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Pol - oz. enoletno šolanje v Sloveniji
Popolna potopitev v okolje z živim slovenskim jezikom in poudarek na osebnostni rasti dijakov
Gorica, 4. septembra 2017
Šolsko leto se je v Sloveniji začelo v petek 1.9. Med dijaki, ki bodo v tem letu obiskovali šolo v Ljubljani in prebivali
v tamkajšnjem Dijaškem domu Ivana Cankarja, so tudi trije “zamejci”, in sicer: Katja Canalaz (Znanstveni licej S.
Gregorčič - Gimnazija Poljane), Peter Soban (Klasični licej P. Trubar – Gimnazija Poljane) ter Julija Kralj (DIZ
Jožef Stefan - Biotehnični izobraževalni center).
Program šolanja v Ljubljani je namenjen dijakom, ki v Italiji zaključijo tretji razred višjih srednjih šol – ti obiskujejo
nato v Sloveniji predzadnji razred pred maturo, ob povratku v Italijo pa se ponovno pridružijo svojim sošolcem v
petem razredu. Tako kot ostali dijaki iz Slovenije, kjer je bivanje v dijaških domovih med šolanjem zelo razširjeno,
se tudi dijaki iz zamejstva vozijo v Ljubljano ob nedeljah popoldne, ob petkih popoldne pa se vračajo domov, saj
ob sobotah nimajo pouka.
Preživeti leto šolanja v tujini postaja vse bolj moderno – taka izkušnja omogoča spoznavanje novih krajev in
običajev, življenja in jezika. Za razliko od drugih ustanov, ki organizirajo enoletno šolanje v ZDA, Veliki Britaniji,
Nemčiji in drugod po svetu, so se na Slov.I.K.-u odločili, da med dijaki slovenskih šol v Italiji promovirajo možnost
pol - oz. enoletnega šolanja v Ljubljani. Cilj programa je “popolna potopitev” v okolje, ki ponuja možnost stika z
živim slovenkim jezikom in (dijaškim) življenjem v osrednji Sloveniji ter osebnosta rast posameznika.
Program omogoča zamejskim dijakom šolanje in bivanje v Sloveniji pod pogoji, ki veljajo za dijake s stalnim
bivališčem v Republiki Sloveniji: to pomeni, da zanje ni predvideno plačevanje šolnine, bivanje v dijaškem domu,
prehrana in prevozi pa so subvencionirani. Slov.I.K. nudi dijakom in staršem informacije, spremlja prijavo in ureja
birokratske postopke, je v stalnem stiku s profesorji, ravnatelji in vzgojitelji, nudi paket inštrukcij ob prihodu na

gostujočo šolo in ob povratku na matično šolo ter dodatne ure individualnega coachinga za posameznega dijaka.
Novost letošnjega programa - naj spomnimo, da je oktobra 2016 vodstvo Slovikovih izobraževalnih dejavnosti
prevzela Damiana Kralj priznana strokovnjakinja na področju razvijanja človeškega potenciala in akreditirani
coach ICF - je namreč uvedba nove metodologije usposabljanja, ki ji pravimo coachinga, tj. treniranje osebne in
poklicne (oz. študijske) učinkovitosti, ki prek odnosa med coachem in posameznikom dovoli slednjemu, da razvija
in udejanji svoj potencial. Posameznik se uči iz svojih izkušenj, odkriva svoje sposobnosti in se ustvarjalno
spoprijema s poklicnimi (študijskimi) in življenjskimi izzivi.
V konkretnem primeru se bodo Julija, Katja in Peter soočali s profesionalnim coachem in skupaj delali na »osebni
izkaznici potenciala«. Koordinatorka programa pol - oz. enoletnega šolanja v Ljubljani je Vesna Tomsič, med
drugim tudi coach.
“Program je za Slov.I.K. pomemben, saj je v skladu z osnovnim poslanstvom konzorcija, ki vzpostavlja in krepi vezi
ter omogoča pretakanje znanja in premoščanje meja v našem širšem prostoru. Dijakom nudi priliko, da izkušnjo
spremembe šole, bivanja daleč od doma in življenja v Ljubljani uporabijo za odkrivanje svoje samostojnosti,
oblikovanje izbir in povečanje samozaupanje, kar jim bo koristna priprava v prehodu na univerzitetni študij" pravi
Damiana Kralj, znanstvena direktorica Slov.I.K.a.
“Izvedba tako zahtevnega programa ne bi bila mogoča brez odličnega sodelovanja s šolami pri nas in v Sloveniji, z
dijaškim domom, profesorji, vgojitelji, pedagogi, starši in predsvem z dijaki, katerem gredo v tem trenutku naša
najlepša voščila za srečno in uspehov polno šolsko leto 2017 -2018“ pravijo še pri Slov.IK.u.
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