


Število otrok priseljencev se v zadnjih letih v slovenskem šolskem 
prostoru povečuje.  

Pomembno je, da je proces vključevanja skrbno načrtovan in da 
otrokom omogoča premagovanje težav pri učenju zaradi nepoznavanja 

jezika, kulture, razlik v šolskih sistemih. 

Strokovni delavec, ki je neposredno vključen v delo z otroki priseljenci, si 
mora pridobiti tudi kompetence s področja večkulturnosti in 

medkulturnega učenja.  

Z ustvarjanjem medkulturnega okolja strokovni delavci s timskim 
delom in sodelovanjem zagotavljajo uspešna učna okolja za vse 

vključene. 





OŠ Livada OŠ Trzin OŠ Martina Krpana 
Ljubljana 

OŠ	  Škofljica	   OŠ	  Dob	   OŠ	  Vide	  Pregarc	  

OŠ	  Poljane	   OŠ	  Domžale	   OŠ	  Nove	  Fužine	  

OŠ	  Polje	   OŠ	  Frana	  Albrehta,	  
Kamnik	  

OŠ	  Karla	  Destovnika	  
Kajuha,	  Ljubljana	  

OŠ	  Bičevje	   OŠ	  Jurija	  Vege,	  Moravče	   SŠ	  za	  pošto,	  ekonomijo	  
in	  telekomunikacije	  

OŠ	  Rodica,	  Domžale	  







2.  Usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ (30%): 
o 	  	  predstavitve	  za	  učitelje:	  	  

! 	  	  	  predstavitev	  strokovnih	  podlag	  pri	  vključevanju	  otrok	  priseljencev,	  	  
! 	  	  	  predstavitev	  programa	  UVOP	  in	  smernic	  za	  implementacijo,	  
! 	  	  	  predstavitev	  didakLčnega	  prilagajanja	  pouka	  oz.	  vzgojnih	  dejavnosL,	  

	  priprava	  individualnega	  programa;	  

o 	  	  delavnice	  za	  učitelje	  za	  razvijanje	  strokovnih	  kompetenc	  in	  krepitev	  jezikovnih	  
zmožnosL;	  

o 	  	  hospitacijske	  ure	  za	  učitelje;	  

o 	  	  usposabljanja	  za	  učitelje	  za	  izvedbo	  uvajalnice;	  

o 	  	  delavnice	  za	  poučevanje	  slovenščine	  kot	  drugega	  jezika,	  za	  poučevanje	  italijanščine	  
in	  madžarščine	  na	  mešanih	  območjih;	  

o 	  	  akLvnosL	  za	  spodbujanje	  sodelovanja	  z	  lokalno	  skupnostjo	  –	  “Lokalno	  okolje	  lahko	  
pomaga	  pri	  vključevanju	  otrok	  priseljencev	  in	  njihovih	  staršev”;	  

o 	  	  regijska	  usposabljanja	  strokovnih	  delavcev	  za	  izvajanje	  programa	  UVOP.	  







•  Ali razumemo situacijo v kateri je učenec/učenka – strah, nesigurnost 
zaradi nepoznavanja jezika, iskanje novih prijateljstev, ipd.?  

•  Kakšna pričakovanja sploh imamo do tega učenca/učenke  - glede  
usvajanja znanja slovenskega jezika, napredka, ipd.? 

•  Kako prilagajati snov, da bo učenec/učenka pri uri vsaj nekaj  malega 
razumel/a, se naučil/a? 

•  Kako prilagoditi način in roke preverjanja in ocenjevanja znanja? 

•  Kako sestaviti program dela s tem učencem/učenko? 

•  S čim naj si učitelji pomagamo pri delu (učni pripomočki, gradiva,…)? 

•  Kako pridobiti več znanja o medkulturnosti, kje poiskati primere dobrih 
praks, s kom izmenjati izkušnje, mnenja,… 




