Vabilo k sodelovanju
Za izobraževalne institucije

Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju na dogodku Ljubljana Mini Maker Faire, ki poteka v okviru
globalne mreže dogodkov in festivalov za promocijo in popularizacijo znanosti in inženirstva. Spodaj
so predstavljeni predlogi sodelovanja. Izberite tistega, ki vam najbolje ustreza, lahko pa jih izberete
tudi več.
Dogodek bo potekal v soboto 26. maja na Trgu republike v Ljubljani.

Sodelujte s predstavitvijo projekta
V Centru inovativnega podjetništva NLB se bodo tekom celotnega dneva zvrstile predstavitve
najrazličnejših projektov. Prednost nudimo predvsem šolajočim otrokom in mladini. Predstavitev
lahko traja od 10 do 20 minut, možna je tudi uporaba projektorja. V kolikor je projekt vezan na
fizično realizacijo, spodbujamo, da se prinese izdelek tudi pokazati.
Kaj

Predstavitev projekta
v konferenčnem
prostoru

Koliko

Neomejeno
sodelujočih,
predlagamo največ 5.

Kdaj
Urnik bo znan
najkasneje 23. maja.
Predstavitve bodo
potekale med 10. In
18. uro.

Prijava
Svojo prijavo
sporočite na e-mail
naslov:
barbi@404.si
Najkasneje do 17.
maja.

Sodelujte v aktivnosti »STEAMulator«
Za osnovnošolce od 5. do 9. razreda omogočamo sodelovanje v aktivnosti , ki vključuje krajšo
predstavitev dogodka in prizorišča s strani mentorjev Zavoda 404 – mladinskega tehnološko –
raziskovalnega centra. Po predstavitvi sledi samostojno raziskovanje sejmišča in delavnic s pomočjo
izzivov na delovnem listu, ki so vezani predvsem na sodobno tehnologijo (3D tisk, programiranje,
obdelava lesa, eletrotehnika ipd.). Na aktivnost se lahko prijavite s skupino do 30 učencev ali manj s
spremstvom. V kolikor je to skladno z vašim delovnim načrtom, lahko aktivnost izkoristite tudi za dan
dejavnosti ali za nadarjene učence.

Kaj

Aktivnost
»STEAMulator«

Koliko

Kdaj

Prijava

Skupine z največ 30
učenci.

Dodeljen vam bo
termin srečanja z
mentorjem med 10. in
11. uro. Po
predstavitvi sami
načrtujete izvedbo in
zaključek aktivnosti.

Svojo prijavo
sporočite na e-mail
naslov:
marko.galien@404.si
Najkasneje do 23.
maja.

Na vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na: barbi@404.si
Udeležba je brezplačna.

Barbi Seme
Vodja organizacije Ljubljana Mini Maker Faire
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