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Skupnostno
izobraževanje za zdravje
Kaj lahko naredimo po epidemiji?
Nives Ličen, izr. prof. dr., je zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskuje učenje v vsakdanjem življenju, ukvarja se predvsem z biografskim
učenjem v odraslosti, izobraževanjem starejših in skupnostnim izobraževanjem.

Ob epidemiji, onesnaženosti, naraščanju stresa in kronične utrujenosti
se sprašujemo, kako lahko poskrbimo drug za drugega. Kaj lahko
naredijo šole v svojem okolju? Kako lahko s sodelovanjem pomagamo
ljudem, ki so bolni, in vsem drugim, da ne bi zboleli, da bi ohranjali
zdravje? Ob mnogih izzivih se vedno bolj kristalizira pomen skupnosti
in različnih dejavnosti v skupnosti za razvoj zdravja, kar navadno
poimenujemo skupnostni pristop k zdravju.

Skupnostni pristop k zdravju
Skupnostni pristop k zdravju sloni na sistemu mnogih akterjev v skupnosti (posameznikov, organizacij, skupin), njihovega
znanja, medsebojnih odnosov in komunikacije, pravne in finančne ureditve, upravljanja in drugih povezav, ki ljudem
omogočajo pogoje za zdravo življenje. V
tem dinamičnem sistemu se šole, vrtci,
društva, zdravstvene organizacije povezujejo z mediji, gospodarskimi organizacijami, in sicer zato, da ustvarjajo pogoje
za zdravje ljudi v skupnosti.1 Če hočemo
zdravje ohranjati, razvijati (ali vračati, ko
zbolimo), potrebujemo znanje, navade in
vrednote, podporne medsebojne odnose,
ki jih vzgajamo.

kolesarijo in odkrivajo kulturno dediščino
v šolskem okolišu? S takimi strategijami,
ki jih že izvajajo nekatere šole in vrtci (npr.
'pešbus' in 'bicivlak'), spodbujamo socialno
povezovanje, gibanje in medgeneracijsko

sodelovanje ter razvoj medsebojnega zaupanja. V tujini so tovrstne dejavnosti znane
kot walking bus in bike train in jih krepijo
prav zato, da se mladi in starejši več gibljejo.
Mnoge šole in tudi univerze, npr. Univerza Illinois, College of Agricultural, Consumer & Environmental Sciences; Michigan
State University (Growing the next Generation, 2021), organizirajo medgeneracijsko vrtnarjenje, kjer preko medgeneracijskega povezovanja promovirajo zdravje in
blagostanje s pomočjo pridobivanja vrtnarskih spretnosti. S tem širijo poznavanje zdravega prehranjevanja in tudi znanje

Medgeneracijsko povezovanje
in vzgoja za zdravje
Primer povezovanja za razvoj zdravja, znanja o zdravju in veščin sta osnovna šola
in/ali vrtec, ki spleteta odnose z lokalnimi
društvi pri pripravi dejavnosti za ozaveščanje o zdravem načinu življenja. To so
lahko delavnice o nevarnih odpadkih ali o
pomenu gibanja. Kaj je boljšega, kot če se
vnuki in stari starši povežejo pri gibanju
in organizirajo peš prihajanje v šolo? Ali
lahko naredimo še kaj boljšega, kot povežemo aktivne starejše, ki z osnovnošolci
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