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Seminar: STRESS MANAGEMENT AND BURNOUT PREVENTION 

30. april – 6. maj 2022 

V dalmatinski prestolnici sem se udeležila seminarja z naslovom Stress Management 
and Burnout Prevention, ki ga organizira Maksima TC v sodelovanju z jezikovno šolo 
Pappagallo FLS. Ustanovi imata bogate izkušnje z izvedbo Erasmus+ seminarjev z 
različnih področij.  

V vzgoji in izobraževanju je stres vsakodnevni pojav, z njim imajo težave učenci in 
zaposleni. Ko stres postane preveč izrazit, lahko povzroči resne zdravstvene težave, 
ena od njih je izgorelost. Na srečo se s pravočasnim ukrepanjem stres da obvladovati 
in se na ta način izogniti izgorelosti. Kako to početi uspešno, učijo strokovnjaki na 
seminarju Stress Management and Burnout Prevention. 

         
Sedemdnevni seminar sestavljajo teoretična predavanja in praktične delavnice. Na 
predavanjih smo se seznanili s sprožilci stresa, ugotavljali, kako stres vpliva na 
sposobnost poučevanja in učenja, se učili, kako se spopadati s stresnimi situacijami in 
se izogniti izgorelosti. V praktičnih delavnicah smo odkrivali številne načine 
preprečevanja oz. obvladovanja stresa in izgorelosti, različne tehnike joge in 
meditacije, spoznavali, kako umetnost umirja in blaži stres, kako s pomočjo gledališke 
igre prepoznavamo povzročitelje stresa.    

Ker smo se tega in ostalih seminarjev v organizaciji Maksime TC udeležili učitelji iz 
številnih evropskih držav, ne gre prezreti še ene prednosti tovrstnih Erasmus + 
mobilnosti: izmenjavali smo izkušnje, spoznavali različne evropske izobraževalne 
sisteme in predstavljali primere dobrih praks iz svojih šol.  Doprinos tovrstnega 
druženja so stkane nove učiteljske vezi, ki jih kasneje uporabimo tudi za povezovanje 
v okviru novih Erasmus+ in eTwinning projektov. Vsa medsebojna komunikacija je 
potekala v angleščini. 

Organizatorji so pripravili bogat spremljevalni program, ob strokovnem vodenju smo 
spoznali izjemno zgodovino in kulturno ter naravno dediščino Splita, ruševin Salone, 
Trogirja in otoka Brača.  



         

Dobili smo vpogled v izobraževalni sistem Republike Hrvaške, izjemno zanimiv je bil 
ogled Klesarske šole na Braču, ene izmed treh tovrstnih šol v Evropi.  

Po zaključku seminarja ostajajo številni pozitivni učinki: okrepila sem kulturne in 
jezikovne kompetence, naučila sem se tehnik za obvladovanje stresa in preprečevanje 
izgorelosti, ki jih lahko prenesem tudi učencem in drugim zaposlenim na šoli. Navezala 
sem stike z učitelji iz drugih evropskih držav in upam, da bomo na naši šoli imeli 
priložnost sodelovanja z njimi v naših naslednjih projektih. 

 

SPLIT 

Je prestolnica Dalmacije in za Zagrebom drugo največje hrvaško mesto. Ponaša se z 
izjemno, dolgo in pomembno zgodovino, ki se odraža v arhitekturi in ostali kulturni 
dediščini, ki je pravi magnet za turiste z vsega sveta.  

Staro mestno jedro oklepa znamenita Dioklecijanova palača, vpisana v UNESCO 
Seznam svetovne dediščine. Območje je bilo poseljeno že v prazgodovini, naselje se 
omenja v času starih Grkov, bližnja Salona je bila pomembno mesto v dobi Rimljanov, 
v 3. stol. pa je cesar Dioklecijan tu zgradil ogromno palačo, kjer je živel po odhodu s 
položaja rimskega cesarja.  

Po propadu zahodnega rimskega cesarstva je mesto spadalo pod Bizantinsko 
cesarstvo, v srednjem veku pa je postopoma pričelo pridobivati hrvaški značaj. Od 
začetka 15. stoletja dalje so mestu skoraj štiri stoletja vladali Benečani, po propadu 
Beneške republike pa so ga dodelili Avstrijskemu cesarstvu. 

Po 1. svet. vojni je Split postal najpomembnejše pristanišče Kraljevine Jugoslavije, po 
2. svet. vojni pa je doživel najhitrejšo rast prebivalstva, ki jo je povzročil razvoj 
industrije. Število prebivalcev se je potrojilo, trenutno jih je skoraj 180.000. Po nastanku 
samostojne države Republike Hrvaške je večina industrije propadla, mesto pa danes 
praktično živi od turizma in spremljevalnih dejavnosti. 
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