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KATALOG BREZPLAČNIH PROGRAMOV

UVODNA BESEDA
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že trinajsto leto izvaja različne
delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s številnimi
partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega
sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo h kvalitetnemu
preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji
prehod v svet odraslosti.
Šolam ponujamo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja
mladostnike okrepijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v
zdrave, odgovorne in aktivne državljane. Izvajalci, dobro usposobljeni mladi,
mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na področjih
svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in
odgovorijo na vsa njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice
pokrivajo.
Katalog je namenjen osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe
dodatnih izobraževalnih vsebin za učence in dijake. Vse delavnice v katalogu
so za šole brezplačne, saj v Brez izgovora Slovenija stremimo k maksimalni
pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev.

Če bi želeli izvesti posamezne delavnice na vaši
šoli, kontaktirajte koordinatorko na
mia.zupancic@noexcuse.si.
Zaradi brezplačnosti smo glede števila izvedb
posameznih delavnic omejeni z določenimi sredstvi.

PODPORNIKI
PROGRAMOV
V PRETEKLOSTI SO NAS
PODPRLI Ž E:

PRIPRAVLJENO V
SKLADU S SMERNICAMI
EMCDDA IN UNODC

MARTIN KRPAN
Program za učenje socialnih veščin s primarnim
namenom preprečevanja zasvojenosti

CILJNA SKUPINA:
7., 8. in 9. razred

TRAJANJE:
15 obveznih in 10 izbirnih
šolskih ur v 3 letih

CILJI:
poglobljeno spoznavanje
učencev med seboj in grajenje
skupinske dinamike
krepitev socialnih veščin pri
učencih
spoznavanje škodljivih učinkov
drog, alkohola in tobaka
spodbujanje kreativnega in
kritičnega mišljenja pri učencih
opolnomočenje učencev prek
učenja pozitivnih navad in
življenjskih veščin
grajenje varnega in zaupnega
odnosa, namenjenega iskrenim
vprašanjem in zanimanjem

V programu se učenci urijo v različnih socialnih
veščinah, pridobivajo nova znanja ter spoznavajo
drug drugega. Intervencije se osredotočajo na
učenje socialnih in življenjskih veščin, uporabnih v
širokem spektru situacij, poleg tega pa se dotikajo
tudi preventive na področju zasvojenosti z
alkoholom in tobakom. Nekatere teme, vključene v
program, so: grajenje skupinske dinamike,
učinkovita komunikacija, čustvena pismenost,
samopodoba, vrstniška pripadnost, vpliv medijev
in družbenih omrežij, reševanje konfliktov,
medvrstniško nasilje, stres, kreativno mišljenje in
druge.
Osnovna ideja je, da se preko interaktivnih delavnic
mlade opremi s potrebnimi veščinami, s pomočjo
katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi
preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter
nasploh sprejemati zdrave odločitve. Preventivna
znanost kot učinkovite izpostavlja predvsem
večkratne
intervencije,
ki
se
ukvarjajo
z
opolnomočenjem mladih ter razvojem veščin, ki jih
lahko mladi uporabijo v različnih življenjskih
situacijah, do določene mere pa tudi z oblikovanjem
stališč do nekaterih škodljivih vedenj (v tem primeru
do uporabe tobaka in alkohola).

PRIPRAVLJENO V
SKLADU S SMERNICAMI
EMCDDA IN UNODC

MARTIN KRPAN
Program za učenje socialnih veščin s primarnim
namenom preprečevanja zasvojenosti

