Poletna šola
klasičnih jezikov 2019
Epidaver-Navplio-Arkadija
Od 22. do 30. junija 2019

Poletna šola
klasičnih jezikov 2019
Epidaver – Navplio - Arkadija
Od 22. do 30. junija 2019

Poletno šolo organizira Društvo za antične in humanistične
študije (DAHŠ) Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za klasično
filologijo ter Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani. Namenjena je dijakom splošnih in klasičnih
gimnazij iz Slovenije in zamejstva, ki jih zanimata latinski in grški
jezik in kultura, ter njihovim profesorjem.

STROKOVNI

SVET

Alenka Cedilnik, Univerza v Ljubljani
Andreja Inkret, Univerza v Ljubljani
Jerneja Kavčič, Univerza v Ljubljani
Marko Marinčič, Univerza v Ljubljani
David Movrin, Univerza v Ljubljani
Gregor Pobežin, Univerza na Primorskem/ZRC SAZU
Brane Senegačnik, Univerza v Ljubljani
Boris Šinigoj, Glasbena šola Ljubljana Vič Rudnik
Sonja Weiss, Univerza v Ljubljani
Polonca Zupančič, Škofijska gimnazija Vipava
Letošnja poletna šola klasičnih jezikov se bo – tako kot lanska –
osredotočila na Peloponez. Bivali bomo v kraju Iria med
Navpliom, prvo prestolnico moderne grške države, in antičnim
Epidavrom. Od tod se bomo podali na oglede arheoloških
najdišč in muzejev v Mikenah, Epidavru, Navpliu in v gorski
Arkadiji, kjer bomo med drugim v Vasah, na nadmorski višini
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1130 m, imeli priložnost videti enega najbolje ohranjenih
antičnih svetišč. Poletna šola se bo zaključila z ogledom
predstave Oresteja v antičnem gledališču v Epidavru, kjer se
vsako leto konec junija pričenja gledališki festival
(greekfestival.gr; predstave praviloma spremlja angleški
prevod). Osrednji del poletne šole bo potekal v obmorskem
hotelu Junior v Irii (www.juniorhotel.gr). Dijaki se bodo na
poletni šoli učili – po lastni izbiri – latinskega, starogrškega ali
novogrškega jezika. Poleg jezikovnega pouka, predavanj in
vodenih ogledov bodo organizirane naslednje ustvarjalne
dejavnosti:
- šola pesniške interpretacije z Branetom Senegačnikom
- glasbena delavnica in »frontisterion« z Borisom
Šinigojem
- slikarska, mitološka, jezikoslovna, digitalna in arheološka
delavnica, s profesorji in raziskovalci klasičnih jezikov,
književnosti in kulture z Univerze v Ljubljani ter s
klasičnih in splošnih gimnazij
Profesorjem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo Filozofska
fakulteta UL izdala potrdilo v skladu z zadnjim odstavkom 19.
člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju.
Prijavnica, podatki o stroških in pogojih plačila ter o
izbirnem postopku se nahajajo na zadnjih dveh
straneh programa .
Prijave zbiramo do vključno 10 . marca 2019.

PROGRAM*
Sobota, 22. junija
5.00
6.00
popoldne
zvečer

Odhod iz Ljubljane z avtobusom
(s parkirišča Dolgi most) proti Anconi
Odhod s Fernetičev
Vkrcanje na ladjo proti Patrasu
Spoznavni večer in antični kviz

* Program se utegne spremeniti zaradi vremenskih razmer ali drugih nepredvidljivih okoliščin.
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Nedelja, 23. junija (dan na ladji)
dopoldne
popoldne
pozno popoldne

Jezikovni pouk (po skupinah)
Prihod v Patras
Prihod v hotel Junior v Irii / večerja /
ustvarjalne delavnice: uvod

Ponedeljek, 24. junija
08.00-09.00
09.00-10.00
10.10-10.55
11.00-11.45
11.45-12.00
12.00-13.30
13.30-15.30
15.30-17.00
17.00-19.30
19.30

Zajtrk
Ustvarjalne delavnice (delo po skupinah)
Jezikovni pouk (delo po skupinah)
Jezikovni pouk (delo po skupinah)
Odmor
Predavanje: Antične Mikene
Kosilo in odmor
Predavanje: Joannis Kapodistrias: med
Koprom, Ljubljano in Navpliom
Kopanje / prosti čas
Večerja

Torek, 25. junija
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-14.00
14.00-17.00
17.00-19.00
20.00

