NOVO! ZANIMIVO! IZBOLJŠA ŠPLOŠNI
RAZVOJ IN ZNANJE OTROKA! DRUGAČNO!
Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!
V šolskem letu 2015/16 se bo v Gimnaziji Ptuj odvijala Mini univerza
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za otroke (MUF) od 3. do 9.
razreda. K sodelovanju so povabljeni tudi učenci naše šole.
Na MUF-u učenci v treh različnih programih vstopajo v svet znanosti, in sicer tako, da
štirinajstkrat v šolskem letu pridejo na Gimnazijo Ptuj in poslušajo predavanje. Pri tem imajo
svoj indeks (z imenom LEGI) in v njem zbirajo podpise predavateljev. Predavanja, ki jih
otroci obiskujejo, pokrivajo najrazličnejša področja znanosti: medicina, fizika, tehnika,
biologija, sociologija, psihologija, … in predavatelji predavajo primerno starosti otrok.
Na šolah kjer se že izvaja MUF se je pokazalo:
 da MUF najbolj vpliva na razvoj široke razgledanosti otrok,
 razvija raznolike interese in dar opazovanja,
 razvija ustvarjalnost,
 razvija logično razmišljanje,
 uri sposobnost hitrega učenja z razumevanjem in zastavljanje visokih ciljev,
 vzpostavlja tako učno okolje, ki daje otroku čustveno varnost in intelektualne
izzive,
 vsebine nudijo (tudi) razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov ter so
dovolj raznolike, da ne pripeljejo do dolgočasenja,
 spodbujajo radovednost otroka, ki je posledično sposoben uporabljati nova
spoznanja, znanja in pojme v vsakdanjem življenju,
 da je otrok sposoben razumeti vsebine, ki (večinoma) presegajo nacionalne učne
načrte,
 da je otrok sposoben reševati probleme različnih zahtevnostnih stopenj ter iz
spomina priklicati različne podatke.

MUF-ove aktivnosti, razen medgeneracijskih delavnic, potekajo v obliki predavanj, so
učenci slušatelji, predvsem aktivni poslušalci.
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Kolikšna je šolnina?
Šolnina znaša za vsakega otroka 60 € za celotno šolsko leto ali 4.30 € na eno predavnaje.
Šolnina se plača v enkratnem znesku.
Vpis poteka na http://www.muf.si/ Na tej spletni strani si lahko ogledate tudi programe in
predstavitve predavateljev. Prav tako je na tej spletni strani že možna prijava za PTUJ.
Kako potekajo prijave?
V kolikor menite, da bi vaši otroci v svoje življenje in delo vnesti tudi nekoliko drugačne
vsebine in oblike dela, se oglasite glede prijave na šoli pri svetovalni delavki ge. Aniti
Peklar Selinšek ali pa sami izpolnite prijavnico na omenjeni spletni strani in nas o tem
obvestite. Glede na število prijavljenih se bomo dogoorili o sami organizaciji.

SEZNAM PREDAVANJ IN PREDAVATELJEV, KI SE BODO IZVAJALA V OKVIRU MUF 2
V GIMNAZIJI PTUJ V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

NASLOV PREDAVANJA

PREDAVATELJ

Merimo zemljo. Ampak ne z metrom!

Prof.ddr. Ana Vovk Korže, FF UM

Resnice in laži o prikritih reklamah v medijih

Dr. Tina Tomažič, FERI UM

Telo - obešalnik za modne muhe?

Dr. Jerneja Herzog, PeF UM

V vesolju nismo sami!

Doc.dr. Robert Repnik, FNM UM

Zakaj z babico ne marava Justina Biberja?

Doc.dr. Andrej Naterer, FF UM

Ali bo Bog kmalu umrl?... In zakaj ne?

Doc.dr. Miran Lavrič, FF UM

Ko te strese stres?

Doc.dr. Sara Tement, FF UM

Zakaj beremo knjige?

Prof.dr. Dragica Haramija, PeF UM

Skrito in nevidno

Branko Bakan, FNM UM

Sing, dance, speak!
Kako so se politiki spopadli s stoli, noži in
revolverji...

Prof.dr. Victor Kennedy, Amy Kennedy, FF
UM
Doc.dr. Jure Gašparič, FF UM

Koliko fizike znajo živali?

Doc.dr. Marko Gosak, FNM UM

Kako vem, da lažeš?

Prof.dr. Peter Umek, FVV UM

Zakaj se kolesa vrtijo nazaj, ko se avto pelje naprej?

Izr.prof.dr. Peter Podbreznik, FG UM
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