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1. SODELUJEJO
Učenci OŠ Jela Janežiča, program nižjega izobrazbenega standarda in posebni
program z učitelji:
Mateja Koblar (6 učencev), Tina Leban (6 učencev), Nika Košmelj (8 učencev), Maja
Černe (6 učencev), Urša Bastarda Božič (8 učencev), Irena Stele (7 učencev), Jana
Jeras (OPB, 14 učencev), Diana Volčjak (10 učencev).
Sodelovali bomo v okviru rednega pouka in podaljšanega bivanja.
1. in 2. razred NIS: Mateja Koblar in Tina Leban, sodelovanje z redno osnovno šolo
2. razred NIS: Nika Košmelj, sodelovanje z redno osnovno šolo
9. razred NIS; Diana Volčjak, sodelovanje učencev iz programa NIS z učenci iz
programa PP
OPB: Jana Jeras, sodelovanje z redno OŠ
PP 2a: Urša Bastarda Božič, sodelovanje učencev iz programa NIS z učenci iz
programa PP
PP 2b: Maja Černe, sodelovanje z redno OŠ
PP 3: Irena Stele, sodelovanje z redno OŠ
OŠ JJ
Mateja, Tina – 1. in 2. razred NIS
mateja.koblar@os-jela-janezica.si
tina.leban@os-jela-janezica.si

OŠ IVANA GROHARJA
Maja in Nina, 1.a razred/ v času pouka
maja.trojar@gmail.com
nina.zupanc2@gmail.com

Maja Černe, PP2b /v času pouka
maja.cerne@os-jela-janezica.si
Irena Stele, PP3 / v času pouka
irena.stele@os-jela-janezica.si

Vlasta Himidi in Patricija Volčič, OPB 1.
razred
vlasta.himidi@gmail.com
patricija.volcic@os-igroharja.si
Martina Šmid, OPB 2.b razred
martina.smid@os-igroharja.si

Jana Jeras, OPB
jana.jeras@os-jela-janezica.si

Sanja Podgornik, OPB 2.a razred
sanja.podgornik@os-igroharja.si

Nika Košmelj, 3. in 4. razred NIS / v času Jera Šuštar in Nina Sladič, OPB 3. razred
pouka
Irena Frakelj Kešnar, OPB 3. razred
nika.kosmelj@os-jela-janezica.si
jera.sustar@os-igroharjas.si
nina.sladic@os-igroharja.si
irena.frakelj-kesnar@os-igroharja.si

2. KONCEPT IZVEDBE PROJEKTA
SODELOVANJE MED ODDELKI NIS IN
PP
-

dopisovanje in izmenjava fotografij
dogajanja v »mehurčkih«,
branje pravljic preko Teams oz. v
živo, če bo to mogoče,
priprava ugank, lov na zaklad za
sodelujoč oddelke,
skupni sprehod ob upoštevanju
Covid ukrepov,
priprava kuharske delavnice,
priprava glasbene pravljice,
pomoč pri malici.

SODELOVANJE ODDELKOV NIS Z
ODDELKI REDNE OŠ
-

druženje na zunanjih površinah v
okviru OPB,
izdelava pravljične hiške,
potovanje hiške med oddelki,
izdelava daril in obdarovanje na
daljavo,
izdelava voščil in izmenjava,
priprava skupne točke za nastop
ob kulturnem prazniku,
pogovor o drugačnosti,
predstavitev naše šole učencem iz
redne OŠ, sprostitvene aktivnosti
oz. druženje med učenci.

3. ČAS IZVEDBE PROJEKTA
Projekt bomo izvajali preko celotnega šolskega leta.

4. CILJI PROJEKTA NA NAŠI ŠOLI
1. Druženje, sodelovanje med učenci znotraj šole – NIS in PP, spodbujanje
medsebojnega sprejemanja in sodelovanja.
2. Druženje učencev NIS z učenci iz redne OŠ, spodbujanje sodelovanja in
medsebojnega sprejemanja med učenci.
3. Oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in
odraslim s posebnimi potrebami omogočila enake možnosti kot jih imajo
sovrstniki.
4. Medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije.

5. Utrinki naše letošnje prve »izmenjevalnice«, ki je potekala na daljavo. Učenci 1. in
2. razreda OŠ Jela Janežiča so za učence 1. razreda OŠ Ivana Groharja pripravili
tipno škatlo. V škatli sta dve vrsti tipnega spomina, preveze za oči in navodila kako
odigrati igro. Učenci OŠ Ivana Groharja so za učence naše šole pripravili ježka z
odtisi svojih dlani.

V lanski »izmenjevalnici« smo pripravili pravljično, potujočo hiško. V hišici so bile po
večih senzornih poteh predstavljene različne pravljice.

