ PA TUDI ponovna vključitev v okolje;  

                       sprejetost pri sošolcih; 

                       spoznavanje med sabo; 

                       spoznavanje držav, iz katerih prihajajo;  



OSNOVNI NAMEN NADALJEVALNEGA TEČAJA  

   poslušanje, branje in gledanje prispevkov o Sloveniji;  
   pisanje krajših sestavkov o počitnicah in pričakovanjih v 
      novem šolskem letu; 
   pripovedovanje o prijateljstvu; 
   kviz;  
   gibanje, sprostitev, izdelek; 
   predstavitev v svojem maternem jeziku; 
   učenje besed svojega jezika drugih udeležencev 
      tečaja. 



OSNOVNI CILJ NADALJEVALNEGA TEČAJA  

 integracija učencev migrantov;  
(ohraniti prvine svojega porekla (jezik, kulturo), sprejeti 
jezik in kulturo okolja);  
 spodbujanje medkulturne zavesti.  
 
LE ZAVEDANJE LASTNE KULTURNE IDENTITETE 
OMOGOČA RAZUMEVANJE IN SPOŠTOVANJE 
DRUGIH KULTUR. 



VIZIJA 

 Nadaljevalni tečaji slovenščine za učence migrante tudi  
    po preteku statusa učenca tujca;  
 učenec sprejema nove učence migrante;  
 diferenciacija tečaja glede na predznanje in sposobnosti 

posameznih učencev migrantov. 



ČASOVNA RAZPOREDITEV TEČAJA 
8. 30                     POZDRAV V AVLI ŠOLE  (obe skupini) 

8.35                      1. UČNA URA 

9. 15                     ODMOR 

9.20–10.00           2. UČNA URA 

10.00–10.15         MALICA 

10.15.–10.30        REKREATIVNI ODMOR (druženje skupin) 

10.30–11.00         3. UČNA URA 

11.00                    POZDRAV V AVLI ŠOLE  (obe skupini) 

 

Z leti se je razporeditev prilagajalo.  

 

 

 



POHVALA UDELEŽENCEM TEČAJA 

 

POROČILO  



 
        ČAS ZA VAŠA  VPRAŠANJA … 

 
 
 
 
  



 
        ČAS ZA VAŠA  VPRAŠANJA … 

 
 
 
 
  


