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Šola in zdravje
Silvo Šinkovec, D. J., dr. ped. znanosti, psiholog, defektolog in 
teolog, je predavatelj, terapevt, voditelj več seminarjev, šol za starše in 
duhovnih vaj, urednik revije Vzgoja, duhovni asistent DKPS in direktor 
Inštituta Franca Pedička. 

Spomladi smo imeli seminar o vzgojnih na-
črtih. Udeležencev je bilo skoraj petdeset. To 
je bil dan ustvarjalnega pogovora, poslušanja 
in razmišljanja, pripovedovanja o učencih po 
koroni. Kje so naši učenci in njihovi starši, kje 
so učitelji? Epidemija se je vsakega dotaknila 
na svoj način. Mnogim se je življenje spreme-
nilo, nekaterim na boljše, drugim na slabše. 
Razpoke v odnosih in razpoke v zdravju so 
sedaj bolj očitne.
Na seminarju smo razmišljali, kako vzgojni 
načrti živijo na šolah. Eden od ravnateljev je 
povedal, da imajo vzgojni načrt, toda ne deluje, 
ker je bil prekopiran od neke druge šole. Z njim 
si zares ne morejo pomagati. Nekateri ravnate-
lji so poudarili, da se pogovarjajo s kolegi, kako 
bi v tem času prav pristopili do učencev, staršev 
in kolegov; kako bi uporabili vzgojni načrt, da 
bi bili blizu učencem in jim pomagali. Ob tem 
smo se spraševali, kaj šoli lahko pomaga, da bi 
bila bolj učinkovita na vzgojnem področju, da 
bi vzgojni načrt dobil več vetra v jadra.
Ugotavljali smo, da vzgojni načrti nimajo 
prave moči tudi zato, ker nimajo ustreznega 
okvira. Nekatere šole imajo svojo pedagoško 
filozofijo, npr. šola Montessori, walfdorska, 
Glasserjeva šola in podobno. Ob pedagoškem 
konceptu zbirajo vrednote, vzgojne dejavno-
sti, izobraževanja za učitelje in starše. Zato 
smo na seminarju razmišljali, kako priti do 
dobrih in uporabnih pedagoških konceptov. 
Ti bi šolam poenostavili delo ter dali vzgoj-
nemu načrtu večjo moč in fokus. Eno od 
možnosti smo videli, da bi projekti Eko šola, 
Kulturna šola, Unescova šola ipd. prerasli v 
pedagoške koncepte. Tudi projekt Zdrava šola 
bi lahko služil kot okvir za vzgojni načrt. Iz 
projekta bi prerasel v pedagoški koncept.
Ena od skupin je razmišljala, kaj bi bilo treba 
storiti, da bi šola pri oblikovanju svojega vzgoj-
nega koncepta za podlago vzgojnega načrta iz-
brala projekt Zdrava šola. Skupina je predlaga-
la nekaj stvari. V prvi vrsti bi morali poenotiti 
vrednote, ki so zapisane v vzgojnem načrtu in 
v projektu Zdrava šola. Vrednote delujejo nav-

dihujoče in začrtajo smer delovanja, pomagajo 
postavljati vzgojne cilje. Udeleženci so predla-
gali nekaj vrednot takšne šole: odgovornost, 
spoštovanje, znanje, strpnost in zdravje.
Projekt Slovenska mreža zdravih šol (SMZŠ) 
deluje od leta 1993, danes je v mrežo vključe-
nih 398 vzgojno-izobraževalnih ustanov. Te-
meljna izhodišča za njeno delo so začrtana v 
Ottavski listini iz leta 1986. Poleg jasne filozo-
fije in vrednot ima mreža tudi jasno organiza-
cijsko strukturo. Na vsaki šoli deluje tim zdra-
ve šole (vodja, predstavniki učiteljev, učencev, 
vodstva, staršev, zdravstvene službe in lokalne 
skupnosti), ki se sreča večkrat letno, da anali-
zira stanje na šoli, identificira probleme, načr-
tuje dejavnosti ter jih vrednoti. Iz vseh poročil 
naredijo v mreži regijska poročila in nacional-
no poročilo, kar je izhodišče za nadaljnje delo. 
V rubriki Naš pogovor koordinatorica SMZŠ 
Mojca Bevc bolj podrobno predstavi delova-
nje šol, ki skrbijo za zdravje.
Ko ima šola svojo filozofijo in skupen vzgoj-
ni pristop, komunikacija med deležniki lažje 
teče. Šola ustvarja skupni jezik. Učitelji lažje 
sodelujejo, skupaj razmišljajo in postajajo bolj 
povezani. Nobena vzgojna filozofija pa posa-
meznega učitelja ne razbremeni samostojne-
ga in kritičnega razmišljanja. Da bi projekt 
Zdrava šola lahko postal pedagoški koncept 
in s tem okvir za vzgojno delo, bi bilo treba 
storiti še marsikaj. Projekt mora odsevati te-
meljni smoter spodbujanja celostnega razvoja 
učencev, vključenost vseh razsežnosti posa-
meznikovega razvoja. Seveda pa moramo de-
lati na osveščanju, animirati učence, učitelje 
in starše, jim predstaviti stanje zdravja.
Pred nekaj dnevi mi je deklica iz osnovne šole 
povedala, da so se učili o tem, kaj je zdravo 
življenje. Za vsak prst na roki je imela svojo 
točko: dovolj spanja, zdrava in redna prehrana, 
čistoča in nega telesa, gibanje. Tega se je naučila 
v šoli. Učenci se morajo učiti, da bodo celostno 
pojmovali zdravje, skrbeli za telo, duševnost in 
duha, skrbeli za svoje zdravje in zdravje drugih 
ter ustvarjali zdrave skupnosti. 
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