PROJEKT VOLIM UČITI

4. KONFERENCIJA ZA
VELIKE I MALE
"Oni su mali, ali su veliki, hoću reći,
nisu više mali, ali su dosta veliki da
ne budu mali."
- Hrvoje Hitrec
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LOVORKA CESAREC BAN
Profesorica engleskog i španjolskog
jezika i književnosti koja voli učiti. Od
kada je upoznala rad Jespera Juula,
danskog obiteljskog terapeuta,
aktivno prati seminare i predavanja
Familylab Hrvatska te trenutno
pohađa trening trenera za voditelje
inspirativnih seminara. Majka je
dvoje djece koja joj svakodnevno
omogućuju kontinuirano učenje na
polju roditeljstva.

STJEPAN KRAJČEK
Učitelj razredne nastave s pojačanim
programom iz predmeta
Informatike.
Diplomirao na Učiteljskom fakultetu
u Osijeku. Vanjski suradnik Školske
knjige na izradi dodatnih digitalnih
materijala za razrednu nastavu. U
svom radu voli kombinirati stare
provjerene metode rada s novim
metodama koje nam donosi
tehnologija te na taj način približiti
nastavni sadržaj novim generacijama
učenika.
MARINA LOVRIĆ
Stručni suradnik edukacijski
rehabilitator u OŠ Augusta Šenoe.
Diplomirala pri Edukacijsko
rehabilitacijskom fakultetu na smjeru
inkluzivna edukacija i rehabilitacija.
Temeljni aspekt njenog rada je
poučavanje i što uspješnije uključivanje
djece i mladih s poteškoćama u razvoju
ili učenju u sve dijelove svakodnevnog
života, s naglaskom na odgoj i
osnovnoškolsko obrazovanje. Paralelno
radi s učiteljima i roditeljima koji su
neodvojivi dio djetetova cjelokupnog i
uspješnog razvitka.

PREDAVAČI

"Znanje se množi
dijeljenjem."
nepoznati autor

DICTA CENTAR ZA JEZIKE
Dicta centar za jezike u svom radu
koristi suvremene metode podučavanja.
Profesionalan pristup profesora, stalno
usavršavanje te fleksibilnost koju pokazuju u
pristupu s polaznicima i njihovim potrebama,
dovode do učinkovitog korištenja stranog jezika
u svakodnevnim životu. Dicta je jedan od
licenciranih centara za Brainobrain u Zagrebu.

MIRNA FAJDETIĆ
Diplomirani kineziolog, bivša atletičarka,
dugogodišnji instruktor grupnih programa,
stalni predavač na Fitnes učilištu... Jednom
rječju- sportašica u svim segmentima
svakodnevnog života. Trenutno radi kao
nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture u
II.gimnaziji, a glavna misija joj je svoje učenike i
vlastitu djecu ‘navući’ na tjelesnu aktivnost te
naučiti uživati u njoj.
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INTERAKTIVNA PREDAVANJA I RADIONICE

UTJECAJ TJELESNOG VJEŽBANJA NA MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH /
interaktivno predavanje za roditelje - Mirna Fajdetić
Da svakodnevna tjelesna aktivnost pozitivno utječe na zdravstveno- motorički status pojedinca znaju već i djeca
u vrtiću. Bazirana na knjizi ‘Spark’ John J.Ratey-a i Eric Hagerman-a, ova radionica bavi se utjecajem tjelesnog
vježbanja na cjelokupno mentalno zdravlje pojedinca, s posebnim naglaskom na razvoj kognitivnih sposobnosti.
Dođite , uživajte i naučite zapaliti tu iskru...

KAKO OMOGUĆITI RAZVOJ SAMOSVIJESTI KOD DJECE? / interaktivno predavanje za
roditelje - Lovorka Cesarec Ban
Ovo inspirativno predavanje Familylab-a je uvod u pojmove samosvijest i samopouzdanje za roditelj djece od 013 godina. Ako niste sigurni kako se razvija samosvijest vašeg djeteta i kako vaša samosvijest utječe na vaše
dijete, ovo predavanje daje uvid u jasne razlike između ovih pojmova.

