Zaključno poročilo
VRSTNIŠKA MEDIACIJA – interesna dejavnost
šol. leto 2014 - 2015
Šol. mediatorji in izvajalci:
CILJ

Tina Ištvan (25 ur)
Silvana Kokol (25 ur)
Boštjan Šterbal (25 ur)
Severina Pfeifer (25 ur)
Anita Golavšek (porodniški dopust)
AKTIVNOST

NAMEN

MENTOR

SREDSTVA

ČAS IZVEDBE

Supervizije vrstniških
mediatorjev

Pregled dogajanja,
medsebojna podpora in vaja.

Opolnomočenje.

šolski mediatorji

Vsak drug
ponedeljek ob 7.30.

Dežurstvo v mediacijski
učilnici

Šolski in vrstniški mediatorji
vodijo formalno oz.
neformalno mediacijo.

Razreševanje konfliktov.

šolski mediatorji

Šolski mediatorji po
urniku, vrstniški
mediatorji po
dogovoru.

Tabor

CŠOD, Dom Škorpijon

Utrjevanje znanja,
priprava delavnic za

šolski mediatorji

učence prve triade in
otroke skupin
Mehurčki in Kaplice –
vrtec.
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Bivanje in hrana
21,20 €.
(sklad, prevozbus Fram)

27. 2. - 28. 2. 2015

Strpno reševanje sporov

Delavnice za učence prve

triade in otroke skupin
Mehurčki in Kaplice – vrtec.

Vrstniški mediatorji bodo
skozi odigrano igro
otrokom prikazali
tehniko mirnega
reševanja sporov.

šolski in vrstniški mediatorji

Vrtec (2 del.)
23. 4. 2015
Šola (6 del.)
16. 6.- 22.6. 2015
13. 4. 2015

Mediacija

Predavanje za vzgojiteljice.

Seznanjanje z
veščinami
komuniciranja.

Silvana Kokol

Srečanja vrstniških
mediatorjev

Delavnice in okrogla miza
na OŠ Angela
Besednjaka.

Izpopolnjevanje,
izmenjava izkušenj,
druženje.

šolski in vrstniški mediatorji

Predstavitev med. na OŠ
Maks Durjava

Predavanje

Uvajanje med. v šolo

Tina Ištvan

TAXI cca 30,00€

9. 6.2015

2. 6. 2015

S šolskim letom, ki se bliža h koncu, smo šolski in vrstniški mediatorji OŠ Rače več kot zadovoljni s svojim delom. V celoti smo uspeli realizirati načrt, ki smo ga
pripravili v začetku šol. leta.
Vrstnikom smo uspešno pomagali pri razreševanju sporov in medosebnih težav, za nami je vedno zabavni in naporni tabor, kjer smo se pripravili na delavnice, ki
smo jih izvedli z našimi najmlajšimi prijatelji v vrtcu in učenci od prvega do tretjega razreda. V juniju smo se pomirili v športnih igrah z mediatorji severovzhodne
Slovenije in ponovno potrdili rek, da je v slogi moč.
In ob koncu šolskega leta si složen tim najboljšo pico na vasi…
Vrstniški mediatorjiv šol. letu 2014/2015:
Maša Mandl 7. a, Preložnik Neja 7. a, Pungartnik Gašper 7. a, Vogrin Ana 7. a, Jereb Ema 7.b,
Klara Otič 7. b, Žan Pignar 7. b, Klara Repolusk 7. b, Vogrin Miha 8. a, Rok Ferčič 8. b, Nadin Zorec 8. b, Klara Kac 8. b, Zoja Sandič 9.a.
Šolski mediatorji: Tina Ištvan, Silvan Kokol, Boštjan Šterbal, Severina Pfeifer
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