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Zakorakali smo v januar in že so tu nove novice in dogodki. Dijaki 4. letnika boste v tem
mesecu prejeli podatke za AAI račun, ki ga boste potrebovali pri vpisu na fakulteto. Prav tako
pa ga boste lahko uporabili za spletno anketo 1ka, ki jo večina od vas uporablja pri
seminarski nalogi.

1. Približuje se Informativa, največji (letos virtualni) sejem izobraževanja in poklicev. Čakajo
te predstavitve fakultet, delavnice kariernega odločanja, svetovanje …
https://www.informativa.si/

2. Izšla je nova aplikacija KAMbi s katero lahko preveriš, kako se tvoje kompetence ujemajo z
določeno inženirsko smerjo, kateri študijski programi so na voljo in kje ter kaj lahko s
posamezno izobrazbo počneš. Več na https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi/
Vprašalnik https://apex.oracle.com/pls/apex/kpo2019/r/inzenirji-bomo/home
3. V tem tednu poteka karierni teden, ki mladim ponuja konkretno podporo pri izzivih, ki jih
prinašajo poklicne odločitve. Več http://karierniteden.mreza-kroj.si/

Novi izzivi, priložnosti, natečaji

4. Ekipa 10 Ključnih stvari vabi nove člane!
Vabljen/-a si k sodelovanju v projektni skupini 10 ključnih stvari, ki mlade opremlja z
veščinami, ki so ključne za osebni uspeh v življenju. V preteklih letih smo že uspešno
sodelovali v okviru manjše projektne skupine, snemali izzive, organizirali in izvajali delavnice
ter mlade seznanjali s temami, ki jim nudijo oporo na poti do življenjskega uspeha. Več
https://socialna-akademija.si/14347-2/

5. Natečaj: Strpnost skozi oči mladih
Javni zavod Mladi zmaji vabi mlade na umetniški natečaj “Strpnost skozi oči mladih”, ki se
nanaša na že obstoječo razstavo “Strpnost se začne z mano”. Namen skupinske razstave je,
da s skupnimi močmi ozaveščamo o temi “strpnost” in da vam nudijo prostor, kjer se lahko
izražate skozi svojo umetnost. Vaša dela bodo prav tako razstavljena v virtualni 3D galeriji.
Več na http://www.lmit.org/za-mlade/strpnost-skozi-oci-mladih.html

6. Vabilo dijakinjam in dijakom k sodelovanju pri projektu FUTURE GENERATION MINDS
2050, katerega gonilna sila smo skupina dijakov. Pod vodstvom izkušenih mentorjev smo si
zadali cilj zgraditi največjo spletno platformo za pridobivanje znanj in veščin, ki jih bomo
potrebovali v prihodnosti. Naš namen je spodbuditi mednarodno gibanje, ki bo združevalo
mlade in njihove vzornike – znanstvenike, stokovnjake, športnike, kulturnike in druge
ugledne posameznike. Menimo, da nas lahko njihove izkušnje, veščine, širok spekter znanj
motivirajo k razmisleku o prihodnosti, podprejo pri iskanju novih rešitev, kritičnemu
presojanju in kreativnemu razmišljanju.
Vabljen, da se pridružiš, če:
- si želiš soustvarjati vsebine projekta,
- si želiš k pogovoru povabiti svojega vzornika in dobiti informacije iz prve roke,
- iščeš dobre nasvete za življenje in kariero,
- si hkrati želiš nepozabnih izkušenj, poznanstev in znanj.
Kontakt: info@futuregenerationminds.com

https://www.instagram.com/fgm_2050/

Šolanje v tujini
7. Če si dijak 2. ali 3. letnika in te zanima šolanje v tujini je novica UWC lahko zanimiva zate
Razpis za leto 2021 - UWC Slovenija: razpis za šolska mesta na šolah UWC. Vsa razpisana
mesta omogočajo dijakom opravljanje programa mednarodne mature v šolskih
letih 2021/2022 in 2022/2023. Več na https://www.si.uwc.org/razpis-2021

Želim vam lep zimski januar.
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