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Vsebina: 

Zdravstvena vzgoja: cilji in namen zdravstvene vzgoje, ravni in pristopi v zdravstveni vzgoji, 

zdravstvena vzgoja v procesu zdravstvene nege, oblike in metode dela pri zdravstveni vzgoji, 

področja delovanja zdravstvene vzgoje, motivacija in komunikacija v zdravstveni vzgoji; 

Zdravstvena vzgoja in pouk: kaj je didaktika, vsebina izobraževanja, organizacija pouka, 

medicinska sestra kot predavateljica, medicinska sestra kot demonstratorka, medicinska sestra kot 

svetovalka; Andragogika in pedagogika: permanentno izobraževanje, formalno in neformalno 

izobraževanje, kaj je pedagogika, kaj je andragogika; Zdrav življenjski slog: sprememba 

življenjskega sloga, proces spreminjanja, dejavniki tveganja, preprečevanje stresa, telesna 

dejavnost, koristi telesne aktivnosti na zdravje, telesna delavnost kot del vsakodnevnega življenja, 

test hoje oz. preizkus telesne vzdržljivosti na 2 kilometra, seznanitev s programom WIN-walk, 

predstavitev in tečaj Nordijske hoje (NW); Zdravje: vidiki zdravja in pomen zdravja za družbeno 

skupnost, promocija zdravja in njene značilnosti, aktivnosti za spodbujanje zdravja, vplivi 

obnašanja posameznika na zdravje, nacionalni projekt promocije zdravja in preprečevanja 

kroničnih bolezni, naloge medicinske sestre v prizadevanju za izboljšanje zdravja in njena vloga v 

strategiji Zdravje za vse za 21. stoletje. 
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