
 

           
 

                   
 

 

 

MEDNARODNA KONFERENCA 

»MANJŠINSKE ZGODBE: Evropske perspektive in učne priložnosti« 

23. – 26. maj 2019 
Rimske Toplice, Laško, Celje 

 

 

 

 

 

16.00 – 18.00 Prihod udeležencev partnerskih organizacij 
19.00 – 20.00      Uvodni pozdrav in mednarodni sejem kulinaričnih dobrot 
20.00 – 22.00      Večerja in neformalno druženje 

 

Program prvega dne se bo začel s prihodom udeležencev partnerskih organizacij, nastanitvijo ter druženjem 
udeležencev na mednarodnem sejmu kulinaričnih dobrot iz partnerskih držav. 

 
Udeleženci:  Predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, udeleženci, drugi vabljeni gosti  
Lokacija:  Nastanitveno kongresni center Aqua Roma, Toplice 2, Rimske Toplice  
 

 

                                                                                                                   

 

8.00 – 9.00     Zajtrk in druženje 
9.30 – 10.00     Registracija udeležencev in uvodni pozdrav 
10.00 – 12.00 Okrogla miza: EVROPSKE PERSPEKTIVE: MANJŠINSKA KULTURNA DEDIŠČINA KOT 

ORODJE ZA SPREJEMANJE IZZIVOV IN MOŽNOSTI V IZOBRAŽEVANJU 
12.00 – 13.00 Kosilo 
13.30 – 15.30 EUROPE CAFÉ: SPREMINJANJE PERSPEKTIV – RAZUMEVANJE MANJŠINSKE 

KULTURE ZA POVEČANJE MOTIVACIJE PRI UČENJU 
17.00 – 19.30 Voden ogled Rimskih Toplic, osvežitev v bazenih s termalno vodo 
20.00 – 22.00 Večerja in kulturni program: Festival manjšinske umetnosti 

 
Na konferenci bodo partnerske organizacije uvodoma predstavile svoje občine in področje dela. V prvem delu bodo 

udeleženci spoznali tudi osnovne značilnosti programa Evropa za državljane. Uvodno plenarno srečanje bo 

vključevalo naslednje teme: 1) Vloga medkulturnega učenja in učnih priložnosti za manjšine 2) razumevanje 

manjšinske kulture za povečanje motivacije manjšinskih pripadnikov pri vključevanju v izobraževalne programe 3) 

Vseživljenjsko učenje: učenje skozi delo in vsakdanje življenje 4) Medkulturno izobraževanje 5) Manjšinska kulturna 

dediščina kot orodje za sprejemanje izzivov in možnosti v izobraževanju. Na popoldanski delavnici EUROPE CAFÉ 

bodo udeleženci razpravljali o inovativnih in integriranih pristopih v formalnem in neformalnem izobraževanju s 

ciljem doseganja večje socialne vključenosti in enakosti. Sodelujoče organizacije in njihovi udeleženci bodo 

razpravljali o tem, kako razviti praktično usmerjene izobraževalne projekte in programe, prilagojene potrebam in 
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željam manjšinskih pripadnikov, ter na kakšen način ohranjati in razvijati manjšinsko kulturo, ki pripadnikom nudi 

različne kulturne, ekonomske in izobraževalne možnosti tako na trgu delovne sile kot tudi v vsakdanjem življenju. 
 

Udeleženci se bodo pogovarjali tudi o prihodnji vlogi manjšin v EU in njihovi evropski perspektivi, uspešni integraciji 

manjšin v kulturno in družbeno življenje ter iskali predloge o tem, kako lahko manjšinske  organizacije v sodelovanju 

z lokalnimi skupnostmi  pripomorejo k zmanjšanju diskriminacije in predsodkov.  