Program Martin Krpan je razdeljen na tri sklope, vsak od sklopov pa se izvaja v enem
šolskem letu (7., 8. in 9. razred).
V vsakem sklopu je vključenih 8 vsebin (le v 7. razredu 9 vsebin), vsaka v trajanju
ene šolske ure. V vsakem razredu je obveznih 5 vsebin. Ostale vsebine so izbirne s
seznama s strani posamezne šole glede na preblematike, ki jih opažajo pri svojih
učencih. Vsaka šola si sama izbere količino izbirnih vsebin, a glede na priporočila
EMCDDA spodbujamo, da so udeleženci deležni čim večjega nabora različnih tem.
V 7. razredu so glavna tema sklopa ODNOSI. Obvezne vsebine tega sklopa so:
spoznavanje, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, empatija ter vrstniška
pripadnost in vpliv. Izbirne teme so: timsko delo, učinkovita komunikacija, aktivno
poslušanje in asertivnost ter reševanje problemov.
V 8. razredu je glavna tema sklopa SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE. Obvezne
vsebine tega sklopa so: samopodoba, vpliv medijev in družbenih omrežij, stres,
uravnavanje čustev in čuječnost. Izbirne teme so: kreativno mišljenje, postavljanje
ciljev ter upravljanje s časom.
V 9. razredu so glavna tema sklopa različne ZASVOJENOSTI. Obvezne vsebine tega
sklopa so: tobak, alkohol, konoplja, zasvojenost s spletom in kritično mišljenje.
Izbirne teme so: zasvojenost z video igrami, igre na srečo ter sprejemanje odločitev.
Program je pripravljen v skladu s smernicami Evropskega centra za spremljanje drog
in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Za učinkovito preventivo je pomembno, da so
programi dolgotrajni ter da so v njih vključene vsebine, povezane neposredo z
zasvojenostjo, ter vsebine, namenjenje učenju socialnih veščin, s katerimi se
mladostniki izognejo tveganemu vedenju.

V SODELOVANJU Z

HVALA
Preventivni program, namenjen preprečevanju
medvrstniškega nasilja v šoli

Program je namenjen zmanjševanju medvrstniškega
nasilja in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega
okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti,
kot so igre vlog, pogovori, samorefleksija, igre,
risanje, delovni listi in delo v skupinah, skuša
program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence
opremiti s spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo
zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti.
Poseben poudarek program namenja oblikam
nasilja, ki so med mladostniki manj znane. Vsi
namreč poznajo fizično in psihično nasilje, v
programu pa udeleženci spoznajo še materialno in
spolno nasilje, poseben poudarek pa v programu
namenimo tudi spletnemu nasilju, ki je med
mladostniki v tem času vse bolj prisotno. Gre namreč
za obliko nasilja, ki je vse prevečkrat spregledana in
na žrtvi, prav tako kot ostale oblike nasilja, pušča
močne posledice. Program učence spodbuja k
razmišljanju o škodi, ki jo vsaka izmed oblik nasilja
lahko pusti na žrtvi, na drugi strani pa k razmišljanju o
motivih in razlogih, ki jih imajo lahko nasilneži za
svoje ravnanje, izpostavlja pa tudi pomembnost
vloge opazovalca in učence ozavešča o ustreznih
načinih ukrepanja. Program je zasnovan zelo
interaktivno in učence spodbuja k aktivnemu
sodelovanju, deljenju svojega mnenja ter kritičnemu
mišljenju.

CILJNA SKUPINA:
6., 7., 8. in 9. razred

TRAJANJE:
2 intervenciji, skupaj 3
šolske ure

CILJI:
razumevanje konfliktov
zavedanje pomembnosti
konstruktivnega reševanja
lastnosti različnih načinov
odziva na konflikt
spoznavanje pojma
medvrstniškega nasilja (z
vsemi njegovimi oblikami)
zavedanje negativnih
posledic na žrtev
medvrstniškega nasilja.
spoznavanje s tremi vlogami,
ki nastopajo v dejanju
medvrstniškega nasilja.
refleksija lastnih izkušenj z
medvrstniškim nasiljem

V SODELOVANJU Z

SPLETNE FACE
preventivna delavnica, namenjena spodbujanju
uravnotežene rabe spleta ter ozaveščanju o
pasteh sodobne tehnologije.

CILJNA SKUPINA:
6., 7., 8. in 9. razred

TRAJANJE:
2 šolski uri skupaj

CILJI:
ozaveščanje lastne uporabo
spleta
kritično ovrednotenje prednosti
in pasti spleta
razlikovanje med uravnoteženo,
prekomerno uporabo spleta in
odvisnostjo
od spleta
seznanitev z različnimi oblikami
spletnih odvisnosti, dejavniki
tveganja za nastanek, glavnimi
znaki in negativnimi posledicami
zasvojenosti
poznavanje načinov, kako se
izogniti prekomerni rabi spleta

