Slovenska akademija znanosti in umetnosti je že organizirala vrsto posvetov o
poučevanju biologije, kemije, fizike in tehnike v srednjih šolah. Poučevanje književnosti
v povezavi s poukom slovenskega jezika v slovenskem šolstvu že dolgo velja za enega
osrednjih humanističnih predmetov s posebnim nacionalnim pomenom. Nova dognanja
literarne vede in didaktike, pa tudi socialna in politična dogajanja, ki vplivajo na
razumevanje in vrednotenje književnosti, prinašajo v ta pouk novosti in vrsto odprtih
vprašanj. O teh naj spregovori ta akademijski posvet.

19. april ob 10.00
1. Tadej Bajd, predsednik SAZU: pozdravni nagovor
2. Janko Kos: Problemi književnega pouka
3. Milena Mileva Blažič: Položaj in delež mladinske književnosti v posameznih
triadah osnovne šole in analiza razmerja med slovensko in neslovensko književnostjo
4. Igor Saksida: Izhodišča in posledice komunikacijskegain tradicionalnega

Vabiva Vas, da se udeležite posvetovanja

načrtovanja pouka književnosti
Odmor za kavo
5. Simona Pulko Možnosti problemske obravnave književnih besedil v osnovni šoli

O KNJIŽEVNEM POUKU V OSNOVNIH
IN SREDNJIH ŠOLAH
in se dejavno vključite v njegov potek.

6. Marija Stanonik: Položaj slovenske folklore v osnovni šoli
7. Kajetan Gantar: Sprehodi po antični književnosti
13.00 Konec prvega dne posveta

20. april ob 10.00
1. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje,

Akad. Janko Kos

Predsednik SAZU Tadej Bajd

znanost in šport: Pozdravni nagovor
2. Janko Kos: Problemi književnega pouka v srednji šoli
3. Mojca Poznanovič Jezeršek: Pouk književnosti in matura v evropskih srednjih šolah

Prosimo, da zaradi lažje organizacije svoj prihod potrdite na spela.truden@sazu.si.

4. Boža Krakar Vogel: Modeli književnega pouka v slovenskem šolskem sistemu
5. Darinka Ambrož: Pomen pouka književnosti v srednji šoli
Odmor za kavo
6. Jože Kurinčič: Evalvacija pouka književnosti v gimnazijah
7. Blanka Erhatič: Motivacija za branje in učenje književnosti v učbenikih
književnosti skozi čas v srednji šoli
7, Alenka Koron: Književnost na maturi
8. Tomo Virk: Literatura, etika in pouk književnosti v srednjih šolah
14.00 Konec posveta

Posvet o književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah

PROGRAM POSVETA

