
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Žalec, 20. april 2017, ob 10. uri 

 

 

POSVET JE NAMENJEN organizacijam, ki delujejo na področju učenja slovenščine in 

opismenjevanja priseljencev; organizacijam, ki delujejo na področju vključevanja priseljencev v 

slovensko družbo na splošno; učiteljem, prostovoljcem in strokovnim delavcem, ki se srečujejo s 

priseljenci; ostali strokovni javnosti. 

 

O PROJEKTU  

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno 

izobraževanje priseljencev in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od 

ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki priseljencem 

pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu (na 

primer kot izvajalci učne pomoči, spremljevalci, pomočniki učiteljev jezika). 

 

V projektu sodelujemo:  

- Slovenija: UPI-ljudska univerza Žalec in Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za 

slovenščino kot drugi in tuji jezik, 

- Danska: Slagelse Sprogcenter, 

- Nizozemska: University of Amsterdam, ITTA (vodja projekta), Het Begint met Taal, ROC 

West-Brabant, 

- Velika Britanija: UCL Institute for Education in ELATT Connected Learning. 

 

CILJI POSVETA so: 

- predstaviti obstoječe stanje na omenjenem področju v Sloveniji, na Danskem in 

Nizozemskem ter v Veliki Britaniji, 

- predstaviti osnutek modela za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje 

priseljencev, ki je nastal na podlagi intervjujev z učitelji slovenščine, prostovoljci, 

priseljenci, izvajalci izobraževanja ter odločevalci na področju jezikovnega izobraževanja v štirih 

evropskih državah, 

- dopolniti oz. nadgraditi predstavljeni model skozi razpravo in ob povratni informaciji 

sodelujočih.   

VABILO NA STROKOVNI POSVET V OKVIRU MEDNARODNEGA PROJEKTA 
VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV V JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE PRISELJENCEV: 

VLOGE IN KOMPETENCE  
(WORKING WITH VOLUNTEERS IN MIGRANT LANGUAGE EDUCATION: ROLES AND 

COMPETENCES – VIME) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

Četrtek, 20. april 2017 

 

  

PRIJAVE: Prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite po e-pošti na naslov 

tina.baloh@upi.si do ponedeljka, 17. aprila 2017. Udeležba na posvetu je 

brezplačna. 

 

LOKACIJA: Posvet bo potekal na UPI-ljudski univerzi Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 

3310 Žalec. V bližini šole so na voljo brezplačna parkirišča. 

 

 

Uvodni pozdrav  
 

Franja Centrih, UPI-ljudska 
univerza Žalec 

10.00–10.05 

Plenarno predavanje:  
Prosta pot do slovenščine 
 

Dr. Marko Stabej, Center za 
slovenščino kot drugi in tuji 
jezik, FF UL 

10.05–10.25 

Predstavitev projekta in osnutka modela za 
vključevanje prostovoljcev v jezikovno 
izobraževanje priseljencev 
 

Tina Baloh, UPI-ljudska 
univerza Žalec 

10.25–11.10 

Odmor 11.10–11.30 

Forum:  
Vloge prostovoljcev na področju poučevanja 
slovenščine in vključevanja priseljencev v 
slovensko družbo 

Predstavniki prostovoljcev, 
učiteljev, priseljencev in 
izvajalcev izobraževanja. 
Moderira: dr. Ina Ferbežar,  
Center za slovenščino kot 
drugi in tuji jezik, FF UL 

11.30–12.45 

Oblikovanje zaključkov in pogostitev 12.45–13.00 

mailto:tina.baloh@upi.si

