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Jezikovna raznolikost je velikokrat obravnavana kot grožnja ali breme in 
ne kot vir učenja in poučevanja. Večjezična paradigma, ki je 
vzpostavljena ali v procesu vzpostavljanja v določenih državah članicah
največkrat privilegira večjezične modele, ki so zasnovani na vzporednih
enojezičnih sistemih in vključujejo prevladujoče, ugledne ali regionalne
jezike. Posledično šole potencialno krepijo negativne stereotipe o
etničnih manjšinah in migrantih. Tako razumevanje večjezične
pedagogike zadeva vse učitelje, ne le učitelje (tujih) jezikov. 
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Projekt JOP/LISTiac
• Cilj projekta je razvoj in testiranje s teorijo podprtega orodja za 

refleksijo, ki bi (bodoče) učitelje spodbudilo k večji jezikovni
občutljivosti v njihovih prepričanjih, stališčih in dejanjih.

– Orodje bo kasneje posredovano večjemu naboru pedagogov in 
šol.

• Ciljna območja: začetno izobraževanje učiteljev in profesionalen 
razvoj že zaposlenih učiteljev.
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Projekt JOP/LISTiac
• Da bi projekt zagotovil podatke za razvijanje z dokazi podprtih 

strategij, je treba upoštevati pomemben kriterij uspešnosti. To 
je potreba po prilagajanju začetnega izobraževanja učiteljev 
v raznolikih kontekstih.

• Za uspeh projekta in metodologije je ključnega pomena tudi, 
da niso vsi sodelujoči učitelji tudi strokovnjaki na področju 
večjezične ali večkulturne izobrazbe.  
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Projekt JOP/LISTiac
5 polno zaposlenih raziskovalcev za čas trajanja projekta, ki 
vodijo:

o poglobljeno akcijsko raziskovanje z namenom oblikovanja 
strategij za uspešno začetno izobraževanje učiteljev kot 
tudi za profesionalni razvoj že zaposlenih učiteljev

in
o intervencijske študije z namenom izvajanja in raziskovanja 
pristopov, ki so bili predlagani v orodju za refleksijo, npr. 
med obdobjem prakse.
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