Zajtrk
Ustvarjalne delavnice (delo po skupinah)
Odhod v Navplio; ogled
arheološkega muzeja; prosti čas v mestu
Odhod v Mikene; ogled arheološkega
najdišča
Povratek v hotel in večerja
Film ali prosti čas

Sreda, 26. junija
08.00-09.00
09.00-10.00
10.10-10.55
11.00-11.45

Zajtrk
Ustvarjalne delavnice (delo po skupinah)
Jezikovni pouk (delo po skupinah)
Jezikovni pouk (delo po skupinah)
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12.00-13.30
13.30-14.30
15.30-17.00
17.00-19.30
19.30

Predavanje: Klasična jezika z vidika
sodobnosti
Kosilo in odmor
Predavanje: Arkadija pesnikov in
umetnikov
Kopanje / prosti čas
Večerja

Četrtek, 27. junija
06.00
09.00-14.00

14.30-19.00
19.00-20.00
20.00

Zajtrk in odhod v Arkadijo
Arkadija: ogled svetišča v Vasah; ogled
Gortinije; postanek v arkadski vasi s
kosilom in grškim plesom
Povratek v hotel / prosti čas
Večerja
Predstavitev projektov: 1. del

Petek, 28. junija
08.00-09.00
09.00-12.00

Popoldne/zvečer

Zajtrk
Priprava na ogled večerne predstave
Oresteja v antičnem gledališču v
Epidavru: predavanje Oresteja v
antičnem in modernem gledališču;
predstavitev 2. dela projektov
Kosilo / odhod v antični Epidaver / ogled
predstave Oresteja

Sobota, 29. Junija

08.00
Dopoldne
Popoldne

Zajtrk
Pogovor o predstavi Oresteja / kosilo /
odhod proti Patrasu
Vkrcanje na ladjo proti Anconi

Nedelja, 30. junija (dan na ladji)
Dopoldne
Vtisi o poletni šoli
Popoldne
Prosti čas / prihod v Ancono, Ljubljano
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Prijavnica za poletno šolo
klasičnih jezikov 2019
Epidaver – Navplio – Arkadija
Od 22. do 30. junija 2019
Ime in
priimek

...............................................

Kraj/datum
rojstva

...............................................

Šola/letnik

...............................................

Naslov

...............................................

Telefon

...............................................

E-pošta

...............................................

Datum

...............................................

V okviru jezikovnega pouka se želim na poletni šoli učiti
(obkroži):
a) stare grščine

b) nove grščine

c) latinščine

Podpisano prijavnico vrnite na naslov: Andreja
Inkret, Oddelek za klasično filologijo, Aškerčeva 2, SI1000 Ljubljana; ali po e-pošti na naslov:
jerneja.kavcic@guest.arnes.si ali
andreja.inkret@gmail.com, na omenjenih naslovih
pa smo vam na voljo tudi za odgovore na morebitna
vprašanja in pojasnila.
Pogoji plačila/vračila: 1. obrok: do 10. 4. 2019; 2.
obrok: do 20. maja 2019. Vračila: celotni vplačani
znesek za odpovedi do 15. maja 2019.
Podpis: ___________________________________
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Podatki za plačilo
Kandidati, ki bodo sprejeti na poletno šolo, bodo naprošeni, da
do 10. aprila 2019 na račun Društva za antične in humanistične
študije Slovenije, Aškerčeva 2, vplačajo prvi obrok v znesku 230
evrov (ki okvirno ustreza stroškom bivanja, prehrane in
avtobusnih prevozov v Grčiji); številka računa je SI56 0201 0009
2240 176 (pri NLB), kot namen pri plačilu pa se izbere kratica
OTHR in doda »Peloponez«. Do 20. maja 2019 bo treba
poravnati še drugi obrok plačila, ki bo znašal od 170 do 220
evrov (odvisno od višine sredstev, pridobljenih na javnih
razpisih). O podrobnostih v zvezi s plačilom bodo udeleženci
obveščeni hkrati z obvestilom o sprejemu (do 20. marca 2019).

Izbirni kriteriji
V primeru, da se bo na poletno šolo prijavilo več kandidatov,
kot je razpisanih mest (32), bomo pri izbiri upoštevali naslednje
kriterije:
1. prednost imajo dijaki, ki niso bili sprejeti na lansko poletno
šolo;
2. zastopanost čim večjega števila šol;
3. prednost imajo dijaki višjih letnikov (t.j. od 2. do 4. letnika).
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