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IZZIV“

• izvedba 12-urnega nadaljevalnega tečaja slovenščine za učence 
priseljence,

• v skupini je približno 15 otrok od prvega do devetega razreda iz različnih 
držav,

• počitnice so preživeli v svojih domovinah, 
• kako med šolskim letom sodelovati s starši učencev priseljencev,
• katere cilje, teme, dejavnosti izbrati. 



POGOSTA VPRAŠANJA

UDELEŽENCI?                          IZVAJALCI?  

PROSTOR?                                                             ČAS IZVAJANJA?

NAČIN DELA?

MATERIALI, TEHNOLOGIJA?                    ZAKAJ?                                                   



NAMEN NADALJEVALNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE

• NI samo ponavljanje že usvojenih jezikovnih struktur,

• NI samo usvajanje novih znanj,

• PAČ PA TUDI ponovna vključitev v okolje, spoznavanje, sprejetost pri sošolcih.

• DEJAVNOSTI: 

 predstavitev v svojem maternem jeziku,

 pisanje krajših sestavkov o počitnicah in pričakovanjih v novem šolskem letu,

 poslušanje, branje in gledanje prispevkov o Sloveniji,

 pripovedovanje, igre, zapisi o prijateljstvu,

 kviz,

 gibanje, sprostitev, izdelek,

 učenje besed svojega jezika drugih udeležencev tečaja,

• ZAKLJUČEK: pohvala, poročilo



OSNOVNI CILJ NADALJEVALNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE

 integracija učencev priseljencev;

 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.



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)
10.30–11.15         3. UČNA URA
11.00                    POZDRAV V AVLI ŠOLE  (obe skupini)

Z leti se je razporeditev prilagajalo in strnilo po štiri ure dnevno. 



DELO Z UČENCI PRISELJENCI
• vodenje nadaljevalnega tečaja v avgustu (12 ur),

• učenci priseljenci v razredu, 

• učne ure z učenci priseljenci, 

• sodelovanje na medkulturnih delavnicah, 

• med letom posegam po različnih dejavnostih; veliko se pogovarjamo o državah, iz katerih so prišli, 
primerjamo besede teh držav, spoznavamo glasbo, pesmi, pojemo, plešemo, izdelujemo, 
odkrivamo različne kulture, spoznavamo različno kulturo pozdravljanja, praznikov, sodelujemo na 
različnih prireditvah. 

Naša vrata so odprta. Učimo se od drugih in omogočamo, da se drugi pri nas učijo. 



KAKO?                        POHVALA
- SPOZNAVANJE

- SODELOVANJE

- DRUŽENJE

- IGRIVO

- SPROŠČENO

- ZABAVNO

- SPREJETO

- V SVOJEM JEZIKU

- NA PROSTEM

- IZKUSTVENO

 

LAHKO STE PONOSNI NA SVOJEGA 

OTROKA … 

Ime in priimek  
 

SE JE UDELEŽIL 

12-URNEGA NADALJEVALNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE 

 

V MESECU AVGUSTU  

 

NA 

 

OSNOVNI ŠOLI KOPER 

 
IN TAKO UTRDIL SVOJE ZNANJE. 

 

 

 

 

 

 

SKUPNA FOTOGRAFIJA 
 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 28. 8. 2015                                                       UČITELJICA NEVIJA 



DELAVNICE ZA STARŠE
• aktivnosti, tematsko načrtovane in namenjene krepitvi odnosov med družinami otrok 

priseljencev,

• spodbujajo sodelovanje med družinami otrok priseljencev in družinami drugih otrok iz šole, 
(spoznavanje običajev, navad, jedi, učenje jezika …),

• omogočajo druženje in razvijanje medkulturnosti ob različnih delavnicah s tematsko vsebino kot 
so: Jabolka so pisana, Iskrice v očeh, Ptice že pojejo in V poletni dan …),

• nudijo konkretno pomoč staršem in otrokom za lažje/uspešnejše vključevanje

• ponujajo priložnosti za korak k tesnejšemu sodelovanju med šolo in domom, med starši, otroki in 
učitelji,

• pripomorejo k razumevanju,  sprejemanju in razvijanju medkulturnosti med učenci, starši in 
zaposlenimi. 



