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1. Program srečanja
Srečanje učiteljic in učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem je potekalo od 24. do 26. 10.
2019. Organizatorji so bili Inštitut za narodnostna vprašanja, enota Reka (INV); Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) ter Zavod Republike Slovenije za
šolstvo (ZRSŠ). Pri sami pripravi in realizaciji so sodelovali tudi Slovensko kulturno društvo
“Snežnik” iz Lovrana, ter ravnateljica in učiteljice Osnovne šole Pećine na Reki (Program
srečanja v prilogi - Priloga 1).
Prvotno je bilo zamišljeno srečanje na gimnaziji v Pulju, toda zaradi kadrovskih sprememb
(učiteljica slovenščine je dala odpoved septembra 2019 in še vedno niso našli nove osebe, ki bo
poučevala), smo srečanje ponovno organizirali na Reki. Združili smo ga s pomembno, 10.
obletnico učenja slovenščine na Reki v Osnovni šoli Pećine.
Srečanja se je udeležilo 19 učiteljic slovenskega jezika na Hrvaškem (učiteljice, vključene v
pouk po modelu C, učiteljice, vključene v Učenje slovenskega jezika in kulture v Varaždinski
županiji ter učiteljice Dopolnilnega pouka slovenščine), lektorja slovenskega jezika na
univerzah na Hrvaškem (Zagreb, Zadar, Reka), predstavniki MIZŠ, ZRSŠ, INV in predstavniki
slovenske manjšine na Kvarnerju.
Srečanje se je začelo v četrtek, 26. oktobra prvega dne z obiskom Slovenskega kulturnega
društva “Snežnik” v Lovranu. Predstavniki MIZŠ-a in ZRSŠ-a so se sešli s predstavniki
Slovenskega kulturnega društva “Snežnik” v Lovranu. Sledil je sestanek sodelavcev MIZŠ-a in
ZRSŠ ter predstavnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem. Pri tem so bile predstavljene težave
in izzivi, s katerimi se srečujejo pri uvajanju in izvajanju različnih oblik učenja slovenščine na
Hrvaškem. Predvsem je poudarjena težava glede profesionalnega kadra za učenje slovenščine
v Istrski županiji.
Predstavnikom MIZŠ-a in ZRSŠ-a kot tudi vsem drugim udeležencem srečanja so bili
predstavljeni tudi zaključki Strokovno-razvojne naloge “Narodnostna vprašanja - koordinacija
in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)”, ki je to leto izvajana na Inštitutu
za narodnostna vprašanja in je temeljila predvsem na raziskavah, izvedenih med učenci in
učiteljicami slovenskega jezika po modelu C.
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Slika 1. Del udeležencev v prostorih Slovenskega kulturnega društav “Snežnik” v Lovranu

Interes za učenje slovenščine na Hrvaškem se povečuje. Kar zadeva učenje slovenščine po
modelu C, je ta oblika učenja slovenščine najbolj prisotna v Istrski in Primorsko-goranski
županiji. Pouk po modelu C pa poleg teh dveh županij poteka samo še v Varaždinski županiji
in sicer v Drugi gimnaziji v Varaždinu.
Aktualna situacija:
Osnovna šola:
 2008/2009, drugo polletje - OŠ „Štrigova”, Štrigova (samo to šolsko leto)
 2009/2010 – danes - OŠ „Pećine”, Reka (učiteljica Andrea Šlosar)
 2013/2014 – danes - OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić”, Matulji (učiteljica Andrea Šlosar)
in podružnična šola Jušići (učiteljica Andrea Šlosar)
 2016/2017 – danes - OŠ „Kozala”, Reka (učiteljica Ksenija Klovar)
 2016/2017 – danes – OŠ „Vazmoslava Grželja“, Buzet (učiteljica Andrea Šlosar)
 2019/2020 - OŠ „Klana”, Klana; (učiteljica Andrea Šlosar)
 2019/2020 - OŠ „Marije i Line”, Umag; (?)
 iniciativa OŠ Žakanje (in podružnična šola, Kamanje) (?)
Srednja šola
 2011/2012 – danes - Druga gimnazija, Varaždin (učitelj/profesor Miroslav Gradečak)
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2013/2014 – 2018/2019 – Gimnazija Pulj, Pulj (trenutno 7 zainteresiranih učencev, ni
učitelja) (?)
2013/2014 – danes Srednja šola za uporabno umetnost, Pulj (?)
2015/2016 – danes - Srednja šola, Čakovec (učitelj/profesor Miroslav Gradečak)
iniciativa Hotelirsko – turistična šola, Opatija; Srednja šola Buzet (?)

