Bliža se čas za »Raziskovalni tabor LISCA 2018«
Čas, ki ga namenimo sebi, za osebni razvoj, dodatna izobraževanja in sprostitvi pridejo vedno na vrsto
med letnimi počitnicami, ko zaključimo obdobje izpitov in si želimo oddahniti od napornih nalog
svojega študijskega oz. delovnega okolja. Možnosti, da preživimo svoj prosti čas je danes zelo veliko.
Manj je dobrih možnosti, da prošti čas namenimo za aktivnost v družbi pozitivnih, ustvarjalno
razmišljujočih ljudi in se ob tem še zabavamo. Spoznavati številne različnosti in iskati skupne cilje v
pestrosti porajajočih se idej je lahko pravi užitek. Vse to se bo in še več odvijalo na zelo prijetni in
priljubljeni planinski točki na Posavskem hribovju na Lisci.
Še mesec dni nas loči od dneva začetka Raziskovalnega tabora Lisca 2018. V taboru bomo v
interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah krajinskega načrtovanja, upravljanja podeželja, etnologije,
meteorologije, astronomije, okoljevarstva, naravoslovja, geografije, turizma, naravne in kulturne
dediščine, sociologije, športa, pridobivanja energije iz naravnih virov, agrarne ekonomije,
inovativnega pristopa učenja, sonaravnega in trajnostnega bivanja pripravili idejne predloge za
oblikovanje novega učnega okolja neposredno na Lisci.

VABIMO dijake, dijakinje in študente, študentke k aktivnemu sodelovanju z udeležbo
na Raziskovalnem taboru LISCA 2018,
kjer bomo v 6 dneh na ustvarjalen, timsko interdisciplinaren način dela pridobivali znanje, preko
ustvarjalnega projektnega dela ter inovativnega načina razmišljanja sestavljali ideje za vzpostavitev
trajnostnega novega učnega okolja. Vsak udeleženec bo imel stroške bivanja in prehrane poravnane
s strani organizatorja Občine Sevnica.

Da bo lažja odločitev, si preberi v nadaljevanju izjave udeležencev obiskanih raziskovalnih taborov:
»Spomladi leta 2010 sem v sklopu obvestil za študente med elektronsko pošto prejela tudi vabilo na
naravovarstveno raziskovalni tabor. Študirala sem biologijo, program tabora se mi je zdel zanimiv in prijavnica
je se praktično izpolnila kar sama. Po uspešnem tednu med samimi inovativnimi in kreativnimi ljudmi sem že
razmišljala o taboru v prihodnjem letu. Kot »veteranka« sem naslednje leto stopila v čevlje delovne mentorice in
raziskovalni tabori so postali stalnica vsakega poletja, tudi takrat, ko sem že imela zaposlitev. Ob svojih prvih
mentorskih začetkih in ob pripravi vsebin za delavnice si sploh nisem predstavljala, da me bodo prav te in
podobne vsebine raziskovalnega tabora vodile tudi pri karierni poti. Kljub vsemu novemu znanju, ki sem ga
vsako leto pridobila od soudeležencev, pa vseeno najbolj cenim nova poznanstva, ki so prerasla v prijateljstva za
celo življenje.«

Lara Habič
»Kot takratna štipendistka moje občine sem se z veseljem odzvala na povabilo na raziskovalni tabor. Naučila
sem se veliko novega o okolju, naravi, o njenem delovanju, zakonitostih. Spoznala sem ogromno novih ljudi s
katerimi so se stkale prijateljske vezi, ki držijo še danes. Tabor priporočam vsakemu, ki ga vsaj malo zanima
narava in je rad v družbi dobrih, pozitivnih, kreativnih in zanimivih ljudi.«

Anita Tratar

»Do sedaj sem se udeležila vseh raziskovalnih taborov pod vodstvom in organizacijo Andreje Tomažin, saj sem z
udeležbo pridobila ogromno novega, praktičnega znanja, ki ga težje srečaš v dijaških, študijskih klopeh. Najbolj
me je pritegnilo interdisciplinarno povezovanje znanj, ogromno uporabnih predavanj odličnih predavateljev ter
predvsem uporaba pridobljenih znanj v praksi. Pridobljeno znanje pa mi še danes koristi v privatnem življenju
kot tudi na karierni poti. Na raziskovalnem taboru sem spoznala veliko ambicioznih udeležencev in odličnih
predavateljev, s katerimi smo imeli možnost navezati stik, ki nam morebiti lahko koristi na nadaljnji osebni,
karierni poti. Raziskovalni tabori pa niso bili le izobraževalno usmerjeni pač pa je bilo poskrbljeno tudi za veliko
zabavnega druženja, navezovanja novih stikov ter sproščenega vzdušja. Vsi, ki ste željni novih, drugačnih znanj
ter vedoželjnega in prijetnega vzdušja, se hitro prijavite, saj se mesta hitro polnijo.«

Katja Janškovec

Verjamemo, da je tovrstna oblika prostega časa, dela in druženja lahko zanimiva, kjer imamo
možnost pridobivanja novega znanja ob nabiranju praktičnih izkušenj. Ne odlašajte in se prijavite.
Prijave zbira vodja raziskovalnega tabora Andreja Tomažin (CŠOD) na e-naslovu posavje@csod.si ali
na andreja.tomazin@csod.si, kjer dobite tudi e-prijavnico. Za dodatne informacije lahko pokličete na
tel. št. 041 282 196.
VABLJENI in DOBRODOŠLI.

