Posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole
Kraj: Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, 1000 Ljubljana)
Datum: petek, 23. september 2016 (8.30–17.00)
Organizatorji: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK), Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ), Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ)
Ciljna publika: pedagoški delavci (vrtci, osnovna in srednja šola), ravnatelji, drugi zainteresirani, kot
so nevladne organizacije, mediji, knjižnice …
Ozadje dogodka je praznovanje evropskega dneva jezikov 26. septembra. Konferenca je namenjena
ozaveščanju o trenutnih praksah in izzivih v zvezi z vključevanjem neslovensko govorečih
prebivalcev v družbo, zlasti v vzgojno-izobraževalni sistem. Poudarek bo na jezikovnih vidikih, kot so
spodbujanje učenja slovenščine ter izmenjava izkušenj pri poučevanju drugih maternih jezikov.
Dogodek bo dopolnil prizadevanja državnih institucij za učinkovito in celovito vključevanje
priseljencev1.
Program:
Ura
8.30–10.30

Vsebina
Nagovor:
Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport
Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo
Stanka Lunder Verlič (MIZŠ): Model integracije priseljencev
Liljana Kač (ZRSŠ): Pluralistični pristopi k poučevanju
Bronka Straus (MIZŠ): Poučevanje maternih jezikov
Marko Stabej (FF UL, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik): Domači v
slovenščini – učenje slovenščine za priseljenke in priseljence
Moderatorka sklopa: Bronka Straus, MIZŠ

10.30–11.00
11.00–12.30

1

Odmor za kavo
Okrogla miza: Medkulturni pristop k vključevanju otrok priseljencev
Moderatorka: Marijanca Ajša Vižintin (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in
migracije)
Sodelujejo:
Dijana Harčević Ćatić (učiteljica bosanskega jezika in kulture): Poučevanje maternih
jezikov
Štefan Muraus (ravnatelj OŠ Bojana Ilicha Maribor): Priprava šole na prihod otrok

Nekaj primerov nedavnih ukrepov na tem področju:
– nacionalna konferenca o vključevanju priseljencev: http://www.zrss.si/objava/vkljucenost-otrok-priseljencevbeguncev-migrantov-v-nas-vi-sistem
– spletna stran MIZŠ o vključevanju priseljencev z informacijami o različnih tematskih sklopih:
http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/

12.30–13.30
13.30–15.00

beguncev brez spremstva
Ksenija Žižek (učiteljica OŠ Livada): Izkušnja iz razreda
Nataša Hanuna (Družinski in mladinski center Cerklje na Gorenjskem): Sodelovanje
šole z lokalno skupnostjo
Odmor za kosilo
Breda Podbrežnik Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik) in Jelka Golob
(Zasebni vrtec Zarja): Medkulturna knjižnična zbirka
Gorazd Rečnik (novinar Vala 202): Izzivi integracije – zakaj potrebujejo pozornost
medijev?
Gorazd Pučnik (Dijaški dom Srečka Kosovela v Trstu): Izkušnja iz Italije
Anica Mikuš Kos (Slovenska filantropija): Znanje jezikov – skriti kapital priseljencev in
beguncev
Moderator sklopa: Peter Jakša, PEK

15.15–16.45

Delavnica: sodelovanje vrtcev in šol z drugimi partnerji; predstavitve dobre prakse
(20 min.)
- Anja Kristan (Vrtec Sežana): Medgeneracijsko učenje in vloga mladinske
literature pri učenju jezika okolja
- Jasmina Kobal (Vrtec Tolmin) in Patricija Rejec (Posoški razvojni center):
Sodelovanje vrtca in lokalne skupnosti pri jezikovnem vključevanju otrok in
staršev iz priseljenih družin
- Mojca Jelen Madruša (OŠ Koper): Jezikovno vključevanje učencev
priseljencev – izkušnje iz projekta medkulturnosti
- Nataša Bauman (Srednja ekonomska šola Maribor): Povezovanje z ljudmi iz
okolja pri jezikovnem vključevanju dijakov priseljencev
– delavnice v treh skupinah na teme iz kratkih predstavitev: sodelovanje med vrstniki
ali starejšimi učenci, sodelovanje s starši, sodelovanje z lokalnim okoljem (50 min.)
– predstavitev rezultatov (20 min.)
Moderatorka sklopa: Liljana Kač, ZRSŠ

16.45–17.00

Zaključek