Število učencev se je od prvega šolskega leta, ko se je začelo učenje po modelu C, do danes
močno povečalo. Prikaz je v Tabeli 1.
Tabela 1. Število učencev po modelu C od šolskega leta 2008/2009 do 2017/20181
Šolsko leto
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Osnovna šola
6
35
45
41
41
42
69
76
89
121

Srednja šola
64
46
97
59
82
79
65

Skupaj
6
35
45
105
87
139
128
158
168
186

Podatki so do šolskega leta 2017/2018, ker Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike
Hrvaške še ni objavilo podatkov za šolsko leto 2018/2019.
Drugi dan seminarja so aktivnosti potekale v Osnovni šoli Pećine na Reki, ki letos obeležuje 10
let poučevanja slovenskega jezika po modelu C. Udeleženci srečanja so si ogledali kulturni
program, ki so ga pripravili učenci slovenščine na OŠ Pećine.

Podatki v tabeli so prevzeti iz Izvješća o porvođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o
utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za potrebe nacionalnih manjina (za
obdobje od leta 2008 do 2017).
1
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Slika 2. Nastop otrok, ki se učijo slovenščino po modelu C v OŠ Pećine

Slika 3. Udeleženci seminarja in gosti na proslavi ob 10. obletnici pouka slovenskega jezika v
OŠ Pećine na Reki

Po programu smo si ogledali predstavo „Gusarsko gledališče kapitana Dade“, uprizorjeno za
učence reških šol, ki se učijo slovenski jezik po modelu C.
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Slika 4. „Gusarsko gledališče kapitana Dade“

Slika 5. „Gusarsko gledališče kapitana Dade“ in učenci
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V popoldanskem času so udeleženci seminarja v prostorih Osnovne šole Pećine nadaljevali z
delavnicami.
Dr. Klemen Lah je imel predavanje o “Mladinski literaturi” ter v enourni predstavitvi
spregovoril o problematiki otroške in mladinske literature s posebnim poudarkom na obravnavi
otroške in mladinske knjige pri pouku slovenščine kot maternega jezika.
Po predavanju dr. Laha smo imeli krajšo predstavitev delovanja učiteljev in učiteljic
slovenščine na Hrvaškem. Predstavljeni so bili modeli učenja slovenščine in tudi izzivi in
težave, s katerimi se učiteljice in učitelji slovenščine na Hrvaškem srečujejo. Predstavljeni so
bili tudi projekti in primeri dobre prakse, ki so jih učitelji, ki izvajajo pouk, ocenili kot primerne
za vključevanje tudi v izobraževalni proces učenja slovenščine v vse tri trenutno obstoječe
modele učenja.
Vse sodelujoče učiteljice in učitelji so predstavili število učencev, izzive, s katerimi se soočajo
ter projekte, ki jih izvajajo v sodelovanju z institucijami iz Slovenije oz. z institucijami, ki
podpirajo delovanje pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem.
Slika 6. Del udeležencev seminarja pred OŠ Pećine
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2. Evalvacija srečanja
Za učiteljice in učitelje, ki so se udeležile srečanja smo pripravili krajši vprašalnik, s katerim
smo želeli evidentirati njihovo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z vsebino srečanja ter
njihove potrebe po usposabljanju.
Učiteljice so na evalvacijskem listu predavanje dr. Laha ocenile kot zelo koristno (Evalvacijski
list – priloga 2.).
Nekatere od utemeljitev:
“Za moje področje dela zelo koristno. Dobila sem tudi nove ideje in
predloge za obravnavano literarno delo”.
“Predavanje je bilo zelo koristno in jasno. Predstavitev dela v praksi je
zelo dobrodošlo (in ne samo teoretična predavanja) in to je dr. Lah zelo
dobro izvedel”.
“Zanimivi in enostavni primeri, s katerimi je utemeljil in pojasnil
teorijski del; dobra komunikacija s poslušalci, interdisciplinarno
obravnava zadeve”.
“Zelo poučno, uporabno, zanimivo.”
Udeleženci seminarja so bili vprašani tudi za mnenje o tem, kaj vse jim je bilo na seminarju
všeč. Nekateri odgovori:
“Izmenjava idej in iskanje rešitev za aktualne probleme.”
“… program, sproščeno vzdušje, da smo se lahko res spoznali in
izmenjali kakšno izkušnjo več.”
“VSE, posebej pa sproščeno vzdušje, ki je prispevalo k ustvarjalnemu
delu udeležencev”.
Udeleženci so tudi poudarili, česa bi si želeli v prihodnje:
“Pogrešam izmenjavo izkušenj z drugimi učitelji po modelu C. Želim
si, da bi se srečanja nadaljevala”
“Želim si, da bi s takšnimi srečanji nadaljevali tudi v prihodnje.”
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“Žal mi je, da se prej nisem udeležil takšnih srečanj. Želim si več
takšnih srečanj, če je možno, podaljšanih za nekaj dni, da bi lahko imeli
malo več časa za preživeti v naravi.”
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3. Priporočila
Posvet je prinesel tudi nove poglede na trenutno situacijo, ko gre za učenje slovenščine na
Hrvaškem in v sproščeni izmenjavi idej in konstruktivni diskusiji je prišlo do določenih idej,
na kakšen način premostiti nastale težave. Sklepi so naslednji:








