IATEFL Saturday in MB
OŠ Ludvika Pliberška
Lackova cesta 4

20th October 2018

Maribor

9.00 – 9.15

Welcome, important info

9.15 – 10.00

Nataša Luković

Career planning game (Igra poklicnega načrtovanja)

Učenci se ob zaključku šolanja zelo težko odločajo za izbiro nadaljnjega šolanja in poklica. Delavnica
vam bo dala idejo, kako lahko učencem olajšate to izbiro. Igra poklicnega načrtovanja, je namizna igra,
ki se jo igra v manjših skupinah s kocko in karticami z vprašanji. Ob odgovarjanju na različna vprašanja,
ki so vezana na učenčevo osebnost, interese, spretnosti, prihodnost, prepričanja in vrednote, učenci
razmišljajo o lastnih prednostih in šibkostih ter ciljih za prihodnost. Na ta način ocenijo svoje spretnosti
in znanje, ki jih mladi ljudje potrebujejo v 21. stoletju za uspešno in zadovoljujoče življenje. Veliko
novega izvedo tudi o svojih vrstnikih, se z njimi poistovetijo in pridobijo na samozavesti, izboljšajo pa
tudi svoje medkulturne, socialne in komunikacijske spretnosti. Igro lahko izvajate pri pouku angleščine.
10.15 -12.00

Nataša Luković

Ljudje iz meglic (The People of the Mists)

Ta navdihujoča delavnica vas bo popolnoma sprostila in vam pomagala spoznati vašo notranjo moč, ki
jo nosite v sebi. Spoznajte metodo vodene fantazije in jo uporabite v razredu za utrjevanje angleščine
in spodbujanje samozavedanja in pozitivne samopodobe pri učencih. V današnjem stresnem tempu
življenja se je treba občasno ustaviti in poskrbeti zase in za svoje potrebe. Sprostitev zagotovljena.
12.00 – 13.00

odmor za kosilo

13.00 – 15.00

Nataša Luković
Lov na zaklad po srednjeveškem Mariboru (Medieval
Maribor Treasure Hunt)

Pridružite se lovu na zaklad po centru Maribora in spoznajte njegovo zgodovino, znamenitosti in
skrivnosti. Na poti do cilja bo treba rešiti kar nekaj zapletenih ugank in opraviti zanimive naloge. Zabava
zagotovljena.

15.00 – 16.00
Dolores Malić
Kako uporabiti osnove Lova na zaklad (Treasure
hunt) in Escape rooma pri pouku angleškega jezika

16.15 – 17.00

Nataša Meh

The books we read with/to/for students

Followed by a guided discussion and readings.
Please bring with you your favourite book(s) to share with the rest.

