LOKALNI POSVET: IZMENJAVA PRAKS PRI DELU Z OTROKI PRISELJENCI

Na Osnovni šoli Maksa Durjave Maribor je v sredo, 28. 3. 2018, potekal že 2. posvet v okviru projekta
Izzivi medkulturnega sobivanja. Letošnja tema je bila Izmenjava praks pri delu z otroki priseljenci.
Najprej je goste posveta s svojim plesom razveselila
folklorna skupina Osnovne šole Maksa Durjave
Maribor pod vodstvom Marije Topolnik.

Nato so otroci, ki se udeležujejo aktivnosti Branje in
igranje, katero vodita Alma Čas in Petra Rozman,
recitirali pesem Matjaža Pikalo: Misli modro in dobro.

Sledil je pozdrav predstavnika šole Zmaga Planinca.

Nagovoril in pozdravil nas je tudi gospod podžupan
Saša Pelko.

Sledile so predstavitve dobrih praks iz vrtca, osnovnih in srednjih šol, Pedagoške fakultete Maribor in
programa Brezmejni svet.
Multiplikatorka mag. Blanka Kovačec je predstavila
izvajanje programa Soočanje z izzivi medkulturnega
sobivanja, povezovanje z lokalnimi skupnostmi in
tečaj slovenščine za priseljene mame. Predstavila je
tudi intenzivni tečaj slovenskega jezika ob vključitvi
učencev priseljencev v osnovno šolo.

Vzgojiteljice Vrtca Jožice Flander Katja Žuraj, Tadeja
Težak in Urška Gorjup so pripravile predstavitev
Vzgojno delo z otroki priseljenci v predšolskem
obdobju.

Mag. Polonca Čontala Piberl iz OŠ Angela Besednjaka
Maribor je pripravila prispevek Emocionalno delo
učitelja pred poukom, med njim in po njem kot
predpogoj za uspešno delo učencev priseljencev pri
šolskem delu.

Petra Rozman in Alma Čas iz Osnovne šole Maksa
Durjave Maribor sta pripravili prispevek Spodbujanje
branja in krepitev socialnih veščin pri učencih
priseljencih in romskih učencih.

Multiplikatorka Natalija Kaučič iz Srednje šole
Slovenska Bistrica je predstavila intenzivni tečaj
slovenskega jezika ob vključitvi dijakov priseljencev v
srednjo šolo.

Aida Pepaj Pečar je predstavila vključevanje dijakov
priseljencev na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
Maribor.

Študentke tutorke Urška Pliberšek, Eva Sedlašek in
Ana Lubej so pripravile prispevek Tutorstvo kot
podpora in pomoč priseljenim učencem in z nami
delile svoje izkušnje s tutorstvom.

Doc. dr. Marta Licardo iz Pedagoške fakultete
Maribor je pripravila prispevek Projektno delo in
primeri dobrih praks, ki jih izvajamo s študenti na
temo vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev.

Tomaž Podbevšek, Vanesa Škornik, Nataša Usar in
Branko Kralj iz Pekarne Magdalenske mreže Maribor
so pripravili prispevek Socialno vključevanje mladih
priseljencev »Brezmejni svet«.

V drugem delu posveta je okroglo mizo
vodila mag. Pavla Karba. Ugotavljali
smo, kaj od povedanega lahko
prenesemo v svoje kolektive. Izrazili
svoje vtise in izmenjali svoje izkušnje.

Ugotovili smo, da v vrtcih in osnovnih šolah
že uspešno premagujemo ovire. Prav tako
smo ustvarili dobro povezanost v lokalni
skupnosti z organizacijami, ki priseljencem
nudijo dodatno oporo in pomoč.

Izpostavila se je problematika vključevanja
dijakov priseljencev in slabega znanja
slovenskega jezika, saj je učenju
slovenščine namenjenih premalo ur.
V prihodnje je pred nami velik izziv, kako
izboljšati
situacijo na srednjih šolah.
Zagotovo smo s pozitivnim pristopom in z
medsebojnim sodelovanjem na pravi poti
reševanja le-tega.

Zapisala: mag. Blanka Kovačec

