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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: VAROVANJE ZDRAVJA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• razvija kompetenco vseživljenjskega učenja in vzdržuje motivacijo za učenje sebe in 

drugih, 

• razvija zdrav življenjski slog,  

• razvija spretnosti za dobre socialne odnose z vrstniki in drugimi ljudmi, 

• ravna v skladu s pravili varnosti in zdravja pri delu, zdravim življenjskim slogom in 

varovalnimi dejavniki zdravja  

• se zaveda pomena zdravja za kakovost življenja in si prizadeva za promocijo zdravja v 

družbi, 

• razvija odgovornost za lastno zdravje in za zdravje drugih,  

• razume prepletenost dejavnikov higiene in lastnega življenjskega sloga v vzgoji za 

zdravje,  

• usposobi se za opazovanje sebe in drugih, spoznava vpliv naravnega in družbenega 

okolja na zdravje razvija pozitivno samopodobo, kot temelj za ohranitev zdravja, 

• pridobiva informacije v različnih virih (literatura, elektronski viri,...) jih povezuje in 

predstavi,  

• razvija odgovoren odnos do dela, vztrajnost, natančnost, delavnost, komunikativnost,  

• razvija odgovornost za lastno znanje in pripravljenost za vseživljenjsko učenje, 

• razvija veščine timskega dela in zmožnost upoštevanja drugih,  

• razvija spretnost uporabe različnih informacij, razvije kritično mišljenje in sposobnost 

presoje informacij, 

• razvija spretnosti in veščine za vzdrževanje lastne higiene telesa in se usposobi za 

svetovanje drugim v okviru poklicnih kompetenc,  

• razvija čut in odgovornost za ohranjanje zdravega življenjskega okolja,  

• razvija sposobnost za oblikovanje ugodnih socialnih vplivov na zdravje,  

• vključuje načela trajnostnega razvoja, 

• upošteva predpise o varstvu pri delu in varovanju okolja. 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Promoviranje pomena zdravja za kakovost življenja, izvajanje aktivnosti za promocijo 

zdravja v vseh življenjskih obdobjih in ozaveščanje o medsebojni prepletenosti 

duševnega, telesnega, duhovnega in socialnega zdravja. 

2. Razvijanje zavesti o pomenu osebne higiene za ohranjanje in krepitev lastnega zdravja 

ter zdravja drugih in pomembnosti preprečevanja prenosa okužb. 

3. Promoviranje zdrave in uravnotežene prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja. 
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4. Operativni cilji 

 

 

Promoviranje pomena zdravja za kakovost življenja, izvajanje aktivnosti za 

promocijo zdravja v vseh življenjskih obdobjih in ozaveščanje o medsebojni 

prepletenosti duševnega, telesnega, duhovnega in socialnega zdravja. 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• razloži sodobno definicijo zdravja in 

pojmovanje zdravja in zdravja pri delu, 

• opiše pomen zdravstvene vzgoje, 

zdravstvene ozaveščenosti in promocije 

zdravja, razloži pomen preventive, 

• opredeli zdrav življenjski slog v 

različnih življenjskih obdobjih s 

poudarkom na mladostništvu, 

• našteje varovalne dejavnike za telesno in 

duševno zdravje 

• našteje dejavnike tveganja za duševno 

zdravje, definira človeka kot osebnost, 

• opredeli dejavnike, ki povzročajo stres 

in opiše načine reševanja stresnih 

situacij, 

• našteje dejavnike tveganja za zdravje, 

razloži povezavo med kakovostjo 

življenja, življenjskimi pogoji in 

zdravjem, 

• pojasni pomen dobrih odnosov v družini, 

šoli, na delovnem mestu, zaveda se 

odgovornosti in spoštovanja do vseh 

deležnikov, 

• razloži probleme povezane z 

zasvojenostjo, vzrokih za uporabo 

psihoaktivnih snovi, zaveda se posledic 

jemanja psihoaktivnih snovi,  

• pojasni reproduktivno zdravje in našteje  

načine preprečevanja nezaželene 

nosečnosti, 

• opiše zdravo spolnost in spolno tvegano 

obnašanja in se zaveda posledic spolno 

tveganega vedenja  

• razloži pomen redne telesne, aktivnosti 

za ohranjanje in krepitev zdravja, 

• ozavesti pomen redne telesne dejavnosti 

za ohranjanje in krepitev zdravja 

Dijak/dijakinja: 

• vzpodbuja zdrav način življenja glede na 

starost in zdravstveno stanje,  

• izvaja promocijo zdravja na svojem 

delovnem področju, 

• promovira zdrav način življenja in 

svetuje v zvezi z zdravimi življenjskim 

slogom; 

