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Preventiva (na področju zasvojenosti) se odvija skozi odnos in komunikacijo (procesno učenje).

Ciljna skupina: učenke in učenci (12 – 14 let)

Izvajalci: učiteljice in učitelji

Usposabljanje: seznanitev z vsebino in metodami izvedbe preventivnega programa

12 učnih enot – tri komponente:

informacije in stališča,
medosebne veščine,
osebnostne veščine.

Priročnik za 
učitelje

str. 6

Kaj je 
program 

“Izštekani”?
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GradivaGradiva

Priročnik za učitelje

Delovni zvezek za učence

Informativne kartice

ProgramProgram

Usposabljanje izvajalcev programa

Učne ure za učence

Delavnice za starše

Kaj zahteva izvajanje programa od izvajalca?Kaj zahteva izvajanje programa od izvajalca?

Zakaj program izvajam?

Kaj želim z njim doseči?

Dobro načrtovanje izvedbe učnih ur (kdaj, kdo, kako).

Kvalitetna priprava na izvedbo posamezne učne ure.

Ohranjanje rdeče niti (sledenje zadanim ciljem).

Priprava didaktičnega materiala.
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Trenutna vremenska slika...

Struktura učnih ur v priročniku:Struktura učnih ur v priročniku:

Naslov

Nekaj besed o učni uri

Cilji

Kaj potrebujete?

Namigi za pomoč pri učnih urah

Uvod

Glavne aktivnosti

Zaključek

Kratko in jedrnato
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Skupinska razprava v krogu

Poslušanje

Zahvala

Postavljanje vprašanj

Pridružite se tudi vi

Tihi učenci

Tišina

Pravica ne odgovarjati

Izogibanje posmehovanju

Vključevanje družine

Kaj menite vi – vaše vrednote

Spodbujajte razpravo

Poskušajte sprožati proces motivacije in predvsem bodite navdih

Razbijmo 
stereotip o 

tem, da smo 
učitelji 

najslabši 
učenci.

Lotimo se 
učenja.
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Pripravite in izvedite aktivnost, ki jo imate zapisano na listku.

Za pripravo aktivnosti imate na voljo 5 minut.

Začetne in sprostitvene aktivnosti

Priročnik
str. 43 – 45
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Učne ureUčne ure

Lotite se načrtovanja izvedbe učne ure.

Na razpolago imate 30 do 45 minut.

Proučite navodila, ki jih najdete v priročniku. 

Po preteku časa boste ostalim članom skupine predstavili 
potek učne ure. 

Interaktivne dejavnosti bomo skupaj preigrali in se 
pogovorili o evalvaciji.
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1. lekcija1. lekcija

Uvod v program “Izštekani”
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SADNA SOLATA

Kaj pričakujete, da se boste naučili?

Kakšne izkušnje lahko pričakujemo?

O kakšnih pravilih se je potrebno dogovoriti, 
da bi dosegli takšna pričakovanja?

1. Poslušam, ko nekdo govori.

2. Izogibal se bom posmehovanju drugim v razredu.

3. Izogibal se bom opravljanju sošolcev zaradi tistega, kar povejo.

4. Spoštujem pravico drugih do lastnega mnenja.

5. Spoštujem pravico do lastnega mnenja.

6. Poskušam biti kar najbolj iskren.

7. Spoštujem učni proces.

8. Odgovoren sem za upoštevanje pravil v razredu.

9. Spoštujem potrebo po zasebnosti.

10. Odprt sem za učenje novih stvari.

PRAVILA ZA LAŽJE DELO SKUPINE
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Inštitut Utrip
E-pošta: sanela@institut-utrip.si
Telefon: (031) 657-412

Spletna stran: www.institut-utrip.si
Kmalu: www.izstekani.net

VEČ INFORMACIJ O “IZŠTEKANIH”


