
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLICT MANAGEMENT IN SCHOOLS 

Udeleženka: mag. Katarina Vodopivec Kolar 

Lokacija: Porto, Portugalska 

Datum izvedbe: 14. 5. - 21. 5. 2022 

Izvajalec: LEARNING TOGETHER, izvajalec: Tiago Ribeiro Pereira 

Udeleženci: iz Italije, Španije, Nemčije in Slovenije 

Cilji tečaja: 

 Spoznati ozadje konfliktov, pozitivno vrednotenje konfliktnih situacij. 

 Razlikovanje med interesnimi konflikti, konflikti na podlagi vrednot in pravic. 

 Praktično spoznavanje osnovnih pravil reševanja konfliktov z risanjem mape 
konflikta - delitev lastnih primerov in skupinski poskusi reševanja posameznih 
konfliktnih situacij v šolskem prostoru. 

 Analiza konfliktnih situacij ter pogled v ozadje in globine konfliktov, tudi preko iger 
vlog. 

 Podrobno reševanje faz posameznih konfliktov s primeri iz prakse. 

 Spoznavanje 4 komunikacijskih tipov osebnosti in njihovih načinov spopadanja s 
konflikti za lažje razumevanje in reševanje konfliktnih situacij. 

 Spoznavanje bogate kulturne dediščine mesta Porto ter Guimaraes. 

 Spoznavanje novih Erasmus partnerjev ter navezovanje novih mednarodnih povezav 
in snovanje novih skupnih projektov. 

  



Potek tečaja: 

NEDELJA, 15. 5. 2022 

Spoznavno srečanje v popoldanskem času. Predstavitev sebe in šole. Organizatorji so 
predstavili okvirni potek tečaja, nato je sledila spoznavna večerja s tradicionalno portugalsko 

hrano. 

 

PONEDELJEK, 16. 5. 2022 

Seznanitev z vodjem tečaja in podrobnejša predstavitev našega dela in izpostavitev 
izbranega konfliktnega dogodka v šoli, kjer so udeležene vsaj 3 strani. Vsak bo svoj primer 
dogodka tekom tedna razvijal ter ga poskušal s pomočjo mapiranja na koncu tudi najbolje 
rešiti. 

S kolegi iz Italije, Španije, Nemčije in vodjem tečaja iz Portugalske sem delila tradicionalno 

slovensko potico v času odmora za kavo. 

 
 



POPOLDAN (socialno-kulturni program): Voden ogled po centru mesta Porto, predstavitev 

ključnih znamenitosti iz zgodovinskih prelomnic. 

 

TOREK, 17. 5. 2022 

Podrobno spoznavanje ozadij konfliktov in spoznavanje poglavitnih pravil pri reševanju 
konfliktov z namenom pozitivnega vpogleda v konflikt. Razlikovanje med interesnimi 
konflikti, konflikti na podlagi vrednot ter pravic. 

 

POPOLDAN (socialno-kulturni program): Hop on-hop of bus: ogled obalnega dela mesta 
Porto, ogled muzeja in vrta Serralves. 

 

  



SREDA, 18. 5. 2022 

Poglobljena analiza ozadja in razlogov različnih konfliktov, primerjava potreb, pozicij in 

interesov udeležencev v konfliktu. Igre vlog pri reševanju izbranih konfliktov. 

 

POPOLDAN (socialno-kulturni program): Hop on-hop of, 2 del: ogled gradov v centru mesta 
Porto in Gaja, na drugi strani reke Duero. Vzpon na znameniti Luisov most in panoramski 

pogled na celotno mesto. 

ČETRTEK, 19. 5. 2022 

Razlaga mapiranja posameznih konfliktov in skiciranja poteka reševanja izbranih konfliktov 
po etapah. Individualno mapiranje lastnih konfliktov, predstavitev lastnih primerov, diskusija 

o različnih principi reševanja posameznih primerov konfliktov. 

 



POPOLDAN (socialno-kulturni program): Panoramska vožnja z ladjico po reki Duero, ogled 
6 znamenitih mostov v mestu Porto. Zvečer druženje in skupna večerja na povabilo skupine 
učiteljev iz Italije. 

PETEK, 20. 5. 2022 

Spoznavanje štirih različnih tipov osebnosti in načina odzivanja na konfliktne situacije z 
namenom razumevanja, kako različni posamezniki različno reagirajo na konflikte glede na 

različne osebnostne lastnosti. 

 

Evalvacija tečaja ter prejem certifikata o udeležbi. Navezava novih stikov s skupino 
italijanskih učiteljev, ki se bodo v juniju udeležili job-sharinga na naši šoli, kar predstavlja 

pomemben doprinos k internacionalizaciji naše šole 

 



POPOLDAN (socialno-kulturni program): Voden ogled tradicionalnih vinski kleti 

znamenitega Portovca ter degustacija dveh vin, belega in temnega. 

SOBOTA, 21. 5. 2022 

EKSKURZIJA (socialno-kulturni program): odhod z vlakom (znamenita železniška postaja 
Sao Bento v Portu obdana z znamenito keramiko) v uro in pol oddaljeno mesto Guimaraes, 
ki velja za najstarejše portugalsko mesto. Ogled mestnega jedra. 

 
 

V poznih popoldanskih urah povratek domov z letalom preko letališča v Trevisu. 

 


