
5. SEMINAR 
Migracije in manjšine 
1 osnovni migracijski pojmi 
2 Slovenci kot izseljenci in manjšine 
3 ženske in otroci v migracijah 
4 politike vključevanja in izključevanja 
5 medkulturnost 
6 manjšine 
7 madžarska/italijanska manjšina se predstavi 
8 raznolikost v spoštovanju in sodelovanju 
 
Seminarje bomo izvajali pet šolskih let 
(2016/17–2020/21). V vsaki od 12 regij 
bomo prisotni vsaj enkrat na leto. 

 
 

Predviden načrt za regijska in nacionalna 
usposabljanja 2016/17: 
 

 oktober: Novo mesto 
 november: Murska Sobota,  

Ljubljana (nacionalno) 
 december: Kranj 
 januar: Maribor,  

Nova Gorica 
 februar: Postojna 
 marec: Slovenj Gradec 
 april: Celje, 

Ljubljana (nacionalno) 
 maj: Krško 
 junij: Koper 
 julij: Ljubljana 
 avgust: Trbovlje 

Projekt »Le z drugimi smo« bomo izvajali 
BREZPLAČNO po vsej Sloveniji na treh ravneh: 

 
1 usposabljanje celotnih 

vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborov 
 
2 regijska usposabljanja  

(različni vzgojno-izobraževalni zavodi) 
 
3 nacionalna usposabljanja  

(v prostorih ZRC SAZU, Ljubljana) 
 

 
Več o ponudbi profesionalnega usposabljanja 

v programu »Le z drugimi smo« dobite v 

Katalogu profesionalnega usposabljanja  
»Le z drugimi smo«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pišite nam, 
če želite, da pridemo k vam! 

 
Prijave: program Katis. 

 
Infotočka: 

info@lezdrugimismo.si  

 
 

 
»Krepitev socialnih in državljanskih 
kompetenc strokovnih delavcev« 

 
 

Program 

Le z drugimi smo 
 

 

http://www.lezdrugimismo.si 
 
 

Program »Le z drugimi smo« izvajata: 
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in 

migracije, in Pedagoški inštitut. 
 
 

Trajanje projekta: 

13. 5. 2016–30. 9. 2021 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

mailto:info@lezdrugimismo.si
http://www.lezdrugimismo.si/


 
 
Vabimo vas k prijavi na BREZPLAČNE 16-urne 
seminarje, ki jih bomo izvajali v programu »Le z 
drugimi smo«. 
 
Vsak od petih 16-urnih seminarjev 
profesionalnega usposabljanja ponuja osem 
vsebinskih sklopov v obliki strokovnih predavanj 
in uporabnih delavnic. 
Posamezen seminar bomo izvedli, če se bo nanj 
prijavilo vsaj 30 udeleženk, udeležencev. 
Sočasno izvajamo do štiri izbrane seminarje.  
 
Cilj programa »Le z drugimi smo« je usposobiti 
10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na 
področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja, poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, srednjega splošnega 
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in 
izobraževanja v dijaških domovih ter 
izobraževanja odraslih na naslednjih vsebinskih 
področjih: 
 

 vključevanje otrok priseljencev 
 ničelna toleranca do nasilja 
 spoštljiva komunikacija 
 človekove pravice 
 migracije, manjšine 

 
 

 

Program »Le z drugimi smo« 
 
 
 
1. SEMINAR 
Vključevanje, slovenščina, 
medkulturna vzgoja in izobraževanje 
1 promocija dosedanjih projektov, dobrih praks 
2 sistemska podpora, individualni program 
3 slovenščina kot drugi jezik 
4 vključujoča pedagogika 
5 stereotipi in predsodki  
6 medkulturni dialog 
7 medkulturna vzgoja in izobraževanje 

(medkulturni model vključevanja)  
8 osebna izkušnja priseljenke, priseljenca 

 
 
 
2. SEMINAR 
Ničelna toleranca do nasilja 
1 obrazi nasilja 
2 strukturno nasilje 
3 sovražni govor in svoboda izražanja 
4 etika (ne)nasilja 
5 nestrpnost, ksenofobija in rasizem 
6 nasilje, (ne)pravičnost in izkoriščanje 
7 strategije preprečevanja nasilja  
8 ničelna toleranca in retributivna pravičnost 

 
 

 
 
3. SEMINAR 
Spoštljiva komunikacija in reševanje 
konfliktnih situacij 
1 spoštljiva komunikacija v šoli 
2 vodenje sodelovalnih interakcij v razredu 
3 medosebni konflikti – izvori in vloga v 

psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov 
4 strategije reševanja konfliktnih situacij 
5 razredna klima in kultura šole 
6 oblikovanje inkluzivnega učnega okolja 
7 sodelovanje šole z družino in lokalno 

skupnostjo 
8 strategije vzpostavljanja partnerstva šole z 

družinami 

 
 
 
4. SEMINAR 
Človekove pravice, prostovoljstvo, 
zdrav življenjski slog 
1 etika solidarnosti in prostovoljstva 
2 človekove pravice in kulturna različnost 
3 aktivno državljanstvo 
4 osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje 
5 prepoznavanje rizičnega vedenja mladih 
6 preprečevanje zdravju škodljivega vedenja  
7 socialno vključevanja in zdrav življenjski slog 
8 prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti 

z IKT  


