Poletna šola slovenščine 2019 – SLOVENŠČINA MALO DRUGAČE
Prijavni postopek, pogoji in kriteriji izbora
Poletna šola – Slovenščina malo drugače - je namenjena otrokom in mladostnikom
slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Potekala bo od 14. do 20. 7. 2019 v Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti v Murski Soboti.
Poletna šola slovenščine v letu 2019 je subvencionirana s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Če bo kandidat na poletno šolo sprejet, je kotizacija 25. EUR.
Prijavni postopek
Starši, ki prijavljajo otroka na Poletno šolo slovenščine, naj najkasneje do 15. 5. 2019 pošljejo
podpisano in skenirano prijavnico po elektronski pošti na naslov: jasmina.ilic@zdruzenjesim.si
Pogoji za izbor kandidatov:
1. popolno izpolnjena in pravočasno oddana prijavnica
2. slovensko poreklo
3. starost kandidatov od 10 do15 let v času poletne šole
4. udeležba na poletni šoli v celotnem obdobju trajanja 1 tedna
Kriteriji za izbor kandidatov v primeru večjega števila prejetih vlog od števila prostih mest:
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki se na poletno šolo prijavljajo prvič in ki v prijavi
izkažejo motivacijo za udeležbo na poletni šoli (motivacijska izjava).
Pri kandidatih, ki so se že udeležili poletnih šol v organizaciji ZRSŠ in CŠOD, bodo imeli po
vrstnem redu spodaj navedenih kriterijev prednost:
1. kandidati, ki se niso udeležili Poletne šole slovenščine v letu 2018;
2. kandidati pri katerih je iz prijave razvidna motivacija za udeležbo (motivacijska izjava); ki
so izkazali pozitiven odnos do celotnega programa poletne šole (poletne šole do vključno
leta 2018*) in so ob zaključku dosegli napredek v znanju jezika;
3. kandidati, ki so se Poletne šole slovenščine v zadnjih 3 letih udeležili manjkrat.
*V primeru, da ne bomo prejeli dovolj prijav, bomo upoštevali tudi prijave udeležencev, ki so
se poletne šole udeležili v letu 2018.
Pri izboru bomo upoštevali tudi enakomerno geografsko porazdeljenost med državami ter
omejili število udeležencev, ki prihajajo iz ene države.
Na Poletno šolo slovenščine bomo v letu 2019 predvidoma lahko sprejeli do 20 kandidatov.
Starši bodo o rezultatih izbora obveščeni v začetku junija 2019.

