
 
 

   Datum: 15. 1. 2016 

RAVNATELJEM IN KOORDINATORJEM ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI  

OSNOVNIH ŠOL             

 

 

Zadeva:  Omogočimo sanje!  –  TABORI ZA NADARJENE UČENCE 

LOGIKA IN KREATIVNO PISANJE v času zimskih počitnic  

 

 

Spoštovani! 

 

Tudi v letu 2016 na Zvezi prijateljev mladine Maribor nadaljujemo s projektom, ki ga od leta 2014 

izvajamo in je namenjen nadarjenim učencem. Namen projekta Omogočimo sanje! je razvijati 

sposobnosti otrok, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem področju, še 

posebej tistim otrokom, ki so iz socialno šibkih družin in tako nimajo sredstev, da bi svojo nadarjenost 

razvijali. Eden izmed načinov kako doseči te cilje so tabori za nadarjene učence. V lanskem letu smo 

uspešno izvedli deset tematskih taborov in z njimi nadaljujemo tudi letos. Tabori za nadarjene otroke 

so odlično orodje za razvijanje sposobnosti otrok, saj z njimi ustvarjalno zapolnimo počitnice ter 

otrokom ob zabavi in druženju ponudimo še dodatna znanja in razvoj kreativnosti.  

 

V kratkem bomo na naslove vaših šol posredovali brošuro Omogočimo sanje!, v kateri vam podrobneje 

predstavljamo projekt, vključno z razpisanimi tabori za nadarjene učence, ki jih bomo izvedli v šolskem 

letu 2015/2016. Za lažje in koordinirano delo z šolami vas prosimo, da bi na svojih šolah imenovali 

kontaktno osebo za delo z nadarjeni, s katero bi mi sodelovali, ga redno obveščali o projektih, ki jih 

bomo znotraj programa Omogočimo sanje! izvajali ter jim nudili vso potrebno podporo iz naše strani. 

V ta namen vas prosimo, da nam na elektronski naslov ursa@zpm-mb.si posredujete podatke o 

koordinatorju vaše šole (ime in priimek, šola, elektronski naslov in telefonsko številko). Vsem, ki ste to 

že storili se prijazno zahvaljujemo.  

 

Tokrat pripravljamo tabora LOGIKA in KREATIVNO PISANJE, ki je namenjen mladostnikom, ki so 

radovedni in  izkazujejo poseben interes za omenjeni področji. Tabora LOGIKA in KREATIVNO 

PISANJE bomo izvedli v času zimskih počitnic, na domu Miloša Zidanška na Pohorju, v dveh terminih 

in sicer 1. termin od 15. – 18. 2. 2016  in 2. termin od 22. – 25. 2. 2016.  

 

Vljudno vas prosimo, da s taboroma seznanite tiste nadarjene učence, ki bi se želeli udeležiti tabora. 

Udeleženci lahko imajo udeležbo na taboru tudi subvencionirano. Organiziran je tudi prevoz. V prilogi 

dopisa najdete osnovne podatke o taboru. Prijavnico ter vse ostale informacije zainteresirani najdejo 

na naši spletni strani www.zpm-mb.si.   

 

Za vsa vprašanja in dodatne informacije vam je na voljo koordinatorica programa Omogočimo sanje! 

pri ZPM Maribor Urša Žiger na 02/229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.  

 

S spoštovanjem. 

                                                                                        

                                                                                     Predsednik Zveze prijateljev mladine Maribor                     

                 Saša Mikić, l.r. 
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