Tjedan mozga 2016. / Rijeka
14. – 20. ožujka 2016.

1. Dječji mozak
2. Empatija, tolerancija i netolerancija
3. Suradnja lijeve i desne hemisfere mozga

PROGRAM
Subota, 12. ožujka 2016.
Što: Najava „Tjedna mozga“ uz „Bolnicu za medvjediće“ u igri s djecom

11,00

Gradska knjižnica
Rijeka, Dječji odjel
Stribor

Tko: Riječki mališani
Opis: Bolnica za medvjediće je projekt usmjeren na djecu predškolske
dobi s ciljem da izgube strah od liječnika i 'bijele kute' kroz igru i
prijateljski pristup liječeći njihove bolesne plišance. Dok budu čekali u
redu za ambulantu, zadat ćemo djeci da crtaju mozak te da rješavaju
razne vježbe kojima treniraju mozak.

Ponedjeljak, 14. ožujka 2016.
Što: Otvorenje 15. Tjedna mozga i izložba radova članova Klub Srce i
štićenika Centra za autizam Rijeka

13,00

Medicinski fakultet
(Br. Branchetta 20), Aula
fakulteta

Tko: Članovi udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka i
štićenici Centra za autizam Rijeka
Opis: Članovi udruge Klub Srce Rijeka tradicionalno će i ove godine,
zajedno sa štićenicima Centra za autizam Rijeka, izložiti svoje uradke koje
su izradili na svojim likovnim radionicama, u Auli Medicinskog fakulteta.
Rad udruge Srce predstavit će predsjednica Kluba, gđa. Ana Pribanić, a
Centra za autizam gđa. Lidija Penko. U sklopu izložbe ovogodišnji Tjedan
mozga otvorit će prim.dr.sc.Daniela Petrić.
Što: Tribina: „Neuroedukacijom do prevencije poremećaja u djece“
Tko: Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med./ Prof. dr.sc. Igor Prpić

14,00

Gradska vijećnica (Korzo
16)

Opis:Profesorica Mrakovčić- Šutić govorit će o neuroedukaciji kao novom
izazovu 21.stoljeća, dok će profesor Prpić govoriti: „ Utječe li prehrana s
visokim udjelom šećera na ponašanje djece?
Što: Radionica: "Mind the mind - radionice za učenike srednjih škola"
Tko: Članovi Udruge Psirius, Udruga studenata psihologije u Rijeci

15,40

Sušačka gimnazija

Opis: Tema radionice povezana je s 2. temom ovogodišnjeg Tjedna mozga i
odnosi se na povećanje empatije i tolerancije učenika prema osobama s
dijagnozom psihičkih poremećaja, posebno prema mlađim osobama. Kroz
igre uloga i interaktivan kviz učenici će moći osvijestiti emocije
stigmatiziranih i društveno isključenih osoba, osvijestiti vlastite prerasude i
stigmatizirajuća ponašanja te se na njih kritički osvrnuti. Cilj radionice je
razvoj suosjećanja mladih prema jednoj rizičnoj skupini, te doprinos
iskustvenom poučavanju empatije i tolerancije prema nepoznatom.

Utorak, 15. ožujka 2016.
Što: Radionica: "Mind the mind - radionice za učenike srednjih
škola"
Tko: Članovi Udruge Psirius, Udruga studenata psihologije u Rijeci

13,00

Sušačka gimnazija

Opis: Tema radionice povezana je s 2. temom ovogodišnjeg Tjedna
mozga i odnosi se na povećanje empatije i tolerancije učenika prema
osobama s dijagnozom psihičkih poremećaja, posebno prema mlađim
osobama. Kroz igre uloga i interaktivan kviz učenici će moći osvijestiti
emocije stigmatiziranih i društveno isključenih osoba, osvijestiti
vlastite prerasude i stigmatizirajuća ponašanja te se na njih kritički
osvrnuti. Cilj radionice je razvoj suosjećanja mladih prema jednoj
rizičnoj skupini, te doprinos iskustvenom poučavanju empatije i
tolerancije prema nepoznatom.

Što: Tribina: „Psihički poremećaji u adolescenata“
Tko: Doc.dr.sc.Ana Kaštelan/
Prim.dr.sc.Daniela Petrić
14,00

Gradska vijećnica (Korzo 16)

Doc.dr.sc.

Mirjana

Graovac/

Opis:Docentica Kaštelan održat će pregledno predavanje s prikazom
učestalosti pojedinih psihičkih poremećaja adolescenata. Docentica
Graovac dotaknut će se rizičnih čimbenika suicidalnosti adolescenata,
dok će prim.dr.sc. Daniela Petrić govoriti o psihotičnim epizodama u
adolescenata kao velikom izazovu kako za roditelje, tako i za samog
psihijatra.

