Izobraževalni program: SLOVENŠČINA V VRTCU (od 21. januarja do 4. marca 2022, 7 srečanj ob petkih po Zoomu)

21. 1. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Vloga jezika v profesionalnem razvoju vzgojiteljev
in didaktične strategije pri razvijanju
sporazumevalne zmožnosti v vrtcu

dr. Maja Melinc Mlekuž, dr. Maja Mezgec,
dr. Barbara Baloh

28. 1. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Vaje fonološkega zavedanja, spomina in
pozornosti ter prepoznavanje splošnih in
specifičnih učnih težav (SUT)

dr. Martina Ozbič, Silva Perčič, Sonja Bukavec

4. 2. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Vloga staršev in družbenega okolja pri
jezikovnem razvoju dvojezičnega otroka v vrtcu:
od receptivnega do produktivnega znanja
slovenščine kot manjšinskega jezika

dr. Susanna Pertot, dr. Matejka Grgič

11. 2. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Z drobnimi koraki v slovenščino

dr. Barbara Baloh, dr. Eda Birsa,
Renata Padovan, Sara Burolo, Ester Derganc

18. 2. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Vidna spodbuda kot izhodišče za pripovedovanje

dr. Barbara Baloh, Samanta Kobal

25. 2. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Moj dan v vrtcu

dr. Majda Kaučič Baša, Martina Šolc

4. 3. 2022
(po Zoomu)
17.30–19.45

Pregled in prenova kurikula za vrtce; smernice za
jezikovno vzgojo na štirih ravneh: govorna vzgoja,
književna vzgoja, predopismenjevanje, knjižna
vzgoja kot del informacijskega opismenjevanja

dr. Maja Melinc Mlekuž, dr. Barbara Baloh

Izobraževalni program
SLOVENŠČINA V VRTCU

Akreditacija: Urad za šole s slovenskim učnim jezikom (sklep A00DRFVG / 0013702 – z dne 10. 12. 2021)
Tematska področja: slovenščina kot jezik vzgoje in izobraževanja, didaktika in metodologije, ugotavljanje kompleksnih
dosežkov, didaktika slovenskega jezika, medkulturni dialog, individualne in socialne potrebe otroka.
Cilj programa: podpora vzgojiteljicam in vzgojiteljem pri načrtovanju izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela in njegove
evalvacije; vloga jezika pri profesionalnem razvoju vzgojiteljev in didaktične strategije pri razvijanju sporazumevalne
zmožnosti v vrtcu; vaje fonološkega zavedanja, spomina in pozornosti ter prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih
težav (SUT); vloga staršev in družbenega okolja pri jezikovnem razvoju dvojezičnega otroka v vrtcu; priprava smernic za
jezikovno vzgojo v vrtcih.
Kompetence in znanja: učnociljno in problemsko načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela; poznavanje transverzalnih
učnih ciljev v predšolskem obdobju; spremljanje razvoja dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu in sodelovanje s starši;
prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih težav v vrtcu in smernice za učinkovito delo.
Predavateljice: dr. Barbara Baloh, dr. Eda Birsa, Sonja Bukavec, Sara Burolo, Ester Derganc, dr. Matejka Grgič, dr. Majda
Kaučič Baša, Samanta Kobal, dr. Maja Melinc Mlekuž, dr. Maja Mezgec, dr. Martina Ozbič, Renata Padovan, Silva Perčič,
dr. Susanna Pertot, Martina Šolc.
Število ur: 21 ur; sedem srečanj.
Lokacija: na daljavo – spletne delavnice (platforma ZOOM)
Kotizacija: 150,00 € za vzgojitelje, zaposlene za nedoločen čas, možnost koriščenja dobroimetja na t. i. »učiteljevi
kartici« (Carta del Docente); za vzgojitelje z zaposlitvijo za določen čas (suplente) je izobraževalni program brezplačen.

Udeleženci prejmete gradivo in potrdilo o obiskovanju programa.

Izobraževalni program
SLOVENŠČINA V VRTCU
PRIJAVNICA
Prosimo, da prijavnico izpolnite, podpišete, poskenirate in nam jo do 19. 1. 2022 vrnete na naslov info@slori.org.
Podpisani_a
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:

Davčna številka (CF):
Vrtec:
(vrtec; večstopenjska šola)
E-naslov:
se prijavljam k vpisu na program.

Kotizacijo v višini 150,00 € (50,00 € za študente) bom poravnal_a ob vpisu:
□ s koriščenjem dobroimetja na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente) ― pošiljam kupon v PDF formatu;
□ osebno z nakazilom na TRR:
SLOVENSKI RAZISKOVALNI INSTITUT - ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE - SLORI
Zadružna kraška banka Z.K.B. – B.C.C. DEL CARSO
IBAN: IT43F0892802201010000009945
BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00;
□ osebno v tajništvu inštituta v Trstu, Ul. Beccaria 6, 4. nadstropje (od ponedeljka do petka: 09.00―17.00).
Za vzgojitelje, ki so zaposleni za določen čas (suplente), je izobraževalni program brezplačen.
Kraj, datum:

Podpis:

------------Navodila za koriščenje dobroimetja na učiteljevi kartici:
Obiščite portal https://cartadeldocente.istruzione.it/;
poiščite ponudnike in izobraževalne ustanove, ki poslujejo v »fizični obliki« (tipologia esercente: fisico/online) na področju izobraževanja in
izpopolnjevanja (ambito: 7 formazione e aggiornamento); izberite SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno di ricerche;
v prvo iskalno polje vtipkajte Slori,
v drugo pa Trieste (TS);
v ''bene/servizio'' pa: corsi riconosciuti ai sensi della direttiva 170/2016.
Ustvarite kupon s QR kodo v znesku kotizacije.
Kupon v formatu PDF pošljite na naslov info@slori.org.

