
Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”
Osnovna šola Koper, 19. 9. 2016

Koordinatorji projekta:
Anton Baloh, Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper 
Mateja Štirn, ISA institut



“Najpomembnejši vir za uspešno reševanje sporov so 
izobraženi ljudje. Spoštovati moramo človekove pravice, ceniti
kulturno raznolikost, spoštovati Zemljo in drug drugega.”

Izobraževanje, orožje za mir
Claudia-Maria Corbu, Antonia Nicola 
Covaci
Scoala Gimnaziala, Romunija

Pobuda “Moj košček za mir” 



na javnem razpisu za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
“Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev”.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020. 

S projektom smo uspešno kandidirali



• Pogoji javnega razpisa,

• potrebe ciljnih skupin projekta (zagotoviti celostno podporo za
uspešno vključevanje, povezovanje v šolskem prostoru in širše),

• rezultati preteklih projektov (“Razvijamo medkulturnost kot novo 
obliko sobivanja” …),

• dobre prakse v Sloveniji in tujini,

• nacionalna mreža VIZ zavodov,

• dobro sodelovanje v konzorciju,

• prispevati k (še) boljšemu medresorskemu sodelovanju.

Izhodišča za pripravo predloga projekta



OTROK

OKOLJE
• aktiviranje podpornih mrež v 

lokalni skupnosti, povezovanje
posameznikov, družin z viri
podpore v skupnosti

• krepitev vrednot medkulturnosti v 
družbi, informiranje …

ŠOLA, VRTEC
• varnost
• Izobraževanje, 

usposabljanje, 
informiranje

• identiteta
• podporni medosebni

odnosi
• socialne, čustvene

kompetence
• priložnosti za potrditev
• priložnosti, 

da “prispevam”…
• podpora, pomoč

družini za vključevanje, 
povezovanje v 
skupnosti

STARŠI, DRUŽINA
• varnost, stabilnost
• podporni odnosi
• skrb, nega …
• usmerjanje, meje …
• spodbujanje, motiviranje
• identiteta
• socialne, čustvene kompetence …



Projekt bomo izvajali v šolskih letih 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

Zaključek projekta: 30. 9. 2021

V osnovnih šolah-konzorcijskih partnerjih se je v okviru projekta zaposlilo 15 
strokovnih delavcev – multiplikatorjev, ki bodo izvajali program “Soočanje z izzivi 
medkulturnega sobivanja”.

V aktivnosti projekta bo v 6 šolskih letih vključenih predvidoma: 

• 4500 otrok priseljencev, 

• 6000 strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.



ZA medkulturno sobivanje
www.medkulturnost.si

http://www.medkulturnost.si/


Sporočilo za mir

Osnovna šola St. George, 
Uzdin, Srbija

Pobuda “Moj košček za mir” 



“Besede niso potrebne: samo iskrena dejanja, ki bodo
zagotovila barve varnosti in svobode.”

Mreža
Sadik Tusha
Sh.F.Liria Çair - Shkup, 
Makedonija

Pobuda “Moj košček za mir” 



