Novičnik 3: Karierni dogodki
Razmišljanje o izboru prave fakultete postaja za dijake v 4. letniku
vedno bolj aktualno, saj bo potrebno v mesecu marcu oddati prijavo
za vpis. Zato vam bodo dogodki v novem novičniku v veliko pomoč.
1. Delavnica: Univerza v Ljubljani – moja karierna izbira,
predstavitev študija na UL. Potekala bo online, v četrtek, 12.
11., ob 14.00.
Prijave obvezne do torka, 10.11., na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwIZsxVIXBreDAfoH
v-i8z7JjGCPDagT-SiZZKVBhavsmwBA/viewform
Na delavnico se lahko prijavite tudi dijaki 3. letnika.
2. Bliža se virtualni karierni sejem. Na njem bodo med drugim
potekale predstavitve fakultet in veliko zanimivih delavnic ter
ostalih dogodkov. Poglejte si program in se pravočasno
prijavite na izbrane vsebine.
www.karierni-sejem.si

3. V Novičniku1 je bil objavljen program delavnic Gea College-a.
Izbrali ste delavnico Kako razviti poslovno idejo. Izvedli jo
bomo online, v torek, 10.11., ob 14.00. Z nami bo predavatelj
doc. dr. Dario Berginc. Delavnica bo trajala predvidoma 3 ure.
Vsem, ki ste se že prijavili, bom poslala dostop za delavnico po
mejlu.
Hkrati vabim tudi ostale, da se zanimive delavnice udeležite.
Vaš interes mi pošljite na mejl lidija.srsa@ledina.si
4. Ukrepi zaradi koronavirusa so v družbi povzročili veliko
sprememb. Pokazalo se je, kako pomembna je, za
posameznike in skupnost, solidarnost in pomoč, ki jo od nekdaj
opravljajo prostovoljci na različnih področjih. Ker ste naši
dijakinje in dijaki pogosto pokazali veliko mero pripravljenosti
pomagati skozi različne aktivnosti, vam pošiljam aktualne
aktivnosti, ki jih objavljajo na Slovenski filantropiji.

Kliknite na ikonco koronavirus
https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnicaprostovoljskihdel/?_action=submit&antiSpamInput=&tags%5B%5D=cov&title=&re
gion=0&intensity=0#results
5. Te zanima, kako lahko s predelavo odpadnega materiala
varuješ okolje in obenem prihraniš še kakšen evro? Pridruži se
Socialni akademiji in Javnemu zavodu Mladi zmaji na upcyle
delavnici https://socialna-akademija.si/atelje-ponovne-uporabeponedeljki-v-novembru-od-1500-do-1700/

6. Te zanima srednja šola v tujini? In hodiš v 2. ali 3. letnik
gimnazije? Potem si vabljen na predstavitev UWC šol, razpisa
in štipendij. Potekala bo online, v sredo, 16.12.2020.
Več o dogodku in UWC šolah si poglej na njihovi fb strani UWC
Slovenija.
7. Karierno svetovanje za 3. in 4. letnik v času dela na daljavo
poteka v zoomu. Za termin se dogovorite preko mejla
lidija.srsa@ledina.si. Svetovanje poteka v času pouka in šteje
za dovoljeno odsotnost.
Zanimive vsebine poišči tudi na
https://karierniplac.si/asset/atFB2ckHGz2qFtakn
Upam, da v novičniku najdete informacije, ki vam odprejo nove
priložnosti pri spoznavanju svoje karierne poti.
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