Novičnik 1: karierni dogodki GL
Pozdravljeni dijakinje in dijaki.
Pošiljam pregled zanimivih dogodkov, aktivnosti, štipendij, ki jih za vas pripravljajo zunanje inštitucije.
Ker pa vemo, da vsak nov izziv poteka še boljše, če znamo dobro poskrbeti zase, so na koncu še
dogodki s področja duševnega zdravja.
a. GEA College bo tudi v tem šolskem letu izvajala kratke, brezplačne podjetniške delavnice za
dijake 3. in 4. letnika srednjih šol.
»V letošnjem naboru delavnic vam ponujamo naslednje teme med katerimi lahko izbirate:
1.
2.
3.
4.

Podjetništvo in inovativnost
Kako razviti poslovno idejo?
Marketing ali zakaj sploh začeti s podjetjem?
Veščine vitkega podjetništva (lansko leto največkrat izbrano s strani srednjih šol, povprečna
ocena predavanja 4,6/5)
5. Zakaj v podjetništvo?
Obseg vsake delavnice je 2 šolski uri.
Za boljšo predstavo o vsebini vsake od delavnic vam v prilogi pošiljamo podrobnejše opise. »
Na šoli bomo izbrali delavnico za katero bo izrazilo interes največ dijakov (lahko tudi več delavnic).
Zato zainteresirani pošljite prijavo na mejl lidija.srsa@ledina.si, v kateri obvezno napišite naslov
delavnice, ki se je želite udeležiti. Datum delavnic bom usklajevali z Gea colllegem, ko dobim vaše
prijave, potekale pa bodo po 14. uri. Prijave zbiram do torka, 13.10.
b. Iskratel podjetje vas vabi, da pregledate aktivnosti sodelovanja z dijaki, in sicer prek:
1.

razpisanih štipendij za dijake, nudenjem praktičnih izkušenj in/ali somentorstva pri seminarskih
nalogah s strani mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja digitalnih komunikacij,
dostopovne tehnologije, virtualizacije, transporta, energetike in javne varnosti. Več
na: www.iskratel.com/zaposlitev.

2.

možnostjo vključitve dijakov/študentov v Iskratelov vodstveni odbor, t. i. !N board, kjer bodo
lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju poslovne strategije skupine (mandat traja eno leto - 4 seje).
Več na www.iskratel.com/zaposlitev.

3.

možnostjo izvedbe delavnice z Lego Serious Play z našim certificiranim innovation managerjem,
Gregorjem Smolejem (za skupino do 10 dijakov, v obsegu 4 šolskih ur, izvedba se lahko prilagodi tudi
glede na razmere, povezane s koronavirusom).

4.

predstavitvijo inovativnosti in inovativnih praks s strani Iskratelovega innovation managerja
Gregorja Smoleja v trajanju ene šolske ure oz. po dogovoru (izvedba se lahko prilagodi tudi glede na
razmere, povezane s koronavirusom).

Dijaki, ki bi želeli, da bi delavnico lego Serius Play ali predstavitev inovativnosti izvedli na naši
gimnaziji, prosim sporočite vašo prijavo na mejl lidija.srsa@ledina.si in napišite za katero od teh
dveh aktivnosti ste zainteresirani. Prijave zbiram do 20.10. Za dejavnosti pod točko 1. in 2. (štipendije
in !N board) pišite direktno njim (glej link zgoraj). V prilogi so tudi opisi obeh dejavnosti.

c. Iščejo se prostovoljci za delo s starejšimi v domovih za ostarele. Več http://www.lmit.org/zamlade/slovenska-filantropija-zbira-prijave-prostovoljcev_k-za-delo-v-domovih-za-starejse2.html
Aktualna ponudba vseh prostovoljskih dejavnosti je dostopna na
https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del

d. Ob prihajajočem Svetovnem dnevu duševnega zdravja (10. oktober) vabljeni na enotedenski
projekt Kako si?, ki ga že trinajsto leto zapored organizira Društvo študentov psihologije
Slovenije. Splošen namen projekta je ozaveščanje javnosti o pomenu skrbi za duševno
zdravje. Vsi dogodki so brezplačni, potekali pa bodo preko spleta (Zoom) in v živo. Za slednje
se je potrebno predhodno prijaviti preko prijavnic, ki bodo objavljene na naših Facebook
dogodkih (Kako si?). Spremljajte nas tudi na Instagramu kako_si_ljubljana. Program je v
prilogi.

Novičnik sem za vas pripravila Lidija Srša, šolska psihologinja

