SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI OTROK IN MLADIH S POSEBNIMI
POTREBAMI V LOKALNO OKOLJE
Naša šola je vključena v projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Spodbujanje socialne

vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Projekt je
sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in se bo izvajal 5 let. Osnovna šola Stanka
Vraza Ormož je v projekt vključena kot konzorcijski partner. Prijavitelj - koordinator oz.
poslovodeči konzorcijski partner je Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Vipava (CIRIUS Vipava). Drugi konzorcijski partnerji so še Osnovna šola Dragotina Ketteja iz
Novega Mesta, Združenje bodi ZDRAV iz Vipave in Osnovna šola Milke Šobar – Nataše iz
Črnomlja. Namen projekta je povečati socialne in poklicne kompetence otrok in mladostnikov z motnjo
v duševnem razvoju. Konzorcijska skupina je projekt poimenovala kot Program dodatnega

usposabljanja (PDU).
Osnovne aktivnosti projekta se izvajajo v obliki šestih modulov:
●
●
●
●
●
●

Modul 1: priprava in spremljanje ciljne populacije
Modul 2: IKT- seznanjanje in uporaba
Modul 3: sodelovanje v obrtnih storitvah
Modul 4: skrb za okolje
Modul 5: pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo in gospodinjska opravila
Modul 6: kreativno preživljanje prostega časa

Naša šola je do septembra 2019 pasivno vključena v projekt, s septembrom 2019 pa se aktivno
vključi z modulom 1, 3 in 5. Projekt se zaključi leta 2022.
Opisi modulov, ki se bodo izvajali na Osnovni šoli Stanka Vraza Ormož:
Modul 1: Priprava in spremljanje ciljne populacije
To je modul, ki bo vsakega posameznika ciljne populacije teoretično pripravil na trg dela in mu
omogočal izražanje lastnih interesov, nudil oporo pri prvih začetkih in omogočil optimalno
timsko delo vseh deležnikov, preko sodelovanja vseh pri pripravi tranzicijskega
individualiziranega programa.
Modul 3: Sodelovanje v obrtnih storitvah
Učenci bodo kontinuirano vključeni v obrtne in druge dejavnosti glede na interese. S pomočjo
mentorjev in obrtnikov se bodo oblikovale individualizirane oblike dela, ki jih bo ciljna
populacija opravljala večkrat tedensko.
Modul 5: Pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo ter gospodinjska opravila
Je modul, ki je namenjen razvoju kompetenc na področju kmetijskih panog in gospodinjskih
opravil. Ciljna skupina se bo tako povezovala z okolico, razvijala kmetijske veščine in razširila
že osvojena gospodinjska opravila.

