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Spoštovani starši!
V ČETRTEK, 14. 11. 2019, ob 18.30 Vas vabimo v avlo OŠ Trzin na predavanje Jane Pertot
Tomažič z naslovom

Učinkovito učenje in pomnjenje
»Vse življenje se učimo, nihče pa nas ni naučil, kako se učiti.«

O predavanju
Učenja se velikokrat lotevamo na popolnoma napačen način in to je razlog, da kljub temu da
učenju posvetimo veliko časa, nismo dovolj uspešni.
Najnovejša dognanja nevrologije in psihologije učenja kažejo, da so do sedaj priporočeni načini
učenja pogosto popolnoma napačni in se ne ujemajo s tem, kako delujejo naši možgani. Medtem
ko je pri manjši količini gradiva še možno dosegati dobre učne rezultate z načini učenja, ki niso v
skladu z delovanjem naših možganov, je ob večji količini znanja to vedno težje.
Na predavanju bomo predstavili principe in zakonitosti učinkovitega učenja. V prvem delu bomo
spoznali različne učne tipe ter načine učenja, ki jim najbolj ustrezajo. V drugem delu pa bomo
predstavili, pod kakšnimi pogoji prihaja v naših možganih do hitrega in učinkovitega formiranja
dolgoročnih spominov ter sisteme učenja, ki najbolj ustrezajo procesom, ki se odvijajo med
nevroni. Starši bodo dobili konkretna navodila, kako pomagati otrokom strukturirati učenje, da
bodo dosegli boljše rezultate v krajšem času. Na koncu predavanja bodo dobili tudi nekaj
praktičnih nasvetov, kako premagati tremo pred ocenjevanjem.
O predavateljici
Jana Pertot Tomažič je prof. slovenščine in uni. dipl. literarna komparativistka, obenem se
izobražuje na področju nevrolingvističnega programiranja, kjer je pridobila naziv NLP Trener in
NLP Coach Praktik. Kot recenzentka, predavateljica in moderatorka aktivno sodeluje na različnih
mednarodnih konferencah. Za šole pripravlja in vodi delavnice na temo uspešnega učenja,
poučevanja in komunikacije z vidika NLP ter uporabe čuječnosti v šoli.
Že 15 let poučuje slovenščino in retoriko na osnovni šoli. V svoj pouk vključuje različne NLP
pristope in raznovrstne inovativne metode, ki spodbujajo ustvarjalnost, motivirajo in razvijajo
različne kognitivne sposobnosti. V novih generacijah otrok išče izzive in priložnosti za
profesionalni in osebni razvoj.

Veselimo se druženja z vami!
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