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Predlagani vozni red srečanja

9.00-9.15 Uvodne besede vodje 
projekta prof. dr. Karmen Pižorn

9.15-9.45 Latinščina pred in med 
jeziki našega šolskega sistema

10.00-10.45 Ko učni jezik ni 
učenčev J1 ali raznojezičnost v 
razredu

10.45-11.00 Odmor za kavo 

11.00-12.00 Ura makedonščine

12.00-13.15 Opis in ovrednotenje 
učne izkušnje + Kako opišemo 
dejavnost (primer dobre prakse)

13.15-13.30 Zaključki seminarja



Če se povrnemo k začetkom projekta JEŠT (iz razpisne dokumentacije):

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

SKLOP 1.3:Večjezičnost 

oblikovanje podpornega okolja, ki spodbuja večjezičnost učenca

poseben poudarek učenju in poučevanju tujih jezikov, maternih jezikov 
otrok priseljencev in medkulturnih zmožnosti. 

poučevanja slovenščine (italijanščine, madžarščine) kot učnega J in J2 

novi pristopi 

vključevanje latinščine

učenje manj poučevanih jezikov 



Je možno enačiti…

inovativna učna okolja, prožne oblike učenja in nove pristope z 
dobrimi praksami?

splošne kompetence z jezikovnimi kompetencami, s posameznikovim 
znanjem različnih jezikov, z njegovo raznojezičnostjo?

slovenščino z učnim in / ali drugim jezikom?

učenje maternih jezikov priseljencev s poučevanjem manj 
poučevanih jezikov?



SKLOP 1.3: Večjezičnost – 7 področij „jezikovne stvarnosti na VIZ“

Učni jezik/učni jeziki. 

Drugi jezik/jezik okolja. 

Slovenščina kot J2 za otroke priseljencev. 

Tuji jeziki. 

Materni jeziki otrok priseljencev. 

Slovenski znakovni jezik. 

Medkulturno zmožnost. 

„Čeprav je znanje angleščine zelo pomembno, pa ni zadostno, zato je potrebno
spodbujati učenje ostalih jezikov, tudi manj poučevanih jezikov v okviru vzgojno
izobraževalnega sistema (na primer hrvaščine kot sosedskega jezika, madžarščine
izven poselitvenega področja manjšin, drugih južnoslovanskih jezikov, kitajščine
idr.). V okviru sklopa je pomembno tudi sodelovanje v mednarodnem prostoru, še
posebej sodelovanje z Evropskim centrom za moderne jezike Sveta Evrope.“



(Ne)delujoči spomin

• V projektni dokumentaciji so bili zagotovo omenjeni tudi jeziki: 
kitajščina, ukrajinščina, ruščina, albanščina

• Jeziki, ki se poleg slovenščine (in angleščine) ter južnoslovanskih 
jezikov najpogosteje pojavljajo v slovenskem sistemu VIZ.

Eno otrok je bila rojstni dan. Pridi veliko prijateljic, tri skupaj igramo, dva skupaj uči glasba, ena jejo, 
pa še eno z straši skupaj učiš matematiko. Na mizi ima torto, sadje, cocakola, sendvič, sok, čips. Grej 
še ena otrok pogrej take lepa rožica. (11 let, prvo leto šolanja, J1 kitajščina)



Praznovanje rojstnega dneva (gradivo iz  neobjavljene disertacije M. Knez)



Kako dati tem jezikom ustrezno mesto v našem VIZ?

Zavedanje njihove prisotnosti in posledično zavedanje prisotnosti slo 
kot J2, 

Zavedanje, da je za govorce teh jezikov učni jezik (slo kot) J2

Opozarjanje na prisotnost teh jezikov in slovenščine kot J2 (tudi v 
vlogi učnega jezika)

Omogočanje priložnosti za spoznavanje teh jezikov 

Omogočanje njihovim govorcem enakopraven dostop do znanja 
dvig splošnih kompetenc



Učenje slovenščine kot J2

• http://centerslo.si/za-otroke/

• https://lezdrugimismo.si/

http://centerslo.si/za-otroke/
https://lezdrugimismo.si/


Zavedanje prisotnosti različnih jezikov v sistemu VIZ

• Zavedanje (o) pomembnosti maternega oz. J1 udeležencev 
izobraževanja
• Kdaj je potrebno ločevanje med J1 in izhodiščnim jezikom neke učne 

dejavnosti?
• Fonološko zavedanje na primeru slovenščine in angleščine – kateri jezik je tu 

izhodiščni, kateri je prvi, kateri je dodatni?

