
                                                                                                

 

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada   

PROGRAM 
»Le z drugimi smo« 

Seminar: Izzivi sodobne družbe in šola 

 
OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert 

 
 

Prvi dan (četrtek, 18. 3. 2021)  

16.00–17.30   Duševno zdravje otrok  
Asja Samec, zunanji sodelavec Pedagoškega inštituta  

17.30–17.45 Odmor  

17.45–19.15   Uravnavanje stresa in duševnih stisk v pedagoški praksi  
Asja Samec, zunanji sodelavec Pedagoškega inštituta 

 
 

Drugi dan (četrtek, 25. 3. 2021) 

16.00–17.30  Migracije, večkulturnost in enake možnosti v šolskem vsakdanu 
                          Arne Zupančič, zunanji sodelavec Pedagoškega inštituta 
 
17.30–17.45 Odmor  

17.45–19.15   Človekove pravice in kulturna različnost  
                           Dr. Jovana Mihajlović Trbovc, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU 
 
                            
 

Tretji dan (četrtek, 1. 4. 2021) 

17.15–18.45   Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom  
Nuša Klepec, LOGOUT – center pomoči pri prekomerni rabi interneta in sodobnih 
tehnologij  

 
 

Četrti dan (četrtek, 22. 4. 2021) 

14.15–15.45   Socialna vključenost in zdrav življenjski slog: motivacija za zdravo življenje 
Dr. Saša Cecić Erpič, zunanja sodelavka Pedagoškega inštituta, Fakulteta za šport, 
Univerza v Ljubljani 

15.45-16.00 Odmor 

16.00–17.30   Solidarnost  in prostovoljstvo  
Tjaša Arko, Slovenska filantropija  

17.30–17.45 Odmor  

17.45–19.15   Solidarnost  in prostovoljstvo  
Tjaša Arko, Slovenska filantropija  



                                                                                                

 

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada   

 
 
 

Infotočka: http://www.lezdrugimismo.si/. 
Prijave in evalvacija: Katis, MIZŠ. 

 
Usposabljanje bomo izvedli na svetovnem spletu preko aplikacije Zoom:  

 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85251676675?pwd=ZDJaOEJseC8vMXM0RkNsZ3NS
WFMwQT09 

 
Meeting ID: 852 5167 6675 

Passcode: 150074 
 

Prosimo, prijavite se v Zoom  
 

z IMENOM in s PRIIMKOM,  
da vas bomo lahko evidentirali.  

 
Na e-usposabljanju boste med seminarjem prisotni  

Z VKLJUČENO KAMERO,  
da se bomo lahko videli, slišali, si izmenjevali izkušnje, mnenje in skupaj 

prispevali h kvalitetni izpeljavi usposabljanja. 
 

Program Zoom samodejno izpisuje listo prisotnosti, ki jo bomo dokazovali  
z zaslonsko sliko, zato bomo med predavanjem naredili posnetek (printscreen) 

prisotnih – le tako lahko dokazujemo, da ste se udeležili usposabljanja. 
 

Zaslonsko sliko bomo naredili večkrat,  
za vsakega predavatelja, predavateljico posebej. 

 
S prijavo v Katis na usposabljanje na daljavo soglašate z uporabo vaše fotografije 

na zaslonski sliki za potrebe poročanja MIZŠ in ESS. 
 

Zaslonska slika bo uporabljena samo za potrebe  
poročila o prisotnosti za MIZŠ, ESS in  

bo nadomestila vaš osebni podpis na listi prisotnosti.  
 

Snemanje ni dovoljeno. 
 

V primeru uporabe vzdevka ali samo imena med usposabljanjem na daljavo  

http://www.lezdrugimismo.si/
https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
https://us02web.zoom.us/j/85251676675?pwd=ZDJaOEJseC8vMXM0RkNsZ3NSWFMwQT09
https://us02web.zoom.us/j/85251676675?pwd=ZDJaOEJseC8vMXM0RkNsZ3NSWFMwQT09
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(če tega med usposabljanjem ne bomo mogli rešiti), bomo prosili ravnateljico, 
ravnatelja, da nam pomaga evidentirati prisotne. 

 
Po 16-urni prisotnosti na seminarju vas vabimo k izpolnitvi evalvacije v Katisu,  

nakar si boste lahko sami natisnili potrdilo o udeležbi.  
 

V aplikacijo Zoom se, prosimo, prijavite 10-15 minut pred začetkom,  
da bomo lahko začeli ob dogovorjeni uri. 

 
Najlepša hvala,  

želimo vam uspešno usposabljanje preko aplikacije Zoom.  