• poišče strokovno pomoč v primeru 

zaznave zlorabe psihoaktivnih snovi, 

• spozna institucije v okolju in spremlja 

predstavnike socialne mreže, ki vodijo 

aktivnosti zdravega življenjskega sloga, 

• vključuje se v promocijo zdravja v 

družbi, svetuje in izobražuje o vsebinah 

povezanih z zdravjem, 

• prepozna posebnosti v obdobju 

odraščanja – oblike dozorelosti, 

• aktivno sodeluje pri prepoznavanju 

pozitivnih in negativnih učinkov stresa, 

• sodeluje in izvaja aktivnosti za 

obvladovanje stresa, prepozna človeka v 

stiski, 

• poišče strokovno pomoč v primeru 

zaznane zlorabe psihoaktivnih snovi, 

• sodeluje pri oblikovanju življenjskih 

okoliščin, ki zmanjšajo možnost bega v 

odvisnost, 

• preprečuje dejavnike tveganja, 

• oceni  in prepozna vpliv telesne 

aktivnosti na delovanje srca in oživlja, 

dihal, gibalnega sistema in duševnega 

zdravja. 
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• navede možnosti za različne vrste 

telesne aktivnosti in razvije kritično 

mišljenje o telesni neaktivnosti kot 

rizičnem dejavniku. 

 

 

Razvijanje zavesti o pomenu higiene za ohranjanje in krepitev lastnega zdravja ter 

zdravja drugih in pomembnosti preprečevanja prenosa okužb.  

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• definira in razloži področja higiene, 

• razloži pomen, vlogo in vpliv osebne 

higiene v različnih življenjskih obdobjih 

na zdravje posameznika, 

• našteje osnovne higiensko sanitarne 

ukrepe za varovanje zdravja ljudi, 

• pojasni načine prenosa okužb 

• opiše nevarnosti prenosa okužb na 

delovnem mestu in pozna metode dela in 

preprečevanja okužb pri delu 

• prepozna osnovne bolezenske znake 

nalezljivih obolenj, 

• pozna in zagotavlja elemente varnega 

dela in okolja, 

• razloži pomen varnega okolja in 

rokovanja z nevarnimi snovmi, 

• pojasni pomen primerne delovne obleke 

in obutve ter pomen osebne urejenosti, 

• pozna načela ergonomije 

• pojasni pomen in vlogo vode, zemlje, 

zraka na zdravje in pozna zeleno 

tehnologijo 

• opredeli pomen in učinek svetlobe in 

toplote in hrupa na delovnem mestu, 

• opiše vrste, lastnosti in značilnosti 

odpadkov in načine rokovanja z njimi, 

• pojasni pravilno ločevanje odpadkov. 

 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• izvede pravilen postopek umivanja rok, 

• izvaja postopke ustne higiene in 

upošteva dejavnike, ki vplivajo na ustno 

zdravje 

• ukrepa pri pojavu nalezljivih bolezni, 

• izbere in  uporablja pravilne ukrepe 

dezinfekcije in sterilizacije na delovnem 

mestu 

• nadzira, vzdržuje in shranjuje opremo in 

delovne pripomočke v čistem okolju, 

• analizira in spremlja metode varnega 

dela in preprečevanja prenosa nalezljivih 

bolezni, 

• načrtuje in izvaja ukrepe varstva pri delu 

na svojem poklicnem področju in 

varnostno tehnične ukrepe v svojem 

poklicu, opravlja dela v skladu s predpisi 

o varnosti in zdravju pri delu 

• deluje skladno z načeli ergonomije, 

• presodi primernost osebnih in delovnih 

oblačil ter varovalne opreme  

• izvaja ukrepe za varovanje pitne vode, 

varčevanje z energijo in trajnostni razvoj 

• sodeluje pri ustvarjanju zdravega 

življenjskega okolja in izgradnji in 

razvoju ekološke zavesti, 

• rokuje z različnimi odpadki v skladu z 

varnostnimi predpisi in varuje okolje. 
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Promoviranje zdrave in uravnotežene prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• pojasni definicijo zdrave prehrane: 

uravnotežena, varna in varovalna 

prehrana, 

• opiše zdrav življenjski slog 

prehranjevanja in telesne dejavnosti ter 

njun vpliv na zdravje, 

• opiše priporočila za zdravo 

prehranjevanje, strokovna priporočila 

oziroma smernice zdravega 

prehranjevanja za mladostnika in druge 

skupine ljudi 

• opiše bolezni povezane z nezdravim 

prehranjevanjem in nezadostno telesno 

aktivnostjo (kronične nenalezljive 

bolezni) 

• našteje in opiše dejavnike tveganja za 

razvoj bolezni zaradi nepravilne 

prehrane, 

• opiše lastnosti hranilnih snovi in pomen 

za organizem, pozna pomen posameznih 

vitaminov in mineralov 

• opiše motnje hranjenja. 

 

Dijak/dijakinja: 

• upošteva načela zdravega 

prehranjevanja, 

• predstavi prehrano kot dejavnik tveganja 

in kot varovalni dejavnik, 

• analizira primer prehranjevalnih navad 

mladostnika, 

• kritično presoja različne načine 

prehranjevanja, 

• ovrednoti posledice nezdravih 

prehranskih navad, 

• izbira hranila glede na njihovo vlogo v 

organizmu, 

• izbere prehrano, ki vpliva na ustno 

zdravje, 

• poišče strokovno pomoč v zaznanih 

primerih motenj hranjenja. 

  


