VABILO NA POSVET

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
organizira strokovni posvet

Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko

Posvet je namenjen predvsem učiteljem, ki poučujejo v 3. triadi osnovne šole ali v srednji šoli in bo
potekal v petek, 4. 10. 2013, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, med 8.00 in 17.00 uro.
Namen posveta je:
- bolje razumeti značilnosti in potrebe nadarjenih učencev in njihovo motiviranost, posebej za
matematiko, računalništvo in tehniko,
- spoznati in promovirati učinkovite pristope ter izmenjati izkušnje in strokovna znanja za
motiviranje nadarjenih učencev na teh področjih,
- prispevati k povezovanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju za kakovostno
poučevanje na osnovi spodbujanja učnih potencialov učencev v šoli in/ali drugje,
- pripraviti izhodišča za sistematično obravnavo in spremljanje nadarjenih na nacionalni ravni.
Program bo imel tri sklope:
1. Plenarni del s predavanji priznanih strokovnjakov in predstavitvami nekaterih zanimivih
izobraževalnih in raziskovalnih projektov,
2. Kratke predstavitve in plakati, s katerimi lahko zainteresirani udeleženci predstavijo in
izmenjajo lastne pedagoške izkušnje na področju dela z nadarjenimi učenci in
3. Tematske delavnice (ločeno po področjih in stopnji OŠ/SŠ), v katerih bomo za udeležence
posveta pripravili aktivno spoznavanje novih vsebin in načinov dela z nadarjenimi učenci.
Vabimo vas, da se posveta udeležite in da na njem tudi aktivno sodelujete s predstavitvijo lastne
pedagoške prakse (neobvezno). V kolikor se odločite za predstavitev, povzetek z naslovom,
podatki o avtorju/avtorjih in besedilom v obsegu do 250 besed pošljite najkasneje do 10. 9. 2013
na e-naslov: crsn@pef.uni-lj.si s pripisom »Nadarjeni MaRaTe 2013«.

Za udeležbo se je potrebno prijaviti do 10. 9. 2013 oz. do zasedbe prostih mest (število
udeležencev v delavnicah je omejeno). Prijavite se preko spletne strani
http://mojaanketa.si/anketa/348264102/1/. Prijava je veljavna ob plačani kotizaciji v višini 35
EUR. Študenti, nezaposleni in upokojeni so oproščeni kotizacije. V kotizacijo je vključena
pogostitev med odmori in seminarsko gradivo. Kotizacijo poravnate na račun TRR SI56 0110 0603
0706 731 (sklic SI00 291254) oz. nam pošljite podatke za izdajo računa po e-pošti ali na naslov
CRSN, Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.
Več informacij o programu in izvajalcih bo na voljo v začetku septembra.
Za dodatne informacije smo na razpolago na e-naslovu crsn@pef.uni-lj.si in po telefonu 01
5892353 (Mira Metljak).
Programski odbor posveta:
Dr. Boštjan Kuzman (matematika), bostjan.kuzman@pef.uni-lj.si
Dr. Irena Nančovska Šerbec (računalništvo), irena.nancovska@pef.uni-lj.si
Dr. Slavko Kocijančič (tehnika), slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si
dr. Mojca Juriševič (predstojnica CRSN)