kontaktirati študentska društva in povprašati za zainteresirane osebe s končano
fakulteto v Sloveniji, ki bi bile zainteresirane za poučevanje slovenščine na območju
Istrske županije;
kontaktirati Pedagoško fakulteto v Ljubljani in Filozofsko fakulteto v Ljubljani ter
zaprositi za pomoč (v sodelovanju z MIZŠ);
obvestiti Veleposlaništvo Republike Slovneije v Republiki Hrvaški o trenutnih
izzivih, ko gre za učni kader;
narediti kratkoročno (5 let) in dolgoročno (10 let) strategijo učenja slovenščine na
Hrvaškem;
kontaktirati Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik;
evidentirati in poiskati model, kako obdržati sedanje učiteljice, ki niso končale
ustrezne smeri (kot je primer Andree Šlosar) znotraj šolskega sistema.
Nasploh pa se predlaga:







Spodbujanje učiteljev, zlasti tistih, ki učijo slovenski jezik po modelu C, da se v
prihodnosti udeležijo tovrstnih dogodkov.
Nudenje dodatnih usposabljanj za učiteljice, na katerih bi se lahko seznanile s primeri
konkretnih delavnic, aktivnosti, ki bi jih lahko izvajale pri pouku ter prikazi dobrih
praks, npr. delavnica gledaliških tehnik, itd.
Vzpostavitev možnosti, da se učiteljice medsebojno povežejo, sodelujejo in
izmenjujejo izkušnje.
Redno izvajanje podobnih srečanj. 5. Zasnovati srečanja in usposabljanja tako, da
učitelji z udeležbo lahko pridobijo potrdilo o usposabljanju, ki se upošteva pri
napredovanju.
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4. Medijski odzivi
1. “I u Klani počinje učenje “slovenščine”. Novi list, 26. 11. 2019, 12. (Priloga 3.)
2. “Lingua e cultura slovene. Un invito alla tolleranza”. La voce del popolo. 26. 10. 2019
(Priloga 4.)
3. Prizma, HRT, 2. 11. 2019.
4.
Pećine
na
Reki,
TV
Koper
Capodistira.
25.
10.
(https://www.facebook.com/watch/?v=2202981949994927) (dostop 11. 11. 2019)

2019.

5.
Dom
na
Hrvaškem,
srce
v
Sloveniji.
11.
11.
2019
(https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174650579?fbclid=IwAR1XUHtAJgodZ1iWACAiBPfTLXHK5ps5r0s1wZP09cnSh5qSxL3IlxV29Y) (dostop 16. 11. 2019)
6.
Boj
za
pravice
manjšine
in
medkulturni
dialog,
(https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/sotocja-242/) (dostop 16. 11. 2019)
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28.

10.

2019

5. Popis slik, tablic in prilog
Popis slik
Slika 1. Del udeležencev v prostorih Slovenskega kulturnega društav “Snežnik” v Lovranu
Slika 2. Nastop otrok, ki se učijo slovenščino po modelu C v OŠ Pećine
Slika 3. Udeleženci seminarja in gosti na proslavi ob 10. obletnici pouka slovenskega jezika v
OŠ Pećine na Reki
Slika 4. „Gusarsko gledališče kapitana Dade“
Slika 5. „Gusarsko gledališče kapitana Dade“ in učenci
Slika 6. Del udeležencev seminarja pred OŠ Pećine

Popis tablic
Tabela 1. Število učencev po modelu C od šolskega leta 2008/2009 do 2017/2018

