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Poletno šolo organizira Oddelek za klasično filologijo na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z
Društvom za antične in humanistične študije Slovenije.
Namenjena je dijakom klasičnih gimnazij iz Slovenije in
zamejstva, pa tudi dijakom drugih gimnazij, ki jih zanimata
latinski in grški jezik ter književnost in literatura.
STROKOVNI

SVET

Alenka Cedilnik, Univerza v Ljubljana
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 se bo za razliko
od preteklih, ki so potekale v Grčiji, zaradi posledic epidemije
koronavirusne bolezni odvila na slovenski obali. Organizirali jo
bomo v Kopru, na ta prostor se bo navezal tudi del programa.
Udeleženci se bodo učili la�nskega, starogrškega ali
novogrškega jezika (po lastni izbiri) ter sodelovali pri
predavanjih in ustvarjalnih delavnicah – zgodovinski, mitološki,
jezikoslovni, digitalni ali literarni. V tem okviru se bodo posve�li
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tudi koprskim humanistom ter Joannisu Kapodistriasu, prvemu
predsedniku moderne grške države, čigar rod je izhajal iz Kopra.
Poletna šola bo potekala v študentskem domu Villa Domus in v
prostorih Študentske organizacije Univerze na Primorskem. V
ceno so vključeni vsi stroški programa vključno z bivanjem in
polnim penzionom v Villi Domus ter izletom v Strunjan z
ogledom arheološkega parka v Simonovem zalivu. V stroške ni
vključen potapljaški ogled an�čnih ostalin v Simonovem zalivu,
ki je fakulta�ven in za katerega je potrebno predhodno soglasje
staršev ter doplačilo v znesku 35 EUR. Udeleženci prav tako
sami poskrbijo za prevoz na kraj poletne šole (Koper) in nazaj.
Kandida�, ki bodo spreje� na poletno šolo, bodo naprošeni, da
do 15. 7. 2021 na račun Društva za an�čne in humanis�čne
študije Slovenije, Aškerčeva 2, vplačajo prvi obrok v znesku 120
evrov; številka računa je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB), kot
namen pri plačilu pa se izbere kra�ca OTHR in doda »Koper«.
Pred začetkom poletne šole bo treba poravna� še drugi obrok
plačila v znesku 120 EUR. O podrobnos�h v zvezi s plačilom
bodo udeleženci obveščeni hkra� z obves�lom o sprejemu.
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 v nazive.
Prijave zbiramo do vključno 1. julija 2021.

PROGRAM
Četrtek, 26. avgusta
10.30
10.45–12.00
12.05–12.50
13.00–17.00
17.15–18.00

Pozdravni nagovor
Predavanje: Moderni mi�
in njihove an�čne korenine
Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Kosilo in pros� čas
Delo po skupinah
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18.10–18.55
19.00
20.00

Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Večerja
Spoznavni večer

Petek, 27. avgusta
7.00
8.30–9.15
9.30–10.30
10.45–12.45
13.00
15.00
19.00
20.00

Zajtrk
Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Delo po skupinah
Predavanje in delavnica:
La�nski humanizem v Kopru
Kosilo
Obisk Knjižnice Srečka Vilharja
in Pokrajinskega muzeja
Večerja
Večerni program

Sobota, 28. avgusta
7.00
8.30–9.15
9.30–10.30
10.45–12.00
12.10–12.55
13.00–17.00
17.00–18.10
18.15–19.00
19.00
20.00

Zajtrk
Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Delo po skupinah
Predavanje: A�ška komedija v sliki (in besedi)
Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Kosilo in pros� čas
Predavanje: Joannis Kapodistrias
in slovenski prostor
Delo po skupinah
Večerja
Večerni program,
sprehod do spomenika Joannisa Kapodistriasa
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Nedelja, 29. avgusta
7.00
8.30–9.15
9.30–10.30
10.45–12.00
12.10–12.55
13.00
15.00
19.00

Zajtrk
Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Delo po skupinah
Predavanje: Cesar Teodozij in prostor
današnje Slovenije v pozni an�ki
Jezikovni pouk
(la�nščina/stara grščina/nova grščina)
Kosilo
Ogled arheološkega parka Simonov zaliv
Večerja

Ponedeljek, 30. avgusta
7.00
8.00

Zajtrk
Predstavitev dela ustvarjalnih delavnic
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Prijavnica na poletno šolo klasičnih
jezikov Koper, 26. 8. – 30. 8. 2021
Ime in priimek:

..........................................................

Rojstni datum:

..........................................................

Šola/letnik:

..........................................................

Naslov:

..........................................................

Telefon:

..........................................................

E-pošta:

..........................................................

V okviru poletne šole se želim uči� (obkroži):
a) la�nščine

b) stare grščine

c) nove grščine

Pogoji plačila: 1. obrok do 15. 7. 2021; 2. obrok: do 6. 8. 2021.
Plačilo se izvede na račun Društva za an�čne in humanis�čne
študije Slovenije, Aškerčeva 2. Številka računa je SI56 0201
0009 2240 176 (pri NLB), kot namen plačila se izbere kra�ca
OTHR in doda »Koper«. Vplačana obroka pokrivata bivanje s
polnim penzionom in vse ostale stroške poletne šole razen
potapljaškega ogleda an�čnih ostalin v Simonovem zalivu in
prevoza do Kopra in nazaj. Za prevoz poskrbijo udeleženci sami.
Za potapljaški ogled je potrebno predhodno soglasje staršev in
doplačilo v znesku 35 EUR. Vračilo: celotni vplačani znesek za
odpovedi do 25. 7. 2021.

Datum in podpis:

...............................................
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Podpisano prijavnico vrnite na naslov: Sonja Weiss, Oddelek za
klasično ﬁlologijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana; ali po e-poš�: sonja.weiss@siol.com ali
jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Na navedenih naslovih smo vam
na voljo tudi za dodatna pojasnila.
Poletna šola bo potekala ob upoštevanju veljavnih navodil NIJZ
za zamejevanje epidemije COVID-19. Program se utegne
spremeni� zaradi epidemioloških razmer ali drugih
nepredvidljivih okoliščin.
Izbirni postopek
V primeru, da se bo na poletno šolo prijavilo več kandidatov,
kot je na voljo razpisanih mest (30), bomo pri izbiri upoštevali
naslednja kriterija:
1. Prednost imajo dijaki višjih letnikov (od 2. do 4. letnika).
2. Zastopanost čim večjega števila šol.
Dovoljujem, da mi Društvo za an�čne in humanis�čne
študije Slovenije na moj elektronski naslov pošilja
obves�la o svojih dejavnos�h (predavanjih, poletnih
šolah, konferencah in drugih dogodkih).
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
Društvo za an�čne in humanis�čne študije Slovenije, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe
poletne šole klasičnih jezikov, komuniciranja v zvezi z njo in plačila (pravna
podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili 3 leta od zaključka
dogodka. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredova�, se na
poletno šolo ne boste mogli prijavi�. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo
obves�la, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem
primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev
lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov
sonja.weiss@siol.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Preklic privolitve ne
vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.
Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih
osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do
omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do
prenosljivos� podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se
lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v
Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si Če boste menili, da vaših pravic
ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu
pooblaščencu RS (ip-rs.si).
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