Srijeda, 16. ožujka 2016.
Što: Radionica: "Mind the mind - radionice za učenike srednjih škola"
Tko: Članovi Udruge Psirius, Udruga studenata psihologije u Rijeci

15:40

Sušačka gimnazija

Opis:. Tema radionice povezana je s 2. temom ovogodišnjeg Tjedna mozga
i odnosi se na povećanje empatije i tolerancije učenika prema osobama s
dijagnozom psihičkih poremećaja, posebno prema mlađim osobama. Kroz
igre uloga i interaktivan kviz učenici će moći osvijestiti emocije
stigmatiziranih i društveno isključenih osoba, osvijestiti vlastite prerasude
i stigmatizirajuća ponašanja te se na njih kritički osvrnuti. Cilj radionice
je razvoj suosjećanja mladih prema jednoj rizičnoj skupini, te doprinos
iskustvenom poučavanju empatije i tolerancije prema nepoznatom.
Što: Tribina: „Kako živjeti s autizmom?“

Tko: Prof.psihologije Dubravka Veršić/ Dr. Jelena Cupković
Premuž/ Lidija Penko, roditelj i predsjednica Udruga za skrb
autističnih osoba Rijeka
14,00

Gradska vijećnica (Korzo
16)

Opis: Profesorica psihologije Dubravka Veršić govorit će o
rehabilitaciji djece s autizmom - razvoju zajedništva, pokreta,
zrcalnih neurona, doktorica Jelena Cupković Premuž prikazat će
pogled na autizam s pozicije dječjeg psihijatra, a gospođa Lidija
Penko, roditelj djeteta s autizmom i predsjednica Udruga za skrb
autističnih osoba Rijekaiz prve ruke govorit će kako živjeti s
autizmom.

Četvrtak, 17. ožujka 2016.
Što: ZosSci cafe: „Empatija- prijatelj ili neprijatelj u liječenju?“
18,00
Klub Tunel
(Školjić 12)

Tko: Branko Petris dr.med, specijalist psihijatar, psihoterapeut/ djelatnici
Udruge Terra Rijeka

Opis: Doktor Branko Petris govorit će koliko je empatija bitna u odnosu
liječnika i pacijenta, koliko taj međuodnos utječe na sam ishod liječenja, koliko
može odmoći, a koliko pomoći. Djelatnici udruge Terra Rijeka, predstavit će rad
svoje udruge te nam prikazati široku paletu njihovih aktivnosti.

18,00

Klub Marina

Petak, 18. ožujka 2016.
Što: ZOSS Filmska večer uz raspravu
Film „Inside Out“
Tko: Moderatorica: psiholog Tamara Milovanović,

Opis: Film „Inside Out“ (2015.) upoznaje nas s malim
čovječuljcima u našim glavama, a moderatorica će nam
nakon filma objasniti kakve su to posebnosti i razlike dječjeg
mozga od onog u odrasloj dobi.

10,00

Korzo

Subota, 19. ožujka 2016.
Što: „Na Korzu s mozgom“: stručna savjetovanja, mjerenje tlaka i šećera,
radionica „Bolnica za medvjediće“, promocija Centra za destigmatizaciju i
prevenciju duševnih smetnji…
Tko: studenti Medicinskog fakulteta / članovi Organizacijskog odbora Tjedna
mozga/ članovi Centra za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji
Opis: Završetak ovogodišnjeg Tjedna mozga obilježit ćemo na Korzu uz razne
sadržaje. Studenti Medicinskog fakulteta mijerit će tlak i šećer građanima,
podijeliti promotivne edukativne materijale. Građanima ćemo promovirati
važnost održavanja mentalnog zdravlja u vidu prevencije duševnih smetnji, te ih
ujedno i senzibilizirati za problematiku destigmatizacije duševnih poremećaja.
Za naše najmlađe smo pripremili „Bolnicu za medvjediće“, projekt kojemu je
cilj da djeca izgube strah od liječnika i 'bijele kute' kroz igru i prijateljski pristup
liječeći njihove bolesne plišance.

Ulaz na sva događanja povodom Tjedna mozga je slobodan te su pozvani svi zainteresirani studenti
i građani!
Organizacijski odbor 15. Tjedna mozga - Rijeka:
Koordinatorica: Prof. dr.sc. Gordana Rubeša, psihijatar.
Sukordinatorica: prim.dr.sc.Daniela Petrić, dječji psihijatar.
Studentski odbor: Dumančić Iva, Babić Marita, Demaria Martina, Gavrić
Katja, Georgev Paula, Iljadica Dora, Ivaniš Marja, Karmelić Ema, Kralj
Martin

