
PROGRAM    

SEMINAR ZA UČITELJE 
 

9:00 Uvod (spoznavanje udeležencev in predstavitev tematike) 

9:30 PPT:UNICEF in Izobraževanje za razvoj 

               UNICEF-ity (Igra Activity – prilagojeni pojmi za spoznavanje UNICEF-a) 

10:00 Gostji Mojca Bevc in Vesna Pucelj, Inštitut za varovanje zdravja – uporabnost Inštituta za učitelje in 
vzgojitelje (materiali in priročniki so dostopni na spletni strani IVZ-ja: http://www.ivz.si/) 

               Kontakt: mojca.bevc@ivz-rs.si, vesna.pucelj@ivz-rs.si 

10:45      Odmor 

10:50   DELAVNICA 1:   ZDRAVJE IN REVŠČINA: 

               PPT: Zdravje in revščina  
 
Delavnica - PREGOVORI O ZDRAVJU 
Pregovori o zdravju – vsak par naj razmisli in se spomni vsaj 5 pregovorov o zdravju 
Vsak par naj si izmisli še svoje 3 pregovore o zdravju 
Diskusija 
 
Delavnica – STALIŠČA  
Vsakemu posamezniku dodelimo določeno stališče z iztočnico za pogovor. Vsak posameznik se pripravi, da bo o 
dodeljeni temi govoril 1 minuto. Po nastopu posameznika se tudi ostali vključimo v diskusijo.  
Delavnico Stališč najdete v priponki. 
 
Delavnica DEJAVNIKI TVEGANJA (najdete v skripti na Promocija zdravja mladih v Evropi, ki je dosegljiva TUKAJ) 
Več o zdravju v šoli najdete tudi na spletni strani IVZ. 
 
V parih se pogovorimo kateri so dejavniki tveganja v mojem življenju? 
Narišemo premico VARNO – TVEGANO in označimo na premici tveganja vsak sam sebe glede na to, kako tvegano 
živimo. 
Se pogovorimo in zagovarjamo svoje stališče. Katere dejavnike tveganja še poznamo? 
 
Razdelimo nekaj dejavnikov tveganja, ki smo jih v naprej pripravili. Vsak par naj dejavnike tveganja razvrsti glede na to, 
kateri je nahjušji in v Sloveniji povzroči največ smrti. 
Nato skupaj razvrstimo na premici tako, da se vsi v skupini strinjamo. 
Udeležence naprosimo, da na internetu poiščejo pravilne podatke (urad za statistiko ali kateri drugi inštitut...). Dejavnike 
tveganja postavimo po vrsti, glede na to, koliko smrti letno povzročijo v Sloveniji. 
 
PUZLE POPOLNEGA ZDRAVJA 
Kaj lahko sami naredimo za svoje zdravje? Predhodno pripravimo delovne liste puzle. Razdelimo delovne liste puzlov. 
Vsak posameznik naj popolnoma zapolni svoj delovni list tako, da v vsako puzlo napiše enega od dejavnikov zdravega 
življenja. 
 
12:10 Kosilo 
 
13:00 DELAVNICA 2:   SKRB ZA ZDRAVJE  
                Igra DOKTOR (igro uporabimo kot udov v uro, ko se bomo pogovarjali o različnih boleznih) 
                Ime mi je... (film o cepljenju, dosegljiv na portalu YOUTUBE) 
 
                PPT: Cepljenje in Punčka iz cunj 
 

http://www.ivz.si/
mailto:mojca.bevc@ivz-rs.si
mailto:vesna.pucelj@ivz-rs.si
http://img.ivz.si/janez/2001-5287.pdf
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=235
http://www.youtube.com/watch?v=XLrHQUkZ6KY


Katere bolezni so v Sloveniji razširjene in bi jih lahko preprečili s cepljenjem? 
 
Delavnica STALIŠČE DA-NE  
V naprej pripravimo nekaj stališč v povezavi z zdravjem v Sloveniji, zdravjem v državah v razvoju, cepljenjem, ... 
Medtem ko beremo stališča, naj se udeleženci opredelijo da/ne. To lahko naredimo tako, da vsi, ki se opredelijo z DA 
vstanejo, lahko označimo eno stran sobe z DA, drugo z NE da se udeleženci gibajo po prostoru. Lahko uporabimo barvne 
liste (zelena/rdeča), ... 
Nekaj stališč najdete tudi v priponki. 
Razvijemo diskusijo o zavzetih stališčih 
 
TV oddaja – UNICEF in cepljenje 
Pripravimo besedila o boleznih in UNICEF-ovih projektih. Vsak udeleženec (lahko par, skupina) dobi en sestavek in si ga 
dobro prebere ter se pripravi, kaj bo povedal. 
Vodja delavnice med udeleženci dodeli vloge za sodelovanje v TV oddaji: 

 Amabasadorka UNICEF-a Angelina Jolie 

 Strokovnjak (ime) iz Azijskega urada za cepljenje in otroško paralizo 

 Prostovoljka (ime), ki šiva punčke,  

 dr. Virant, predsednik državnega zbora,  

 direktor UNICEF-a Slovenija Tomaž Bergoč,  

 mati otroka (ime), ki je preživel hudo bolezen, ki bi jo lahko preprečili s cepljenjem,  

 zdravnik (ime), ki se v Sloveniji ukvarja s cepljenjem otrok v Sloveniji. 
 
Priredimo okroglo mizo, na kateri se udeleženci vživijo v vloge in pojasnijo določene zadeve v povezavi z opisi, ki jih imajo  
na listu. Sledi diskusija. 
 
14:30 Odmor 
14:40 PPT: Prezentacija 2012 Šole 
16:00 Zaključek 

 


