Projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja«

Vabilo na posvet

Vloga medkulturnih mediatorjev pri vključevanju otrok priseljencev
in njihovih družin
18. maj 2021, spletno srečanje
Spoštovani,
v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja« vas vabimo na posvet Vloga medkulturnih
mediatorjev pri vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin, ki bo potekal 18. maja 2021, med
9.30 in 13. uro, na platformi Zoom.
Zakaj potreba po medkulturnem mediatorju, kdo je lahko medkulturni mediator, kakšna znanja
potrebuje in kje jih lahko pridobi, kaj so njegove naloge, kje in kako ga zaposliti, so nekatera
vprašanja, o katerih bodo gostje posveta razmišljali in nanje skušali odgovoriti.
Dogodek bo priložnost za predstavitev raznolikih izhodišč in praks pri vključevanju medkulturnih
mediatorjev, ki so v nekaterih lokalnih okoljih že prepoznana kot učinkovita na področju
medkulturnega sobivanja.
Posvet je namenjen vodstvom in strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, resornim
ministrstvom, pristojnim na uradih za družbene dejavnosti občin, vladnim in nevladnim organizacijam
ter širši zainteresirani javnosti.
Vljudno vas prosimo, da nam najkasneje do ponedeljka, 14. maja 2021, potrdite svojo udeležbo preko
spletne prijavnice.
Za dodatne informacije glede posveta vam je na voljo Mojca Jelen Madruša na e-naslovu mojca.jelenmadrusa@os-koper.si ali preko telefona 051 604 088.
S spoštljivimi pozdravi,
Mojca Jelen Madruša
mag. Mateja Štirn
koordinatorici projekta
Koper, 12. 4. 2021

Program posveta

9.30–9.45

Uvodni pozdrav
Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper
Maja Mihelič Debeljak, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, MIZŠ

9.45–10.30

“Projekta bo konec. Kako naprej?”
Bronka Straus, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, MIZŠ
Multikulturnost je naša prednost
mag. Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza Jesenice

10.30–10.50

Predstavitev NPK-jev na področju integracije migrantov: medkulturni
mediator/medkulturna mediatorka in skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka
za albanski jezi
mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

10.50–11.30

Vloga medkulturnega in jezikovnega mediatorja v praksi
Lulijeta Nasufi
Sanja Antolič, Osnovna šola Leskovec pri Krškem
Resnija Ređepi, Ljudska univerza Jesenice
Majda Suljanović Hodžić, Ljudska univerza Jesenice

11.30–11.45

Odmor

11.45–12.45

Okrogla miza – Zakaj in kako zagotoviti podporno mrežo medkulturnih
mediatorjev?
dr. Stanka Lunder Verlič, kabinet Ministrice za izobraževanje, znanost in šport
Blaž Račič, župan Občine Jesenice
Alida Zagorc Šuligoj, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Vera Haliti, Ljudska univerza Celje
Jožica Zec, Vrtec Ciciban Novo mesto
mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija
Vodi: dr. Marijanca Ajša Vižintin, ISIM ZRC SAZU

12.45–13.00

Sklepne misli in zaključek srečanja

