
 

 

Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja.  
Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov 
priseljencev v vzgojo in izobraževanje.« 
 

 
 
Vabilo na regijsko usposabljanje strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol 
Spodnje-posavske regije za izvajanje programa »Uspešnejše vključevanje 
otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje« 
 
26. marec 2014, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4 a, 
Leskovec pri Krškem  
 
Spoštovani, 
 

vabimo Vas na regijsko usposabljanje strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol Spodnje- 
posavske regije za izvajanje programa »Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo 
in izobraževanje, ki bo potekalo 26. 3. 2014 od 9.00 do 17.00 ure na Osnovni šoli Leskovec 
pri Krškem, Pionirska cesta 4 a, Leskovec pri Krškem. 
 
Namenjeno je učiteljem osnovnih in srednjih šol ter svetovalnim delavcem, ki se pri svojem delu 
srečujejo z otroki priseljenci in bi pri tem delu želeli biti uspešnejši.  
 
Na usposabljanju, ki poteka v okviru projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«, 
želimo strokovne delavce seznaniti in jim predstaviti nekatere aktualne vsebine s področja 
vključevanja otrok priseljencev v novo šolsko okolje.  
 
Z nami bodo strokovne delavke, ki pri svojem pedagoškem delu izvajajo neposredne aktivnosti z 
otroki priseljenci in imajo na področju vključevanja otrok priseljencev dolgoletne izkušnje, ki jih želijo 
deliti z Vami.  
 
V dnevu usposabljanja se boste seznanili z različnimi učnimi in slikovnimi gradivi za poučevanje 
slovenščine kot drugega jezika in s priročniki, knjigami ter z literaturo v maternih jezikih otrok 
priseljencev, z dvojezičnimi knjigami in slovarji ter s spletnimi stranmi, ki so namenjene informacijam 
za priseljence.  
 
 



 

 
 
Udeležba na usposabljanju je za Vas brezplačna.  
 
Svojo prijavo za udeležbo na usposabljanju nam lahko posredujete s prijavnico po e-pošti: 
info@isainstitut.si ali preko spletne strani www.medkulturnost.si/program/koledar.  
 
Število mest je omejeno, zato vas prosimo, da nam svojo prijavo posredujete najkasneje do  
20. 3. 2014 
 
Za dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem sva vam na voljo Mojca Jelen-Madruša, strokovna 

koordinatorica projekta iz OŠ Koper (051 604 088) in Mateja Štirn (041 424 564). 

 
 
Veselimo se srečanja z Vami. 
 
S  spoštljivimi pozdravi,   
 
 
 Ina Zalokar in Vesna Perić,                                                           Anton Baloh, prof. 
 regijski multiplikatorki,                                                                 Mojca Jelen Madruša, 
 OŠ Leskovec pri Krškem                                                                strokovna koordinatorja projekta 
 
                                                                                                            mag. Mateja Štirn, 
                                                                                                            administrativna koordinatorica projekta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koper, 25. 2. 2014 
 
 
 
 
 
Priloga: 
Program regijskega usposabljanja za strokovne delavce Spodnje-posavske regije 
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