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Zakaj je pomembna univerzalna preventiva?

Šola s 100 učenci
UNIVERZALNA PREVENTIVA: „izgubljamo 
preveč časa in energije s posamezniki, pri 
katerih se kasneje nikoli ne bo razvilo neželeno 
tvegano vedenje“.



Predvidevajmo, da je v tej šoli 90% »normalnih«,      
7% rizičnih in 3% problematičnih učencev.

„Normalna skupina“

Rizična skupina Problematična skupina

Relativno tveganje za razvoj antisocialnega vedenja  je 10% v »normalni« 
skupini, 25% v rizični skupini in 40% v skupini, kjer imajo učenci že 
določene težave. 



„Normalna skupina“

Rizična skupina Problematična skupina





Izštekani (cilji)

• Zmanjšanje števila mladostnikov, ki pijejo alkohol, 
kadijo, uporabljajo marihuano.

• Pozitivna klima v razredu, tesnejše vezi med učenci, 
učenci in učitelji, manj agresivnega vedenja …



• Ciljna skupina: 12-14 let (11 let).



• Izvajalci – učitelji:

usposabljanje

seznanitev bodočih izvajalcev programa  s 

teoretičnim ozadjem in vsebino 

programa, gradivi

in metodami dela.



Gradiva



• 12 lekcij v obliki učne priprave

• … nadaljnje raziskave (učinkovite 
komponente)



Učinki programa „Izštekani“

• Zmanjšuje uporabo alkohola, tobaka in 
marihuane – učinki tudi po enem letu
(alkohol in marihuana).

• Program bolje učinkuje pri  preprečevanju  
kot spodbujanju prenehanja.



• Izboljšuje “veščine zavračanja”

(alkohol in tobak).

• Zmanjšuje pozitivna pričakovanja ter 
pozitiven odnos do alkohola, 
tobaka in marihuane.



- Varna, pozitivna klima.

- Pogovarjanje.

- Ni poudarka na drogah.

- Aktivne metode.

- … (ankete) ..



Novi izvajalci …



Delavnice za starše

1. Boljše razumevanje najstnikov.

2. Vzgoja najstnika pomeni skupno odraščanje.

3. Dober odnos z otrokom pomeni      
tudi postavljanje pravil in meja.





- Čas.
- Vsebine.
- Pojem preventive – nimamo težav z drogami.
…



• Program, ki bo ustrezal „časovni stiski“.

• ….., ki bo posredoval jasna sporočila.

• …., ki ga lahko izvajajo šole same.

• …., ki ne bo stroškovno problematičen.

• …

• …, ki bo UČINKOVIT.





- EFFEKT je univerzalni preventivni program

namenjen vsem staršem.



• Srečanje s starši (dvakrat/leto po 15  min).

• 6-krat v zadnji triadi.

• Namen programa EFFEKT je zagotoviti staršem 
dobre argumente in metode, s pomočjo katerih bi 
starši lahko vztrajali pri restriktivnem odnosu do 
pitja alkohola mladoletnikov.



– fokus na dejavnikih, ki so 
pomembni in na katere je možno vplivati, jih 
oblikovati 

oziroma eliminirati.    

Družinska pravila glede pitja alkohola!                                   



Število 13-letnikov, ki so bili v zadnjem letu opiti 

dva- ali večkrat. (HBSC, 2010)
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Število 15-letnikov, ki so bili v zadnjem letu opiti dva- ali 
večkrat (HBSC, 2010).



S starostjo otrok se spremeni tudi odnos 
staršev do pitja alkohola pri mladostnikih.

Od RESTRIKTIVNEGA k PERMISIVNEMU.
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Število najstnikov, katerih starši so restriktivni, in ki 

so bili v zadnjem obdobju opiti najmanj 4-krat 

(Koutakis, 2008)

Restriktivni 

starši -

5 od 26 

učencev
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Število 15-letnikov, ki so bili v zadnjem obdobju 

opiti več kot 4-krat (Koutakis, 2008).



Otroci, ki jim njihovi starši 

ponujajo alkohol doma, pijejo 

več v primerjavi z drugimi 

otroki.



Starši, ki so prejeli informacije od nas, so nadaljevali z 

restriktivnim pristopom.

Permisivni

starši

Jasna 

pričakovanja /

Restriktivni 

starši

14 let 15 let 16 let



Mladostniki v program vključenih staršev pijejo manj.

Mladostniki, ki so bili v zadnjem mesecu opiti več kot enkrat

14 let 15 let 16 let

(%)



Vsebine roditeljskih sestankov

• Do konfliktov med starši in njihovimi otroki 
najpogosteje prihaja zaradi pravil in omejitev.



Pilotna izvedba (šol. leto 2014/2015) 

• 16 osnovnih šol (8 kontrolnih in 8 
intervencijskih).

• Prvi roditeljski sestanki (80% udeležba).

• Pozitiven odziv.

• Širjenje mreže izvajalcev (dodatna 
usposabljanja).

• Vrednotenje!



Stroškovna učinkovitost



159 mio eur škode/leto

200-300 eur na šolo (Izštekani
in Effekt) …. 



Hvala za vašo pozornost!
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