
                                                                                                

 

 

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada   

 
PROGRAM 

»Le z drugimi smo« 
III. Osnovna šola Celje (konzorcij) 

Vodnikova 4, 3000 Celje / NA DALJAVO 
7. in 14. oktober, 5. november 2020 

Seminar  
Živeti raznolikost:  

vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog 
Koordinatorka: dr. Marijanca Ajša Vižintin 

 
 Prvi dan, 7. 10.  2020 
14.30–16.00 
 

Sistemska podpora, individualni načrt aktivnosti, tečaj slovenščine 
Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, koordinatorka projekta  
Izzivi medkulturnega sobivanja 

16.00–16.15 Odmor 
16.15–17.45 
 

Dobre prakse vključevanja in uporabni rezultati projektov 
Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in 
migracije, in Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko 

17.45–18.00 Odmor 
18.00–19.30 Osebna izkušnja priseljenca 

Ibrahim Nouhoum, Mali & Jugoslavija & Slovenija, od študenta do 
someščana 

  
Drugi dan, 14. 10. 2020 

14.30–16.00 
 

Slovenščina kot drugi jezik: gradiva, načini poučevanja in dobre prakse 
Dr. Boris Kern, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša  

16.00–16.15 Odmor  
16.15–17.45 
 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje: medkulturni model vključevanja 
Dr. Boris Kern, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

  
Tretji dan, 5. 11. 2020 – NA DALJAVO 

14.30–16.00 
 

Medkulturni dialog: v sodelovanju s priseljenci in z manjšinami 
Dr. Maja Lamberger Khatib, ZRC SAZU, zunanja sodelavka   

16.00–17.30 
 

Vključujoča pedagogika 
Dr. Maja Lamberger Khatib, ZRC SAZU, zunanja sodelavka   

17.30–17.45 Odmor 
17.45–19.15 Stereotipi in predsodki 

Dr. Jure Gombač, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije 

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

 
Usposabljanje, tretji dan, 5. 11. 2020, bomo izvedli na svetovnem spletu preko aplikacije Zoom:  

Join Zoom Meeting, https://us02web.zoom.us/j/3812567831,  
Meeting ID: 381 256 7831 

http://www.lezdrugimismo.si/
https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
https://us02web.zoom.us/j/3812567831


                                                                                                

 

 

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada   

 
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 bom 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  

(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 5–10 minut pred začetkom,  
da bomo lahko začeli ob dogovorjeni uri. 

 
Najlepša hvala,  

želimo vam prijetno usposabljanje preko aplikacije Zoom.  
 

 