Popis prilog:
Priloga 1. Program srečanja v prilogi
Priloga 2. Evaluacijski list
Priloga 3. “I u Klani počinje učenje “slovenščine”. Novi list, 26. 11. 2019, 12.
Priloga 4. “Lingua e cultura slovene. Un invito alla tolleranza”. La voce del popolo, 26. 10.
2019., 9.
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6. Priloge
Priloga 1.
Osnutek Programa
ČETRTEK, 24. 10. 2019
(Slovensko kulturno
društvo Snežnik, Lovran)
 Prihod udeležencev v Lovran, namestitev v
hostel Links
 16:00–17:00 Sestanek predstavnikov MIZŠa in ZRSŠ-a s predstavniki Slovenskega
kulturnega društva Snežnik, Lovran
 17:00 – 18:00 Sestanek sodelavcev MIZŠ-a,
ZRSŠ in predstavnikov slovenske skupnosti
na Hrvaškem
 18:00 – 19:00 Predstavitev rezultata
strokovno razvojne naloge Narodnostna
vprašanja - koordinacija in evalvacija
projektnih
aktivnosti
(Slovenci
na
Hrvaškem)
 19:30 - večerja

organizirajo
Srečanje učiteljic in učiteljev slovenskega jezika na
Hrvaškem
od četrtka, 24. 10. 2019 do sobote 26. 10. 2019
na Reki
Osnovna šola Pećine
Šetalište 13. divizije 25
Reka, Hrvaška

PETEK, 25. 10. 2019 (Osnovna šola Pećine, Reka)
 9:30 - 10:00 Odhod iz Lovrana proti OŠ
Pećine
 10:30 – 13:30 Proslava ob 10. obletnici
poučevanja slovenščine na OŠ Pećine, Reka:
„Gusarsko gledališče kapitana Dade“ za
otroke reških šol, ki se učijo slovenski jezik
po modelu C
 13:30 – 15:30 Odmor za kosilo

Hostel Link
Šetalište Maršala Tita 9
Lovran, Hrvaška
https://www.linkhostel.com/
Slovensko kulturno društvo „Snežnik“
Stari grad 53
Lovran, Hrvaška





15:30 – 16:30 Predavanje dr. Klemna Laha
16:45 – 19:00 Predstavitev delovanja
učiteljev in učiteljic slovenščine na
Hrvaškem
19:30 - večerja

SOBOTA, 26. 10. 2019
 09:00 – 11:00 Delovni izlet na Kastav,
predavanje dr. Barbara Riman – Slovenskohrvaški tabor v Kastvu 1871.
Kontaktna oseba:
dr. Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja
– Enota Reka; barbara.riman@guest.arnes.si
Mob. +385 91 54 36 80; +386 30 323 386
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Priloga 2.
EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK
za udeležence srečanje učiteljic in učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem,
24. 10. – 26. 10. 2019 na Reki

1. Na Hrvaškem učite slovenščino v obliki
a)
b)
c)
d)
e)

obšolske dejavnosti
izbirnega predmeta (model C)
fakultativnega predmeta
dopolnilnega pouka slovenskega jezika
tečaja

2. Ocenite vaše zadovoljstvo z vsebino predavanja dr. Klemna Laha?
a)
b)
c)
d)
e)

zelo zadovoljen
zadovoljen
niti zadovoljne niti nezadovoljen
nezadovoljen
zelo nezadovoljen

Prosim, utemeljite odgovor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Ali menite, da so izvedene aktivnosti v okviru današnjega srečanja koristne za delo
učitelja slovenščine na Hrvaškem?

predavanje dr.
Klemena Laha
svetovanje s predstavniki
MIZŠ-a in ZŠRS
izmenjava izkušenj

zelo
koristno

koristno

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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niti koristno nekoristno
niti
nekoristno

povsem
nekoristno

4. Kakšna usposabljanja bi potrebovali, da bi lahko še bolj kakovostno opravljali svoje delo
(konkretno se to nanaša na učenje slovenščine na Hrvaškem)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Prosimo, da napišete, kaj vam je bilo na srečanju še posebej všeč, kaj ste pogrešali in kaj
predlagate za tovrstna srečanja v prihodnje.
Všeč mi je bilo …
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pogrešam …
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Želim si …
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hvala za Vaše sodelovanje in veliko uspeha pri nadaljnjem delu!
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Priloga 3.

17

18

Priloga 4.
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