
 

 

 
 

KATEDRA ZA ZDRAVSTVENO NEGO 

organizira usposabljanje za klinične mentorje z naslovom 

 

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA 

 

Spoštovani, 

 

usposabljanje za klinične mentorje bo potekalo na Visoki zdravstveni šoli v Celju, Mariborska 

cesta 7, v torek, 29. 5. 2018, v predavalnici A, s pričetkom ob 15.30 uri.   

 

P R O G R A M 
 
15.30 – 16.00   
Predstavitev rezultatov evalvacije kliničnega usposabljanja  
pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, mag. Jerneja Meža 
 
16.00 – 17.30   
Učna delavnica I. del – Predstavitev metode paralelnega razmišljanja Šest klobukov 
razmišljanja  
mag. Nastja Mulej 
 
17.30 – 17.50  
Odmor  
 
17.50 – 19.20  
Učna delavnica II. del – Izvedba učinkovitih sestankov z uporabo metode Šestih 
klobukov razmišljanja  
mag. Nastja Mulej 
 
19.20 – 19.50  
Predlogi kliničnih mentorjev glede kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege  
viš. pred. mag. Darja Plank, viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič 
 
19.50 – 20.00  
Evalvacija srečanja, podelitev potrdil o udeležbi. 

V goste smo tokrat povabili mag. Nastjo Mulej, ki je magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana 
ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno 
soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti 
pri delu. Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih 
licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja (po dr. Edwardu de Bonu). 

Edward de Bono je razvil metodo paralelnega razmišljanja, kjer misleci svoje misli in poglede predstavijo 
vzporedno z mislimi drugih v skupini in jih ne napadajo. Metoda Šest klobukov razmišljanja je 
praktičen primer izvajanja metode paralelnega razmišljanja. Z metodo smo dobili konstruktivno 

http://debono.si/edward-de-bono


alternativo prepirom, dokazovanjem lastnega prav in razvlečenim sestankom. Pri običajnem razmišljanju 
se trudimo vse narediti naenkrat. V nas vlada prava zmeda, saj se gnetejo informacije, ustvarjajo ideje, 
ocenjujejo mnenja drugih, izražajo čustva... Metoda Šestih klobukov omogoča, da ta kaos presežemo in 
razvozlamo. Namesto da se trudimo narediti vse naenkrat, ločimo posamezne vidike razmišljanja. Tako se 
lahko vsaki dobro posvetimo. In kot pri barvnem tiskanju, kjer tiskamo vsako barvo posebej in na koncu 
dobimo celotno sliko, tako ločimo načine razmišljanja o neki zadevi, da na koncu dobimo celovit vpogled. 

Ko sami, v dvoje ali v skupini razmišljamo o problemu, ko želimo nekaj izboljšati, ko iščemo rešitev, je 
bolje, da naše razmišljanje ločimo, usmerimo in šele na koncu spet sestavimo. Da bi si lažje zapomnili ves 
koncept, je de Bono smeri razmišljanja simbolično poimenoval 'klobuki' – kot nekaj, kar si nadenemo na 
glavo, v kateri poteka razmišljanje, in potem spet snamemo. Klobuke je poimenoval po barvah, ki nas 
spomnijo na smer oz. vidik razmišljanja. 

 
Usposabljanje je za klinične mentorje VZŠCE brezplačno. Za prijavo izpolnite priloženo 
prijavnico in jo pošljite na Visoko zdravstveno šolo v Celje, Mariborska cesta 7, Celje ali po e-
pošti: info@vzsce.si najkasneje do 22. 5. 2018. Število mest je omejeno, zato prijave sprejemamo 
do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: 
info@vzsce.si ali 03 428 79 00.  
 

Programsko – organizacijski odbor 

viš. pred. mag. Darja Plank, viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, Katja Esih, Alenka Presker Planko 

 

Vljudno vabljeni, 

 

 

         Dekan VZŠCE: 

                                  izr. prof. dr. Gorazd Voga 

 

 

 
 
 
 
  


