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Dobrodošli v programu … 

• ki mladostnike podpira med odraščanjem. 

 

• ki se odziva na potrebe mladostnikov. 

 

• ki učiteljem ponuja strokovno utemeljene ideje za 

preventivno delo z razredom. 



IZHODIŠČE  

13 LET IN DANES 

 
 

Organizirana skrb za samopodobo 

in razvoj socialnih spretnosti ima v 

skupnosti, še zlasti v šolskem 

prostoru, smiselno preventivno in 

kurativno vlogo.  



Uvajanje programa v mrežo Zdravih šol 
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TERMIN IZOBRAŽEVANJA 

 
REGIJA 

 
PRIČAKOVANO ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

 
10. 2. 2015 

 
Koper 

 
20 

 
11. 2. 2015 

 
Novo mesto 

 
30 – 40 

 
17. 2. 2015 

 
Ljubljana 

 
40 

 
19. 2. 2015 

 
Ljubljana 

 
40 

 
2. 3. 2015 

 
Celje 

 
40 

 
5. 3. 2015 

 
Kranj 

 
20 

 
10. 3. 2015 

 
Nova Gorica 

 
30 

 
12. 3. 2015 

 
Ravne na Koroškem 

 
30 

 
16. 3. 2015 

 
Maribor 

 
60 - 70 

 
26. 3. 2015 

 
Pomurje 

 
30 - 35 

 
 
ŠTEVILO REGIJSKIH IZOBRAŽEVANJ 

 
PRIČAKOVANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

 
10 

 
Pribl. 360 

 



 
Dva komunikacijska pristopa 

 

 

 

 

 

 

• Delo v šolskem 
okolju: 
izobraževanja 
učiteljev in 
preventivne 
delavnice 

 

 

 

 

• Spletno svetovanje 
mladostnikom in 
informiranje 



1. del programa 

 

SPLETNA 

SVETOVALNICA 



 



 



       

 

              greš na  

       internet,  

       vprašaš  

           in odgovor  

       je na dlani ;)  

        sačmarica 

 



Mreža spletnih svetovalcev 

 

62 strokovnjakov: 
 

• 14 zdravnikov specialistov in specializantov 

• 27 psihologov 

• 21 strokovnjakov drugih specialnosti 

 

 

PROSTOVOLJCI 

 

 



Rezultati spletne svetovalnice 

• 34.000 odgovorov strokovnjakov v 13 letih 

• 15.000 obiskov na mesec 

• več kot 100.000 unikatnih uporabnikov na leto 
 

 
  Nagrade: 
 

• Nacionalna nagrada PRIZMA (2012) 
• Izidor (2008) 
• Netko (2007) 
• EUPHA najboljši poster na evropski konferenci 

javnega zdravja, Helsinki 2007 
• Najboljši poster na evropskem simpoziju o 

samomoru, Portorož, 2006 
• Izidor (2005) 

 
 
 





TO SEM JAZ – program za razvijanje samopodobe mladih. ZZV Celje 

Starost in spol uporabnikov 
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Mladostniki v e-svetovalnici 

• dekleta zastavijo trikrat več vprašanj kot fantje 

• med uporabniki so tudi otroci, 10-letniki, 11-letniki 

• ocena koristi uporabnikov: v miru napišejo, kar jih 

bremeni in imajo preprost dostop do strokovnjakov 

• daljša vprašanja za teme o čustvih, odnosih, 

prijateljstvu, ljubezni, samopodobi 

• od svetovalca pričakujejo, 

    da spodbudi k reševanju 

    problema in izrazi podporo 

• napotitev ne marajo 



Komunikacijski tok v e-svetovalnici 

 

 

 

 



Tipična opravila e-uredništva 

 

 

 



Šifrant za razvrščanje vprašanj 
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Vsebina spletnih vprašanj 
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Najtežja vprašanja (n = 362) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

“… svetovalnica mi je že bila v veliko pomoč. S svojimi 

temami in vsesplošno pomočjo me vedno znova ohrani 

na realnih tleh. Šele ob prebiranju te strani sem se 

zavedala da bruhanje, stradanje, samopoškodbe in 

depresija niso sramotne ... ter da je potrebna 

čimprejšnja pomoč......  

 

čeprav je vsak padec bolj boleč vem, da nisem sama in 

da se lahko vedno zanesem na svetovalnico, ki mi je v 

končni fazi že rešila življenje. In to ne le enkrat”.  

