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V tej številki...

Šolski preventivni program EU-Dap (»Izštekani«)
Program »Izštekani« je šolski preventivni učni 
načrt na področju preprečevanja zasvojenosti. 
Program so leta 2004 začeli razvijati v sedmih 
evropskih državah (Belgiji, Španiji, Avstriji, 
Italiji, Nemčiji, Grčiji in na Švedskem), zelo hitro 
pa se širi po vsej Evropi in tudi širše (Vzhodna 
Evropa, Bližnji Vzhod, arabski del Afrike). 
Program je usmerjen zlasti v zmanjšanje 
števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati 
droge (vključno z alkoholom in tobakom), 
prestavitev začetka uporabe drog na čim 
kasnejše obdobje in/ali prestavitev prehoda 
od eksperimentiranja do redne uporabe drog. 

Nabor dobrih preventivnih praks

Programi univerzalne preventive

 ❱ Programi 
univerzalne 
preventive (str.1)

 ❱ Programi 
selektivne preventive 
(str. 4) v

Program EU-DaP, EvroPski Program za PrEPrEčEvanjE zasvojEnosti z Drogami

DELovni zvEzEk za UčEnCE

»Izštekani«

Preventiva v šoli

EUropean Drug Addiction Prevetion trial

Ena izmed nalog v okviru projekta je bila tudi nabor dobrih obstoječih dobrih 
preventivnih praks v Evropi. V tokratni številki predstavljamo nekaj programov s 
področja univerzalne in selektivne preventive.
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Program je bil izdelan na osnovi modela splošnega družbenega vpliva in je interaktiven, združuje življenjske veščine 
in normativna prepričanja (mladostniki oblikujejo svoje mišljenje, ideje in vrednote, na katere imajo velik vpliv 
mediji, glasba, prijatelji in filmi, omenjeni vplivi pa so velikokrat v nasprotju z vrednotami, ki se jih mladi naučijo 
doma ali v šoli). Ciljno skupino predstavljajo mladostniki v starosti od 12 do 14 let, saj v tem obdobju nekateri med 
njimi že začnejo poskušati droge (zlasti cigarete, alkohol in marihuano).

Program je sestavljen iz 12 učnih ur in traja 3 mesece.  Vsebina programa vključuje informacije o alkoholu, tobaku, 
marihuani in ostalih drogah. V program so vključeni tudi starši v obliki treh srečanj (staršem na splošno primanjkuje 
osnovnega znanja o različnih substancah ter veščin, ki bi jim pomagale soočati se s tem problemom na pravilen 
način). Učitelji, ki izvajajo program, se udeležijo izobraževanja, ki praviloma traja 2 dneva in pol. Učitelji in učenci 
imajo na razpolago vse potrebne pripomočke (priročnik za učitelje, delovni zvezek za učence in učne kartice).

Program je pokazal znanstveno dokazane pozitivne učinke. Prvič je bil predmet celovitega vrednotenja že v letu 
2005 in vse odtlej je program redno vrednoten povsod, kjer se izvaja. Po enem letu so rezultati vrednotenja programa 
»Izštekani« pokazali večje učinke v primerjavi z ostalimi šolskimi preventivnimi programi. Verjetnost, da bi učenci 
začeli s kajenjem cigaret, ter da bi se opili z alkoholom, je za 30 % manjša. Prav tako pa je verjetnost, da bi v zadnjih 
mesecih uporabljali marihuano, manjša za 23 %. Pri učencih, ki so sledili običajnemu učnemu načrtu, teh učinkov 
ni bilo. Program je pokazal tudi to, da so usposobljeni učitelji pridobljeno znanje lahko uporabljali v času rednega 
pouka, povečalo se je sodelovanje med učitelji, pokazala se je večja povezanost med učenci in učitelji ter pozitivno 
vzdušje v razredu.

Več o programu: www.eudap.net ali www.institut-utrip.si. 

Temeljni pristop: univerzalna preventiva  

Raven kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa*

(* Ravni kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa; 2 – obetavna praksa; 1 – praksa)■
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Igra lepega vedenja
(»Good behavior game – GBG«)

GBG je strategija, ki jo uporabljajo učitelji v osnovnih šolah poleg standardiziranih ukrepov, določenih v kurikulumu, 
kot pripomoček za spodbujanje želenega vedenja učencev med poukom. 

