


IT’S NOT EASY 

video LINK - klik 	  



IZZIV  
• Ste dijak iz Slovenije, ki prve dni obiskuje pouk na 
Kitajskem (kamor ste se pred kratkim preselili). 

• Njihovega jezika (seveda)  ne poznate. 

•  povprečno 6 ur na dan poslušate vse vsebine pri 
vseh predmetih v kitajščini. 

• Kako se počutite?  

• Kaj ob tem razmišljate?  

• Kaj si želite? 



PREDSTAVITEV PROJEKTA 
•  od novembra 2013 do avgusta 2015, 

•  usposabljanje multiplikatorjev iz 13 OŠ za delo z otroki 
priseljenci in prenašanje pridobljenega znanja ter izkušenj 
na sodelavce, 

•  vsaka konzorcijska šola sodeluje še s 3 – 5 sodelujočimi 
šolami, kjer multiplikatorke izvajajo program z dijaki/učenci 
in strokovnimi delavci, 

•  v mreži projekta je tako skupno 65 osnovnih in srednjih šol,  

•  znanje in izkušnje prenesti na ostale strokovne delavce 
preko regijskega usposabljanja. 



DOLGOROČNI	  NAMEN	  PROJEKTA	  
•  Zagotovi(	  ustrezno	  informiranost	  in	  	  usposobljenost	  

strokovnih	  delavcev	  za	  UVOP;	  

•  Prispeva(	  h	  krepitvi	  podpornih	  okolij	  v	  VIZ	  za	  razvijanje	  
vrednot	  medkulturnos(;	  

•  Usposobi(	  učitelje	  za	  poučevanje	  slovenščine	  kot	  tujega	  jezika;	  

•  Senzibilizira(	  učitelje	  za	  didak(čno	  prilagajanje	  pouka	  otrokom	  
priseljencem;	  

•  Predstavi(	  že	  razvite	  mehanizme,	  didak(ke,	  metode,	  
strategije,	  modele	  in	  jih	  nadgradi(.	  



Načrtovane  
aktivnosti 

Neposredne  
aktivnosti z učenci/dijaki 

•  70%  

Usposabljanje  
strokovnih delavcev 

•  30% 



AKTIVNOSTI,	  KI	  JIH	  TRENUTNO	  IZVAJAMO	  

•  učna pomoč, 

•  učenje slovenščine kot drugega jezika, 

•  “Krepimo družine” – dejavnosti za otroke in starše, 

•  medvrstniška pomoč, 

•  učitelj “zaupnik”, 

•  beleženje INA, 

•  počitniške aktivnosti … 



•  UVAJALNICA – konec avgusta, pred pričetkom pouka (za učence, ki se 
na novo vključujejo v šolo). 

•  PRIPRAVLJALNICA – se nadaljuje med šolskim letom. 

•  TEČAJ SLOVENŠČINE – pred pričetkom šole; za učence, ki so 2. leto 
vključeni na našo šolo. 

•  DELO Z ODDELČNO SKUPNOSTJO – priprava otrok na vključitev 
novega učenca. 

•  ŠOLA ZA MAME – tematske delavnice. 

•  VKLJUČEVANJE OTROK NA ŠOLSKE PRIREDITVE. 

•  VKLJUČEVANJE OTROK V INTERESNE IN DRUGE 
DEJAVNOSTI. 

NAČRTOVANE NEPOSREDNE AKTIVNOSTI	  



DIDAKTIČNA	  POMOČ	  
•  SLIKA JEZIKA, slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/

tujega jezika. 

•  SLIKA JEZIKA, priročnik. 

•  Učni načrt TEČAJ SLOVENŠČINE za dijake tujce, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2010. 

•  Madruša Jelen, M., Klančnik Kišasondi, V. (2013). NA POTI K UČENJU 
SLOVENŠČINE. Koper: OŠ Koper. 

•  STORY CUBES, didaktični pripomoček, kocke. 

•  Pirih Svetina, N., Ponikar, A. (2011) A,B,C…1,2,3,GREMO. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta. 

•  Šolski slikovni slovar: angleško-slovensko-albanski, PONS 



DIDAKTIČNA	  POMOČ	  

• ŠUBIC,D.,SIVEC, B. (2002), MOJ PRVI SLOVAR. Ljubljana: DZS. 

• DONAJ, V.(2007), DOBER DAN, SLOVENŠČINA! Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

• Interaktivna kocka. 

• Sestavljanke. 

• Pahljače. 

• Karte. 

• Spomin. 

• Pravljična škatla (različne slike, učenca spodbujamo z vprašanji: kdo, 

kaj, kdaj, kje, zakaj). 



                  KAM KLIKNITI? 

http://www.infotujci.si 

http://www.medkulturni-odnosi.si	  

http://www.medkulturnost.si/ 