 

štirinajstletnica  
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Spletni svetovalci 

• motivi po aktivni podpori mladim 

• odgovore pišejo večinoma v prostem času 

• čas za pripravo odgovora: od 10 do 90 minut 

• mladostniku verjamejo, empatijo izrazijo z besedo 

• različnih mnenj glede rabe humorja v odgovorih in 

vpletanja osebnih izkušenj  

• prepoznajo se v vlogah spodbujevalca pozitivnih 

sprememb in motivatorja 

• zaupajo v vrednost srečanja z virtualno podporo 



Vloge spletnega svetovalca 

Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 



       

 

       Včasih je, kot da bi te  

      nekdo postavil pred gol z 

      zavezanimi očmi in ušesi,  

      ti dal žogo in ti rekel,       

      naj streljaš nanj.           

      Pojma nimaš,                    

      ali si zadel ali ne,             

      ker ne vidiš, ne slišiš … 

 

       (Psihologinja,              

       spletna svetovalka) 

TO SEM JAZ – program za razvijanje samopodobe mladih. ZZV Celje 



Odzivnost svetovalcev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 14 % odgovorov sv.: 2 dni ali prej 

• 51,5 % odgovorov sv.: 3 dni ali prej 

• 76% odgovorov sv.: 5 dni ali prej 
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Dileme  

spletnega  

svetovanja 
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Kaj vidimo iz Srečanj na spletu? 

 

• zrcalna slika (spletna biografija) odraščajočih 

 

• vpogled v značilnosti spletnega svetovanja 

 

• e-Uredništvo in profesionalizacija dejavnosti 

 

• 10 temeljnih vodil za spletno svetovanje 



Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

»Nimam samopodobe, sploh je nimam.  

Od malega so se me otroci izogibali in se 

norčevali iz mene in zdaj ni nič boljše, pa 

čeprav je minilo 9 let. Nimam pojma, kdo 

sem. Nočem biti kot moji starši, ki mislijo, da 

morajo biti samo povprečni... nočem več 

tega!  

Vsi imajo 100.000 želja, telefon, najnovejši 

com … - jaz pa imam eno samo: biti to, kar 

sem. Pa me ni nihče naučil.« 

 
Uporabnica www.tosemjaz.net 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2. del programa 

 

ŠOLSKI 

PROSTOR – 
kako program podpira šolsko skupnost 



Koncept 10 korakov do boljše samopodobe –  

   avtorica koncepta Alenka Tacol 
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Preventivne delavnice To sem jaz 
 

• Podpora pri razvoju stabilne samopodobe kot ene 

najpomembnejših razvojnih nalog v mladosti. 
 

• Spodbujanje socialnih veščin, ki pomagajo:  

– reševati probleme  

– postavljati cilje 

– obvladovati stres 

– vzpostavljati dobre medosebne  

 odnose 

– razvijati empatijo 

– prevzemati odgovornosti 

– postaviti se zase (asertivno vedenje) 

– izražati čustva 
 

 

Oblikovati psihično trdnost 
 

    

2 priročnika: 

• za učitelje 

• za mladostnike 
 

 



TO SEM JAZ – program za razvijanje samopodobe mladih. ZZV Celje 

Priročnik za  

učitelje 

 



Značilnosti 

• Uporaben za vse učitelje, ne glede na strokovni profil 

• Pomoč učiteljem pri njihovem vsakdanjem delu z 
učenci 

• Preventivno delo z razredom (v pomoč razrednikom) 

• Delavnice za mladostnike od 13. do 17. leta 

• Komplet 10 delavnic (cilj je celoten niz delavnic) 

• Jasna navodila in delovni listi 

• Strokovno utemeljene ideje za podporo mladim pri 
razvoju pozitivne in realne samopodobe 

 

• RECENZIJA 

 - prof. dr. Martina Tomori  

 - doc. dr. Metka Kuhar 



Učinkovitost delavnic 

• Leta 2007 evalvacija celotnega niza 8 delavnic 

(različna orodja, vprašalniki –  

 Center za psihodiagnostična sredstva) 

                 

                   

  

 

 Trend k boljši razredni klimi in medosebnim 

odnosom v razredu 



TO SEM JAZ – program za razvijanje samopodobe mladih. ZZV Celje 

Priročnik za  

mladostnice in 

mladostnike 
 



TO SEM JAZ. VERJAMEM VASE. 

