
OBLIKOVANJE USMERITEV ZA POENOTENO OBRAVNAVO 
NASILNIH DEJANJ V ŠOLI
Torek,  12. marec 2013, Brdo pri Kranju

CILJNA SKUPINA 
Ravnatelji osnovnih in srednjih šol, ki so bile vkljuËene v Mreæo uËeËih se šol in vrtcev 2, Strategije 
za prepreËevanje nasilja

PROGRAM DELAVNICE
K prepreËevanju nasilja šole praviloma pristopajo z razliËnimi preventivnimi dejavnostmi, ki spodbujajo 
konstruktivno reševanje konfliktov, emocionalno pismenost, krepitev oddelËnih skupnosti in solidarnosti, 
dobre medosebne odnose ter druge socialne kompetence uËencev in uËiteljev. Manj pa so šole aktivne 
na podroËju oblikovanja enotnih dogovorov oziroma postopkov za obravnavo nasilnih dejanj, Ëeprav je 
uËinkovita obravnava nasilja najboljša oblika preventive. 

Ravnatelji in drugi strokovni delavci so zato pogosto v težavah, ko morajo hitro in strokovno obravnavati 
nasilje v medosebnih odnosih v šoli, nemalokrat pod drobnogledom staršev, lokalnih skupnosti in 
medijev. Vnaprej sprejeti postopki bi nedvomno olajšali obravnavo nasilja in zagotavljali, da pri tem ne 
pride do veËjih strokovnih ali postopkovnih napak oziroma do dodatne škode za vpletene in šolo.

Zato smo se odloËili, da pomagamo ravnateljem pri prepoznavanju in razumevanju razliËnih oblik nasilja 
v odnosih med uËenci, uËitelji in starši ter pri oblikovanju postopkov za enotno, strokovno in uËinkovito 
obravnavo nasilja. Ravnatelji bodo na delavnici aktivno sodelovali pri opredelitvi posameznih korakov 
obravnave nasilja, upoštevaje svoje izkušnje ter specifike šol, iz katerih prihajajo. 

Delavnico bo izvedel multiprofesionalni tim, ki bo poskušal upoštevati strokovne, pravne ter sistemske 
vidike delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov. Posebna pozornost bo posveËena pravnemu vidiku 
obravnave nasilja v šolah, saj je prav to podroËje praviloma najbolj problematiËno za ravnatelje in šole, 
posebno, ko gre za težja oziroma dolgotrajna in sistematiËna nasilna dejanja.

PROGRAM 

9.00−10.30 Prepoznavanje posameznih vrst nasilja v šoli 

10.30−11.00 Odmor

11.00−12.30 Oblikovanje usmeritev za obravnavo nasilnih dejanj na podlagi analize primerov − 1. del

12.30−13.30 Kosilo

13.30−15.00 Oblikovanje usmeritev za obravnavo nasilnih dejanj na podlagi analize primerov − 2. del

                           00.51 Povzetki analize 

Delavnico bodo izvedli Doroteja Lešnik Mugnaioni, Šola za ravnatelje, Ingrid KlemenËiË, OŠ Simona 
Jenka Kranj, ter mag. Sebastjan »agran, Šola za ravnatelje. 

Delavnice so financirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Vseživljenjsko 