Preko delavnice mladostnike ozaveščamo o možnih
pasteh sodobne tehnologije, s poudarkom na novo
nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z
uporabo sodobnih tehnologij. Osnovnošolce tako
poskušamo opozoriti na znake, po katerih lahko
posamezno motnjo oziroma obliko nekemičnih
zasvojenosti prepoznajo, ter na vrsto negativnih
posledic, ki jih takšna oblika zasvojenosti lahko
prinese. Kot želeno obliko vedenja izpostavimo
uravnoteženo uporabo spleta, jo skupaj opredelimo
in primerjamo s preostalima manj zdravima
stopnjama
uporabe
(prekomerna
raba
in
zasvojenost). V delavnici poudarimo dobre vidike
novodobne tehnologije, ki nam je olajšala delo in
življenje. Zaželeno je, da to področje spoznavamo in
nadgrajujem z namenom učinkovite rabe tehnologij.
Zdrava raba ne ogroža in ne zasvoji, in to želimo dati
vedeti tudi mladostnikom. Delavnica je zasnovana
zelo interaktivno in osnovnošolce spodbuja k
aktivnemu sodelovanju, k razmišljanju in presojanju.
Mladostniki kritično vrednotijo prednosti in slabosti,
ki jih sodobna tehnologija prinaša, reflektirajo sebe
kot uporabnika spleta ter razmišljajo o načinih, na
katere bi se lahko sami izognili morebitni prekomerni
rabi. Eden izmed glavnih namenov delavnice je tako
tudi razvijanje kritičnega mišljenja mladostnikov.

V SODELOVANJU Z

VRTOGLAVE STAVE
Preventivni program, namenjen preprečevanju
igranja na srečo med osnovnošolci

Delavnica Vrtoglave stave se osredotoči na vse
večjo pojavnost igranja na srečo med mladostniki,
vključno z osnovnošolci, kjer prednačijo športne
stave. V okviru Evropske prestolnice mladih (EPM) so
v Mariboru izvedli raziskavo glede igranja iger na
srečo med mladostniki. Ugotovili so, da sta dve
tretjini osnovnošolcev že igrali na srečo za denar.
Med mladimi je približno 3,2 odstotka takih, ki jih
lahko uvrstimo med problematične igralce, in 8,3
odstotka takih, ki so v območju tveganja za razvoj
problemov, kar se sklada z ugotovitvami raziskav v
drugih zahodnih državah. Redno, torej enkrat ali
večkrat tedensko, je igralo športne stave okrog
sedem odstotkov mladih. 20 odstotkov mladih je
prvo igro za denar odigralo, še preden so bili stari 11
let, v kategoriji problematičnih igralcev pa je ta delež
kar 39-odstoten. Petino mladih z izkušnjo igranja za
denar so v igranje vpeljali njihovi starši. Igranje na
srečo je postalo del slovenske kulture in v družbi
obstaja visoka toleranca do iger na srečo.
V okviru enkratne intervecije udeležencem
predstavimo glavne mite športnih stav in jih
ovržemo, hkrati pa razložimo o pomenu neigranja na
srečo kasneje v življenju in pasteh, ki jih igranje
prinaša.

CILJNA SKUPINA:
8. in 9. razred

TRAJANJE:
1 šolska ura

CILJI:
spoznavanje pojava iger na
srečo in športnih stav
kritična presoja mitov in
zmot, povezanih z igranjem
na srečo
spoznavanje negativnih
posledic, ki jih igranje na
srečo prinaša
posameznikovemu življenju
usposabjanje za ustrezno
sprejemanje odločitev
spoznavanje pojma tveganja
in dejavnikov, ki prinašajo
tveganje
razumevanje, da lahko igre
na srečo zasvojijo prav tako
kot droge, tobak in alkohol

POVZETO PO
MEDNARODNEM
UČINKOVITEM PROGRAMU
"HAPPY BEING ME"

#SUPERJAZ
preventivni program, namenjen preprečevanju
nezadovoljstva z lastnim telesom

CILJNA SKUPINA:
7., 8. in 9. razred

TRAJANJE:
3 šolske ure

CILJI:
pomagati mladostnikom
spopadati se s socialnim
pritiskom na področju zunanjega
izgleda, ki ga lahko doživljajo
vsakodnevno
izboljšanje telesne samopodobe
preprečevanje motenj hranjenja
pri mladostnicah in mladostnikih
oblikovati pozitivno vrstniško
okolje, ki bi lahko preprečilo
razvoj nezadovoljstva z lastnim
telesom
spodbujanje mladostnikov, da
so kritični do pritiskov medijev,
ki skušajo postavljati telesne
standarde v družbi

