
Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Vloga šolske svetovalne službe pri 
vključevanju dijakov v novo okolje

Mojca Vrečko
Srednja šola Slovenska Bistrica



Zakaj se ljudje selijo?          



Vloga šolske svetovalne službe
ODNOSI

• sprejemanje drugačnosti, spoštovanje, podpora …                            DIJAKI

• Ustvarjanje zaupanja UČITELJI

• Sodelovanje

• Medkulturnost

VSEBINE

• Izobraževanje

• Pomoč pri učenju

• Iskanje načinov vključevanja v pouk

• Vključevanje in sodelovanje s starši

STARŠI



Svetovalna služba

• Delo z dijaki priseljenci:
• prvi stik (tudi s starši)

• vpis

• vključevanje dijaka v razred.

• Delo z razrednikom (tudi za delo z oddelkom).

• Delo z učitelji in učiteljskim zborom.

• Delo s starši.



Delo z dijaki priseljenci

Individualno delo:

• informiranje (značilnosti in zahteve šolskega sistema …);

• pomoč pri učenju jezika (posameznikom);

• vzpostavitev mreže dijakov prevajalcev;

• individualna pomoč pri učenju;

• organiziranje učne pomoči (učitelji, študentje na praksi, javna dela);

• prilagoditve pri opravljanju obveznosti (podaljšani čas); 

• priznavanje predhodnega izobraževanja.



Delo z učitelji

• Informiranje    

• Delo z razredniki in posameznimi učitelji (individualno)                     

• Pogovori (predsodki, stereotipi, strah, nezaupanje)                                                                 

• Osmišljevanje, ustvarjanje zaupanja, podpora   

• Izobraževanje (Smernice …)                                          

• Spodbujanje dejavnosti in projektov

Težave učiteljev:

• Nepoznavanje jezika

• Slabše predznanje

• Prilagajanje pouka in zahtev

• Občutki nemoči



Delo s starši



Kako zmanjšujemo predsodke? 

Vloga ŠSD:

• iskanje vsebin skupaj z multiplikatorko, razredničarko, učitelji, vodstvom;

• motiviranje učiteljev, dijakov;

• izvedba posameznih dejavnosti (delavnic, refleksije dijakov …).

Izvedene dejavnosti:

• predstavitve za učitelje, kaj so se naučili v tečaju SLO v 3 mesecih;

• dejavnosti v okviru OIV in IND (pohod, piknik, naravoslovne vsebine …);

• srečanja s starši.



Srečanje dijakov in staršev 1. e 
Namen in cilji

Odpraviti pomisleke, tudi predsodke do drugih 

narodnosti.

Zmanjšati nezaupanje, ustvariti zaupanje.

Začutiti se kot ljudje, ki majo svoje/podobne želje, 

potrebe in ki (podobno) čutijo.

Spodbuditi starše in dijake k povezovanju in  

sodelovanju.



Druženje s starši



Spodbujanje k projektom

ŠSD skupaj z vodstvom:

• motiviranje učiteljev

• podpora (strokovna, organizacijska, finančna ...)

• sodelovanje v dejavnostih.

Projekti

• SKK: Sodelovanje, Inovativnost, Odgovornost, Kreativnost = SI OK?

• ACES, mednarodni projekt

• SIMS

• En.Fem, mednarodni projekt.



Projekti

En.Fem           Socialni in kulturni kapital



ACES: »Every person matters. Together for social inclusion.“



Ugotovitve

Vloga ŠSD pri delu z dijaki priseljenci:

koordiniranje, povezovanje, spremljanje napredka, informiranje, izobraževanje, 
podpora ...

Delovati v dobrobit dijakov.

Delo dijaki: 

• ŠSD ne (z)more izvajati celostne učne pomoči pri večjem številu dijakov 
priseljencev (več kot 5, z učnimi težavami);

• izzivi, ki jih še ni mogoče realizirati (multikulturnost, povezovanje z okoljem …);

• normativno ŠSD priznati povečan obseg dela (kopičenje dela, slabša kakovost);

• potreba po dodatnem kadru (izkušnje iz JD, multiplikator-ka).



„Na svetu si, da gledaš sonce.

Na svetu si, da greš za soncem.

Na svetu si, da sam si sonce 

in da s sveta preganjaš - sence.“

Tone Pavček



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.