 

• Koncept 10 korakov do boljše samopodobe: 

 

– povečanje osebne moči, psihične čvrstosti in 

samospoštovanja 

 
• BITI V STIKU S SVOJIMI ČUSTVI,  

    VERJETI VASE IN  

    SE SPREJEMATI. 

 

• REŠEVATI PROBLEME. 

 

 

 

 



 … odprt in pristen pogled na težave 

sodobnih mladostnikov in mladostnic. 

... Priročnik zapolnjuje velik manko pri nas 

na področju razumevanja mladih, njihovih 

pogledov, problemov, načina izražanja; 

predvsem pa gre za izjemno kakovosten 

in sistematičen pripomoček mladim na 

poti odraščanja.  

 

Iz recenzije, doc. dr. Metka Kuhar 



  
Širitev programa v šolski prostor 

Število vseh udeležencev v letu 2011  

(10 regijskih izobraževanj + kolektiv) 

 

 

733 pedagoških delavcev 

iz 465 šol,  

dijaških domov  

in drugih ustanov 

65-odstotna pokritost  

šol v Sloveniji 



Brezplačna gradiva za regije 

KNJIGE IN GRADIVA V 
PROGRAMU TO SEM JAZ –  

BREZPLAČNA NAKLADA ZA 
SLOVENSKI ŠOLSKI 
PROSTOR 

KNJIGA ZA 
MLADOSTNIKE 

PRIROČNIK ZA 
UČITELJE 

ZGIBANKE KNJIŽNA 
KAZALA 

 PLAKATI – 
NAVADNI 

PLAKATI -
KAŠIRANI 

 

6.000 

 

5.000 

 

51.000 

 

175.000 

 

1.000 

 

200 

 



Opravljeno delo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 – 2014:  
 
• najmanj 300 izvajalcev delavnic 
• skoraj 3.000 izvedenih preventivnih delavnic 
• več kot 26.000 vključenih otrok in mladostnikov 

Šolsko leto 

 

Število izvajalcev 

delavnic 

Število izvedenih 

delavnic 

Število vključenih 

učencev in 

dijakov 

Št. izvajalcev, ki so 

izvedli celovit 

program 10 

delavnic 

Ocena 

uspešnosti 

programa po 

mnenju 

izvajalcev 

2011/12 292 1.466 12.972 
9 (3 % vseh 

izvajalcev) 
4 

2012/13 161 716 6.782 
14 (11 % vseh 

izvajalcev) 
4 

2013/14 114 666 6.750 
5 (5 % vseh 

izvajalcev) 
4 

 



Preventivne delavnice & šolski urnik 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vir: Evalvacijsko poročilo 2011/2012. 

Preventivni program TO SEM JAZ –  

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 

 Umestitev delavnic v šolski urnik 

Število pritrdilnih 

odgovorov 

% 

Razredna ura  222 76,0 

Učna ura 41 14,0 

Dodatna ura po 

pouku 

19 6,5 

Naravoslovni dan 22 7,5 

Šola v naravi 13 4,5 

Ura nadomeščanja 71 24,3 

Drugo – o teh 

možnostih so 

poročali izvajalci iz 

svoje prakse 

Interesne dejavnosti, delavnice za nadarjene, 

knjižnične ure, obvezne izbirne vsebine, kulturni dan, 

šolski parlament, situacijski (krizni)pogovori, projektni 

dan (npr. dan zdravja), trening socialnih veščin, delo z 

vzgojno skupino, sobotna šola, pred poukom; 

 



Uporabna vrednost delavnic - izkušnje 
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Izkušnje / mnenja pedagoških delavcev 

Se popolnoma 
strinjajo / strinjajo 

 
Priročnik je enostaven, pregleden in uporaben. 

 
90 % 

 
Navodila za izvedbo delavnic so jasna in 
pregledna. 

 
95 % 

 
Delovni listi so dobri in so v pomoč pri izvedbi 
delavnic. 

 
92 % 

 
Priročnik obogati učiteljevo vsakodnevno delo z 
mladino. 

 
92 % 

Preventivne delavnice To sem jaz vplivajo na 
osebno rast in pozitivno duševno zdravje 
mladine. 

 
86 % 

 
Ena šolska ura zadošča za izvedbo posamezne 
delavnice. 

 
52 % 

 



Vpliv delavnic o samopodobi na 

pedagoško delo 
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Preventivne delavnice in pedagoško delo 

Se popolnoma 
strinjajo / strinjajo 

 
Učiteljev odnos s posameznimi učenci se je 
izboljšal. 

