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Medkulturni dialog: v sodelovanju s priseljenci in manjšinami,
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Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in
medkulturni dialog
Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Uvod
Evropska begunska kriza in Sirija, pojasnilo –
The European Refugee Crisis and Syria Explained
 https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w
/
Vse najboljše!
 https://www.youtube.com/watch?v=Aa3o7vWG93w

Izziv: Zaznavamo povečano nestrpnost in strah
pred begunci. Kaj lahko naredimo?
1) Iščemo informacije.
2) Beremo (leposlovne) knjige.
3) Medpredmetno povezovanje, npr. z zgodovino:
zgodovina Sirije, Afganistana, Eritreje.
4) Povežemo se z lokalnimi organizacijami,
prostovoljimo, spozna(va)mo priseljence, begunce.
5) Povabimo ljudi v razred, da spregovorijo o svoji osebni
izkušnji.

Delavnica 1: Od kod so prišli, zakaj so prišli, kaj so
otroci begunci doživeli na poti? – Življenjske zgodbe
otrok beguncev v mladinskih književnih besedilih

Pot
 čez morje
 čez puščavo
 prečenje gora, gorskih prelazov
 potovanje v podvozjih tovornjakov

?
 Koliko jih na poti umre?
 Kakšne grozote doživijo (zavrženi, posiljeni,

izstradani, izmučeni, umrli)?
 Kolikokrat morajo doplačati že tako drago pot?

Odlomki iz mladinskih književnih
besedil
 Zakaj pride samo otrok? – NK Svoboda, 48-49
 Kako so zaprli šolo? – V morju so krokodili, 21-23
 Pot: podvozje tovornjaka. – V morju so krokodili, 101




103.
Pot: prečenje gora. - V morju so krokodili, 97-99.
Pot: od ene točke do druge, vsakič denar. – Nikoli ne
reci, da te je strah, 216-217.
Pot: zabojnik - Nikoli ne reci, da te je strah, 220-221.
Pot: morje. - Nikoli ne reci, da te je strah, 232-33, 240241.

Delavnica 2: Medkulturne dejavnosti na vaši
organizaciji - predlogi
 med poukom znotraj različnih šolskih predmetov
 posebne medkulturne prireditve, npr.:
 mednarodni dan maternega jezika (21. 2.)
 svetovni dan beguncev (20. 6.)
 evropski dan jezikov (26. 9.)
 mednarodni dan migrantov (18. 12.)
 popoldanske javne prireditve:
 s starši in za starše
 z drugimi prebivalci iz lokalnega okolja in za lokalno okolje

Delavnica 3: izseljevanje & priseljevanje,
Slovenija, primerjava statističnih podatkov
 Prebivalstvo, selitveno gibanje 2010-2017, vir: Surs
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Priseljeni
iz tujine

15416 14083 15022 13871 13846 15420 16623 18808

Odseljeni
v tujino

15937 12024 14378 13384 14336 14913 15572 17555

Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več
let, po izobrazbi, Slovenija, 2015, vir: Surs

Mi drugje, drugi pri nas, diskusija
 Slovenci kot ekonomski migranti?
 Nekoč? Danes?

 Slovenci kot begunci?
 Poznate koga, ki živi v tujini?

Drugi viri, literatura
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Hvala za vašo pozornost.
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