Namen programa je pomagati mladostnikom
spopadati se s socialnim pritiskom na področju
zunanjega izgleda, ki ga lahko doživljajo
vsakodnevno, ter izboljšanje telesne samopodobe in
posledično preprečevanje motenj hranjenja pri
mladostnicah in mladostnikih. Program skuša
oblikovati pozitivno vrstniško okolje, ki bi lahko
preprečilo razvoj nezadovoljstva z lastnim telesom in
posledično morebitnih motenj hranjenja, poleg tega
pa spodbuja mladostnike, da so kritični do pritiskov
medijev, ki skušajo postavljati telesne standarde v
družbi. Program mladostnike uči, da njihova
vrednost ni odvisna od njihovega zunanjega izgleda
in poskuša poudarjati njihove pozitivne lastnosti.
Teme programa pa se dotikajo lepotnih idealov, ki jih
prikazujejo mediji v povezavi s sociokulturnim
pritiskom, da te ideale dosežemo, težnje po
primerjanju z drugimi na osnovi zunanjega videza,
vsakodnevnih pogovorov, vezanih na zunanji izgled
in prav tako norčevanja oziroma draženja na podlagi
telesnih lastnosti.
Študije so pokazale da so tako dekleta kot tudi fantje
po programu poročali o večjem zadovoljstvu z
lastnim telesom, manjši pogostosti socialnih
primerjav na osnovi zunanjega videza, manjši želji po
dosegi idealov, ki jih prikazujejo mediji, in
ustreznejših prehranjevalnih navadah.

IZVEDENO S STRANI
VRSTNIKOV POSLUŠALCEV
PO PRINCIPU MLADI ZA
MLADE

O2 ZA VSAKEGA
preventivni program za ozaveščanje o
negativnih vidikih kajenja tobaka

Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in
mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade
osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in
pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških
prijemih tobačne industrije. Cilj projekta je ozavestiti
kar največ mladih o tej tematiki in jim tako predati
znanje o eni najbolj škodljivih legaliziranih snovi na
svetu.
Delavnico uspešno izvajamo že 13 let, razvita pa je
bila s strani študentov medicine kot odgovor na
veliko število kadilcev in neozaveščenih mladih, med
katerimi še danes kroži kar nekaj mitov o kajenju.
Učenci na delavnici to področje spoznajo preko
eksperimentov, ki prikazujejo posledice tobaka na
telo kadilca ter preko pogovora o vsebini
cigaretnega dima, posledicah kajenja in mitih o
kajenju ter o tem, zakaj kajenje ni "kul", čeprav je to
eden gladvnih razlogov, zakaj mladi posegajo po
cigaretih. Znanje strokovno in zelo dobro predaja
preko 20 vrstniških izobraževalcev v osnovnih šolah
vseh slovenskih statističnih regij, ki poskrbijo, da
zahtevno temo mladim predstavijo na zanimiv in
privlačen način.
Od leta 2006 sodelujemo s preko 200 šolami v vseh
dvanajstih slovenskih regijah.

CILJNA SKUPINA:
7. in 8. razred

TRAJANJE:
2 šolski uri

CILJI:
seznanitev s strupenimi
snovmi v cigareti
razumevanje, zakaj mladi
začnejo kaditi
iskanje privlačnih učinkov
kajenja in iskanje pozitivnih
alternativ
prepoznavanje negativnih
učinkov kajenja
seznanitev s pojmom
aktivnega in pasivnega
kajenja in vpliva
obojega na zdravje
spoznavanje tobačne
industrije in zarote

NAVEZAVA NA UČNI
PREDMET SLOVENŠČINE
PREK SPOZNAVANJA VLOGE
ALKOHOLA V KNJIŽEVNOSTI

ALKOHOL - SPREMEMBA
ŽIVLJENJA
preventivni program za zamik začetka uživanja
alkohola

CILJNA SKUPINA:
8. in 9. razred

TRAJANJE:
2 šolski uri

CILJI:
Učenci spoznajo osnovne
merice alkohola.
Učenci se prepričajo, da ne pije
toliko mladih, kot so mislili, in
izvejo, zakaj pogosto precenimo,
koliko mladih pije.
Učenci razmislijo o tem, zakaj
njihovi vrstniki pijejo ali ne pijejo
ter kakšne so lahko kratkoročne
ali dolgoročne posledice pitja
alkohola.
Učenci razmišljajo o tem, zakaj
je alkohol privlačen ljudem.
Učenci dobijo osnovne
informacije o delovanju alkohola
in njegovih negativnih učinkih.