DOGOVARJANJE  PRED IZVEDBO

- VKLJUČENI UČENCI, STARŠI, NOSILCI DEJAVNOSTI, VODSTVO

- KOMUNIKACIJA Z UDELEŽENCI DELAVNIC 

- USTREZNOST ČASA IN PROSTORA

- UREDITEV PROSTORA

- MATERIALI, PRIPOMOČKI, TEHNOLOGIJA



PRIMER  VABILA

Datum:

Številka:

Staršem in skrbnikom učencev

Zadeva: Vabilo na novoletno delavnico

Spoštovani starši in skrbniki,

vabimo Vas, da se skupaj z vašim otrokom udeležite novoletne delavnice 

»Iskrica v očeh«, na kateri se bomo ob prijetnem druženju bolje spoznali in 

skupaj z otroki oblikovali novoletni izdelek.

Dobimo se v sredo, 10. 12. 2014, ob 15.00 uri v avli šole.

Veselimo se srečanja z vami.

Učiteljice:                                                           Ravnatelj: 



PRIMER PRIJAVNICE

PRIJAVNICA 

Prosimo Vas, da zaradi lažje organizacije izpolnite spodnjo prijavnico in 
jo vrnete učiteljicam do ponedeljka, 8. 12. 2014. 

Starši/skrbniki učenca/-ke ________________   iz   _________  razreda

potrjujemo udeležbo na novoletni delavnici.

Podpis staršev: _______________



PRIMER SOGLASJA

Soglasje staršev ali skrbnikov

Podpisani starš/skrbnik _____________________________________ 
dovoljujem, da se fotografije in posnetki, ki bodo nastali na delavnici in 
na katerih bova z otrokom ____________________________________

uporabljajo za potrebe _____________ (ime šole).

Datum:_______________ Podpis staršev/skrbnikov: _______________



PRIMERI DELAVNICE
ISKRICE V OČEH

Udeleženci:

• razvijajo sporazumevalne zmožnosti,

• doživljajo in spoznavajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje 
(kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen,

• spoznavajo, da imamo v Sloveniji vrsto praznikov (tako lokalnih kot nacionalnih) in dela 
prostih dni,

• spoznavajo različne praznike, povezane s kulturo, z versko in državotvorno tradicijo,

• širijo spoznanja o različnih praznovanjih,

• razvijajo strpen odnos do drugih in drugačnih.



• Prostor: učilnica; mize so postavljene v polkrog

• Pripomočki: DAS-masa, modelirke, različni predmeti za odtiskovanje 
vzorcev, čajne svečke, plastične podloge

• Trajanje: 2 šolski uri

• Izvedba delavnice:
• PREDNOVOLETNI ČAS, PREDMETI,  POVEZANE Z NOVOLETNIM PRAZNOVANJEM 

• POZDRAV IN PREDSTAVITEV  NAMENA DELAVNICE

• V SVOJEM JEZIKU SE PREDSTAVIJO OTROCI IN STARŠI 

• POGOVOR O PRAZNIKIH V SLOVENIJI IN PRI NJIH DOMA

• DEMONSTRACIJA IZDELOVANJA SVEČNIKA IZ DAS-MASE

• STARŠI SKUPAJ Z OTROKI OBLIKUJEJO SVEČNIK, KI GA NA KONCU ODNESEJO DOMOV

• PRIŽGEMO SVEČKO .

• VOŠČIMO IN SI IZRAZIMO ŽELJE



NAPOTKI IZVAJALCU

• Izvajalec poskrbi za prijetno vzdušje in počutje udeležencev. 

• Med pogovorom preverja razumevanje sporočil. 

• Udeležence povabi k sodelovanju v pogovoru, vendar ne vztraja, če 
tega ne želijo. 

• Med oblikovanjem izdelka opazuje udeležence in jim po potrebi 
priskoči na pomoč. 

• Priporočljivo je, da so na delavnico povabljeni tudi starši in otroci, ki 
že delno razumejo slovenski jezik in pomagajo pri prevajanju v druge 
jezike. 



VIZIJA

Nadaljevalni tečaji slovenščine za učence priseljence tudi 

po preteku statusa učenca priseljenca; 

 učenec sprejema nove učence priseljence; 

 diferenciacija tečaja glede na predznanje in sposobnosti 
posameznih učencev priseljencev,

 širjenje oblik sodelovanja. 

PRIŽGIMO ISKRICO V OČEH

IN Z ISRICO V OČEH ŠIRIMO NASMEH



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.


