VEČJEZIČNOST KOT PRILOŽNOST
Program znanstvenega sestanka „Večjezičnost kot
priložnost“, Kassel, 3. - 5. julij 2017
Znanstveni sestanek prireja mednarodni konzorcij „Večjezičnost kot priložnost“ v
sodelovanju z inštitutom za nemščino kot tuji in drugi jezik univerze v Kasslu
(Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Kassel ) in z ljudsko
univerzo regije Kassel (Volkshochschule Region Kassel)

Kraj prireditve: Ljudska univerza regije Kassel - Volkshochschule Region Kassel,
Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel
Prijave sprejema: Ljudska univerza regije Kassel - Volkshochschule Region Kassel
od februarja 2017 dalje - http://vhs-region-kassel.de/
ponedeljek, 3.7.2017
09:00 – 09:30 otvoritev, predstavitev organizatorjev in odbora
09:30 – 10:30 plenarno predavanje 1 - Britta Hufeisen:
Mehrsprachigkeit umsetzen mit Hilfe eines Gesamtsprachencurriculums?
- Realizacija večjezičnosti s pomočjo skupnega jezikovnega kurikula?
10:30 – 11:00 odmor za kavo
11:00 – 12:30 delo v sekcijah – sekcija 1, sekcija 2, sekcija 3 (1. del)
Sekcija 1: Do kakšnih napetosti lahko pride pri jezikovnih izobraževalnih
konceptih zaradi konflikta med vzporednima trendoma h globalizaciji in
regionalizaciji?
Sekcija 2: Kako lahko konkretno koristimo potenciale in priložnosti večjezičnosti v
različnih evropskih izobraževalnih sistemih?
Sekcija 3: Kakšen pomen in kakšno dinamiko ima v aktualnih razpravah o
večjezičnosti regionalno nastala večjezičnost?
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

odmor za kosilo

Poster-Session/predstavitev posterjev 1 (vodeno)
odmor za kavo
delo v sekcijah – sekcija 1, sekcija 2, sekcija 3 (2. del)

torek, 4.7.2017
09:00 – 10:00 plenarno predavanje - Katharina Brizić: WIDERSTAND. Die
Geschichte von einem Mädchen, einer Mutter und einer Lehrerin –
ODPOR. Zgodba o deklici, materi in učiteljici
10:00 – 10:30 odmor za kavo
10:30 – 11:30 Poster-Session/predstavitev posterjev 2 (vodeno)
11:30 – 13:00 delo v sekcijah – sekcija 4, sekcija 5, sekcija 6 (1. del)
Sekcija 4: Kako je v posameznih evropskih regijah za jezikovne in kulturne manjšine
organizirano učenje in usvajanje dotičnega izobraževalnega jezika?
Sekcija 5: Kakšno vlogo ima pri jezikovni integraciji migrantk in migrantov v
družbo večine prvotni jeziki?
Sekcija 6: Kakšno vlogo ima večjezičnost pri konstrukciji osebne, socialne in
kulturne identitete?
13:00 – 14:30 odmor za kosilo
14:30 – 15:30 plenarno predavanje Monika Witt: Lehrerausbildung und Erfahrungsaustausch: Über die berufliche Kommunikation im Kontext der
Mehrsprachigkeit. - Izobraževanje učiteljev in izmenjava izkušenj: O
poklicni komunikaciji v kontekstu večjezičnosti.
15:30 – 18:00 obisk documenta 14 http://www.documenta14.de/
od 19:00
skupna večerna prireditev z bifejem

sreda, 5.7.2017
09:00 – 10:30 delo v sekcijah – sekcija 4, sekcija 5, sekcija 6 (2. del)
10:30 – 11:30

odmor s predstavitvijo posterjev 3 (brez vodenja)

11:30 – 12:30 plenarno predavanje - Jürgen Trabant: Mehrsprachigkeit und
Globalesisch - Was ist eigentlich europäische Mehrsprachigkeit?
Večjezičnost in globaleščina - Kaj je pravzaprav evropska
večjezičnost?
12:30 – 13:00 podelitev nagrad za najboljše 3 posterje, povzetek, zaključek in vizije
za prihodnost

