
GLEDAM BEGUNCA – VIDIM ČLOVEKA 
Sklop izobraževalnih gradiv o beguncih 

 

 
Aktivnost je del izobraževalnih gradiv »Gledam begunca - vidim človeka«  
za seznanjanje mladih z begunsko tematiko in je last Amnesty International Slovenije.  
Za več gradiv obiščite http://sola.amnesty.si/begunci 

AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA IZVAJANJE PRI 

PREDMETIH: 

Osnovna šola: 

Razredna ura 

Domovinska in državljanska kultura in etika 

Geografija 

Družba  

Etika in družba 

Spoznavanje okolja 

Likovna umetnost 

Srednja šola:  

Razredna ura 

Geografija  

Sociologija 

Likovna umetnost 

DOBRODOŠLI NOVI 

SOŠOLCI 
 

Namen aktivnosti:  

Pomoč pri vključevanju mladih beguncev v razred 

in spoznavanje novega okolja 

 

Približno trajanje aktivnosti: 

15 min (razmislek in navodila) + 45 min (izvedba) 

 

Potek aktivnosti: 

Udeleženke in udeleženci pripravijo dobrodošlico begunkam in beguncem, ki so novi učenci v razredu. Začnite z 

razmislekom, kako se počutiš, ko prideš v neznano mesto v neznano deželo, kjer si tujec ter ne poznaš nikogar in 

vse zgleda drugače, kot doma. Udeležence vprašajte, kaj bi oni želeli spoznati in česa se je treba naučiti, ko 

prideš živeti v neznano mesto. 

Vsak udeleženec do naslednjega snidenja (npr. razredne ure) za domačo nalogo razmisli, kaj lahko predstavi 

novim sošolcem oz. s čim jim lahko izrazi dobrodošlico. Udeležence usmerite v aktivnosti, ki jih dejansko 

poznajo/opravljajo in prek katerih bodo novi sošolci bolje spoznali njih same, lokalni prostor, aktivnosti, ki so jim 

na voljo na šoli in izven nje, kje je kaj v mestu, slovenske običaje in navade, kako ljudje v Sloveniji preživljajo 

svoj čas, kaj počnejo s prijatelji, spoznali javni prevoz, kako funkcionira mesto, kakšna je lokalna kulturna 

ponudba itd.  

Na naslednjem srečanju udeleženci skupaj naredijo koledar skupnih aktivnosti, ki ga lahko potem predlagajo 

novim sošolcem. Udeležence spomnite, da je koledar samo predlog, mogoče novi sošolci na predlagani dan ne 

bodo imeli časa, zato časovni načrt dokončate skupaj z njimi.  
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Udeleženci naj pripravijo novemu sošolcu zvezek, ki mu bo v pomoč pri integraciji v novo okolje. Vključuje lahko: 

 Sporočila dobrodošlice od vseh sošolcev. 

 Slike vseh sošolcev z imeni, da si bo novi lažje zapomnil veliko število novih obrazov. 

 Seznam prostočasnih aktivnosti na šoli in v bližnji okolici. 

 Zemljevid mesta, kamor učenci vrišejo lokacije, ki se jim zdijo pomembne (trgovina, knjižnica, mladinski 

center, zdravstveni dom, nogometno igrišče, najboljši sladoled v mestu, itd.).  

 Slike znamenitosti iz vašega mesta/Slovenije. 

 Imenik vseh sošolcev z njihovimi telefonskimi številkami. 

 Koledar aktivnosti za naslednje tedne z okvirnim urnikom. 

 Slikovni slovar (za natančnejša navodila preglejte aktivnost »Slikovni slovar«) 

Ne pozabite tudi novemu sošolcu ali sošolki dati priložnost, da predstavi sebe in svojo državo.  

Ostalim udeležencem lahko na youtubu pokaže, kakšno glasbo je poslušal doma, katero risanko je imel najraje, 

kje je živel, kakšne igre se je igral doma. Na tak način bo identificiranje skupnih interesov in lastnosti možno že 

preden se bo sošolec ali sošolka naučil slovenščine.  

Udeleženci lahko o državi novega sošolca pripravijo predstavitev tudi sami, s čimer mu pokažejo, da jih zanima 

tudi on in njegova dežela.  

Morda se učenci tudi sami domislijo še kakšne aktivnosti ali geste, ki jih bo lahko povezala z novim sošolcem ali 

sošolko? Posredujte nam izkušnje v vašem razredu, in delili jih bomo z drugimi!   

 

 

 
 

 
 

Nasveti za izvajalce: 

 Naloga izvajalca je, da skupaj z udeleženci še sam presodi, ali je predlagana aktivnost primerna in 

izvedljiva. Ne pozabite, da verjetno novi sošolec ali sošolka ob prihodu v razred ne zna slovensko ali pa 

ima le zelo osnovno, začetno znanje. 

 Usmerite udeležence v razmislek, ali je časovni načrt realističen, ali je prenaporen, ali predlagane 

aktivnosti učenci lahko opravljajo sami, ali potrebujejo spremstvo staršev itd. 

 Če bodo udeleženci sami pripravili predstavitev nove države, pazite, da ne bodo nehote neobčutljivi; 

upoštevajo naj, da je bil primoran dom zapustiti, zato bodo spomini nanj lahko tudi boleči. 


