
 

 

 

Izobraževalni program 

Slovenščina kot učni jezik na območju italijanskoSlovenščina kot učni jezik na območju italijanskoSlovenščina kot učni jezik na območju italijanskoSlovenščina kot učni jezik na območju italijansko----slovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanja 

 

Akreditacija:Akreditacija:Akreditacija:Akreditacija: Urad za šole s slovenskim učnim jezikom (sklep MIUR AOODRFVG 0009338 11-09-2017) 

Tematska področja:Tematska področja:Tematska področja:Tematska področja: slovenščina kot učni jezik, didaktika in metodologije, uvajanje novosti v didaktiko ter 

digitalna didaktika, didaktika slovenskega jezika, šolska in družbena integracija. 

Cilj programa:Cilj programa:Cilj programa:Cilj programa: podpora pedagoškim delavcem ob implementaciji ustreznih, učinkovitih in uspešnih 

didaktičnih metod pri pouku slovenskega jezika s posredovanjem informacij, orodij in virov o italijansko-

slovenskem jezikovnem stikanju, razvijanju jezikovnih veščin in spodbujanju uravnotežene dvojezičnosti. 

Kompetence in znanjaKompetence in znanjaKompetence in znanjaKompetence in znanja udeležencev ob koncu programa: poznavanje socio-, psiho- in antropolingvističnih 

okvirov manjšinskih, regionalnih in drugače izpostavljenih jezikov, predvsem pa slovenščine kot manjšinskega 

jezika v Italiji; poznavanje, opredelitev in obdelava pojavov italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja; 

poznavanje spletnih in drugih virov za ustrezno, učinkovito in uspešno didaktiko manjšinskega jezika. 

PredavateljiPredavateljiPredavateljiPredavatelji: dr. Matejka Grgič (SLORI), dr. Nataša Pirih Svetina (Univerza v Ljubljani), dr. Damjan Popič 

(Univerza v Ljubljani). 

Število ur:Število ur:Število ur:Število ur: 10 ur predavanj + 10 ur delavnic, skupaj 20 ur pouka (6 srečanj po 3 oz. 4 šolske ure) 

LokacijeLokacijeLokacijeLokacije: 3 srečanja bodo v Trstu (Gregorčičeva dvorana, Ul. s. Francesco 20), 2 srečanji v Gorici (Slovenski 

šolski center, Ul. Puccini 14) in 1 srečanje v Špetru (Dvojezična šola, Drevored v Ažlo / viale Azzida 9). 

Koledar: Koledar: Koledar: Koledar:     

petek, 9. marec 
14.30―17.00, 3 šolske ure 

Trst Manjšinski, regionalni in drugače izpostavljeni jeziki ― lažni 
miti in nova znanstvena odkritja 

petek, 16. marec 
14.30―17.00, 3 šolske ure 

Špeter Slovenski jezik v Italiji ― pojavi jezikovnega s@kanja/1 

petek, 23. marec 
14.30―17.00, 3 šolske ure 

Gorica Slovenski jezik v Italiji ― pojavi jezikovnega s@kanja/2 

petek, 6. april 
14.30―17.45, 4 šolske ure 

Trst Ustrezna, učinkovita in uspešna didaktika slovenščine v Italiji 

petek, 13. april 
14.30―17.45, 4 šolske ure 

Gorica Spletni in drugi viri za didaktiko manjšinskega jezika 

petek, 20. april 
14.30―17.00, 3 šolske ure 

Trst Razvijanje jezikovnih veščin, visoka sporazumevalna zmožnost 
in uravnotežena dvojezičnost ― kako doseči te cilje? 

 

Kotizacija:Kotizacija:Kotizacija:Kotizacija: 150,00 € (50,00 € za študente*); udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo o obiskovanju 

programa; pedagoški delavci lahko koristijo dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente). 

____________ 

Program bomo izvedli, če se bo prijavilo vsaj 10 udeležencev. 

Pridržujemo si pravico do sprememb zaporedja predavanj, datumov in lokacij. 

* Prijavijo se lahko študenti, ki so ali so bili vključeni v pedagoško delo (kot suplenti, praktikanti …); če nimajo učiteljeve kartice, velja zanje nižja 

kotizacija v višini 50,00 €. 

 


