
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« 
  
 

Vabilo na posvet 

Vključevanje otrok priseljencev v vrtce 
 

22. 9. 2021  
 
Spoštovani, 
 
v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja« vas vabimo na posvet Vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce, ki bo 22. septembra 2021 med 9.00 in 13.30 v Cankarjevem domu na 
Vrhniki, Tržaška cesta 25. 
 
Namenjen je ravnateljem/ravnateljicam, svetovalnim delavcem/svetovalnim delavkam in 
vzgojiteljem/vzgojiteljicam vrtcev. 
 
Na srečanju bodo predstavljene Dopolnitve Predloga programa dela z otroki priseljenci v 
vrtcu in konkretne prakse vrtcev, ki so sodelovali pri preizkušanju predloga na podlagi 
akcijskih načrtov uvajanja sprememb v vrtcu, izvajanju, spremljanju in evalvaciji. 
 
Z nami bodo svoje znanje delile strokovnjakinje, ki so sodelovale v strokovni skupini, ki je 
pripravljala dopolnitve predloga in strokovne delavke iz vrtcev, ki so ga preizkušale v praksi. 
Posvet bo priložnost za izmenjavo različnih praks, mnenj in stališč, ki strokovne delavce 
vrtcev nagovarjajo k medkulturnim vsebinam in znanju, kako delati v jezikovno in kulturno 
raznolikih oddelkih. Z vami bomo delili tudi gradivo »Z drobnimi koraki v slovenščino. 
Vključevanje otrok priseljencev v vrtce«. 
 
Vljudno vas prosimo, da nam najkasneje do petka, 10. 9. 2021, potrdite svojo udeležbo 
preko spletne prijavnice. 
 
Glede na takratne aktualne ukrepe v zvezi s Covid-19, bomo srečanje lahko izpeljali tudi na 
daljavo. 
 
Za dodatne informacije sva vam na voljo Mojca Jelen Madruša (E: mojca.jelen-
madrusa@guest.arnes.si, M:  051 604 088 ) in Mateja Štirn (E: mateja.stirn@isainstitut.si, M: 
041 424 564).               
 
S spoštljivimi pozdravi 
                                                                                                                    Mojca Jelen Madruša                                                                                                                                       
                                                                                                                    mag. Mateja Štirn    

                         koordinatorici projekta                                                                                                          

https://docs.google.com/forms/d/1dhY4XyMvMTxxF6SaSfd3lGfTzEiUiT6Hmw3irhDIBQo/viewform?ts=611f7fdc&edit_requested=true
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Program 
 

8.30 – 9.00 Sprejem udeležencev  

  

9.00 – 9.45 Predlog programa dela z otroki priseljenci v vrtcu in akcijski načrt 
uvajanja sprememb 
 
dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 

  

9.45 – 10.30 Proces uvajanja predloga skozi vsebinske sklope in dejavnosti ter 
profesionalni razvoj strokovnih delavcev 
 
dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem  

  

10.30 – 11.00 Predstavitev rezultatov evalvacije 
 
mag. Mateja Štirn, ISA Institut 
dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 

  

11.00 – 11.30 Odmor 

  

11.30 – 13.00 Izvajanje predloga programa dela z otroki priseljenci v praksi 
Pogovor s predstavnicami vrtcev 
  

  

13.00 – 13.30 Vodena diskusija 

  

13.30 Zaključek srečanja 
 

 


