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PROGRAM

Plenarna predavanja bodo potekala v dvorani COLOMBO.

Torek, 8. marec 2016, dvorana COLOMBO
dr. Vladimir Korošec,
direktor Šole za ravnatelje,
dr. Justina Erčulj, programski vodja
posveta, Šola za ravnatelje

11.00−11.30

Uvodni pozdrav in nagovor

11.30−12.30

Nova spoznanja o naravi učenja in
delovanju možganov

12.30−14.00

Odmor

14.00−15.00

Sodobni vidiki motenj hranjenja

15.00−15.30

Odmor

15.30−16.30

Kako se mladostnikov svet kaže skozi dr. Helena Jeriček Klanšček,
raziskavo Z zdravjem povezan
Nacionalni inštitut za javno zdravje
življenjski slog v šolskem obdobju?

16.30−17.00

Odmor

17.00−18.00

Okrogla miza o zdravju

dr. Dušan Rutar, CIRIUS Kamnik

asis. dr. Karin Sernec, dr.med.,
Univerzitetna psihiatrična klinika
Ljubljana

Gostje:
dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Tanja Skaza, Plastika Skaza
Marija Štremfelj, Gimnazija Kranj
Moderator: Sekumady Condé, RTV
Slovenija

Sreda, 9. marec 2016
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8.30−10.00

Delavnice

10.00−10.30

Odmor

10.30−12.00

Delavnice - ponovitev

12.00−13.30

Odmor

13.30−15.00

Delavnice - ponovitev

15.00−15.30

Odmor

15.30−17.00

Delavnice - ponovitev

DELAVNICE

Delavnica

Izvajalci

AMUNDSEN IN
SCOTT

Čas za delo in čas zase

dr. Eva Boštjančič,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

GALEA
Grand hotel
Portorož

Kako lahko pomočnik
ravnatelja soustvarja klimo
in kulturo za zdravo
organizacijo?

mag. Vlasta Poličnik in
mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje

COOK

Celostno zdravje za boljše
počutje, delovno storilnost in
ravnovesje

Vasiljka Kokalj, dipl. med. sestra

VESPUCCI

Ko se na delovnem mestu
srečamo s konflikti in nasiljem

Doroteja Lešnik Mugnaioni,
univ. dipl. pol.

COLOMBO

Zvišajmo obrate!

Miha Pirih, Jani Klemenčič in
Petra Majdič

Zdravje skozi umetnost

dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni
inštitut za javno zdravje,
mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za
kulturo,
Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport

Kratka izkušnja čuječnosti

mag. Alenka Tančič Grum,
Nacionalni inštitut za javno zdravje

BATANA
Grand hotel
Portorož

DA GAMA

GRADIVO ZA UDELEENCE
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PLENARNA PREDAVANJA

NOVA SPOZNANJA O NARAVI UČENJA IN DELOVANJU MOŽGANOV
dr. Dušan Rutar
Govoril bom o najnovejših znanstvenih spoznanjih o spremembah v možganih, ki sledijo učenju.
Pokazal bom, kako se spreminjajo nevronske mreže v povezavi z nevrotransmiterji, ki so povezani
z občutki nagrajevanja in kaznovanja, kako se tvorijo sinapse, kako prihaja do izraza plastičnost
nevronskih mrež in kako zelo je to spoznanje pomembno za načine poučevanja in učenja v šolah.
Sodobna nevroznanstvena spoznanja o delovanju možganov in učinkovitosti učenja odpirajo
povsem nove perspektive za boljše delovanje šol, kot smo jih poznali doslej. V luči teh
spoznanj so številni obstoječi načini učenja in poučevanja zgolj neučinkoviti in zastareli.
Govoril bom tudi o tvorjenju spomina in o pomembnosti pozabljanja za normalno delovanje
možganov, o pomenu čustev in samospoštovanja, o naravi motivacije in o tem, kako
jo razumeti glede na sodobna nevroznanstven spoznanja o delovanju možganov.
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PLENARNA PREDAVANJA

SODOBNI VIDIKI MOTENJ HRANJENJA
asis. dr. Karin Sernec, dr.med.,
vodja Enote za motnje hranjenja, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Motnje hranjenja, skupina bolezni, ki je bila do pred kratkim znana le ozkemu krogu
strokovnjakov, je v zadnjih desetletjih prerasla v bolezen moderne dobe.
Motnje hranjenja so čustvene motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane in
predstavljajo zunanji izraz globoke duševne in čustvene stiske ter nesprejemanja
sebe. Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, izraža svoje čustvene težave s spremenjenim
odnosom do hrane in hranjenja. Navidezne težave s hrano v globini skrivajo
trpljenje, ki je nastalo zaradi cele vrste različnih razlogov. Hranjenje ali odklanjanje
hrane

postane

izraz

osvoboditve

notranjih,

bolečih

in

neprepoznanih

čustev.

