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Dobro je vedeti:

Učencu priseljencu zagotovimo varno okolje in podporo vseh učencev in zaposlenih 
na šoli.

Razkažemo mu šolske prostore in razložimo pomen napisov in oznak na vratih.

Nudimo mu intenzivno učenje slovenščine in učno pomoč v razredu ali izven 
oddelka.

Spodbujamo ga, da govori v novem jeziku, in hkrati spoštujemo in dopuščamo 
možnost, da je tiho, ker ne pozna jezika.

Izberemo mu sošolca - tutorja. 



Razložimo mu, kaj pomenijo oznake in poimenovanja za šolske predmete in kako 
brati urnik. 

V sodelovanju z učencem in s starši pripravimo individualni program s potrebnimi 
prilagoditvami pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja.

Pri učencu razvijamo njegova močna področja. 

Pomagamo mu pri vključevanju v interesne dejavnosti v šoli in lokalnem okolju.
Dajemo mu priložnosti, da govori v maternem jeziku in nam  predstavi svojo 
kulturo, navade in običaje. 

Izrazimo interes za otroka, za njegovo »zgodbo«. 

Vključimo tudi otrokove starše. 





Uvajalnica
Formalnosti pred vključitvijo v uvajalnico (dopisi staršem, skrbnikom, prijavnica s 
soglasjem).

Namenjena sprejemu in uvajanju otrok in njihovih staršev v šolski prostor, novo 
okolje (vključevanje otrok in staršev). 

Obsega 20-urni program. 

Občutek varnosti in sprejetosti – pomembna dejavnika za uspešnejše vključevanje. 

Učenci in njihovi starši spoznajo šolo in učitelje-prednost v tem, da je uvajalnica na 
šoli, ki jo bo obiskoval učenec priseljenec. 



Glede na število otrok, njihovo starost in poznavanje slovenščine izvajalci oblikujejo 
učne skupine. 

Mlajši otroci potrebujejo drugačne oblike in metode dela od starejših vrstnikov. 

Gre za učenje jezika skozi igro.

Učenci drugega in tretjega VIO spoznavajo komunikacijske vzorce za osnovno 
sporazumevanje v slovenščini in usvajajo besedišče ob učnem gradivu ter izbranih 
umetnostnih in neumetnostnih besedilih.

V uvajalnici so lahko otroci in starši, ki poznajo jezik otrok priseljencev  kot 
pomočniki in prevajalci. 

Vzporedno poteka tečaj slovenščine za starše in nadaljevalni tečaj.



Nadaljevalnica

Intenzivni tečaj slovenščine.

Učna pomoč.

Dopolnilni pouk.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Interesne in druge dejavnosti v programu šole.

Vključevanje v aktivnosti lokalnega okolja.

Delavnice za razvijanje medkulturnosti.

Nadaljevalni tečaj slovenščine.

Dopolnilni pouk maternega jezika in kulture.



Program „Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja“ (SIMS)

Neposredne vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi 
družinami:

• Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«,

• individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli ter 
pedagoška pogodba za dijake priseljence,

• nadaljevalni tečaji slovenščine,

• učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev,

• dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev,

• učenje slovenščine kot drugega jezika,



• podpora pri učenju,

• delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih,

• prostovoljstvo med nami,

• roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli/v našem vrtcu,

• medkulturno druženje otrok in staršev,

• prostočasne in počitniške priložnosti,

• učitelj zaupnik,



• interaktivna šola slovenščine,

• program »Ulični nogomet«,

• šolske prireditve in dogodki za krepitev medkulturnosti,

• pobuda »Moj košček za mir«,

• razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega 
prebivalstva.



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


