PROJEKT DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V
OKOLJIH, KJER ŽIVIJO PREDSTAVNIKI ROMSKE SKUPNOSTI

UREJANJE IN UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI TER
PREPREČEVANJE, UPRAVLJANJE IN
RAZREŠEVANJE KRIZ OZ. KONFLIKTOV

V okviru projekta Evropskega socialnega sklada Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske
skupnosti pripravljamo usposabljanje za urejanje in upravljanje
različnosti ter preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz oz.
konfliktov.
Usposabljanje je namenjeno učiteljem partnerskih osnovnih šol, ki
sodelujejo pri projektu.

Program usposabljanja
Usposabljanje obsega 5 ur in vključuje dva vsebinska sklopa:
Teme
Urejanje in upravljanje različnosti:
- Kaj je moje okolje?
- Identitete -> mnogotere in večplastne identitete.
- Kako upravljati različnosti v kompleksni
realnosti?

Št. ur

1,5

Delavnica
Preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz
oziroma konfliktov:
- Metode, tehnike, veščine
upravljanja/razreševanja medosebnih odnosov in
konfliktov.
Delavnica

3,5

Kratka predstavitev usposabljanja
Pluralnost, različnost in asimetrije ter konflikti so normalni pojavi in
stanja v vsakdanjem življenju. Pluralizem je pravzaprav podlaga za
obstoj različnih interesov, ki so lahko med sabo tudi konfliktni.
Dobro je vedeti:
 Kaj je kriza in kaj je konflikt?
 Kakšne tipe konfliktov poznamo? Ali imajo krize in konflikti
tudi pozitiven potencial?
 Kakšni so pristopi, strategije, metode in tehnike upravljanja
medosebnih odnosov in razreševanja konfliktov?
 Kako pomembno je zgodnje zaznavanje in preprečevanje kriz
in konfliktov?
 Kaj pomeni po-konfliktno upravljanje?
 Ali lahko konflikte preprečimo?

Zakaj obiskati usposabljanje?




Pri snovanju in izvajanju oblik in programov usposabljanja
upoštevamo tako najnovejše trende in dognanja na različnih
strokovnih in znanstvenih področjih, vključno z različnimi
uporabnimi pedagoškimi in andragoškimi pristopi in
metodami.
V nasprotju z izobraževanji, kjer predavatelji veliko govorijo,
udeleženci pa se dolgočasijo, bo ta delavnica praktično
naravnana. Uvodnemu predavanju bo sledilo praktično delo v
skupinah, kjer se bodo reševali konkretni problemi in primeri.

O izvajalcu usposabljanja:
Dr. Mitja Žagar o urejanju in upravljanju odnosov ter preprečevanju,
zgodnjem zaznavanju, upravljanju in razreševanju konfliktov predava
na univerzah v Ljubljani ter v tujini (Avstrija, Italija, Kanada, Norveška,
Velika Britanija, ZDA), je pa tudi eden od sodirektorjev mednarodnega
(podiplomskega) programa/seminarja o Razdeljenih družbah na
Meduniverzitetnem centru (IUC) v Dubrovniku, v okviru katerega
posebno pozornost namenjajo urejanju in upravljanju odnosov in
konfliktov. S temami in delavnicami o upravljanju odnosov ter
preprečevanju, upravljanju in razreševanju konfliktov je v vrsti držav
sodeloval v različnih izobraževalnih programih za učitelje, zdravnike in
zdravstvene delavce, sodnike, državne uradnike, policiste, socialne
delavce, člane mladinskih tolp in tiste, ki se ukvarjajo z razreševanjem
te problematike, itd.

O projektu:
S projektom Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer
živijo predstavniki romske skupnosti želimo prispevati k ustvarjanju
pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti
pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z
ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo
pripadniki te skupnosti. Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga
izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske
skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu
dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti. Več o projektu na
www.khetanes.si.