Motnje hranjenja predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem. Vzroke za njihov
nastanek lahko razdelimo na tri velike skupine: biološko-genetsko, socio-kulturno in
družinsko, večinoma pa gre za prepletanje vzrokov iz vseh treh skupin. Med motnje
hranjenja uvrščamo: anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo, kompulzivno prenajedanje in
novejši obliki, ortoreksijo in bigoreksijo nervozo. Ključni dejavnik za uspešno obravnavo
oseb z motnjo hranjenja je njihova lastna motivacija za zdravljenje. Najuspešnejši
terapevtski pristop je psihoterapija, uporablja se

predvsem vedenjsko-kognitivna in/ali

razvojno-dinamska psihoterapija, po potrebi v kombinaciji s psihofarmakoterapijo. Obravnava
je lahko ambulantna ali bolnišnična.
posamezne

motnje

hranjenja,

Ozdravitev ne pomeni le odsotnosti simptomov

temveč

tudi

ustrezno

psihosocialno

funkcioniranje.

»Lepota je v različnosti, v drugačnostih. Kako dolgočasno bi bilo, če bi bili vsi enaki.« (Seneka)
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PLENARNA PREDAVANJA

KAKO SE MLADOSTNIKOV SVET KAŽE SKOZI RAZISKAVO
Z ZDRAVJEM POVEZAN ŽIVLJENJSKI SLOG V ŠOLSKEM OBDOBJU?
dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Na predavanju bomo predstavili podatke ene redkih mednarodnih študij, ki jo med 11- 13- in
15-letniki ponavljajo vsaka štiri leta in v katero je vključenih 44 držav iz Evrope ter ZDA
in Kanada (Slovenija od leta 2002). Gre za študijo, ki preučuje življenje in navade otrok in
mladostnikov in poleg zdravstvenih kazalnikov, tveganega vedenja in življenjskih navad
vključuje tudi socialni kontekst otrok – torej odnose v družini, odnos do šole in obremenitve,
odnos do vrstnikov, druženje. Ugotovitve raziskave nagovarjajo in izzivajo tako zdravstvene,
socialne kot tudi šolske in druge delavce, ki se ukvarjajo z mladostniki.
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DELAVNICE

ČAS ZA DELO IN ČAS ZASE
dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Včasih smo govorili o konfliktu, potem o usklajevanju, danes pa o dopolnjevanju dela in
prostega časa. Zaradi sprememb na trgu dela – daljša življenjska doba, vse pogostejša
zaposlitev obeh partnerjev, stalna dosegljivost – je usklajevanje vsakodnevnih obveznosti
toliko

pomembnejše.

Uspešnost

povezujemo

z

zdravjem,

zadovoljstvom,

boljšimi

medosebnimi odnosi, večjo pripravljenostjo na sodelovanje, s pripadnostjo, produktivnostjo
in osebnim razvojem vsakega izmed nas. Neusklajenost pa lahko vodi v neučinkovito
izrabo delovnega časa, zmanjša se pripadnost delodajalcu, več je izostajanja z dela in
pogostejša je fluktuacija, motivacija je slabša, manjši sta inovativnost in produktivnost.
Kaj nam v življenju največ pomeni in kaj je tisto, kar veliko pomeni našim otrokom? Delavnica je
namenjena spoznavanju uspešnega usklajevanja med delom in prostim časom. Kaj nam prinaša
delo in kaj prosti čas, na ti dve vprašanji bomo odgovore iskali tako skupaj kot individualno.
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DELAVNICE

KAKO LAHKO POMOČNIK RAVNATELJA SOUSTVARJA KLIMO IN
KULTURO ZA ZDRAVO ORGANIZACIJO?
mag. Vlasta Poličnik, Šola za ravnatelje
Kako doživljate svojo šolo ali vrtec, kjer delate? Kako jo doživljajo učenci, starši, obiskovalci?
Kaj je tisto, po čemer se vrtci in šole med seboj razlikujejo? Zakaj enake stvari delamo drugače?
Na delavnici bomo iskali odgovore na našteta vprašanja in razloge za takšno raznolikost
šol/vrtcev in se osredotočili na pomen kulture in klime, njun vpliv na vsakdanje delo, odnose,
počutje, zadovoljstvo zaposlenih ter na vpliv zaposlenih samih na stanje kulture in klime v
posamezni šoli ali vrtcu.
V praksi težko ločujemo organizacijsko kulturo od organizacijske klime, saj se njuni pojavni
znaki prepletajo. Kultura je širši pojem in zajema vzorec prepričanj in vrednot, ki veljajo v
organizacijah. Kaže se v vseh procesih, ki potekajo v šolah – določa način vodenja,
motivacije, komunikacije, reševanja problemov, izraža se v prizadevanju za kakovost,
etičnosti

ravnanja

z

učitelji,

učenci

in

starši.

