Karierni novičnik 4

datum: 4. 12. 2020

Pozdravljeni ledinke in ledinci.
In že smo v decembru, ki nas je
letos razveselil s snežno odejo,
ki je marsikomu od nas
pričarala nasmeh na obraz in
dvignila razpoloženje.
Tudi na področju kariernih
dogodkov bo mesec zanimiv,
zato preberi novičnik in izberi
kaj zase.

1. Predstavitve fakultet
Večina fakultet se je konec novembra predstavljala na virtualnem kariernem sejmu, ki
ste se ga udeležili tudi ledinci. Fakultete bodo predstavitve še naprej ponujale na tej
platformi (karierni-sejem.si), nekatere vsebine so objavljene stalno, dodajali pa bodo
tudi nove. Fakultete pa so pripravljane izvesti online predstavitve tudi direktno za nas,
začenjamo z naslednjimi:
-

Biotehniška fakulteta se predstavlja s svojimi študijskimi programi:











8. decembra ob 15h
9. decembra ob 15h
10. decembra ob 12h
7. januarja ob 15h
12. januarja ob 12h
14. januarja ob 15h
2. februarja ob 15h
3. februarja ob 15h
4. februarja ob 15h

VSE na isti povezavi: https://global.gotomeeting.com/join/583207597.

-

Fakulteta za strojništvo bo predstavila svoj program in zanimive aktivnosti v
ponedeljek, 14. 12. ob 13.30. Prijave do konca tega tedna na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58gmvCvL4Py9nM1PISo3ipk63TN6kB_
KNq7hXga908eHqCg/viewform

-

Psihologija FF UL, študentka psihologije bo izvedla predstavitev študija v sklopu ure
pedagogike, 15. 12. ob 13.00. Prijavo pošlji na mateja.sustersic@gmail.com

-

Če te zanima, kako poteka študij psihologije v tujini se udeleži okrogle mize, ki jo
pripravlja Društvo študentov psihologije v sredo, 16. decembra, ob 19. uri v
zoom https://uni-lj-si.zoom.us/j/95831610111... Več o samem dogodku na fb
https://www.facebook.com/events/670109450355180

-

FAMNIT UP (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije),
predstavitev programov v torek, 15. 12. ob 14.00, prijave do konca tega tedna na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58gmvCvL4Py9nM1PISo3ipk63TN6kB_
KNq7hXga908eHqCg/viewform

-

Fakulteta za vede o zdravju UP, program Fizioterapija, Dietetika, predstavitev obeh
programov v četrtek, 17. 12. ob 14.00, prijave do konca tega tedna na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58gmvCvL4Py9nM1PISo3ipk63TN6kB_
KNq7hXga908eHqCg/viewform

Če bi želel/-a, da na šoli organiziramo predstavitev fakultete, ki te zanima, mi to sporoči na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58gmvCvL4Py9nM1PISo3ipk63TN6kB_KNq7h
Xga908eHqCg/viewform
Predstavitev bo organizirana, če je zainteresiranih več dijakov oz. za vas poiščem način, da se
pridružite drugim oblikam, seveda če fakulteta to omogoči.
2. Uporabno znanje in nove veščine nam v življenju koristijo in lahko odpirajo tudi
nove karierne poti, zato si poglej decembrske delavnice:
-

Cikel delavnic: Finance za začetnike Te ob urejanju osebnih financ stisne pri srcu? Se
misliš že nekaj časa lotiti načrtovanja, pa se preprosto ne pripraviš do tega? Bi rada
izvedel/-a več, pa niti ne veš, kako bi se tega lotil/-a?
Pridi na usposabljanje, kjer se boš z osnovami finančne pismenosti spoznal/-a na
zabaven in interaktiven način – z nekaj teorije in z dobro mere praktičnih vaj! Spletne
delavnice potekajo prek ZOOM-a in so namenjene popolnim začetnikom!
Termini: 7. 12, 9. 12, 14. 12. in 16. 12. 2020. Prijave https://inkubator40.si/cikelfinancna-pismenost-za-zacetnike/

-

Dragi bodoči striparji in striparke! Vabimo vas na kratko delavnico Ustvari strip, ki jo
bosta v petek, 18. decembra, med 16:00 in 19:00 vodili Hanna Szentpeteri in Sara
Lukanc.
Hanna in Sara vam bosta s svojim znanjem s področja scenaristike, režije, ilustracije in
oblikovanja pomagali s pisanjem kratkega dialoga, kadriranjem ter oblikovanjem

zanimivih likov in seveda risanjem.
Prijava https://socialna-akademija.si/ustvari-strip-18-december-ob-1600-splet/
-

Vabljeni k branju in spremljanju prenovljenega portala Evropski mladinski portal, na
katerem najdete informacije in priložnosti za mlade, ki živijo, delajo in se izobražujejo
v Evropi. Informacije, ki jih najdete na portalu, so zelo široke: od različnih evropskih
pobud za mlade do informacij o mladinskih politikah. Najdete praktične vsebine, kako
se vključiti v različne projekte, kako poiskati priložnosti v tujini in zadnje novice o
dogodkih, ki se odvijajo v bližini. https://europa.eu/youth/home_sl

