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PROJEKT
USPEŠNO VKLJUČEVANJE
OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV
MIGRANTOV V VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti
in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve:
Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in
izobraževanja.

Slovenija je postala z vstopom v
Evropsko unijo zanimiva za različne skupine priseljencev. Med njimi
še vedno prevladujejo prebivalci
nekdanjih jugoslovanskih republik, vedno pogosteje pa se k nam
priseljujejo tudi državljani drugih
evropskih in neevropskih držav. S
starši se v Slovenijo pogosto preselijo tudi otroci. Ti se ob prihodu
vključijo v slovenske vrtce in šole
in tako se po navadi začne njihovo
prvo spoznavanje slovenščine. Pogosto se prav zaradi neznanja jezika kot enega od bistvenih dejavnikov uspešne integracije v družbo
srečujejo z različnimi težavami
pri spremljanju pouka, pogovoru z
učitelji in slovenskimi vrstniki, sodelovanju v obšolskih dejavnostih
ipd.

Projekt Uspešno vključevanje otrok,
učencev in dijakov migrantov v vzgojo
in izobraževanje, ki ga je izvajal Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
pri Oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, pomeni začetek vzpostavljanja infrastrukture slovenščine kot drugega jezika za
otroke, učence in dijake migrante, ki se
vključujejo v slovenski osnovnošolski in
srednješolski sistem vzgoje in izobraževanja, obenem pa tudi možnost učenja
slovenščine za njihove starše.

Namen projekta je omogočiti, da bi otroci
in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem
tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost.
Projekt je obsegal več ciljev, ki so se med
seboj dopolnjevali in nadgrajevali:
• pripravljene so bile strokovne podlage,
v katerih so bile opredeljene jezikovne potrebe učencev migrantov. Zbrana so bila
njihova zapisana in govorjena besedila,
ki so bila izhodišče za pripravo tečajev,
učbeniškega gradiva in učnih načrtov. Poskusno so bili oblikovani opisniki za spremljanje znanja slovenščine, ki so ga učenci dosegli na tečaju slovenščine;

• oblikovani so bili učni načrti za poučevanje slovenščine, ki opredeljujejo cilje in
vsebine, ki naj bi jih učenci migranti usvojili na začetni stopnji učenja slovenščine.
Učni načrt za tečaj slovenščine za dijake
tujce je bil potrjen junija 2010 in je že v
rabi, učni načrt za tečaj slovenščine na
osnovnošolski stopnji pa je v fazi usklajevanja;

• narejeno je bilo gradivo za učenje slovenščine kot drugega jezika za različne
starostne stopnje, namenjeno otrokom,
učencem in dijakom migrantom, ki ob
vstopu v slovensko šolo oz. vrtec še ne
znajo slovensko. Julija 2010 je bilo izdano
slikovno gradivo Slika jezika, ki obsega
1882 slikovnih in besednih kartic. Ponuja
možnost učenja besed, sporazumevalnih
vzorcev, ponazarjanja slovničnih vzorcev,
predstavlja pa tudi izhodišče za govorjenje in pisanje. Pripravljeno je bilo pilotno
gradivo za poučevanje slovenščine kot
drugega jezika na začetni stopnji za učence različnih starosti. Gradivo za predšolske oz. še neopismenjene otroke ter za
učence tretje triade in srednješolce je v
fazi oblikovanja pred tiskom;

• zasnovani in izvedeni so bili pilotni tečaji slovenščine za otroke in starše migrante. Tečaji so pomenili poskus izvajanja nove oblike sistematičnega učenja
slovenščine kot drugega jezika. Potekali
so v strnjeni obliki ob vstopu otrok v slovenski izobraževalni sistem. Izvedli smo 5
pilotnih tečajev za otroke migrante in 3 za
njihove starše, in sicer v Ljubljani in Kranju. Skupaj se jih je udeležilo 222 tečajnikov, 176 otrok in 46 staršev. Tečaje so tako
šolski delavci kot otroci in starši migranti
prepoznali kot dobrodošlo pomoč pri učenju slovenščine in vključevanju v šolo.