Namen programa: GBG ponuja širok spekter iger, ki jih je moč izvajati v razredih z namenom socializacije učencev 
in zmanjševanja agresivnega, motečega vedenja med poukom, za katerega velja, da je eden od rizičnih vedenj za 
uporabo nedovoljenih drog, alkohola, kajenja cigaret, razvoja asocialne osebnostne motnje in nasilništva v času 
adolescence. GBG sestavljajo štiri elementi - razredna pravila, pripadnost skupini, vedenje posameznika ter vedenje 
skupine.

Izvajanje programa: GBG poteka v oddelkih prvih razredov osnovnih šol. Učitelj razdeli učence v tri skupine, enake po 
številu in enake po zastopanosti deklic in dečkov, agresivnih, motečih otrok ter sramežljivih, socialno bolj izoliranih 
otrok. Naloge temeljijo na rezultatih 10-tedenskega opazovanja učencev v razredu, ki se je izvedlo pred začetkom 
izvajanja programa. Podane so osnove razrednih pravil, vsaka skupina otrok pa je nagrajena, če ji uspe v času izvajanj 
razrednih iger izoblikovati dodatna štiri pravila, omenjena zgoraj. V prvih treh tednih se GBG izvaja 3-krat tedensko 
po 10 minut, in sicer v času, ko je pouk manj strukturiran in učenci izvajajo naloge samostojno. Časovna izvedba iger 
in frekvenca se podaljšuje tako, da se GBG na sredi šolskega leta izvaja vsak dan. V začetku izvajanja programa učitelj 
razglasi začetek igre in nagrajuje skupine ob koncu igre, kasneje učitelj pričenja z igro brez posebne razglasitve in 
nagrajuje ob koncu šolskega dneva ali tedna. Čez čas se GBG izvaja ob različnih urah, med različnimi zadolžitvami 
v razredu in tako variira od zelo predvidljive izvedbe glede časa in prostora in intenzivnosti, do čisto nepredvidljive 
izvedbe. Učenci lahko nadaljujejo z izvajanjem GBG tudi po drugem razredu osnovne šole, ko učitelj vsakokrat 
sestavi nove skupine. Za izvajanje GBG učitelji potrebujejo poseben trening, prav tako se morajo izobraziti mentorji, 
ki z učitelji sodelujejo, jim nudijo pomoč, podporo in supervizijo.

Program se izvaja v ZDA, implementacija in evalvacija programa je opravljena tudi na Nizozemskem in v Belgiji, 
trenutno pa se program pilotno izvaja tudi v Veliki Britaniji.

Več o programu: http://www.nrepp.samhsa.gov/SearchResultsNew.aspx?s=b&q=good%20behavior%20game 

Temeljni pristop: univerzalna preventiva

Raven kakovosti: po SAMHSA 3.2 (lestvica od 0.0 do 4.0)
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Krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti
(»The Strengthening Families Program (SFP)«)

Preventivni program za krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti (SFP) je znanstveno dokazano 
učinkovit družinsko preventivni program, ki temelji na treningu veščin v družinah. Temeljna ciljna skupina prvotnega 
program so bili visoko rizična skupina otrok in mladostnikov, katerih starši so uporabljali droge. Program se je izkazal 
za zelo učinkovitega v štirih nadzorovanih poskusih, razvili pa so ga ameriški raziskovalci v 80. letih prejšnjega stoletja 
(Dr. Kumpfer s sodelavci). Od leta 2003 je bil program adaptiran za uporabo v 18 državah po vsem svetu, ob tem, da 
so bili rezultati povsod zelo podobni. Primerjalni pregled učinkovitih preventivnih programov je pokazal, da je SFP 
najučinkovitejši program glede preprečevanja uporabe alkohola in drugih drog med otroki in mladostniki.

SFP obstaja v 3 različicah, ki vključujejo različne starostne skupine otrok in mladostnikov (predšolske otroke od 3. 
do 5. leta starosti, učence osnovnih šol od 6. do 11. leta starosti in mladostnike od 12. do 16. leta starosti) ter njihove 
starše. Program se izvaja v 14 skupinskih srečanjih, na katerih poteka t. i. trening veščin. Vsako srečanje poteka 
približno 2 uri. Program uporablja družinska omrežja in kognitivno-vedenjske pristope za povečanje odpornosti in 
zmanjšanje dejavnikov tveganja za vedenjske, emocionalne, učne in socialne probleme. Program gradi na varovalnih 
dejavnikih, kot so izboljšanje družinskih odnosov in starševskih veščin ter povečanje socialnih in drugih življenjskih 
veščin pri otrocih in mladostnikih. SFP ponuja tudi spodbude za navzočnost družinskih članov v programu, takojšnje 
izboljšanje vedenja otrok in izpolnjevanje domačih nalog, kar poveča krepitev odnosov in sodelovanje znotraj 
družine. 