 
57 % 

 
Izboljšal se je učiteljev odnos z oddelkom kot 
celoto. 

 
62 % 

V delavnicah se je učitelj z učenci lahko 
pogovarjal o čustvih, stiskah, stresu … kar se pri 
rednem pouku ne more. 

 
77 % 

 
Z izvajanjem delavnic se je izboljšala razredna 
klima. 

 
51 % 

 
V delavnicah se je učitelj z učenci zbližal in 
tesneje povezal. 

 
60 % 

 



Razlogi pedagoških delavcev za 

sodelovanje v programu 
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Odločitev za delo v programu 

 
Pritrdili 

 
Izvajanje delavnic je bilo za izvajalca strokovni 
izziv. 

 
35 % 

 
Izvajalca delavnic je pritegnila drugačna metoda 
dela. 

 
27 % 

 
Učitelj / ŠSD si želi, da v šoli ne bi samo 
izobraževali. 

 
31 % 

 
Izvajalec delavnic si želi kakovostnejših odnosov 
z učenci. 

 
55 % 

 
Izvajalec delavnic želi pomagati učencem v 
njihovem osebnem razvoju. 

 
76 % 

 
Izvajalca so zadolžili nadrejeni. 

 
6 % 

 



Pomanjkljivosti 

• Obseg izvajanja preventivnih delavnic upada (obdobje 

treh šolskih let) – v odvisnosti od prostovoljne 

naravnanosti posameznikov ali šole. 
 

• Poenotena, celostna, dolgoročna skrb za duševno 

zdravje otrok in mladostnikov ni sistemsko umeščena 

v šolsko delo. 
 

 Smiselna usmerjenost: sistemska rešitev – 

 standardizacija in izbor ustreznih programov, enotnih in 

 enako dostopnih za vso populacijo mladostnikov. 

 

         (Glej članek o programu To sem jaz, 

     Šolsko svetovalno delo, 2013) 

 
     



Smisel programa To sem jaz  

Delo po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe: 

– korak k boljši razredni klimi in zbližanju z razredom ter 

učenci; 

– preprečuje nasilno vedenje; prispeva k boljši komunikaciji na 

šoli in vzdušju strpnosti; 

– razvija vrednote, kot so empatija, sočutje in solidarnost; 

– podpira otroke in mladostnike pri razvoju stabilne 

samopodobe; 

– krepi socialne in komunikacijske spretnosti ter druge 

življenjske veščine. 
 

      

     preventivno delo z razredom uvrstiti v 

     letni delovni načrt šole – realne možnosti? 

Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 



Razlogi za uvajanje programa 

• je celostno zastavljen in preverjen model na področju šolske 
preventive, usmerjen v krepitev duševnega zdravja; 

• z delavnicami zvišuje kakovost vsakdanjega dela v razredu in 
zbližuje učitelja z učenci; 

• bogati življenje šolske skupnosti; 

• temelji na lastni, javno dostopni in brezplačni literaturi; 

• dopolnjuje in podpira temeljne naloge vzgoje in izobraževanja; 

• sledi področju univerzalne preventive oziroma nameri, da 
naslavlja vse mladostnike, ne glede na stopnjo njihove ranljivosti; 

• ima sistem evalvacije; 

• podprt je z neodvisnim delovanjem spletne svetovalnice; 

• je prejemnik šestih domačih in mednarodnih nagrad; 

• izvira iz referenčne javne nacionalne ustanove (Nacionalni inštitut 
za javno zdravje). 

 
Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 



Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Pričakovani rezultati v mreži šol 

• Razširitev obstoječe mreže v bolj angažirano 

mrežo izvajalcev preventivnih delavnic 

 

• Povečanje organizirane skrbi za duševno 

zdravje na področju šolske preventive 

 

• Realne koristi za otroke in mladostnike – 

pridobivanje življenjskih kompetenc 



„Menim da je program zelo aktualen in potreben v 

naših šolah, sploh ker gre za sistematično delo.“ 

   

   (razredničarka, prof. v osnovni šoli) 

 

 

„Program z obema priročnikoma je res velika 

pridobitev, saj je plod dela slovenskih strokovnjakov in 

ne gre le za prevod iz tujih priročnikov – torej je pisan 

na kožo slovenski mladini in strokovnim delavcem.“ 

        

    (šolska svetovalna delavka) 

Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 



Vabljeni v program, 

ki deluje. 

Preventivni program TO SEM JAZ –  Nacionalni inštitut za javno zdravje 


