Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду
Professor Emeritus Association of University of Novi Sad

Поштовани,

Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Ректоратом Универзитета,
у оквиру активности пројекта „Развој савремених курикулума у високом образовању“
подржаног од Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку
делатност, организује предавање еминентног госта Карла Ројла, међународног стручњака у
области иновативног приступа учењу и развоју креативности са Универзитета Вулверхемптон
(Karl Royle, Head of Innovation, Creativity and Development - Institute of Education, Faculty of
Education Health and Wellbeing, University of Wolverhampton), о новим приступима учењу и
припреми курикулума у пост-дигиталном свету:
Learning to be Human - Education in the Post Digital World
Датум и време: Четвртак, 7. фебруар, 12:00 часова
Место: Амфитеатар Ректората, ул. Др Зорана Ђинђића 1
Модератори предавања:

академик проф. емеритус др Теодор Атанацковић
проф. емеритус др Радмила Маринковић-Недучин
проф. емеритус др Мирјана Војиновић Милорадов
проф. др Сања Подунавац-Кузмановић, проректор УНС-а

У области образовања већ се превазилази савремени дигитални циклус заснован на
свеприсутним информационим технологијама, уз потребу успостављања широког дијалога о
новим приступима учењу и стицању потребних вештина у пост-дигиталној ери. На основу
полазне дефиниције контекста пост-дигиталног доба, излагање афирмише приступе
педагошком раду који отварају додатни простор за дијалог, садржаје оријентисане на
решавање проблема, интерактивни рад и самоорганизовање учесника у образовном процесу, у
којима дигиталне технологије омогућавају повезивање локалног са глобалним окружењем.
Иновативни приступи студијским програмима и континуална евалуација наставне праксе
усмерени су на подстицање активног учешћа у процесу учења и у дизајну курикулума.
Карл Ројл је водећи стручњак у области иновација, креативности и развојних истраживања на
Институту за образовање Универзитета Вулверхемптон, на коме је ангажован у наставним и
истраживачким активностима, у развојним пројектима и у консултативном раду, посебно у
обуци
и
евалуацији
пројеката
на
националном
и
међународном
нивоу
(http://educationobservatory.co.uk). Руководилац је иновативног студијског програма „Учење у
дигиталном добу“, као и специјалиста у области развоја нових стратегија и праксе усмерене на
активну партиципацију учесника у образовном процесу на свим нивоима. Трансфер знања
између универзитета и привреде и развој кључних компетенција предузећа уз примену
дигиталних алата, као и запошљивост студената су битна подручја интересовања и деловања
уваженог госта. Професор Карл Ројл је стекао изузетно богата и вредна међународна искуства
кроз бројне пројекте реализоване са различитим партнерима, укључујући и искуства у
образовном простору Србије.
Дугогодишњи истраживачки рад, изузетна међународна репутација, постигнути резултати и
искуства стечена у светским размерама чини професора Карла Ројла изузетним саговорником у
области развоја пост-дигиталног образовања на свим нивоима.
Са посебним поштовањем,
За Председништво КПЕ УНС,

Професор емеритус др Радмила Маринковић-Недучин
Професор емеритус др Мирјана Војиновић Милорадов

