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Ideja

Izvedba (celoletnega) programa (50 ur) za otroke in starše*

Izvedba manjših projektov za otroke in starše*

*ali drugih članov njihove družine



Izhodišča
Izhajamo iz programa UŽU BIPS – Program družinske pismenosti “Beremo in pišemo 
skupaj„

‘Družinska pismenost’: 

Različne dejavnosti družinskega učenja v okviru doma in družine, ki vključujejo 
enega ali več vidikov pismenosti. 

Slovenski model temeljnih zmožnosti – konceptualna podlaga za program BIPS

Temeljne zmožnosti v Slovenskem modelu: jedrna pismenost – sporazumevanje v maternem jeziku, 
sporazumevanje v tujem jeziku, matematične, digitalne, učenje učenja, socialne in družbene, podjetniške, 
splošna poučenost (kombinacija kulturne zavesti in izražanja ter znanost in tehnologija za vsakdanjo rabo iz 
Evropskega okvira KK).

Povzeto po internem gradivu usposabljanja UŽU BIPS



Izhodišča
Program UŽU-BIPS je nastal z namenom zmanjšanja negativnih učinkov medgeneracijskega prenosa 
ravni pismenosti v družinah, predvsem v družinah iz različnih ranljivih skupin odraslih, kamor 
potencialno uvrščamo tudi starše z doseženimi nižjimi ravni izobrazbe.

Splošni, širši cilji programa so:

• razvijanje temeljnih spretnosti, ki ustrezajo potrebam staršev v vsakdanjem 
življenju,

• usposabljanje za pomoč otrokom v prvem triletju devetletke pri opismenjevanju,

• razvoj in krepitev spretnosti otrok za ustrezno komuniciranje s starši in njihovimi 
učitelji v učnem okolju,

• razvijanje spretnosti staršev za podporo in spodbujanje njihovih otrok pri učenju.



Izhodišča – pozitivni učinki programov

• Izboljševanje pismenosti (v najširšem smislu)

• Sprememba izobraževalne izkušnje udeleženih

• Spremembe osebnih prepričanj

• Izboljšanje samopodobe

• Možnost za oblikovanje novih načrtov za prihodnost



Izhodišča – značilnosti vključenih

• Vključijo se starši otrok nižjih razredov (prvo triletje) – nimajo dovolj znanja za 
uspešno pomoč pri izpolnjevanju šolskih obveznosti

• Starši, ki so dosegli manj kot srednješolsko izobrazbo ali starši, ki izvirajo iz drugih 
jezikovnih in kulturnih okolij

• Vključeni starši so pogosteje izobraževalno nedejavni



Izhodišča – značilnosti vključenih

Pri nižje izobraženih je mogoče pričakovati še:

• motiviranost za nudenje učinkovite pomoči otrokom pri učenju;

• pomanjkljivo obvladanje tehnik učenja/postopkov pri opravljanju šolskih 
obveznosti otrok;

• pomanjkljiva splošna poučenost;

• zastarelo znanje o šolskem kurikulu;

• (obremenjenost z delovnimi in družinskimi obveznostmi;

• pomanjkanje prostega časa.)



Pomen učenja v družini

… za otroke:

• Dejavnosti v družini, ki so povezane z rabo in 
razvijanjem temeljnih spretnosti, s svojo 
močno doživljajsko sestavino, pustijo močno 
sled na otrocih.

• Starši skozi dejavnosti (družinske 
pismenosti) prenesejo na otroke veliko 
znanja in spretnosti, ki so priprava za šolo, 
obenem pa si tako otroci privzgajajo bralne 
navade in razvijajo bralno kulturo v 
najširšem pomenu besede.

… za starše:

• Pomembno orodje za motivacijo manj izobraženih 
odraslih za izboljševanje lastnega znanja in 
kompetenc, in sicer prek njihove želje, da bi 
spodbujali otrokov razvoj.

• Odrasle, ki nimajo drugih priložnosti za učenje, 
spodbuja k aktivnosti, ter s tem presega 
medgeneracijske ovire. Na odrasle deluje kot manj 
ogrožajoči prvi korak in jih okorajži za razvoj 
lastnega znanja in spretnosti.



Zakaj učenje v družini?

… pozitiven vpliv na razvoj otrok in 
njihove akademske dosežke na vseh 
stopnjah šolanja:
• višje akademske dosežke,

• višje kognitivne sposobnosti,

• boljše obvladovanje postopkov za reševanje problemov,

• višjo prisotnost v šoli,

• večje zadovoljstvo s šolo,

• znižuje možnost vedenjskih problemov otrok v šoli.

(Melhuish, Sylva, Sammons et al., 2001).

… pozitiven vpliv na učenje staršev 

(Nacionalna evalvacija BIPS, 2011):

• Večina staršev (83,7%) je potrdila, da je s pomočjo programa 
BIPS pridobila nova znanja, ki jim pomagajo pri vzgoji otrok, in 
nove spretnosti za stike z drugimi (77,5%).

• Večina znanj zares uporabna v vsakdanjem življenju.

• Večina staršev (91%) je skozi program utrdila prepričanje, da se 
morajo tudi sami učiti, če želijo otroku pomagati.

• Po oceni 67% staršev so njihovi odnosi z otrokom po 
zaključenem programu občutno bolj demokratični.



