
TABOR - "POTOVANJE - ODKRIJ JUNAKA V SEBI" 

6. in 7. februarja 2017 je potekal tabor, ki se ga je udeležilo 17 dijakov 

prvega in drugega letnika naše strokovne gimnazije. Vsebinsko je tabor 
temeljil na ideji Josepha Campbella, ki je razvil program prehoda iz 

mladostništva v odraslost. Uporabljena je bila tehnika vodenega 
domišljijskega potovanja in trening socialnih veščin. Izdelovali smo tudi 
maske ter peli ob spremljavi kitare. Dva dneva druženja sta tako na nas 

pustila poseben pečat.  

Na vprašanje ali bi tabor priporočili tudi drugim, so dijaki med drugim 
zapisali: 

»Na taboru spoznaš veliko novih ljudi ter se povežeš sam s seboj.« 

»Če imaš priložnost, da se tega tabora udeležiš, to ponudbo sprejmi. Na 

taboru boš spoznal samega sebe. Je dobra naložba za nadaljnje situacije v 
življenju.« 

»Tabor priporočam, ker se na njem lahko sprostiš in začneš razmišljati o 
sebi. Imaš tudi veliko časa, da spoznaš nove prijatelje.« 

»Na tabor se splača iti, ker imaš čas, da se posvetiš sebi in stvarem, ki 
običajno ostanejo skrite.« 

» Na taboru doživiš veliko novega. V mislih smo potovali skozi labirint in se 
prepustili naši domišljiji ter se soočili z lastnimi strahovi. Tabor bi moral 

izkusiti vsak.«    

Slike vsekakor povedo še več, kot besede: 

     

 



 

 

 



  

        Tabor za nadarjene: 
 »Potovanje – odkrij junaka v sebi« 

 

 Dijaki boste z udeležbo na taboru imeli priznanih 35 ur 3. ure ŠVZ. 
  

Čas: od 6. in 7. februar 2017, lokacija: Hiša kruha, Sveti Duh pri Škofji Loki 
 

Program tabora  temelji na ideji Josepha Cambpella o junakovem popotovanju (angl. Hero's Journey).  
Tekom srečanj boste dijaki s pomočjo različnih aktivnosti potovali podobno kot junaki v zgodbah in 
filmih in se tako soočali z izzivi prehoda v odraslost. 

Program: 
Ponedeljek Sobota 

(organiziran prihod z avtobusom;  

odhod iz Strahinja: ob 7.30) 

Nastanitev 

    

7.15 – Jutranja telovadba 

Zajtrk:  7.30 – 8.30 

Začetek: 8.30 

Spoznavanje 

Tretje potovanje 

Četrto potovanje  

Samopodoba 

Prvo potovanje 

Drugo potovanje 

Kosilo 13.30 – 15.00 Kosilo: 13.30 
Odhod proti Strahinju: 14.30 

 
Potovanje po labirintu  

Soočanje z lastnimi strahovi  

 

Večerja: 19.00 – 20.00 

Izdelovanje mask 

 

 

 

Delavnice bosta vodili Tadeja Fričovsky in Neža Pirih, šolski svetovalki. 

 
Dijaki boste plačali le nastanitev ter prevoz: 
Cena na osebo je 28 €. Vključuje 1 nočitev, 1 zajtrk, 1 večerji, 2 kosili in uporabo 
dvorane. S seboj morate imeti posteljnino (lahko tudi spalno vrečo) ter brisače. Za 
slednje smo se odločili, ker smo tako privarčevali nekaj evrov. 28 EUR boste dijaki 
plačali na samem taboru direktno Hiši kruha. 

 

Prevoz bo obračunan po položnici. 

 
Dijaki imejte s seboj za vsak slučaj tudi zdravstveno izkaznico. 
 



  

Vse dodatne informacije dobite pri njej na tel.:  04 277 21 24 ali po e-pošti: 

tadeja.fricovsky@guest.arnes.si . Prijavo oddajte prav tako Tadeji Fričovsky. Rok za oddajo 
prijavnice je 26. oktober 2016. 
 
 

 
Tadeja Fričovsky, koordinator za nad.               Andreja Ahčin, ravnateljica 
 
 
 
 

Utrinki z lanskega tabora : 

  
 

 

 
 

 

 

Kaj so ob koncu zapisali udeleženci tabora (na vprašanje: Kako ste tabor doživeli in 

ali bi ga priporočali drugim?): 

»Mislim, da mora vsak to doživeti, ker ta izkušnja je veliko vredna, saj se soočiš z 

veliko stvarmi. Premagaš ovire, ki te ustavljajo, premaguješ strahove in se zaveš, da si 

pomemben. Postaneš bolj samozavesten in s tem, ko vse to premagaš, se počutiš kot 

junak. » 

mailto:tadeja.fricovsky@guest.arnes.si


  

» Način dela mi je bil zelo všeč, saj je sproščen. Na delavnicah smo pridobili 

samozavest ter zaupali stvari, o katerih se doma težko ali pa sploh ne moremo 

pogovarjati z družino. » 

» Postaneš bolj samozavesten. Spoznaš ljudi, ki jih nisi poznal. Se sprostiš na 

potovanjih. Bolj imaš rad sebe. Slišiš probleme drugih in ti ni tako hudo. » 

»Pri teh delavnicah se res lahko sprostiš in umiriš. Mogoče se boste v kakšnih 

potovanjih izgubili, vendar se boste na koncu vedno našli. » 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRIJAVNICA (rok za oddajo prijavnice je 26. 10.2016): 

 
Spodaj podpisani: __________________________________ dijak razreda: __________  
se prijavljam na tabor  »Potovanje junaka«, ki bo potekal od 6. in 7. 2.2017, v Hiši kruha 
pri svetem Duhu. Seznanjen sem s stroški tabora (28 EUR), ki jih bom poravnal na 
taboru) ter s potnimi stroški, ki jih bom poravnal po položnici. 
Zavezujem se, da bom na taboru spoštoval pravila šolskega reda. 
 
    Podpis dijaka:  _______________________ 
 
SOGLASJE STARŠEV: 
Spodaj podpisani (starš): ____________________________, dovoljujem svojemu 
otroku ________________________________, da se od 6. in 7. 2. 2017 udeleži tabora 
Potovanje junaka.  
 
Datum:____________________  Podpis starša: __________________ 
 
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest (število udeležencev je omejeno)! 


