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Tečaj slovenščine za otroke in starše migrante

RA SLOVENIJA 1, 25.08.2010, PROGRAM A1, 15.14

Na Osnovni šoli Spodnja Šiška v Ljubljani se je v ponedeljek začel pilotni tečaj slovenščine za otroke in
starše migrante, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
ALJA VERBOLE: Izbirni in brezplačni dvotedenski intenzivni tečaj slovenščine je namenjen otrokom
migrantom, ki se bodo v šolskem letu 2010/2011 na novo vključili v slovensko osnovnošolsko in
srednješolsko izobraževanje, in tudi njihovim staršem, ki se želijo naučiti slovenščino na začetni ravni.
DR. IGOR LUKŠIČ (minister za šolstvo in šport): Pomembno je, da krepimo zavest o tem, da tudi Slovenija
postaja migracijska družba, da je čedalje več otrok, ki pridejo sem in ne znajo slovensko in ne morejo
sledit pouku, zato je dobro, da imamo ta tečaj, da otroke, preden vstopijo v razred, že navadimo na nekaj
osnovnih jezikovnih vzorcev in da jih opremimo z znanjem jezika. Če otroci ne znajo slovenskega jezika,
ki je pri nas učni jezik, jasno ne morejo sledit pouku in je to toliko bolj pomembno. To je en del zgodbe.
Drugi del zgodbe pa je na šolah, da otroke potem še dodatno jemljejo od pouka in dajejo neko možnost
dopolnilnega pouka v slovenskem jeziku in to zdaj postopno uvajamo, stvari tečejo, tako da smo lahko
zadovoljni, je pa še vedno premalo narejenega na tem področju in iščemo neke sistemske rešitve, da bo
to še boljše.
VERBOLE: Tečaj je del projekta Uspešno vključevanje otrok učencev in dijakov migrantov v vzgojo in
izobraževanje. O tem, kako poteka pouk, vodja projekta Mihaela Knez.
MIHAELA KNEZ: Pouk je naravnan tako, da otroci spoznavajo osnovne sporazumevalne vzorce, ki jih rabijo
prav pri začetnem pogovarjanju s sošolci in z učitelji, spoznavajo osnovno besedišče in pa seveda jih
seznanimo tudi z najpogostejšimi in lažjimi slovničnimi vzorci, tako da dobijo nek občutek o slovenski
slovnici, seveda pa je tukaj vedno izhajamo samo pač iz rabe, a ne, ni nekega hudega metajezika in
posredovanja nekega teoretičnega znanja, ampak res bolj pač slovnica v rabi. Del tečaja pa je namenjen
tudi sociokulturnemu vedenju, ne, se pravi se otroci spoznavajo z realnostjo v Sloveniji, kako določene
stvari počnemo, kakšen je šolski red, kakšne so navade, kako se opravičimo, kdaj se je pravzaprav treba
opravičiti ali pa prinesti opravičilo, kaj ponavadi vzamemo na šolske tabore, pač neke splošne podatke,
kateri so naši prazniki, ki jih praznujemo, kako jih praznujemo, kako otroci praznujejo rojstne dneve, to
je tudi neka taka realna situacija iz razreda, ko te nekdo povabi, pa ne veš kaj zdaj, iti na obisk, ali je
treba kaj prinesti ali ni treba prinesti, ali se je treba preobut v copate ali ne, pač take osnovne stvari pač,
ki ti v življenju pridejo prav.
VERBOLE: Tečaj, ki poteka od 23. avgusta do 3. septembra, je že četrti po vrsti, vanj je vključenih 67
udeležencev, 54 otrok in 16 staršev, večina pa jih prihaja iz Makedonije, Bosne in Ukrajine.
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