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Vodenje projekta, strokovni koordinator SIMS (Soočenje z izzivi
medkulturnega sobivanja)

DELOVNE IZKUŠNJE

1. avgust 2016-v teku

Strokovna koordinatorica projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«
Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper (Slovenija)
http://www.os-koper.si/
Vsebinsko in organizacijsko vodenje projekta, spremljanje in evalvacija izvajanja programa »Soočenje
z izzivi medkulturnega sobivanja«, priprava in izvedba profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev
in strokovnega tima za izvajanje programa dela z otroki, s starši in s strokovnimi delavci, izvedba
predavanj in delavnic na temo strokovnih podlag in razvitih strategij dela projekta »Razvijamo
medkulturnost kot novo obliko sobivanja, spremljanje dela multiplikatorjev pri doseganju kazalnikov
projekta, priprava predloga programa dela z otroki priseljencev na podlagi izvajanja programa
Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja, ki bo vseboval tudi priporočeno število ur učenja
slovenščine za otroke priseljence
Vzgoja in izobraževanje

1. september 2015–31. julij 2016

Učiteljica slovenščine, individualne in skupinske učne pomoči, koordinatorica za
delo z učenci priseljenci
Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper (Slovenija)
http://www.os-koper.si/
Neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo
in drugo delo v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela v zvezi v
vzgojno-izobraževalnim delom, koordiniranje dela z učitelji za delo z učenci priseljenci na šoli,
načrtovanje in izvajanje tečajev slovenščine za učence in starše priseljence, načrtovanje in izpeljava
programa Vključevanje otrok priseljencev za učence priseljence, nudenje učne pomoči učencem
priseljencem, vodja strokovne skupine za pripravo integracijskega programa za učenca begunca brez
spremstva staršev
Vzgoja in izobraževanje

1. november 2013–31. avgust
2015

Strokovna koordinatorica projekta “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko
sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše
vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje”,
multiplikatorka v programu “Uspešno vključevanje otrok priseljencev” (UVOP) in
učiteljica slovenščine
Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper (Slovenija)
http://www.os-koper.si/
Vsebinsko in organizacijsko vodenje projekta ter strokovna izvedba načrtovanih aktivnosti,
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usklajevanje aktivnosti konzorcijskih partnerjev, organizacija in izvedba programa profesionalnega
usposabljanja multiplikatorjev “Uspešno vključevanje otrok priseljencev”, organizacija in izvedba
predavanj na seminarjih, posvetih, konferencah o že razvitih strategijah in strokovnih podlagah dela z
učenci priseljenci, sodelovanje pri pripravi strokovnega gradiva za multiplikatorje-podpornega gradiva
za izvajanje programa UVOP, spremljanje in koordiniranje dela pri pripravi gradiva za otroke,
sodelovanje pri izdelavi modela za desiminacijo vsebin projekta in podpornega gradiva za strokovne
delavce v osnovnih in srednjih šolah za uspešno izvajanje programa UVOP- priročnika in zbornika s
primeri dobre prakse, spremljanje dela multiplikatorjev in izvajanje programa UVOP ter kazalnikov
projekta, spodbujanje multiplikatorjev pri oblikovanju t. i. “podporne mreže” za izmenjavo mnenj,
primerov dobrih praks in medsebojne podpore.
Vzgoja in izobraževanje
1. september 2006–30. oktober
2013

Učiteljica slovenščine, individualne in skupinske učne pomoči, koordinatorica za
delo z učenci priseljenci
Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper (Slovenija)
http://www.os-koper.si/
Neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo in
drugo delo v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela v zvezi v
vzgojno-izobraževalnim delom, koordiniranje dela z učitelji za delo z učenci priseljenci na šoli,
načrtovanje in izvajanje tečajev slovenščine za učence in starše priseljence, načrtovanje in izpeljava
programa Pripravljalnice za učence priseljence, nudenje učne pomoči učencem priseljencem.
Vzgoja in izobraževanje

1. september 1989–31. avgust
2006

Učiteljica razrednega pouka
Osnovna šola Janka Premrla-Vojka Koper
Muzejski trg 5 SI-6000 Koper (Slovenija)
Neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo
in drugo delo v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela v zvezi z
vzgojno-izobraževalnim delom, koordiniranje dela z učitelji za delo z učenci priseljenci, nudenje učne
pomoči učencem priseljencem.
Vzgoja in izobraževanje

3. marec 1989–4. julij 1989

Učiteljica razrednega pouka
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Prešernova cesta 4 SI-6310 Izola (Slovenija)
http://www.osvsmuc.si/cms/
Učiteljica jutranjega varstva in podaljšanega bivanja

Vzgoja in izobraževanje
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
1. september 1986–28. februar
1989

Razredna učiteljica

Raven VI.