Prilagoditev za projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja„

Testna izvedba programa na OŠ Cirila Kosmača Piran

*v preteklosti so tam že več let izvajali program UŽU BIPS za priseljence

V šolskem letu 2017/18 se bo izvedlo 21 srečanj, izvajalka Alenka Kovšca.



Program aktivnosti

1. – 3.: Spoznajmo se (Predstavimo se, Moja družina, Moje korenine)

4. – 6.: Šola in prosti čas (Moj otrok in šola, Prosti čas, Lokalna 
skupnost, država)

7. – 9.: Prazniki so tu (Prazniki v Sloveniji in po svetu, Pečemo in povabimo 
prijatelje na praznovanje, Ogled lokalnih institucij in prazničnega mesta)

10. – 13.: Števila in računske operacije (števila, denar, koledar …)

14. – 16.: Pravljični svet (Kje je pravljica doma?, Znam napisati pravljico, V knjižnici)

17. – 20.: Mali princ (Jaz sem Mali princ - vrednote, Mali princ – obravnava 
najlepših misli, Priprava na dramatizacijo srečanja z lisico, Dramatizacija)

21.: Srečno (Zaključevanje, Ogled pripravljenega tekom srečanj, …)



Ključni standardi znanja
• Branje

• Berejo različna krajša besedila

• Razumejo vsebino prebranega

• Iz besedila s svojimi besedami oblikujejo misli in sporočila

• Pisanje
• Razumljivo in učinkovito pisno izražajo svoje želje, misli, potrebe, mnenja, izkušnje, nasvete 

• Govorno sporazumevanje
• Razumljivo in učinkovito izražajo svoje želje, misli, potrebe, mnenja, izkušnje, nasvete

• Znajo opisati svoje razpoloženje in čustva 

• Števila in računske operacije
• Poznajo in poimenujejo naravna in cela števila in jih znajo razvrščati po velikosti

• Izračunajo vrednost preprostega računskega izraza in to znanje znajo uporabiti v vsakdanjem 
življenju



Ključni standardi znanja
• Digitalna pismenost

• Obvladajo avtomate v svojem okolju

• Poznajo osebni računalnik in ga znajo uporabljati za komunikacijo

• Obvladajo uporabo mobilnega telefona

• Splošna poučenost
• Znajo uporabljati zemljevid

• Poznajo in zapišejo osnovne podatke o svojih koreninah (družinsko drevo)

• Poznajo državne simbole in znajo zapeti slovensko himno

• Poznajo tipe družin 

• Poznajo osnovne vrednote

• Človek, narava, okolje
• Razumejo pomen uravnotežene prehrane, telesne aktivnosti

• Uporabljajo tiskane in elektronske vire



Kako se lahko lotimo izvedbe programa?

1. Preverimo potrebe-demografijo družin priseljencev (kakšne vsebine 
bi jim koristile? - preverimo potrebe preko vprašalnikov)

2. Zastavimo si okvirni načrt programa (vsebine, trajanje, št. srečanj, 
lokacija, izvajalci aktivnosti, org. lokalnega okolja, ki se lahko 
vključijo)

3. Pridobimo starše (zloženke/plakati, razredniki/svetovalni delavci, 
uvodni sestanek, od-ust-do-ust …)

4. Pridobimo starše “večinskega prebivalstva„ - za sodelovanje pri 
pripravi programa pa tudi kot udeležence programa



Predlogi vsebin/projektov za delo s priseljenci

• Seznanitev s Slovenijo, zgodovino države, pravicami in dolžnostmi prebivalcev/državljanov …

• Seznanitev z lokalnim okoljem (orientacija po lokalnem prostoru, relevantne institucije)

• Izdelava informacijske zloženke (+ spletne verzije)

• Zdravstveni sistem in pravice priseljencev v sistemu

• Med-vrstniško sodelovanje in tutorstvo večinskih otrok priseljencem

• Različne aktivnosti na terenu (narava, šport, turizem …)

• Medkulturna izmenjava (kulinarika, navade, praznovanja …)

• Učenje slovenščine za starše in otroke

• Predstavitev in vključevanje v aktivnosti vladnih in nevladnih organizacij v lokalnem prostoru

• Organizacija različnih interesnih aktivnosti (glede na interes trenutne skupine)

• Organizacija zbiranja učnih pripomočkov, oblačil …

• Organizacija delavnic jezikov priseljencev in slovenščine



Predlogi vsebin/projektov za delo s priseljenci

Tematski projekti:

• organiziranje večjega dogodka na šoli ali v lokalnem prostoru;

• priprava razstave, vezane na značilnosti lokalnega okolja ali medkulturna;

• krajši tečaj jezika ali veščin (za otroke in starše);

• branje pravljic, zgodb v različnih jezikih/slovenskih verzij;

• tečaj pisanja pravljic, zgodbic, pesmi …;

• doživljajska pedagogika v naravi – učne poti, izleti …;

• …



Ključni poudarki

Pomembno je, da so aktivno vključeni otroci in starši.

Pri nekaterih vsebinah se lahko pripravi ločeno predavanje, predstavitev vsebine za 
starše, otroci pa se pridružijo kasneje (npr. zdravstveni sistem, pravni postopki).

Na vsakem srečanju udeleženci nekaj izdelajo – gradimo portfolio izdelkov.

Pri pripravi aktivnosti poskušamo vsebine načrtovati tako, da se krepi večje število 
temeljnih kompetenc.

Dajemo priložnosti staršem in otrokom za pozitivne izkušnje, podkrepitve, samo-
dokazovanje in povezovanje.
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Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


