
drug termin,
telefonski pogovor,
pogovor preko videokonference,
dopisovanje preko e-pošte, otrokove beležke ...

Če se zgodi, da se pogovornih ur ne morete udeležiti, se lahko dogovorite za:

Otroke lahko vključite v brezplačne interesne dejavnosti v šoli in izven nje
(za spoznavanje novih prijateljev, krepitev močnih področij, zaupanja vase).

Udeležite se in sodelujte na različnih prireditvah v vrtcu, šoli in izven
(bazarjev, plesov, piknikov, izletov, predavanj, tečajev ...).

V dogovoru z vrtcem, s šolo ali z organizacijami v lokalni skupnosti lahko
izvajate tečaje, delavnice in tako novo priseljenim družinam pomagate s
prevajanjem in deljenjem izkušenj in informacij.

Starši ste tudi vir povratnih informacij in predlogov za izboljšanje procesa
vključevanja otrok priseljencev. O delovanju šole lahko soodločate tudi kot
člani sveta staršev in sveta zavoda.

se z njim pogovarjate o tem, kaj se je dogajalo v šoli, kaj novega se je naučil,
se z otrokom in z učitelji pogovarjate o otrokovem napredku,
otroka pohvalite,
otroku pomagate organizirati čas za učenje in pripravo vsega potrebnega za
naslednji šolski dan.

Otroku lahko pri delu za šolo pomagate tako, da:

Če otrok ne razume snovi, mu pri razlagi pomagajo učitelji, lahko tudi vrstniki. Pomagajo
mu lahko tudi v programih v lokalnem okolju, kot so npr. dnevni centri za mlade. 

si vzamete čas, otroku prisluhnete,
se z otrokom pogovarjate, kako je preživel dan, kako je bilo v šoli, kaj mu 
 je bilo všeč in o morebitnih težavah, stiskah.

Otroku lahko pomagate tako, da:

Pri reševanju težav vam lahko pomagajo tudi v vrtcu, šoli.

skupaj berete slikanice, knjige, pojete pesmi v maternem jeziku,
si ogledate filme, gledališke predstave v maternem jeziku,
ohranjate stike s prijatelji in sorodniki, iz kraja od koder ste se preselili,
se vključite v društva priseljencev v lokalnem okolju.

Otroku lahko pri tem pomagate tako, da:

Na nekaterih šolah organizirajo šolo za mame (oz. za starše), kjer se lahko
brezplačno učite osnovnega sporazumevanja v slovenščini.
 
Obsežnejše tečaje slovenščine ponujajo ljudske univerze, andragoški zavodi in
druge organizacije v vašem lokalnem okolju. O njih lahko povprašate tudi v šoli ali
v vrtcu.

Z učitelji/vzgojitelji se na pogovornih urah pogovarjajte o otrokovem počutju
in napredku v vrtcu ali šoli in doma.

Zelo dobro je, da ima otrok v družini in tudi v šoli možnost, da še naprej govori in razvija svoj
materni jezik ter ohrani svojo kulturno identiteto.


