
41. MEDNARODNI SLOVENISTIČNI SIMPOZIJ

Na stičišču svetov
Slovenisti iz devetih držav o stanju in načrtovanju

na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika

Od 16. do 18. novembra bo v Lju-
bljani v organizaciji Centra za

slovenščino kot drugi in tuji
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani 41.
mednarodni slovenistični znanstveni
simpozij Obdobja z naslovno temo Na

stičišču svetov: slovenščina kot drugi in
tuji jezik. Na simpoziju bo 59 udeleženk
in udeležencev iz devetih držav - Slo-
venije, Avstrije, Češke, Francije, Hrva-

ške, Italije, Japonske, Slovaške in Srbije
- predstavilo 37 referatov.

Letošnja Obdobja bo uvedla okrogla
miza Slovenščina kot drugi in tuji jezik
- resničnost in vizije, sodelovali bodo
dr. Mihaela Knez (Filozofska fakulteta
UL), dr. Stanka Lunder Verlič (Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport

RS), dr. Tanja Petrovič (ZRC SAZU), dr.
Marko Stabej (Filozofska fakulteta UL),
Magda Stražišar (Ministrstvo za kultu-
ro RS, Služba za slovenski jezik). V sredi-
šču bo razmislek o stanju in nadaljnjem

načrtovanju slovenščine kot drugega

in tujega jezika (SDTJ). Govorci se bodo
dotaknili izhodišč in ciljev, podrobneje
zastavljenih v Akcijskem načrtu za je-
zikovno izobraževanje (2or4-2or8) in
Resoluciji o nacionalnem programu za

jezikovno politiko (2021-2026). V pogo-

voru bodo skušali izluščiti tisto, kar je

v sodobni slovenski jezikovni situaciji

glede SDTJ najbolj pereče in potrebno
sistemskega ukrepanja.

Na simpoziju bodo referentke in re-

ferenti spregovorili o novih uporab-

nikih slovenščine, razvoju jezikovne
zmožnosti v slovenščini, njenem opazo-

vanju, spremljanju in testiranju, o pro-

cesih, dejavnikih in okoliščinah učenja
slovenščine, o poučevanju slovenščine
v različnih okoljih, virih in priročnikih

za slovenščino, korpusih in podatkov-

nih zbirkah, o didaktiki slovenščine kot
drugega in tujega jezika, različnih me-

todah in pristopih pri poučevanju, o li-
teraturi in kulturi ter vprašanju med- in
večkulturnosti, o slovenščini med dru-
gimi jeziki, vprašanju večjezičnosti,
raznojezičnosti in jezikovnega preple-
tanja/prehajanja ter o jezikovni politiki

in jezikovnem načrtovanju na področju
slovenščine kot drugega in tujega jezika.
Med simpozijskimi temami bo tudi
spregledana vloga humorja pri pouče-

vanju slovenščine kot drugega ali tujega

jezika, obravnava stereotipov pri pouku
slovenščine kot tujega jezika, kako se
generacija Z uči slovenščine kot tujega

jezika, jezikovni profil uporabnika slo-
venščine na najnižji ravni, predstavi-

li pa bodo med drugim tudi napačne

predstave o obsegu uradnih dvojezič-

nih območij v Republiki Sloveniji.

V spremljevalnem programu si bodo
sodelujoči lahko ogledali predstavo im-
provizacijskega gledališča z naslovom
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