Klimo

pogosto

definiramo

kot

vzdušje v organizacijah oziroma doživljanje delovnega okolja pri zaposlenih, kot njihove
medsebojne odnose in zadovoljstvo pri delu.
Katere pojavne oblike kulture zaznavate v šoli/vrtcu, kjer ste zaposleni? Kako lahko
kot pomočnik/-ica vplivate na klimo oziroma jo sooblikujete in na katerih področjih?
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DELAVNICE

CELOSTNO ZDRAVJE ZA BOLJŠE POČUTJE, DELOVNO STORILNOST IN
RAVNOVESJE
Vasiljka Kokalj, dipl. med. sestra
»Izberi delo, ki ga rad opravljaš, in delati ti ne bo treba niti en dan v življenju.«
(Konfucij)
Naše življenje lahko razdelimo na štiri komponente: delo, zdravje, socialno okolje in nas
same. Vse je v redu, če med njimi vlada harmonično ravnovesje. Na delovnem mestu
preživimo približno 15 odstotkov svojega življenja. Zato ni nenavadno, kako pomembno
je, da uživamo v delu, ki ga opravljamo, in poskrbimo, da nas izpolnjuje in osrečuje. Ravnovesje
med delom in življenjem je izredno pomembno in je končni cilj vsakega posameznika, ki se
zaveda, da potrebuje spremembo, da bi dosegel harmonijo v svojem življenju.
Dandanes ima človek pogosto občutek, kot da nima več nadzora nad svojim življenjem
in nobene izbire več. Takrat se vpraša: »Kaj počnem s svojim življenjem?«
Ko se v vsakdanjem življenju včasih tudi sami vprašamo, kako dolgo bomo živeli, je prav, da
začnemo razmišljati tudi o tem, kako živimo:
• kako se prehranjujemo,
• kakšna je naša telesna dejavnost,
• kako premagujemo stres,
• kako zadovoljujemo potrebe,
• kakšne medosebne odnose imamo,
• kako razmišljamo (pozitivno ali negativno),
• ali se želimo spremeniti.
Ljudje smo tudi sami odgovorni za svoje zdravje, zato je zdrav način življenja kompleksna in
celostna manifestacija med seboj bolj ali manj povezanega in ponavljajočega se človekovega
ravnanja v določenih življenjskih razmerah. Zdravo samospoštovanje je pogoj za to, da
posameznik prevzame odgovornost za svoje lastno zdravje, si vzame čas zase in zaživi celostno.
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DELAVNICE

KO SE NA DELOVNEM MESTU SREČAMO S KONFLIKTI IN NASILJEM
Doroteja Lešnik Mugnaioni
Kakovost medosebnih odnosov v organizacijah je vse bolj aktualna tema, saj je eden
ključnih dejavnikov zadovoljstva in uspešnosti zaposlenih na delovnem mestu, posledično
pa tudi njihovega zdravja. V medijih, političnih in strokovnih diskurzih pogosto zasledimo,
da so v številnih organizacijah odnosi slabi, da prevladujejo kultura nezaupanja, prikrita ter
manipulativna komunikacija, konflikti ali celo trpinčenje (mobing) sodelavcev. Pri tem praviloma
ne postavljajo jasnih vsebinskih in strokovnih (socioloških, psiholoških, pravnih …) ločnic med
naštetimi oblikami neustrezne komunikacije na delovnem mestu. Tako se nezadovoljstvo
zaposlenih, slaba klima, konflikti ter trpinčenje nemalokrat znajdejo v skupnem »košu«, kot
bi šlo za isti pojav, ki naj bi ga celo obravnavali in reševali z enakimi metodami. Dejansko
pa gre pri naštetih pojavih za različne dinamike odnosov, zakonitosti, posledice ter odgovornosti
vpletenih in vodstva organizacij. Hkrati so seveda nujne različne poti reševanja teh
raznolikih

pojavov,

kar

organizacije

(zaposleni

in

vodstva)

pogosto

spregledajo.

Program delavnice Ko se na delovnem mestu srečamo s konflikti in nasiljem:
1.) Opredelitev različnih ravni težav v medosebnih odnosih na delovnem mestu;
značilnosti, dinamika, posledice za vpletene ter organizacijo, možne poti reševanja.
2.)

Delo

po

skupinah

–

primeri

slabih

medosebnih

odnosov.

