II. FORUM MLADIH
PRIPADNIKA
HRVATSKIH MANJINA
Manjinsko obrazovanje na
hrvatskom jeziku – iskustva
mladih.

Koljnof (Kópháza, Kohlenhof),
od 21. do 23. rujan 2018.

H

rvatske manjine u zemljama u kojima žive školuju se na hrvatskom jeziku u različitim školskim sustavima i po raznolikim programima. Kako ne postoje čvrsti međunarodni standardi za obrazovanje manjina ono je ostavljeno na volju zakonima zemlje u
kojima manjine žive i bilateralnim sporazumima Hrvatske i zemalja
u kojima žive hrvatske zajednice.

T

ežište ovog Foruma mladih pripadnika hrvatskih manjina bilo
bi ne na formalnoj analizi okvira u kojima se školuju mladi pripadnici hrvatskih zajednica nego na iskustvima mladih koji te program
prolaze ili su kroz njih prošli.

O

no što nas prvenstveno zanima jest ono što mladi ljudi osjećaju
prema manjinskoj nastavi na hrvatskom jeziku.

F

orum bi pokušao odgovoriti na nekoliko bitnih pitanja vezanih
za hrvatsko manjinsko obrazovanje:

1.

U kolikoj mjeri postojeće obrazovanje omogućuje očuvanje
jezika i kulture hrvatskih manjinskih zajednica?

2.

Kakve jezične kompetencije stječu mlade osobe u sustavu
manjinskog obrazovanja? Da li su one dovoljne?

3.

Kakav je odnos prema naslijeđu narječja hrvatskih manjina? Da li prednost treba dati učenju narječja ili književnog hrvatskog jezika?

4.

Ako nešto treba mijenjati u sustavu manjinskog obrazovanja što i kako treba mijenjati?

5.

U kolikoj mjeri i kako manjinsko obrazovanje doprinosi
shvaćanju i prihvaćanju hrvatskog manjinskog identiteta u mladih
osoba?

6.

Kakav je odnos manjinskog iskustva identiteta stečenog
u obitelji i onog stečenog u sustavu manjinskog obrazovanja?

Pa gdje je taj Koljnof ?
K

oljnof (Kópháza, Kohlbenhof) ja najveće gradišćanskohrvatsko selo u Mađarskoj. Nalazi se na samoj granici s Austrijom,
naslonjeno na stari i lijepi grad Šopron (Sopron, Ödenburg).
Ako bi se tražilo središte Srednje Europe Koljnof bi mogao biti
izgledan izbor. Od Beča je udaljen 80 km, Budimpešte 200 km,
Bratislave 90 km, Zagreba 280 km...
Hrvatska matica iseljenika i Hrvatska manjinska samouprava u
Koljnofu bit će vam ovdje domaćini.

