Izvajalci
Matevž Malej je matematik
in učitelj različnih športnih
disciplin. Svojo stroko
vključuje v vse aspekte
svojega življenja. Z ženo
Alenko Malej, profesorico
matematike, sta aktivna pri
prenosu znanosti na mlade
in sodelujeta pri organizaciji
robotskih tekmovanj.

Ta teden bo prežet z umetnostjo
in glasbo, ki jo bosta vodila naš
dolgoletni mentor violinist,
komponist in arhitekt
Vlado Batista ter ljudski
glasbenik Marino Kranjac.
Pri fotografiji bo z nami
Marjan
Krebelj.
Ob športu, plavanju, lokostrelstvu,
ribištvu bosta
z nami
sodelovala naša dolgoletna
športna učitelja
Klemen Božič in
Aleks Dolinšek.
Svoja praktična znanja bo na otroke
igrivo prenašal tudi srbski znanstvenik
Ranko Rajović, zdravnik s področja
interne medicine in nevrofiziologije,
aktivni član svetovne organizacije
Mensa in avtor programa NTC-učenje,
ki temelji na prenosu znanj iz nevrofiziologije na področje
izobraževanja in ima za cilj spodbujati razvoj otrok.
Koordinatorka programa: Marija Mahne Male

Znanosti in umetnosti se ne učimo
samo iz knjig, lahko ju tudi

SAMI POČNEMO!

RAZISKOVALNI IN
UMETNIŠKI TEDEN
za učence od 12 do 15 let
od 16. do 21. septembra 2014
DEBELI RTIČ

Informacije in prijave:

UMMI
zavod za izobraževanje
e Koper
Sončna ulica 17, p. p. 838, 6103 Koper
tel/fax: 05 62 88 620
gsm: 031 316 221
email: marija_ksenija@t-2.net
Prijavnico dobite na www.ummi.net

e
20-letne izkušnjmi
dela z nadarjeni

ORGANIZIRAMO
pester program in motivirajoče okolje, v katerem lahko
otroci prek izzivov in skupinskega dela na zabaven način
izpopolnjujejo ter ustvarjalno uporabijo svoje znanje,
povečajo svoje sposobnosti in razvijajo širok spekter veščin.
Naravoslovje in tehnika
Namen programa je ponuditi poučne in praktične vsebine,
ki otrokom miselno naravnanost usmerjajo k reševanju
problemov. Osnovne teme so robotika
ka iin mehanizmi, ki
veljajo za priljubljen in učinkovit način osvajanja
osv
naravoslovno-matematičnega,
ga, logičnega in tehniškega
načina razmišljanja. Aktivnosti
osredotočajo
vnosti programa se os
na programiranje, sestavljanje
eksperimentiranje,
stavljanje modelov, eksperim
medsebojno komuniciranje
realnega
municiranje in reševanje nalog iz re
sveta.
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Glasba in umetnost
Z otroki bomo skupaj raziskovali zvoke narave. S skupinskim igranjem bomo ustvarjali glasbo s telesom, otroci
bodo spoznali istrska glasbila in izdelovali tudi posebne
piščali »nunalce«. Dneve nam bosta popestrila slikarstvo in
fotografija.
Športne aktivnosti
Mladinsko letovišče na Debelem Rtiču ponuja čudovito
okolje za izvajanje različnih športnih aktivnosti v naravi.
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nastanitev v Hotelu BOR**
Zdravilišče Debeli Rtič, Ankaran

Cilj našega dela ni faktografsko
f
znanje,

ampak DOŽIVLJANJE narave in umetnosti.
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