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INFORMACIJA ZA MEDIJE    ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 

 
Zavod RS za šolstvo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in CMEPIUS-om organizira 
mednarodni posvet z naslovom Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS, ki bo 
potekal jutri, v četrtek, 5. maja 2016, s pričetkom ob 9. uri v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. 
 
Posvet bo otvorila ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič, direktor Zavoda RS za šolstvo 
dr. Vinko Logaj pa bo predstavil pogoje za uspešno vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem. 
 
Na posvetu želimo izpostaviti aktualne izzive, povezane z vključevanjem otrok v slovenski vzgojno 
–izobraževalni sistem. V ta namen bomo osvetlili nekatera strokovna izhodišča ter predstavili domače in 
mednarodne izkušnje na tem področju.  
Sistemski vidik vključevanja priseljencev v Avstriji, ki se predvsem v zadnjem obdobju sooča s prihodom 
velikega števila omenjenih otrok, dijakov in študentov, bo predstavil mag. Kurt Nekula, generalni direktor 
za splošno izobraževanje na avstrijskem ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Primer prakse iz 
Slovenije bo predstavil gospod Milan Rogelj, ravnatelj Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. 
 
Strokovnjaki bodo predstavili  konkretne izkušnje in učinkovite prakse na vseh vzgojno-izobraževalnih 
ravneh, predstavili priporočila, spodbude in ideje za učinkovito vključevanje priseljencev ter 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. 
 
Vsebina posveta je namenjena ravnateljicam in ravnateljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in 
učiteljem ter drugim strokovnim delavcem. Srečanja se bo udeležilo preko 400 udeležencev.  
 
V Kongresnem centru (steklena dvorana) bo ob 9.45 skupna izjava za javnost, ki jo bosta podala 
ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič in direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko 
Logaj. 
 
Gradivo konferenca je zbornik povzetkov posveta.. 
 
V prilogi vam pošiljamo programom.. 
 
Da bi vam olajšali spremljanje konference, bomo organizirali informacijski kotiček za novinarje.  
 
Vljudno vabljeni. 
 
Z željo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje vas lepo pozdravljamo. 
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