Pedagoška akademija Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Oddelek za razredni pouk v Kopru,
Ljubljana (Slovenija)
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Znanja s področja didaktik in specialno-pedagoška znanja
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1. september 1982–23. junij
1986

Gimnazijska maturantka

1. september 1974–24. junij
1982

Osnovna šola

Raven V,

Gimnazija Koper, Koper (Slovenija)
Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper
Pridobljena znanja s področja pedagogike in psihologije

Osnovna šola Janka Premrla Vojka Koper, Koper (Slovenija)
Muzejski trg 5, 6000 Koper

KOMPETENCE
Materni jezik

slovenščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

PISNO SPOROČANJE

GOVORJENJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno sporočanje

angleščina

A2

A2

A2

A2

A2

italijanščina

A2

A2

B1

A2

A2

C1

C1

C1

C1

B1

hrvaščina

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence

sposobnost komuniciranja v večkulturnem okolju, smisel za timsko delo, javno nastopanje na
seminarjih, delavnicah, posvetih in konferencah, spoštljiv odnos pri komunikaciji, dobre
komunikacijske sposobnosti na delovnem mestu pri navezovanju stikov z otroki, s starši in strokovnimi
delavci, sposobnost poslušanja in sprejemanja različnih mnenj, ustrezno reagiranje v določenih
situacijah

Organizacijske/vodstvene
kompetence

dobre organizacijske sposobnosti pri izvedbi javnih in kulturnih dogodkov, pri vodenju razvojno-raziskovalnih in drugih projektov, pri organizaciji strokovnih posvetov in strokovnih usposabljanjih

Strokovne kompetence

poznavanje učnih načrtov, načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja oddelčne
skupnosti in sodelovanja s starši, odgovorno in natančno opravljanje nalog

Računalniške kompetence

poznavanje programov paketa Microsoft Office ter odlično poznavanje interneta za samostojno iskanje
po bazah podatkov za službene potrebe

Druge kompetence

razvijanje modelov in strategij ter učnih gradiv za uspešno vključevanje otrok priseljencev v novo
okolje, organizacija in vodenje tečajev slovenščine za otroke priseljencev, organizacija in izpeljava
modela »Vključevanje otrok priseljencev«, raziskovalno delo in inovativni pristopi pri poučevanju,
dobro timsko sodelovanje

Vozniško dovoljenje

▪ B kategorija

DODATNI PODATKI
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pouk, letnik 7, št. 1, 40–42.
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Druga znanja

