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Nov priročnik: Priložnosti za uspeh 

•Priročnik je namenjen 
vzgojiteljem in učiteljem za 
delo z otroki priseljenci (vrtec, 
OŠ, SŠ) 

•Didaktični primeri iz 
naravoslovja 

•Priročnik je brezplačen 

•Dostop na povezavi (založba 
UM): http://press.um.si/ 

 



Po kreativni poti do znanja 2016-17 
Učni sistem za vzgojno-izobraževalno delo učiteljev s tujci, 
PEF, UM 
 
Sodelujoči: 4 pedagoški mentorji (PEF) 
   1 mentor iz gospodarstva (Rolan d.o.o.) 
   1 mentor iz družbenega področja (ZAMS) 
   8 študentov (PEF, FNM) 
 
  



Iz priročnika 

•Slovenija – izziv priseljevanja 

• Integracijska politika – vključevanje otrok 
priseljencev v izobraževanje 

•Osnovne smernice za delo v inkluzivnem 
okolju (osnovna in srednja šola) 

Vir slike: www.varstvootrok.com 



Iz priročnika 
Predsodki in stereotipi 

•nerazumevanje migracij 

• stališča in odnos učiteljev ključni za vključenost 
otroka in razvoj njegove identitete, 

•potrebno soočiti s posledicami (ignoriranje, 
nestrpnost, sovražni govor, nasilje ...).  

Vir slike: www.slovenskenovice.si 



• Vpliv družinskega kulturnega okolja – 
izostajanje 

• Jezikovne težave 
• Začaran krog neuspeha 
 

pomanjkljivo 
učenje 

neznanje 
sprotno 

pozabljanje 



Smernice pri pripravi  
didaktičnih gradiv  

•Skrb za enostavno razumevanje nalog 

•Naloge v pomoč učitelju in učencem 
• Priprava interaktivnih nalog z izogibanjem daljšim 

navodilom 
•Uporaba simbolnega jezika (kemijski, ikone) 
• Video navodila za eksperimentalno delo 
•Dodatni zvočni posnetki v slovenščini 

 
Vir slike: www.varstvootrok.com 



Primeri interaktivnih gradiv za pouk kemije 

 

 

Vir slike: www.varstvootrok.com 

Brezplačno dostopna v učnem okolju ITMS platforme 
(Rolan d.o.o.) 
 
http://itms.b2bcenter.si/training-catalogue 

http://itms.b2bcenter.si/training-catalogue
http://itms.b2bcenter.si/training-catalogue
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Izsek iz ITMS kataloga (rezultat PKP projekta USTuj) 



pH-VREDNOST, pH-INDIKATORJI 
Avtorski video posnetek brez razlage kot video 
navodilo namenjen samostojnemu delu dijakov ali 
učencev z delovnimi listi in interaktivne naloge za 
utrjevanje. 



Primer interaktivne naloge za utrjevanje 





Odziv 
 





Naloga povezovanja 



Odziv 



Naloga - poimenovanje 
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Dodatna slikovna razlaga 



Odzivi na priročnik in gradivo? 
 
 

Hvala za pozornost! 


