področje izobraževanja

posebna tema

Dr. Ranko Rajović je specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,
sodelavec UNICEF-a za izobraževanje in član Komiteja svetovne Mense za
nadarjene. Je avtor programa NTC (Nikola Tesla Centra). Kot nevroendokrinolog
vnaša najnovejša medicinska odkritja o možganih v pedagogiko. Kot član
upravnega odbora Mense, svetovnega združenja ljudi z nadpovprečno inteligenco,
pa ima dr. Rajović odličen vpogled v programe za nadarjene.

izvajalci

dr. Ranko Rajović, dr. med. in sodelavci

ciljna skupina

vzgojno-izobraževalni zavodi
(vzgojitelji v vrtcih in razredni učitelji v
osnovnih šolah)

predlagani termini

po dogovoru

program

Vsebina 1. delavnice (dr. Ranko Rajović, 5 ur):
 Uvod v NTC učenje.
 Funkcionalno znanje. Nevrofiziologija razvoja možganov.
Nevrofiziologija
učenja.
Reproduktivno
učenje
proti
asociativnemu učenju  delavnica.
 Miselne klasifikacije in seriacije  delavnica.
 Skrite besede  delavnica.
Vsebina 2. delavnice (5 u):
 Mitja Kranjčan/Anja Sovič/Leonora Drgan: Doživljajska
pedagogika.
 Ranko Rajović: predstavitev knjige Edina naloga otroka je igra.
Vsebina 3. delavnice (Ranko Rajović in asistent, 5 ur):
 Funkcionalno znanje  delavnica.
 Asociativno učenje  delavnica.
 Konvergertno in divergentno mišljenje  delavnice.
 Vprašanja in odgovori.
 Evalvacija seminarja.
Konzultacije in priprava seminarske naloge (1 ura)
Obveznosti in pogoji

trajanje

16 ur
Delavnice bodo potekale na sedežu naročnika in v srbskem jeziku.

potrdilo

možnost za napredovanje za 1 točko

lokacija

na sedežu naročnika

cena

120,00 EUR + DDV na osebo
(za min. 35 udeležencev)

Za izdajo potrdila morajo udeleženci izdelati seminarsko nalogo.

Predstavitev CVŽU UP PEF
Visokošolski učitelji zaposleni na fakulteti pokrivajo raznovrstna znanstvena področja, in lahko
s svojimi kompetencami pomembno prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot
tudi nacionalni ravni. Zato je osnovna dejavnost CVŽU UP PEF sukscesivno razvijanje in
organiziranje neformalnih oblik učenja za raznoliko ciljno populacijo.

Dejavnosti CVŽU UP PEF

 »ABC« fakulteta
»ABC fakulteta« je namenjena učencem in dijakom, ki bodo skupaj z visokošolskimi učitelji na
zabaven in zanimiv način iskali odgovore na vsa vprašanja, ki se jim pojavljajo, pa nanje sami
ne najdejo odgovora.
 »Modra« fakulteta
Z »Modro« fakulteto želimo nagovoriti starostnike, da se nam pridružijo in kvaliteto svojega
življenja izboljšajo s pridobivanjem novih znanj in spretnosti s področja zdravja, umetnosti,
računalništva itd.
 Programi profesionalnega usposabljanja
Programi profesionalnega usposabljanja so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih
delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno
izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.
 Predavanja, delavnice in seminarji
S predavanji, delavnicami in seminarji odpiramo fakultetni prostor različnim ciljnim skupinam
(mladim, staršem, zaposlenim) z raznolikimi učnimi vsebinami.
 Svetovanje za izobraževanje
Svetovanje za izobraževanje je namenjeno vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri izbiri študijskih
ali izobraževalnih programov, ki se izvajajo na UP PEF.
 Alumni klub UP PEF
Alumni klub UP PEF je primarno stičišče diplomantov in visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev UP PEF. V okviru Alumni UP PEF bodo organizirani družabni in strokovni
dogodki, ki odpirajo možnost srečanja uspešnih posameznikov, pridobivanja novega znanja in
novih poznanstev.

Kontakt
Center za vseživljenjsko učenjeUP PEF
cvzu@pef.upr.si
05 663 12 56

www.pef.upr.si

NTC učenje

V želji, da bi se lahko čim bolj približali potrebam raznolike ciljne populacije, bomo izvajali
naslednje dejavnosti:

