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• TEŽAVA  

Starši dijakov priseljencev se ne odzivajo na povabila na roditeljske 
sestanke. 

• IZZIV  

Kako prepričati, motivirati starše, da si vzamejo čas in pridejo v šolo?



IDEJA

Pripravimo nastop dijakov priseljencev in starši bodo verjetno prišli 

pogledat svoje otroke, kako nastopajo. 



• Priprava programa (20 minut). 

• Dijaki predstavijo vsebine, ki so se jih naučili na tečaju slovenščine. 

• Vsak dijak nastopa vsaj 3x. 



PRVIČ RODITELJSKI SESTANEK MALO DRUGAČE -
PROGAM – KAJ?

Dijak povezovalec in prevajalec

- Predstavitev  (jaz)
Un jam Natalija.  Jam profesoreš.   Mesoj ndznsit sloveništ. 

Sem Natalija. Sem profesorica in učim dijake slovenščino. 

- Teme in besedišče 
• števila.:    ALUSH     ena, dve, tri, osemdeset, 1293, ..….

• barve: ALBION    rumeno sonce, rdeče srce, zelena trava, rjava čokolada

• živali: ALI muca, krava, žirafa, slon, opica, miš

• hrana: ALBERT  juha, solata, meso, kruh, mleko

• navodila: ARTA   vstani, ugasni luč, zapri okno, pridi k tabli

• vozila:     ALBERITA    avtobus, avto, vlak, kolo, motor, traktor, bager

• hiša:      ESMER   kuhinja, otroška soba, dnevna soba, postelja, miza.



- Dialogi: pri zdravniku, v lekarni, na cesti, v restavraciji, na avtobusni 
postaji

- Šolska torba

- Pladenj za kosilo

- Opisi živali Vrečka živali (konkreten primer)

- Rojstni dan (slovenska in albanska pesem)

- Deli telesa



Predstavitev držav:
Slovenija in Kosovo



• Pesmi o mami

Dijaki zapojejo pesem: Jaz pa grem na zeleno travco…

Dijaki preberejo dve pesmi v slovenskem jeziku.

Eno pesem o mami preberejo v albanskem jeziku.



• Svečnik  - za mamo

• Delavnica – slikanje na steklo 



• Kje? – šolska knjižnica

• Kdaj?– pozno popoldne

• Zatemnjeno, lučke, svečniki

• Potica 



• Prevajalke (dijakinje)

• Ravnateljica šole, organizatorka praktičnega usposabljanja z delom, 
svetovalna delavka (splošne informacije za starše, praksa, pogoji 
napredovanja,…)

• Individualni pogovori z razrednikom skupaj s prevajalko. 

• Predstavitev pred celotnim učiteljskim zborom.

• Razred !!



DRUGI RODITELJSKI SESTANEK MALO DRUGAČE

• Podobno kot prvi roditeljski sestanek

• Dodan dialog: Delodajalec in kandidat za delovno mesto v trgovini

• Profesorica glasbe



TRETJI RODITELJSKI SESTANEK MALO DRUGAČE

• Celotni razred – dijaki slovenske in albanske narodnosti

• Starši celotnega razreda

• Program (Pozdrav v obeh jezikih, predstavitev sebe,…)

• Prispevek za javnost

• Medkulturnost, sodelovanje, sobivanje, enakost, prijateljstvo.



• Veliko časa (program, vaja, prostor, organizacija)

• Veliko energije (težko razložiti potek nastopa zaradi neznanja jezika)

• Veliko težav (način nastopanja, govor) 

• SE SPLAČA. Zadovoljstvo.
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UPORABA MOBILNIH NAPRAV PRI POUKU



KAHOOT

Potrebujete telefon ali računalnik z internetno povezavo.

Sledite navodilom. 

Google, Kahoot

Kahoot!

Vnesite PIN. Prijavite se z imenom.



• Tekmovalnost 

• Vidimo:  kje so najboljši, najslabši

• Kaj še je potrebno utrditi,...

• Zelo radi rešujejo.

• Ne uporabljajmo prepogosto. 

• Utrjevanje, motivacija.



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.