Udeleženci bodo v skupinah najprej definirali problem in to utemeljili, nato
pa iskali rešitve, s poudarkom na vlogi vodstva organizacije.
3.) Delavnico bo sklenila skupna diskusija – analiza primerov.
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DELAVNICE

ZVIŠAJMO OBRATE!
Miha Pirih, Jani Klemenčič in Petra Majdič
Pretežno sedeč način preživljanja delovnega časa in problem telesne nedejavnosti pri vse večjem
delu populacije sta dejstvi, ki ju je moderna družba tako rekoč sprejela. Zdi pa se, da se je ob očitnih
bolezenskih znakih vseeno začela krepiti zavest o pomenu gibanja in zdravega načina življenja.
Šport z vrhunskimi športniki naj bi predstavljal zrcalo narodove gibalne kulture in telesnih
sposobnosti. Pa je res tako? S tremi nekdanji vrhunski športniki olimpijci, tekačico na smučeh
Petro Majdič ter veslačema Janijem Klemenčičem in Mihom Pirihom, boste na interaktivni
delavnici spoznavali poglede na težave zaradi nedejavnega načina življenja z drugačnega
zornega kota. Kako se nekdanji »dirkalni konji« spopadajo s pastmi »sedečega« dela življenjske
kariere, spremenjenimi prehranjevalnimi navadami in novimi oblikami rekreacije?
Pogovor bo poskušal osvetliti pomen človekovega gibanja z različnih vidikov in razložiti, zakaj
bi bilo nujno spodbujati ukrepe za zagotavljanje večje gibalno-igralne dejavnosti otrok in
odraslih. Kako lahko telesna dejavnost uravnava ustrezne načine hidracije?
V okviru delavnice boste s športniki izvedli skupino gimnastičnih in razteznih vaj za preventivo
pred posledicami dolgotrajnega sedenja. Opisali vam bodo vaje, ki jih je smiselno izvajati ob
krajših prekinitvah med delovnim časom, ter vaje z dolgoročnim vplivom na pravilno telesno
držo, izboljšanje gibljivosti hrbtenice in moč mišičnih skupin, ki telesu zagotavljajo oporo.
Udeleženci, ki bi se radi okrepili ali začeli športno preživljati prosti čas, bodo lahko slišali
vrsto nasvetov in priporočil.

24

ZDRAVJE POSAMEZNIKA, ZDRAVJE ORGANIZACIJE:
VLOGA POMOÈNIKOV RAVNATELJEV
XVIII. strokovni posvet pomoènikov ravnateljev
GRADIVO ZA UDELEENCE

25

		

DELAVNICE

ZDRAVJE SKOZI UMETNOST
dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje,
mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo,
Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob predstavitvi dveh novih e-priročnikov, Skozi umetnost o zdravju ter Zdravje skozi umetnost –
smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce, ki sta rezultat
medresorskega sodelovanja, bomo spregovorili o tem, kako lahko obravnavo različnih
zdravstvenih tem povežemo z ogledom kakovostnih gledaliških predstav, filmov, televizijskih
oddaj, s pripovedovanjem pravljic in branjem dobrih knjig, pa tudi s pogovorom o glasbi. Ker
gre pogosto za občutljive teme, bomo poudarili, na kaj vse moramo biti strokovni delavci
pri obravnavi zdravstvenih vsebin v vzgojno-izobraževalnem procesu in širše pozorni.
Na kratko bomo predstavili bogat program strokovnega usposabljanja Kulturni bazar 2016,
na katerem bo ena od tem namenjena medresorskemu sodelovanju na področju kulture,
vzgoje in izobraževanja, zdravja ter kmetijstva
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IZDALO Društvo za širjenje filmske kulture KINO! v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo ter
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
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DELAVNICE

KRATKA IZKUŠNJA ČUJEČNOSTI
mag. Alenka Tančič Grum, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Po eni izmed bolj uveljavljenih definicij pomeni čuječnost usmerjanje pozornosti na poseben
način: z namenom, v sedanjem trenutku, neobsojajoče. Gre torej za poskus vzpostavljanja
drugačnega odnosa do sebe in svoje trenutne situacije, kar se je izkazalo kot učinkovito pri
obvladovanju stresa, depresije in številnih drugih težav/izzivov. Za pomoč pri vzpostavljanju
takšnega drugačnega odnosa so programi čuječnosti razvili različne vaje in tehnike, ki lahko – ob
redni vadbi – prispevajo k naštetemu. Naša delavnica bo naravnana izkustveno, na njej bodo
imeli udeleženci priložnost izkusiti čuječnost ob izvajanju ene ali dveh vaj iz omenjenih
programov.
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Zdravje posameznika, zdravje organizacije:
vloga pomoènikov ravnateljev
XVIII. strokovni posvet pomoènikov ravnateljev
8. in 9. marec 2016
Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož
Gradivo za udeležence