Mreža VIZ zavodov 
v projektu 

• 15 konzorcijskih šol

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



Konzorcijski partnerji

• OŠ Koper 

• OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

• OŠ Matije Čopa Kranj 

• OŠ Trzin 

• OŠ Livada 

• OŠ Antona Globočnika Postojna 

• OŠ Grm 

• OŠ Leskovec pri Krškem 

• OŠ Tončke Čeč 

• III. OŠ Celje 

• OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

• Druga OŠ Slovenj Gradec 

• OŠ Maksa Durjave Maribor

• SŠ Jesenice 

• SŠ Slovenska Bistrica



Sodelujoči vrtci
• Vrtec Koper

• Vrtec Nova Gorica

• Kranjski vrtci

• Vrtec Jesenice

• Vrtec Črnuče

• Vrtec Trnovo

• Vrtec Postojna 

• Vrtec Ciciban, Novo mesto

• Vrtec Krško

• Vrtec Trbovlje

• Vrtec Anice Černejeve

• Vrtec Šoštanj

• Vrtec Slovenj Gradec

• Vrtec Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica

• Vrtec Jožice Flander Maribor 



Sodelujoče osnovne šole

• OŠ Lucija 

• OŠ Cirila Kosmača Piran

• OŠ Pier Paolo Vergerio Il Vecchio Koper

• OŠ Frana Erjavca 

• OŠ Kozara

• OŠ Solkan 

• OŠ Jakoba Aljaža Kranj 

• OŠ Staneta Žagarja Kranj 

• OŠ Simona Jenka Kranj

• OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

• OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

• OŠ Koroška Bela

• OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

• OŠ Domžale 

• OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana



Sodelujoče osnovne šole

• OŠ Bičevje 

• OŠ Škofljica 

• OŠ Martina Krpana

• OŠ Miroslava Vilharja Postojna 

• OŠ Prestranek 

• OŠ Pivka 

• OŠ Drska

• OŠ Bršljin

• OŠ Center, Novo mesto

• OŠ Jurija Dalmatina Krško 

• OŠ XIV. Divizije Senovo  

• OŠ Trbovlje 

• OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik 

• OŠ Toneta Okrogarja Zagorje 

• IV. OŠ Celje 

• OŠ Frana Kranjca



Sodelujoče osnovne šole

• OŠ Frana Roša 

• OŠ Antona Aškerca Velenje 

• OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

• OŠ Livada Velenje 

• OŠ Muta 

• OŠ Mislinja 

• OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem

• II. OŠ Slovenska Bistrica 

• OŠ Pohorskega odreda Slovenska 
Bistrica

• OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska 
Bistrica 

• OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava

• OŠ Franceta Prešerna Maribor 

• OŠ Janka Padežnika Maribor 

• OŠ Angela Besednjaka Maribor



Sodelujoče srednje šole

• Srednja tehniška šola Koper

• Šolski center Nova Gorica

• Srednja ekonomska, storitvena in 
gradbena šola Kranj

• Srednja šola Domžale

• Gimnazija in srednja šola Rudolfa 
Maistra Kamnik

• Srednja poklicna in strokovna šola 
Bežigrad

• Šolski center Postojna

• Ekonomska in trgovska šola Brežice  



Sodelujoče srednje šole, dijaški in študentski dom                      

• Šolski center Krško – Sevnica                  

• Srednja šola Zagorje

• Gimnazija Celje – Center 

• Šola za storitvene dejavnosti, ŠC
Velenje 

• Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

• Srednja šola za prehrano in živilstvo 
Maribor, IC Piramida 

• Dijaški in študentski dom Novo mesto

• Dijaški dom Nova Gorica



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. 
2016),

• 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).



Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje 
programa „Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja“ (SIMS)

1. modul: “Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji”

2. modul: “Slovenščina kot drugi jezik”

3. modul: “Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče 
se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema“

4. modul: “Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z 
mednarodno zaščito, osnove psihosocialne podpore in pomoči“



Program “Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja”

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.



2. Usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj
multiplikatorjev in druge spremljajoče strokovne aktivnosti:

• predstavitev programa SIMS,

• predstavitev modela Vključevanje otrok priseljencev,

• usposabljanje za izvedbo “Uvajalnice”,

• poučevanje slovenščine kot drugega jezika,

• učenje jezika okolja (italijanščina in madžarščina),

• dokumenti in zakonske podlage pri vključevanju otrok priseljencev,

• usposabljanje za izvedbo programa “Za dijake priseljence v novem okolju”,

• priprava individualnega programa in didaktično-metodične prilagoditve,



• “vzorčne” ure,
• vloga in pomen prostovoljstva ter sodelovanja z lokalnim okoljem,
• sodelovanje s starši v medkulturnih delavnicah in drugih aktivnostih v šoli in 

izven,
• usposabljanje za razvijanje prožnosti pri otrocih,
• usposabljanje iz cirkuške pedagogike,
• razvoj, krepitev vključujoče in strpne organizacijske kulture in klime,
• program  profesionalnega usposabljanja multiplikatork in multiplikatorjev in 

strokovnega tima SIMS.



Ciljne skupine udeležencev projekta

• strokovni delavci na vseh ravneh izobraževanja,

• otroci priseljenci in njihove družine, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,

• sošolci otrok priseljencev in njihovi starši,

• predstavniki lokalnih skupnosti in NVO, ki delujejo v lokalnih skupnostih (preko
neposrednega izvajanja aktivnosti programa SIMS z otroki priseljenci in njihovimi
družinami),

• strokovna javnost in odločevalci,

• splošna javnost preko promocijskih aktivnosti projekta, katerih cilj je krepitev 
vrednot medkulturnosti in podpornih okolij v slovenski družbi.



Evalvacija in spremljanje 

1. Kvantitativnih ciljev projekta:
• število izvedenih aktivnosti programa SIMS,
• število udeležencev programa SIMS (otrok, staršev, vodstvenih in strokovnih

delavcev, multiplikatorjev,
• število izvedenih aktivnostih informiranja in obveščanja, pripravljenih gradivih...).



2. Kvalitativnih ciljev projekta: 

• razvoj kompetenc strokovnih delavcev za izvajanje aktivnosti z otroki priseljenci         
in njihovimi družinami,

• napredek otrok priseljencev na učnem področju, razvoju organizacijske kulture 
in klime,

• zadovoljstva otrok in staršev z vključenostjo v program SIMS,

• zadovoljstva udeležencev usposabljanja multiplikatorjev za izvajanje programa 
SIMS.

Evalvacija in spremljanje 



Pred nami so novi izzivi in priložnosti, da stvari 
spremenimo na bolje. S sodelovanjem nam lahko 
uspe. 
Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


