Tretji teden v mesecu marcu je Teden možganov, teden posvečen nevroznanosti
Dolgo so ljudje mislili, da se možgani razvijajo le prvih nekaj let življenja, temu pa sledi
obdobje počasnega propadanja živčnih celic. Raziskave v zadnjem času so pokazale, da temu
ni tako in da se možgani nikoli ne nehajo razvijati. Novejše ugotovitve o razvoju možganov
niso zanimive samo iz teoretičnega, temveč tudi praktičnega vidika, saj posamezniku
ponujajo možnost vseživljenjskega razvoja možganov – tudi na stara leta.
Dilema o tem, kdaj se naši možgani najbolj aktivno razvijajo in ali so se sposobni razvijati
tudi v poznejših življenjskih obdobjih je le ena od mnogih, ki se pojavi ob razmišljanju o
razvoju in možganov. O takšnih in še številnih drugih vprašanjih bo tekla beseda na
jubilejnem, že desetem Tednu možganov, ki bo tudi tokrat postregel s pestrim programom
tako v presolnici kot tudi v drugih slovenskih krajih. Prisluhnili boste lahko zanimivim
predavanjem, organizirali bomo pa tudi okrogle mize, diskusije in delavnice ter si ogledali
filme in jih prediskutirali.
Ker si prizadevamo širiti znanje o tem veličastnem organu tudi na Obali, bomo tudi letos
Teden možganov obeležili v Kopru, in sicer v sklopu dvodnevnega dogodka, ki ga
soorganiziramo SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost, in Univerza na Primorskem,
Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije v ustanavljanju (UP FENIKS) ter Univerza
na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS) s pomočjo kluba Rotaract
Portorož-Koper.
11. in 12. marca 2013, vas vljudno vabimo v prostore predavalnic Aplikativne kineziologije
v Srednji tehniški šoli Koper, na Šmarski cesti 4 v Kopru
(http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=srednja+tehni%C5%A1ka+%C5%A1ola+koper
&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page),
na prijetno druženje z dobrimi predavatelji in še zelo zanimivo tematiko. Prvi dan predavanj
bo posvečen razvoju možganov in izražanju, medtem ko se bomo drugi dan ukvarjali z
zgodnjo poškodbo možganov in posledičnimi okvarami. Teden možganov v Kopru bomo
zaključili v torek s predavanjem na temo treninga možganov pri starejših.
Več o samem dogodku v Kopru in po Sloveniji si lahko preberete na www.sinapsa.org
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Spored:
ponedeljek, 11. marec 2013
17. 00 – 17.40: Možgani od ribe do Einsteina, Anton Grad
17. 45 – 18.25: Temne in svetle strani disleksije, Mateja Baruca
18. 30 – 19.10: Zakaj slika v besedilu spreminja pomen?, Sonja Starc
19.15 – 19.55: Umovadba - metoda za upočasnitev umskega staranja, Vojko Kavčič
torek, 12. marec 2013
16. 00 – 16.30: Razvoj spanja skozi življenje, Bojan Rojc
16.35 – 17.05: »Kaj je to prijatelj?« - kako prepoznati avtistično motnjo pri otroku, Jasna
Lisjak
17.10 – 17.40: Meningitis, Nena Golob
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