
ШКОЛСКЕ 
РАДИОНИЦЕ
Пријаве на cpn.rs/radionice 

РАДИОНИЦЕ

МЕЈКЕРС СПЕЈС

КУРСЕВИ И ОБУКЕ

ДЕЦЕМБАР 2022.

Оливер Сакс је лекар који нас води кроз 
ову радионицу, и то уз помоћ своје књиге 
о чудним случајевима које је у својој 
каријери сусретао. Стварно постоји човек 
који је побркао жену са шеширом, али 
стварно постоји и жена која види само 
десну страну, човек који се искривио, 
жена која имитира гримасе свих људи које 
среће, човек са њухом пса… 
Узраст: од 1. до 4. разреда средње школе
 

Човек који је побркао 
жену са шеширом

Простор Мејкерс спејса отворен је за све 
чланове и чланице уз најаву доласка на 
имејл адресу mejkers@cpn.rs.

Учланите се у Мејкерс спејс пријавом на 
страници mejkers.cpn.rs.

Тинк-Панк радионице 
електронике за девојчице

Радионице за девојчице на тему СТЕАМ 
образовања и каријера, са акцентом на 
емотивно безбедном и креативном 
окружењу. Кроз интерактивни садржај 
учеснице ће правити једноставне ардуино 
геџете и производе и бити у прилици да 
чују искуства менторки. 
Гостујући затворен програм.
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Нутелу би требало 
забранити - дебата

У овој радионици селимо се у Доњи дом 
британског парламента и дебатујемо о 
климатским променама. Какве везе нутела 
има са климом? А колико су млади криви 
за климатске промене? Да ли садњом 
дрвећа можемо решити проблеме 
загревања планете? Да ли би требало 
објавити рат против комараца? У овој 
радионици развијамо критичко мишљење 
и отворен ум.
Узраст: од 5. до 8. разреда основне 
школе, као и од 1. до 4. разреда средње 
школе

Како комуницирати
савремену науку?

Звездано породилиште

Јесте ли некада били у породилишту? 
Па да, сви смо. А шта мислите ко се 
рађа у звезданом породилишту? У 
овој радионици идемо право тамо и 
упознајемо звезде патуљке, џинове 
па и падалице. Све ћемо их 
истражити и вредна знања донети на 
Земљу.
Узраст:  вртић, као и од 1. до 4. 
разреда основне школе
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Тродневни интердисциплинарни курс који 
за циљ има да разне облике отворене 
комуникације стави у контекст данашње 
науке и њеног значаја за друштво. Реч је о 
првом специјализованом курсу овог типа, 
намењеном студентима мастер и 
докторских студија свих области, као и 
младим истраживачима у Србији. Аутор 
курса је др Дарко Доневски.
Затворен програм.
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Једном месечно, за чланове и чланице 
Мејкерс спејса, одржава се уводна обука. 
Обука за рад са машинама и алатима за 
обраду метала и дрвета се одржава 
средом, док се обука за увод у дигиталну 
фабрикацију одржава петком.


