MEDNARODNI PROJEKT ZA PREPREČEVANJE NASILJA
»Empowering child’s strengths for violence prevention«
Prvo leto projekta – do 31. 8. 2017
1. Izobraževanje trenerjev učiteljev. Izobraževanje bo potekalo predvidoma avgusta
2017.
2. Izpolnjevanje vhodnih anketnih evalvacijskih listov za učence, učitelje in starše.
3. Raziskava obstoječega stanja v Sloveniji in izobraževanje sodelujočih organizacij.
Drugo leto projekta – do 31. 8. 2018
1. Ustanovitev šolskega krožka Stop nasilju. Šolski krožek bo imel deset letnih srečanj – 7
krat bodo vodili trenerji in 3 krat člani Društva za boljši svet. Možno je, da se sestanki
odvijejo tudi npr. v okviru šolske skupnosti, otroškega parlamenta, izbirnih vsebin,
razrednih ur …
2. Učenci šestega razreda bodo deležni posebnega izobraževanja – enkrat mesečno z
trenerji (7x) in člani Društva za boljši svet (3x).
3. Društvo za boljši svet bo izvedlo Šolo za starše – 4 letna srečanja vezanih na tematiko
projekta. V šolo za starše bomo povabili tudi 2-4 člane tehničnega osebja.
4. Organizirali bomo letno srečanje trenerjev in staršev (2 uri), ter priključili strokovnjake
povezane z vsakdanjim življenjem otrok iz šole in šolskega okoliša (socialni delavci,
zdravniki, psihologi …).
5. Strokovno svetovanje pri posameznih primerih nasilja na šoli.
6. Razvoj didaktičnih gradiv.
7. Razvoj e-portala za učitelje in starše.
Tretje leto projekta – do 31. 8. 2019
1. Nadaljevanja dela šolskega krožka Stop nasilju. Šolski krožek bo imel deset letnih
srečanj – 7 krat bodo vodili trenerji in 3 krat člani Društva za boljši svet. Možno je, da
se sestanki odvijejo tudi npr. v okviru šolske skupnosti, otroškega parlamenta, izbirnih
vsebin, razrednih ur …
2. Učenci sedmega razreda bodo deležni posebnega izobraževanja – enkrat mesečno z
trenerji (7x) in člani Društva za boljši svet (3x).
3. Organizirali bomo letno srečanje trenerjev in staršev (2 uri), ter priključili strokovnjake
povezane z vsakdanjim življenjem otrok iz šole in šolskega okoliša (socialni delavci,
zdravniki, psihologi …).
4. Izpolnjevanje anketnih evalvacijskih listov za učence in starše na sredini projekta.
5. Strokovno svetovanje pri posameznih primerih nasilja na šoli.
6. Razvoj didaktičnih gradiv.
7. Razvoj e-portala za učitelje in starše.

Četrto leto projekta – do 31. 8. 2020
1. Nadaljevanja dela šolskega krožka Stop nasilju. Šolski krožek bo imel deset letnih
srečanj – 7 krat bodo vodili trenerji in 3 krat člani Društva za boljši svet. Možno je, da
se sestanki odvijejo tudi npr. v okviru šolske skupnosti, otroškega parlamenta, izbirnih
vsebin, razrednih ur …
2. Učenci osmega razreda bodo deležni posebnega izobraževanja – enkrat mesečno z
trenerji (7x) in člani Društva za boljši svet (3x).
3. Udeleženci šolskega krožka in učenci osmega razreda bodo pripravljeni za samostojno
delo v razredih, vodenje delavnic v manjših razredih, izvajanje gledališke predstave za
preostale učence šole …
4. Organizirali bomo letno srečanje trenerjev in staršev (2 uri), ter priključili strokovnjake
povezane z vsakdanjim življenjem otrok iz šole in šolskega okoliša (socialni delavci,
zdravniki, psihologi …).
5. Strokovno svetovanje pri posameznih primerih nasilja na šoli.
6. Razvoj didaktičnih gradiv.
7. Razvoj e-portala za učitelje in starše.
Peto leto projekta – do 31. 8. 2021
1. Nadaljevanja dela šolskega krožka Stop nasilju. Šolski krožek bo imel sedem letnih
srečanj – 5 krat bodo vodili trenerji in 2 krat člani Društva za boljši svet. Možno je, da
se sestanki odvijejo tudi npr. v okviru šolske skupnosti, otroškega parlamenta, izbirnih
vsebin, razrednih ur…
2. Učenci devetega razreda bodo deležni posebnega izobraževanja – enkrat mesečno z
trenerji (5x) in člani Društva za boljši svet (2x).
3. Udeleženci šolskega krožka in učenci devetega razreda bodo pripravljeni za
samostojno delo v razredih, vodenje delavnic v manjših razredih, izvajanje gledališke
predstave za preostale učence šole …
4. Organizirali bomo letno srečanje trenerjev (2 uri), ter priključili strokovnjake povezane
z vsakdanjim življenjem otrok iz šole in šolskega okoliša (socialni delavci, zdravniki,
psihologi …).
5. Izpolnjevanje anketnih evalvacijskih listov za učence in starše na koncu projekta.

