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Nacionalni posvet o strategijah vključevanja otrok priseljencev v izobraževanje:
NOVE PRAKSE VEČJEZIČNOSTI V INKLUZIVNEM UČNEM OKOLJU
Hiša Evropske unije, 27. maj, 2019, od 9–16h
PROGRAM
9:00

Registracija udeležencev

9:20

Uvodni pozdrav (dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut)

9:30

I. sklop: Večjezičnost in raznojezičnost v pedagoškem procesu
(moderira dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut)
Bronka Straus (MIZŠ; sekretarka na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, razvojno področje:
jezikovno izobraževanje): Večjezičnost in raznojezičnost v pedagoškem procesu in kaj mi ponuja
Evropski center za moderne jezike?
dr. Karmen Pižorn (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljni pedagoški študij, vodja
projekta JeŠT - Jeziki štejejo): Možnosti uresničevanja raznojezičnosti v vzgoji in izobraževanju
dr. Katica Pevec Semec (Zavod RS za šolstvo, višja svetovalka za osnovno šolo): Večjezičnost in
medkulturnost kot kompetenca mobilnih učiteljev
Urška Peršin Mazi (OŠ 8 talcev Logatec, knjižničarka): Priseljenci v osnovnošolski knjižnici
Tematska razprava s publiko

10:40 Odmor za kavo
11:00 II. sklop: Zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja - premoščanje razkoraka med
usvajanjem jezika poučevanja (slovenščine) in učnimi dosežki priseljencev
(moderira dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut)
Alenka Pečnik Kranjec (Ekonomska in trgovska šola Brežice, šolska svetovalna delavka): Začetna
integracija dijakov priseljencev
Gvido Jager (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, ravnatelj): Vključevanje
staršev in dijakov priseljencev v socialno in šolsko okolje: enostranski, obojestranski ali
nikogaršnji interes?
Sladjana Jović Mičković, mag. (OŠ Livada, profesorica inkluzivne pedagogike in multiplikatorka v
projektu Izzivi medkulturnega sobivanja): Individualni načrt aktivnosti za otroka priseljenca - nova
birokratska obveznost ali nujna potreba?
Astrite Humski (medkulturna mediatorka): Moje izkušnje in moj pogled na izboljšanje strategij
vključevanja priseljencev
Tematska razprava s publiko

The project is co-funded by the
European Union

12:10 Odmor za kosilo
12:50 III. sklop: Vloga lokalne skupnosti pri vključevanju priseljencev
(moderira: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut)
Primož Jamšek (Slovenska filantropija, projekt Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru):
Spodbudno učno okolje za migrante in solidarnost kot temelj vključenosti migrantov
Lucija Karnelutti (Dijaška organizacija Slovenije): Vloga dijaških in mladinskih organizacij pri
vključevanju dijakov priseljencev in dopolnjevanju nacionalnih shem vključevanja
Mojca Rodič (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto): Vloga kulturne mediatorke pri
izvedbi programa KULTEGRACIJA
Vera Haliti (medkulturna mediatorka): Priseljenci s Kosova v Sloveniji
Tematska razprava s publiko
14:00 Odmor za kavo
14:15 IV. sklop: Strategije spodbujanja aktivnega sodelovanja staršev in drugih odraslih
priseljencev v šoli
(moderira: mag. Sabina Autor, Pedagoški inštitut)
dr. Marijanca Ajša Vižintin (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Univerza v
Novi Gorici, raziskovalka, koordinatorka programa Le z drugimi smo): Vključevanje staršev priseljencev
v vzgojno-izobraževalni proces
Nada Duler (Druga OŠ Slovenj Gradec, ravnateljica): Vključevanje priseljencev na različnih
področjih delovanja šole in v lokalni skupnosti
dr. Damir Josipovič (Zveza aktivov svetov staršev Slovenije – ZASSS in Inštitut za narodnostna vprašanja):
Vključevanje staršev priseljenskih otrok v delo starševskih in šolskih predstavniških teles
dr. Klara Skubic Ermenc (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in
andragogiko): Izobraževanje priseljencev: parcialne rešitve ali transformacija vzgojnoizobraževalnega sistema?
Tematska razprava s publiko
15:30 Zaključek

