Slovenska Bistrica, 20. 1. 2015
VIKEND USTVARJALNOSTI na SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA
27. in 28. februar 2015
Draga devetošolka, dragi devetošolec!
Imaš idejo, zaradi katere ne moreš spati? Pa si predstavljaš, kaj vse bi se lahko iz nje
razvilo? Že vidiš, kako bi se prijatelji, starši in učitelji čudili?
Ali pa se ti zdi, da nimaš nobenih pravih idej in zato raje o njih ne govoriš?
V obeh primerih si prava oseba za Vikend ustvarjalnosti, kjer bomo ustvarili idealne pogoje
za »idejevanje«. Skupaj bomo na šoli preživeli popoldan, večer in (pazi!) tudi noč. Znano je,
da se prave ideje rojevajo, ko se stemni . Ustvarjali bomo nove vezi, viharili, izmenjevali
zamisli, zagovarjali svoje ideje, jih razvijali … Pridruži se nam!
Kdaj? V petek, 27. 2. 2015, od 16. ure dalje do sobote, 28. 2. 2015, do 15. ure.
Kje? Na Srednji šoli Slovenska Bistrica.

Spoštovani starši!
Osnovni namen Vikenda ustvarjalnosti je devetošolcem na aktiven in sproščen način
približati srednjo šolo ter povezati mlade različnih starosti z njihovimi idejami, izkušnjami in
znanji.
Delavnice bodo zasnovane na različnih skupinsko-dinamičnih izzivih in spodbudah za
izražanje želja, idej, ustvarjalnosti in podjetnosti otrok.
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Zanimivo, zabavno in kreativno delo bo temeljilo na druženju, timskem delu in premagovanju
raznih ovir (strah, trema, nastopanje, iskanje kompromisov v skupini, izražanje in realizacija
zamisli, podjetniško razmišljanje itd.).
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Program dogodka
Petek, 27. februarja 2015
16.00: prihod in namestitev
16.30: spoznavne igre in razdelitev v skupine
17.15: podjetniški izzivi (dinamično delo v skupinah)
20.00: večerja
21.00: lastnosti uspešnih mladostnikov/podjetnikov (motivacijsko predavanje)
22.00: vodena večerna aktivnost (iskanje zanimivih idej, družabne aktivnosti …)
24.00: spanje
Sobota, 28. februarja 2015
9.00: zajtrk
9.30: družabna igra za prebujanje
9.45: razdelitev v delovne skupine
10.00: razvijanje idej s projektnim delom
11.30: topla malica/kosilo
12.30: priprava predstavitev
13.30: predstavitve zamisli (pred komisijo, starši, prijatelji, mediji)
15.00: zaključek in razglasitev rezultatov.
Pri izvedbi delavnic bodo sodelovali zunanji mentorji društva Ustvarjalnik, s katerim že dve
leti uspešno sodelujemo, ter učitelji in dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica.
Dejavnosti bodo potekale v prostorih šole in v mestu Slovenska Bistrica.
Hrana (večerja, zajtrk in kosilo) je organizirana v šoli. Udeleženci, učenci, dijaki in učitelji
bodo prenočili v športni dvorani srednje šole. Udeležba na Ustvarjalnem vikendu je za
udeležence brezplačna.
Udeleženci potrebujejo za bivanje športno opremo, topla oblačila, toaletne potrebščine in
copate. Blazine za spanje so na voljo na šoli.
Prosimo, da v prijavo vnesete morebitne posebnosti vašega mladostnika/mladostnice:
omejitve pri prehrani (dieta) ter morebitne zdravstvene posebnosti.
Za dodatne informacije sta na voljo Barbara Korošec (barbara.korosec@sssb.si, 040 374
670) in Iva Pučnik Ozimič (iva.pucnik@sssb.si, 041 339 938).

Vabimo Vas, da svojega otroka prijavite in pripeljete na te delavnice ter se nam
naslednji dan (v soboto) pridružite na zaključnem delu ob 13.30.
Prilagamo tudi prijavnico in soglasje za udeležbo.
Potrudili se bomo, da bo Vaš otrok med nami varen in da se bo dobro počutil.
S spoštovanjem Vas pozdravljamo.
Tim za razvoj podjetnosti na SŠSB:
Barbara Korošec, prof.

Mag. Iva Pučnik Ozimič,
ravnateljica

Priloga: prijavnica in soglasje staršev oziroma skrbnikov.
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