-

Karierni center Univerze v Novi Gorici vas lepo vabi, da se udeležite klepeta na temo
"Pomembnost praktičnih izkušenj v času študija". Pogovor bo v virtualnem okolju
Zoom potekal 9. decembra 2020 z začetkom ob 17. uri. Za prijavo na klepet pišite na
karierni.center@ung.si

-

Te zanima, kako lahko s predelavo odpadnega materiala varuješ okolje in obenem
prihraniš še kakšen evro? Vabljeni na brezplačno kreativno delavnico ponovne
uporabe. Prijavi se na prijave@socialna-akademija.si. Dogodek je organiziran vsak
ponedeljek med 15.00 in 17.00 v zoomu
ttps://us02web.zoom.us/j/85860139895.#success

3. Štipendije za športnike iz socialno šibkih okolij za leto 2021; finančno podporo se
dodeljuje obetavnim mladim športnikom starim od 14-19 let, ki živijo v skromnih
gmotnih in socialnih razmerah. Več o pogojih si preberi na
https://www.olympic.si/novica/1390

Informacija o štipendijah: odgovore na vprašanja v povezavi z novimi pogoji pri
štipendiranju zaradi Covid-19 si preberi na https://www.gov.si/novice/2020-0615-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja/
4. Vabilo dijakom in dijakinjam na avdicijo za predstavo Glavni odmor
Mesto žensk in Lutkovno gledališče Ljubljana vabita mlade (2. in 3. letnik srednjih
šol) na avdicijo za gledališko predstavo z delovnim naslovom Glavni odmor.
Izbrani dijaki in dijakinje boste ustvarjali s plesalko, koreografinjo, performerko in
mentorico Natašo Živković ter njeno asistentko Saro Šabec. Umetniško
participacijo bosta navdihovali tudi Teja Reba in Tea Hvala. Za scenografijo bo
poskrbela Urša Vidic, za glasbeno podlago pa Neža Dobrovoljc in Niki Lapkovski iz
dueta Lovekovski.
Skupaj boste iskali odgovore na vprašanja, kot so: Se v šoli učimo še česa, kar ni
zapisano v učbenikih? Kaj nam je v šoli tako »zlezlo pod kožo«, da tega sploh ne
opazimo? Kako bi bilo videti šolanje, če bi nanj pogledali z velike razdalje, kot bi
gledali film brez zvoka ali podnapisov? Kakšno šolo hočemo?
Predstava bo nastajala med februarjem in oktobrom 2021 v Ljubljani. Vaje bodo
potekale enkrat tedensko z več intenzivnimi sklopi med poletjem. Pred premiero,
ki je načrtovana 9. oktobra 2021 v Lutkovnem gledališču Ljubljana, bodo vaje
prav tako intenzivnejše.
Na avdicijo se prijavite tako, da pošljete svoje podatke (ime in priimek, rojstni
datum, telefonsko številko, kraj bivanja ter kateri letnik katere šole obiskujete) in
videoposnetek, v katerem s predmetom po lastnem izboru ali s pomočjo govora,
petja, plesa ipd. pokažete, kaj občutite, ko pomislite na šolo. Video je lahko dolg
največ eno minuto. Predhodne izkušnje z gledališčem niso pogoj za prijavo.
xx Prijavi se TUKAJ! xx
Prijave sprejemamo do 16. decembra 2020.
Dodatne informacija na e-naslovu production@cityofwomen.org.
Dijaki in dijakinje, izbrani na podlagi posnetkov bodo v začetku januarja 2021
povabljeni na avdicijo v živo. Ta bo potekala 16., 17., 23. in 24. januarja 2021 v
Lutkovnem gledališču Ljubljana.

5. Na gimnaziji vedno radi pomagamo študentom pri njihovem seminarskem delu in
diplomskih nalogah. Objavljam prošnjo študentke likovne pedagogike za dijake 4.
letnika: Pri predmetu Psihologija za učitelje pripravljam raziskovalno seminarsko
nalogo, kjer me predvsem zanima kako dobro je med dijaki poznana tematika
čustvene inteligence, kako se s čustvi spoprijemajo v šoli in doma, ter kakšne izkušnje
imajo. Zanima me tudi, če si na tem področju želijo kakšnih sprememb. Anketa ni
dolga in je seveda anonimna. Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem. Hvala, Kristina
Filipčić https://www.1ka.si/a/312406

In nazadnje, hvala vsem, ki ste
se odzvali na pobudo Mala
pozornost za veliko veselje in
napisali voščilnice za naše
starostnike, ki bodo praznične
dni preživeli sami v domovih za
starejše. Tudi z vašo pomočjo
bodo začutili praznični utrip in
najbolj pomembno, začutili da
niso sami.
Na sliki je paket s voščilnicami,
ki ga je pripravila dijakinja
Anamarija Sunarić iz 2D.

Želim vam lep praznični december in veliko topline v vaših domovih.
Novičnik pripravila: Lidija Srša

