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Številka: 1810-85/2021-1 

Ljubljana, dne 31.3.2021 
 
 

Vabimo vas na spomladansko izobraževanje v okviru programa  

ZDRAVJE V VRTCU,  

rdeča nit 2020/21 »POČUTIM SE DOBRO 2«  

 

 
Prišla je pomlad in odprla vrata pomladnemu delu izobraževanja. Še vedno smo 
osredotočeni na rdečo nit Počutim se dobro 2. Na tokratnem izobraževanju vam 
ponujamo 3 strokovne prispevke na različne a tudi dopolnjujoče teme. Prepričani smo, da 
boste iz prispevkov razbrali koristne informacije in priporočila ter zanimive, praktične in 
uporabne nasvete, tako za delo v vrtcu kot tudi za uporabo v vsakdanjem življenju. 
 
Z novimi znanji oblikujemo sebe, skrbimo za osebni razvoj in krepimo svoje kompetence 
kot zaposleni. Pridobljena znanja nam dajo vrednost ter moč. Izkoristimo pridobljene 
informacije, ki jih ponujajo tokratna predavanja . 
 
  
Prosimo, da obvestilo posredujete zaposlenim v vašem vrtcu. 
 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

 
Varno v vrtec v času epidemije, Anja Radšel, dr. med., spec. pediatrije, ZD Medvode,  
Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije, Sekcija za primarno pediatrijo  
 
Predavanje je sestavljeno iz sedem krajših prispevkov o razumevanju bolezni COVD-19 in 
različnih ukrepih za preprečevanje okužbe in širjenja bolezni. Beseda ne bo le o higieni, 
maskah ... temveč tudi o psiholoških vidikih, kako naprej. Predstavitev bo zaposlenim v 
vrtcih pomagala pri varovanju lastnega zdravja in delu z otroki v času, ko se bolezen še 
vedno širi v okolju. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gx1t8yqKFx0&list=PLLcObqyevSmtrbkbCRpFqmNICQvcmr
dz2 (63 minut) 

 
Kampanja »Znanost o skrbi«, Inštitut Utrip, Sanela Talić 
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Kampanja "Znanost o skrbi" ("The Science of Care") je del širše kampanje "Najprej 
poslušaj" ("Listen First"). Nagovarja počutje, duševno in tudi fizično zdravje otrok, mladih 
in njihovih družin. Sporočila so osnovna, enostavna, morda pozabljena a zelo aktualna 
tako v času hitrega potrošništva kot v času epidemije COVID-19. Upoštevanje priporočil 
bo pomagalo k boljšemu počutju, razvoju, povezanosti in razumevanju. Za otroke in 
odrasle. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nte0vFGV_CE (33 min) 

  
Vitamin D, NIJZ, dr. Urška Blaznik 
 
Vitamin D in vse koristi povezane z njim v času epidemije ponovno postajajo aktualne. 
Krepijo se dokazi o njegovi vlogi pri ohranjanju zdravja, hkrati z njimi pa se odpirajo novi 
pomisleki in vprašanja. V prispevku je predstavljena vloga vitamina D, viri vitamina D, 
stanje preskrbljenosti z njim pri prebivalcih Slovenije ter trenutno stanje na področju 
priporočil glede zagotavljanja zadostne preskrbe z vitaminom D. 
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