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Le z drugimi smo, 2016-2021
 MIZŠ, ESS: projekt »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« 

 dve vsebinski področji: 
 »Izzivi medkulturnega sobivanja« in 
 »Le z drugimi smo«

 Le z drugimi smo, izvajalci:
 ZRC SAZU
 Pedagoški inštitut
 zunanji izvajalci

 https://lezdrugimismo.si/

https://lezdrugimismo.si/


Le z drugimi smo, 2016-21
 vodja: dr. Marina Lukšič Hacina, ZRC SAZU

 koordinatorka: dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU

 pet 16-urnih seminarjev:
 Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog 
 Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in težave
 Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
 Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu
 Medkulturni odnosi in integracija

 BREZPLAČNI & KVALITETNI SEMINARJI ZA PEDAGOŠKE DELAVCE, DELAVKE!



Le z drugimi smo, 2016-2021
 Ciljna skupina: 

 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju

 v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah 

 Načini izvedbe:
 regijska (po vseh 12 regijah)
 nacionalna (Ljubljana, ZRC SAZU)
 za konzorcij »Izzivi medkulturnega sobivanja« 
 za kolektive (individualna naročila)

 FLEKSIBILNO IZVAJANJE ZA PEDAGOŠKE KOLEKTIVE: (2 x 8 ur, 6 + 6 + 4 ure), 
popoldne med delovniki, ob sobotah, med počitnicami



Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina 
in medkulturni dialog, dr. Marijanca Ajša Vižintin

Vsebine:
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



Medkulturni odnosi in integracija, 
dr. Mirjam Milharčič Hladnik
Vsebine:
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



Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov; Izzivi 
sodobne družbe v šoli in vrtcu, dr. Alenka Gril, PI; Ničelna
toleranca do nasilja: izzivi in problemi, mag. Sabina 
Autor, PI



Odzivi na naraščajočo nestrpnost
 Ciljne vsebine v okviru projekta Le z drugimi smo:

 Slovenci kot begunci in ekonomski migranti po svetu
 Številke
 Delavnice
 Kako vključevati to znanje v kurikul? – Aktivna vloga pedagoških 

delavcev, delavk!
 Gostje 
 Znanstvene monografije

 Okrogle mize (na ZRC SAZU, vabila drugih)
 Članki (Dve domovini idr.)
 Projekti (Out side in; My story, Predis, Urban diversity, Drim, 

Poosh … https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti#v)
 Predavanja
 Vabila medijev idr.

https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti#v






Od kod so prišli, zakaj so prišli, kaj 
so otroci begunci doživeli na poti?





Življenjske zgodbe pri pouku / 
obisk javnih dogodkov, predstavitev

Marijanca Ajša Vižintin, Arbnore Avdylaj, Vael
Hanuna, Simona Lečnik, SVIZ, Ljubljana, 6. 6. 2016



Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto, 5. 10. 2016, begunci: 
razbijanje mitov; Maja Žunič Fabjančič, Jerneja Turin, Nataša 
Hanuna, Marina Lukšič Hacin, Vael Hanuna, Marijanca Ajša Vižintin



Le z drugimi smo, 2016-2021

 Spletna stran: https://lezdrugimismo.si/

 Kontakt: info@lezdrugimismo.si

vizintin@zrc-sazu.si

Hvala za vašo pozornost.

https://lezdrugimismo.si/
mailto:info@lezdrugimismo.si
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