Ljubljana, 11. maja 2018

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – Odbor za enakost SVIZ vabi
na
pogovor ob knjigi
»MEDKULTURNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE: Vključevanje otrok priseljencev«
z avtorico dr. Marijanco Ajšo Vižintin,
ki bo potekal v torek, 29. maja 2018, z začetkom ob 16.00 uri, na sedežu GO SVIZ, v veliki sejni
dvorani, na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani.
Pogovor bo vodila Jelka Velički, predsednica GO SVIZ.

Dr. Marijanca Ajša Vižintin bo ob predstavitvi znanstvene monografije »MEDKULTURNA VZGOJA
IN IZOBRAŽEVANJE: Vključevanje otrok priseljencev«:
•

•
•

spregovorila o tem, od kod in zakaj prihajajo otroci priseljenci v naše vrtce in šole ter koliko
jih je, in prikazala politike vključevanja za priseljence ter razvoj večkulturne in medkulturne
pedagogike;
dotaknila se bo soočanja s predsodki in njihovim preseganjem ter odprla vprašanje
sestavljene identitete;
predstavila bo inovativni model medkulturne vzgoje in izobraževanja ter ob tem podala
številne primere iz pedagoške prakse in zanjo – med drugim predloge za uspešnejše
vključevanje otrok priseljencev v osnovne in srednje šole ter za usposabljanje pedagoških
delavk in delavcev.

Dr. Marijanca Ajša Vižintin je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in
migracije ZRC SAZU. Deluje na področju vključevanja otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem
in razvoja medkulturnega modela vključevanja. Za doktorsko disertacijo »Vključevanje otrok priseljencev prve
generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli« je prejela nagrado srebrni znak ZRC (2014). Udeležuje
se slovenskih in tujih konferenc, predava na univerzah po Evropi in koordinira nacionalni projekt Le z drugimi
smo (2016–2021). Je avtorica trinajstih znanstvenih člankov in znanstvene monografije »Medkulturna vzgoja in
izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« (ZRC SAZU, 2017).

Model medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga bo dr. Marijanca Ajša Vižintin predstavila na
dogodku na SVIZ-u 29. maja 2018, je namenjen:
•

•
•

pedagoškim delavkam, delavcem, ki se prvič soočajo z vključevanjem otrok priseljencev in
potrebujejo smernice, kako organizirati vključevanje, da bo lažje in uspešnejše tako zanje kot
za otroke priseljence;
sočasno je model namenjen tistim, ki so že razvili določene oblike podpore za uspešnejše
vključevanje otrok priseljencev, a si želijo nadgraditi svoje izkušnje;
model je mogoče uporabiti tudi kot podlago za analizo opravljenega dela na področju
vključevanja otrok priseljencev na posamezni šoli.

Z dr. Marijanco Ajšo Vižintin boste lahko izmenjali tudi svoje izkušnje s poučevanjem otrok
priseljencev in izpostavili problematiko, s katero se pri tem srečujete.
Vabljeni torej, da se nam pridružite v torek, 29. maja 2018, ob 16.00 uri na sedežu GO SVIZ, na
Oražnovi ulici 3 v Ljubljani. Za dogodek je skupno predvidena približno ura in pol; zapis o omizju s
fotografijami bo naknadno objavljen na spletni strani www.sviz.si in v e-Svizovih novicah.
Svojo udeležbo na dogodku Odbora za enakost SVIZ »MEDKULTURNA VZGOJA IN
IZOBRAŽEVANJE: Vključevanje otrok priseljencev«, ki je brezplačna (potnih stroškov pa SVIZ ne
krije), prosimo, čim prej, najpozneje pa do petka, 25. maja 2018, sporočite po e-pošti na naslov
tanja.modrijan@sviz.si (navedite, da se prijavljate na dogodek Odbora za enakost SVIZ, svoje
ime in priimek ter ustanovo, iz katere prihajate).
Prosimo vas, da povabilo na dogodek posredujete tudi članicam in članom ter drugim
zainteresiranim v svojih zavodih.
Veselimo se srečanja z vami!
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