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SIRIUS NRT 2020 – Prakse, ki uspešno implementirajo nove strategije vključevanja priseljencev 

in razvijajo večjezična šolska okolja v Sloveniji 

 

Ljubljana,  2. 11. 2020 

Spoštovani! 

Kljub izjemni situaciji, v kakršni se nahajamo, smo se odločili, da bomo tudi letos organizirali 

nacionalni posvet SIRIUS, s katerim bomo poskušali nadgraditi spoznanja preteklih dveh posvetov in 

tako še dejavneje prispevati k ozaveščanju o neločljivi povezanosti med izobraževanjem otrok 

priseljencev in razvijanjem večjezičnega šolskega okolja. Namen letošnjega posveta je evalvacija 

implementacije novih strategij  dela z učenci priseljencev. Med mnogimi novimi pobudami in projekti 

v zadnjem času, smo prepoznali tudi vašo dobro prakso in bi jo želeli vključiti v nabor reprezentativnih 

slovenskih praks znotraj Evropske mreže za vključevanje priseljencev v izobraževanje (SIRIUS) in s 

tem tudi v okvir strokovnih podlag, ki jih ta mreža pripravlja za odločevalce in oblikovalce 

izobraževalnih politik na ravni EU. Zato vas vabimo, da se nam pridružite s predstavitvijo vašega dela 

na posvetu, ki ima letos v evropskem kontekstu še dodatno veljavo. Izbrane primere dobrih praks želimo 

namreč v prihodnosti predstaviti tudi v živo, saj bo predvidoma v letu 2021 Slovenija gostila študijski 

obisk ene od držav članic mreže SIRIUS. 

 Letošnji posvet z naslovom: Prakse, ki uspešno implementirajo nove strategije vključevanja 

priseljencev in razvijajo večjezična šolska okolja v Sloveniji, bo potekal na daljavo, preko video 

konference v zadnjem tednu novembra (23. – 27. 11. 2020). Ker bo letos manj sodelujočih, bi dan in 

uro določili glede na razmere in razpoložljivost govorcev, verjetno četrtek ali petek popoldne (cca 90 

minut). Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da nam do petka  6. 11. 2020 sporočite, ali boste 

na posvetu lahko sodelovali. 

Na posvetu bomo predstavili evalvacije štirih dobrih praks, vaše in še treh, v 10-minutnih prispevkih 

ter jih nato v polurni skupinski diskusiji poskusili umestiti v širši slovenski/evropski izobraževalni 

prostor. 

Da bi lažje usmerjali diskusijo in čim bolj točno povzeli ključne ugotovitve posveta vas prosimo, da 

nam vsaj teden dni pred dogodkom pošljete kratek opis svoje dobre prakse oz. novega načina dela na 

največ treh straneh. Svojo predstavitev opišite s pomočjo odgovorov na tri vprašanja: 

1. Kratko opišite svojo dobro prakso ali model vključevanja učencev priseljencev (npr. glede 

načina dela, novih vključenih strokovnih delavcev ali drugih oseb iz lokalne skupnosti – starši, 

NVO, medkulturni mediatorji, nove oblike komunikacije, vsebin ali metod dela). Pri tem 

orišite, kako se je s to prakso spremenila kultura šole?  

2. Kako ste oblikovali to novo prakso oz. model? Kako ste jo zasnovali? Iz česa ste izhajali pri 

razvoju, oblikovanju novih oz. drugačnih načinov dela? (npr. iz praktičnih problemov, 

ugotovitev raziskav, teorije, ki usmerja k izboljšanju prakse)  

3. Kako zagotavljate kontinuiteto obstoja in nadgradnje/razvoja te prakse? (npr. katere so možne 

nadgradnje v praksi šole in kako bo zagotovljen njen obstoj v šolskem delu oz. kurikulu po 

izteku projekta) 

 

V upanju, da se boste odzvali našemu povabilu, vas lepo pozdravljamo,  

Projektna skupina Pedagoškega inštituta, 

dr. Alenka Gril, dr. Janja Žmavc in mag. Sabina Autor  


