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Migracijska zgodovina –

od odprtja šole do danes



Prijava avgusta 2013 v 1. projekt – UVOP
(Uspešno vključevanje otrok priseljencev)

Nadaljevanje projekta od 2016  - SIMS
(Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja)



Začetniške težave

Zahtevnost organizacije in izvedba programa pri nas in 
še na petih šolah.

Usklajevanje s sodelujočimi šolami (vrtci).

Sprememba načina izvajanja projekta – dvomesečna 
uvajalnica.

Menjava multiplikatorja/multiplikatorice.



Pomen programa projekta in 

učitelja multiplikatorja 



Pot učenja jezika

• Prvi stik s starši priseljencev – informativna zloženka

• Uvajalnica

• Dvomesečno intenzivno učenje slovenščine

• Tedensko srečanje učenca/učencev z multiplikatorjem

• Vključevanje multiplikatorja v učenje jezika na matični šoli

• Dodatne ure učenja jezika (MIZŠ) ob pomoči strokovnih delavcev šole

• Tutorstvo za lažje vključevanje v šolski sistem



Vključitev projekta v kolektiv pedagoških delavcev

• Oblikovanje projektnega tima

• Seznanitev pedagoških delavcev s projektom

• Vloga multiplikatorja v kolektivu

• Svetovalno in povezovalno delo multiplikatorja

• Vključitev strokovnih delavcev pri načrtovanju in izvedbi dela z učenci  
(INA) 



Organizacija in izvedba lokalnega posveta v okviru 
projekta Izzivi medkulturnega sobivanja

• Pomen povezovanja ravnateljev sodelujočih šol

• Pomen povezovanja svetovalnih delavcev sodelujočih šol

• Pomen povezovanja v lokalnem okolju za lažje vključevanje 
priseljencev

• Širši, celostni pogled na problem priseljevanja

• Oblikovanje skupnih rešitev in uresničevanje zastavljenih ciljev



„Izzivi medkulturnega sobivanja“ in v lokalnih 
skupnostih

• MOK 

• Medgeneracijski center 

• Škrlovec

• Knjižnica

• Interesne dejavnosti na šoli in izven nje



Naši glavni cilji 

• Vključevanje priseljencev naj gre v smer inkluzije 

• Učenci priseljenci naj  grejo takoj v oddelke 

• Dobijo naj intenzivni vsakodnevni tečaj jezika 

• Naj se v proces njihovega izobraževanja vključujejo vsi pedagoški 
delavci

• Nudijo naj jim učno, medkulturno in drugo podporo  za lažjo vključitev 
v naš šolski sistem 



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.


