Mednarodna konferenca
»Stop nasilju 2«
Razpis 2021
Društvo za boljši svet & Center za preventivo proti nasilju
5.3.2021
v Radencih
Organizira mednarodno konferenco na temo preprečevanja in preventive proti nasilju
Lepo pozdravljeni!
Medsebojni odnosi so temelj človekovega življenja, zato je njihov pomen pri oblikovanju
srečnega posameznika in uspešne družbe zelo velik. Razmišljanja o zmanjševanju nasilja in
preventivi proti nasilju, so do sedaj že porodila marsikatero pozitivno akcijo in s tem
spremembo v medsebojnih odnosih v šolah, domovih in družbi na sploh, na boljše. Odrasli
delujoči v vzgojno izobraževalnih ustanovah ostajamo vzor mladim generacijam. Z željo, da
vedno znova naredimo nov korak naprej k še boljšim medsebojnim odnosom, organiziramo
novo Mednarodno konferenco z naslovom Stop nasilju 2.
Po zelo uspešni lanski mednarodni konferenci Stop nasilju, tudi letos nadaljujemo z delom v
okviru Mednarodne konference STOP nasilju 2. Ker bi radi delo na preventivi proti nasilju ter
preprečevanju nasilja še poglobili, vas vabimo k sodelovanju. Na Mednarodni konferenci, ki je
namenjena vsem strokovnim delavcem v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli in v vseh ostalih
institucijah, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem bomo ponovno imeli priložnost poglobiti
naše znanje in prakso s pomočjo izvrstnih strokovnjakov, tujih in domačih predavateljev.
Zainteresirani lahko sodelujete na mednarodni strokovni konferenci kot poslušalci ali z aktivnim
prispevkom v obliki strokovnega referata.
V želji, da bi zbrali čim več idej, kako med mladimi generacijami na prijazen in kreativen način
spodbuditi dobre vzorce vedenja, razvijati čut za zdrave potrebe do sebe in do drugih, ter čut za
lepote dobrih medčloveških odnosov vas ponovno vabimo k sodelovanju.
Prijava na mednarodno strokovno konferenco Stop nasilju 2 je možna do zapolnitve mest. Za
aktivne udeležence, oziroma udeležence, ki želijo sodelovati s pripravo strokovnega članka je
prijava in hkrati oddaja strokovnega članka najkasneje do 8. januarja 2021. Vsi pisni prispevki
morajo biti lektorirani in oblikovani po navodilih za pisanje prispevka, ki jih najdete v navodilih
za pripravo strokovnega članka. Vsi strokovni prispevki bodo objavljeni v elektronskem
zborniku, ki bo izšel po mednarodnem strokovnem simpoziju. Pisne prispevke je potrebno
oddati ob prijavi, torej najpozneje do 8. januarja 2021. Pripravljalni odbor bo pregledal vse
prispele pisne prispevke in ocenil ustreznost glede na razpisano temo. Avtorje strokovnih

referatov bomo o sprejetju osebno obvestili. Izbrani boste povabljeni, da jih predstavite na
konferenci v obliki krajšega referata.
Prijavnico in vsa ostala navodila in obvestila lahko najdete na naši spletni strani:
https://www.forbetterworld.si/novice/
Ali na spletni strani Centra za preventivo proti nasilju:
https://www.stop-nasilju.si/dogodki/
Kotizacija za konferenco znaša 75 € (50€ za trenerje vključenih šol v projektu Stop Nasilju).
Vsak udeleženec bo dobil potrdilo izdano na osnovi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive za osemurno izobraževanje in za izdajo strokovnega članka ali za
izvedbo samostojnega referata na mednarodni konferenci. Seveda bo vsak dobil tudi dostop do
e-zbornika, kjer bodo objavljeni povzetki predavanj in strokovnih referatov.
Vse dodatne informacije lahko dobite na kontaktih Društva za boljši svet:
e-mail: boljsi.svet@siol.net ;

Gsm: 041 540 616 (Marjan Savnik),
041 770 874 (Katja Bernard),
041 678 074 (Goran Škobalj),
Spletna stran: www.forbetterworld.si