TEHNOLOGIJA I DIGITALNI ALATI KAO POMOĆ U UČENJU / interaktivno predavanje za roditelje Stjepan Krajček
Svi smo svjesni utjecaja tehnologije na današnji život, a posebice na živote djece i mladih. Iako se u njihovoj dobi tehnologija
najčešće upotrebljava u vidu zabave, moguće ju je usmjeriti, približiti i obrazovnim sadržajima. Korištenjem raznih online
dostupnih alata moguće je organizirati svoje učenje, pomoći si te pojednostaviti učenje. A što je najbolje, tako napravljene
sadržaje moguće je dijeliti s drugima te na taj način doprinijeti širenju pozitivnog stava prema učenju.

UTJECAJ MEDIJA NA RAZVOJ DJETETA / interaktivno predavanje za roditelje - Marina Lovrić
Djeca današnjice modele za razvoj vrijednosti i uvjerenja ne nalaze samo u obiteljima i drugim bliskim osobama, poput
prijatelja i učitelja, nego i kroz različite medijske sadržaje. Mediji utječu i oblikuju živote djece nudeći im naizgled
neograničene mogućnosti učenja, zabave, druženja, prilika i novih iskustava. Međutim, te iste prilike i prednosti donose
određene rizike i stvaraju više zahtjeva, izazova i poteškoća s kojima se djeca u suvremenom odrastanju suočavaju i kojima
su vrlo često preplavljena. Pokušat ćemo objasniti utjecaj medija i digitalizacije na razvoj djeteta, te kako podržati razvoj
medijske pismenosti.

NAUČITE STRANE JEZIKE KROZ IGRU I MOBILNE APLIKACIJE / interaktivne radionice za učenike od
1.-6. razreda - Dicta centar za jezike
Na radionicama Dicta centra pokazat ćemo vam kako na zabavan i moderan način učiti engleski jezik uz pomoć mobilnih
aplikacija, ali i njemački uz zanimljive pokuse. Zajedno ćemo pogledati filmiće naših polaznika na YouTube kanalu Dicta
centra te uvježbati igrokaz na francuskom jeziku. Igrat ćemo se tipičnih španjolskih igara na igralištu. Naučit ćemo računati
na abakusu na radionicama Brainobrain. Dođite, učite i zabavite se s nama!

NAPOMENA: djeca koja posjeduju mobitele, neka ih ponesu sa sobom (nije uvjet jer mogu raditi i u
parovima).
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RASPORED

Interaktivna predavanja za odrasle
9:00 - 9:45

Mirna Fajdetić: Utjecaj tjelesnog vježbanja na mentalno zdravlje djece i mladih

9:55 - 10:40

Lovorka Cesarec Ban: Kako omogućiti razvoj samosvjesti kod djece

10:40 - 11:20 Pauza za kavu i užinu
11:20 - 12:05

Stjepan Krajček: Tehnologija i digitalni alati kao pomoć pri učenju

12:15- 13:00

Marina Lovrić: Utjecaj medija na razvoj djeteta

Interaktivne radionice za djecu
9:00 - 13:00 Dicta centar za jezike: Radionice za učenike od 1.-6. razreda

NAPOMENA: djeca koja posjeduju mobitele, neka ih ponesu sa sobom (nije uvjet jer mogu raditi i u
parovima).

INFO I PRIJAVE
Datum: 28.03.2019. (subota)
Mjesto: Osnovna škola Augusta Šenoe, Selska cesta 95 (ulična zgrada razredne nastave)
ULAZ JE BESPLATAN UZ OBAVEZNU PRIJAVU!
Prijave na mail volim.uciti@cex.hr uz obavezne podatke:
IME I PREZIME, BROJ MOBITELA - za odrasle
IME I PREZIME, RAZRED - za učenike
Prijaviti se možete do 26.03.2020. (četvrtak). Broj prijava je ograničen!

O PROJEKTU VOLIM UČITI
Projekt Volim učiti namijenjen je roditeljima, učiteljima i djeci u svrhu ostvarenja svima nam
najvažnijeg cilja – da djeca zavole školu i učenje.
Kroz zanimljiva predavanja i svrsishodne radionice naših iskusnih predavača, koji svoje znanje i
alate već dugi niz godina primjenjuju u svakodnevnom radu s djecom, sigurni smo da ćemo prvi
korak u ostvarenju tog cilja i napraviti.