Namen delavnice je zamakniti začetek pitja med
mladimi. Učenci se na delavnici seznanijo s tematiko
pitja alkohola z navezavo na književnost, spoznajo s
pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter
njegove povezave z akoholom. Spoznajo se s
sistemom meric in z osnovnimi informacijami o
alkoholu (da je to droga, za katero ne obstaja varna
meja pitja). S pomočjo izvajalca ugotovijo, kaj so
razlogi, da nekateri mladi pijejo, medtem ko drugi ne.
Sami preko interaktivnih metod identificirajo
kratkoročne in dolgoročne posledice pitja alkohola
in razumejo, da so posledice pitja tako zdravstvene
kot tudi socialne in ekonomske. Učenci se seznanijo
z nameni in delovanjem alkoholne industrije, s
poudarkom na oglaševanju, razumejo, kako
alkoholna industrija zavaja svoje potrošnike, in si o
tem ustvarijo mnenje.
Cilj delavnice je mlade spodbuditi k razmišljanju o
zdravem življenjskem slogu in s tem zamakniti prvo
rrabo alkohola na kasnejše obdobje. K temu bomo
pripomogli tudi s spodbujanjem pozitivnih odnosov v
vrstniški skupini.

DELAVNICA TEMELJI NA
RAZBIJANJU MITOV MED
MLADIMI

KONOPLJA
Preventivni program, namenjen preprečevanju
uporabe konoplje v psihoaktivne namene med
mladimi

Delavnica Povežimo pike je odgovor na povečano
naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe
konoplje v psihoaktivne namene med mladoletniki v
Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe
konoplje smo sestavili delavnico, katere cilj je
predstavitev različnih vrst uporabe konoplje
(industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih
učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic,
povezanih z uporabo substance.
Interaktivna delavnica omogoči učencem, da prek
eksperimentov spoznajo vpliv uporabe in predvsem
kajenja konoplje na telo, da sami povedo, kaj o
konoplji že vedo, in skozi vodeno diskusijo pridejo do
znanstveno preverjenih dejstev, kot so: da se
konoplja uporablja v industrijske namene, a ta ne
vsebuje psihoaktivnega THC-ja; da se uporablja tudi
v medicinske namene, a so indikacije za uporabo
zelo omejene; uporaba v psihoaktivne namene ("za
zadevanje") pa lahko pusti resne posledice, kot so
zasvojenost, duševne motnje in druge kronične
bolezni.
Prav tako pa izvajalci na delavnicah učence
spodbujajo k razmišljanju, zakaj je v zadnjih letih
toliko pobud za legalizacijo konoplje, in povežejo
vzporednice s tobačno industrijo.

CILJNA SKUPINA:
9. razred osnovne šole

TRAJANJE:
2 šolski uri

CILJI:
ozaveščanje pojavnost
konoplje v popularni kulturi
Seznanitev z dejstvi o
konoplji, njeni uporabi,
učinkih in delovanju
spoznavanje problematike
legalizacije konoplje in si
ustvarijo lastno
mnenje o tej tematiki
seznanitev z negativnimi
učinki konoplje na
mladostnike
predstavitev različnih vrst
uporabe konoplje
razbijanje mitov o
psihoaktivni uporabi
konoplje

POVEZAVA S PRAKTIČNIMI
EKSPERIMENTI, KI PRIKAŽEJO
UČINKE ZASVOJENOSTI

ELEKTRONSKE CIGARETE
Preventivni program, namenjen preprečevanju uporabe
elektronskih cigaret in novih tobačnih izdelkov med mladimi

CILJNA SKUPINA:
9. razred osnovne šole

TRAJANJE:
2 šolski uri

CILJI:
udeleženci spoznajo
elektronske cigarete, kako
delujejo, kakšne snovi vsebujejo
in kaj so posledice uporabe
elektronskih cigaret;
udeleženci spoznajo
problematiko uživanja nikotina in
njegovih posledic;
udeleženci razumejo vlogo
elektronskih cigaret v
današnjem času in zakaj so tako
pomembne za tobačno
industrijo;
udeleženci spoznajo taktike
tobačne industrije, ki jih ta
uporablja za razširjanje uporabe
elektronskih cigaret.

