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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ČAS IZVEDBE 

CAP (preventivni program proti nasilju in zlorabi) program s ciljem 

naučiti se ravnati v ogrožujočih situacijah za 2. in 3. razred. 
V okviru pouka 

Dejavnosti »Socialno učenje« s ciljem učenja socialnih veščin za 2. in 

3. razred. 
V okviru pouka 

Delavnica o  tveganjih na spletu in mobilnih telefonih »Ne bodi ovčka 

na internetu« za 3. razred. 
Po dogovoru z izvajalci 

Preventivne  delavnice za 1. in 2. triado. Po dogovoru z izvajalci 

»Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otroka« s ciljem razvijanja 

otrokove samopodobe za 4. in 5. razred. 
Pri razrednih urah 

»1, 2, 3 do spletne varnosti« 5 urna delavnica za 5. razred Po dogovoru z izvajalci 

Tečaj učenja s ciljem naučiti učence učinkovitih tehnik učenja za 6. 

razred. 
Po dogovoru z izvajalci 

Delavnica o družabnih omrežjih in zaščiti zasebnosti na spletu 

»Spletno nasilje in ustrahovanje« za 6. razred. 
Po dogovoru z izvajalci 

Projekt »O2 za vsakega« ki osvešča učence o škodljivosti kajenja za  

7. razred. 
Po dogovoru z izvajalci 

Delavnice ZPM Moste- Dobro sem za 1. do 7. r Po dogovoru z izvajalci 

Delavnica »Zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami« za 8. razred. Po dogovoru z izvajalci 

Preventivne delavnice proti trgovini z ljudmi »Bodi pozoren, bodi 

previden« za učence 7., 8. in 9. razreda. 
Po dogovoru z izvajalci 

Projekt Virus − varna spolnost za 9. razred. Po dogovoru z izvajalci 

Delavnice Amnesty international Slovenije Človekove pravice v 

navidezni resničnosti za 9. razred. 
Po dogovoru z izvajalci 

Delavnice Društva Ključ - KLJUČno na splet za 8. in 9. r. Po dogovoru z izvajalci 

Projekt »Pomagajmo prijatelju« s ciljem razvijanja občutka za 

sočloveka od 1. do 9. razreda. Projekt vključuje medsebojno učno 

pomoč, druge oblike prostovoljstva, medgeneracijsko sodelovanje, 

nošenje malice devetošolcev  mlajšim učencem, druženje 

Vse leto 
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devetošolcev s prvošolci …  

Vzgoja za zdravje za vse učence od 1. do 9. razreda September  2022 

Delavnice Društva za preventivno delo za 8. in 9. razred. Po dogovoru z izvajalci 

 

 