Aktivno sodelovanje na mednarodnem posvetu Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS s prispevkom Celovite rešitve 1, Dobra praksa vključevanja otrok
priseljencev (ZRSŠ, MIZŠ, Cmepius, 2016)
Predavanje učiteljskemu zboru Osnovne šole Lucija, Vključevanje otrok priseljencev in priprava
individualnega programa (OŠ Koper, 2016)
Predstavitev prispevka Uspešno vključevanje otrok priseljencev na mednarodni konferenci ob
20-letnici Korak za korakom v Sloveniji, kakovost in enake možnosti: ključni premiki na področju
vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti (Pedagoški inštitut, 2015)
Aktivno sodelovanje na nacionalni konferenci »Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje
in izobraževanja« (KEKS) s prispevkom Uvajanje različnih dejavnosti z namenom izboljšati
sodelovanje s starši otrok priseljencev (MIZŠ, 2015)
Sodelovanje v razvojno-raziskovalnem projektu »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko
sobivanja« Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev
in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje (MIZŠ, 2015)
Sodelovanje pri izvedbi programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev«, ki je potekal v
okviru projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« (ISA Institut, 2013–2015)
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Udeležba v programu profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev za izvajanje programa
»Uspešno vključevanje otrok priseljencev (ISA Institut, 2013 –2015)
Aktivno sodelovanje na zaključni konferenci projekta »Prispevamo k širjenju medkulturnosti
in uspešnemu vključevanju otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje (ISA Institut, 2015)
Aktivno sodelovanje v empiričnem delu mednarodnega projekta »Večjezičnost v Evropi kot
zakladnica izseljeništva – pobuda za dialog med univerzami Sredozemlja« (Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2011)
Udeležba na seminarju na temo »Migracije in medkulturne kompetence« (Inštitut za
Slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2011)
Aktivno sodelovanje in udeležba na strokovnem usposabljanju Didaktično-metodične
prilagoditve za delo z učenci tujci (ZRSŠ, 2011)
Aktivno sodelovanje pri projektu Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji
(Inštitut za narodnostna vprašanja, 2011)
Aktivno sodelovanje v projektu »Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v
izvedbene kurikule (MIZŠ, 2010–2011)
Udeležba na profesionalnem usposabljanju Slovenščina kot drugi/tuji jezik v jezikovno
homogenih in heterogenih razredih (Fakulteta za humanistične študije Koper, 2010)
Udeležba na profesionalnem usposabljanju »Z igro do strpnosti in razumevanja drugačnih«
(ZRSŠ, 2010)
Organizacija in aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu na Osnovni šoli Koper na temo
»K uspešnemu vključevanju migrantov v vzgojo in izobraževanje v Republiki Sloveniji«
(Osnovna šola Koper, 2010)
Predavanje za učiteljski kolektiv Osnovne šole Vojke Šmuc Izola na temo Priprava
individualnega programa za učence migrante in spremljanje njihovega napredka (OŠ Koper,
2010)
Predavanje za učiteljski kolektiv Osnovne šole Antona Ukmarja Koper na temo Priprava
individualnega programa za učence migrante in spremljanje njegovega napredka (OŠ
Koper, 2010)
Predavanje na strokovnem usposabljanju »Od kulture k interkulturi, od mene k tebi« na
temo »Pripravljalnica – dobrodošlica za učence in starše migrante« (ZRSŠ, 2010)
Predavanje na strokovnem posvetu Kulturni mozaik in vseživljenjsko učenje na Ljudski
univerzi Koper na temo Poiskati moramo različne možnosti za boljše vključevanje migrantov
v vzgojo in izobraževanje (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2010)
Predavanje na konferenci »Z znanjem proti revščini in socialni izključenosti« s predstavitvijo
projekta »Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule«
(Cmepius, 2010)
Vodja vsebinskih področij Učenčev individualni program, priprava in izvedba delavnic za
učitelje, priprava predloga programa Pripravljalnice v okviru projekta »Uvajanje rešitev s
področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule« (Ministrstvo za šolstvo in šport,
2009– 2010)
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Udeležba na strokovnem posvetu ISIO Koper na temo »Povežimo svetove«, Pomen
vseživljenjskega učenja in svetovanja v procesu integracije migrantov in drugih ranljivih
skupin (Ljudska univerza Koper, 2009)
Udeležba na strokovnem usposabljanju na temo »Spodbujanj e medkulturnega dialoga med
učenci v sodobni šoli« (ZRSŠ, 2008)
Udeležba na profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev na temo Novejši tokovi v
slovenistiki – poučevanje slovenščine kot tujega jezika (Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, 2007)
Vodja inovacijskega projekta Osnovne šole Koper in Zavoda RS za šolstvo na temo
priprave učnega gradiva Na poti k učenju slovenščine – učno gradivo za učence, ki jim
slovenščina ni materni jezik, 2007–2009
Zaključen študijski program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe »Študijski program za
izpopolnjevanje vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev za delo z otroki in
mladostniki s specifičnimi učnimi težavami, z govorno jezikovnimi težavami ter gibalno
oviranimi otroki in mladostniki« (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2006)
Zaključen program specialno-pedagoškega izobraževanja »Učiteljev otrok in mladostnikov z
motnjami vedenja in osebnosti« (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2005).

Drugo

Članica v komisiji prve stopnje za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Svetovalnem
centru za otroke, mladostnike in starše v Kopru v letih 2004–2005
Organizacija in izvedba tečajev iz slovenščine za učence in starše priseljence
Organizacija in izvedba pripravljalnice za učence priseljence
Objava prispevka na TV Koper-Capodistria na temo Vključevanje priseljencev na Osnovni
šoli Koper
Mentorica študentom Pedagoške fakultete Koper, Oddelka za razredni pouk na pedagoški
praksi
Razvojno-raziskovalno delo v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, PF Koper, povezano s
preizkušanjem sodobnih modelov poučevanja v okviru predmeta Razvojna psihologija,
(2004)
Razvojno–raziskovalno delo v sodelovanju z ZRSŠ »Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega
dela«
Načrtovanje in vodenje delavnice na strokovnem izobraževanju strokovnih delavcev na temo
»Vsak otrok ima pravico do drugačnosti« (Zveza prijateljev mladine Koper, Svetovalni center
za otroke, mladostnike in starše Koper, 2002).

Mojca Jelen Madruša

Koper, 13. 5. 2016
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