Vodilni partner:

Prijava in navodila

Partnerji projekta:

Udeležba je možna na eno ali več spodaj navedenih
izobraževanj:
- 4 ure izobraževanja o čezmejni didaktiki za delo s
čezmejnimi razredi;
- 4 ure izobraževanja o manjšinski literaturi in
literaturi obmejnega območja;
- 5 ur izobraževanja o didaktiki jezikov v stiku za
poučevanje sosedskih jezikov.

IZOBRAŽEVANJE:
MEDKULTURNE
DIDAKTIČNE
STRATEGIJE V
ČEZMEJNEM
PROSTORU

Prijave na posamezno izobraževanje zbiramo:
a) prek spletne platforme SOFIA (www.istruzione.
it/pdgf) – za pedagoške delavce, zaposlene za
nedoločen čas;
b) po mailu eduka2@slori.org – za vse ostale
pedagoške delavce.
Dodatne informacije:
- eduka2@slori.org, 0039 040 636663.
Pridruženi partnerji projekta:

Vsebine: predstavitev inovativnega in
interaktivnega učnega gradiva, ki
smo ga izdelali v sklopu mreže za
čezmejno sodelovanje EDUKA2

www.eduka2.eu

Projekt/Progetto Eduka2

Izobraževalni program sestavljajo:
Izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi
razredi (4 ure): predstavitev učnih enot za različna
predmetna področja, ki omogočajo učencem osnovnih
šol in prvostopenjskih srednjih šol, da spoznajo celovitost
čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo ter se
soočijo s potrebo po zaščiti njegovega naravovarstvenega,
arhitektonskega, arheološkega, zgodovinsko-kulturnega,
umetnostnega in jezikovnega bogastva.
Predavatelji:
Barbara Baloh, Silva Bratoš (Pedagoška fakulteta Univerze na
Primorskem), Norina Bogatec (Slovenski raziskovalni inštitut
SLORI), učitelji sodelujočih šol.

Izobraževanje o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega
območja (4 ure): predstavitev dveh antologij o manjšinski
literaturi in literaturi obmejnega območja ter dveh digitalnih
literarnih pešpoti po Tržaškem in Goriškem za pouk
književnosti.
Predavatelji:
Ana Toroš, Aleš Vaupotič (Univerza v Novi Gorici), učitelji
sodelujočih šol.

Izobraževanje o didaktiki jezikov v stiku za poučevanje
sosedskih jezikov (5 ur): predstavitev učne enote o
poučevanju italijanščine in slovenščine kot sosedskih jezikov
predvsem za šole z večinskim učnim jezikom, torej slovenske
šole v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine (tretje
vzgojno-izobraževalno obdobje), in italijanske šole v Italiji,
kjer je predviden pouk slovenščine (javne in zasebne srednje
šole prve stopnje). Izobraževanja se lahko udeležijo tudi
učitelji šol drugih stopenj in učitelji jezikovnih tečajev za
odrasle.
Predavatelji:
Irina Moira Cavaion (Slovenski raziskovalni inštitut SLORI),
učitelji sodelujočih šol.

KDAJ

KJE

URNIK

*KODA SOFIA

JEZIK PREDAVANJA

26. 2. 2019

VŠ pri Sv. Jakobu, Trst

15.00–19.00

ID38149

v slovenščini

28. 2. 2019

VŠ G. Lucio, Milje

15.00–19.00

ID38152

v italijanščini

15. 3. 2019

VŠ Gorica

15.00–19.00

ID38896

v slovenščini

21. 2. 2019

DIZ J. Stefan, Trst

15.00–19.00

ID38153

v slovenščini

11. 3. 2019

DVŠ Z DVOJEZIČNIM POUKOM ŠPETER

16.00–20.00

ID38155

v slovenščini

13. 3. 2019

VŠ G. B. Tiepolo, Pagnacco

15.00–19.00

ID38156

v italijanščini

Datum bo
sporočen
naknadno.

v Trstu

v italijanščini

15.00–19.00
+
1 ura spletne

21. 2. 2019

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

dejavnosti
na portalu
Edmodo
(dan in ura po
dogovoru z
udeleženci).

ID38160

v slovenščini in
italijanščini

*KODA ZA PRIJAVO NA IZOBRAŽEVANJE
EDUKA2 PREK SPLETNE PLATFORME SOFIA: ID26277