SFP je znanstveno dokazano prek longitudinalnih raziskav pokazal dobre rezultate tudi še po 10 letih od izvedbe 
programa, in sicer je: (1) občutno izboljšal odpornost in varovalne dejavnike pri otrocih in starših; (2) občutno 
zmanjšal dejavnike tveganja pri starših in otrocih; (3) občutno zmanjšal vedenjske probleme in vedenjske motnje 
otrok; (4) okrepil družinsko povezanost, komunikacijo in organizacijo; in (5) zmanjšal konflikte in stres znotraj družine. 
Raziskave so pokazale, da je v primeru SFP zmanjšanje uporabe različnih psihoaktivnih substanc in agresivnosti med 
otroki kar za 10-krat večje, kot v primeru preventivnih intervencij, ki so usmerjene zgolj v šolsko okolje in učence. 
Spet druga nedavna študija je pokazala, da se noben drug družinski preventivni program doslej ni približal takšnemu 
zmanjšanju uporabe substanc, kot se je to zgodilo v primeru SFP, npr. alkohol (18 % zmanjšanje), marihuana (15 %), 
druge droge (12 %) in tobak (7 %). Poleg tega pa ima SFP tudi precej kratkotrajnih ugodnih učinkov. 

Več o programu: www.strengtheningfamiliesprogram.org ali www.institut-utrip.si. 

Temeljni pristop: selektivna/indicirana preventiva     

Raven kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa*

(* Ravni kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa; 2 – obetavna praksa; 1 – praksa)

Programi selektivne preventive
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Program »Pre-Venture«: v osebnost usmerjene intervencije za adolescente, ki 
zlorabljajo alkohol
(»Pre-Venture: Personality-targeted interventions for adolescent alcohol misuse«)

Program »Pre-Venture« je šolski preventivni program, ki je bil prvič poskusno izveden v Kanadi, razvojno in kulturno 
adaptiran ter preizkušen pa je bil tudi v Veliki Britaniji. Program »Pre-Venture« se je začel januarja leta 2004. 
Mladostniki, pri katerih ugotovimo povečane možnosti tveganega obnašanja, vključno z zlorabo alkohola in drugih 
drog, sodelujejo v dveh delavnicah, ki se nadaljujejo vsakih 6 mesecev v naslednjih dveh letih. Čeprav je bil program 
zasnovan tako, da preprečuje zlorabo substanc, so analize pokazale, da intervencije hkrati zmanjšajo ali preprečijo 
tudi pogosto prisotne čustvene in vedenjske težave mladostnikov.

Namen programa: Program »Pre-Venture« uporablja nov pristop, ki se osredotoča na ranljive mlade ljudi, pri katerih 
se hkrati pojavljajo uporaba alkohola in drugih drog ter čustvene in vedenjske motnje. To je preventivni program, 
katerega cilj je zmanjšati tvegana vedenja z usmerjanjem v anksiozno občutljivost, iskanje močnih občutkov, 
negativno razmišljanje in impulzivnost, ki so znani dejavniki tveganja za zgodnjo zlorabo alkohola in drugih drog.

Izvajanje programa: Program izvajamo z uporabo psiho-izobraževalnih priročnikov znotraj interaktivnih srečanj 
skupin z učenci in dijaki, starih od 13-16 let. Pri srečanjih skupin se osredotočamo na motivacijske dejavnike za 
tvegana vedenja ter učencem in dijakom krepimo veščine obvladovanja procesa odločanja v primerih, ki vključujejo 
tesnobo in depresijo, iskanje vznemirjenja, agresivno in tvegano vedenje (npr. tatvine, vandalizem in nasilje), zlorabo 
alkohola in drugih drog.

Program »Pre-Venture«, ki vključuje v osebnost usmerjene kognitivno-vedenjske intervencije za adolescente, ki 
zlorabljajo alkohol in druge, je bil ovrednoten med učenci in dijaki, starimi od 13-16 let. Rezultati kažejo, da program 
zmanjša stopnjo tveganega in škodljivega pitja alkohola in prestavi prvo rabo prepovedanih drog.

