
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

::>tevilka:60932-1/2016-3 (5006)
Datum: 15.4.2016

Erasmus+ (tJ]
eME tuS
~ RSulNltllftoll...~~~
l,obrtlUIIII. III
u,pos.bIUnj'

z.vadRopubDke:.~

Spoštovan il

VABILO

Vabimo vas na mednarodni posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS, ki bo
potekal v četrtek, 5. maja 2016, na Brdu pri Kranju.

Na posvetu želimo izpostavili aktualne izzive, povezane z vključevanjem priseljencev v slovenski vzgojno-
-izobraževalni sistem. V ta namen bomo osvetlili nekatera strokovna izhodišča ter predstavili domače in
mednarodne izkušnje na tem področju.

V delavnicah in e-predstavitvah bomo:
predstavili konkretne izkušnje in učinkovite prakse na vseh vzgojno-izobraževalnih ravneh (vrtec.
osnovna, srednja šola) in na področju visokega šolstva;
predstavili priporočila, spodbude in ideje za učinkovito vključevanje priseljencev;
omogočili izkustveno učenje. ki bo prispevalo k opolnomočenju strokovnih delavcev za vključevanje
priseljencev.

Pri organizaciji in izvedbi posveta sodelujejo številne inštitucije ter strokovnjaki in praktiki. Predstavljene
rešitve in uspešne prakse bodo zastopane na vseh vzgojno-izobraževalnih ravneh (vključno z visokim
šoistvom), zato upamo, da bo posvet pritegnil čim večji krog udeležencev. Program posveta je objavljen na
spletni strani Zavoda RS za šolstvo: www.zrss.si

Posvet je brez kotizacije. Nanj se lahko prijavite do 30.4.2016 na spletni povezavi
http://www.zrss.silprijavalvkljucenost-otrok-migrantov/.Prijavna stran vam ponudi tudi opise delavnic, ki jih
izberete za popoldanski del posveta.

Veselimo se srečanja z vami!

dr. Maja
ministrica za izobraževanje,

zavod
Ropubllke
SIOlo'enlje
za iolstvo
ljubljana
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Vključenost priseljencev 
v vzgojno-izobraževalni sistem RS 

Čas Program 

7.30–9.00 Registracija udeležencev 

9.00–9.15 Uvodni nagovor ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec 
Brenčič 

9.15–11.30 Pogledi na sobivanje z vidika teorije in prakse 
 
Izzivi mednarodnih selitev/migracij: delovni, begunski in okoljski selivci/migranti dr. 
Marina Lukšič Hacin (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije) 
 
Od pozitivnega pripoznanja do smiselnega učenja – pot do učne uspešnosti otrok 
in mladostnikov na vseh stopnjah izobraževanja: dr. Sonja Rutar (Pedagoški Inštitut, 
Univerza na Primorskem)  
 
Predstavitev protokola za vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem: dr. Vinko Logaj (Zavod RS za šolstvo)  
 

11.30–11.45 Odmor 

11.45–12.45 Sistemski vidik vključevanja priseljencev – predstavniki Slovenije in Avstrije 
 
 
Primer prakse iz Slovenije: Milan Rogelj (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 
 

12.45–13.15 Predstavitev prispevkov dobrih praks v obliki e-plakatov 
 

13.15–14.15 Odmor za kosilo 

14.15–15.15 Delavnice: 
 

 Uvajalnica  

 Nadaljevalnica 

 Priprava staršev 

 Rahljanje predsodkov, stereotipov 

 Psihosocialni vidiki  

 Begunske zgodbe 

 Medkulturni odnosi in aktivno državljanstvo 

 Celovite rešitve 1 

 Celovite rešitve 2 

 Vključevanje v univerzitetni prostor - sprejemanje jezikovnih in kulturnih drugačnosti 
(delavnica za visokošolske učitelje) 

 Ali moram imeti vse enako rad? Pomen čustvene inteligentnosti v vzgoji in 
izobraževanju (delavnica za visokošolske učitelje) 

 Otroci brez spremstva 
 

15.15–15.30 Odmor 

15.30–16.30 Delavnice (ponovitev) 
 

16.30–17.30 Panelna razprava: Kako naprej? 
 
Sodelujejo: 
Dr. Andreja Barle Lakota, MIZŠ 
Dr. Tomaž Boh, MIZŠ 
Dr. Vinko Logaj, ZRSŠ 
Dr. Alenka Flander, CMEPIUS 
Dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut 
Elido Bandelj, CPI 
Boris Zupančič, MIZŠ 
Ravnatelji:  Anton Baloh (OŠ Koper), Goran Popovič (OŠ Livada) 


