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Ljubljana, 6. 2. 2017  

VABILO  

na okroglo mizo projekta IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA z naslovom  

KAJ NAM POMENI MATERINŠČINA – JEZIK, KI SE GA NAJPREJ NAUČIMO 

Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize projekta Izzivi medkulturnega sobivanja z naslovom Kaj nam pomeni 

materinščina – jezik, ki se ga najprej naučimo, ki bo v torek, 21. februarja 2017, ob 17.30 na Osnovni 

šoli Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, v Ljubljani. 

Pogovarjali se bomo o: 

 maternem jeziku in njegovi pomembnosti ter vplivu na razvoj nacionalne zavesti;  

 ali lahko in kako ohranjamo materni jezik, če živimo v državi, v kateri se govori drug jezik;  

 kako naj se starši pogovarjajo s svojimi otroki, če je njihov materni jezik drugačen od jezika okolja;  

 kakšen je odnos otrok priseljencev do materinščine;  

 ali lahko v novem jezikovnem okolju priseljenci uporabljajo in profesionalno delujejo v maternem jeziku;  

 kako vplivamo na zavest učencev o pomembnosti in ohranjanju maternega jezika;  

 ali je skrb za jezikovno pravilnost samo v domeni slovenistov;  

 ali nas mora skrbeti podatek, da vsaka dva tedna izgine en svetovni jezik. 

  

Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

 dr. Barbara Baloh, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper 

 Aleksandra Banjanac Lubej, RTV Slovenija 

 dr. Lidija Dimkovska, avtorica in prevajalka 

 Dijana Harčević Ćatić, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Koper 

 Barbara Hanuš, OŠ Livada, Ljubljana 

 Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 dr. Marijanca Ajša Vižintin, Slovenska akademija znanosti in umetnosti  

 

Okroglo mizo bo vodila Slađana Jović Mićković, mag. prof. inkl. pedag. 

Okrogla miza bo predvidoma trajala 2 uri, udeležba je brezplačna. 

Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da potrdite svojo udeležbo do petka, 17. februarja 2017, pri 

Katji Vodopivec na e-naslov group1.osljli@guest.arnes.si. Vaša mnenja, izkušnje in aktivno sodelovanje v pogovoru 

bodo zelo dragoceni. 

 

    

Sladjana Jović Mićković               Goran Popović 

      multiplikatorka                                                                                                            ravnatelj 
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