• Koliko učencev v razredu mora imeti J1 drugačen od učnega jezika, da 
se učitelj sploh zave, da so v razredu prisotni tudi ti drugi jeziki?

• Mora obstajati / nastati kak problem, da se sploh zavemo prisotnosti 
drugih jezikov?



Opozarjanje na prisotnost drugih jezikov …  
Spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gimnazijah (Zgim-)

2. člen
„Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državljani RS in državljani drugih držav članic EU imajo pravico do 
izobraževanja v gimnazijah pod enakimi pogoji.
Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko izobražujejo v gimnazijah
pod enakimi pogoji kot državljani RS.
Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so potomci staršev
slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravni črti.
Tuji državljani se lahko izobražujejo v gimnazijah pod enakimi pogoji kot
državljani RS, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so ob vpisu
sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov dijaka rezidenti RS v skladu z 
zakonom, ki ureja dohodnino.



Za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega
izobraževanja v RS in niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine po
SEJO na ravni A2, šola ob prvi vključitvi v gimnazijsko izobraževanje ob
začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine po ustreznem
javno veljavnem programu, ki je za te dijake obvezen.

Za dijake iz prejšnjega odstavka, ki so po zaključenem tečaju uspešno opravili
preizkus znanja slovenščine po SEJO na ravni A2 in želijo dodatno pomoč, 
šola organizira dodatne ure slovenščine. Za dijake, ki niso uspešno opravili
preizkusa znanja slovenščine, šola organizira dodatne ure slovenščine, ki so 
zanje obvezne.

Dijaki iz petega odstavka tega člena, ki ob zaključku šolskega leta ne dosegajo
znanja, potrebnega za pozitivno oceno iz predmeta slovenščina, in niso v 
zaključnem letniku, so lahko prvo leto izobraževanja neocenjeni iz tega
predmeta in napredujejo v naslednji letnik. O tem odloči ravnatelj na predlog
oddelčnega učiteljskega zbora.«.



Mnogo neznank…

• Enaki pogoji?

• Test iz slovenščine na ravni A2 za dijake?

• Učenje slovenščine po javno veljavnem programu?

• Možnost dodatnih ur slovenščine

• Obvezne ure slovenščine

• Neocenjen pri predmetu slovenščina

• Katera slovenščina, zakaj slovenščina?



Test slovenščine na ravni A2?

• Izmeril naj bi vstopno raven znanja slovenščine pred začetkom šolanja

• Uporabljen naj bi bil kot diagnostično sredstvo

• Kakšen je test iz znanja slovenščine na ravni A2?

• Kako do testa na ravni A2? 

http://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/izpit-na-osnovni-ravni/
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Slovenscina_kot_drugi_in_tuji_jezik.pdf


Javno veljavni program?

• Je to javno veljavni program?

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/08/UN__dijaki_priseljenci.pdf


Kako je z dodatnimi urami?

• Na OŠ s slovenščino kot učnim jezikom v slovenski Istri, je učenec 
priseljenec v zadnji triadi v prvem letu svojega šolanja v Sloveniji dobil 
možnost dodatnih 20 ur učenja italijanščine in 10 ur slovenščine.



Neocenjen pri slovenščini, kateri slovenščini, zakaj 
slovenščini?

Na sliki je več otrok, ki praznujejo rojstni dan. Nekaj jih ima na glavi rojstnodnevne klobučke. Na 
mizi je veliko hrane, npr. torta, sendviči, sadje, sok … Stanovanje je okrašeno s trakovi. Slavljenec je 
dobil dve darili, ki so ju položili na kavč. Otroci počnejo različne stvari. Trije kartajo, dva igrata na 
kitaro in pojeta, dve dekleti sta za računalnikom, eden je, eden pa sedi na okenski polici in gleda ven. 
Vsi izgledajo, kot da se zabavajo razen njega. Najbrž mu je dolgčas ali pa se počuti osamljenega. 

Žiga danes je imel rojstni dan. Žiga je igral kitaro. Ana pa skoz je. Bor, Nika in Nina igrajo črni peter. 
Špela pa sama sedi pri okn. Mamica pa pomaga Jure uči Angleško.



Za konec …

• Precej več vprašanj, kot lahko podamo odgovorov, zato je še toliko 
pomembneje:
• Opozarjanje na prisotnost teh jezikov in slovenščine kot J2 (tudi v vlogi učnega jezika)
• Omogočanje priložnosti za spoznavanje teh jezikov  spodbujanje raznojezičnost, 

vključevanje vsebin v različne, tudi nejezikovne predmete
• Omogočanje njihovim govorcem enakopraven dostop do znanja 

učenje slovenščine kot J2

Dvig splošnih kompetenc


