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Cilj projekta
je doseči bolj
celovito in učinkovitejše
zaznavanje, obravnavane
in preprečevanje
medvrstniškega nasilja v
vzgojno izobraževalnih zavodih
z aktivnim partnerstvom v
lokalni skupnosti.

SLO

za-nenasilno-skupnost.si

Program:
Norveški finančni
mehanizem 2009-2014
Področje:
Pobude za javno zdravje
Naslov:
Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ
– vzorčni model in smernice (NasVIZ)

Nosilec projekta:

Partnerji:
Osnovna Šola Simona Jenka Kranj
Vzgojni zavod Kranj
CSD Kranj - Dnevni center za mlade in
družine Škrlovec
Društvo za nenasilno komunikacijo
European Wergeland Centre – Oslo
Mestna občina Kranj
Trajanje: februar 2015 – april 2016
Vrednost projekta: 255.945,91 EUR

Sistemski pristop k

MEDVRSTNIŠKEMU NASILJU
v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Primeri
dejavnosti:

Skupni izziv
Medvrstniško nasilje je izziv
šolske, družinske, lokalne in širše
skupnosti.
Partnersko se
povezujemo za skupni cilj
in uresničujemo vizijo
varne šole.

Tematske razredne ure v šoli
“Dan dejavnosti”
s poudarkom na znanju o čustvih in kulturi nenasilja
Kulturni dan “Z umetnostjo o medosebnih odnosih”
Mobilni socialni pedagog kot povezovalec partnerskih
vzgojno-izobraževalnih zavodov
Poletni tabor za promoviranje solidarnosti in nenasilja
Razredni projekti
Ureditev sobe za umirjanje in razgovore
Tematski šolski časopis

Cilj želimo doseči z
naslavljanjem treh
ključnih skupin:
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Raziskovalna naloga učencev

Starš
i

Otroci

Kaj bomo naredili:
opredelili stanje, potrebe in razvoj pristopov k medvrstniškemu nasilju;
razvili in testirali model preprečevanja in soočanja z medvrstniškim nasiljem;

izobrazili strokovnjake, starše in učence;
oblikovali priročnik, smernice ter predloge za sistemski pristop
k medvrstniškemu nasilju;
razširili informacije in znanje, pridobljeno v projektu.

Ključni
doprinosi projekta
bodo:
ustaljena mreža medresorskih lokalnih
partnerjev, namenjena zmanjševanju
medvrstniškega nasilja v vzgojno izobraževalnih zavodih;
preizkušen inovativen model preprečevanja in
soočanja z medvrstniškim nasiljem;
opremljen s smernicami za njegovo uvedbo;

Izhajajoč iz poglobljene analize literature in poročil o obstoječih
praksah na področju medvrstniškega nasilja smo zasnovali širok
nabor zelo praktičnih dejavnosti v partnerskih institucijah.
Aktivnosti bodo skrbno načrtovane in natančno spremljane.

predlogi za spremembe učnega načrta in
sistemske spremembe za izboljšanje
preprečevanja in odzivanja na medvrstniško
nasilje.

