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Projektne aktivnosti za uspešno vključevanje otrok 
priseljencev potekajo na več ravneh

• V timu 15-ih multiplikatorjev in v mreži 15-ih konzorcijskih zavodov,

• v povezovanju in sodelovanju multiplikatorjev in konzorcijskih zavodov 
ter sodelujočimi zavodi (75),

• v izvajanju programa SIMS (z otroki, s starši, strokovnimi delavci, 
lastnem usposabljanju idr.)

• v delovanju strokovnih timov na zavodih in usposabljanju strokovnih 
delavcev,

• v povezovanju z deležniki lokalnega okolja v izvajanju programov in 
strokovnem kadru,

• v organizaciji in izvedbi lokalnih posvetov, 



• na regijskih usposabljanjih za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol, ki niso vključene v projekt, 

• v sodelovanju s fakultetami, izobraževalci bodočih strokovnih delavcev, 
ki bodo zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,

• v sodelovanju s strokovnjaki različnih področij dela,

• v sodelovanju z MIZŠ, ZRSŠ, Pedagoškim inštitutom, ZRC SAZU, 
Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije, Centrom za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije 
idr.,

• v aktivnem sodelovanju na konferencah, posvetih doma in v tujini,

• v izvajanju promocijskih aktivnostih.



Dosedanji rezultati

Uspešno izvajanje programa SIMS in spremljanje kazalnikov projekta.

Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.

Poročilo o evalvaciji predloga programa dela z otroki priseljenci za 
področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževanja.

Dopolnitve in nadgradnja programa SIMS.

Programi usposabljanj za strokovne delavce v VIZ.



Projektne naloge

• Implementacija Predloga programa dela z otroki priseljenci.. na 
sodelujoče zavode in zavode, ki niso vključeni v projekt.

• Aktivno sodelovanje in povezovanje vseh zavodov v projektu, 
predvsem na ravni konzorcija in sodelujočih zavodov.

• Poznavanje in izvajanje aktivnosti programa SIMS na zavodih 
vključenih v projekt.

• Načrtno usposabljanje strokovnih delavcev, ki bodo uspešno zaključili 
program profesionalnega usposabljanja „Prakse uspešnega 
vključevanja otrok priseljencev“.

• Priprava e-gradiv.



Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