Iz ZDA poročajo o velikem porastu števila prijavljenih
zastrupitev zaradi izpostavljenosti elektronskim
cigaretam in tekočinam zanje. V letu 2011 je bilo
tovrstnih prijav 269, v 2012 459, v 2013 že 1.414, v
letošnjem letu pa so jih do 24. marca prejeli že 651.
Med letoma 2012 in 2013 se je tako število prijav
povečalo za 380 %. Približno polovica poročil se
nanaša na otroke, mlajše od 6 let.
Delavnica je razdeljena na štiri vsebinske sklope:
Eksperimenti, ki prikazujejo vpliv kajenja
elektronskih cigaret na telo uporabnika
Uvod v tematiko in navezana na tobačno
industrijo
Spoznavanje E-cigaret
Prijemi tobačne industrije in oglaševanje
elektronskih cigaret
Prvi del delavnice poteka prek opazovanja
eksperimentov in pogovora o učinkih elektronskih
cigaret na telo. Drugi del delavnice poteka v obliki
vodene diskusije, kjer se poda dovolj prostora
udeleženim mladim, da izrazijo svoja mnenja in
poznavanje področja, obenem pa se poskrbi, da
dobijo vsa potrebne informacije in da se razjasnijo
vse morebitne dileme ter miti na področju e-cigaret
in tobačne industrije.

POVZETO PO
MEDNARODNEM
UČINKOVITEM PROGRAMU
"STACKED DECK"

MLADI IN HAZARD
preventivni program za preprečevanje
problematičnega igranja na srečo med najstniki

Igranje iger na srečo je v Sloveniji zelo razširjena
aktivnost, saj naj bi po določenih študijah na srečo
igrala kar tretjina prebivalstva. Večina teh igralcev je
t. i. rekreativnih igralcev na srečo, ki zaradi tega ne
občutijo škodljivih posledic, obstaja pa določen
odstotek ljudi, ki razvije problematično igranje na
srečo, ki mu lahko v najhujši obliki rečemo tudi
zasvojenost z igrami na srečo. Za to obliko
zasvojenosti so najbolj ranljivi prav mladi moški. Gre
za stanje, ki ga želimo v populaciji povsem preprečiti.
Z namenom, da preprečimo problematično igranje
na srečo, učence ozaveščamo o delovanju igralnic
(in iger na srečo), o tem, kako prepoznati dejavnike
tveganja in znake problematičnega igranja na srečo
ter kako se izogniti tveganim odločitvam. V delavnici
pokrijemo zgodovino iger na srečo, prednost hiše
(»house edge«), dejavnike tveganja in znake
problematičnega igranja na srečo ter zmote o
igranju na srečo. Učimo se tudi veščin odločanja in
»zdravega tveganja«. Vse delavnice so interaktivne
in dajejo možnost srednješolcem, da v varnem
okolju raziskujejo temo in dobijo odgovore na vsa
vprašanja. Učenje poteka skozi interaktivne
predstavitve, oglede filmskih odlomkov, iger in
kvizov.

CILJNA SKUPINA:
dijaki 1. letnika (fantje)

TRAJANJE:
4 šolske ure

CILJI:
spoznavanje možnih škod
iger
razumevanje, da lahko igre
na srečo zasvojijo prav tako
kot droge, tobak in alkohol
prepoznavanje znakov in
simptomov problematičnega
igranja na srečo
razblinjanje mitov in zmot o
igrah na srečo
objektivno ocenjevanje
prednosti in slabosti svojih
dejanj
identificiranje potencialnih
dobičkov in izgub pri
tveganih odločitvah

POVZETO PO
MEDNARODNEM
UČINKOVITEM PROGRAMU
"THE BODY PROJECT"

LEPA VIDA
Preventivni program, namenjen preprečevanju motenj hranjenja
pri dekletih in preprečevanju negativne samopodobe ter
nezadovoljstva z lastnim telesom.

