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• 15 konzorcijskih šol in 75 
sodelujočih vrtcev, osnovnih, 
srednjih šol ter dijaška in 
študentski dom

• izvaja se do 30. 9. 2021

• 15 zaposlenih učiteljev in 
svetovalnih delavcev –
multiplikatorjev

• skupno bo vključenih            
4500 otrok priseljencev in        
6000 strokovnih delavcev



Cilji projekta

• izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje 
otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,

• prispevati k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, večjim možnostim 
za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost,

• implementiranje in nadgradnja rezultatov projekta »Razvijamo medkulturnost kot 
novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za 
uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo on 
izobraževanje«,

• izvajanje programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (program SIMS),



• priprava in preizkušanje predloga programa dela z otroki priseljencev na podlagi 
izvajanja programa SIMS, ki bo vseboval tudi utemeljeno priporočeno število ur 
učenja slovenščine za otroka priseljenca na vseh ravneh izobraževanja (31. 8. 
2018),

• zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa SIMS v vrtcih, osnovnih in 
srednjih šolah ter drugih VIZ,

• ob promocijskih aktivnostih projekta prispevati h krepitvi vrednot medkulturnosti v 
družbi, k večji strpnosti in pozitivni naravnanosti za medkulturno sobivanje.









Ključne aktivnosti projekta

1. Izvedba programa profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in članov
strokovnih timov za izvajanje programa „Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja“
(moduli in strokovna srečanja).

2. Izvedba programa „Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja“:
• izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev, ki
se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
•usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov
v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe na vseh ravneh izobraževanja ter
prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami (75 lokalnih posvetov).



Program »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja“ (SIMS)

1.  Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in  
njihovimi družinami:

• Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«,

• individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli ter 
pedagoška pogodba za dijake priseljence,

• nadaljevalni tečaji slovenščine,

• učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev,

• dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev,

• učenje slovenščine kot drugega jezika,



• podpora pri učenju,

• delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih,

• prostovoljstvo med nami,

• roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli/v našem vrtcu,

• medkulturno druženje otrok in staršev,

• prostočasne in počitniške priložnosti,

• učitelj zaupnik,



• interaktivna šola slovenščine,

• program »Ulični nogomet«,

• šolske prireditve in dogodki za krepitev medkulturnosti,

• pobuda »Moj košček za mir«,

• razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva.



Lokalni posveti 

so v organizaciji in izvedbi konzorcijske šole v svoji mreži sodelujočih in drugih VIZ 
(vsako leto najmanj enega).

Namenjeni so vodstvenim in strokovnim delavcem ter drugim deležnikom v lokalnem 
okolju.

Cilji posvetov:
• predstavitev in širitev programa „Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja,“
• predstavitev primerov dobrih praks,
• izmenjava izkušenj in izzivov vključevanja priseljencev v lokalnih okoljih.



 

 
 

Vabilo na lokalni posvet »Povezovanje in sodelovanje za vključujočo skupnost« 

 
Spoštovani, 
 
vabimo vas na lokalni posvet »POVEZOVANJE IN SODELOVANJE ZA VKLJUČUJOČO SKUPNOST«, ki bo v 
okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja« potekal 6. aprila 2017 na Osnovni šoli Koper med 9. 
in 14. uro.  
 
Na posvetu se bomo srečali strokovni delavci, ki delujemo na vseh ravneh izobraževanja (vrtci, osnovne 
in srednje šole), in nekatere organizacije ter društva v lokalnem okolju. Namen posveta je povezati v 
sodelovanje vse akterje v lokalni skupnosti za dobrobit vseh, ki živimo v medkulturnem okolju. Želimo 
si, da bi bilo naše okolje razumevajoče in strpno do ljudi, ki se priseljujejo k nam. 
 
Na posvet ste vabljeni ravnateljice in ravnatelji, svetovalni delavci vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter 
predstavniki organizacij in društev v lokalnem okolju, ki se v svojem delu srečujete z otroki in družinami 
priseljencev. Program posveta vam podrobneje predstavljamo v prilogi.  
 
Vljudno Vas prosimo, če nam do ponedeljka, 3. 4. 2017, potrdite svojo udeležbo na posvetu. Svojo 
prijavo nam sporočite preko e-obrazca.  
 
Za dodatne informacije glede posveta se lahko obrnete na e-naslov: nika.rudez@guest.arnes.si. 
 
Veselimo se srečanja z vami. 
 
S spoštljivimi pozdravi 
 
 
Nika Rudež                                                                                                                 Anton Baloh, prof.                                                                                                       
multiplikatorka OŠ Koper                                                                                                ravnatelj  
                                                                                                                                     Osnovne šole Koper 
Mojca Jelen Madruša                                                                                              
strokovna koordinatorica projekta 
 
Koper, 15. 3. 2017         
 
Priloga:  
- program posveta  



Povezovanje in sodelovanje za vključujočo skupnost

LJUDSKA UNIVERZA 

KOPER
OSNOVNA ŠOLA KOPER VEČGENERACIJSKI 

CENTER MORJE

CSD Koper, DNEVNI 

CENTER ZA  OTROKE IN 

MLADOSTNIKE PETKA

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO 

DRUŠTVO PINA

KULTURNO, UMETNIŠKO 

IN ŠPORTNO DRUŠTVO 

BEHAR



Društva, vladne in 

nevladne organizacije, 

drugo..

Aktivnosti, ki jih nudijo pri delu z otroki in z družinami Kontaktna oseba in kontakt

1. CSD Koper – Dnevni 

center za otroke in 

mladostnike Petka

Preventivni socialno-varstveni program za otroke in 

mladostnike nudi:

- psihosocialno pomoč,

- preventivno-vzgojne dejavnosti,

- pomoč pri šolskem delu,

- prostočasne dejavnosti.

Dnevni center za otroke in 

mladostnike Koper

Kolarska ulica 10, 6000 Koper 

Kontaktna oseba:

T: (05) 663 45 90 ali 051 389 

608

E: dnevnicenter.kp@gmail.com

W: http://csd-

kp.si/sl/page/view/id/predstavi

tev-petke

Podporna okolja in povezovanje lokalnih mrež kot pomembna dejavnika 
pri vključevanju otrok priseljencev, beguncev in njihovih družin

mailto:dnevnicenter.kp@gmail.com
http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke


ZA medkulturno sobivanje
www.medkulturnost.si

http://www.medkulturnost.si/

