
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                        

  

   

Postojna, 25. 5. 2021  

  

  

  

VABILO NA LOKALNI POSVET OSNOVNE ŠOLE ANTONA 

GLOBOČNIKA POSTOJNA  

  

V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja vas vabimo na lokalni posvet v ŽIVO z 

naslovom Delo s priseljenci se nikoli ne zaključi, ki bo 3. 6. 2021 ob 14. uri v veliki dvorani 

Osnovne šole Antona Globočnika.  Število mest je omejeno! Glede na uredbe glede epidemije 

COVID-19 je udeležba na lokalnem posvetu mogoča, če ste virus preboleli, bili cepljeni ali ste 

bili testirani. V četrtek 3. 6. lahko izkoristite brezplačno prostovoljno testiranje v Postojni in se 

nam nato pridružite na posvetu. Če se bodo ti pogoji spremenili, Vas bomo naknadno obvestili.  

S koncem šolskega leta 2021/22 se izteka tudi petletni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, 

ki je vključene zavode obogatil z dejavnostmi, ki so pripomogle k uspešnejšemu vključevanju 

otrok priseljencev in njihovih družin. Na letošnjem posvetu bodo predstavljene prakse dela s 

priseljenci iz različnih okolij: medkulturnost v zbornici, prenašanje projektnih aktivnosti v 

prakso, predstavitev projekta Arrival region, predstavitev primera prakse in za zaključek nekaj 

besedo o projektu in okrogla miza.  

Med različnimi prispevki bodo učenci priseljenci poskrbeli za kulturni program.  

  

Posvet je namenjen ravnateljem, strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 

predstavnikom lokalnih institucij in zainteresirani javnosti.  

  

Prijavite se s spletno prijavnico ali na elektronski naslov ozbej.racecic@guest.arnes.si 

 

Ožbej Račečič       Darija Košir 

multiplikator OŠ Antona Globočnika     ravnateljica OŠ Antona Globočnika 

 

Vabljeni!   

  

                                                                                         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelZK32Wbx7NZdrg9xaoNkub9FoeTu4cvEeGhSL4HpQ4peQ2A/viewform?usp=sf_link
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Program posveta  

  

    

14.00–14.10  Uvodni pozdrav  

Darija Košir, ravnateljica OŠ Antona Globočnika Postojna 

Ožbej Račečič, multiplikator OŠ Antona Globočnika Postojna 

14.10 - 14.40  

  

Medkulturnost in večjezičnost se začneta v zbornici 

Zdenka Mahnič, ravnateljica OŠ Grm  

Staša Sabatucci, multiplikatorka OŠ Grm  

14.40 – 15.10  

  

'SIMSizem' – Od projekta k vsakdanu 

Nika Rudež – multiplikator OŠ Koper 

Sanja Antolič – multiplikator OŠ Leskovec  

 15.10 - 15.40 

  

Predstavitev projekta Arrival region 

Dr. Tina Zorman, SGLŠ Postojna 

15.40 – 16.00  Kaj vse zmoremo in ne zmoremo? 

Nataša Nelec Sedej, OŠ Prestranek 

16.00 – 16.20  Pomen projekta SIMS za lokalno okolje in okrogla miza 

Ožbej Račečič, multiplikator OŠ Antona Globočnika 

 

16.25 – 16.30  Zaključek lokalnega posveta 

 

 

 

  

  
 

 

 