Program se bo nadaljeval z vodenim ogledom Rimskih Toplic in Rimskih term ter osvežitvijo udeležencev v termalnih 

bazenih, zaključil pa se bo z razstavo manjšinske umetnosti in skupno večerjo. Kulturni program bo namenjen 

spodbujanju pogovorov o pomembnosti razvijanja medkulturnega dialoga in manjšinske kulture pri razvijanju 

talentov in ustvarjalnosti pripadnikov manjšin. 

Udeleženci: Predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, udeleženci, drugi vabljeni gosti 

Lokacija: Nastanitveno kongresni center Aqua Roma, Toplice 2, Rimske Toplice     

 

 

 

8.00 – 9.00   Zajtrk in druženje 
10.00 – 11.30      Okrogla miza: NOVE METODE IN PRISTOPI ZA MANJŠINE V NEFORMALNEM 

IZOBRAŽEVANJU 
11.30 – 11.45      Odmor za kavo 
11.45 – 13.00      EUROPE CAFÉ: RAZVIJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KOMPETENC OSEB Z MANJ 

PRILOŽNOSTMI 
13.00 – 13.30   Lahko kosilo z lokalnimi dobrotami 
13.30 – 15.30 Voden ogled mesta Laško, gradu in Pivovarne Laško 
15.30 – 17.00      Odmor za kavo 
20:00 – 21.30 Kulturni program – Nastop ansambla Bisernica iz Bijeljine v Celju 

 
Tretjega dne se bo konferenca pričela s predstavitvijo različnih evropskih in nacionalnih izobraževalnih programov, 

projektov in dogodkov, ki so na voljo manjšinam. Predstavitve bodo vključevale možnosti financiranja za izvajanje 

projektov in dogodkov na področju izobraževanja odraslih in mladih ter vlogo občin pri podpiranju izobraževalnih 

programov. Na delavnici bodo udeleženci razpravljali s strokovnjaki in nosilci odločanja na področju evropskih 

perspektiv in lokalnih izzivov v okviru oblikovanja vključujočih izobraževalnih programov ter izboljšanja ključnih 

znanj in spretnosti oseb z manj priložnostmi. Delavnica bo vključevala aktivno sodelovanje manjšinskih udeležencev. 

Program se bo nadaljeval z vodenim ogledom mesta Laško, gradu in Pivovarne Laško. Ogled bo zajemal degustacijo 

piv, predviden pa je tudi ogled projektov, ki so bili izvedeni v Občini Laško s podporo EU. Kulturni program se bo 

odvijal v Narodnem domu Celje, kjer se bo udeležencem predstavil ansambel Bisernica iz Bijeljine. 

Udeleženci:  Predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, udeleženci, drugi vabljeni gosti  

Lokacija: Nastanitveno kongresni center Aqua Roma, Toplice 2, Rimske Toplice 

   Celjski dom, Krekov trg 3, 3000 Celje 
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7.00 – 8.00   Zajtrk 
8.00 – 9.00      Zaključne misli in podpis skupne izjave 
9.30 – 11:00 Odhod udeležencev 

 
Konferenca se bo zaključila s podpisom skupne izjave o pomenu neformalnega izobraževanja pri razvoju 

medkulturnega dialoga in pomembnosti lokalnih skupnosti pri spodbujanju socialne vključenosti in aktivnega 

državljanstva. 

Udeleženci:  Predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, udeleženci, drugi vabljeni gosti  

Lokacija: Nastanitveno kongresni center Aqua Roma, Toplice 2, Rimske Toplice 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Konferenco organizira Zavod Burja Rimske Toplice v sodelovanju z 

Občino Laško in 

partnerji 

 Občina Umag, Hrvaška 

 Občina Bijeljina, Bosna in Hercegovina 

 Nevo Koncepti Prizren, Kosovo 

 Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Hrvaška 

 Hrvaško kulturno prosvetno društvo MATIJA GUBEC Tavankut, Srbija 

 südost Europa Kultur e.V., Berlin, Nemčija 

 

 

 

Projekt je podprt s strani Evropske komisije – Program Evropa za državljane 

 

Nedelja, 26. maj 2019 

 


