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

»Krepitev socialnih in državljanskih
kompetenc strokovnih delavcev«

1 usposabljanje celotnih
vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborov

Program
Le z drugimi smo

2 regijska usposabljanja
(različni vzgojno-izobraževalni zavodi)
3 nacionalna usposabljanja
(v prostorih ZRC SAZU, Ljubljana)

Seminarje bomo izvajali pet šolskih let
(2016/17–2020/21). V vsaki od 12 regij
bomo prisotni vsaj enkrat na leto.
Izobraževanja po kolektivih izvajamo
po naročilu
vzgojno-izobraževalnih organizacij.

http://www.lezdrugimismo.si

Več o ponudbi profesionalnega
usposabljanja v programu
»Le z drugimi smo«
najdete na www.lezdrugimismo.si
ali v katalogu sistema KATIS.

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

Pišite nam na
info@lezdrugimismo.si,
če želite, da pridemo k vam!

Trajanje projekta:
13. 5. 2016–30. 9. 2021

Prijave: program KATIS.

Infotočka:
info@lezdrugimismo.si

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

Program »Le z drugimi smo«
Vabimo vas k prijavi na BREZPLAČNE 16-urne
seminarje, ki jih izvajamo 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, sredjega
splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter
izobraževanja odraslih na naslednjih vsebinskih
področjih:
• Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev,
slovenščina in medkulturni dialog
• Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
• Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
• Izzivi sodobne družbe in šola
• Medkulturni odnosi in integracija

1. SEMINAR
Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev,
slovenščina in medkulturni dialog,
koordinira dr. Marijanca Ajša Vižintin
1. Dobre prakse vključevanja in uporabni rezultati
projektov
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
8. Osebna izkušnja priseljenke, priseljenca

2. SEMINAR
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi,
koordinira mag. Sabina Autor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protislovja ničelne tolerance
Nasilje v besedah in svoboda izražanja
Nasilje v medijih
Strukturno nasilje
Pravni vidiki nasilja v vrtcu, šoli in družini
Nasilje v družini
Socializacija agresije in vrstniško nasilje
S filozofijo za otroke o nasilju

3. SEMINAR
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov,
koordinira dr. Alenka Gril
1. Spoštljiva komunikacija v vrtcu in šoli
2. Vodenje sodelovalnih interakcij v razredu
3. Pomen konfliktov za individualni razvoj in
medosebne odnose
4. strategije reševanja konfliktnih situacij
5. Kultura šole in razredna klima
6. oblikovanje inkluzivnega učnega okolja
7. Partnerstvo šole/vrtca z družinami
8. Sodelovanje šole/vrtca z lokalno skupnostjo

4. SEMINAR
Izzivi sodobne družbe in šola,
koordinira dr. Alenka Gril
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Človekove pravice in kultura različnosti
Enake možnosti v vzgoji in izobraževanju
Solidarnosti in prostovoljstvo
Otroci in mladostniki kot aktivni državljani
Socialna vključenost in zdrav življenjski slog
Duševno zdravje otrok in mladostnikov
Uravnavanje stresa in duševnih stisk v pedagoški
praksi
8. Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s
spletom

5. SEMINAR
Medkulturni odnosi in integracija,
koordinira dr. Mirjam Milharčič Hladnik
1. Osnovni migracijski pojmi in izzivi integracije
2. Slovenci kot izseljenci in manjšine v preteklosti
in danes
3. Ženske in otroci kot selivci skozi zgodovino
4. Politike vključevanja in izključevanja
5. Medkulturnost skozi primere dobrih praks
6. Manjšine, mi drugje in drugi pri nas
7. Madžarska/italijanska manjšina se predstavi
8. Raznolikost v spoštovanju in sodelovanju

