
Tabor za nadarjene

LJUBLJANA 2018

„Več od lajfa“
https://www.youtube.com/watch?v=VEgWLZDCRMA

https://www.youtube.com/watch?v=VEgWLZDCRMA


KJE: Ljubljana, hostel Vila Veselova

KDAJ: 25. – 27. maj, 2018

KDO: 24 identificiranih nadarjenih učencev
4 spremljevalke

KAKO: vlak (MB – LJ in nazaj)



Kompetence sodobne šole:

- sporazumevanje v maternem jeziku,

- sporazumevanje v tujih jezikih,

- matematične, naravoslovne kompetence,

- digitalna pismenost,

- učenje učenja,

- socialne in državljanske kompetence,

- samoiniciativnost in podjetnost in

- kulturna zavest in izražanja.



Dejavniki ključnih kompetenc:

- kritično mišljenje,

- ustvarjalnost,

- dajanje pobud,

- reševanje problemov,

- ocena tveganja,

- sprejemanje odločitev in

- konstruktivno obvladovanje čustev.



Potrebujemo:

- osebno izkaznico, 

- zdravstveno izkaznico,

- potrebščine za delo (pisala, barvice),

- hrano in osvežilno pijačo za petek (kosilo ob 15.30 uri),

- nekaj denarja za pijačo ob obrokih,

- fotoaparat po dogovoru s starši.



Petek, 25. 5. 2013 

6.30 – zbor pred lokomotivo in vstop na vlak
6.50 – odhod iz Maribora in delo na vlaku
9.20 – prihod v Ljubljano
9.30 – organizacija prevoza prtljage v hostel

10.30 – Inštitut Jožef Štefan (delavnice Snov, robotika)
13.00 – malica iz  nahrbtnika

14.00 – obisk Parlamenta in Državnega zbora RS 
(osebna izkaznica)

15.30 – kosilo v Emonski kleti
17.00 – namestitev v hostlu

19.00 – večerja v Emonski kleti
20.30 – muzej Iluzij
22.00 – prihod v hostel



Sobota, 24. 5. 2013 

7.00 – zbujanje, zbor pred hostlom in jutranja telovadba
8.00 – zajtrk

9.00 – delavnica Igriva arhitektura (gradnja mostu, Plečnikova 
Ljubljana)
13.00 – kosilo v Emonski kleti

15.00 – Slovenski gledališki inštitut (delavnica Gledališki detektivi)
17.30 – AGRFT, Drama (delavnica z režiserjem in igralcem)
19.00 – večerja v restavraciji Druga violina

20.00 – obisk gradu in večer ob Ljubljanici
22.00 – vrnitev v hostel



Nedelja, 26. 5. 2013 

7.00 – zbujanje, pakiranje, zbor pred hostlom in jutranja 
telovadba
8.00 – zajtrk
10.00 – orientacija po mestu (delo v skupinah)  - v primeru dežja 
obiščemo Prirodoslovni muzej 

14.00 – kosilo v Emonski kleti
15.00 – odhod v hostel, priprava na odhod

17.00 – prihod na železniško postajo
17.25 – odhod vlaka (samoevalvacija in evalvacija tabora, 
načrtovanje lastnega  dela, kreiranje naslovov za raziskovalne 
naloge)

19.48 – prihod v Maribor



Mentorice:

Ksenija Popošek

Andreja Lorenci

Stanka Smojver

Andreja Simić




