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Poletna šola klasičnih jezikov 
2020  

 

 

Poletno šolo organizira Društvo za antične in humanistične študije 

(DAHŠ) Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za klasično filologijo 

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. 

 

STROK OVNI  SVET  

 

Alenka Cedilnik, Univerza v Ljubljani 

Nada Grošelj, DAHŠ, Univerza v Ljubljani 

Andreja Inkret, Univerza v Ljubljani 

Jerneja Kavčič, Univerza v Ljubljani 

Marko Marinčič, Univerza v Ljubljani 

David Movrin, Univerza v Ljubljani 

Brane Senegačnik, Univerza v Ljubljani 

Sonja Weiss, Univerza v Ljubljani 

Polonca Zupančič, Škofijska gimnazija Vipava 

 

Letošnja, že peta poletna šola klasičnih jezikov bo potekala na celinski 

Grčiji in Evboji. Udeleženci bodo bivali v kraju Arahova na podočju 

gore Parnas; natančneje, v hotelu s štirimi zvezdicami Domotel 

Anemolia (domotel.gr/anemolia/).  

 Na poletni šoli se bodo dijaki učili (po lastni izbiri) latinskega, 

starogrškega ali novogrškega jezika, sodelovali v ustvarjalnih 

delavnicah ter prisostvovali predavanjem o latinski in grški kulturi, ki 

se neposredno navezujejo na lokacijo poletne šole. Poleg teh 

dejavnosti, ki bodo potekale v Arahovi, program vključuje tudi izlete v 

Delfe, Tebe in na otok Evbojo ter ogled arheoloških najdišč in 

muzejev v S Grčiji (Dion, Solun). 

 Kandidati, ki bodo sprejeti na poletno šolo, bodo naprošeni, 

da do 10. aprila 2020 na račun Društva za antične in humanistične 

študije Slovenije, Aškerčeva 2, vplačajo prvi obrok v znesku 230 evrov 

(ki okvirno ustreza stroškom bivanja v Arahovi in prevoznim 

stroškom); številka računa je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB), kot 

namen pri plačilu pa se izbere kratica OTHR in doda »Arahova«. Pred 

odhodom v Grčijo bo treba poravnati še drugi obrok, ki bo znašal od 

https://domotel.gr/anemolia/
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190 do 220 evrov (odvisno od višine sredstev, pridobljenih na javnih 

razpisih). Vplačana obroka pokrivata celotne stroške (avtobusnih) 

prevozov, stroške bivanja v Grčiji, vse v spodnjem programu 

navedene obroke, stroške ogledov arheoloških najdišč in muzejev, 

stroške zavarovanja CORIS in materialne stroške, povezane z izvedbo 

programa poletne šole. 

 

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.  

 

Podatki o pogojih plačila ter o izbirnem postopku se nahajajo na 

prijavnem obrazcu. Prijave zbiramo do vključno 10. marca 2020. 

 

 

PROGRAM* 

 

Četrtek, 25. junija 
5.00   Odhod iz Ljubljane (z avtobusom, s  
   parkirišča Dolgi most) 
zvečer  Večerja in nočitev v S Grčiji 
   

Petek, 26. junija 

8.00  Zajtrk  

Dopoldne  Ogled arheološkega najdišča Dion (pod 

  Olimpom) 

Popoldne/zvečer  Prihod v Arahovo, večerja 

 

Sobota, 27. junija 

8.00-9.00  Zajtrk 

9.00-9.45  Ustvarjalne delavnice 

9.50-10.35  Jezikovni pouk 

10.35-10.50  Odmor 

10.50-11.50  Predavanje: Delfi, popek sveta 

12.00-12.45  Priprava na obisk arheološkega najdišča 

13.00   Kosilo in odhod v Delfe 

14.00-17.00  Obisk Delfov 

17.00-20.00  Povratek v hotel, delavnica grškega plesa 

20.00   Večerja  
 

* Program se utegne spremeniti zaradi vremenskih razmer ali drugih 

nepredvidljivih okoliščin. 
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Nedelja, 28. junija 

8.00-9.00  Zajtrk 

9.00-9.45  Jezikovni pouk 

9.50-10.35  Ustvarjalne delavnice 

10.50-11.50  Predavanje: Tebe v grški zgodovini in  

   mitologiji 

12.00-12.45 Jezikovni pouk 

13.00-14.00 Kosilo 

14.30-16.00  Mikenska kultura: predavanje in delo po 

   skupinah 

16.00-16.15 Odmor 

16.15-17.00 Ustvarjalne delavnice 

17.05-19.00  Prosti čas 

19.00-20.00 Večerja 

20.30-22.00 Družabni večer 

 

Ponedeljek, 29. junija 

7.00-8.00  Zajtrk 

8.00-8.45  Priprava na ekskurzijo 

9.00   Odhod na ekskurzijo (Tebe-Avlida- 

   Evboja) 

10.00-12.00 Arheološki muzej v Tebah 

12.00 Odhod proti Avlidi in Evboji 

13.00-15.00 Sprehod po Halkidi, prosti čas 

15.00-18.00 Izlet po Evboji/Lefkandi, kopanje 

20.00 večerja v Arahovi 

                                      

Torek, 30. junija 

8.00-9.00  Zajtrk 

9.00-9.45  Jezikovni pouk 

9.50-11.20  Grška in latinska pisava: predavanje in 

   delo po skupinah 

11.35-12.20  Jezikovni pouk 

12.25.13.25  Predavanje: Antični Makedonci 

13.30-14.30  Kosilo 

15.00-19.00  Prosti čas: kopanje ali sprehod po mestu 

19.00-20.00  Večerja 

20.00-22.00  Zaključni večer 
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 Sreda, 1. julija 

 7.00-8.00  Zajtrk in odhod iz hotela 

 Popoldne  Kosilo in ogled Soluna  

 Zvečer   Odhod proti domu (z avtobusom) 

 

 Četrtek, 2. julija 

  Dopoldne  Povratek v Ljubljano 
 

 
 

 


