Izvedbo delavnic so s svojimi donacijami podprli

AMBASADORJI ZNANJA

SOBOTA JE DAN ZA ZNANJE!

DELAVNICE ZA UČENCE
7., 8. in 9. razredov

v šolskem letu 2017/18
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Draga učenka/Dragi učenec!
Gimnazija Jurija Vege je v aprilu 2016 postala Evropska točka za nadarjene in tako vstopila v mednarodno
mrežo organizacij, ki na različne načine pomagajo mladim razviti in/ali šele prepoznati svoje talente in močna
področja.
Ta laskavi naslov nas je spodbudil, da vam v letošnjem
šolskem letu prvič ponudimo šest zelo različnih sobotnih delavnic, ki jih bodo vodili naši učitelji. Tako boste
na drugačen in zanimiv način pridobivali nova znanja in
spretnosti.
Delavnice bodo potekale v prostorih Gimnazije Jurija
Vege, vsak udeleženec delavnice bo prejel potrebno
gradivo, malico, na koncu pa potrdilo o udeležbi in
majhno pozornost. Ponudba delavnic je pestra in prepričani smo, da boš našel/našla nekaj zase.

Prijave na izbrano delavnico
pošljite na:
jasmina.velikanje@gmail.com
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najkasneje 5 delovnih dni pred
datumom izvedbe delavnice.
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DELAVNICA ZA SKEČ
Skeči so zagotovilo za smeh in zabavo! Skupina za skeč, bolje poznani kot Uni tisti tam bodo skupaj
z mentorjem pripravili delavnico gledališke improvizacije.
Priložnost, da se tudi vi urite v improvizaciji najrazličnejših situacij.
V sproščenem vzdušju boste razvijali veščino nastopanja in
odzivanja na različne situacije.
DATUM: 3. 3. 2018
TRAJANJE: 4 šolske ure
VELIKOST SKUPINE: največ 16 učencev

MINIMUN
Ste se kdaj spraševali, kako
zasedajo diplomati velikih mednarodnih
organizacij? Zdaj imate priložnost, da se postavite v
vlogo diplomata izbrane države in na ta način (so)oblikujete
resolucijo v določenem or ganu OZN, npr. WHO, FAO, UNICEF.
Preizkušali se boste v spretnosti debatiranja in argumentiranja,
skupinskega dela, analizirali boste svetovne dogodke in razmišljali
kritično.

PLINOLOGIJA
ali kemijsko fizikalna eksperimentalnica
Le kaj sta fizika in kemija brez pravih poskusov! Tokrat
boste imeli priložnost eksperimentirati s plini, pridobivali
boste življenjsko pomemben element kisik, prav tako vodik in
ogljikov dioksid. Tudi zanimivih poskusov z dušikom ne bo manjkalo.
Na zanimiv in praktičen način boste spoznavali lastnosti plinov in se
hkrati naučili varnega eksperimentiranja.
DATUM: 25. 11. 2017
TRAJANJE: 4 šolske ure
VELIKOST SKUPINE: največ 16 učencev

NAJ BO SOBOTA DAN ZA ZNANJE.
VABJEN I!

DATUM: 21. 10. 2017
TRAJANJE: 6 šolskih ur
VELIKOST SKUPINE: 8 – 28 učencev

SO DIFFERENT AND YET
ALIKE
Angleščina je veliko več kot le učenje slovničnih pravil.
Na zanimiv način boste spoznavali drugačnost, razmišljali in
se pogovarjali o kulturnih raznolikostih in podobnostih med nami.
Skozi delavnico boste razvijali veščino komunikacije v tujem
jeziku, razširili znanje besedišča, priložnost pa bo tudi za
enostavno, a zabavno kreativno ustvarjanje.
DATUM: 21. 4. 2018
TRAJANJE: 4 šolske ure
VELIKOST SKUPINE: največ 16 učencev

COOL JE BITI TEHNIK
Sklop dveh delavnic za vse, ki vas zanima
tehnika. Najprej boste s pomočjo računalniškega programa načrtovali izdelke in jih nato sami izdelali v delavnici.
V drugi delavnici pa boste dobili osnovna znanja o električnih
tokokrogih pri reševanju konkretnih praktičnih nalog. Pridobili boste
uporabna tehniška znanja in veščine za vsakdanje življenje. Morda
pa se navdušite za tehnični poklic in bo tako odločitev o izbiri polica
lažja.
DATUM: 6. 1. 2018
TRAJANJE: 4 šolske ure
VELIKOST SKUPINE: 6 - 8 učencev
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ZA LEPOTO IN ZDRAVJE
Poskrbeli bomo za ZDRAV DUH V ZDRAVEM
TELESU. Sami boste izdelali kreme za nego obraza in
se naučili sproščanja napetosti z različnimi sprostitvenimi
tehnikami. Seznanili se boste s praktičnim delom v laboratoriju in
preko izkustva boste uvideli, kako pomembno je za naše zdravje
ravnovesje med notranjo in zunanjo lepoto.
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU.
DATUM: 19. 5. 2018
TRAJANJE: 4 šolske ure
VELIKOST SKUPINE: največ 16 učencev

