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Serbisch-српски 

 

Удружење « Подржати  развој првог језика сваког детета» 

 
Циљеви и активности Удружења ( der Interessengemeinschaft ) 

„Подржати развој првог језика сваког детета“  
 
 
Сврха Удружења  
 
Удружење „Подржати развој првог језика сваког детета “ (ИГЕ) залаже се  да се подршка и развој 
првог језика сваког детета  утврди и установи као примарни задатак општег образовања , а 
нарочито деце која потичу из мигрантских породица.  
 
 
Чланство 
 
Удружење чине организације, савези удружења и поједине особе које се залажу за циљеве ИГЕ 
из педагошких и дидактичких, односно, образовно-, језичко- и интеграционо политичких разлога. 
Темељ чланства се базира на потпису Прогласа/Манифеста «Подржати развој првог језика 
сваког детета-примарни задатак општег образовања» од стране одговарајућих организација, 
савеза и појединих особа.   
 
 
Циљеви 
 

 Проглас /МАнифест је широко подржан од стране заинтересованих кругова и јавности је 
познат. 

 Циљеви, захтеви и темељи ИГЕ су широкој јавности познати.  

 Подршка првом језику сваког детета у суштини швајцарског образовања је одлучујућа 
стратегија политичког плана Савезне владе, кантона и општина.   

 Захтеви ИГЕ се признају и корак по корак се спроводе.  
 
 
Конкретне активности 
 

 Превод Прогласа, прихваћеног на оснивачкој седници ИГЕ 22.09.2007. године, на све 
службене језике Швајцарске и на језике најбројнијих мигрантских група у Швајцарској.  

 

 Прикупљање потписа од стране организација, савеза и појединих особа из области науке 
и истраживања испод Прогласа «Подржати развој првог језика сваког детета – примарни 
задатак општег образовања».  
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 Националне медијске конференције и вишејезични медијски рад ради лансирања 
информација јавности о раду ИГЕ, као и ради презентовања циљева и захтева ИГЕ.  

 

 Координација лобирања садржаја Прогласа на конференцијама директора за просвету, 
Владе, кантоналних Дирекција за школство, општина и градова, Педагошких факултета и 
других заинтересованих за захтеве Прогласа у политици, друштву и у јавности.  

 

 Отварање интернет странице са различитим информацијама и линковима, нарочито о 
организацијама-члановима ИГЕ.  

 

 Подношење извештаја о активностима , односно, преузимање информација од новинских 
агенција организација и савеза/ удружења.   

 
 
Организација рада и финансирање 
 
ИГЕ оснива радну / руководећу групу која је одговорна за координацију активности.Она саму себе 
организује и одређује представнике који ће представљати ИГЕ у јавности. По потреби позива 
чланове ИГЕ на скупове, нарочито при доношењу одлука које се односе на Проглас или захтевају 
његове промене или проширења.  
 
Чланови- организације или поједине особе преузимају добровољно и на основу могућности за 
ИГЕ координациони рад. ВПОД (VPOD), Пројекат интеркултуралног образовања, ставља на 
располагање у овим оквирима капацитете секретаријата. 
 
Чланице-организације се по потреби моле за финансијску помоћ.  
 
 
 
 
Прерађено и завршено од стране Oснивачког састанка Удружења за подршку првог језика 
(Interessengemeinschaft Erstsprachen)  22. септембра 2007. 

 

 


