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Nacionalni posvet o strategijah vključevanja otrok priseljencev v izobraževanje: 

PROSTORI VEČJEZIČNOSTI V INKLUZIVNEM UČNEM OKOLJU 

   Hiša Evropske unije, 6. junij, 2018, od 9 – 15h 

 

PROGRAM 

9:00 Registracija udeležencev 

 

9:15 I. sklop: Organizacija in izvajanje pouka  

 Goran Popovič (OŠ Livada): Raznojezičnost in medkulturnost na OŠ Livada 

 Mateja Zukanovič (OŠ Matije Čopa Kranj): Organizacija inkluzivnega učnega okolja 

Bojana Breznikar (OŠ 8 talcev Logatec): Značilnosti in odprta vprašanja všolanja 

priseljencev iz izvenevropskih držav v našo osnovno šolo 

Natalija Kaučič (Srednja šola Slovenska Bistrica): Izvajanje pouka za dijake 

priseljence na Srednji šoli Slovenska Bistrica 

 

10:45 Odmor  

 

11:00  II. sklop: Povezovanje šole z družinami in organizacijami v lokalni skupnosti ter 

neformalno učenje 

Ožbej Račečič (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Dijaški dom): Izzivi pri 

šolanju mladoletnikov brez spremstva 

Tjaša Mislej (OŠ Matije Čopa Kranj): Sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov z 

lokalnim okoljem za vključujočo skupnost 

Nevenka Alja Gladek (Slovenska filantropija): Pedagoški delavci med strokovnimi 

priporočili, ponudbo nevladnih organizacij in potrebami otrok priseljencev 

Arne Zupančič (kolektiv Second Home, Tovarna Rog): Na marginah integracije 

Mojca Vrečko (Srednja šola Slovenska Bistrica): Šola, starši in lokalna skupnost – kaj 

se lahko naučimo drug od drugega? 

dr. Anton Meden (Zveza aktivov svetov staršev Slovenije - ZASSS): Sodelovanje med 

šolo in starši v večjezičnem inkluzivnem učnem okolju 
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13:00  Odmor 

 

13:30  III. sklop: Podporni sistemi izobraževanju in profesionalnemu razvoju 

pedagoških delavcev 

dr. Stanka Lunder Verlič (MIZŠ, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja): 

Vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem – ukrepi in načrti 

MIZŠ 

dr. Katica Pevec Semec (Zavod RS za šolstvo): Vključujoče učno okolje kot izziv za 

učinkovito povezanost praks in strategij vključevanja otrok priseljencev v vrtce in šole 

dr. Nataša Pirih Svetina (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta): Kdo sem, 

učitelj? 

dr. Janja Žmavc (Pedagoški inštitut): Quot linguas calles ... nekaj opomb k 

raznojezični perspektivi v vzgoji in izobraževanju 

dr. Alenka Gril (Pedagoški inštitut): Izobraževanje in usposabljanje pedagoških 

delavcev za inkluzijo in medkulturnost  

 

15:00  Zaključek 

 


