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 Evropski socialni skladi 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Republike Slovenije 
 13. 5. 2016–30. 9. 2021 (pet šolskih let)

 Dva programa: 
 »Le z drugimi smo«
 »Izzivi medkulturnega sobivanja«

http://www.lezdrugimismo.si/

http://www.lezdrugimismo.si/


Partnerji, izvajalci  programa Le z drugimi smo

 ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 Pedagoški inštitut

 Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem
 Andragoški center Slovenija, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, 

DRPD Novo mesto, Ljudska univerza Velenje, Slovenska filantropija, 
Društvo Humanitas, Svetovalnica za migrante, Logout, Družinski in 
mladinski center Cerklje na Gorenjskem idr.

 priseljenke in priseljenci
 begunci in begunke
 pripadniki italijanske in madžarske manjšine
 pedagoške delavke in delavci iz sklopa Izzivi medkulturnega sobivanja, 

druge pedagoške delavke in delavci

 OŠ Koper, ISA institut: »Izzivi medkulturnega sobivanja«



Le z drugimi smo: ciljne skupine
10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev 
po vsej Sloveniji 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
• izobraževanja odraslih



Le z drugimi smo:
pet 16-urnih seminarjev

Leto Seminar

2016/17 Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog

2017/18 Ničelna toleranca do nasilja

2018/19 Migracije in manjšine

2019/20 Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

2020/21 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in 
izobraževanje



Le z drugimi smo: izvedba

1) usposabljanje celotnih 
vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborov:

 sodelovanje s konzorcijskimi partnerji in sodelujočimi vzgojno-
izobraževalnimi zavodi v mreži šol Izzivi medkulturnega sobivanja

 ponudba drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom po celotni Sloveniji 

2) regijska usposabljanja po vsej Sloveniji (v vseh 12 statističnih 
regijah)

3) nacionalna usposabljanja v prostorih ZRC SAZU dvakrat letno



Sodelovanje s konzorcijskimi partnerji in sodelujočimi 
VIZ v mreži šol Izzivi medkulturnega sobivanja

 katalog, prijavnica poslana

 prošnja za odziv 2. 9. in 13. 9. 2016 in 23. 9. 2016

 napisano je ime konzorcijskega parterja - v 
usposabljanje so vključeni vsi sodelujoči VIZ v 
njegovi mreži

 uskladitev znotraj konzorcijske mreže (skupni datum) 

 konzorcijsko šolo prosimo za prostor:

3-4 učilnice za izvedbo, odvisno do števila prijavljenih



Predlog za izvajanje 2016/17–2020/21

 september, oktober, november, december, januar, 
februar, marec, april, maj:  vsak tretji teden v mesecu 
(četrtek, petek popoldan, 2 x 4 ure, in sobota, 8 ur) oz.

 junij, avgust zadnji teden; julij prvi teden (dvodnevni, 
2 x 8 ur)

 seminar bi lahko potekal hkrati v največ 4 skupinah, 
na skupino naj bi bilo 30–35 slušateljev

 prijave: Katis



september Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

oktober Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

november Osnovna šolaMatije Čopa Kranj

december Osnovna šola Grm, Novo mesto

januar Osnovna šola Koper

februar Osnovna šola Livada

marec Druga osnovna šola Slovenj Gradec

april Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

maj Osnovna šola Trzin

junij 1 Srednja šola Jesenice

junij 2 Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

julij 1 Osnovna šolaMilojke Štrukelj Nova Gorica

julij 2 Srednja šola Slovenska Bistrica

avgust 1 Osnovna šola Leskovec pri Krškem

avgust 2 III. osnovna šola Celje



2016/17: Človekove pravice, prostovoljstvo, 
zdrav življenjski slog, Alenka Gril, Mitja Sardoč

 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 vključevanje in zdrav življenjski slog

 8 prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti z IKT 



2017/18: Ničelna toleranca do nasilja, 
Mitja Sardoč

 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



2018/19: Migracije, manjšine, 
Mirjam Milharčič Hladnik

 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



2019/20: Spoštljiva komunikacija in reševanje 
konfliktnih situacij, Alenka Gril

 1 spoštljiva komunikacija v šoli 

 2 vodenje sodelovalnih interakcij v razredu 

 3 medosebni konflikti - izvori in vloga konfliktov  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



2020/21: Vključevanje, slovenščina, medkulturna 
vzgoja in izobraževanje, Marijanca Ajša Vižintin

 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

 8 osebna izkušnja priseljenke, priseljenca



Veselimo se sodelovanja z vami

(2016-2021)

v programu

Le z drugimi smo!


