
 

  

 

             

 

    

 
 
 
 
 
Vljudno vas vabimo na zaključno srečanje dijakov migrantov v Postojni. Prireditev bo 
potekala v sklopu projekta »Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno 
življenje«. 

Srečanje dijakov migrantov bo v sredo, 12. maja 2010, v Postojni. 

Program prireditve: 

• ob 10.30 kulturna prireditev v Kulturnem domu v Postojni 
• ob 13.00 kosilo za dijake v jedilnici Šolskega centra Postojna in prigrizki za ostale povabljene v 

šolskem klubu 
• ob 15. 00 ogled  Postojnske jame 

 
 
 
 

Koordinatorka projekta na ŠC Postojna:      Direktorica ŠC Postojna: 

Erika Strmečki Kapel, prof.       Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon. 

 
 
 
 



 
 

Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje 
 

Osnovni cilj projekta je uvajanje oz. krepitev aktivnosti, ki so namenjene uspešnejšemu vključevanju 
učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter s tem tudi uspešnejši prilagoditvi mladih na 
zaposlitev v podjetjih v Republiki Sloveniji. 
 
Dejavnosti: 

 
1. Izvedba celovite raziskave  
2. Priprava predloga posodobljenega sklopa kurikulov  (za srednje šole; jan.  - avg. 2009) 
3. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in učiteljev (jan. 2010) 
4. Izvedba kurikula (feb. - apr. 2010) 
5. Priprava gradiv (za gimnazije, za ekonomske, za tehnične in za zdravstvene srednje šole; nov. 

2009 - jan. 2010) 
6. Vključevanje staršev migrantov v sistem izboljšanega medkulturnega sodelovanja 

(jan. - maj 2010) 
7. Aktivnosti za dijake migrante 

- športno srečanje vseh migrantskih skupin v Brežicah (jun. 2009) 
- kuhinje in zanimivi običaji držav migrantov (okt. - nov. 2009) 
- literarni natečaj in priprava zbornika (nov. 2009 -  jun. 2010) 
- srečanje vseh migrantskih skupin Slovenije v Postojni (maj 2010) 

8. Promocija 
9. Evalvacija 

 
Projekt: Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja - Medkulturno učenje in sprejemanje 
različnosti za uspešno življenje. Pogodba o sofinanciranju št. 3311-08-984002. 

 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: 
Povečanje dostopnosti in enake možnost v sistemu Vzgoje in izobraževanja iz Op. programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013. « 
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