September, šolsko leto 2021/22
Pozdravljene, ledinke in ledinci!
Ker so dobre priložnosti zlata vredne, je pomembno, da jih ne spregledamo. Zato na
Gimnaziji Ledina izhaja Karierni novičnik, s katerim vas obveščam prav o njih. Dobre
priložnosti se skrivajo v dogodkih, predstavitvah, sejmih, štipendijah, natečajih …
Vabljeni tudi k soustvarjanju novičnika; če poznate kakšno dobro priložnost za svoje
vrstnike, pošljite informacijo na e-naslov lidija.srsa@ledina.si.

1. Predavanje Davčno opismenjevanje mladih
Te zanima, kdaj so se prvič pojavili davki, kje vse jih plačujemo in zakaj so sploh pomembni?
Pridi na predavanje, ki ga bodo izvedli predavatelji Finančne uprave (FURS), 12. 10., ob 13.00
na Gimnaziji Ledina. Predavanja traja dve šolski uri.
Prijave zbiramo na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCpJuNuw_UaF9W71jgWyk2eSC0oqVnkHknTflLnanrRvrsw/viewform
2. Podjetniške delavnice Gea college
Vedno več mladih se odloča za podjetniško pot. Znanje o tem ponujajo podjetniške delavnice,
ki jih tudi letos za vas pripravljajo predavatelji Gea Collegea. Pripravili so 5 različnih delavnic.
Izbrali bomo eno, tisto, ki bo dobila največ glasov. Namen delavnic je ponuditi uporabno
znanje, krepiti splošno uporabne poslovne veščine in spodbujati razvoj podjetniške miselnosti
med dijaki.
Ø Podjetništvo in inovativnost
Ø Kako razviti poslovno idejo?
Ø Marketing ali zakaj sploh začeti s podjetjem?
Ø Veščine vitkega podjetništva
(lansko leto največkrat izvedena,
povprečna ocena predavanja
4,67/5)
Ø Zakaj v podjetništvo?
Delavnice trajajo dve šolski uri.
Izberi svojo na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFVoVVFCtBsDKXk27Nc1kbDIFpLlNZolMDtnFi0
K9HRqTuRA/viewform

3. Študij v tujini
Vabljeni na virtualni sejem World Education, kjer boste v klepetalnicah neposredno
komunicirali s predstavniki številnih univerz in iz prve roke dobili odgovore na vprašanja,
vzporedno pa bodo potekali še številni webinarji.
Dogodek je namenjen dijakom 2., 3. in
4. letnika, ki razmišljajo o študiju v
tujini, ali pa so se za to možnost že
odločili, a jim manjka informacij o
prijavnih postopkih, vpisnih pogojih,
dokumentaciji za vpis, stroških študija
in namestitve, pridobivanju štipendij in
posojil.
Na dogodku bo še posebej velik
poudarek na študiju na Nizozemskem, ki je tudi sicer zelo priljubljena študijska destinacija
slovenskih dijakov in ponuja kar 85 % vseh študijskih programov v angleščini.
Povezava do virtualnega sejma o študiju v tujini, ki bo v soboto, 25. 9., popoldne:
https://www.worldeducation.si/events/iwef-virtual-slovenia-sep-2021
Če bi želeli več informacij o študiju v tujini, nam ponujajo možnost predstavitve na šoli.
Svoj interes potrdite na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwDKgLIl6aNy46O76gbUSj4QARInDFID1QZpgz
lSY1p6JQug/viewform
Na srečanju bodo predstavili možnosti študija v tujini, vpisne pogoje, sprejemne pogoje,
vpisne roke in informacije o šolninah ter morebitnih štipendijah.
4. Vseslovenski dogodek Noč raziskovalcev 2021
24. septembra se bodo ves dan vrstile različne dejavnosti, ki bodo obsegale znanstvene
festivale na glavnih trgih štirih mest, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, več kot
30 predavanj in delavnic v knjižnicah, domovih za starejše, muzejih ... Svoja vrata bodo odprle
raziskovalne in kulturne ustanove ter znanstveni centri.
Več na: https://www.nocmoc.eu/#predstavitev

5. Natečaj Keep it cool
Natečaj za kratki film Keep it Cool – Zgodbe podnebnih sprememb je namenjen mladim med
13. in 20. letom starosti, ki jim je pomembna skrb za okolje in si želijo kreativno ustvarjati ter
raziskovati vpliv podnebnih sprememb na lokalna okolja. Več na: https://keepitcool.si/

6. Prostovoljstvo
Vse dijake vabimo, da se vključite v projekt tutorstva in postanete ledinski tutorji. Več o
tutorstvu si lahko preberete na: https://tutorstvo.ledina.si/. Prvi sestanek bo v petek, 24. 9. Na
šolsko parkirišče lahko pridete 6. ali 7. šolsko uro. Prijave pri Anji Vidmar v kabinetu 19 ali na
anja.vidmar@ledina.si.
Prostovoljstva v vrtcu žal tudi v tem šolskem letu ne bomo organizirali. Čim bo prišlo do
pozitivnih sprememb glede ukrepov zaradi covida-19, pa se ponovno vračamo k našim
najmlajšim sosedom.
Vsa prostovoljska dela lahko spremljate na: https://www.prostovoljstvo.org/zaprostovoljce/iskalnik-organizacij.
7. Karierni sejem
Oktobra bo v Cankarjevem domu potekal Karierni sejem, ki ima nekatere vsebine zanimive tudi
za dijake. Poglejte program in se prijavite na: https://kariernisejem.com/programi/.

Dijaki ste s svojimi vprašanji, dilemami in razmišljanji o karierni in osebni poti vabljeni na
pogovor v pisarno šolske psihologinje Lidije Srša. Glej uradne ure in se naroči po e-pošti ali
osebno: https://www.ledina.si/aktualno/vpis-na-fakultete/.
Želim vam lepo in sončno jesen.
Lidija Srša,
šolska psihologinja