Več o programu: 
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples 

Temeljni pristop: selektivna/indicirana preventiva

Raven kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa*

(* Ravni kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa; 2 – obetavna praksa; 1 – praksa)
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Program »Iskanje družinskega zaklada« (»Searching Family Treasure«)
»Searching Family Treasure« je portugalski družinski preventivni program, ki se osredotoča na ogrožene družine z 
otroki, starimi od 6 do 12 let. Program želi predvsem preprečiti težave z zlorabo drog, pri otrocih pa tudi prestopništvo, 
nasilje in duševne motnje. Cilji programa so zmanjšanje dejavnikov tveganja in povečanje zaščitnih dejavnikov, 
ki jih dosežejo s tem, da družinam ponudijo program veščin z dodatno individualno podporo, ki omogoča razvoj 
otrokovih in starševskih strategij obvladovanja.

Namen programa je obravnavati otrokove individualne dejavnike tveganja ter okrepiti procese za odpornost družine. 
Sestavljen je iz treh večjih sklopov: sklop s starši – razvoj starševskih veščin; sklop z otroki - razvoj življenjskih veščin 
(oba sklopa potekata istočasno) in sklop z družinami – razvoj družinskih veščin. 

Posebni cilji programa »Searching Family Treasure« so naslednji: zmanjšanje uporabe neustrezne discipline s strani 
staršev, povečati pozitiven odnos med staršem in otrokom z razvojem pozitivnih starševskih veščin, uporabo pohval 
in spodbud, starševskega znanja in učinkovitosti, vzpostavitve jasnih pričakovanj staršev za otrokovo vedenje, razvoj 
starševskih veščin za spopadanje z otrokovim čustvenim izražanjem, povečati kakovost družinske komunikacije, 
družinske prednosti in odpornost.

Temeljni pristop: selektivna preventiva  

Raven kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa*

(* Ravni kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa; 2 – obetavna praksa; 1 – praksa)
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Klasse2000 – promocija zdravja in preprečevanje nasilja in zasvojenosti v 
osnovnih šolah 
(»Klasse2000 - Health promotion and prevention of violence and addiction in primary schools«)

Klasse2000 je največji nemški nacionalni program izobraževanja za promocijo zdravja in preprečevanje nasilja 
ter zasvojenosti z drogami za otroke osnovne šole. Krepitev in razvoj življenjskih spretnosti je najboljši način za 
preprečevanje zasvojenosti. Da bi bilo preprečevanje zasvojenosti uspešno, bi morali začeti čimprej, preden mladi 
prvič začnejo eksperimentirati z drogami. Program Klasse2000 spremlja otroke od 1. do 4. razreda osnovne šole.

Namen programa je torej promocija zdravja in krepitev življenjskih veščin z namenom preprečevanja zasvojenosti 
in nasilja. Program si prizadeva doseči naslednje cilje: otroci spoznajo svoje telo in razvijajo pozitiven odnos do 
zdravja, spoznajo pomen zdrave prehrane in telesne vadbe ter razvijejo pozitiven odnos do aktivnega življenja, 
razvoj osebnih in socialnih veščin, naučijo se kritično obravnavati tobak, alkohol in ostale oglaševalske “obljube” 
in se upreti vrstniškemu pritisku. Prav tako pa je pomembna prisotnost pomembnih ljudi in ustanov v otrokovem 
okolju - staršev, šole in skupnosti –, da otroku nudijo podporo pri zdravem odraščanju.

Učitelji in zunanji sodelavci programa Klasse2000 učijo otroke življenjskih kompetenc ter znanja o zdravju in 
človeškem telesu, prav tako pa spodbujajo pozitiven odnos do zdravega življenjskega sloga. Posebne lekcije o novih 
temah so izvedli s pomočjo zunanjih sodelavcev Klasse2000, katerih obiski so bili zelo dobro sprejeti s strani otrok. Po 
tej intervenciji pa gredo učitelji natančneje skozi učno vsebino še med poukom. Pozitivni učinki so že bili zabeleženi, 
na primer kasnejši začetek pri porabi alkohola in tobačnih izdelkov med mladimi.

Temeljni pristop: univerzalna preventiva  

Raven kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa*

(* Ravni kakovosti po EDDRA: 3 – dobra praksa; 2 – obetavna praksa; 1 – praksa)
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