CILJNA SKUPINA:
dijakinje 1. letnika
(dekleta)

TRAJANJE:
4 šolske ure

CILJI:
spodbujanje kritičnega
razmišljanja o idealu suhosti
ozaveščanje pomena upiranja
idealu suhosti
izpostavljanje načinov, kako pri
sebi premostiti ovire, povezane
z idealom suhosti, in kako se v
bodoče odzivati na pritiske
medijev in vrstnikov
spodbujanje pozitivnih načinov
govorjenja o lastnih telesih
spodbujanje udeleženk, da tudi
v prihodnosti izzivajo svoje
težave s telesno podobo

Delavnice so sestavljene iz ustnih, pisnih in
vedenjskih vaj, prek katerih udeleženke prostovoljno
kritizirajo oglaševani ideal suhosti. Program obsega
štiri srečanja, na katerih se z udeleženkami
pogovarjamo o pasteh in negativnih učinkih
zasledovanja ideala suhosti in trenutnih lepotnih
idealov, o opredelitvi ideala suhosti in lepotnega
ideala ter njunega izvora, skupaj raziskujemo
posledice zasledovanja ideala suhosti, raziskujemo
načine
za
premagovanje
pritiskov
družbe,
razmišljamo o lastni telesni samopodobi, se učimo
načinov pozitivnega govora o lastnem telesu in
sprejemanja lastnega telesa, kakršno je, ter se
poskušamo naučiti primernih odzivov na prihodnje
pritiske s strani okolice. Naše delavnice temeljijo na
programu »The Body Project«, ki so ga leta 2001
razvili in ovrednotili v Ameriki (na univerzah Stanford
in Teksas Austin ter na raziskovalnem inštitutu
Oregon) na osnovi 16 let raziskovanja faktorjev
tveganja za razvoj motenj hranjenja. V njem je do
sedaj sodelovalo več kot 1 milijon mladih deklet po
celem svetu. Raziskave so pokazale, da je
intervencija preventivno delovala v 60 % primerov
motenj hranjenja. Za vsakih 100 mladih deklet, ki ta
program zaključijo, naj bi bilo 9 mladih punc manj, ki
razvijejo motnje hranjenja v obdobju treh let.

INTERKTIVNA DELAVNICA
SOOČANJA MNENJ MLADIH
IN STROKOVNJAKOV

POVEŽIMO PIKE
Preventivni program, namenjen preprečevanju
uporabe konoplje v psihoaktivne namene med
mladimi

Delavnica Povežimo pike je odgovor na povečano
naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe
konoplje v psihoaktivne namene med mladoletniki v
Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe
konoplje smo sestavili delavnico, katere cilj je
predstavitev različnih vrst uporabe konoplje
(industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih
učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic,
povezanih z uporabo substance.
Interaktivna delavnica omogoči dijakom, da sami
povedo, kaj o konoplji že vedo, in skozi vodeno
diskusijo pridejo do znanstveno preverjenih dejstev,
kot so:
da se konoplja uporablja v industrijske namene, a ta
ne vsebuje psihoaktivnega THC-ja;
da se uporablja tudi v medicinske namene, a so
indikacije za uporabo zelo omejene;
uporaba v psihoaktivne namene ("za zadevanje") pa
lahko pusti resne posledice, kot so zasvojenost,
duševne motnje in druge kronične bolezni.
Prav tako pa izvajalci na delavnicah dijake
spodbujajo k razmišljanju, zakaj je v zadnjih letih
toliko pobud za legalizacijo konoplje, in povežejo
vzporednice s tobačno industrijo.

CILJNA SKUPINA:
1. letniki srednjih šol

TRAJANJE:
1 šolska ura

CILJI:
ozaveščanje pojavnost
konoplje v popularni kulturi
Seznanitev z dejstvi o
konoplji, njeni uporabi,
učinkih in delovanju
spoznavanje problematike
legalizacije konoplje in si
ustvarijo lastno
mnenje o tej tematiki
seznanitev z negativnimi
učinki konoplje na
mladostnike
predstavitev različnih vrst
uporabe konoplje
razbijanje mitov o
psihoaktivni uporabi
konoplje

