PLAN I PROGRAM DJELOVANJA TIMA ZA HUMANITARNU DJELATNOST I ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI
ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./11.
Prošle školske godine uključili smo se u UNICEF-ov projekt «Škole za Afriku», koji već 6 godine u suradnji sa različitim zakladama prikuplja
sredstva kako bi se djeci Afrike omogućio pristup obrazovanju i time im dali priliku za iskorak iz začaranog kruga siromaštva. Osim humanitarnog karaktera
ovog projekta, djeci se nudi prilika učenja o životu njihovih vršnjaka u Africi.
Borba protiv ovisnosti je dio školskog Preventivnog programa i Programa na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za
zdravlje, stoga se neke aktivnosti podudaraju s ovim programima.

AKTIVNOSTI

1. Sastanak tima za humanitarnu djelatnost i za borbu protiv ovisnosti

VRIJEME
REALIZACIJE
rujan

2. Prezentacija plana humanitarne djelatnosti i borbe protiv ovisnosti za školsku godinu 2010./2011.
učiteljskom vijeću
3. Boravak u prirodi-izlet

rujan

NOSITELJI
tim
ravnateljica, tim

tijekom godine

svi

tijekom godine

učitelji

tijekom godine

učitelji, učitelj TZK

tijekom godine

svi

4. Organizacija i provođenje kvalitetnog i nerizičnog slobodnog vremena učenika kroz izborne,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
5. Promicanje športa
6. Učinkovitom promicanju zdravog života i života bez ovisnosti te o spoznaji o štetnosti uporabe
sredstava ovisnosti
7. Izrada plakata o štetnim posljedicama različitih sredstava ovisnosti – psiho kutak
8. Primarna prevencija-Individualni i grupni susreti s učenicima koji imaju probleme. Sekundarna

studeni
tijekom godine

psihologinja, učitelji

tim

prevencija-rano otkrivanje učenika koji uzimaju sredstva ovisnosti u suradnji s drugim učenicima,
nastavnicima, roditeljima i drugim nadležnim organima.
9. Radionice za učenike o štetnosti sredstava ovisnosti , razvijanju socijalnih vještina i empatije,
tijekom godine

prihvaćanje različitosti od 3.-6. razreda.

razrednici, psihologinja

10.Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva kroz predavanja i radionice:
- Kako imati sretno dijete?

drugo polugodište

- Kako imati uspješno dijete?

ravnateljica, psihologinja

- Zajedno smo jači!
11. Sakupljanje novčanih sredstava u sklopu UNICEF-ovog projekta ˝Školza Afriku˝

tijekom godine

učitelji, tim

12. Aktivnosti za djecu u sklopu UNICEF-ovog projekta ˝Škola za Afriku˝

tijekom godine

razrednici

tijekom godine

psihologinja, AOO

13. Stručno usavršavanje i edukacija učitelja o sredstvima ovisnosti i primarnoj prevenciji te o razvoju
socijalnih vještina kod djece

Voditelj: Suzana Leskovar, dipl. psiholog
Članovi tima: Tomislav Peran, vjeroučitelj
Mirjana Pralica, učiteljica razredne nastave
Sreto Balaš, učitelj likovne kulture
Lidija Marković, Učiteljica hrvatskog jezika
Vladimir Bukalo, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

U Popovcu, 15.9.2010.

Voditelj tima: Suzana Leskovar, dipl. psiholog

